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Οικονομική ενίσχυση 8,9 δισ. για την
καταπολέμηση του πληθωρισμού
Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
και
υπουργός
Οικονομικών
Chrystia Freeland παρουσίασε
ένα
πολυεπίπεδο
«σχέδιο
προσιτότητας» που περιγράφει
πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να
αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό,
με βάση τις προϋπάρχουσες
δεσμεύσεις.
Τα μέτρα, συνολικού ύψους 8,9
δισεκατομμυρίων δολαρίων σε
δαπάνες φέτος, περιλαμβάνουν
προγραμματισμένες ενισχύσεις σε
ορισμένα προγράμματα παροχών,
καθώς και σχέδια παιδικής και
οδοντιατρικής
περίθαλψης
της
σελίδα
ο μ ο σ πονδ ι α κ ής
3, 11
κυβέρνησης.

Πώς θα γίνει η εγγραφή του
πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Υγείας σχετικά με την
διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό
ιατρό, ο οποίος θα είναι πλέον εκείνος στον οποίο θα απευθύνονται οι πολίτες,
λειτουργώντας ως «πύλη εισόδου» για την πρόσβαση των εγγεγραμμένων
πολιτών στις δομές και στις υπηρεσίες υγείας. Θα
συνταγογραφούν δωρεάν φάρμακα, θα παίρνουν
οδηγίες, και σε επίπεδο πρόληψης, παραπεμπτικό για
σελίδα 8
εξετάσεις ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.

Το Καναδικό Ινστιτούτο εγκαινίασε τις
νέες του εγκαταστάσεις στην Ελλάδα
Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του
στο κέντρο της Αθήνας σε μια ιδιαίτερη τελετή που πραγματοποιήθηκε στις
31 Μαΐου 2022. Παρόντες ήταν σημαντικοί εκπρόσωποι της αρχαιολογικής,
πολιτιστικής, ακαδημαϊκής και διπλωματικής κοινότητας. Μεταξύ των ομιλητών
ήταν ο κ. Γεώργιος Διδασκάλου, Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, ο κ. Ιωάννης
Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας και ο κ. Mark Allen, Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα.
Της τελετής των εγκαινίων προηγήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας
«Κέντρο Νίκου Μιρκόπουλου» που βρίσκεται στην είσοδο
του κτηρίου του Καναδικού Ινστιτούτου, σε ιδιωτική τελετή
σελίδα 25
παρουσία μελών της οικογένειας Μιρκοπούλου.
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- Υπερασπιζόμαστε τις θέσεις
μας με ήρεμη αυτοπεποίθηση

Canada's COVID-19
travel restrictions:
What's changing and
what stays in place

Ford to announce
new cabinet by
end of month,
source says

Το Τορόντο επιλέχθηκε
ως οικοδεσπότης
για το Παγκόσμιο
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

H ROAD

DANFORT

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

Store Hours Mon. To Fri. 9:00 am to 8:00 pm-Sat. 8:00 am to 8:00 pm Sun. 9:00 am to 6:00 pm

S p e c i a l s e f f e c t i v e J u n e 1 7 th t i l J u n e 2 3 rd, 2 0 2 2

Now Selling

Beer, Wine & Cider
Ontario Grown

Product of USA

Sweet Peaches & Cream Corn Sweet Strawberries

3

5

99

Canadian “AAA” Grade

Rib End Pork Chops

Tenderloin

12

lb/28.64

3

Astro

Kellogg’s

175 g

640 g

lb/8.80 kg

Rice Krispies Cereal

3

Natrel

Deli Sliced

375 g

11.29 lb

Pastrami

Top Dog Hot Dog

3

49

/Each

Dempster’s

100% Whole Grains

1%, 2% or 3.25%
4 lt

2

99

//lb 7.70 kg

Organic Milk

2/

lb/6.59 kg

Maple Leaf

49

99

99

Yogourt

2/

5

$

99

Ontario Raised Pork

New York Striploins Steaks Fresh Pork

Fresh Broccoli

3 2

$

/One Quart

Ontario Raised Pork

Product of USA

Green or Red
Seedless Grapes

Fresh Celery

99

/pkg of 5

Product of Mexico

Product of USA #1

600 g

/100 g

Dempster’s

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

2 4

3/
Diana

9

99

99

$

/each

500 ml

Kawartha

Christie

2 lt

1.5 lt

270 g

2 19
99
/each

/each

Solon

Extra Virgin Olive Oil

BBQ Sauce

99
/ each

2

/each

Bounty

Oreo Cookies

Ice Cream

6

99
/each

2

99

99

/each

Paper Towel
4=6 Rolls

2

49
/each

7

99
/each
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Οικονομική ενίσχυση 8,9 δισ. για την
καταπολέμηση του πληθωρισμού
Η
αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης και
υπουργός Οικονομικών Chrystia Freeland
παρουσίασε ένα πολυεπίπεδο
«σχέδιο
προσιτότητας» που περιγράφει πώς
η κυβέρνηση σκοπεύει να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, με βάση τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις.
Τα μέτρα, συνολικού ύψους 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δαπάνες
φέτος, περιλαμβάνουν προγραμματισμένες
ενισχύσεις σε ορισμένα προγράμματα παροχών, καθώς και σχέδια παιδικής και οδοντιατρικής περίθαλψης της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης.
Σε μια μεσημεριανή κεντρική ομιλία στο
Empire Club του Bay Street στο Τορόντο,
η Freeland μίλησε για την κατάσταση της
καναδικής οικονομίας και για τα επόμενα
βήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
όσον αφορά τα μέτρα που θα εφαρμοστούν
σύντομα σε δικαιούχους Καναδούς.
Συγκεκριμένα, σηματοδοτώντας ότι οι
Φιλελεύθεροι δεν σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε νέες κρατικές δαπάνες για να
αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση του
κόστους ζωής, η Freeland ανέφερε μια
σειρά από «πραγματικά και απτά βήματα» που υποσχέθηκε ότι θα «έλεγχουν τον
πληθωρισμό».
Το Ομοσπονδιακό σχέδιο που αποσκοπεί στη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας περιλαμβάνει:
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

•

•

•

Η αναμενόμενη ενίσχυση του Επιδόματος Εργαζομένων του Καναδά που
θα δει τους επιλέξιμους κατώτατους
μισθούς πλήρους απασχόλησης που
υπολογίζονται σε τρία εκατομμύρια
να λαμβάνουν έως και $1.200 περισσότερα μέσω της φορολογικής τους
δήλωσης.
Η αναμενόμενη περικοπή των τελών
παιδικής μέριμνας για τις οικογένειες
του Καναδά, που υπολογίζεται κατά
μέσο όρο σε 50% μέχρι το τέλος του
έτους.
Η εφαρμογή της μακροχρόνιας δέσμευσης για αύξηση της σύνταξης
Ασφάλειας Γήρατος για ηλικιωμένους
75 ετών και άνω κατά 10%, παρέχοντας
περισσότερα από $766 σε πλήρεις

Η Τράπεζα του Καναδά πιθανόν
να προβεί σε αύξηση κατά
0,75% τον επόμενο μήνα
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ αυξάνει το βασικό της επιτόκιο κατά τρία
τέταρτα της εκατοστιαίας
μονάδας - τη μεγαλύτερη
άνοδο από το 1994 - και
ταυτόχρονα αυξάνονται οι πιθανότητες η
Τράπεζα του Καναδά να ακολουθήσει το
ίδιο τον επόμενο μήνα, λένε οικονομολόγοι.
Η αμερικανική τραπεζική αρχή ανακοίνωσε
ότι η κίνηση της Τετάρτης θα μετατοπίσει το
επιτόκιο αναφοράς της χώρας σε ένα εύρος
μεταξύ 1,5% και 1,75%, καθώς προσπαθεί
να τιθασεύσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό.
Ενώ η Τράπεζα του Καναδά αύξησε πρόσφατα το επιτόκιο κατά μισή μονάδα δύο
φορές τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας
το στο 1,5% τον Ιούνιο, ο διοικητής Tiff
Macklem άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να ενεργήσει «πιο δυναμικά».
Ο Josh Nye, ανώτερος οικονομολόγος της
RBC Economics, πιστεύει ότι ο Macklem
είναι τώρα ακόμη πιο πιθανό να αντικατοπτρίζει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ .
«Ένα από τα κορυφαία επιχειρήματα ενάντια στην πιο επιθετική συμπεριφορά της
τράπεζας ήταν απλώς ότι η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ δεν αναμενόταν να είναι
τόσο επιθετική επειδή πριν από αυτήν την
εβδομάδα είχε αφαιρέσει αυτές τις μεγαλύτερες αυξήσεις από το τραπέζι», είπε.
«Αν αυτό θεωρείτο γενικά ότι μειώνει τις
πιθανότητες ότι η Τράπεζα του Καναδά
θα έκανε μεγαλύτερη αύξηση, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να κινείται
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γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

συνταξιούχους το πρώτο έτος.
Η έκδοση μιας εφάπαξ πληρωμής
για την προσιτή στέγαση που παρέχει
πληρωμή $500 σε σχεδόν ένα εκατομμύριο Καναδούς με χαμηλό εισόδημα
φέτος.
•
Η δέσμευση να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα οδοντιατρικής περίθαλψης
που το 2022 θα καλύψει Καναδούς που
κερδίζουν λιγότερα από $90.000 , ξεκινώντας από παιδιά κάτω των 12 ετών.
•
Και, η αύξηση αναμένεται να έχει μια
σειρά από άλλα οφέλη, επειδή τιμαριθμούνται με τον πληθωρισμό. Αυτό
περιλαμβάνει το Συμπλήρωμα Εγγυημένου Εισοδήματος, το Συνταξιοδοτικό
Πρόγραμμα Καναδά, το Επίδομα Παιδιού του Καναδά και την Πίστωση GST.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για να βοηθήσει να καθησυχάσει τους Καναδούς που αντιμετωπίζουν αυξανόμενα κόστη διαβίωσης, σε
οτιδήποτε, από το φυσικό αέριο μέχρι τα
παντοπωλεία.
•

Όλες οι πρωτοβουλίες που ανέφερε η
Freeland την Πέμπτη, προέρχονται από
τους δύο τελευταίους ομοσπονδιακούς
προϋπολογισμούς. Ωστόσο, η υπουργός Οικονομικών πρότεινε ότι οι δαπάνες εξακολουθούν να είναι «νέα χρήματα
για τους Καναδούς που τα λαμβάνουν
φέτος».

ανάκαμψη είναι τόσο ισχυρή... Γιατί δεν αισθανόμαστε πολύ καλά; Γιατί ανησυχούν
τόσο οι Καναδοί; Νομίζω ότι όλοι εδώ γνωρίζουν την απάντηση: ο πληθωρισμός”, είπε
η Freeland. «Οι θέσεις εργασίας είναι άφθονες, οι επιχειρήσεις ανθούν, αλλά είναι επίΣτην ομιλία - οι πρώτες σημαντικές παρα- σης πιο δύσκολο για πολλούς Καναδούς να
τηρήσεις από τη Freeland για το θέμα από πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στο
τότε που κατατέθηκε ο ομοσπονδιακός τέλος του μήνα».
προϋπολογισμός του 2022 τον Απρίλιο - η
αναπληρωτής πρωθυπουργός έθεσε μια ει- Ενώ αναφέρθηκε στην κατάσταση της ανάκόνα της θέσης του Καναδά σε σύγκριση με καμψης των θέσεων εργασίας της χώρας,
στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και στο χαμηλό
άλλες χώρες.
ποσοστό ανεργίας, επεσήμανε επίσης
"Εάν τα δεδομένα είναι τόσο ρόδινα, αν η την ανάγκη να είμαστε δημοσιονομικά

τώρα πιο επιθετικά με 75 μονάδες βάσης
σήμερα, νομίζω ότι πραγματικά αυξάνει τις
πιθανότητες να κάνει το ίδιο και η Τράπεζα
του Καναδά. ”
Μόλις οι άνθρωποι άρχισαν να προβλέπουν
ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα
έκανε μεγαλύτερη αύξηση την περασμένη
εβδομάδα, ο Nye είπε ότι είδε τις τιμές για
τις επόμενες δύο συνεδριάσεις της Τράπεζας του Καναδά να αυξάνονται επίσης και
οι αποδόσεις των ομολόγων να αυξάνονται.
Οι οικονομολόγοι του CIBC Avery Shenfeld
και Andrew Grantham αισθάνονται παρόμοια σχετικά με τις πιθανότητες αύξησης
των τριών τέταρτων της ποσοστιαίας μονάδας στον Καναδά.
Βλέπουν την Τράπεζα του Καναδά να φτάνει στο 2,75% φέτος, προτού η επιβράδυνση της ανάπτυξης και ο πληθωρισμός
πείσει την τράπεζα να περιορίσει τις αυξήσεις, ανέφεραν σε σημείωμα προς τους
επενδυτές.
Ο Nye έχει προβλέψει επίσης ότι το επιτόκιο
θα φτάσει στο 2,75% φέτος, αλλά αν ο πληθωρισμός δεν αρχίσει να επιβραδύνεται, θα
μπορούσε να αγγίξει ακόμη και το 3%.
υπεύθυνοι και να μην φουντώνουμε περαιτέρω τους ρυθμούς πληθωρισμού.
Επίσης ανέφερε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και τη συνεχιζόμενη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία ως βασικά σημεία
πίεσης που συμβάλλουν στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση.
«Ο πληθωρισμός δεν είναι μια πρόκληση που φτιάχτηκε στον Καναδά και στην
πραγματικότητα είναι λιγότερο σοβαρός
εδώ από ό,τι μεταξύ άλλων κρατών»,
είπε η Freeland.
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Ήγγικεν η ώρα, ώ σύμμαχοι

Όποιος ακούει καθημερινά τον Ερντογάν και όλους τους Τούρκους αξιωματούχους να απειλούν ευθέως την Ελλάδα με στρατιωτική κατάληψη
νησιών και βραχονησίδων του Αιγαίου και την Ευρώπη με εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού, και από την άλλη διαβάζει ότι στην πρόσφατη
στρατιωτική άσκηση «EFES 2022» της Άγκυρας στη Σμύρνη καταγράΓιάννης
Κακαγιάννης φηκε η μεγαλύτερη νατοϊκή συμμετοχή (37 χώρες, μεταξύ των οποίων οι
ΗΠΑ και η Γαλλία), σαστίζει.
Γιατί έτρεξαν, άραγε, οι νατοϊκοί σύμμαχοι, η Ουάσιγκτον και το Παρίσι να νομιμοποιήσουν με την παρουσία τους ένα
άκρως αναθεωρητικό τουρκικό σόου,
με βασικό σενάριο στρατιωτική απόβαση και κατάληψη νησιού άλλης χώρας της Συμμαχίας; Και γιατί έσπευσε
προ διημέρου ο γενικός γραμματέας
του ΝΑΤΟ κ. Στόλτενμπεργκ να «κλείσει το μάτι» στον Ερντογάν χαρακτηρίζοντας αποδεκτές τις ανησυχίες της
Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία;
Μα, δεν υποτίθεται ότι ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ είναι βαθιά ενοχλημένες από τη συνολική στάση
του Τούρκου προέδρου έναντι του Ουκρανικού, την τακτική των δύο ποδιών σε δύο βάρκες, το βέτο στην ιστορικά κρίσιμη απόφαση της Συμμαχίας για ένταξη των δύο παραπάνω
χωρών, στη δεδομένη χρονική συγκυρία με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σε πλήρη
εξέλιξη;
Προφανώς, σε τόσο περίπλοκη διεθνή συγκυρία, με τόσο πολυεπίπεδα συμφέροντα,
απαιτούνται χειρισμοί και αλλεπάλληλοι ελιγμοί. Μέχρι ένα όριο, όμως. Δεν μπορεί ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν να κατακεραυνώνει (μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον) τον Ερντογάν
ως «ταραξία» της Ανατολικής Μεσογείου και μετά να στέλνει αντιπροσωπεία σε μια στρατιωτική άσκηση με τέτοια χαρακτηριστικά όπως η «EFES 2022». Ούτε η Ουάσιγκτον. Ούτε
αυτή, στο όνομα των συμφερόντων, να δηλώνει παρουσία σε ένα σόου το οποίο έρχεται σε
αντίθεση με ό,τι πρεσβεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.
Κι όμως. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο
καλείται να ασκήσει πολιτική η Αθήνα. Ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει ξεκάθαρα και με
έμφαση τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν παραγνωρίζει τα συμφέροντά της σε σχέση με την Άγκυρα.
Σε περίπου δύο εβδομάδες, στις 28-30 Ιουνίου, όλοι οι νατοϊκοί «παίκτες» θα βρεθούν
γύρω από το ίδιο τραπέζι στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.
Θα είναι εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν, ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς, ο Γάλλος
πρόεδρος Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Τζόνσον, ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και, φυσικά, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.
Ο κ. Μητσοτάκης θα κληθεί να δώσει μία ακόμα μάχη, ουσίας αλλά και εντυπώσεων. Όλες
τις προηγούμενες τις κέρδισε, αποσπώντας τα εύσημα των κορυφαίων του δυτικού κόσμου. Θα επαναλάβει τα αυτονόητα και αυταπόδεικτα: Ότι η Τουρκία έχει επιλέξει για τον
εαυτό της τον ρόλο του «ταραξία» της περιοχής και ότι με την πολιτική της δεν στρέφεται
μόνο εναντίον της Ελλάδας αλλά εναντίον της σταθερότητας στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία με φόντο το Ουκρανικό έχει αποκτήσει
ακόμα μεγαλύτερη σημασία για Ουάσιγκτον και ΕΕ.
Ο Τούρκος πρόεδρος, από την πλευρά του, θα προσέλθει στη Σύνοδο έχοντας προηγουμένως εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες -θεμιτές και αθέμιτες- για να πετύχει ένα ολιγόλεπτο,
έστω, τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο σημάδι στον
ορίζοντα ότι θα «ξεπαγώσει» το άτυπο εμπάργκο του Λευκού Οίκου προς τον κ. Ερντογάν.
Το βασικό για την Ελλάδα και κατ’ επέκταση για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή,
ωστόσο, θα είναι πώς θα σταθούν οι σύμμαχοι έναντι της αναθεωρητικής πολιτικής του
Ερντογάν. Αν και ποια μηνύματα θα του στείλουν. Αν και πόσο νερό (ακόμα) θα βάλουν στο
κρασί τους. Αν και πόσο ακόμα θα υπαναχωρούν σε απαιτήσεις και λεονταρισμούς που
ακυρώνουν στην ουσία τους όλες τις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε το ΝΑΤΟ και
που υπό τις νέες παγκόσμιες συνθήκες χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση και όχι χλευασμό στην πράξη από τον Τούρκο πρόεδρο.
Οι μέρες μέχρι τα τέλη του μήνα είναι κρίσιμες. Και το τριήμερο με το οποίο θα κλείσει ο
πρώτος μήνας του καλοκαιριού, κρισιμότερο.

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» - Μεγάλη Επιτυχία!

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το
σεμινάριο που οργάνωσε η
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
σε συνεργασία με δικηγορική
εταιρεία “SPINGOS LAW”.
Η δικηγόρος από την Ελλάδα
κ. Βασιλική Ανυφάντη, ανέπτυξε αρκετά θέματα που μας
αφορουν και έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις σε ερωτήματα
όπως:
•
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας
•
Απόκτηση Ελληνικού Διαβατηρίου
•
Αγοράς και πώλησης ακινήτων στην Ελλάδα
•
Αποδοχή κληρονομιάς κ.α

Πολλοί νομίζουμε πως τα κατέχουμε αυτά τα θέματα. Οι
νόμοι όμως αλλάζουν καθημερινά και πρέπει να ενημερωνόμαστε, όσο μπορούμε, για
τα θέματα αυτά.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στην Ελληνική Κοινότητα καθώς και στα αδέλφια
δικηγόρους κ. Άγγελο Σπίγγο
και κ. Μαρία-Χριστίνα Σπίγγου.
Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου έδωσε το μήνυμα πως αρκετοί ομογενείς ενδιαφέρονται
για παρόμοια επιμορφωτικά και νομικά θέματα. Συγχαρητήρια!

Γράφημα που δείχνει τις μέσες τιμές των ακινήτων GTA
σε 31 αγορές από τον Φεβρουάριο, με όλες εκτός από το
Τορόντο να σημειώνουν πτώση

Η μέση τιμή της ακίνητης περιουσίας στο Τορόντο και τις
γύρω πόλεις και κωμοπόλεις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ τον
Φεβρουάριο και έκτοτε μειώνεται.
Τα τελευταία στοιχεία πωλήσεων από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Ακινήτων του Τορόντο (TRREB) για τον Μάιο
έδειξαν έναν συνδυασμένο μέσο όρο για όλους τους τύπους κατοικιών και στις 33 περιοχές που παρακολουθεί
το TRREB $1.212.806. Τον Φεβρουάριο, αυτός ο μέσος
όρος έφτασε στο ρεκόρ των 1.334.544 δολαρίων, σημειώνοντας πτώση 9,1 τοις εκατό σε
μόλις τρεις μήνες.
Η περιοχή του TRREB περιλαμβάνει 31 πόλεις και κωμοπόλεις, με το Τορόντο να χωρίζεται
σε τρεις ζώνες - Κεντρική, Ανατολική και Δυτική. Μόνο το Toronto Central και το West έχουν
δει τη μέση τιμή για όλους τους τύπους κατοικιών να αυξάνεται από τον Φεβρουάριο, με
όλες τις υπόλοιπες να μειώνονται μεταξύ 3,5 και 36 τοις εκατό εκείνη την περίοδο.
Οι μειώσεις τιμών ποικίλλουν μεταξύ του GTA. Η περιοχή King στην περιοχή του York έχει
δει τη μεγαλύτερη πτώση στις μέσες τιμές τους τελευταίους τρεις μήνες στο 36%, με το
Richmond Hill - επίσης στην περιοχή York - να έχει τη χαμηλότερη στο 3,5%.
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Σε περιφερειακή βάση, η Περιφέρεια του Instagram από ανώνυμους Τούρκους χρήστες του Διαδικτύου.
Durham σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση μέ- Τα υβριστικά σχόλια αφορούσαν τόσο τον ίδιο προσωπικά όσο και τη χώρα μας.
χρι σήμερα με μέση πτώση στην τιμή πώλησης στην περιοχή κατά 19 τοις εκατό, ακολουθούμενη από την Περιφέρεια Halton με 14,1
τοις εκατό.
Στην περιοχή Peel, οι μέσες τιμές για τους τύπους κατοικιών μαζί έχουν μειωθεί 10,3 τοις
εκατό από τον Φεβρουάριο και 13,7 τοις εκατό στην περιοχή του York. Η μέση τιμή της
ακίνητης περιουσίας στο Τορόντο στο σύνολό της έχει αυξηθεί κατά 1,9 τοις εκατό εκείνη
την περίοδο.
"Οι αυξήσεις επιτοκίων της Τράπεζας του Καναδά, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των
50 μονάδων βάσης την 1η Ιουνίου, επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα τους αγοραστές κατοικιών. Υπάρχει τώρα μια ψυχολογική πτυχή όπου οι δυνητικοί αγοραστές περιμένουν να
πέσει η τιμή. Αυτό πιθανότατα θα συνεχιστεί μέχρι το καλοκαίρι», δήλωσε ο πρόεδρος του
TRREB, Kevin Crigger.
Μετά την ταχεία αναρρίχηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι τιμές σε όλο το
GTA μειώνονται από τότε που η Τράπεζα του Καναδά (BoC) άρχισε να αυξάνει το επιτόκιο
αναφοράς της, προκαλώντας αύξηση στο κόστος δανεισμού. Και οι τιμές θα μπορούσαν
«Εύκολες», αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο…
να πέσουν ακόμη περισσότερο με περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων να αναμένονται τους
επόμενους μήνες.
Ολυμπιακός - Μακάμπι Χάιφα στο Champions
Μέχρι σήμερα, η τράπεζα του Καναδά έχει εφαρμόσει τρεις συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκί- League και ΠΑΟΚ - Λέφσκι Σόφιας, Άρης ων, αυξάνοντας το επιτόκιο δανεισμού μίας ημέρας από 0,25% σε 1,5% από τον Μάρτιο, σε Γκόμελ Λευκορωσίας στο Conference League
μια προσπάθεια να περιορίσει τον ταχέως αυξανόμενο πληθωρισμό.
Η Μακάμπι Χάιφα από το Ισραήλ θα είναι η
«Ακόμη και αν οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται απότομα σε ετήσια βάση, ορισμένες αγο- αντίπαλος του Ολυμπιακού στον 2ο προκριρές έχουν πρόσφατα υποχωρήσει. Με τον πληθωρισμό πολύ πάνω από τον στόχο του ματικό γύρο του Champions League, ενώ στο
δύο τοις εκατό και την καναδική οικονομία να υπερθερμαίνεται, η Νο. 1 προτεραιότητα της Conference League ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωτράπεζας είναι να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο και αυξάνουμε τα επιτόκια για πος με τη Λέφσκι Σόφιας και ο Άρης με την Γκόνα συμβεί αυτό», δήλωσε ο διοικητής της BoC Tiff Macklem.
μελ από τη Λευκορωσία. Όλες είναι «εύκολες»,
Πρόσθεσε ότι η οικονομία μπορεί να χειριστεί -και χρειάζεται- υψηλότερα επιτόκια, και δε- αλλά στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι εύκολο…
δομένης της μη βιώσιμης ισχύος στη στεγαστική δραστηριότητα, κάποια μετριοπάθεια στη Η Μακάμπι Χάιφα δεν είναι στα κυβικά του Ολυμπιακού, σαφώς υποδεέστερη ομάδα, αλλά
στέγαση θα ήταν υγιής.
και τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα, παρά μόνο τα ρόστερ. Η πρωταθλήτρια Ισραήλ ποντάρει
Ο Macklem χαρακτήρισε επίσης τις υψηλές τιμές των κατοικιών και τα επίπεδα χρέους των σε δύο παραμέτρους και η μία είναι ο προπονητής της. Και αν δεν λέει κάτι το ονοματεπώνοικοκυριών «ευάλωτα σημεία» στη συνολική οικονομία.
νυμο Μπαράκ Μπακχάρ, να το θυμίσουμε. Είναι αυτός που με τη Χάποελ Μπερ Σεβά είχε
«Εάν η οικονομία επιβραδύνθηκε απότομα και η ανεργία αυξανόταν σημαντικά, ο συνδυα- αποκλείσει τον Ολυμπιακό στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League το 2016. Η
σμός πιο υπερχρεωμένων και υψηλών τιμών των κατοικιών θα μπορούσε να ενισχύσει την άλλη παράμετρος είναι ο διεθνής Ισραηλινός εξτρέμ Ομέρ Ατζιλί, δεινός σκόρερ. Την πεύφεση», είπε.
ρασμένη σεζόν σε 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έβαλε 28 γκολ και μοίρασε 14
ασίστ. Και είναι απορίας άξιο πώς δεν έχει φύγει ακόμα από το Ισραήλ για να παίξει σε μεΤον «πετσοκόβουν» οι δημοσκοπήσεις
γάλη ομάδα. Κατά τα άλλα, η Χάποελ είναι πλούσια ομάδα και παίζει στο πλέον υπερσύγΝέα δημοσκόπηση της εταιρείας Gezici εμφανίζει τον Τούρ- χρονο γήπεδο της χώρας, το «Sammy Ofer Stadium», 30.780 θέσεων. Το πρώτο ματς θα
κο πρόεδρο να υστερεί έναντι όλων των άλλων πιθανών γίνει στο Ισραήλ 19 ή 20 Ιουλίου και ο επαναληπτικός στο Φάληρο μία εβδομάδα αργότερα.
υποψηφίων και να ηττάται στον δεύτερο γύρο των προε- Ο ΠΑΟΚ, μετά την περσινή του περιπέτεια όπου έφτασε στους «8» της ίδιας διοργάνωσης,
δρικών εκλογών. Σύμφωνα με τη νέα αυτή δημοσκόπηση, δεν μπορεί να έχει πρόβλημα, θεωρητικά πάντα, κόντρα στους Βούλγαρους. Η Λέφσκι Σόο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα βρεθεί μεν στον β’ γύρο των φιας δεν έχει την παλιά της αίγλη, έχει, όμως, οκτώ ξένους που παίζουν όλοι βασικοί. Βραεκλογών, πλην όμως εκεί ηττάται από κάθε πιθανό αντίπα- ζιλιάνοι, Σέρβοι, Καμερουνέζοι και έναν Γάλλο. Τερμάτισε στην 5η θέση της βαθμολογίας
λο. Ο νυν πρόεδρος συγκεντρώνει 36,4% απέναντι στον και την τελευταία στιγμή πήρε το εισιτήριο.
Μανσούρ Γιαβάς -νυν δήμαρχο Άγκυραςπου εξελέγη με Ο Άρης κόντρα στην Γκόμελ δεν θα έχει πρόβλημα. Όμως, πριν από δυο χρόνια μία άλλη
το ΡΛΚ και συγκεντρώνει 50,3%. Απέναντι στον δήμαρχο ομάδα εκεί… παραδίπλα, η Κόλος Κοβαλίβκα από την Ουκρανία, τον είχε αποκλείσει στο
Κωνσταντινούπολης, επίσης εκλεγμένο με το ΡΛΚ, ο Ερ- Europa League. Η Γκόμελ τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί και το 2012 κληρώθηκε με τη
ντογάν συγκεντρώνει 39,4% έναντι 46,7% του Ιμάμογλου.
Λίβερπουλ στο Europa League και έφυγε με τα τιμητικά σκορ 0-1 και 3-0.
Οι ομάδες από τη Θεσσαλονίκη θα δώσουν εκτός έδρας τα πρώτα ματς στις 21 Ιουλίου
Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τα Ελληνοτουρκικά
και τους επαναληπτικούς στη συμπρωτεύουσα μία εβδομάδα αργότερα. Ο Παναθηναϊκός,
Το σενάριο που εξετάζεται έντονα από την ελληνική πλευρά είναι μια άμεση επιθετική κίνη- όπως είναι γνωστό, θα εκκινήσει από τον 3ο προκριματικό γύρο στο Conference League
ση Ερντογάν «επί του πεδίου» -από τον Έβρο, όλο το εύρος της περιοχής δυτικά του 28ου και η κλήρωση θα γίνει στις 18 Ιουλίου.
μεσημβρινού, το Καστελόριζο ή και τη Νότια Κρήτη- πριν από το επικείμενο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 23-24 Ιουνίου αλλά και την Ετήσια
Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στις 29-30 Ιουνίου στη Μαδρίτη. Αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι κρίσιμες…

συνέχεια από τη σελίδα 4

Τουρκοεπίθεση κατά Κικίλια στο Instagram

Απειλές και ύβρεις δέχτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από Τούρκους. Είχε προηγηθεί σχόλιο του Έλληνα υπουργού
για την προπαγανδιστική καμπάνια της Τουρκίας υπό τον τίτλο «Turkaegean», που μεταφράζεται «Τουρκαιγαίο».
«Δεν σχολιάζω καν τις απειλές από ανώνυμα φερέφωνα ακραίων πολιτικών κύκλων. Τους
αγνοώ όπως τους αγνοούν και οι χιλιάδες τουρίστες από την Τουρκία που επισκέπτονται
ήδη τα νησιά μας. Πανέμορφα, φιλόξενα, ελληνικά νησιά», ήταν η απάντηση του Βασίλη
Κικίλια στο Twitter με αφορμή την κυβερνοεπίθεση στον προσωπικό του λογαριασμό στο
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ADELPHOTIS ARAHOVITON LACONIAS
“AI KARYAI”
www.karyai.com
Προσκαλεί όλους τους φίλους και πατριώτες στο 42 ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ που θα γίνει την

Κυριακή, 31 Ιουλίου, 2022, στο ιδιόκτητο Πάρκο, 5932 Concession Rd. 2, Sunnidale (Clearview), ON
Invites family and friends to our Annual Festival, on Sunday, July31st, 2022, at KARYAI PARK, 5932
Concession Rd. #2, Sunnidale (Clearview), ON
Contact: 416-230-2694 or 416-219-8580

ΠΡОΓΡΑΜΜΑ - PROGRAM
•
•

•

SUNDAY - gates open at 7:00 a.m. General admission: $5.00 each; children
under 12 FREE. Liturgy at the Park’s chapel, Agias Paraskevis and Agios
Panteleimon at 10:00 a.m.
ΚΥΡΙΑΚΗ - Η πόρτα θ’ανοίξει στις 7:00 π.μ. Είσοδος $5.00 το άτομο. Παιδιά
κάτω των 12 ετών η είσοδος δωρεάν. Στις 10:00 το πρωϊ Θεία Λειτουργία στο
Εκκλησάκι του Πάρκου Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμoνα. Μετά
τη Θεία Λειτουργία και το μεσημεριανό φαγητό, θα διασκεδάσουμε όλοι με
μουσική και χορό.
Την ημέρα του Πανηγυριού, οι ψησταριές μας και το μπαρ θα έχουν αφθονία
φαγητών και ποτών. Γι’αυτό το λόγο και για λόγους ασφαλείας του πάρκου,
δεν επιτρέπουμε να έχετε ατομικές ψησταριές, οινοπνευματώδη ποτά και
αναψυκτικά.

SORRY, NO BARBEQUES, ALCOHOLIC BEVERAGES OR PETS ALLOWED
ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ
DURING THE PANIGYRI, OUR BBQ, BAR & CAFÉ WILL BE OFFERING
DELICIOUS FOOD, REFRESHMENTS & HOME-MADE DESSERTS

FROM THE BBQ: 12:00 noon – 6:00 p.m.
•
•
•
•
•

Roast Leg of Lamb
Hamburgers
Kokoretsi
Veggie Burgers
Pork Kontosouvli

•
•
•
•
•

Directions from Toronto
Take Hwy. 400 North to Barrie. Follow Dunlop St. West (formerly Hwy.
90) – Dunlop St. West is EXIT 96B. Follow it approx. 17 km to Angus.
Follow Simcoe Rd. 10 to Wasaga Beach for approx. 5 km. to Brentwood.
Turn left onto Concession No. 2; follow for 6 km to 5932 Concession
Road 2, Clearview, Ontario.

“Forty Under 40” Απονομή βραβείων
σε 80 Έλληνες της διασποράς
Τρεις εξ’ αυτών από την παροικία μας στο Τορόντο
Στις 4 Ιουνίου έγινε διπλή
απονομή των περίφημων
βραβείων “Forty Under
40”, Class of 2020 και Class
of 2022 από το “Greek
America Foundation”. Είχα
Ελισσαίος
την χαρά να βρίσκομαι
Κυρίλλου εκεί, ανάμεσα σε 80 Έλληνες της διασποράς που κάνουν την διαφορά επαγγελματικά ο καθένας
στο τομέα του, για την φιλανθρωπική τους
προσφορά και την διατήρηση της κουλτούρας μας.
Είδα να βραβεύονται ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που είναι πηγή έμπνευσης
και ελπίδας για τον Ελληνισμό της Βόρειας
Αμερικής. Ο καθένας κουβαλάει την δική
του μοναδική ιστορία που σε κάνει να χαμογελάς - χάρηκα που σας γνώρισα.
Το Τορόντο είχε την τιμητική του με τρία
αγαπημένα μου άτομα, τον Γιώργο Σκανδάλη - Ηθοποιός, Παραγωγός, Θεατρικός
Συγγραφέας & Συγγραφέας, την Ντόρα Κονόμη – Δικηγόρος & Ραδιοφωνική Παραγωγός και την Ειρήνη Αναργύρου - Οικονομική
Σύμβουλος, Ραδιοφωνική Παραγωγός &
Εκπαιδευτικός Ελληνικής Γλώσσας.
Είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση των
ανθρώπων που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Ο παραλήπτης του κάθε βραβείου παίρνει μια διαφορετική ώθηση, νιώθει
ότι οι κόποι του και ο χρόνος προσφοράς

Hot Dogs
Pork Souvlakia
Fries
Roasted Whole Chickens
Chef Salads

του ανταμείβονται - κι ας μην το περιμένει.
Επιπλέον ενθαρρύνει εμάς που το παρακολουθούμε και μας δίνει την θέληση να προσφέρουμε κι εμείς με την σειρά μας. Ένα
τεράστιο ΜΠΡΑΒΟ και στους τρεις γι’ αυτή
την σημαντική διάκριση - εύχομαι αυτό να
είναι μόνο η αρχή!!
Συγχαρητήρια σε όλους όσους βραβεύτηκαν, στον Greg Pappas – Πρόεδρο και Ιδρυτή του Greek America Foundation και όλους
όσους συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα αυτή η απονομή.
Why this project? From Gregory C.
Pappas, President & Founder
"Ξεκινήσαμε το Greek America’s Forty
Under 40 το 2010 ως έναν τρόπο να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τα πιο λαμπρά και επιτυχημένα μέλη της κοινότητάς
μας που διαπρέπουν όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και φιλανθρωπικά. Από την ίδρυσή τους, τα βραβεία Forty Under 40 έχουν
αναγνωρίσει 200 εξαιρετικά άτομα που
προέρχονται από διάφορα κοινωνικά στρώματα και από όλη τη Βόρεια Αμερική. Ελπίζουμε να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση
για να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι ενήλικες θα
παραμείνουν ενεργοί στην κοινότητά μας,
να τους ανυψώσουμε, να τους ενθαρρύνουμε και να τους εμπνεύσουμε να συνεχίσουν
να επιδιώκουν την αριστεία."
https://greekamerica.org/
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Το Δημογραφικό

Ελένη
Χονδρομπίλα

Άλλη μια κατηχητική χρονιά έφτασε στο τέλος της και μαζί μ’ αυτήν τα μαθήματα
του Κατηχητικού Σχολείου της ενορίας της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Εν μέσω πλείστων προβλημάτων μέσα και έξω
από τη χώρα μας
προκύπτει και το
δημογραφικό. Το
μείζον πρόβλημα
της υπογεννητικότητας της χώρας

μας.
Η κοινωνική δομή της χώρας μας
έχει πλέον αλλάξει. Ο θεσμός του
γάμου και η δημιουργία της οικογένειας έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
Οι νέοι δεν αναλαμβάνουν εύκολα τα βάρη
μιας οικογένειας από τη στιγμή που η ζωή
έχει γίνει τόσο απαιτητική. Κυρίως για τη γυναίκα, που μετά από τόσα χρόνια σπουδών,
επόμενο είναι να θέλει να κρατήσει μια θέση
στην αγορά εργασίας, τη στιγμή που οι μισθοί είναι ανεπαρκείς, όχι για να συντηρηθεί μια πολυμελής οικογένεια, αλλά ακομα
και μ' ένα παιδί.
Το 2050 η χώρα μας θα έχει ν' αντιμετωπίσει τραγική μείωση του πληθυσμού, αν
σκεφτούμε ότι ο πληθυσμός της χώρας μας
πριν ογδόντα χρόνια αριθμούσε τα οκτώ
εκατομμύρια , σήμερα θα έπρεπε να είναι
διπλάσιος.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση
φυγής, κυρίως επιστημόνων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό. Όταν αποκτούν
οικογένεια και υπάρχουν ικανοποιητικοί μισθοί και μέριμνα, νομίζετε ότι είναι εύκολο
να επαναπατριστούν;

Είναι τραγικό αυτό που ειπώθηκε, με την
εγκατάσταση αλλοδαπών στη χώρα μας,
και με την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική
κοινωνία να λυθεί το δημογραφικό μας πρόβλημα. Παρακολουθώντας τους πρόσφυγες-μετανάστες, είναι εντυπωσιακό το πόσο
εύκολα αποκτούν παιδιά μέσα σ' αυτές τις
δύσκολες συνθήκες. Οι περισσότερες είναι
πολυμελείς οικογένειες, χωρίς να σκεφτούν
πώς θα τα μεγαλώσουν τα παιδιά τους και
τί μπορούν να τους προσφέρουν.
Αυτό θα θέλαμε και για τα δικά μας παιδιά;
Ας δώσει το κράτος τη δυνατότητα στους
νέους για ένα σίγουρο μέλλον, με γερούς
μισθούς, στήριξη στα νέα ζευγάρια, επιδόματα για να μπορούν να μεγαλώσουν κάτω
από σωστές συνθήκες, πολλούς παιδικούς
σταθμούς που θα μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά τη στιγμή που η μητέρα είναι
αναγκασμένη να μένει πολλές ώρες έξω
από το σπίτι. Ίσως να είναι μια καλή αρχή
για να αλλάξει η ζωή μας σε αυτή τη χώρα.

Λήξη του Κατηχητικού σχολείου της ενορίας του
Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟIΝΟΤΗΣ ΜIΣΣIΣΣΑΓΚΑ
ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ

Φέρεται εις γvώσιv τoυ Ελληvισμoύ του Τoρόvτo, Μισσισσάγκας
και περιχώρωv, ότι τo ΠΑΝΗΓΥΡI τoυ Πρoφήτη Ηλία θα αρχίσει
Παρασκευή 15 Ioυλίoυ τo βράδυ και θα συvεχισθεί ως τηv Kυριακή
βράδυ 17 Ioυλίoυ.
Παρασκευή: 6pm – 12am
Σαββάτο: 5pm - 1am
Κυριακή: 5pm -- 10pm
Είσοδος ελευθέρα Παρασκευή και Κυριακή / Free Admission Friday & Sunday
Το Σάββατο είσοδος $10 / Saturday Admission fee $10
Φέτoς και πάλι τo παvηγύρι μας θα γίvει έξω στov άvετo και ευρύχωρo περίβoλo τoυ κτιρίoυ της Κoιvότητάς μας. Θα σας διασκεδάσει η περίφημη ορχήστρα “OΛΑ” και το “Alpha
Entertainment”, και θα γευθείτε το vόστιμo και καλoψημέvo κοντοσούβλι. Επίσης στη διάθεσή σας θα είvαι σoυβλάκια, γύρoς, τυρόπιτες, σπαvακόπιτες, λoυκoυμάδες, σαλατικά,
διάφoρες voστιμιές και γλυκίσματα καθώς και καφές, oύζo και τσίπoυρo από τo κoιvoτικό
μας καφεvείo. Είστε όλoι πρoσκεκλημέvoι στo Παvηγύρι τoυ Πρoφήτη Ηλία πoυ βρίσκεται
στo 1785 Matheson Blvd, Mississauga (one block north of Eglinton and one block east of
Dixie).

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Με τηv ευκαιρία της Εoρτής τoυ πρoστάτη Αγίoυ τoυ Iερoύ Ναoύ της Κoιvότητάς μας, τoυ
Πρoφήτη Ηλία, θα τελεστεί ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡIΝΟΣ χoρoστατoύvτoς τoυ Σεβασμιωτάτoυ Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Σωτηρίoυ τηv παραμovή της εoρτής, Τρίτη 19 Ioυλίoυ, στις 6:308:00 τo βράδυ με τη συμμετoχή Iερέωv άλλωv κoιvoτήτωv και εκκλησιών. Ανήμερα της
εορτής, Τετάρτη 20 Ioυλίoυ, θα τελεστεί ΑΡΧIΕΡΑΤIΚΗ ΘΕIΑ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ με τov Αρχιεπίσκοπο μας από 9 μέχρι 11:30 το πρωί. Μετά τη Θεια Λειτουργία θα προσφέρουμε καφέ
σε όλους τους προσκυνητές στην αίθουσα (Banquet Hall) της Εκκλησίας μας.
Για περισσότερες πληρoφoρίες παρακαλoύμε τηλεφωvήστε (905)238-9491.
Ο Πρoφήτης Ηλίας vα σας ευλoγεί.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Πώς θα γίνει η εγγραφή του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του
υπουργείου Υγείας σχετικά με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής του
πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό, ο οποίος θα είναι πλέον εκείνος στον οποίο θα
απευθύνονται οι πολίτες, λειτουργώντας
ως «πύλη εισόδου» για την πρόσβαση των
εγγεγραμμένων πολιτών στις δομές και στις
υπηρεσίες υγείας. Θα συνταγογραφούν δωρεάν φάρμακα, θα παίρνουν οδηγίες, και σε
επίπεδο πρόληψης, παραπεμπτικό για εξετάσεις ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.
Τι είναι ο προσωπικός ιατρός
Ο προσωπικός ιατρός, αποτελεί το πρώτο
σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο
σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη
και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό
την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου
και την προαγωγή της υγείας.
Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το
16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την
ημεροχρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται με ελεύθερη
επιλογή στον προσωπικό ιατρό, ειδικότητας
γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, ο οποίος είναι:
• α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα
Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες
Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο
πληθυσμό,
• β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες
του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106
του ν. 4461/2017 (Α’ 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό,
• γ) ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με εγγεγραμμένο
πληθυσμό.
Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται και οι ιατροί άνευ ειδικότητας, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής
του άρθρου 25 του ν. 4461/2017 (Α’ 38). Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται
ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται ιατροί
και άλλων ειδικοτήτων, όταν δεν επαρκούν
οι ιατροί των ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας και
μετά από παρακολούθηση προγράμματος
εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.
Τόπος παροχής υπηρεσιών προσωπικού ιατρού
Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών
παρέχονται εντός των δημοσίων μονάδων
Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών
Π.Φ.Υ., της έδρας των Τοπικών Ομάδων
Υγείας, των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’
οίκον.
Κατάλογος προσωπικών ιατρών
Με ευθύνη των Υγειονομικών Περιφερειών
(για τους ιατρούς ΕΣΥ που υπηρετούν στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τους
ιατρούς των Τοπικών Ομάδων Υγείας) και
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (για τους ιδιώτες ιατρούς),
καταρτίζονται και διατηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι στην πλατφόρμα εγγραφών
της ΗΔΙΚΑ με τους προσωπικούς ιατρούς,
στους οποίους καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας
των προσωπικών ιατρών, η μονάδα ή η
έδρα στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες
τους και η ιατρική ειδικότητά τους. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι τηρούνται από τον

αντίστοιχο φορέα εποπτείας, αναρτώνται
στη σχετική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με
ευθύνη των Υγειονομικών Περιφερειών και
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και επικαιροποιούνται από
αυτούς μέχρι τα τέλη κάθε μήνα.
Επιλογή προσωπικού ιατρού
Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το
16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την
ημεροχρονολογία γεννήσεώς του, διά του
ασκούντος τη γονική μέριμνα και ο ενήλικος
πληθυσμός εγγράφεται υποχρεωτικά στον
προσωπικό ιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων
στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε
φορά, καταλόγους προσωπικών ιατρών. Η
επιλογή του προσωπικού ιατρού όσων τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση γίνεται
από τα πρόσωπα που ορίζονται στον Αστικό Κώδικα.
Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν
σε προσωπικό ιατρό του ΕΣΥ στις περιοχές
που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες σύμφωνα με το π.δ. 131/1987
(Α' 73), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4931/2022 (Α' 94), δύνανται να
εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική μονάδα της
περιοχής κατοικίας τους.
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής
μόνο σε έναν προσωπικό ιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό ιατρό επιτρέπεται
μία (1) φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από
την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε
περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής. Από την
υποχρέωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό
εξαιρούνται τα εν ενεργεία στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία παρέχεται
υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 154/1975 (Α' 185).
Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.
4368/2016 (Α' 21), έχουν τη δυνατότητα
να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους
σε προσωπικό ιατρό συμβεβλημένο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.
Διαδικασία εγγραφής πληθυσμού σε
προσωπικό ιατρό
Η εγγραφή σε προσωπικό ιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση
που ο πολίτης έχει συμπληρώσει το 16ο
έτος της ηλικίας του την εγγραφή πραγματοποιεί όποιος ασκεί τη γονική μέριμνα,
ενώ εάν ο πολίτης τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση όλες οι απαραίτητες ενέργειες
πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του
συμπαραστάτη. Η ηλεκτρονική διαδικασία
εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε
από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και
λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, τους
προσωπικούς ιατρούς, είτε από άλλους φορείς, οι οποίοι δύνανται να προσδιορισθούν
μεταγενέστερα, με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη.
Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου
ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών
ανά ιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για

εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη
σύμβασή του.
Τρόποι εγγραφής
• Ι) Εγγραφή από τον πολίτη μέσω της
πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό
ιατρό:
• Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα
εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με τους κωδικούς taxisnet. Η διεύθυνση είναι προκαταχωρημένη από το
μητρώο του ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής. Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο
πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι
προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος».
Ο πολίτης επιλέγει προσωπικό ιατρό
και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε
αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό
SMS ή/και email για την ολοκλήρωση
της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό καθώς και τους
προσωπικούς κωδικούς του για την
ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.
• ΙΙ) Εγγραφή αυτοπροσώπως από τον
πολίτη στη δομή ή στον προσωπικό
ιατρό:
Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως
στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών
ΠΦΥ, στην έδρα της Τοπικής Ομάδας Υγείας ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικού ιατρού, φέροντας
μαζί του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο

ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή
φωτοαντίγραφο. Για εγγραφή διά νόμιμου
αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον έγγραφο ή φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής
απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη. Ο/η υπάλληλος της γραμματείας της
δομής ή ο προσωπικός ιατρός εισέρχεται
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής
πολιτών σε προσωπικό ιατρό, με χρήση
των προσωπικών του/ της κωδικών ως
διαπιστευμένος χρήστης. Καταχωρεί τον
ΑΜΚΑ του πολίτη. Η διεύθυνση του πολίτη
είναι προκαταχωρημένη από το μητρώο του
ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής. Σε περίπτωση εγγραφής σε
προσωπικό ιατρό από δικαστικό συμπαραστάτη για λογαριασμό προσώπου που τελεί
υπό δικαστική συμπαράσταση σημειώνονται και τα απαραίτητα στοιχεία του δικαστικού συμπαραστάτη. Εμφανίζεται λίστα
όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα
προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί
που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών
τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος». O διενεργών την εγγραφή επιλέγει
προσωπικό ιατρό, με βάση την επιθυμία
του πολίτη, και ολοκληρώνει την εγγραφή
του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό
SMS ήκαι email για την ολοκλήρωση της
εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό, καθώς και τους προσωπικούς
κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.
Δικαιολογητικά ταυτοποίησης
Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επιδείξει ο
πολίτης κατά τη διαδικασία της αυτοπρόσωπης εγγραφής στη δομή, στον προσωπικό
ιατρό είναι τα ακόλουθα:
• Έγγραφο Ταυτοποίησης/φωτοαντίγραφο εγγράφου (π.χ Δελτίο Ταυτότητας).
• Για αίτηση διά νόμιμου αντιπροσώπου
απαιτείται επιπλέον έγγραφο/φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη.

Συναλλαγές ακόμη και κάτω των
δύο ευρώ με πλαστικό και ψηφιακό
χρήμα - Νέοι μέθοδοι πληρωμών
Μεγάλη ανάπτυξη συνεχίζουν να γνωρίζουν οι συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες
καθώς με ψηφιακό χρήμα αλλά ακόμη και
για αγορές κάτω των δύο ευρώ. «Ο αριθμός των καταναλωτών που πληρώνει τον
καφέ του με χρεωστική κάρτα είναι πλέον
μεγαλύτερος από εκείνους που πληρώνουν
με μετρητά», αναφέρει ιδιοκτήτης καφέ στο
κέντρο της Αθήνας. Κάτι που συμβαίνει πλέον σχεδόν παντού από τα μεγάλα σουπέρ
μάρκετ μέχρι τα περίπτερα που έχουν τοποθετήσει ΑΤΜ.
Γεγονός που επιβεβαιώνουν και τα πλέον
πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας: Ο συνολικός αριθμός των ενεργών
καρτών πληρωμών σε κυκλοφορία στο τέλος του 2021 ανήλθε σε 19,7 εκατ., αυξημένος κατά 6% σε σχέση με το 2020. Στις επιμέρους κατηγορίες καρτών, ο αριθμός των
χρεωστικών καρτών αυξήθηκε κατά 7% και
ανήλθε σε 16,8 εκατ. κάρτες.

Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά στην έκδοση προπληρωμένων καρτών, οι οποίες ανήλθαν σε 1,9
εκατ., αυξημένες κατά 13%. Ο αριθμός των
πιστωτικών καρτών επίσης παρουσίασε αύξηση κατά 2% και ανήλθε σε 2,9 εκατ. κάρτες. Οι εικονικές κάρτες αυξήθηκαν κατά 7%
στις 107 χιλ. κάρτες. Η διενέργεια αυξημένου αριθμού συναλλαγών μέσω διαδικτύου
φαίνεται να αποτελεί τον κύριο λόγο στην
συνεχιζόμενη αύξηση της έκδοσης προπληρωμένων και εικονικών καρτών πληρωμών.
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Αλ.Τσίπρας στο ΣΕΒ: Το πραγματικό
Μητσοτάκης effect το βλέπουμε στον
πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση,
την εκτόξευση του κόστους διαβίωσης
«Τρία χρόνια μετά και με οδυνηρό για τη
χώρα τρόπο αποδεικνύεται ότι οι συνταγές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία το
2009 δεν είναι ικανές να δώσουν ώθηση,
προοπτική και ευημερία στη μεταμνημονιακή αλλά εύθραστη ελληνική οικονομία του
2022», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μελών του ΣΕΒ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αφού επισήμανε ότι είναι γνωστές οι διαφωνίες μεταξύ
τους, σχολίασε ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η κριτική του ΣΕΒ επικεντρώθηκε στη
φορολογία και στη παρέμβαση του κράτους
στην αγορά, ενώ κάποιες φορές ορισμένοι
παρέβλεπαν σημαντικές επιτυχίες, όπως
είπε: έξοδος από την οκταετή επιτροπεία,
ρύθμιση χρέους, επιστροφή στις διεθνείς
αγορές χρήματος, επαναφορά της οικονομίας σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, ”μαξιλάρι” 37 δισ. ως κάλυψη και ανάχωμα για
πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους. Σχολίασε ότι πριν από τρία χρόνια ορισμένοι απέδωσαν την αλλαγή της ελληνικής οικονομίας όχι στα παραπάνω αλλά στο «λεγόμενο
Μητσοτάκης effect», δηλαδή στο ότι «η ανάδειξη μιας νέας κυβέρνησης που ασπάζεται νεοφιλελεύθερές οικονομικές πολιτικές,
έλεγαν ότι ήταν αυτή που άμα τη εμφανίσει
της, ξαφνικά άλλαξε όλη την εικόνα της ελληνικής οικονομίας». Σχολίασε πως όμως
αν ισχύει αυτός ο ισχυρισμός τότε «τίνος
το effect είναι αυτό που τροφοδοτεί σήμερα όλες τις αρνητικές πρωτιές στον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση; Τίνος το
effect τροφοδοτεί το ράλι στα spreads που
χθες ανέβηκαν κατά 300 μονάδες βάσης;».

Σημείωσε ότι δεν αποτελούν συνταγή επιτυχίας «η επιλεκτική μείωση της φορολογίας
για τα μερίσματα και τα κέρδη κάποιων λίγων εταιρειών», η «πλήρης απορρύθμιση»
της αγοράς εργασίας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η «δογματική απουσία»
του κράτους από τον έλεγχο της αγοράς, η
«διατήρηση σε επίπεδα φτώχειας του κατώτατου μισθού προκειμένου να μένει χαμηλό
το μισθολογικό κόστος». Υποστήριξε ότι «το
πραγματικό effect αυτής της κυβέρνησης»
είναι «σήμερα, τρία χρόνια μετά που βιώνουμε τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης
της ΝΔ», στον πληθωρισμό, στην ενεργειακή κρίση, «στην πρωτοφανή ανασφάλεια
που βιώνει η ελληνική κοινωνία σε όλα τα
επίπεδα, τόσο από την εκτόξευση του κόστους διαβίωσης όσο όμως και εξαιτίας της
πρωτοφανούς έντασης με την Τουρκία». Ο
κ. Τσίπρας είπε ότι «η επίδραση της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, δυσχεραίνει τα προβλήματα, πολλαπλασιάζει το βάρος και τις
συνέπειες υπαρκτών κρίσεων, δημιουργεί
νέες».

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι Έλληνες
πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς Υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας με
ήρεμη αυτοπεποίθηση - Διάλογο με το
παράλογο δεν μπορούμε να κάνουμε
Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο κρατικό
κανάλι και στον Γιώργο Κουβαρά παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το
Μουσείο της Ακρόπολης. Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι θα υπάρξει κυβερνητική
παρέμβαση και για την τιμή της βενζίνης,
λέγοντας πως οι σχετικές ανακοινώσεις
αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Ο κ.Μητσοτάκης είπε επίσης ότι είναι αναπόφευκτο να συναντηθεί με τον Τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογος με το παράλογο, όπως είναι οι αιτιάσεις
της Τουρκίας.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στα
Γλυπτά το0υ Παρθενώνα, λέγοντας πως
θεωρεί βέβαιο ότι κάποια στιγμή, θα επιστρέψουν εκεί που ανήκουν. Έστειλε, δε,
μήνυμα στη βρετανική κυβέρνηση, προκειμένου να επιστρέψει τα Γλυπτά και να
επιβεβαιώσει τη δλυναμη της Δημοκρατίας,
την οποία εκφράζουν. Πρόσθεσε, δε, ότι η
συζήτηση για την εκπλήρωση του στόχου

προχωρά με ταχύτητα και λόγω της πίεσης
από την Unesco και λόγω της βρετανικής
κοινής γνώμης.
«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και οι Έλληνες
πρέπει να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Ότι η χώρα δεν έχει απλά μία ισχυρή
αποτρεπτική δυνατότητα, την οποία φροντίσαμε αυτά τα τρία χρόνια να την ενισχύσουμε έτι περαιτέρω, αλλά έχει και πολύ
ισχυρούς συμμάχους και εντάσσεται σε ένα
πλαίσιο χωρών που αντιλαμβάνονται ότι τα
σύνορα δεν μπορούν να παραβιάζονται διά

Κυρ.Μητσοτάκης: Επιχορηγήσεις
σχεδόν 500 εκατ.για τα μικρά νησιά
- Δρομολογείται το πρόγραμμα
«Νέαρχος» για ειδικά τοπικά έργα
«Η Πολιτεία μας οφείλει να ενισχύει
συνέχεια τα νησιά μας με υποδομές,
να δημιουργεί νέες δουλειές για τους
νέους μας, να φροντίσει για τη συγκοινωνία, για τις τοπικές δομές υγείας και
εκπαίδευσης και βέβαια να σας βοηθήσει να κάνετε πράξη την πράσινη
μετάβαση, κάτι το οποίο μπορεί να
αναδειχθεί σε μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, ειδικά για τα μικρότερα νησιά μας». Αυτά, τόνισε μεταξύ άλλων
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο
Μαξίμου, με τους δημάρχους των 42 νησιών
της χώρας με πληθυσμό κάτω των 5.000
κατοίκων. Στη σύσκεψη πήραν το λόγο όλοι
οι επικεφαλής των μικρών νησιωτικών δήμων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα έργα που
έχουν προχωρήσει στα νησιά τους και στη
συνεργασία που έχουν με την κυβέρνηση,
αλλά και στα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν.
«Ξέρετε ότι είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι έχει τη θέληση
να σκύψει πάνω στα προβλήματα, ειδικά
των μικρών νησιών» τόνισε επίσης στην
αρχή της συνάντησης ο πρωθυπουργός, ο
οποίος κατέγραψε τις τοποθετήσεις των δημάρχων, αναφέρθηκε στις ειδικές δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν, αλλά και στις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχουν.
«Μόνο στα 42 νησιά που εκπροσωπούνται
σήμερα, οι συνολικές επιχορηγήσεις αγγίζουν σχεδόν τα 500 εκατομμύρια, το Πρόγραμμα ”Φιλόδημος ΙΙ”, το Πρόγραμμα ”Τρίτσης”, στο οποίο υπέρ-εκπροσωπούνται
τα μικρά νησιά από τα υπουργεία, από το
ΕΣΠΑ. Σε λίγο θα υπάρχει πρόσθετη χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης,
ενώ δρομολογείται και ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το ”Νέαρχος”, που είναι ένα ταμείο
για ειδικά τοπικά έργα, σε δίκτυα ύδρευσης,
σε μονάδες αφαλάτωσης, που είναι τόσο
σημαντικές για τα νησιά μας, στη διαμόρφωση λιμένων, αλλά και σε έργα ανανεώσιμων πηγών», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Θέλω, όμως, να τονίσω ότι καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν μπορεί να πάρει
σάρκα και οστά αν δεν έχει τη δική σας στήριξη. Και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.
της βίας και οι διαφορές μεταξύ των κρατών
πρέπει να λύνονται με μοναδικό γνώμονα
και μοναδικό σημείο αναφοράς το διεθνές
δίκαιο», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Πιστεύω ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή θα συναντηθούμε και πρέπει να συναντιόμαστε και πρέπει να συζητάμε κι όπως
σας είπα και όπως είπα και στον ίδιο τον
πρόεδρο Ερντογάν πρέπει να μπορούμε
να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, αλλά να
συμφωνούμε στο πλαίσιο επίλυσης των διαφορών μας. Και επίσης θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πότε τα επιχειρήματά μας
αγγίζουν πια τη σφαίρα του παραλόγου. Διότι διάλογο με το παράλογο δεν μπορούμε
να κάνουμε. Και οι αιτιάσεις της Τουρκίας,
έτσι όπως εκφράστηκαν στις τελευταίες επιστολές στον ΟΗΕ, είναι τελείως παράλογες
στον βαθμό που εγείρουν ζητήματα κυριαρχίας της Ελλάδος επί των νησιών», τόνισε

Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, εσείς
οι ίδιοι να βγείτε μπροστά και να αγκαλιάσετε αυτές τις λύσεις, έστω και αν μερικές φορές μπορεί αυτό βραχυπρόθεσμα να αισθάνεστε ότι σας φέρνει σε σύγκρουση ίσως με
κάποια συμφέροντα τα οποία έχουν μάθει
να δουλεύουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
Είναι, όμως, ευκαιρία μεγάλη. Και θα στηρίξουμε τον κάθε δήμαρχο, την κάθε δήμαρχο, που θα τολμήσει να βγει μπροστά και
να καινοτομήσει, διότι καμία από αυτές τις
λύσεις που μπορούμε να σας προτείνουμε,
δεν μπορεί να υλοποιηθεί -θα το επαναλάβω- εάν δεν υπάρχει η στήριξη της τοπικής
κοινωνίας και αν δεν υπάρχει ηγεσία από τις
Δημοτικές Αρχές, από εσάς δηλαδή», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.
Η χρηματοδότηση για τα μικρά νησιά
Η συνολική χρηματοδότηση για τα μικρά
νησιά ανέρχεται σε 482,5 εκατ. ευρώ για τα
μικρά νησιά κι αναλυτικά έχει ως εξής:
Από το ΥΠΕΣ: 232,6 εκατ. ευρώ
- Έκτακτες επιχορηγήσεις/ χρηματοδοτήσεις των μικρών νησιωτικών Δήμων (κάτω
των 5 χιλιάδων κατοίκων) από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ, από τον Ιούλιο
2019 έως σήμερα: 74,1 εκατ. ευρώ
- Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»: 158,5 εκατ. ευρώ
Από Προγράμματα άλλων υπουργείων:
249,9 εκατ. ευρώ
- Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ: 128,7
εκατ. ευρώ.
- Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής:
71,5 εκατ. ευρώ.
- Υπ. Μεταφορών: 29,8 εκατ. ευρώ.
- Υπ. Αγροτικής: 16,2 εκατ. ευρώ.
- Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας: 3,7 εκατ.
ευρώ.
σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη
συνάντηση που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, λέγοντας πως το κλίμα ήταν
καλό, ωστόσο μετά από λίγες εβδομάδες,
έγιναν υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα νησιά. «Έτσι παραβιάστηκαν οι κόκκινες
γραμμές, που εγώ ο ίδιος έθεσα στον πρόεδρο Ερντογάν, καθώς δεν είμαστε διατεθειμένοι σε καμία περίπτωση να συζητήσουμε
για την εδαφική μας κυριαρχία. Η Τουρκία
παραβίασε πρώτη τη συμφωνία, η Τουρκία υπέγραψε το προκλητικό τουρκολυβικό
σύμφωνο», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «οι διαφορές πρέπει να λύνονται
με διάλογο».
Είπε, επίσης, ότι θα υπάρξει παρέμβαση και
στη βενζίνη «και οι ανακοινώσεις θα γίνουν
την επόμενη εβδομάδα από το οικονομικό
επιτελείο. Δεν θέλω να προκαταλάβω τον
τρόπο με τον οποίο θα παρέμβουμε».
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Canada's COVID-19 travel restrictions:
What's changing and what stays in place
Amid mounting pressure on the Canadian
government to address long delays and
wait times at airports, federal ministers
have announced further easing of some
COVID-19 travel restrictions.
But while the feds are lifting vaccine
requirements for some travellers, other
health measures at the border remain
in place. Here's a guide to the current
COVID-19 rules around travel as well as
what's changing.
VACCINE MANDATES
Currently, all travellers are required to
show proof of being fully vaccinated before
entering Canada by air, land or water.
But starting on June 20, the government
will drop the requirement that domestic and
outbound international travellers be fully
vaccinated against COVID-19.
Foreign nationals coming to Canada will still
be required to be vaccinated under the new
rules, unless they meet one of the criteria for
exemption.
If you're travelling internationally, be sure
to check the COVID-19 travel rules for your
destination. While the Transport Canada
rules on vaccine mandates are expected to
be lifted, some countries, such as the United
States and Australia, still require foreign
tourists to present proof of vaccination.
Vaccine mandates also remain in place for
passengers and crew travelling on cruise
ships that dock in Canada.
TESTING,
QUARANTINING
FOR
UNVACCINATED TRAVELLERS
Unvaccinated Canadian citizens and
permanent residents returning to Canada
are still subject to quarantine and testing
requirements.
If you're an unvaccinated traveller returning
to Canada, you're required to provide proof
of a negative molecular test, such as a

PCR test taken within 72 hours of your
scheduled flight or land entry into Canada.
Unvaccinated travellers can also show
proof of a negative antigen test taken the
previous day, but the test has to be either
administered or observed by a pharmacy,
lab, health-care entity or telehealth service.
Unvaccinated travellers will also be subject
to a COVID-19 test on arrival. The test may
be done on-site at an airport or travellers
may be given a test kit to complete at home.
Upon arrival, unvaccinated travellers must
also quarantine for 14 days and take another
COVID-19 test on day 8 of quarantine.
RANDOM COVID-19 TESTING
Last Friday, Transport Canada announced
that mandatory random COVID-19 testing
for incoming international travellers at
airports would be temporarily suspended for
all vaccinated travellers until June 30.
Unvaccinated travellers are still subject to
on-site arrival testing. But starting July 1, all
testing, including for unvaccinated travellers,
will be performed off-site.
MASKS
While the U.S. dropped the in-flight
mask mandate in April, face masks are
still mandatory aboard all flights and
interprovincial trains in Canada.
ARRIVECAN APP
The Canadian government will continue
to require inbound travellers to enter their
health information, quarantine plan and
proof of vaccination through the ArriveCAN
app. Using the app is mandatory, regardless
of citizenship, and it must be completed
within 72 hours of your scheduled flight or
arrival at a land border.
If you don't have a smartphone, you can use
the web browser version of ArriveCAN to
enter your location.

House of Commons lifting
vaccine mandate
The House of Commons has agreed
unanimously to lift its COVID-19 vaccine
mandate on June 20, the same day that
other federal vaccination requirements will
be lifting.
Government House Leader Mark Holland
moved the motion Thursday and it got the
backing from all parties.
Members of Parliament had been discussing
the potential of lifting the mandate this week,

after the federal government announced its
COVID-19 vaccination requirements for
the public service and for domestic and
outbound Canadian travellers will be ending.
A vaccine mandate requiring anyone
entering the House of Commons precinct
-- including MPs -- to be fully vaccinated
against COVID-19 has been in place since
the first day of the 44th Parliament in
November 2021.

"Flag war" with Denmark over
Hans Island in Arctic set to
end peacefully with deal
A deal has been reached settling
a dispute with Denmark over a
1.3-square-kilometre island in the
Arctic and is expected to be signed
today, according to a government
minister.
Dan Vandal, Minister of Northern
Affairs, confirmed Monday that there
will be an “official signing” of the accord
over Hans Island on Tuesday.
The barren rock has been the subject
of decades of diplomatic disputes
between the two nations, as it sits in the
territorial waters of both.
The agreement is expected to divide the
uninhabited island between Ellesmere
Island, in Nunavut, and Greenland, an
autonomous Danish territory.
Vandal, speaking to reporters on Monday,
said he was “looking forward” to the signing
of the agreement and would attend the
ceremony.
He said “discussions have been going on for
a long time” and “the important part is that
the deal got done and we are going to have
the signing tomorrow.”
“I think it's very positive given our world
situation today,” he said.
The deal is likely to mean that Canada, for
the first time, shares a land border with
Denmark.
The dispute over the small island has led
to good-natured jostling since the 1980s
between Canada and Denmark over which
country rightfully owns it.
In 1984, Canada planted a flag on the island
and left a bottle of Canadian whisky.
Later that year, Denmark's minister of
Greenland affairs visited by helicopter,
planting a Danish flag. He also left a bottle
of aquavit, a Danish spirit, at the base on the
flagpole and is reported to have left a note
saying “welcome to the Danish Island.”
In 1988, a Danish Arctic Ocean patrol ship
arrived and built a cairn with a flagpole and
Danish flag on the island.
Then in 2001, Canadian geologists mapping
northern Ellesmere Island flew there by
helicopter.
In 2005, Canada's defence minister Bill
Graham went for a walk on Hans Island in
a symbolic move. A week before he set foot
there, Canadian Forces placed a Canadian
flag and plaque on the island, prompting a
protest from Denmark, which called in the
Canadian ambassador.

In 2005, both countries agreed to reopen
negotiations about the island with former
Danish Prime Minister Anders Fogh
Rasmussen saying it was “time to stop the
flag war.”
Both countries agreed, if they couldn't reach
a deal, to refer it to the International Court of
Justice in The Hague for resolution.
The island is called Tartupaluk in Inuktitut
and Greenlandic, and has been part of Inuit
hunting grounds for centuries.
Denmark and Canada are NATO allies and
both sit on the Arctic Council. Recently the
two nations have been co-operating closely
over the war in Ukraine, including on aid
programs for women and girls fleeing the
conflict.
A spokesman for Foreign Affairs Minister
Joly declined to comment.
But the Minister of Fisheries, Oceans and
the Canadian Coast Guard, Joyce Murray,
said the negotiations were “an indication of
the strong partnership and friendship that
we have with Denmark.”
Conservative foreign affairs critic Michael
Chong said the deal was “a demonstration
of how countries who are upstanding
members of our international system can
work together to settle disputes around
international boundaries.”
“Few things are more sacrosanct in
maintaining international order than ensuring
that we respect each other's international
boundaries,” Chong said.
NDP foreign affairs critic Heather McPherson
told reporters on Monday that the agreement
is a sign of greater international co-operation
on Arctic affairs.
“Arctic border countries have an obligation
to work together and this is just one of those
indications that shows that we're doing that,”
she said.
She joked that the deal might mean that
Canada could now qualify to compete in the
Eurovision song contest.
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Ford to announce new cabinet
by end of month, source says
Ontario Premier Doug Ford will soon
handpick a new cabinet to help steer his
agenda at the outset of his second term -with an announcement coming in the next
two weeks, a senior government source
said.
Formal discussions about cabinet picks
have not yet taken place, said the source,
who was not authorized to speak about the
topic publicly. The initial focus following the
Progressive Conservatives' election victory
on June 2 has been policy, and establishing
the marching orders the eventual ministers
will get, they said.
"Once those mandates are clear, then the
process begins with putting faces to the
files," the source said.
The policy work is now largely complete,
and the premier just has to sign off before
selecting the cabinet, a process could
happen fairly quickly, the source said.
"Before the end of this month a cabinet will
be in place," they said.
With a whopping 83 Tories elected, Ford has
a vast number of people to choose from. His
last cabinet had 28 people serving in 26 fullfledged ministry positions and five associate
minister positions, with a few overseeing two
portfolios.
Karl Baldauf, who was chief of staff to the
president of the Treasury Board in Ford's
first term, said a larger team could mean a
larger cabinet.
"When you have a caucus of that size,
there's going to be pressure to ensure
that everyone feels as though they have
a role to play, not just in representing their
constituencies, but also in contributing to the
success of the government," said Baldauf,
now a vice-president of McMillan Vantage
Policy Group
"Ideally, every member of that team would
have a ministership or be a parliamentary
assistant, and if not that, then be designated
to oversee something in the way of a
committee."
Ford could expand cabinet by introducing
new portfolios or resurrecting previous ones,
Baldauf said, citing the Ministry of Research
and Innovation that existed under the former
Liberal government.
The premier could also hive off portions
of ministries, such as how Ford created a
separate long-term care portfolio out of the
former Ministry of Health and Long-Term
Care, Baldauf said, singling out priorities
such as hospital infrastructure, skilled trades
and cross-border trade.
Laryssa Waler, who was Ford's executive
director of communications, said the premier
has been clear about his priorities, including
building hospitals and Highway 413, and
strengthening his relationship with labour.
"I think that he'll build the cabinet to reflect
that," said Waler, now a principal at executive
advisory firm gt&co.
"I think he'll take into account regional
opportunities to have more representation,
maybe from the north, down in Hamilton,
down through Windsor to southwestern
Ontario. Regional representation is
important in every cabinet."
The Progressive Conservatives took two
Windsor ridings away from the NDP, and
former Canadian Football League player
Neil Lumsden won the longtime NDP riding
of Hamilton East-Stoney Creek for the

Tories.
Baldauf said the premier will want his cabinet
to be geographically diverse, but also to
be more demographically diverse. His first
cabinet had just one member of a visible
minority,Baldauf noted, but later iterations
were more representative.
"We will likely see a continuation of that, to
ensure that in age, in other sociodemographic
realities, the cabinet does reflect the face of
Ontario today," he said.
At a post-election news conference, Ford
touted that the Progressive Conservatives
saw not one, but three candidates from the
Black community elected.
Likely top of mind for the premier is the
biggest cabinet portfolio, as it's also one
that is wide open, with the resignation of
Christine Elliott, who served as health
minister through all four years of the previous
government.
One name that has been raised in cabinet
speculation stories is Sylvia Jones, who was
previously Solicitor General.
Baldauf said the name may come as a
surprise to some, but it's likely because
Jones didn't have a huge public profile as
Solicitor General because it's a file Ford
enjoys, so the premier would often step into
the spotlight for announcements.
"But I can tell you, she's established herself
within government as somebody who is
almost universally respected, somebody
who the premier trusts and, who capably
manages her files," he said.
Baldauf and Waler were split on speculation
about where Monte McNaughton might land.
He was appointed minister of labour in 2019,
introduced a spate of legislation aimed at
being worker friendly, and his focus on the
skilled trades sector paid off for the Tories
with an array of trade union endorsements.
"Some of us were scratching our heads
when Monte was moved from infrastructure
to labour, because we saw him as so
capable, and labour was seen as a file that
for a Conservative government was not
going to be a priority," Baldauf said.
"Well, here we are a number of years later,
and look what he's done with the place."
But Waler said she would be surprised if
McNaughton is moved out of labour, since
he has spent so much time developing
relationships with labour leaders and the
membership of unions across the province.
She said she would also be surprised if
Vic Fedeli is moved away from Economic
Development, Job Creation and Trade.
He had a bumpy one-year stint as finance
minister, but while he was in Economic
Development the province managed to woo
billions in auto sector investment, including
a new electric vehicle battery plant for
Windsor.
"He is really the author and the father of the
auto strategy," Waler said.

Freeland unveils 'affordability plan'
based on pre-existing commitments
Deputy Prime Minister and Finance Minister
Chrystia Freeland has presented a multipronged "affordability plan" outlining how
the government intends to address inflation,
based on pre-existing commitments.
The measures, totalling $8.9 billion in
spending this year, include planned boosts
to certain benefit programs, as well as the
federal government's child and dental care
plans.
In a noon-hour keynote address at Bay
Street's Empire Club in Toronto, Freeland
spoke about the state of the Canadian
economy and about the federal government's
next steps as it relates to measures rolling
out to eligible Canadians soon.
Specifically, in signalling that the Liberals do
not plan to roll out new government spending
to address the current cost-of-living crunch,
Freeland cited a series of "real and tangible
steps" that she promised would "get inflation
under control."
The federal plan meant to improve
affordability includes:
•
The anticipated enhancement of the
Canada Workers Benefit that will see
the eligible estimated three million fulltime, minimum-wage workers receiving
up to $1,200 more through their tax
return.
•
The expected cutting of child care fees
for Canadian families, estimated at an
average of 50 per cent by the end of the
year.
•
The enacting of the longstanding
commitment to increase the Old Age
Security pension for seniors 75 years
and older by 10 per cent, providing
more than $766 to full pensioners in the
first year.
•
The issuing of a one-time housing
affordability payment providing a $500
payment to nearly one million lowincome Canadians this year.
•
The commitment to enact a dental

care program that in 2022 will provide
coverage for Canadians who earn less
than $90,000, starting with children
under the age of 12.
•
And, the increase expected to a host
of other benefits, because they are
indexed to inflation. This includes the
Guaranteed Income Supplement,
Canada Pension Plan, the Canada
Child Benefit, and the GST Credit.
The federal government has been under
growing pressure to help reassure
Canadians who are facing rising costs of
living, on everything from gas to groceries.
All of the initiatives cited by Freeland on
Thursday, stem from the last two federal
budgets. Still, the finance minister suggested
that the spending is still "new money for the
Canadians receiving it this year."
In the speech—the first major remarks from
Freeland on the topic since the 2022 federal
budget was tabled in April—the deputy
prime minister painted a picture of where
Canada stands compared to other countries.
"If the data is so rosy, if the rebound is so
strong… Why don't we feel very good?
Why are Canadians so worried? I think
everyone here knows the answer: inflation,"
Freeland said. "Jobs are plentiful, business
is booming, but it is also harder for a lot of
Canadians to pay their bills at the end of the
month."
While referencing the state of this country's
jobs recovery, GDP growth and the low
unemployment rate, she also noted the need
to be fiscally responsible and not further
inflame inflation rates.
She also said cited the impacts of the
COVID-19 pandemic and the ongoing
Russian invasion in Ukraine as key pressure
points contributing to the current economic
situation.
"Inflation is not a made-in-Canada challenge
and it's actually less severe here than among
our peers," Freeland said.

New poll suggests Liberal, NDP voters
prefer Charest and Brown over Poilievre
New polling suggests Liberal and
New Democrat voters think Jean
Charest or Patrick Brown would
make the best leader of the federal
Conservative party.
The data released by the research firm
Leger is based on an online survey
it did of 1,528 Canadian adults last
weekend using computer-assisted
web interviewing technology.
It cannot be assigned a margin of
error because internet-based polls
are not considered random samples.
The survey asked respondents which of the
six candidates in the running they believe
would make the best leader of the party,
which will unveil its new leader Sept. 10.
Leger executive vice-president Christian
Bourque says one of the issues they come
across when they poll Canadians about a
party leadership race is that roughly onethird appear indifferent.
The data suggests 58 per cent of
respondents answered they didn't know or
picked none of the above when questioned
on which candidate would make the best

Conservative leader.
When it came to Conservative voters, the
polling suggests 23 per cent of respondents
said they didn't know and only eight per cent
selected none of the above.
Of Tory voters who responded to the survey,
data suggests 44 per cent of them believe
Pierre Poilievre, the longtime Ottawa-area
MP known for his attacks on the government
and Bank of Canada over inflation, would
make the best party leader.
It also suggests 11 per cent of both Liberal
and NDP would select Brown, who is mayor
of Brampton, Ont., and formerly led Ontario's
Progressive Conservatives.
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Οι 10 υποψήφιοι στην κούρσα των Προεδρικών
Δέκα υποψήφιοι «τρέχουν» μέχρι στιγμής
στην κούρσα των προεδρικών αρκετούς μήνες πριν τις εκλογές.
Στις προηγούμενες εκλογές υποβλήθηκαν
συνολικά εννέα υποψηφιότητες. Οι υποψήφιοι ήταν ο Χάρης Αριστείδου, ο Χριστάκης
Καπηλιώτης, ο Ανδρέας Ευστρατίου, ο Μιχάλης Μηνά, ο Χρίστος Χρίστου, ο Σταύρος Μαλάς, ο Γιώργος Λιλλήκας, ο Νικόλας
Παπαδόπουλος και ο νυν Πρόεδρος Νίκος
Αναστασιάδης.
Πιο κάτω με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι
που εξήγγειλαν επίσημα ή θα εξαγγείλουν
το επόμενο διάστημα.
Χαράλαμπος Αριστοτέλους
Ο Χαράλαμπος Αριστοτέλους είναι ένας νεαρός ο
οποίος κατέρχεται ανεξάρτητος υποψήφιος στις Προεδρικές εκλογές.
Αποτελεί ενεργό μέλος της
ΕΔΟΝ και διαφώνησε με
την επιλογή του ΑΚΕΛ για στήριξη στον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ακόμη είναι μέλος της
Ομόνοιας 29Μ.
Αχιλλέας Δημητριάδης
Ο Αχιλλέας Δημητριάδης
εξήγγειλε την ανεξάρτητη
υποψηφιότητα του στις 28
Φεβρουαρίου με κεντρικό
σύνθημα «Η Κύπρος αξίζει
καλύτερα».
Στην ομιλία του ανέπτυξε τις
θέσεις του πάνω σε τρεις πυλώνες: «Τίμιο
Κράτος», «Κύπρος 2035» και «Η λύση μάς
συμφέρει».
Ο κ. Δημητριάδης συναντήθηκε με τα πλείστα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ βρέθηκε ανάμεσα στις επιλογές του ΑΚΕΛ για
πιθανή στήριξη του. Πλέον, το μοναδικό
κόμμα που πιθανόν να στήριξη τον κ. Δημητριάδη είναι οι Οικολόγοι, οι οποίοι θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις το επόμενο
διάστημα.
Μάριος Ηλιάδης
Ο Μάριος Ηλιάδης άνοιξε τον χορό των

υποψηφίων, γνωστοποιώντας την πρόθεση του
να κατέλθει υποψήφιος
στις επερχόμενες Προεδρικές εκλογές από τον
Αύγουστο το 2021.
Είχαν προηγηθεί οι διαφημιστικές πινακίδες που παρέπεμπαν σε
υποψήφιο χωρίς να γίνει γνωστό ποιος είναι, μέχρι να αποκαλύψει ο ίδιος ότι αφορά
την υποψηφιότητα του.
Ο κ. Ηλιάδης είχε επαφές με τα κόμματα της
αντιπολίτευσης χωρίς ωστόσο να υπάρξει
οποιαδήποτε συμφωνία.
Γιώργος Κολοκασίδης
Ο Γιώργος Κολοκασίδης
εξήγγειλε την ανεξάρτητη
υποψηφιότητα του στις 16
Δεκεμβρίου με κεντρικό
σύνθημα «Πάμε».
Με αναφορές κατά της
διαφθοράς και κατά της
Διζωνικής
Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας, ο κ. Κολοκασίδης παρουσίασε του όραμα του ενόψει των Προεδρικών
εκλογών.
Στην ομιλία του ανέφερε ότι «Είμαστε η
πλειοψηφία της σκέψης. Ας γίνουμε η πλειοψηφία της πράξης». Ο κ. Κολοκασίδης στηρίζεται επίσημα από το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια».
Ανδρέας Μαυρογιάννης
Αν και δεν έχει εξαγγείλει
επίσημα την υποψηφιότητα,
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης
έλαβε το «χρίσμα» του υποψήφιου από την Κεντρική
Επιτροπή του ΑΚΕΛ.
Σε έκτακτη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη που πραγματοποίησε το ΑΚΕΛ,
ενέκρινε την υποψηφιότητα του Ανδρέα
Μαυρογιάννη για τις Προεδρικές του 2023
με ποσοστό 90% και 891 ψήφους.
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης σε ανακοίνωση του τόνισε ότι η στήριξη του ΑΚΕΛ διανοίγει προοπτικές ευρείας δυναμικής με

Πρόεδρος για Τσαβούσογλου: Για
τον ίδιο ο σφετερισμός περιουσιών
είναι θέμα δυο-τριών κρεβατιών
Όλα όσα παρακολουθούμε από την Τουρκία
αντιβαίνουν του διεθνούς δικαίου και του
Χάρτη των ΗΕ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους,
προσερχόμενος στην κατοικία της Πρέσβειρας της Γαλλίας για να παρακαθίσει σε
γεύμα με την ευκαιρία της λήξης της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς πώς θα διαχειριστεί
η Κυβέρνηση την επιθετική ρητορική της
Τουρκίας, είπε «με πίστη στο διεθνές δίκαιο
βεβαίως και μέσω διπλωματικών ενεργειών.
Δεν μπορούμε να παρασυρθούμε ούτως ή
άλλως σε μια αναθεωρητική ρητορική την
οποία υιοθετεί ο Τούρκος Πρόεδρος χάρη
των δικών του σκοπιμοτήτων.
Όλα όσα παρακολουθείτε αντιβαίνουν του
διεθνούς δικαίου, αντιβαίνουν του Χάρτη των ΗΕ, επικαλούνται το διεθνές δίκαιο

ωσάν να ήταν τα ΗΕ.
Παρά ταύτα αρνούνται όταν τους εισηγούμεθα ότι υπάρχουν οι τρόποι αντιμετώπισης του θέματος μέσα από συνδιαβούλευση, παραδείγματος χάρη, για την ΑΟΖ, μια
απαράδεκτη συμπεριφορά, ερμηνεύουν το
διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν».
Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών ότι οι Ελληνοκύπριοι κάνουν θέμα «για δυο-τρία κρεβατάκια στην Αμμόχωστο», ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε ότι «για τον ίδιο ο σφετερισμός περιουσιών είναι θέμα δυο-τριών
κρεβατιών. Είχαν μόλις το 14% της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας και κατέχουν το
37% της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν
το θράσος να αναφέρονται σε δύο-τρία κρεβατάκια. Είναι το άκρον άωτον ακριβώς
αυτού που λέμε αναθεωρητισμός. Μιας
μεγαλοϊδέας, η οποία δεν εδράζεται παρά
στις πολιτικές ανάγκες του Προέδρου της
Τουρκίας».

νικηφόρους ορίζοντες. Η υποψηφιότητα
του θα ανακοινωνόταν τις επόμενες μέρες,
αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου της
Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Αβέρωφ Νεοφύτου
Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού εξήγγειλε
την υποψηφιότητα του στις
22 Δεκεμβρίου.
Στο βίντεο της εξαγγελίας, ο
Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε
ότι «Ποτέ δεν κρύφτηκα. Ποτέ δεν απέφυγα να βγω μπροστά. Με καθαρές θέσεις και
καθαρές λύσεις, προς όφελος της κοινωνίας
και της οικονομίας».
Η υποψηφιότητα του κ. Νεοφύτου επικυρώθηκε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις
20 Μαρτίου, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι αποτελεί
την μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική του σταδιοδρομία να είναι ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ
για την Προεδρία της χώρας.
Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς
Επίσημη εξαγγελία για τις
προεδρικές εκλογές θα
προχωρήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και ο διευθύνων σύμβουλος τής
HELLAS SAT, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς.
Νίκος Χριστοδουλίδης
Στην κούρσα των προεδρικών μπήκε και επίσημα ο
Νίκος Χριστοδουλίδης στις
12 Μαΐου.
Η εξαγγελία του έγινε ζωντανά στο διαδίκτυο και είχε

ως σλόγκαν «Δύναμη που μας ενώνει».
Στην ομιλία του ανέφερε ότι «αυτές οι εκλογές δεν είναι μάχη παρατάξεων και κομμάτων. Πρωτίστως είναι μάχη ιδεών και αξιών.
Ούτε ενδιαφέρομαι, ούτε θέλω να ιδρύσω
κόμμα».
Η υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδης
δεν έχει στηριχθεί ακόμη από κανένα κόμμα, όμως έχει ανοιχτό δίαυλο με το ΔΗΚΟ,
την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ.
Χρίστος Χρίστου
Ο Χρίστος Χρίστου είναι
ο τελευταίος που εξήγγειλε υποψηφιότητα για τις
Προεδρικές.
Έλαβε τη στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής, μετά
την ομόφωνη απόφαση του κόμματος.
Στην ομιλία του, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι
κανένας εκ των υπολοίπων υποψηφίων δεν
μπορεί να φέρει αλλαγή αφού όλοι αποτελούν μέρος της παρούσας διακυβέρνησης.
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Εξήγγειλε την υποψηφιότητα του για τις Προεδρικές
εκλογές στις 29 Μαΐου.
Ο κ. Χριστοφίδης στηρίζεται από το «Νέο Κύμα – Η
Άλλη Κύπρος» όπου και
είναι ο Γενικός Συντονιστής
του Κινήματος.
Κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας
του, ο κ. Χριστοφίδης μίλησε για «ένα εσωτερικό τείχος, που κτίζεται από όλο το φθαρμένο πολιτικό σύστημα εδώ και 60 χρόνια».

Πρόεδρος: Η Ε.Ε να
αντιμετωπίσει συλλογικά το
θέμα του μεταναστευτικού
Το Κυπριακό, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, το
Μεταναστευτικό, αλλά και τα επιτεύγματα
της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ ήταν ανάμεσα στα θέματα, στα οποία επικεντρώθηκε
σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης κατά την ομιλία του στο
γεύμα που παρέθεσε η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο κα Σαλίνα Γκρενέ-Καταλάνο, με την ευκαιρία της λήξης της Γαλλικής
Προεδρίας της ΕΕ.
Μιλώντας στο γεύμα, στο οποίο παρακάθισαν οι Πρέσβεις των χωρών μελών της ΕΕ,
στην κατοικία της Πρέσβειρας της Γαλλίας,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε
εκτενώς στα επιτεύγματα της Γαλλικής Προεδρίας στην ΕΕ σε θέματα όπως η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, η διαμόρφωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου, τα θέματα Ασφάλειας και Άμυνας
της ΕΕ, αλλά και το Ουκρανικό.
Σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «επιβάλλεται να παραμείνουμε επικεντρωμένοι
στις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η ρωσική επίθεση κατά τρόπο που
θα απηχεί και τη βούληση του Κιέβου».
Σε σχέση με την ενεργειακή κρίση που επέφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι παρούσες συνθήκες μπορούν να λειτουργήσουν
ως ο καταλύτης για νέους ενεργειακούς διαδρόμους. Η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο σε αυτή τη συλλογική
προσπάθεια της ΕΕ».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε ότι υπάρχει παραλληλισμός ανάμεσα στο Ουκρανικό και το Κυπριακό, σημειώνοντας πως τα προσχήματα
της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία
είναι τα ίδια με αυτά της Τουρκίας το 1974
όταν εισέβαλε στην Κύπρο.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προέβη, επίσης, σε εκτενή αναφορά στις συνεχιζόμενες
προκλήσεις της Τουρκίας και την επιθετική
της ρητορική κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τις κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αξιώσεις της για δύο κράτη
στην Κύπρο.
Διαβεβαίωσε, ωστόσο, τους Πρέσβεις των
χωρών μελών της ΕΕ, ότι μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας όπως προνοούν τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των
ΗΕ.
Τέλος, αναφερόμενος στο Μεταναστευτικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι
η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, δεχόμενη δυσανάλογες πιέσεις σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω
των μεταναστευτικών ροών, και κυρίως των
ροών από τα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι
οι αιτητές ασύλου έχουν φτάσει σε ποσοστό
5% του πληθυσμού και επισημαίνοντας,
παράλληλα, ότι το Μεταναστευτικό είναι
ένα θέμα που η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει συλλογικά.
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Η στήλη του Μέτοικου

Έξεστι Κλαζομενίοις Ασχημονείν
Π αρ α κολο υ θ ώ ντας κανείς τις
τελευταίες ομιλίες
του Ερντογάν μένει απορημένος
αν πράγματι πιστεύει αυτά που
λέει και αν αυτοί
που τον ακούν και
τον χειροκροτούν
το κάνουν από υποχρέωση ή από κάποια
ανάγκη να ακούν παραμύθια για να περνά η
ώρα τους.
‘‘ Η Τουρκία, τους είπε, κοιτάζοντας το ένδοξο παρελθόν της, οδεύει προς ένα λαμπρό
μέλλον.‘‘ Ποιο είναι το ‘‘ένδοξο παρελθόν ‘‘ξέρουμε πολύ καλά. Ποιο θα είναι το λαμπρό
μέλλον είναι κάτι που γεννά πολλές απορίες.
Ας αρχίσουμε, όμως, από το παρελθόν.
Πράγματι, έχει καβαλήσει ένα ένδοξο παρελθόν, η Τουρκία, μόνο που δεν της ανήκει. Έχει
κατακτήσει με σφαγές και με αίμα ένα κομμάτι γης στο οποίο δημιούργησε το κράτος της,
αλλά η προσπάθεια να κατακτήσει και το παρελθόν και να οικειοποιηθεί την ιστορία του
είναι μάλλον για γέλια, αν όχι για κλάματα.…
Στην Μικρά Ασία, που άρπαξαν και έκαναν
πατρίδα τους οι Τούρκοι, σφάζοντας και διώχνοντας τους γηγενείς, γεννήθηκε ένας πολιτισμός που άλλαξε τον κόσμο. Εκεί υπάρχουν
τα ερείπια της Εφέσου, της Αλικαρνασσού,
της Νίκαιας και της Περγάμου. Εκεί γεννήθηκε μάλλον και ο Όμηρος, εκεί και η Τροία,
αλλά όλα αυτά έχουν τόση σχέση με το ‘‘ένδοξο παρελθόν τής Τουρκίας‘‘ όση και ‘‘ο Φάντης με το ρετσινόλαδο‘‘.
Ας ρίξουμε και μια ματιά στο ’’λαμπρό μέλλον ‘‘ που οραματίζεται ο Ερντογάν. Αυτό το
λαμπρό μέλλον είναι η κατάκτηση ξένων εδαφών; Η αρπαγή και ενσωμάτωση εδαφών
τής Συρίας, η αρπαγή, όπως φαντασιώνεται,
ελληνικών νησιών ή η μετατροπή τής κατεχόμενης Κύπρου σε επαρχία τής Τουρκίας;

Τέτοιο ‘‘λαμπρό μέλλον‘‘ οραματίστηκαν και
οι δάσκαλοί του Γερμανοί, στις μεθόδους
γενοκτονιών και ξεκληρίσματος εθνικών μειονοτήτων, και το εφάρμοσαν σε παγκοσμίους
πολέμους με τα γνωστά αποτελέσματα.
Ένα άλλο θέμα που προκαλεί γέλια, είναι ο
μεγάλος καημός του Ερντογάν για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αμερική, κάτι που
καιρό τώρα επιδιώκει ο ίδιος και δεν τα καταφέρνει. ‘‘ Ήρθε στην Τουρκία ο Μητσοτάκης,
τού έκανα τραπέζι, είπε, συμφωνήσαμε μερικά πράγματα και σε λίγες μέρες πήγε στην
Αμερική και με κατηγορούσε.‘‘
Συμφωνήσατε μερικά πράγματα, άνθρωπέ
μου, και πριν ακόμα φύγει ο Μητσοτάκης, οι
προκλήσεις σου στην Ελλάδα έγιναν αφόρητες. Τα αεροπλάνα σου δεν σταμάτησαν
λεπτό να παραβιάζουν τον Ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από τα Ελληνικά νησιά και
οι υπουργοί και συνεταίροι σου, δεν έπαψαν
να απειλούν. Τι περισσότερο έκαμε ο Μητσοτάκης στην Αμερική παρά να επισημάνει την
συμπεριφορά σου;
Οι Τούρκοι κατακτώντας την Μικρασία κατέλαβαν και τις Κλαζομενές. Και είναι γνωστό
το ‘‘ Έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν.‘‘ Δηλαδή είναι φυσικό να ασχημονεί ο Κλαζομένιος.
Κάνουν τα πάντα οι Τούρκοι να αποδείξουν
σε όλο τον κόσμο ότι το μόνο που αφομοίωσαν από την Ιστορία της γης που κατάκτησαν και κατοικούν, είναι η συμπεριφορά τών
Κλαζομενίων.

Τη βούλησή του για συνέχιση των
προσπαθειών για επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων
στο Κυπριακό, εξέφρασε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Τη βούλησή του για συνέχιση
των προσπαθειών μέχρι και την
τελευταία μέρα της θητείας του
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, εξέφρασε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά την ομιλία του στο γεύμα που παρέθεσε η Πρέσβειρα
της Γαλλίας στην Κύπρο Σαλίνα
Γκρενέ-Καταλάνο, με την ευκαιρία της λήξης
της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Προεδρία, μιλώντας στο γεύμα, στο οποίο παρακάθισαν οι Πρέσβεις των χωρών μελών
της ΕΕ, στην κατοικία της Πρέσβειρας της
Γαλλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε
ότι υπάρχει παραλληλισμός ανάμεσα στο
Ουκρανικό και το Κυπριακό, σημειώνοντας
πως τα προσχήματα της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία είναι τα ίδια με αυτά
της Τουρκίας το 1974 όταν εισέβαλε στην

Κύπρο.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προέβη, επίσης, σε εκτενή αναφορά
στις συνεχιζόμενες προκλήσεις
της Τουρκίας και την επιθετική
της ρητορική κατά της Κυπριακής
Δημοκρατίας, αλλά και τις κατά
παράβαση του διεθνούς δικαίου
αξιώσεις της για δύο κράτη στην
Κύπρο.
Διαβεβαίωσε, ωστόσο, τους Πρέσβεις των
χωρών μελών της ΕΕ, ότι μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας όπως προνοούν τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των
ΗΕ.
Αναφερόμενος στο Μεταναστευτικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κύπρος
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, δεχόμενη

Η αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών και η Κύπρος
Η κατοχική Τουρκία
προβάλλει την αξίωση για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών,
επικαλείται διάφορους
νομικούς ισχυρισμούς,
ΚΩΣΤΑΣ
αιτιάσεις, στοχεύοντας
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Στοχεύει παράλληλα να διευρύνει την
ατζέντα των ελλαδοτουρκικών διαφορών.
Η Άγκυρα έτσι λειτουργεί. Εγείρει ζητήματα
αμφισβητώντας την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος, της Κύπρου
και στη συνέχεια αξιώνει αυτές οι απαιτήσεις να περιληφθούν στην ατζέντα του διαλόγου. Όσο παράλογες και παράνομες και
να είναι.
Στο Κυπριακό αυτή η προσέγγιση αποτελεί
τη βασική μεθοδολογία, πρακτική, για την
υλοποίηση των στρατηγικών της επιδιώξεων, των επεκτατικών της στόχων. Γι αυτό κι
έχουμε φθάσει στο σημείο να επιμένουν οι
Τούρκοι στα δύο κράτη. Όχι να θέτουν τούτη την επιδίωξη τους ως τελικό τους στόχο,
αλλά να αποτελεί την προϋπόθεση για να
δεχθούν να ξεκινήσουν να κουβεντιάζουν.
Το μοντέλο «Κύπρος»- επειδή το θεωρούν… πετυχημένο- χρησιμοποιείται και
για άλλες περιπτώσεις, στην Ελλάδα και
αλλού. Άλλωστε δεν έχει λόγο η Άγκυρα να
μην εφαρμόζει το ίδιο μοντέλο όταν αυτό
αποδίδει.
Η κατοχική Τουρκία, λοιπόν, ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και παράλληλα
τα διεκδικεί. Προτάσσει δήθεν την παραβίαση από πλευράς Ελλάδος συμφωνιών.
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει και το γνωρίζουν στην
Άγκυρα. Αυτό, όμως, δεν έχει καμία σημασία για τον Ερντογάν, ο οποίος έχει πλάνο
και όραμα, όπως το παρουσίασε και με
χάρτες και επιχειρεί να το υλοποιήσει βαθμηδόν. Προωθεί την πολυδιαφημιζόμενη
«Γαλάζια Πατρίδα».
Ο Ερντογάν ζητά αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών και την ίδια στιγμή δεν συζητά
μια τέτοια ρύθμιση, για παράδειγμα, στην
Κύπρο. Όταν έχει στρατεύματα στη Συρία
και τη Λιβύη, όταν εισβάλλει στο ιρακινό
Κουρδιστάν. Η Άγκυρα διαχρονικά έχει
μπροστά της ένα μενού και διαλέγει εκείνο
το οποίο της συμφέρει στη συγκεκριμένη
στιγμή. Στο Αιγαίο αξιώνει αποστρατιωτικοποίηση ενώ συνεχίζει συστηματικά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου
και της θαλάσσιας περιοχής. Στην Κύπρο,
εισέβαλε παράνομα, παραμένει από το
1974 κατέχοντας τμήμα του νησιού και αρνείται να αποχωρήσει. Κι όταν συζητά στα
πλαίσια διαδικασίας των διαπραγματεύσεων είτε απευθείας είτε διά των εκάστοτε
εγκαθέτων της στα κατεχόμενα, επιμένει

στην παρουσία εσαεί (κατοχικών) στρατευμάτων και του ξεπερασμένου συστήματος
των εγγυήσεων.
Η Τουρκία λειτουργεί στη λογική της επιβολής διά της ισχύος. Η Άγκυρα το γνωρίζει
πολύ αυτό το παιχνίδι. Και το γνωρίζει και
της… βγαίνει. Και γιατί απέναντι της υπάρχουν δυνάμεις, που κατατρύχονται από
φοβικά σύνδρομα και επειδή υπάρχουν
εκείνοι, οι οποίοι την καλύπτουν. Οι «νερωμένες» τοποθετήσεις των Αμερικανών, οι
μεσοβέζικες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί
της ουσίας τη βοηθούν και τη διευκολύνουν.
Τα Ηνωμένα Έθνη είναι εξαφανισμένα ενώ
το ΝΑΤΟ, με «διπλωματικό» τρόπο στηρίζει
την κατοχική δύναμη διά της μεθόδου των
«ίσων αποστάσεων».
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτενμπεργκ, που έχει καταντήσει ντελιβεράς
των τουρκικών «ανησυχιών», συντηρεί με
άκομψο τρόπο τις τουρκικές επιδιώξεις. Στη
συνέντευξή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ( στη Μαρία Αρώνη) προέτρεψε την Ελλάδα και την Τουρκία
«να λύσουν τις διαφορές τους στο Αιγαίο
με πνεύμα εμπιστοσύνης και συμμαχικής
αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει αυτοσυγκράτηση, μετριοπάθεια και αποχή από κάθε
ενέργεια ή ρητορική που θα μπορούσε να
κλιμακώσει την κατάσταση». Ποιος προβαίνει σε ενέργειες, απειλεί καθημερινά, κλιμακώνει την ένταση; Οι εξωγήινοι ή και οι δυο
χώρες; Ο καλύτερος τρόπος να καλύψει την
τουρκική επικίνδυνη συμπεριφορά είναι η
εξίσωση. Και ο καλύτερος τρόπος για να δικαιολογήσει τη στάση της είναι να δηλώνει ο
Γ.Γ. του ΝΑΤΟ ότι «η Τουρκία έχει υποφέρει
από το PKK και έχει υποφέρει περισσότερο
από την τρομοκρατία από οποιονδήποτε
άλλο Σύμμαχο. Έτσι, η Τουρκία έχει εύλογες
ανησυχίες, τις οποίες όλοι οι Σύμμαχοι πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη». Αναφέρεται σε κράτος-τρομοκράτη, που εξάγει την
εσωτερική κρίση, με σοβαρά δημοκρατικά
ελλείμματα. Αναφέρεται σε ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, όπως είναι το ΡΚΚ και
το χαρακτηρίζει «τρομοκράτη», επειδή έτσι
εξυπηρετεί την κατοχική Τουρκία.
Τα συμφέροντα είναι πιο σημαντικά από τι
ισχύει στην πραγματικότητα. Ακόμη και για
αχυράνθρωπους, όπως ο συγκεκριμένος.
Αλλά το θέμα δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι.
Αλλά πώς ενεργούν η Αθήνα και η Λευκωσία, οι οποίες δεν πρέπει να είναι δεδομένες
και προβλεπτές. Να μην λένε πάντα ναι και
να είναι διεκδικητικές.
ΣΗΜ: Ο Ερντογάν βάπτισε το νέο γεωτρύπανο, ο Τσαβούσογλου έκανε τριήμερο
στην κατεχόμενη Κύπρο και με την ευκαιρία
είπε να εκπέμψει ρητορικές διαχωρισμού
και μίσους. Και η απάντηση της Λευκωσίας;
Έτοιμη προ πολλού. Copy paste ανακοινώσεις για κάθε περίπτωση.

δυσανάλογες πιέσεις σε σύγκριση με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των μεταναστευτικών ροών, και κυρίως των ροών από τα
κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι οι αιτητές
ασύλου έχουν φτάσει σε ποσοστό 5% του
πληθυσμού και επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι το Μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που
η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει συλλογικά.
Για την ενεργειακή κρίση που επέφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι παρούσες συνθήκες
μπορούν να λειτουργήσουν ως ο καταλύτης
για νέους ενεργειακούς διαδρόμους. Η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει τον δικό της

ρόλο σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια της
ΕΕ».
Σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «επιβάλλεται να παραμείνουμε επικεντρωμένοι
στις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η ρωσική επίθεση κατά τρόπο που
θα απηχεί και τη βούληση του Κιέβου».
Τέλος, αναφέρθηκε εκτενώς στα επιτεύγματα της Γαλλικής Προεδρίας στην ΕΕ σε θέματα όπως η αντιμετώπιση της Κλιματικής
Αλλαγής, η διαμόρφωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, τα θέματα
Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ.
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Παρουσίαση Νομικών ζητημάτων που αφορούν τους Αποδήμους
Ομογενείς-κάτοικοι εξωτερικού: Τι πρέπει να γνωρίζουν - Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις ισχύουν έναντι του Ελληνικού κράτους

Κατερίνα
Γερασκλή

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου, 2022 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στο
Πολυμενάκειο Πολιτιστικό κέντρο το σεμινάριο πάνω σε θέματα που αφορούν Ελληνικά Νομικά ζητήματα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις δικηγορικές εταιρίες Abroad Law Anyfanti and Partners που εδρεύει στην
Αθήνα και Spingos Law που βρίσκεται στο Τορόντο με την ευγενική υποστήριξη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την αίθουσα στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο όπου η δικηγορική ομάδα αποτελούμενη από την Βασιλική Ανυφαντή, δικηγόρο Αθηνών, Μαρία Σπίγκου και Άγγελο Σπίγκο δικηγόρους
Οντάριο, ενημέρωσαν τους παριστάμενους σχετικά με τα πιο βασικά ελληνικά νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.
Ελληνική Υπηκοότητα και Ελληνικό (Ευρωπαϊκής Ένωσης) Διαβατήριο
Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλληνες πολίτες και συνεπώς
κάτοχοι Ελληνικών διαβατηρίων έχουν το δικαίωμα να διαμένουν και να εργάζονται στην
Ελλάδα και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τακτικά βοηθούμε τους
ομογενείς πελάτες μας και τους απογόνους τους να αποκτήσουν την Ελληνική υπηκοότητα
και το Ελληνικό διαβατήριο προσφέροντας τους την ευκαιρία να μετεγκατασταθούν στην
Ελλάδα και/ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Αγοραπωλησίες Ακινήτων
Υπό το πρίσμα των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, ειδικοί σε θέματα ακινήτων προβλέπουν ότι το ενδιαφέρον στην αγορά και πώληση
ακινήτων είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί, προσφέροντας πολλές επενδυτικές ευκαιρίες σε
μελλοντικούς αγοραστές και πωλητές. Η νομική ομάδα Abroad Law Anyfanti and Partners
και Spingos Law, έχουν την εμπειρία, τις πηγές και την εξειδίκευση να βοηθήσουν τους
μελλοντικούς αγοραστές και πωλητές με ένα αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο.

Κληρονομικές Διαδικασίες
Κληρονομικές διαδικασίες μπορούν να είναι ιδιαίτερα περίπλοκες στην Ελλάδα όταν εμπλέκονται πολλές δικαιοδοσίες (π.χ. διαθέτης που κατοικούσε εκτός Ελλάδος κληροδότησε
Ελληνική ιδιοκτησία). Η πεπειραμένη ομάδα μας τακτικά συμβουλεύει και βοηθάει τους
ομογενείς και εγχώριους πελάτες μας με την ολοκλήρωση της αποδοχής κληρονομιάς για
λογαριασμό τους (στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω Ειδικού Πληρεξουσίου). Ειδικά με
τους ομογενείς πελάτες που εκτελούν τις διαθήκες σε χώρες του εξωτερικού όσον αφορά
την ελληνική περιουσία, προσφέρουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές στην εκτέλεση
αυτών των διαθηκών στην Ελλάδα και στο σχετικό Δικαστήριο Αθηνών.
Διαθήκες
Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, οι διαθήκες μπορεί να είναι είτε χειρόγραφες είτε να έχουν
συνταχθεί ενώπιον συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση που δεν έχει βρεθεί διαθήκη, ο νόμος ορίζει την κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου ως εξής:
1.		
Σύζυγος/τέκνα
2.		
Σύζυγος, γονείς και αδέλφια
3.		
Σύζυγος, παππούδες, τα τέκνα και τα εγγόνια τους
4.		
Σύζυγος και προπαππούδες
5.		
Σύζυγος
6.		
Κράτος
Τα τέκνα, οι γονείς και ο/η σύζυγος δεν μπορούν να αποκλεισθούν από τα κληρονομικά τους δικαιώματα εκ του αποκλεισμού τους στη διαθήκη (δικαιούχοι «νόμιμης μοίρας»),
εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις (για παράδειγμα, εάν έχουν απειλήσει τη ζωή του
εκλιπόντος).  Στην περίπτωση που η κληρονομιά περιέχει ακίνητη περιουσία, οι δικαιούχοι
πρέπει επισήμως να προβούν σε αποδοχή της με συμβολαιογραφική πράξη. Η συμβολαιογραφική αυτή πράξη θα πρέπει να κατατεθεί στη συνέχεια στο κατά τόπον Εθνικό
Κτηματολόγιο της περιοχής όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία, με το όνομα του δικαιούχου.  Οι
δικαιούχοι κληρονόμοι (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης) θα πρέπει να συμπληρώσουν μια δήλωση φόρου κληρονομίας εντός 6 μηνών εάν διαμένουν στην Ελλάδα, ή εντός 12
μηνών εάν είναι κάτοικοι εξωτερικού. Η προθεσμία ορίζεται από την ημερομηνία θανάτου ή σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, από την ημερομηνία της δημοσίευσης
της.  Για την εκτίμηση του φόρου κληρονομίας, οι κληρονόμοι κατηγοριοποιούνται
ανάλογα με το βαθμό συγγένειάς τους με τον εκλιπόντα. Για κάθε κατηγορία εφαρμόζεται μια διαφορετική προοδευτική φορολογική κλίμακα, που κυμαίνεται από 5%
έως 40%. Επίσης, ένα αφορολόγητο ποσό, που είναι μεγαλύτερο για τους στενούς
συγγενείς, επιβάλλεται για κάθε κατηγορία. Για παράδειγμα εάν ένα διαμέρισμα που
εκτιμήθηκε για 100.000$, κληρονομείται από το μοναδικό τέκνο του εκλιπόντος το
οποίο διαμένει στην Ελλάδα και δε διαθέτει άλλη κατοικία, ο κληρονόμος δεν υποχρεούται να πληρώσει φόρο κληρονομίας.  Εάν η κληρονομιά περιλαμβάνει ακίνητη
περιουσία και οι δικαιούχοι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, η περιουσία
μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ αυτών ως έχει, ή εάν δεν είναι εφικτό, μπορεί να πωληθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης. Τα έσοδα από την πώληση θα διανεμηθούν
μεταξύ των κληρονόμων κατά το ποσοστό του κληρονομικού μεριδίου τους. Ο φόρος κληρονομιάς μπορεί να ελαχιστοποιηθεί μέσω της τήρησης των διατάξεων του
κληρονομικού δικαίου.
Αφού ανέλυσαν με σαφήνεια τα σχετικά θέματα και στις δύο γλώσσες, απάντησαν
λεπτομερώς στις πολυάριθμες ερωτήσεις του κοινού.
Προσφορά των δικηγορικών εταιρειών η μισή ώρα δωρεάν προς τους παριστάμενους ομογενείς, στους οποίους παρείχαν πληροφορίες και απάντησαν στους προβληματισμούς τους, το τριήμερο, Παρασκευής, Σαββάτου και
Κυριακής.
Στο τέλος το λόγο πήρε η πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μπέτυ Σκουτάκη η οποία ευχαρίστησε όλους τους παριστάμενους και συνεχάρη τους δικηγόρους ομιλητές για τη
συμβολή τους στην επιτυχημένη εκδήλωση.
Οι κυρίες της Πρόνοιας παρέθεσαν καφέ και διάφορα εδέσματα μετά το τέλος της
παρουσίασης.
Τα Δικηγορικά γραφεία Abroad Law Anyfanti and Partners και Spingos Law αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση και την αντιπροσώπευση Ελλήνων πολιτών που δεν
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά και των ομογενών του Καναδά σε όλες τους
τις περιουσιακές και οικονομικές τους υποθέσεις ενώπιον των Ελληνικών αρχών
(υπηρεσιών εφοριών, δικαστηρίων κλπ).
“Ο ομογενής κάτοικος εξωτερικού, ο οποίος μας αναθέτει την επίβλεψη των
υποχρεώσεών του έχει να κάνει μόνον με εμάς, διότι εμείς και όχι άλλοι απαντούμε σε κάθε του ζήτημα και σε κάθε του υποχρέωση που αφορά την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες μας έρχονται σε συνεννόηση μόνον με το
γραφείο μας για όλα τα ζητήματα νομικής και οικονομικής φύσεως που τους
απασχολούν στην Ελλάδα και πρέπει να τα επιλύσουν.
Ο νεωτερισμός και η αποτελεσματικότητα μας συνίσταται ότι μπορούμε να εκπροσωπούμε πλήρως τους αλλοδαπούς και ομογενείς με υπευθυνότητα για
όλα τα νομικά και οικονομικά τους ζητήματα. Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού το γραφείο μας αναλαμβάνει χωρίς την φυσική παρουσία του προσώπου τη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών ενώπιον των
Ελληνικών Αρχών.
Τα προσόντα μας είναι η Εντιμότητα, η Ειλικρίνεια, η Εργατικότητα, η Υπευθυνότητα και η Αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες μας.”
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και
τα παιδιά μας αυτά
που τόσο αγαπήσαμε
και εμείς!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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ΥΠΕΞ: Η απεικόνιση του τουρκικού αναθεωρητισμού την περίοδο 1973-2022 σε 16 χάρτες
Συνέχεια με τους αναλυτικούς χάρτες από την προηγούμενη έκδοση

ΧΑΡΤΗΣ 9 – 2019: Ανακοίνωση στον ΟΗΕ της διεκδικούμενης τουρκικής υφαλοκρηπίδας ως τον
28ο μεσημβρινό - Υπογραφή τουρκολιβυκού Μνημονίου
Έναν χρόνο αργότερα, το Νοέμβριο του 2019 η Τουρκία καταθέτει επιστολή στα ΗΕ
(Α/74/550/15.11.2019) με την οποία δηλώνει τα όρια της διεκδικούμενης τουρκικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό (τέμνει την Ρόδο στη μέση), σημειώνοντας ότι τα
όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας δυτικότερα από τον μεσημβρινό αυτό θα καθοριστούν
με βάση μελλοντικές συμφωνίες που θα αφορούν το Αιγαίο καθώς και τη Μεσόγειο μεταξύ
όλων των σχετιζόμενων κρατών (in accordance with the outcome of future delimitation
agreements in the Aegean, as well as in the Mediterranean among all relevant States). Η
Τουρκία είχε δηλώσει ότι δυτικά του 28ου μεσημβρινού τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας θα καθορισθούν με συμφωνίες μεταξύ των σχετιζόμενων κρατών. Προφανώς θεώρησε
ότι η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται σε αυτά, καθώς 12 ημέρες αργότερα, στις 27.11.2019,
υπογράφηκε το παράνομο τουρκολιβυκό Μνημόνιο, το οποίο βρίσκεται πέραν κάθε νομικής ορθότητας και γεωγραφικής πραγματικότητας δεδομένου ότι αγνοεί την ύπαρξη ελληνικών νησιών των ∆ωδεκανήσου όπως της Ρόδου, Καρπάθου και Κάσσου, καθώς και της
Κρήτης. Η υπογραφή αυτού του παράνομου Μνημονίου αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της
βαθμιαίας υλοποίησης του δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”.
ΧΑΡΤΗΣ 11 - 2020: ∆ημοσίευση αιτήσεων στην ΤΡΑΟ
για άδεια εξερεύνησης
υδρογονανθράκων
στην
περιοχή
τουρκολιβυκού
Μνημονίου
Ένα
μήνα
αργότερα
(21.4.2020), δημοσιεύονται
στην τουρκική Εφημερίδα
της Κυβέρνησης αιτήσεις της
ΤΡΑΟ για χορήγηση αδειών
για έρευνα και εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων σε όλην
την περιοχή που η Τουρκία
διεκδικεί βάσει του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου και σύμφωνα με τον ως
άνω χάρτη. Αν και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει δοθεί
σχετική άδεια, η απόφαση
του τουρκικού Υπουργικού
Συμβουλίου που χορηγεί τις
άδειες στην ΤΡΑΟ δύναται εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί ανά
πάσα στιγμή.

ΧΑΡΤΗΣ 10– 2020: Κατάθεση στον ΟΗΕ χάρτη με τα διεκδικούμενα όρια τουρκικής
υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο
Τον Μάρτιο του 2020 (18.3.2020), η Τουρκία καταθέτει στα ΗΕ χάρτη στον οποίο εμφαίνεται,
πέρα από την οριογραμμή του παράνομου τουρκολυβικού Μνημονίου, ολόκληρη η περιοχή που διεκδικεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα εξωτερικά όρια της διεκδικούμενης περιοχής
αγγίζουν τα εξωτερικά όρια των χωρικών υδάτων της Κρήτης, εφάπτονται με τα εξωτερικά
όρια των χωρικών υδάτων των νησιών Κάσσου και Καρπάθου και εισέρχονται σε ελληνικά
χωρικά ύδατα στην περιοχή της Ρόδου (βραχονησίδες Χήνα & Παξιμάδα).

ΧΑΡΤΗΣ 12 - 2020: Επέκταση της διεκδικούμενης τουρκικής περιοχής ευθύνης για
Έρευνα & ∆ιάσωση
Τον Οκτώβριο του 2020, η Τουρκία εκδίδει νέο Κανονισμό για ζητήματα έρευνας και διάσωσης, με τον οποίο επεκτείνει, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, την διεκδικούμενη
περιοχή αρμοδιότητάς της, ώστε αυτή να ταυτίζεται με τα όρια της “Γαλάζιας Πατρίδας”
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Το Τορόντο επιλέχθηκε ως
οικοδεσπότης για το Παγκόσμιο
Κύπελλο FIFA 2026
Στο Τορόντο, οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθούν στο BMO Field. Ο χώρος έχει χωρητικότητα 30.000 ατόμων για ποδόσφαιρο, αλλά οι αξιωματούχοι ελπίζουν
να αυξήσουν τη χωρητικότητα σε τουλάχιστον 45.000 μέσω της χρήσης προσωρινών θέσεων. Αυτός είναι ο ελάχιστος αριθμός θέσεων που απαιτεί η FIFA.
«Τορόντο, η παγκόσμια σκηνή και το τέλειο μέρος για να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο
Κύπελλο."

Toronto selected as host site
for 2026 FIFA World Cup
Officials have previously said that the United States is likely to host 60 games during the
expanded 48-team tournament while Canada and Mexico will host 10 games apiece.
The exact breakdown of games between the two Canadian host sites isn’t immediately clear.
In Toronto, World Cup games will be played at BMO Field. The venue currently has a capacity
of 30,000 for soccer but officials are hoping to boost capacity to at least 45,000 through the
use of temporary seating. That is the minimum number of seats required by FIFA.
The confirmation that Toronto will indeed play host to some of the world’s greatest soccer
players comes just a few hours after the city released a one-minute video, promoting the
city’s diversity and making its case as a natural place to host one of the world’s most-watched
sporting events.
The video included footage of some of Toronto’s biggest events, from the Caribbean Carnival
to the Raptors championship parade with this tag line:
“We are a place that welcomes you and celebrates who you are because in essence it’s who
we are. All here. Every continent. All in. Toronto, the world’s stage and the perfect place to
host the World Cup.”
One of the biggest sporting events on the planet is coming to Toronto.
FIFA has announced that the city has been chosen as one of 16 sites for the 2026 World
Cup, bringing an end to a months-long process that saw officials pay visits to 22 different
candidate cities.
Vancouver was the only other Canadian city chosen to host games. Edmonton, which was
included on the short list of potential host sites, didn’t make the cut.

Legal Translation
Services

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Service within 1 day
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758 Pape Ave., Toronto, On
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Diana’s Seafood
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Φρέσκο ψάρι καθημερινά
Χρόνια κοντά σας με τα καλύτερα προϊόντα
Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
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Βρισκόμαστε στο Νότιο Βιετνάμ στις 8
Ιουνίου 1972 και ο πόλεμος εξακολουθεί να
γίνεται ακόμα πιο σκληρός και αδυσώπητος
μεταξύ των ΗΠΑ και του Βιετνάμ. Οι Βιετναμέζοι μετά τον πόλεμο με τους Γάλλους για
7.5 χρόνια έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν
για 20 ακόμα χρόνια ένα άλλον εισβολέα,
τον τέλειο από εξοπλιστικής πλευράς στρατό των ΗΠΑ. Ο πόλεμος είναι σκληρός στο
Βόρειο Βιετνάμ και γίνεται ακόμα σκληρότερος στο Νότιο που οι Αμερικανοί το βαστούσαν να μην πέσει κάτω από την κυβέρνηση του Βόρειου Βιετνάμ.
Στο μικρό χωριό Τρανγκ Μπανγκ του Νότιου Βιετνάμ οι κάτοικοι ζούσαν μια ειρηνική
ζωή με τις οικογένειες τους και ο πόλεμος
δεν είχε χτυπήσει ακόμα το χωριό τους.
Η αληθινή αυτή ιστορία μας ξετυλίγεται
όταν ο πόλεμος χτύπησε το χωριό Τρανγκ
Μπανγκ. Σε αυτό το χωριό έτυχε να ζει η
μικρή Κιμ με την οικογένεια της. Σύμφωνα
με όλες τις μαρτυρίες, η Κιμ Φουκ είχε μια
φυσιολογική και ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Αυτή και η οικογένειά της ζούσαν σε ένα
ωραίο σπίτι. Οδηγούσε το ποδήλατό της
στο σχολείο κάθε μέρα, και είχε πολλούς φίλους. Το πιο σημαντικό, η Κιμ είπε: «Ένιωθα ασφαλής και αγαπητή με όλο τον κόσμο
στο χωριό μου». Αν και δεν θα αναγνωρίζετε την Κιμ με το όνομά της, πιθανότατα
έχετε δει τη φωτογραφία της. Σε όλο τον κόσμο, η Κιμ είναι γνωστή ως "το κορίτσι στη
φωτογραφία". Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα
ενός νεαρού γυμνού κοριτσιού, που τρέχει
και ουρλιάζει με τρόμο αφού κάηκε το σώμα
της από ναπάλμ κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού του χωριού της.
Αυτή η φωτογραφία του 1972 της μικρής Κιμ
Φούκ Kim Phuc (κέντρο) έγινε μια από τις
πιο αξέχαστες εικόνες από τον πόλεμο του
Βιετνάμ.
Αυτή η φωτογραφία του 1972 της μικρής Κιμ
Φούκ Kim Phuc (κέντρο) έγινε μια από τις
πιο αξέχαστες εικόνες από τον πόλεμο του
Βιετνάμ.

Στις 8 Ιουνίου 1972, η Κιμ ήταν 9 ετών, έπαιζε με τα άλλα παιδιά μπροστά από την εκκλησία στην πλατεία του χωριού. Τότε ακούστηκαν τα αεροπλάνα να σκίζουν τον αέρα
και να πετάνε χαμηλά κάτω από τα σύννεφα
καταστρέφοντας αυτή την ειρηνική σκηνή
των παιδιών να παίζουν. Μία χαραμάδα
ειρήνης είχαν τα παιδιά για να παίξουν και
αυτά σαν όλα τα παιδιά του κόσμου μέχρι
εκείνη τη στιγμή. "Ποτέ πριν δεν φοβήθηκα
τον πόλεμο» είχε πει η Κιμ μέχρι που άρχισαν να περνούν τα αεροπλάνα και να βομβαρδίζουν το χωριό της. Η Κιμ και οι άλλοι
χωρικοί έλαβαν εντολή να κρυφτούν στο
ναό του χωριού, ο οποίος χαρακτηρίστηκε
ως ασφαλές μέρος στο χωριό. Ωστόσο, ο
ναός δεν ήταν ασφαλής.

Το κορίτσι των Ναπάλμ
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Τα αεροπλάνα του εχθρού άρχισαν τον
βομβαρδισμό με κάτι βόμβες Ναπάλμ που
κουβαλούσαν φωτιά από τα χημικά που είχαν, μαρτυρούσαν οι χωρικοί. Η βόμβα Ναπάλμ (αν και είναι απαγορευμένη) είναι μια
παχιά, ζελέ ουσία που καίγεται στους 2.200
βαθμούς Φαρενάιτ και χρησιμοποιείται παράνομα ενάντια στον εχθρό.
Τα παιδιά αλαφιασμένα έτρεχαν με στριγγλιές μέσα στον πανικό τους να γλυτώσουν.
Το κάψιμο των ναπάλμ γέμισε τον αέρα και
προσκολλήθηκε στο νεαρό σώμα της Κιμ.
Τα ρούχα της Κιμ έπιασαν φωτιά, οπότε άρχισε να τρέχει και να σκίζει τα ρούχα
της από την καμένη σάρκα της. Καθώς η
Κιμ έτρεχε στο δρόμο με τρόμο και πόνο,
ένας φωτογράφος ρεπόρτερ με το όνομα
Νικ Γιούτ που εργαζόταν για το Associated
Press απαθανάτισε τη στιγμή σε φιλμ. Ο
Γιούτ έχει πει ότι η μικρή Κιμ φώναζε επανειλημμένα, "πολύ ζεστό, πολύ ζεστό" στα
βιετναμέζικα. Ο Γιούτ κατέβασε την κάμερά
του και οδήγησε την Κιμ και τα άλλα παιδιά
σε ένα κοντινό νοσοκομείο.
Τι κάνουμε εμείς οι μεγάλοι; Μπορούμε να
σταθούμε άραγε μπροστά σε αυτά τα παιδιά και να εστιάσουμε στις ανάγκες τους,
προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουμε τις
συνέπειες του πολέμου; Τι μπορούμε να
πούμε σε μία παιδική ψυχούλα που όταν
είδε τον πόλεμο αναφώνησε με ένα αθώο
παράπονο: « θα τα πω όλα στο Θεό»;
Την επόμενη μέρα η φωτογραφία της Κιμ
τυπώθηκε σε πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο. Η φωτογραφία έδειχνε μια στιγμιαία
εικόνα της φρίκης του πολέμου του Βιετνάμ.
Αυτή η φωτογραφία είναι γροθιά στο στομάχι ενάντια στον πόλεμο. Είναι σε θέση
να δημιουργήσει τέτοιο συναισθηματικό
αντίκτυπο σε έναν θεατή που οι
λέξεις από μόνες τους δεν μπορούν. Διαβάζοντας ότι ένα νεαρό
κορίτσι έχει καεί άσχημα από ναπάλμ είναι αρκετά διαφορετικό
από το να βλέπεις το πρόσωπο
της που χτυπήθηκε από τρόμο
και το γυμνό και τραυματισμένο
σώμα της.v
Οι φωτογραφίες έχουν τη δυνατότητα να παγώσουν στιγμές στο
χρόνο. Αυτή η παγωμένη στιγμή
παραμένει. Μπορεί να στοιχειώσει, μπορεί να βλάψει και θα
βλάψει ξανά η δύναμη αυτής της
φωτογραφίας. Μπορεί επίσης
να αφήσει ένα ανεξίτηλο μήνυμα
για τη βελτίωση της κοινωνίας,
το τέλος του πολέμου, την εξάλειψη της
πείνας, την ανακούφιση της ανθρώπινης
δυστυχίας.
Οι φωτογραφίες έχουν τη δυνατότητα να
επιφέρουν θετική αλλαγή και η φωτογραφία
της Κιμ βοήθησε να αλλάξει ο τρόπος με
τον οποίο οι άνθρωποι είδαν τον πόλεμο
του Βιετνάμ. Αλλά ο αντίκτυπος μιας φωτογραφίας όπως αυτή στο μεμονωμένο θέμα
δεν πρέπει να αγνοηθεί. Οι άνθρωποι σε
όλο τον κόσμο γνωρίζουν αυτή τη φωτογραφία, αλλά δεν ξέρουν την ιστορία της Κιμ.

ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΛΛΑΞΕ ΓΙΑ
ΠΑΝΤΑ

Η επίθεση με Ναπάλμ και η φωτογραφία

proutis0107@rogers.com
άλλαξαν τη ζωή της Κιμ για πάντα, αλλά
δεν κατέστρεψαν το πνεύμα της. Σήμερα, η
Κιμ δηλώνει με τόλμη: «Τρομερά πράγματα
μπορούν να συμβούν, αλλά αν είμαστε τυχεροί, μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες μας και μπορεί να μας βοηθήσουν να
γίνουμε ισχυρότεροι».

Η Κιμ δεν αναμενόταν να ζήσει μετά την
επίθεση. Όταν οι γονείς της την βρήκαν
τρεις ημέρες αργότερα, είχε αφεθεί να πεθάνει στο "δωμάτιο θανάτου" ενός τοπικού
νοσοκομείου. Αλλά η Κιμ δεν πέθανε. Μεταφέρθηκε σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο
στη Σαϊγκόν όπου παρέμεινε για 14 μήνες
και υποβλήθηκε σε 17 χειρουργικές επεμβάσεις. Περιγράφει το κάψιμο του ναπάλμ
ως "τον πιο τρομερό πόνο που μπορείτε να
φανταστείτε". Η Κιμ εξακολουθεί να πονάει
σωματικά μέχρι σήμερα, αλλά δεν επικεντρώνεται στον πόνο.
Επιστρέφοντας τελικά στο σπίτι, η Κιμ νόμιζε ότι επέστρεφε στην κανονική και ειρηνική ύπαρξή της. Αλλά όλα είχαν αλλάξει.
Το σπίτι της οικογένειας είχε καταστραφεί,
το σώμα της ήταν καλυμμένο με ουλές, και
είχε πολύ θυμό.
Το Βιετνάμ είναι μια ζεστή χώρα και η Κιμ
ήθελε να φορέσει κοντομάνικα πουκάμισα
εκείνη την ημέρα της επίθεσης, όπως τα
άλλα κορίτσια. Η Κιμ είπε ότι θα συγκρίνει
τα δύο της χέρια: το ένα ήταν «όμορφο και
λείο» και το άλλο σημαδεμένο. Είπε, "Είδα
ένα όνειρο να μοιάζω με άλλα κορίτσια. Λυπήθηκα τον εαυτό μου." Η Κιμ φοβόταν επίσης ότι θα ήταν μόνη. Είπε, "Νόμιζα ότι δεν
θα είχα ποτέ φίλο λόγω των ουλών μου."
Η Κιμ αγαπούσε το σχολείο και είχε φιλοδοξίες να γίνει γιατρός, όπως είπε: «Ήθελα
να μείνω μόνη για να σπουδάσω, αλλά δεν
με άφηναν.» Περισσότερο από οτιδήποτε
άλλο, η Κιμ λαχταρούσε "να είναι ελεύθερη".

ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Το 1986, η Κιμ έλαβε άδεια από τη βιετναμέζικη κυβέρνηση να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Αβάνας στην Κούβα. Κατά
τη διάρκεια των σπουδών της, η Κιμ γνώρισε έναν νεαρό Βιετναμέζο ονόματι Μπούι
Χούι Τοάν. Είπε με ένα ντροπαλό χαμόγελο,
"ήταν τόσο χαριτωμένος."
Η Κιμ πρόσθεσε ότι ανησυχούσε για το τι θα
σκεφτόταν για τις ουλές της. Αλλά ο Bui την
αγαπούσε γι' αυτό που ήταν, και της είπε,
"Κάθε φορά που αγγίζω τις ουλές σου ή τις
βλέπω σ' αγαπώ περισσότερο γιατί ξέρω
πόσο υπέφερες."
Η Κιμ και ο Μπούι παντρεύτηκαν το 1992
και πέρασαν τον μήνα του μέλιτος στη

Μόσχα. Επιστρέφοντας από το μήνα του
μέλιτος, το αεροπλάνο σταμάτησε για ανεφοδιασμό στη Νέα Γη (Newfoundland) του
Καναδά. Εκεί η Κιμ και ο Μπούι αποφάσισαν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή
τους. Αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο
και ζήτησαν από την Καναδική κυβέρνηση
την άδεια να ζήσουν στον Καναδά. Η άδεια
τους χορηγήθηκε, και σήμερα, η Κιμ και ο
σύζυγός της ζουν μια ειρηνική ζωή κοντά
στο Τορόντο (Ajax) του Καναδά.

Για τα παιδιά η Κιμ είπε «Για να είμαι ειλικρινής, έχουν το δικαίωμα να θυμώνουν και
να μισούν. Το μόνο πράγμα που μπορώ να
πω στα παιδιά αυτά, είναι απλώς να μην τα
παρατάνε».
Η Κιμ αστειευόταν ότι εκείνη την εποχή ήξερε μόνο τρία πράγματα για τον Καναδά: «Οι
άνθρωποι μιλούσαν αγγλικά και γαλλικά και
η σημαία ήταν όμορφη».
Αν και η Κιμ θεραπεύτηκε συναισθηματικά,
η φήμη της φωτογραφίας δεν την άφηνε να
φύγει. Μια μέρα στους δρόμους του Τορόντο, ένας φωτογράφος την εντόπισε, και
την επόμενη μέρα την έσπρωξε για άλλη
μια φορά στο κοινό. Είπε, "Ήθελα να κρυφτώ από τη φωτογραφία, ήθελα να ζήσουμε μια ήσυχη ζωή, αλλά η φωτογραφία με
στοιχειώνει."
Αλλά η Κιμ έμαθε ότι αν δεν μπορούσε να
ξεφύγει, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει
την φωτογραφία για την ειρήνη. Είπε ότι η
εικόνα έγινε ένα "ισχυρό δώρο".
Επιπλέον, η Κιμ πιστώνει στον φωτογράφο,
Νικ Γιούτ, ότι της έσωσε τη ζωή. Σήμερα, διατηρούν μια στενή σχέση, και τον αποκαλεί
στοργικά "Θείο Ουτ".
Η ωμή αλήθεια του πολέμου
«Ξέρω πώς είναι να βομβαρδίζεται το χωριό σου, το σπίτι σου να ερημώνεται, να
βλέπεις μέλη της οικογένειας να πεθαίνουν
και πτώματα αθώων πολιτών να κείτονται
στο δρόμο»,
Αυτές είναι οι εικόνες των πολέμων παντού,
επισημαίνει, όπως συμβαίνει με «τις πολύτιμες ανθρώπινες ζωές που καταστρέφονται σήμερα στην Ουκρανία».
Πρέπει αυτή η βία του πολέμου να αντιμετωπιστεί χωρίς περιστροφές, προτείνει, και
το πρώτο βήμα είναι να τη δει ο κόσμος κατάματα, όπως ακριβώς συνέβη και με την
δική της περίπτωση πριν από μισό αιώνα.
«Αυτή η εικόνα θα χρησιμεύει πάντα ως
υπενθύμιση του ανείπωτου κακού για το
οποίο είναι ικανή η ανθρωπότητα», λέει η
σήμερα 59χρονη Φαν Τι, που ακόμη φέρει
εμφανή σημάδια από τα εγκαύματα από τη
ναπάλμ.
«Όμως πιστεύω», καταλήγει, «ότι η ειρήνη,
η αγάπη και η ελπίδα θα είναι πάντα πιο
ισχυρές από κάθε είδους όπλο».
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Ένα χρονογράφημα μεταξύ σοβαρού κι αστείου που γράφει τις αλήθειες που
παραλείπουν ΟΛΑ τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια της τηλεόρασης,
οι κυβερνητικές ιστοσελίδες και εφημερίδες/περιοδικά, διότι έχουν πάρει
εκατομμύρια ευρώ για να “εξαφανίζουν” τις ειδήσεις που δείχνουν την
ανεπάρκεια, την ανικανότητα και την ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ της κυβέρνησης-τσίρκο
που αποσιωπεί αποφάσεις, ψηφίζει υπουργικά διατάγματα και τακτοποιεί
Τάσος
παρανομίες των λαμόγιων προηγούμενων δεξιών κυβερνήσεων καθώς
Θεοδωρίδης και ευνοούμενων της κλίκας ακροδεξιών κλόουν που καμώνονται πως
κυβερνούν το Ελλαδιστάν τα τελευταία 3 χρόνια (ενώ στην ουσία κάνουν
πλιάτσικο στην περιουσία του ελληνικού λαού). Στο μεταξύ, τα συνταγματικά δικαιώματα, η
ελευθερία του τύπου, η ανεξαρτησία των Μέσων Συσκότισης, καθώς και το ξεπούλημα της
κρατικής περιουσίας, διαφημίζονται ως “πεπραγμένα” της πιο διεφθαρμένης και ανίκανης
κυβέρνησης της μεταπολίτευσης, από όλα τα μέσα συσκότισης. Με ένα πρωθυπουργό,
που δεν έχει απαντήσει για τους εικονικούς του χωρισμούς με την σύζυγο, το ψεύτικο
πόθεν έσχες, τις διασυνδέσεις του με το παρασιτικό επιχειρηματικό λόμπι καθώς και την
ατέλειωτη κατασπατάληση δημόσιου πλούτου ευνοώντας τους φιλικά προσκείμενους στο
κόμμα του καιροσκόπους και σύγχρονους γερολαδάδες.
Αγρότης μόνος ψάχνει τα επιδόματα…
Αν και τα πουλημένα μέσα συσκότισης έκαναν
αγώνα για να επιβάλουν την “λαμπρότητα” του
κούλη ως “αρίστου”, δυστυχώς ο ίδιος αποτελεί
ΟΝΕΙΔΟΣ ανθρώπου και δημοσίου προσώπου.
Σε κάθε του εμφάνιση γελοιοποιείται και
γελοιοποιεί την εικόνα της “αριστείας” που
πρεσβεύει. Τα έχουμε ξαναγράψει δεκάδες
φορές τα προηγούμενα χρόνια. Εκτός του
ότι έσπευσε να πάρει αποζημίωση ως …
πλημμυροπαθής αγρότης για τις ελιές του
που τις πήρε το … ποτάμι, τώρα πήγε και
πήρε 8.500 Ευρώ για αγροτική επιδότηση.
Ποιος; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μετά της
συζύγου του έχει: 36 ακίνητα, 7 οχήματα, 3
θυρίδες, 24 λογαριασμούς σε τράπεζες της
Ελλάδας, της Ελβετίας και της Γαλλίας. Και αυτό
απεικονίζει ακριβώς τι είδος αρχηγό θέλουν οι
ελλάνιοι ιθαγενείς: Ένα λαμόγιο που ήρθε να
εξυπηρετήσει τους φίλους του επιχειρηματίες εις
βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού, να
ξεπουλήσει υποδομές και να γεμίσει τις τσέπες των επιτήδειων φιμώνοντας τις ανεξάρτητες
αρχές ελέγχου καθώς και τα μέσα συσκότισης, και αφού μεγαλώσει τη δική του περιουσία
και εξασφαλίσει κάποια θέση για την οικογένειά του και τον εαυτό του να φύγει...αν τον …
φύγουν (τα επιχειρηματικά συμφέροντα που τον εξέλεξαν στο τιμόνι της ΝΔ, και έκαναν
πόλεμο και προπαγάνδα να τον βγάλουν πρωθυπουργό)!
Ο σώζων εαυτόν σωθήτω!
Γράψαμε
επανειλημμένα
για
το
πλιάτσικο των εταιρειών εκμετάλλευσης
του ηλεκτρικού ρεύματος.
Όχι μόνο
θέσπισαν με την βοήθεια του κούλη την
“ρήτρα αναπροσαρμογής” που είναι
ένα κόλπο γκρόσο για να πληρώνεται
ακριβότερα κατά 150% το ρεύμα από τους
καταναλωτές, αλλά είναι και παράνομη.
Αυτό αποδεικνύεται και από την αναβολή
της δίκης εναντίον των εταιρειών, που άν
γινόταν, οι καταναλωτές θα ξεσκέπαζαν
την απάτη εναντίον τους από τις εταιρείες.
Φοβούνται και κρύβονται, οι απατεώνες και γι’αυτό
δεν θέλουν να πάνε σε δίκη, θα συμπεράνετε.
Εμείς βλέπουμε άλλα πράγματα. Πως καθυστερούν
οι εταιρείες, ώστε να ολοκληρωθεί το πλιάτσικο
εναντίον της κρατικής ΔΕΗ (αύξηση μισθών στους
διευθυντές, αύξηση θέσεων διευθυντών). Έχουν
λοιπόν ένα πρόγραμμα ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ μετοχών (της
κρατικής ΔΕΗ) από την εταιρεία, η οποία αυτή την
εβδομάδα αγόρασε άλλες 780.550 € σε μετοχές της
ΔΕΗ, με σκοπό να δοθούν δωρεάν ως bonus στα
στελέχη της, μέσω του προγράμματος αγορών ιδίων
μετοχών. Μάλιστα. Είπατε τίποτε; Μήπως είστε
πλέον σίγουρες/οι πως η Ελλάδα ‘ξαναβούτηξε’ στον κουβά με τα απόνερα του χρέους;
Μήπως έχει πτωχεύσει ξανά η Ελλάδα με τους ‘άριστους” και το επόμενο βήμα είναι το
ΔΝΤ; Εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε και να κλαίμε την μοίρα της…
Δεν ζητάνε συγγνώμη οι ένοχοι και οι απατεώνες
Βγήκε στη βουλή ο κούλης, όχι ως άτομο με διαταραγμένη συνείδηση, ούτε ως άτομο με
ειδικές ανάγκες, αλλά ως πρωθυπουργός της χώρας και κατηγόρησε τους δημοσιογράφους
Βαξεβάνη, και Παπαδάκου ως κακοποιούς και μέλη συμμορίας. Μάλιστα. Τώρα που
αθωώθηκαν οι δημοσιογράφοι από το Εφετείο, θα βγει να ζητήσει συγγνώμη ο πρώτος
τη τάξει πολίτης της χώρας; Ως πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω και όχι ως άτομο με
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ειδικές ανάγκες. Άλλο παράδειγμα τώρα.
Ο ίδιος ο κούλης βάσισε την εκλογική του
επιτυχία (σικ) το 2019 πάνω στην άδικη
κατηγορία πως η Ρένα Δούρου έφταιγε
για τις πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής
και τους 24 νεκρούς τότε. Γράψαμε ξανά,
για τη Μάνδρα και για το Μάτι αργότερα,
πώς προβίβασε (δηλαδή επιβράβευσε)
τους αρχηγούς του πυροσβεστικού
σώματος και τους υπόλοιπους που ήταν
υπεύθυνοι για την ΜΗ επέμβαση στην
φονική φωτιά, ή στη περίπτωση των
πλημμυρών στην Μάνδρα, για τις ευθύνες των τότε δημάρχων. Τώρα που το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο της Αθήνα ΑΘΩΩΣΕ την Ρένα Δούρου για τις πλημμύρες στη Μάνδρα
το 2017 και ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ οκτώ εμπλεκόμενους μεταξύ των οποίων η τότε δήμαρχος
(που έβγαινε στα κανάλια και κατηγορούσε – χωρίς αποδείξεις – την τότε Περιφερειάρχη,
Δούρου), θα ζητήσει κανείς συγγνώμη από την τότε Περιφερειάρχη; Διότι γνωρίζουμε τη
στάση των ανευθυνοϋπεύθυνων από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττική, που ο τωρινός
περιφερειάρχης Πατούλης, βγήκε και είπε (για να καλύψει την ανικανότητά του) πως δε
φταίει η Περιφέρεια αν καίγονται περιοχές υπό την φροντίδα της!! Ναι, τώρα που είναι ο
Πατούλης Περιφερειάρχης, δεν φταίει η πολιτική ηγεσία, τότε που ήταν η Ρένα Δούρου και ο
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, έφταιγε η πολιτική ηγεσία). Δηλαδή, τα δικά σου δικά μου και τα δικά
μου δικά μου. Πότε θα τελειώσει αυτό το αίσχος της πατρίδας μας (για να σταματήσουμε να
τα γράφουμε δηλαδή) για να ανασάνει η χώρα και να υπάρξει δικαιοσύνη με την διόρθωση
παλιών αδικιών;
Τι γίνεται με τη δημοτικότητα του κούλη;
ΟΛΑ τα παπαγαλάκια που έχουν πάρει χρήματα από
την κυβέρνηση για να την εξυμνούν προσπαθούν να μας
πείσουν πως ο κούλης χαίρει εκτίμησης και δημοτικότητας
από τους ιθαγενείς της χώρας. Έλα όμως που στο πρόσφατο
‘διάγγελμά’ του ο “άριστος” είχε μικρότερη θεαματικότητα
και από τον χειρότερο επαρχιακό σταθμό; Μόλις 2.4% πήρε
για τη συνέντευξή του στη κρατική τηλεόραση! Ίσως αυτή
την μοίρα επιφυλάσσει ο λαός σε πολιτικούς απατεώνες,
που μπορεί να εξαπατούν και να ψεύδονται τον πρώτο
χρόνο, αλλά στο τέλος τους τιμωρεί όπως τους αξίζει!!
Το ίδιο ισχύει και για τον πρώτο τραπεζίτη της χώρας τον
Στουρνάρα, τον διαχρονικό “πυλώνα” εδώ και δεκαετίες στα
σκάνδαλα, στις λοβιτούρες και στις πτωχεύσεις που έχουν
δει στο ελλαδιστάν, όμως ακούνητος και ακλόνητος στη
θέση της ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ημετέρων. (Μόλις πρόσφατα
βγήκαν οι μαγνητοφωνημένες συνομιλίες Μανιαδάκη –
Βαξεβάνη, όπου ο πρώτος που είναι μάρτυρας δημοσίου
συμφέροντος για την ΝΟΒΑΡΤΙΣ, κατηγορεί τους Σαμαρά
και Στουρνάρα πως τον απείλησαν αν κατέθετε εναντίον
τους!!) Ο Στουρνάρας λοιπόν, (όνομα και πράμα στα
οικονομικά), ενώ όλοι οι δείκτες έγραφαν για επιδείνωση
του πληθωρισμού στην Ελλάδα – άλλωστε το πορτοφόλι
του καθενός είναι επαρκής απόδειξη για την καλπάζουσα
ακρίβεια και αδυναμία πληρωμών- προέβλεπε πληθωρισμό
γύρω στο 5%, όταν ΗΔΗ οι ευρωπαϊκές προβλέψεις ήταν
γύρω στο 9% ίσως και 11%. Αν έχεις τέτοιους άσχετους στο
οικονομικό τιμόνι της χώρας, φανταστείτε τις προοπτικές
του ελλαδιστάν για κάποιου είδους ‘ανάκαμψη” με άδεια
τα ταμεία, με αδυναμία να δανειστεί φτηνό χρήμα (ήδη τα
κρατικά ομόλογα ξεπέρασαν το 4% για δανεισμό) και με
διαλυμένο τον κοινωνικό ιστό! Ούτε στους χειρότερους
εφιάλτες μας!!!
Φάτε πιείτε και λογαριασμό δώστε στον Τσίπρα!
Είναι σίγουροι στην κυβέρνηση – τσίρκο
σήμερα πως ΔΕΝ θα τους εκλέξει ο
λαός, γι’αυτό βάλθηκαν να ξοδέψουν
ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στα κρατικά
ταμεία!!! Δεκαετίες λυμαινόταν το δημόσιο
χρήμα η οικογένεια Μητσοτάκη, και στην
εποχή του ΠΑΣΟΚ, τα πράσινα λαμόγια
σε συνεταιρισμό με τους Δεξιούς. Βάλαν
και την ακροδεξιά στο κόλπο διότι την
χρειαζόντουσαν, και να και η εγκληματική
οργάνωση Χρυσαύγουλων, μπήκε στη
βουλή να κάνει τις βρομοδουλειές τους.
Φάγαν, φάγαν, η συμμορία ακροδεξιών
και κεντροδεξιών κλόουν, έκαναν λεφτά
που τα πάρκαραν σε εξωχώριες (παράδειγμα ο δημοσιογράφος Τράγκας που εκβίαζε
πολιτικούς και επιχειρηματίες και βρέθηκε μετά θάνατον να έχει 100 + εκατομμύρια Ευρώ).
Το 2015, έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και ο κόσμος, σε μια έκλαμψη μεγαλείου,
εξέλεξε μια προοδευτική κυβέρνηση στο
ελλαδιστάν. Παρά την απειρία της εκείνη η συνεχίζεται στη σελίδα 21
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κυβέρνηση, τον μηντιακό πόλεμο απ’ τους
πολέμαρχους πλουτοκράτες ιδιοκτήτες των
καναλιών, τον άσπονδο πόλεμο λάσπης,
συκοφαντίας και κιτρινισμού, την προπαγάνδα και τον φανατισμό έως ηλιθιότητος (βλέπε
πατριδοκαπηλεία), ωστόσο έκλεισε τις πληγές του άκρατου εθνικισμού που εμπόδιζε τις
σχέσεις μας στα Βαλκάνια, με τη Συμφωνία των Πρεσπών (που την πολέμησε άτιμα ο
τωρινός...κούλης, για να την αποδεχθεί τελικά), στήριξε την ελληνική κοινωνία από την
κατρακύλα της εποπτείας από το ΔΝΤ και έδωσε αξιοπρέπεια στους πολίτες ενισχύοντας
το κοινωνικό κράτος. Και άφησε ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ τα ταμεία του κράτους ΓΕΜΑΤΑ με
37 δις Ευρώ! Αυτούς λοιπόν τους νοικοκύρηδες (προσοχή όχι ‘νοικοκυραίους’) τους
“τιμώρησε” ο ιθαγενής λαός που ήθελε καθρεφτάκια και χάντρες, διορισμούς για τα
παιδιά του και απευθείας αναθέσεις για κρατικές δουλειές, διότι η τωρινή ακροδεξιά κλίκα
των κλόουν, είχε κάνει ένα αδιάβλητο επικοινωνιακό σόου με βρομιές, συκοφαντίες και
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ τακτικές. Θυμίζει λίγο ΕΡΕ του 1959-63, τότε που ο Καραμανλής είχε δώσει
το ελεύθερο στο παρακράτος να κάνει ό,τι θέλει και όταν έβλεπε τον θρίαμβο της αριστερής
ΕΔΑ, κατέφυγε σε τρομοκρατία, φυλακίσεις, εκτελέσεις και ΝΟΘΕΙΑ εκλογών. Πού θέλουμε
να καταλήξουμε; Όποιος δεν έχει μνήμη, είναι καταδικασμένος να επαναλαμβάνει τα ίδια
λάθη. Μετά 3 + χρόνια διακυβέρνηση από τα λαμόγια της δεξιάς του κούλη, η χώρα είναι
έτοιμη να βαρέσει ‘κανόνι’. Τα ομόλογα (δανεισμού έναντι κρατικών τίτλων) είναι στο
υψηλό όριο που ήταν το 1992. Σε λίγο που θα “σκάσει” και ο προϋπολογισμός του 2023,
θα καταλάβουν οι ιθαγενείς τι μεγάλη σπατάλη έχει γίνει για να ωφεληθούν οι φίλοι του
κούλη: 7 δισεκατομμύρια σε κατευθείαν αναθέσεις έργων σε “ημέτερους”, 2+δις αχρείαστες
δαπάνες για αγορά εξοπλισμού που ΔΕΝ χρειάζεται η χώρα, εκατομμύρια δαπάνες στην
αστυνομία και εξοπλισμό καταστολής δεκαπλάσιο του κανονικού, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ από υγεία,
δασοπροστασία, παιδεία, κοινωνική περίθαλψη, κλπ, ξόδεμα από τον προϋπολογισμό
για νέες υπηρεσίες, υπουργεία, δαπάνες συνόδων και συνεδρίων, κλπ, και εξαφάνιση του
“μαξιλαριού” των 13 δις για εξυπηρέτηση των πιο ακριβών ομολόγων. Δηλαδή, το “μαξιλάρι”
που είχε μαζέψει με κόπο και ιδρώτα του ελληνικού λαού ο Τσίπρας, έχει ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΕΙ,
σε λιγότερο από 2 χρόνια! Αν αυτό είναι διακυβέρνηση “αρίστων” τότε, οι άχρηστοι, πώς
διοικούν;

συνέχεια από τη σελίδα 20

Εδώ το πετρέλαιο, εκεί το πετρέλαιο, πού είναι το πετρέλαιο;
Θυμάστε το παιχνίδι των παπατζήδων, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς πού είναι ο παπάς;
Έτσι έγινε και με την κατάσχεση ιρανικού τάνκερ που έκαναν οι ελλάνιοι ιθαγενείς, κατά τις
οδηγίες του … κούλη. Λοιπόν, αμέσως μετά, οι ιρανοί έκαναν ‘ντου’ σε τάνκερ ελληνικών
συμφερόντων (άουτς, λένε οι εφοπλιστάδες!) για αντίποινα και έκαναν κατάσχεση
στο πετρέλαιο. Στο μεταξύ, δικαστήριο στον Βόλο βρίσκει παράνομη την ενέργεια των
ΕΛΛΗΝΩΝ, και διατάζει να δοθεί πίσω το ιρανικό τάνκερ. Να, τέτοια κάνετε και δεν μπορεί να
σας πάρει ο κόσμος στα σοβαρά. Λοιπόν, μετράμε τις χώρες με τις οποίες τα “θαλάσσωσε”
ο κούλης λόγω ατζαμοσύνης και μας έχουν στο στόχαστρο: Ρωσία, Ιράν, Κίνα (πιθανόν),
Τουρκία (μονίμως) και η λίστα μεγαλώνει. Όλες πλην Τουρκίας με ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ! Άντε
και με τις υγείες μας...
Reuters: Απελευθερώνεται με το φορτίο του το ιρανικό δεξαμενόπλοιο που είχε
δεσμευτεί στην Εύβοια
Η ανακοίνωση του Οργανισμού
Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν
αναφέρει ότι το Lana θα επιστραφεί
στον ιδιοκτήτη του μαζί με το φορτίο
του.
Mε ανακοίνωσή του την Τρίτη, την
οποία επικαλείται και το Reuters,
Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας
του Ιράν γνωστοποίησε ότι το
δεξαμενόπλοιο Lana θα επιστραφεί αφού πλέον δεν κρατείται από τις ελληνικές αρχές.
Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Μehr αναφέρει χαρακτηριστικά ότι "κατόπιν έγκαιρων
ενεργειών του Ιράν, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε εντολή για την άρση της κατάσχεσης του
πλοίου και της επιστροφής του, μαζί με το φορτίο στον ιδιοκτήτη του".
Για την εξέλιξη που έχει το θέμα πληροφορούμαστε για μία ακόμη φορά από ξένη πηγή την
ίδια ώρα που οι ελληνικές αρχές τηρούν σιγή ιχθύος για το ζήτημα.
Ως γνωστόν, το φορτίο κατασχέθηκε τον Απρίλιο ανοιχτά της Καρύστου. Αρχικά υπήρξε
απόφαση που διέτασσε την κατάσχεση του φορτίου από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των
κυρώσεων κατά της Ρωσίας (ζήτησαν, για την ακρίβεια, τη δέσμευση του φορτίου με βάση
διμερή συμφωνία δικαστικής συνδρομής με τη χώρα μας και με το επιχείρημα ότι το πλοίο
ανήκε στη ρωσική Promsvyazbank).
Ωστόσο, μετά την ιρανική αντίδραση, η οποία περιελάμβανε ρεσάλτο σε δύο ελληνικά
πλοία (πρόκειται για τα δύο ελληνόκτητα tankers Delta Poseidon και Prudent Warrior που
κρατούν οι Φρουροί της Επανάστασης) η απόφαση αυτή ανατράπηκε από την ελληνική
δικαιοσύνη και η κατάσχεση του φορτίου τελικά δεν προχώρησε.
Στις 4 Ιουνίου σε ανάρτησή του στο twitter, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο από το
ρεσάλτο των Ιρανών στα ελληνικά πλοία, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ επικαλείται τους "γενναίους
Ιρανούς που απάντησαν και κατέσχεσαν τα πετρελαιοφόρα του εχθρού", ενώ καταλήγει
λέγοντας: "Ποιος είναι ο κλέφτης; Εσείς, που κλέψατε το πετρέλαιό μας, ή εμείς που το
πήραμε πίσω;".
"Έκλεψαν το πετρέλαιο του Ιράν ανοικτά των ακτών της Ελλάδας και μετά γενναίοι Ιρανοί
απάντησαν και κατέσχεσαν τα πετρελαιοφόρα του εχθρού. Αλλά στην προπαγάνδα των
κυρίαρχων ΜΜΕ το Ιράν κατηγορείται για κλοπή. Ποιος είναι ο κλέφτης; Εσείς, που κλέψατε
το πετρέλαιό μας, ή εμείς που το πήραμε πίσω;", έγραψε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.
ΛΑΡΚΟ: Το ξεπούλημα έχει όνομα – Νέα Διασπάθιση Χρήματος και Κρατικής
Περιουσίας.
Όταν παρέλαβε τη ΛΑΡΚΟ η κυβέρνηση της Νέας Δεξιάς, “οσμίστηκε” μια μεγάλη ευκαιρία.
Παρέλαβε τα χρέη της, παρέλαβε τους 1000+ εργαζόμενους με συνδικάτα και δικαιώματα,

παρέλαβε μια παγκοσμίως
μοναδική
παραγωγή
μεταλλεύματος, και αντί να την
κρατήσει ως το πολυτιμότερο
περιουσιακό
στοιχείο
της
Ελλάδας (η ΛΑΡΚΟ έχει το 99%
παγκοσμίων αποθεμάτων του
Νικελίου, το 90% του Καδμίου,
το 85% του (Ιόντων) Λιθίου) και
να την εξυγιάνει αυξάνοντας
την αξία της και επιστρέφοντας
τα οφέλη στην κοινωνία, σκέφτηκε (όπως και στη περίπτωση των Λιπασμάτων Καβάλας,
της ΔΕΗ και άλλων κρατικών περιουσιακών στοιχείων) να την δώσει σε ιδιώτες για να
πλουτίσουν αυτοί. Ξέρετε πόσο ανέβηκε η τιμή των μεταλλευμάτων που παράγει η ΛΑΡΚΟ
ιδιαίτερα τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία; Από 14.000 Ευρώ το Νικέλιο έφτασε τώρα να
πουλιέται 80.000. Μιλάμε για δισεκατομμύρια σε κέρδη. Αυτά οσμίστηκε το επιχειρηματικό
παρασιτικό κεφάλαιο στο Ελλάντα και έβαλε μπρος την “μηχανή”. Να πείσει τον κόσμο πως η
εταιρεία είναι “προβληματική”. Εμείς που γνωρίζουμε πώς διαλύονται ή ενσωματώνονται οι
επιχειρήσεις στην καπιταλιστική Δύση (αν δεν θέλεις να ‘κληρονομήσεις’ τους εργαζόμενους
της προηγούμενης διοίκησης με τα μπόνους
και τα προνόμιά τους, απλά αλλάζεις εταιρικό
σχήμα, διοίκηση, φτιάχνεις νέα επιχείρηση στη
θέση της παλιάς και βουαλά, ξεφορτώθηκες τα
“βαρίδια” της προηγούμενης διοίκησης.) Αυτό
προσπάθησε να κάνει η Νέα Δεξιά, βάζοντας
στο χέρι τους βουλευτές της να νομοθετήσουν
ενάντια στο κοινό συμφέρον. Περίπου 1000
εργαζόμενοι θα απολυθούν, η νέα διοίκηση
ιδιωτών (idiots) θα βάλει ιδιωτικά κεφάλαια
και θα καρπωθεί φυσικά, την δεκαπλάσια τιμή
πώλησης των μεταλλευμάτων. Πλιάτσικο, κανονικό, στην καμπούρα του Έλληνα. Αυτό
είναι η “εξυγίανση” της ΛΑΡΚΟ, ένα ακόμη τερατούργημα λαμογιάς από τους απογόνους
των κατσαπλιάδων, γερολαδάδων, των ‘επίτιμων’ ‘άριστων’ της κυβέρνησης-τσίρκο. Πάει
η Ελλάδα των ιθαγενών ελλάνιων. Κάθε κρατικός πόρος, κάθε περιουσιακό στοιχείο για
το οποίο μόχθησαν και πλήρωσαν με το αίμα τους οι παππούδες και γονείς μας, θα γίνει
ιδιωτικό περιουσιακό στοιχείο σε εξωχώριες και περιουσίες λαμόγιων σε αφορολόγητους
παραδείσους. Πιστή στην εντολή της η κυβέρνηση-τσίρκο που επιτάσσει να χρεωκοπήσει
την χώρα, να ξεπουλήσει κάθε πλουτοπαραγωγικό τομέα για να μπορεί έτσι ο διεθνής
τοκογλύφος να την απομυζά, εις τους αιώνας των αιώνων…. Αμήν.v
De facto push backs, λέει για την Ελλάδα η έκθεση του ΟΗΕ
Διαψεύδουν όλα τα κυβερνητικά παπαγαλάκια τα push backs, την παράνομη τακτική να
διώχνουν τους μετανάστες/πρόσφυγες οι του Λιμενικού και της Πολιτικής Προστασίας, κατά
διαταγές του κούλη, με αποτέλεσμα να έχουμε θύματα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Η έκθεση
του ΟΗΕ όμως έχει καταγράψει την παράνομη τακτική και αντίθετα από το αν, εντελώς
αυτιστικά νομίζει ο κούλης και η κυβέρνησή του, πως κρύβονται πίσω απ’ το δάχτυλό
τους, όλοι τους πήραν χαμπάρι. Και δεν καταλαβαίνουν τα πουλημένα παπαγαλάκια
που υποστηρίζουν τον αυτισμό της κυβέρνησης – τσίρκο, πως αυτή η κυβέρνηση κάποια
στιγμή θα φύγει. Αυτό που θα μείνει είναι η ‘ρετσινιά’
πως η Ελλάδα είναι ένα απάνθρωπο κράτος που για
πολιτικούς λόγους έχει δολοφονήσει αθώες ψυχές.
Ψυχές που με την ελπίδα που έχουμε όλοι για μια
καλύτερη ζωή, για να αποφύγουν την φτώχεια, τον
πόλεμο, την πείνα και τη βία, χρησιμοποίησαν την
Ελλάδα ως πύλη εξόδου από το Καθαρτήριο προς
τον Πολιτισμό. Αυτή τη ‘ρετσινιά’ των εν δυνάμει
δολοφόνων πώς θα την σβήσουμε, στα χρόνια που
έρχονται; Το σκέφτεται κανείς;

Να προσέχετε, γιατί η COVID-19 με τις παραλλαγές της είναι εδώ!
Τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι και για μας τους
ομογενείς, που θα το περάσουμε σε άλλες
πιο εύκρατες χώρες και ειδικά στην Ελλάδα,
να προσέχετε, δεν έχουμε τελειώσει από την
COVID-19. Μπορεί οι κουφιοκεφαλάκηδες της
κυβέρνησης -τσίρκο στην Ελλάδα να έχουν
αποφασίσει πως δεν χρειάζονται μάσκες και
προφυλάξεις, αλλά για καλού κακού, εσείς πάρετε
ΟΛΕΣ τις προφυλάξεις σαν να μην έχει τελειώσει
η Πανδημία (που όντως ΔΕΝ έχει τελειώσει!). Με
ευχαριστείτε αργότερα, τον Σεπτέμβριο, όταν θα
ξανασμίξουμε όλες και όλοι υγιείς, ανανεωμένοι
και κυρίως ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Να προσέχετε λοιπόν,
μην ακούτε ειδικά τους ελληνάρες που νομίζουν
πως τα ξέρουν όλα!!!
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ΜΗΛΟΣ: Το νησί της Αφροδίτης
Εξωτική ομορφιά και μοναδικοί θησαυροί της φύσης
σε ένα νησί πέρα από τα
συνηθισμένα

ζεσταίνουν τα γυμνά πόδια και εσείς εκεί, μαζί
στα Μάρμαρα, ετοιμάζεστε να δείτε ένα από
τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο. Όταν πια σουρουπώσει, χαζεύετε
τα πλοία στο Αιγαίο... Δίπλα, η νοικοκυρεμένη
Πλάκα, με την καθολική εκκλησία της Παναγίας των Ρόδων, το καλοβαμμένο πηγάδι, τα
εστιατόρια και τα καφέ.
Η πρωτεύουσα της Μήλου κτίστηκε το 1800
από τις αρχαίες πέτρες του κάστρου της. Ανηφορίστε μέχρι τα ερείπιά του και απολαύστε
χωρίς βιασύνη το πανόραμα που προσφέρει
το προαύλιο της Παναγίας Θαλασσίτρας. Στο
αρχαιολογικό μουσείο της Πλάκας, η θεά του
έρωτα: το αντίγραφο της Αφροδίτης της Μήλου, σε φυσικό μέγεθος.

Γνωρίστε το πιο εξωτικό νησί του
Αιγαίου. Το νησί όπου ανακαλύΓιάννης
φθηκε η Αφροδίτη της Μήλου.
Κακαγιάννης
Το πιο εντυπωσιακό νησί των
Κυκλάδων. Ηφαιστειογενή πετρώματα βάφουν τα βράχια στις παραλίες κόκκινα,
ροζ, πορτοκαλί!
Το Σαρακήνικο και το Κλέφτικο με τους λευκούς
βράχους, τα πράσινα νερά και τις σπηλιές αφηγούνται ιστορίες για πειρατές. Οι κατακόμβες, οι εξωτικές παραλίες, το πολύχρωμο Κλήμα, ο Εμπουριός
και τα Μανδράκια με τα υπόσκαφα κτίσματα για τις
βάρκες, το ηλιοβασίλεμα στην Πλάκα, όλα εδώ φωνάζουν: η Μήλος είναι μοναδική.

Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα της
Μήλου
Κολυμπήστε στις αστραφτερές παραλίες του νησιού
Παλαιοχώρι, Παπάφραγκας, Γέροντας, Φυρή, Πλάκα, Τσιγκράδο, Πλάθιενα. Κίτρινα, πορτοκαλί, κόκκινα και εκτυφλωτικά λευκά πετρώματα και βράχοι συνδυάζονται με νερά πρασινογάλαζα και τιρκουάζ και σμιλεύουν παραλίες μοναδικές.
Η ηφαιστειακή γη της Μήλου γέννησε ένα θέαμα πέρα από
κάθε φαντασία... Πηδήξτε σε ένα καραβάκι ή πάρτε το σκάφος σας και απολαύστε το πολύχρωμο καλειδοσκόπιο των
παραλιών της Μήλου σε όλο του το μεγαλείο.
Εξερευνήστε τις ιστορικές σπηλιές των πειρατών
Κλέφτικο, Παπάφραγκας, Σαρακήνικο, Κάτεργο. Οι τρομεροί
πειρατές του Μεσαίωνα είχαν τα λημέρια τους στο νησί της
Μήλου. Τα ίχνη τους θα τα βρείτε στο Κλέφτικο: οι δέστρες
των πειρατικών πλοίων λαξεμένες πάνω σε θεαματικούς

Οι κρυμμένοι θησαυροί της
Μήλου
γκριζόλευκους βράχους, δίπλα σε γαλαζοπράσινα νερά και
σπηλιές. Στο Σαρακήνικο, το τοπίο είναι... από άλλον κόσμο:
ολόλευκα βράχια σε σχήματα μαγευτικά περιβάλλουν έναν
κλειστό όρμο. Αφεθείτε στο βαθύ μπλε του Αιγαίου και νιώστε τη φύση να σας αγκαλιάζει...
Περιπλανηθείτε στη μαγευτική «Μικρή Βενετία»
Το απόγευμα κάνετε μια βόλτα στο γραφικό πολύχρωμο οικισμό πάνω στο νερό, όπου βρισκόταν το λιμάνι της αρχαίας
Μήλου. Είναι από τους πιο ιδιαίτερους που θα συναντήσετε στις Κυκλάδες. Τι τον κάνει ξεχωριστό; Τα 35 «σύρματα»
που στέκονται πλάι-πλάι, παλιότερα υπόσκαφα σπιτάκια για
τις βάρκες, τώρα παραθεριστικές κατοικίες. Περιπλανηθείτε
στον οικισμό σύρριζα στο νερό και περιμένετε το ηλιοβασίλεμα. Τώρα είναι η καλύτερη ώρα για φωτογραφίες!
Απολαύστε το ηλιοβασίλεμα στην Πλάκα
Άλλη αίσθηση στην έννοια «ρομαντικό ηλιοβασίλεμα»...
Οι πλάκες στο προαύλιο της Παναγίας της Κορφιάτισσας

Τα απομεινάρια της “Θειάφας”
Ανακαλύψτε με σκάφος αυτό το απόκοσμο «σκηνικό» των
παλιών θειωρυχείων στα ανατολικά του νησιού, με τις στοές,
τις σιδερένιες γέφυρες, τις ράγες, τα βαγονέτα και τα παλιά
πέτρινα κτίσματα. Σε αυτό το νησί των Κυκλάδων θα βιώσετε
το απόλυτο δέος.
Η προϊστορική Φυλακωπή
Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τον προϊστορικό οικισμό της Φυλακωπής. Κατά τη διάρκεια των διακοπών σας
στη Μήλο, επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο στο δρόμο
προς τα Πολώνια.
Οι αρχαίες κατακόμβες
Εδώ θα δείτε τις μοναδικές κατακόμβες που σώζονται στην
Ελλάδα. Ένας αρχαιολογικός χώρος με τάφους, που χρονολογούνται από τον 1ο μέχρι τον 5ο μ.Χ. αιώνα, εντυπωσιακός
και υποβλητικά φωτισμένος. Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Μήλου.

Financial Times: Τρεις μέρες και 3.000 χρόνια ιστορίας στην Αθήνα
«Τρεις μέρες – και 3.000 χρόνια ιστορίας – στην Αθήνα» είναι ο τίτλος μεγάλου αφιερώματος στην ελληνική
πρωτεύουσα που δημοσίευσαν οι
Financial Times
«Τρεις μέρες – και 3.000 χρόνια ιστορίας – στην Αθήνα» είναι ο τίτλος μεγάλου
αφιερώματος στην ελληνική πρωτεύουσα που δημοσίευσαν οι Financial Times,
στο τμήμα Travel και στο οποίο παρουσιάζεται η ιστορία και ο πολιτισμός της
πρωτεύουσας από την αρχαιότητα στο
σήμερα.
Το οδοιπορικό του συντάκτη ξεκινά από
την Διονυσίου Αρεοπαγίτου, έχοντας στόχο
την ανακάλυψη νέων μουσείων, γκαλερί και
εστιατορίων, ενώ στη συνέχεια καταγράφει
το ιστορικό κέντρο, και το Ωδείο Ηρώδου
του Αττικού.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τη μία
πλευρά ο ταξιδιώτης βρίσκεται στην καρδιά μιας σύγχρονης πόλης και ταυτόχρονα
δίπλα σε ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία
του κόσμου. Στις παρυφές του Παρθενώνα,
μουσικοί του δρόμου γεμίζουν με νότες την
ατμόσφαιρα και πλανόδιοι ζωγράφοι αποτυπώνουν τα πρόσωπα των χαμογελαστών
τουριστών.
Ο συντάκτης παρουσιάζει τη «συνύπαρξη
του αρχαίου με το μοντέρνο». Στην πύλη του
Αδριανού, στη δυτική πλευρά αναγράφεται

η εξής περιγραφή: «Αιδ’ εισ’ Αθήναι, Θησέως η πριν πόλις» δηλαδή «αυτή είναι η
Αθήνα, η παλαιά πόλη του Θησέα». Από
την άλλη πλευρά όμως, η επιγραφή στέλνει
ένα διαφορετικό μήνυμα: «Αιδ’ εισ’ Αδριανού και ουχί Θησέως πόλις», δηλαδή «αυτή
είναι η πόλη του Αδριανού και όχι του Θησέα». Λίγα μέτρα παρακάτω, ο δημοσιογράφος βρίσκει ένα πολυτελές εστιατόριο
με κουζίνα fusion. «Αυτή είναι η Αθήνα»,
επισημαίνει.
Στο δημοσίευμα, ο αρθρογράφος προχωρά
σε μία σύνοψη της επίσκεψής του στην ελληνική πρωτεύουσα:
Ημέρα 1η: Η αρχαία Αθήνα. Με τη συνοδεία ξεναγού, ο οποίος φέρνει στη ζωή τα
ερείπια και σκηνές της εποχής του Περικλή.
Κοιτάξαμε το λιμάνι του Πειραιά προς την

κατεύθυνση της Σαλαμίνας και φανταστήκαμε το
επικό θέαμα που αντίκρισαν οι Πέρσες από την
Ακρόπολη την εποχή της
μεγάλης ναυμαχίας το 480
π.Χ.. Στη συνέχεια, σκηνές από το 1830, από τη
σκληρή δουλειά μετά την
ανεξαρτησία του έθνους
και δυο δεκαετίες αφού ο
Λόρδος Έλγιν αφαίρεσε
τμήματα του ζωφόρου του
Παρθενώνα. «Μπορεί ο
ξεναγός να μην αναφέρεται στη διαμάχη… αλλά
τα βράχια λένε την ιστορία
από μόνα τους».
Ημέρα 2η: Η σύγχρονη
Αθήνα. Η δεύτερη μέρα
συμπίπτει με την ημέρα
Open House. Ευκαιρία
για περιήγηση στα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης. Πολλή αρχιτεκτονική, πέρασμα από το Εθνικό Θέατρο
και φαγητό σε ένα εστιατόριο στα σοκάκια
κάτω από την πλατεία Συντάγματος.
Ημέρα 3η: Το πάντρεμα των δύο στοιχείων,
του αρχαίου με το σύγχρονο. Λιμάνι του
Πειραιά. Προορισμός η Ύδρα. Λίγη ώρα

εν πλώ στον Σαρωνικό και από εκεί στο
πνευματικό σπίτι του Leonard Cohen. Καμία απορία αναφορικά με το γιατί επέλεξε
το νησί ή γιατί εκεί έγραψε τους στίχους και
τα θρυλικά τραγούδια του. Ένα νησί όπου
απαγορεύονται τα αυτοκίνητα. Παραμένει ο τόπος της ποίησης και των ονείρων.
Βουτιές, φιλοσοφική συζήτηση, και ξανά
φαγητό.
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Η κυβέρνηση αναστέλλει την
υποχρεωτική απαίτηση εμβολιασμού

Η Καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι
από τις 20 Ιουνίου 2022, θα αναστείλει τις
απαιτήσεις εμβολιασμού για τα εσωτερικά και εξερχόμενα ταξίδια, τους ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενους τομείς μεταφορών
και τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης.
Ενώ η αναστολή των εντολών εμβολίων
αντανακλά μια βελτιωμένη κατάσταση δημόσιας υγείας στον Καναδά, ο ιός COVID-19
συνεχίζει να εξελίσσεται και να κυκλοφορεί
στον Καναδά και παγκοσμίως.
Δεδομένου αυτού του πλαισίου, και επειδή
τα ποσοστά εμβολιασμού και ο έλεγχος του
ιού σε άλλες χώρες ποικίλλουν σημαντικά,
οι τρέχουσες απαιτήσεις εμβολιασμού στα
σύνορα θα παραμείνουν σε ισχύ.
Αυτό θα μειώσει τον πιθανό αντίκτυπο των
διεθνών ταξιδιών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψής μας και θα χρησιμεύσει ως
πρόσθετη προστασία έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής παραλλαγής. Άλλα μέτρα
δημόσιας υγείας, όπως η χρήση μάσκας,
συνεχίζουν να ισχύουν και θα επιβάλλονται
καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ενός ταξιδιώτη με αεροπλάνο ή τρένο.
Απαίτηση για αναστολή εμβολιασμού
για ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού:
•
Από τις 20 Ιουνίου 2022, ο εμβολιασμός δεν θα είναι πλέον προϋπόθεση για
την επιβίβαση σε αεροπλάνο ή τρένο στον
Καναδά.
•
Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει τα
συνοριακά μέτρα που απαιτούν από όλους
τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στον Καναδά να συνεχίσουν να τηρούν τις απαιτήσεις εισόδου, συμπεριλαμβανομένου του
εμβολιασμού.
•
Άλλα μέτρα δημόσιας υγείας,
όπως η χρήση μάσκας, συνεχίζουν να ισχύουν και θα επιβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ενός ταξιδιώτη με αεροπλάνο ή τρένο.
•
Δεδομένης της μοναδικής φύσης
των κρουαζιερόπλοιων, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οι επιβάτες βρίσκονται σε στενή επαφή μεταξύ τους για
παρατεταμένες χρονικές περιόδους, ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 εξακολουθεί
να απαιτείται για τους επιβάτες και το πλήρωμα σε κρουαζιερόπλοια.
•
Θα εξακολουθήσει να απαιτείται η
τήρηση αυστηρών απαιτήσεων δημόσιας
υγείας στα κρουαζιερόπλοια.
Για τους εργαζομένους στον τομέα των
μεταφορών με ομοσπονδιακή ρύθμιση:
•
Από τις 20 Ιουνίου 2022, στις
00:01 EDT, οι εργοδότες στους ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενους τομείς αεροπορικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών
δεν θα απαιτείται πλέον να εφαρμόζουν

υποχρεωτικές πολιτικές εμβολιασμού για
τους εργαζόμενους.
•
Οι εργοδότες θα είναι υπεύθυνοι
για τη θέσπιση πρακτικών επιστροφής στην
εργασία.
•
Επιπλέον, η κυβέρνηση του Καναδά δεν προχωρά πλέον με τους προτεινόμενους κανονισμούς για να καταστήσει
υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε όλους
τους ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενους χώρους
εργασίας.
Όσον αφορά τις απαιτήσεις κάλυψης:
•
Οι ταξιδιώτες σε αεροπλάνα και
τρένα που υπόκεινται σε ομοσπονδιακό
έλεγχο εξακολουθούν να υποχρεούνται να
φορούν μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους εκτός από σύντομες περιόδους
(π.χ. φαγητό ή ποτό).
•
Οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις
κάλυψης και άλλα μέτρα υγιεινής σύμφωνα
με τις οδηγίες του πληρώματος του πλοίου,
ανεξάρτητα από το αν είναι αλλοδαποί ή
εγχώριοι.
Στη δήλωσή της, η κυβέρνηση είπε ότι θα
συνεχίσει να αξιολογεί τα μέτρα και δεν θα
διστάσει να κάνει προσαρμογές με βάση
τις πιο πρόσφατες συμβουλές για τη δημόσια υγεία και την επιστήμη για να κρατήσει
τους Καναδούς και το σύστημα μεταφορών
ασφαλή και ασφαλή.
Καναδοί πολίτες και Καναδοί μόνιμοι κάτοικοι που επιστρέφουν από διεθνείς προορισμούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
για την εξαίρεση πλήρως εμβολιασμένου
ταξιδιώτη εξακολουθούν να υποχρεούνται
να παρέχουν ένα έγκυρο αποτέλεσμα δοκιμής πριν την είσοδο, να υπόκεινται σε μοριακές δοκιμές Ημέρας 1 και Ημέρας 8 και σε
καραντίνα για 14 ημέρες .
Επιπλέον, όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στον Καναδά πρέπει να εισάγουν
τις υποχρεωτικές πληροφορίες τους στο
ArriveCAN εντός 72 ωρών πριν από την
άφιξή τους στον Καναδά. Οι ταξιδιώτες
που φτάνουν χωρίς να ολοκληρώσουν την
υποβολή τους στο ArriveCAN ενδέχεται να
υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο της Ημέρας
1, Ημέρα 8, σε καραντίνα για 14 ημέρες και
σε πρόστιμα ή άλλες ενέργειες επιβολής,
ανεξάρτητα από το καθεστώς εμβολιασμού
τους.
Οι απαιτήσεις εμβολίων για την είσοδο στον
Καναδά από αλλοδαπούς υπηκόους παραμένουν αμετάβλητες αυτή τη στιγμή. Οι
ξένοι υπήκοοι που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι εξακολουθούν να απαγορεύεται η
είσοδος τους στον Καναδά.
Με την αναστολή της εγχώριας εντολής, οι
μη εμβολιασμένοι αλλοδαποί υπήκοοι θα
συνεχίσουν να μπορούν να αναχωρούν
από τον Καναδά με αεροπλάνο ή τρένο.
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Ο Καναδάς καταγγέλλει ως
«απαράδεκτη» την επίσκεψη
αξιωματούχου σε εκδήλωση
της ρωσικής πρεσβείας
Μια αναπληρώτρια επικεφαλής
πρωτοκόλλου στο τμήμα παγκόσμιων υποθέσεων του Καναδά,
η Γιασεμίν Χάινμπεκερ, παρακολούθησε τους εορτασμούς για την
Ημέρα της Ρωσίας στην πρεσβεία
της χώρας στον Καναδά, μαζί με εκπροσώπους της Αιγύπτου, του Πακιστάν και ορισμένων αφρικανικών
κρατών. Η παρουσία της χαρακτηρίστηκε ως «απαράδεκτη» από την
υπουργό Εξωτερικών Μελανί Ζολί.
«Αυτό είναι απαράδεκτο. Κανένας εκπρόσωπος του Καναδά δεν πρέπει να λαμβάνει
μέρος σε εκδήλωση που πραγματοποιείται
στη ρωσική πρεσβεία. Κανένας εκπρόσωπος του Καναδά δεν θα παρευρεθεί ξανά
σε τέτοιες εκδηλώσεις», έγραψε η Τζόλι στο
Twitter.
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στον
Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν πρόσφατα να εντείνουν τις προσπάθειες για την επιβολή περιορισμών

στις εξαγωγές σε τεχνολογία και άλλα προϊόντα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν
τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας,
ανέφερε η Καναδική Υπηρεσία Συνοριακών
Υπηρεσιών. «Θα ενισχύσουμε τη σχέση
επιβολής του νόμου μέσω μιας κοινής δέσμευσης να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις
και τους πόρους μας για τον εντοπισμό, την
αποτροπή και την καταστολή παραβιάσεων του ελέγχου των εξαγωγών», ανέφερε η
υπηρεσία σε δελτίο τύπου.

Πλάτανοι του Ιπποκράτη από
την Κω θα φυτευτούν σε
Ιατρικές Σχολές των ΗΠΑ
Ως κοινός συμβολικός και
οραματικός στόχος τέθηκε, μεταξύ άλλων, να φυτευτούν σε όλες τις Ιατρικές Σχολές Πλάτανοι του
Ιπποκράτη από την Κω.
Ο Γενικός Γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Χρυσουλάκης επισκέφθηκε
τη Βοστόνη (1-7 Ιουνίου
2022), όπου είχε σημαντικές συναντήσεις με
φορείς από την ακαδημαϊκή κοινότητα σε ορισμένα από τα σημαντικότερα
παγκοσμίως Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
εκπροσώπους από πολιτιστικά Ιδρύματα,
διακεκριμένους ομογενείς Ακαδημαϊκούς,
Έλληνες φοιτητές και εκπροσώπους της
Ελληνικής Ομογένειας και ομογενειακών
Οργανώσεων.
Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα, μεταξύ
άλλων θεμάτων, στόχευε στην ενημέρωση
για τη νέα εποχή καινοτόμων αλλαγών που
προωθούνται στην Ελλάδα σε όλους τους
τομείς, την ανάπτυξη συνεργασιών με ακαδημαϊκά και πολιτιστικά Ιδρύματα και άλλους φορείς στη Βοστόνη, την ενημέρωση
και προσέλκυση φοιτητών στα αγγλόφωνα
προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των
Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και την
ενίσχυση και προώθηση των προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στο εξωτερικό και την Ομογένεια.
Στο πλαίσιο της ανάδειξης του πολύτιμου
πολιτιστικού κεφαλαίου της Νεοελληνικής

Γραμματείας και της ελληνικής γλώσσας, ο
κ. Χρυσουλάκης επισκέφθηκε στο Πανεπιστήμιο Harvard την περίφημη Βιβλιοθήκη
Widener, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη
συλλογή Νεοελληνικής Γραμματείας στον
κόσμο. Η συλλογή ξεκίνησε από τον μεγάλο λόγιο, μαθητή του Διαφωτιστή Άνθιμου
Γαζή, Καθηγητή της Νέας Ελληνικής στο
Harvard και λεξικογράφο, Σοφοκλή Ευαγγελινό Αποστολίδη, ο οποίος δώρισε όλη
την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο για να
δημιουργηθεί η ελληνική συλλογή. Η ξενάγηση στα άδυτα της Βιβλιοθήκης έγινε από
την ελληνικής καταγωγής βιβλιοθηκονόμο,
Rhea Lesage Karabelas, συντονίστρια για
τις κλασικές σπουδές και υπεύθυνη της
ελληνικής συλλογής. Ο κ. Χρυσουλάκης
συναντήθηκε, επίσης, με την Εκτελεστική
Διευθύντρια του Κέντρου FXB του Harvard
για την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Ναταλία Λινού.
Με στόχο την ανάδειξη του Ιπποκρατικού

Καναδάς – Δανία: Ο «πόλεμος
του ουίσκι» έλαβε τέλος
Με αφορμή την επίλυση μίας εδαφική
διαφοράς 50 ετών που κατάφεραν να
διευθετήσουν, επί μίας βραχονησίδας
στην Αρκτική, οι δύο χώρες διεμήνυσαν πως «οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται με βάση το διεθνές δίκαιο» και
όχι με τη βία
Μία διαφωνία μισού αιώνα επί των συνόρων τους επέλυσαν ο Καναδάς και η
Δανία την Τρίτη με τις δύο χώρες να τονίζουν τη δέσμευσή τους στον ειρηνικό
Μετά τις υπογραφές για την επίλυση της
διασυνοριακής διαφοράς οι ΥΠΕΞ Καναδά
διάλογο στο πλαίσιο μίας ζεστής τελεκαι Δανίας, η Μέλανι Τζόλι και ο Τζέπε
τής που συνδιοργάνωσαν και με φόντο
Κόφοντ, επισφράγισαν τη συμφωνία
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι
ανταλλάσσοντας.... μπουκάλια αλκοόλ
δύο χώρες συμφώνησαν να μοιράσουν
το νησί Χανς, μίας βραχονησίδας έκτασης 1,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων μεταξύ ο δανός ομόλογός της Τζέπε Κόφοντ αντάλτης καναδικής περιφέρειας του Νούναβουτ λαξαν μπουκάλια με ποτό στην τελετή σε
και της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτό- ένα νεύμα προς την παράδοση αυτή.
νομη περιοχή της Δανίας. Τα νέα σύνορα θα «Οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται με
χωρίσουν το νησί στο μισό, περίπου, ακο- βάση το διεθνές δίκαιο» Ομως η συμφωνία
λουθώντας μια φυσική χαράδρα από βορρά αυτή υπεγράφη στη σκιά ενός άλλου, πραγπρος νότο. «Δημιουργούμε προηγούμενο. ματικού πολέμου, ζήτημα για το οποίο και
Δείχνουμε σε άλλες χώρες πώς μπορούν τα δύο μέρη θέλησαν να στείλουν το δικό
να επιλυθούν οι εδαφικές διαφορές», δήλω- τους μήνυμα. «Στέλνει ένα μήνυμα στον
σε η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μέ- κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν,
λανι Τζόλι μετά την τελετή υπογραφής της ότι οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται με
συμφωνίας στην Οτάβα. «Είναι δυνατό να βάση το διεθνές δίκαιο — όχι με το νόμο της
διευθετηθεί μια διαφωνία και ο καλύτερος ισχύος, αλλά με την ισχύ του νόμου», είπε ο
τρόπος για να γίνει αυτό είναι πάντα μέσω Κόφοντ. Η συμφωνία «αντιπροσωπεύει την
αρχών και κανόνων που αναγνωρίζουν και ειρηνική επίλυση μιας εδαφικής διαφοράς,
τη στιγμή που οι δυτικές χώρες τονίζουν
τα δύο μέρη».
Το αδιέξοδο είχε δημιουργηθεί το 1973, την αναγκαιότητα ειρηνικής επίλυσης των
οπότε και τα δύο μέρη απέτυχαν να συμ- εδαφικών διαφορών στην Ουκρανία, στην
φωνήσουν για το συγκεκριμένο ακατοίκη- Ταϊβάν, στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας»,
το νησί, γνωστό ως Ταρτουπαλούκ στους δήλωσε σε συνέντευξή του ο καθηγητής
Ινουίτ, κατά τη χάραξη των συνόρων τους. πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο
Η διαμάχη ονομάστηκε «Πόλεμος του Ουί- της Βρετανικής Κολομβίας Μάικλ Μπάιερς.
σκι», έκτοτε, λόγω των στρατιωτικών πλοί- «Αποτελεί… μια μικρή ευκαιρία να πεις και
ων που επισκέπτονταν το νησί κατά και- να κάνεις το σωστό». Ο Μπάιερς πρόσθερούς, «φυτεύοντας» σημαίες και μπουκάλια σε πως στο παρελθόν, και οι δύο χώρες
καναδικού ουίσκι ή δανέζικα σναπ, προ- είχαν προβάλλει το νησί ως «γέφυρα» για
κειμένου η κάθε πλευρά να σηματοδοτήσει την κυριαρχία της Αρκτικής προκειμένου να
την επικράτειά της, σύμφωνα με το Politico. παρασύρουν το δημόσιο αίσθημα, συχνά
«Νομίζω ότι ήταν ο πιο φιλικός από όλους στέλνοντας στρατιώτες ή και υπουργούς να
τους πολέμους», είπε η Τζόλι, αστειευόμε- το επισκεφθούν λίγο πριν από τις εκλογές.
νη, έπειτα, ότι ότι ο Καναδάς θα μπορέσει Οπως είπε την Τρίτη η Τζόλι, ωστόσο, είναι
τώρα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τρα- κρίσιμο «η Αρκτική να παραμείνει περιοχή
γουδιού της Eurovision λόγω των συνόρων χαμηλής έντασης». «Δεν μπορούμε να πέτου με την Ευρώπη. Η καναδέζα ΥΠΕΞ και σουμε στην παγίδα της στρατιωτικοποίησης της Αρκτικής», συμπλήρωσε.
ιδεώδους σε όλες τις ιατρικές σχολές
των ΗΠΑ, τη δικτύωση των Ελλήνων
Ομογενών Γιατρών και την προώθηση
των ανταλλαγών και της επιστημονικής
συνεργασίας, ο κ. Χρυσουλάκης συναντήθηκε με τον Βασίλη Ζαννή, αφυπηρετήσαντα Καθηγητή Βιοχημείας, Διευθυντή του Τομέα Μοριακής Γενετικής στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Βοστόνης και στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Ως κοινός συμβολικός και οραματικός στόχος τέθηκε,
μεταξύ άλλων, να φυτευτούν σε όλες τις
Ιατρικές Σχολές Πλάτανοι του Ιπποκράτη
από την Κω.
Το Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο ιδρύθηκε
το 1981 από τον Κώστα Μαλιώτη, ο οποίος υπήρξε ένας από τους επιφανείς Κρήτες ομογενείς με σπουδαίο φιλανθρωπικό
έργο. Στους σκοπούς του Κέντρου περιλαμβάνεται η προαγωγή της μελέτης και

της διατήρησης της ελληνικής πολιτισμικής
παράδοσης και κληρονομιάς μέσω καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων
φιλοξενίας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού των
διοικητικών διαδικασιών για τη βελτίωση
των παρεχόμενων προξενικών υπηρεσιών
και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού,
ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη με
τον Γενικό Πρόξενο, Στράτο Ευθυμίου. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην εφαρμογή του
“Μητρώου Πολιτών”, καθώς και των ψηφιακών υπηρεσιών “myconsulive” και “chatbot”.
Ο κ. Χρυσουλάκης ενημέρωσε, επίσης, για
την προετοιμασία που απαιτείται στο θέμα
της συμμετοχής για πρώτη φορά των ομογενών στις εκλογές.
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Το Καναδικό Ινστιτούτο εγκαινίασε τις νέες του εγκαταστάσεις στην Ελλάδα
Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του στο κέντρο
της Αθήνας σε μια ιδιαίτερη τελετή που
πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.
Παρόντες ήταν σημαντικοί εκπρόσωποι της
αρχαιολογικής, πολιτιστικής, ακαδημαϊκής
και διπλωματικής κοινότητας. Μεταξύ των
ομιλητών ήταν ο κ. Γεώργιος Διδασκάλου,
Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, ο κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και ο κ. Mark Allen, Πρέσβης του
Καναδά στην Ελλάδα.
Σημαντικό μέρος του εορτασμού ήταν η
ονομασία των νέων εγκαταστάσεων του
Καναδικού Ινστιτούτου ως «Κέντρο Νίκου
Μιρκόπουλου» προς τιμή του αείμνηστου
Νίκου Μιρκόπουλου, Ελληνοκαναδού επιχειρηματία και φιλάνθρωπου που δραστηριοποιήθηκε στο Τορόντο του Καναδά, έχοντας γεννηθεί στο Καλοχώρι Καστοριάς.
Της τελετής των εγκαινίων προηγήθηκαν
τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας «Κέντρο
Νίκου Μιρκόπουλου» που βρίσκεται στην
είσοδο του κτηρίου του Καναδικού Ινστιτούτου, σε ιδιωτική τελετή παρουσία μελών
της οικογένειας Μιρκοπούλου. Η οικογένεια
συνεισέφερε μια σημαντική δωρεά που

«Κέντρο Νίκου Μιρκόπουλου»
εξασφάλισε την ολοκλήρωση των εκτεταμένων ανακαινίσεων στη νέα εγκατάσταση, η
αγορά της οποίας κατέστη δυνατή χάρη σε
μια επιτυχημένη εκστρατεία συγκέντρωσης
κεφαλαίου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Το
νέο τριώροφο, ιστορικά σημαντικό κτήριο,
που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και
είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της Αθήνας του 1930, ήταν η κατοικία
του καταξιωμένου συγγραφέα, καλλιτέχνη
και κριτικού τέχνης Στρατή Δούκα.
Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα
ιδρύθηκε στον Καναδά με ομοσπονδιακό καταστατικό το 1974, με φιλανθρωπικό
καθεστώς ως εκπαιδευτικό ίδρυμα και αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού
της Ελλάδας το 1976 ως ξένο αρχαιολογικό
ίδρυμα. Επιδιώκει την προώθηση της καναδικής έρευνας και εκπαίδευσης σε τομείς
που σχετίζονται με την ελληνική κληρονομιά, μέσω αρχαιολογικών ανασκαφών και
επιστημονικής έρευνας.
“Περίπου 20 αρχαιολογικές ανασκαφές
και τοπογραφικές μελέτες έχουν ξεκινήσει
από Καναδούς ερευνητές που συνδέονται
με το Ινστιτούτο. Από την Κρήτη έως τις

Καναδάς: Εξετάζει το ενδεχόμενο
να βάλει προειδοποίηση
επικινδυνότητας σε κάθε τσιγάρο
Το 2020, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, υπήρχαν
πάνω από 4 εκατομμύρια Καναδοί
που κάπνιζαν καθημερινά ή περιστασιακά. Υπολογίζεται ότι 48.000 Καναδοί
πεθαίνουν κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα
του καπνίσματος, σύμφωνα με την Καναδική Πνευμονική Εταιρεία (Canadian
Lung Association).
Καναδάς: Η κυβέρνηση του Καναδά προτείνει τη θέσπιση προειδοποιήσεων για την
υγεία σε μεμονωμένα τσιγάρα, κάτι που θα
ήταν ένας πρώτος τρόπος αντιμετώπισης
της συνήθειας παγκοσμίως. Ο Καναδάς
είναι έτοιμος να γίνει η πρώτη χώρα στον
κόσμο που απαιτεί να τυπώνεται μια προειδοποίηση σε κάθε τσιγάρο. Όλα ξεκίνησαν
πριν από 23 χρόνια, σύμφωνα με το BBC,
όταν ο Καναδάς έγινε η πρώτη και μοναδική
χώρα που έβαλε γραφικές προειδοποιήσεις
στα τσιγάρα.
Μέχρι το 2007 ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε εννέα – 5 τοις εκατό του παγκόσμιου
πληθυσμού – προτού επεκταθεί σταδιακά
για να καλύψει και τα 28 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τώρα η κυβέρνηση θέλει
να το κάνει ένα βήμα παραπέρα.
«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανησυχία
ότι αυτά τα μηνύματα μπορεί να έχουν χάσει
την καινοτομία τους, και σε κάποιο βαθμό,
ανησυχούμε ότι μπορεί να έχουν χάσει και
τον αντίκτυπό τους», δήλωσε η υπουργός
ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, Carolyn
Bennett, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, αναφέρει η Guardian.
«Η προσθήκη προειδοποιήσεων για την
υγεία σε μεμονωμένα προϊόντα καπνού θα
βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι αυτά τα βασικά μηνύματα θα φτάσουν σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των νέων, που συχνά
έχουν πρόσβαση στα τσιγάρα, ένα κάθε

φορά σε κοινωνικές καταστάσεις, παρακάμπτοντας τις πληροφορίες που είναι τυπωμένες σε μια συσκευασία».
Μια περίοδος διαβούλευσης 75 ημερών ξεκίνησε το Σάββατο, σύμφωνα με το BBC,
και η κυβέρνηση σχεδιάζει να προσθέσει
την απαίτηση το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Το Ίδρυμα Καρδιάς και Εγκεφαλικού (Heart and Stroke Foundation) του
Καναδά χαιρέτισε τη νέα πρόταση.
«Ο Καναδάς θα έχει πλέον το ισχυρότερο
καθεστώς προειδοποίησης υγείας για τα
τσιγάρα στον κόσμο», δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος του ιδρύματος, Νταγκ Ροθ, σύμφωνα με το CBC Canada News. Στον Καναδά, με πληθυσμό άνω των 38 εκατομμυρίων, η χρήση καπνού εξακολουθεί να είναι η
κύρια αιτία ασθενειών και πρόωρων θανάτων που μπορούν να προληφθούν.
Το 2020, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, υπήρχαν πάνω από 4 εκατομμύρια Καναδοί που κάπνιζαν καθημερινά ή περιστασιακά. Υπολογίζεται ότι 48.000
Καναδοί πεθαίνουν κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα του καπνίσματος, σύμφωνα με την
Καναδική Πνευμονική Εταιρεία (Canadian
Lung Association). Ορισμένοι ερευνητές
ήταν δύσπιστοι ότι η πολιτική προειδοποίησης για κάθε τσιγάρο θα κάνει μεγάλη διαφορά, σύμφωνα με τους New York Times.
Ο περιορισμός της διαθεσιμότητας και η
αύξηση των φόρων στα τσιγάρα λειτουργεί,
λένε. Ένας εκπρόσωπος είπε ότι η καναδική θυγατρική της Philip Morris υποστηρίζει
τις προειδοποιήσεις. Η κυβέρνηση δεν έχει
αποφασίσει ακόμη για τη διατύπωση, αλλά
η πρωτοπόρος είναι «δηλητήριο σε κάθε
ρουφηξιά».

Κυκλάδες, από την Αττική έως την Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία
και τη Μακεδονία, αρχαιολόγοι, ιστορικοί
και φιλόλογοι από πανεπιστήμια του Καναδά έχουν συμβάλει με την έρευνα και την
τεχνογνωσία τους στην βελτίωση των γνώσεών μας για την Αρχαία και Βυζαντινή Ελλάδα”, τόνισε ο Διευθυντής του Καναδικού
Ινστιτούτου, Δρ. Jacques Perreault, ευχαριστώντας το Υπουργείο Πολιτισμού για την
υποστήριξη και την άψογη συνεργασία όλα
αυτά τα χρόνια.
Με την εγκατάστασή του σε αυτό το νέο
χώρο, το Καναδικό Ινστιτούτο θα έχει τώρα
τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές του, παρουσιάζοντας τον πολυδιάστατο σύγχρονο καναδικό πολιτισμό και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ καναδικών
και ελληνικών πολιτιστικών κοινοτήτων.
May 31st marked a new day for the
Canadian Institute in Greece (CIG)
in Athens as the Mirkopoulos Family
dedicated the new premises in memory
of the late Nikos Mirkopoulos, founder
of Cinespace Inc. of Toronto. This was
made possible through the family's
generous gift, one of the largest in the
CIG's history.
The official opening was hosted by CIG
Director Dr. Jacques Perreault.
Canada's Ambassador to the Hellenic
Republic,

HE Mark Allen, as well as the Secretaries
General responsible for Culture and
Foreign Affairs (relations with the diaspora)
addressed invited guests.
Former Greek Ambassador to Canada
Eleftherios Anghelopoulos and Canada's
Honorary Consul in Thessaloniki Pantelis
Petmezas were also present for the
celebration.
As a CIG board member and former
fundraising campaign co-chair I was
honored to introduce Steve Mirkopoulos
who spoke eloquently about his brother's
legacy as a proud Greek-Canadian and to
thank the many donors who made it possible
to exceed the CAD $1,000,000 mark.
Major individual donors included Dr. Gerry
Schaus and his spouse, Pam, Elaine
Godwin, Don Matthews, Iain Miller, Dr.
Sheila Campbell and Dr. Ian Begg.
Eldorado Gold and its Greek operation,
Hellas Gold, contributed significantly to the
overall campaign and the Hellenic Heritage
Foundation (HHF) based in Toronto also
made an important donation.

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Ξανά θετικός στην Covid-19 ο Τριντό
O πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι βρέθηκε εκ νέου
θετικός στην Covid-19, χωρίς
ωστόσο να έχει σοβαρά συμπτώματα, όπως τον περασμένο Ιανουάριο.
"Θα ακολουθήσω τις συστάσεις της δημόσιας υγείας και
θα απομονωθώ. Είμαι καλά,
και αυτό χάρη στα εμβόλιά
μου", εξήγησε σε μήνυμά
του Twitter ο αρχηγός της
καναδικής κυβέρνησης που
ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στο Λος
'Αντζελες, για τη σύνοδο κορυφής της Αμερικής, μαζί με άλλους 20 ηγέτες της αμερικανικής ηπείρου προκειμένου να συζητήσουν
θέματα που επηρεάζουν τις χώρες τους,
συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης.
Κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου, ο Τριντό είχε ειδικότερα διμερή συνάντηση με
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Καναδού
πρωθυπουργού, στην Ουάσινγκτον, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο
Τζο Μπάιντεν δεν ήταν στενή επαφή του
Τριντό, που βρέθηκε θετικός μετά τη Σύνοδο κορυφής της Αμερικής στην Καλιφόρνια.
Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες
που ο 50χρονος Καναδός πρωθυπουργός
είναι θετικός στην Covid. Στις 31 του περασμένου Ιανουαρίου, στην αρχή της κρίσης

με τους φορτηγατζήδες, χρειάστηκε να τεθεί
για μέρες σε απομόνωση αφότου διαγνώστηκε με Covid.
Ο Τριντό έκανε τρεις δόσεις εμβολίου και
κάλεσε ξανά τους Καναδούς να εμβολιαστούν στο ίδιο μήνυμά του στο Twitter. "Εάν
δεν έχετε κάνει ακόμη, κάντε τα εμβόλια ή
τις αναμνηστικές δόσεις. Ας προστατεύσουμε το σύστημα υγείας μας και ας προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον".
Παρότι ο ιός κυκλοφορεί ακόμη στον Καναδά, "οι δείκτες δραστηριότητας της νόσου
συνεχίζουν να δείχνουν σημάδια μείωσης
της μετάδοσης στις περισσότερες περιοχές", δήλωσε η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας
πριν από λίγες ημέρες.
Σε εθνική κλίμακα, το ποσοστό θετικότητας
στα εργαστηριακά τεστ από την 25η έως
την 31η Μαΐου μειώθηκε περαιτέρω για να
διαμορφωθεί στο 8,4%

Καναδάς: Σταματά τα τεστ για
Covid-19 στα αεροδρόμια για να
μειωθεί η πολύωρη αναμονή
Ο Καναδάς θα σταματήσει τους τυχαίους ελέγχους για την Covid-19 σε
όλα τα αεροδρόμια της χώρας μέχρι
τα τέλη Ιουνίου, ώστε να μειωθεί η
πολύωρη αναμονή των επιβατών που
παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφερε σήμερα μια κυβερνητική
πηγή.
Τα τεστ θα σταματήσουν από το Σάββατο και θα ξαναρχίσουν την 1η Ιουλίου “εκτός των εγκαταστάσεων” των
αεροδρομίων.
Ορισμένα στελέχη της αεροπορικής βιομηχανίας υποστήριζαν ότι τα τυχαία τεστ
ευθύνονταν για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμιο, επιδεινώνοντας την ήδη πολύωρη αναμονή. Στο αεροδρόμιο Πίρσον του
Τορόντο πολλά αεροσκάφη περίμεναν επί
ώρες στις πύλες να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας, λόγω έλλειψης προσωπικού. Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του

Καναδά, η Air Canada, ματαίωσε σχεδόν το
10% των πτήσεών της από το Πίρσον την
πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, σύμφωνα με
στοιχεία της Cirium, μιας εταιρείας που συλλέγει δεδομένα για την αεροπλοΐα.
Η Υπηρεσία Ασφάλειας των Αερομεταφορών του Καναδά (CATSA) προσέλαβε από
τον Απρίλιο 865 υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους για να ανταποκριθεί στην
αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Μαθητές γυμνασίου σε όλο τον
Καναδά θα εκπαιδευτούν στο
πώς να χορηγούν ναλοξόνη
Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές γυμνασίου στον Καναδά
θα
εκπαιδευτούν
για το πώς να ανταποκρίνονται σε κάποιον που κάνει υπερβολική δόση
οπιοειδών, συμπεριλαμβανομένου
του τρόπου χορήγησης ναλοξόνης
- ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για την αναστροφή των επιπτώσεων της υπερβολικής δόσης.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Το Advanced Coronary Treatment
Foundation ανακοίνωσε ότι το νέο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα θα προστεθεί στην
εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ και στον αυτοματοποιημένο εξωτερικό απινιδωτή που προσφέρεται δωρεάν σε λύκεια σε όλη τη χώρα.
Κάθε χρόνο, εκτός από το να μαθαίνουν
πώς να χορηγούν ναλοξόνη, περίπου
350.000 μαθητές θα μαθαίνουν για τα οπιοειδή και πώς να τα αναγνωρίζουν πότε να
καλούν την άμεση δράση 911, πότε να κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και
πότε να χορηγούν ναλοξόνη. Η εκπαίδευση
θα αναπτυχθεί πρώτα στο Κεμπέκ, την Αλμπέρτα, το Οντάριο και τη Βρετανική Κολομβία πριν επεκταθεί σε άλλες επαρχίες.
«Η κρίση (οπιοειδή) είναι πολύ πραγματική», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της
η Jocelyn Barriault, η ιατρική διευθύντρια
του ιδρύματος.
Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά
ανέφερε περισσότερους από 5.386 θανάτους που σχετίζονται με οπιοειδή μεταξύ
Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2021. Η πλειοψηφία των θανάτων - το 94% - ήταν τυχαίοι.
«Καρδιακές ανακοπές. . . δεν συμβαίνουν
τόσο πολύ στους νέους», είπε ο Barriault.
«Αλλά με τα οπιοειδή, υπάρχουν πολλές

πιθανότητες να είναι ένας συνομήλικος και
να συμβαίνει στο σχολείο ή σε ένα πάρτι».
Εάν ένας νέος έρθει αντιμέτωπος με κάποιον που πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια, είπε ο Barriault, θα εκπαιδευτεί στο
πώς να χορηγεί ναλοξόνη από τη μύτη. «Και
ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει. αλλά αν δεν
κάνουμε τίποτα, είναι σαφές ότι δεν θα γίνει
τίποτα».
Ο Barriault είπε ότι η εκπαίδευση, η οποία
αναπτύχθηκε μετά από ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα στην Οτάβα με τη
συμμετοχή 186 μαθητών και 15 δασκάλων
το 2019, θα είναι μια ευκαιρία να διδαχθούν
οι νέοι πώς να αντιδρούν σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης και σχετικά με τους κινδύνους των οπιοειδών.
Η Carole Nadeau, η οποία ηγείται του προγράμματος κατάρτισης στο Κεμπέκ, είπε
ότι μεταξύ 1.000 και 1.500 δάσκαλοι του
Κεμπέκ θα εκπαιδεύονται για το πώς να διδάξουν το πρόγραμμα σε περίπου 70.000
μαθητές κάθε χρόνο στην επαρχία.
«Έχουμε κάνει εκπαίδευση σε 141 σχολεία,
τα οποία αντιπροσωπεύουν 405 δασκάλους που είναι έτοιμοι να διδάξουν όλους
τους μαθητές τους για τα οπιοειδή», είπε η
Nadeau.
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Καναδάς: αυστηροποίηση του
πλαισίου για το πάγωμα ρωσικών
περιουσιακών στοιχείων
Σε αυστηροποίηση του πλαισίου για το πάγωμα ρωσικών περιουσιακών στοιχείων,
αλλά και μεταβιβάσεων χρημάτων, προχώρησε ο Καναδάς.
Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Καναδά
ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αυστηρότερα
μέτρα αναφορικά με το πάγωμα ρωσικών
περιουσιακών στοιχείων, αλλά και μεταβιβάσεων χρημάτων άνω των 314,81 εκατομμυρίων δολαρίων (296,26 εκατομμύρια
ευρώ) με την εφαρμογή κυρώσεων κατά
ανθρώπων ως συνέπεια της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ο Καναδάς έχει επιβάλει κυρώσεις σε πάνω
από 1.000 πρόσωπα
Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία
ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της ότι από τις
24 Φεβρουαρίου μέχρι την 7η Ιουνίου ρωσικά περιουσιακά στοιχεία 123 εκατομμυρίων

δολαρίων Καναδά (91,12 εκατομμύρια ευρώ)
πάγωσαν, ενώ εμποδίστηκαν οι μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών 289 εκατομμυρίων
δολαρίων Καναδά (214,09 εκατομμυρίων
ευρώ). Δεν ανακοινώθηκαν περισσότερες
λεπτομέρειες.
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, ο Καναδάς
έχει επιβάλει κυρώσεις κατά περισσοτέρων
από 1.000 πρόσωπα, αλλά και διάφορους
φορείς και επιχειρήσεις από τη Ρωσία, την
Ουκρανία και την Λευκορωσία. Τον Απρίλιο,
η Οτάβα ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το νόμο
των κυρώσεων, προκειμένου να επιτραπεί
η αναδιανομή, η καταβολή αποζημιώσεων,
αλλά και η ανοικοδόμηση μιας ξένης χώρας
που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο από
τα ξένα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί στον Καναδά.

Κατσανιώτης: Ξεκινά η
χαρτογράφηση των επιστημόνων
του απόδημου ελληνισμού
Ξεκινά μια μεγάλη διαδικασία για τη χαρτογράφηση Ελλήνων επιστημόνων-ερευνητών της διασποράς, όπως γνωστοποίησε
ο αρμόδιος υφυπουργός, Ανδρέας Κατσανιώτης στο Regional Growth Conference
που γίνεται στην Πάτρα, διευκρινίζοντας ότι
ο αριθμός αυτών αναμένεται να ξεπεράσει
τους 60.000.
Επιπλέον, αποκάλυψε πως σε συνεργασία
με το υπουργείο Υγείας, γίνονται σκέψεις
να δοθούν κίνητρα σε Έλληνες γιατρούς
της διασποράς για να επιστρέψουν στην
Ελλάδα.
Εξέφρασε ακόμη την άποψη πως όσοι Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό πριν πολλά
χρόνια πέτυχαν τόσο σε επαγγελματικό
επίπεδο, όσο και στο να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους την
αγάπη για την Ελλάδα.
Από τη μεριά του, ο Χάρης Λαμπρόπουλος
ανέφερε ότι είναι πρόκληση για το ελληνικό
επιχειρείν η εξωστρέφεια της έρευνας και η

προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό
για να επενδύσουν σε αυτή. Όπως είπε,
η διασπορά μπορεί να παίξει σημαντικό
ρόλο και για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και για την προσέλκυση
επενδύσεων.
Ο Δρ Πάρης Κοκορότσικος υποστήριξε πως
τα οικοσυστήματα επιτυχίας σε παγκόσμιο
επίπεδο βρίσκονται σε μικρότερες πόλεις
κοντά σε πανεπιστήμια, κάτι το οποίο θα
μπορούσε να γίνει και στην Πάτρα με την
κατάλληλη χρηματοδότηση.
Ο Σωτήρης Σιάγας υποστήριξε ότι η Πάτρα έχει απεριόριστες δυνατότητες και μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ ο Κων/
νος Δρούγος παρατήρησε ότι υπάρχουν 10
εκατομμύρια Έλληνες εκτός Ελλάδας και
αρκετοί από αυτούς είναι δισεκατομμυριούχοι ή και πολιτικοί. Όπως είπε, «υπάρχουν
Έλληνες 2ης και 3ης γενιάς που θέλουν να
γνωρίσουν τις ρίζες τους».

Οι νέοι κανονισμοί για τις τιμές
των φαρμάκων θα μπορούσαν να
εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια
δολάρια στον Καναδά: Έκθεση PBO
Ο κοινοβουλευτικός υπάλληλος
προϋπολογισμού
λέει ότι οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο Καναδάς
ορίζει τις τιμές των φαρμάκων θα μπορούσαν να μειώσουν τις δαπάνες για κατοχυρωμένα με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φάρμακα κατά περίπου 7% μακροπρόθεσμα και να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Health Canada ανακοίνωσε για πρώτη
φορά το 2019 ότι η Επιτροπή Αναθεώρησης Τιμών Πατενταρισμένων Φαρμάκων
θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ορίζει
ανώτατο όριο τιμών για τα φάρμακα στον
Καναδά, σε μια προσπάθεια να μειώσει το
υπερβολικά ακριβό κόστος φαρμάκων αλλάζοντας τις χώρες με τις οποίες ο Καναδάς
συγκρίνει τις τιμές.

γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ
την 1η Ιουλίου, αφού αναβλήθηκαν τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Το PBO αναφέρει σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση ότι εάν οι αλλαγές είχαν
πραγματοποιηθεί το 2018, ο Καναδάς θα
είχε ξοδέψει 19% λιγότερο, που αντιπροσωπεύει περίπου 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η κυβέρνηση είχε αρχικά σχεδιάσει αρκετές
άλλες ρυθμιστικές αλλαγές για να μειώσει
το κόστος των φαρμάκων, αλλά τις απέσυρε αφού αμφισβητήθηκαν επιτυχώς στο
δικαστήριο.
Η κίνηση για αλλαγή των χωρών σύγκρισης
έχει προκαλέσει αντίσταση από τη βιομηχανία και τις ομάδες ασθενών που ανησυχούν
ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν την πρόσβαση σε νέες φαρμακευτικές θεραπείες στον
Καναδά.

Νικητές του Πανελλήνιου Μαθητικού
Διαγωνισμού «Πρέσβης για μια Ημέρα»
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Καναδά
στην Ελλάδα, ανακοινώνουν με χαρά ότι ο
Ιάσονας Νάσσης και η Ανθή Κουγιάλη, μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, είναι οι
νικητές του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Πρέσβης για μια Ημέρα».
Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών της 80ης επετείου
των διπλωματικών σχέσεων ΕλλάδαςΚαναδά, και κλήθηκαν μαθητές/τριες της Β’
Λυκείου να υποβάλουν ένα σύντομο βίντεο
με θέμα «Οι σχέσεις Ελλάδας-Καναδά στον
21ο αιώνα, μέσα από τα μάτια των νέων
μελλοντικών ηγετών». Ο διαγωνισμός είχε
στόχο να εμπνεύσει τους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά, να σκεφτούν κριτικά και
να δραστηριοποιηθούν ως ενεργοί πολίτες.
Οι συμμετοχές που ελήφθησαν από όλη τη
επικράτεια ήταν καινοτόμες, δημιουργικές
και εντυπωσιακές. Ως αναγνώριση της σημαντικής προσπάθειας, της δημιουργικότητας και του ενθουσιασμού που επέδειξαν οι
μαθητές και οι μαθήτριες, όλοι οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες θα λάβουν Έπαινο
υπογεγραμμένο από την Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και τον
Πρέσβη του Καναδά, Mark Allen.
Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα,
ως νικητές του διαγωνισμού, θα έχουν μια
μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο των Διπλωματικών Αποστολών,

περνώντας μια μέρα στην Πρεσβεία του
Καναδά. Το ρόλο του Πρέσβη του Καναδά
θα αναλάβει ο Ιάσονας Νάσσης, ενώ η Ανθή
Κουγιάλη θα αναλάβει καθήκοντα Πολιτικού
Συμβούλου. Θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις ιδέες τους για την περαιτέρω
ενίσχυση των ελληνοκαναδικών σχέσεων
και να δείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες
κατά τη διάρκεια συναντήσεων με Έλληνες
κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλους
βασικούς φορείς. Η εμπειρία αυτή μπορεί
ακόμη και να εμπνεύσει τους ταλαντούχους
μαθητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας
διπλωματικής καριέρας!
Το νικητήριο βίντεο και στιγμιότυπα των
άλλων συμμετοχών που ελήφθησαν στο
πλαίσιο του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν
στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης
της Πρεσβείας του Καναδά τις επόμενες
εβδομάδες.

Παναθηναϊκοί αμφορείς από το
Τορόντο του Καναδά στη γενέθλια γη
Με την ευκαιρία της ημέρας των γενεθλίων
του Μουσείου Ακρόπολης τη Δευτέρα 20
Ιουνίου 2022, το εισιτήριο εισόδου στους
εκθεσιακούς χώρους θα είναι μειωμένο (5
ευρώ) καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας του,
από τις 8πμ έως τις 4μμ.
Στις 3μμ, οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν στο ισόγειο
του Μουσείου μουσική
από το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Παράλληλα, από τις 20
Ιουνίου 2022 έως και τις
8 Ιανουαρίου 2023, το
Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει την εκθεσιακή
δράση «Των Αθήνηθεν
άθλων.
Παναθηναϊκοί αμφορείς
από το Τορόντο του Καναδά στη γενέθλια γη»,
με δύο εξαιρετικής τέχνης αγγεία, κατασκευασμένα στην Αττική
πριν από 2.500 χιλιάδες
χρόνια.
Πρόκειται για παναθηναϊκούς αμφορείς, τα
γεμάτα λάδι αγγεία που
απονέμονταν ως έπαθλα
σε νικητές των αγώνων
της γιορτής των Μεγάλων
Παναθηναίων.
Στη μία όψη είναι διακοσμημένα με τη μορφή
της Αθηνάς Προμάχου
και στην άλλη με σκηνές

σχετικές με τα αγωνίσματα για τα οποία δόθηκαν ως βραβεία.
Οι αμφορείς από το Βασιλικό Μουσείο του
Οντάριο, τοποθετημένοι στην Αίθουσα
του Παρθενώνα συνδιαλέγονται με τη ζωφόρο του μεγάλου ναού,
στην οποία ο Φειδίας και
οι συνεργάτες του λάξευσαν αριστουργηματικά την
πομπή της γιορτής των
Παναθηναίων.
Η παρουσίαση αυτή στο
Μουσείο αποτελεί μία παράλληλη δράση με το Μουσείο του Οντάριο, όπου
από τον Μάρτιο του 2022
εκτίθεται η Κόρη της Ακρόπολης 670.
Η δράση διοργανώνεται
στο πλαίσιο των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ του Μουσείου Ακρόπολης με άλλα μεγάλα
μουσεία του εξωτερικού,
συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δεσμών φιλίας ανάμεσα στους λαούς.
Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, την Τετάρτη
29 Ιουνίου 2022, στις 7μμ,
το Μουσείο θα φιλοξενήσει
στο αμφιθέατρο διάλεξη
του διευθυντή του Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο, κου Josh Basseches,
με θέμα «ROM Immortal:
Transforming
Museum
Experiences for the 21st
Century».
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2 Pianos 4 Hands – Review of Hilarious Performance at Royal Alex
The title of the show, 2
PIANOS 4 HANDS, tells
you almost nothing about
what you will see if you go
to the theatre. Ted Dykstra
James
Karas
and Richard Greenblatt are
two brilliant showmen and
talented pianists and the show that they
have created is witty, intelligent, hilarious
and totally unexpected.
Yes, it does involve two pianos that are
played by Dykstra and Greenblatt but that is
only, dare I say it, a small part of the show.
The two men are on stage to play the piano
and they do very well when they want to, but
much more importantly, they cannot control
their innate talent for comedy. They want
to entertain us, they want us to laugh, they
want to move us and they do.
They start with some Victor Borge type
tomfoolery about bowing to each other,
figuring out which piano to play and getting
their own bench. They give us a dose of J.S.
Bach’s music. But what they want to tell you
about for starters is about piano lessons at
a young age. Sister Loyola is drilling them
about how to hit the keys – wrist down,

fingers bent and then she goes
off for a nap. They must learn
about time signatures. What
is 4 4? Yes, it is 4 on top of 4
but what is the top 4 supposed
to mean? And the bottom 4?
Think of a dollar; how many
parts is it made of? Two bits.
All of it done with the audience
roaring with appreciation.
Parents trying to force kids
to practice. No practice, no
allowance. Practice or no TV.
Kiwanis Music competitions
for kids under 11 with officious hosts and
judges. The judge with an accent that tells
them which “piss” they will play. And how
many contestants are going to play the
same “piss” over how many days?
Dykstra and Greenblatt are master imitators
and they change their manners, voices and
gestures to play parents, teachers, judges
and hosts. They are natural comedians and
excellent piano players. Even if you never
had a piano lesson at any age, you would
recognize their reactions.
There is the inevitable confrontation with the

father who wants his son to get better marks
in high school and go to university. The
teenager wants to do nothing but become a
pianist. A huge argument ensues. A talented
musician thinks that practising a couple of
hours a day is enough. The Conservatory
judge tells him he will not get anywhere. Try
practising five hour a day, he advises.
There are those who develop a passion, a
determination to succeed at any cost and a
dream to become a great concert pianist,
a star. That dream is achieved by very few
and most who have put in the enormous

effort end up …who knows where. Perhaps
playing in a cocktail bar.
Dykstra and Greenblatt play sections from
over twenty musical compositions for the
piano ranging from the classics (Mozart,
Beethoven, Chopin, Liszt) to modern
composers (Hoagy Carmichael, Billy Joel,
Richard Rodgers/Lorenz Hart and Richard
Greenblatt himself). Some pieces are played
for humorous effect but much of the time
they display their high ability on the piano.
Playing the gorgeous first movement of
Bach’s Concerto in D minor and Schumann’s
soaring Fantasiestucke No. 2 is no joking
matter.
It is difficult to convey the charm, musicality
and the enjoyment of watching and listening
to these highly talented and simply wonderful
musicians and actors. 2 Pianos 4 Hands
originated 25 years ago and it has toured the
world, one might say, and it is still with us.
Don’t miss it. It is unbelievably good.
2 Pianos 4 Hands created and performed
by Ted Dykstra and Richard Greenblatt
continues until July 17, 2022, at the Royal
Alexandra Theatre, 260 King St. W.
Toronto, Ont. www.mirvish.com

Richard III - Review of Outstanding Stratford Festival Production
The 2022 season of the
Stratford Festival opened with
Hamlet and Chicago, both at
the Festival Theatre. But there
was another premiere of a
James
Karas
production and a theatre and
that was Richard III at the new
Tom Patterson Theatre. Both are dazzling
and “must see” by any measure.
The last resting place, if that is the right
expression, of the murderous King Richard
III who was killed in the Battle of Bosworth
Field in 1485, were unknown. But in 2015
his remains were discovered buried under
a parking lot in Leicester, England. That
is exactly where Director Antoni Cimolino
has chosen for the opening scene of the
production under review.
We see people digging a hole in the
concrete of pavement parking, presumably
the parking lot in Leicester, and suddenly
the Duke of Gloucester, soon to be King
Richard III appears and the great and
memorable opening lines of Shakespeare’s
play are spoken by Colm Feore. We will go
back to the beginning in the final scene but
you should see that for yourself.
Richard III is a long and at times complex
play. With a total of 63 characters some
with changing allegiances and murders, it
would tax an astute memory to keep track
of everyone. But the core of Richard’s
character, his evil, his cunning, his humour
and his sheer joy at his malevolence
maintain the thrust of the play.
Cimolino keeps a firm grip on the action
and aided by a brilliant cast and abetted by
superb use of lighting, sound effects and
movement, he delivers a riveting production.
Colm Feore gives a career-defining
performance as the wiry, manipulative,
depraved, psychologically and physically
deformed duke who is able to get rid of his
older brother, the Duke of Clarence, his

nephews, including the heir to the throne
and become king. Richard is a consummate
actor and Feore has to handle the outward
appearance and the inward reality of the vile
king and he does so with impeccable acting.
He is in good company, especially the
women in the play and the cast. Diana
Leblanc going strong as ever plays the
Duchess of York. She is the grieving and in
the end cursing mother of the royals – King
Edward IV, the Duke of Clarence and the
murderous Duke of Gloucester who kills one
of her sons and her grandchildren. Leblanc
expresses grief, anger, hatred and nobility.
The veteran and outstanding Lucy Peacock
plays Queen Elizabeth, the mother of the
young princes that Richard murders and as
if that were not enough is asked to persuade
her daughter Princess Elizabeth (Hannah
Wigglesworth), a silent character added
by Cimolino, to marry the killer. A bravura
performance.
The inimitable Seana McKenna plays Queen
Margaret, the wife of King Henry VI. Her
husband and son were killed by the Duke
of Gloucester and her loathing for him, her
name-calling, curses and desire for revenge
have no bounds. McKenna gives a masterful
performance and there is no surprise in that.
Eleven years ago, almost to the day, she
played Richard III in the then Tom Patterson

Theatre.
Jessica B. Hill deserves kudos for her
performance as Lady Ann. Richard stops
the funeral procession of her husband and
shamelessly woos her. She resists and then
gives in but gets to roundly curse him near
the end. Well done.
Cimolino gives several minor male roles to
women but they are of little moment. James
Tyrell, the murderer of the princes in the
tower becomes Jane Tyrrell in the hands of
Hilary McCormick.
Of the nobility, Andre Sills plays the wily
and treacherous Duke of Buckingham, Ben
Carlson is Lord Hastings,
Jamie Mac is the victorious Henry
Tudor, future Henry VII. Well-turned out
performances.
The battle scenes are handled expertly with
judicious use of sound, lighting, and wellorchestrated movements. The new Tom
Patterson is a theatre-in-the-round like the

G
L

old one but vastly improved. It proved its
effectiveness again by having the audience
close to the stage and the action.
Richard III has a solid pedigree at the
Stratford Festival and using it to open the
new theatre is commendable. It was the
first play to be produced at Stratford in 1953
with the great Alec Guinness in the title role
under the direction of Tyrone Guthrie. Alan
Bates played King Richard in 1967 followed
by Brian Bedford and, of course, a much
younger Colm Feore in 1988. And then, as
I mentioned earlier, came Seana McKenna
in 2011.
Go back to the beginning of this review and
accept my advice to go see the production.
Richard III by William Shakespeare opened
on June 4 and will run until October 30,
2022, at the Tom Patterson Theatre as
part of the Strafford Festival in Stratford,
Ontario. www.stratfordfestival.ca
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Creamy Potato Salad with
Salmon and Shrimp
Pavlova With Lemon Curd and Fruit
(serves 12)
For the Meringues
• 4 large egg whites
• 1 tsp. cornstarch
• 1 cup granulated sugar
• 1 Tbsp. white vinegar
• 1 tsp. vanilla extract
Lemon Curd
• peels and juice of 3 large lemons
• 1 1/2 cups sugar

•

1/4 pound unsalted butter, room
temperature
• 4 large eggs
• 1/8 tsp. salt
Topping
• 1 cup blueberries
• 1 cup strawberries, hulled and sliced
• 1 cup of diced kiwi fruit
• mint leaves for garnish
• icing sugar

1.
Add the egg whites,
corn starch into a bowl and
beat at medium speed until the
egg whites become white and
silky. Gradually add the sugar
then the vinegar and finally
Πήτερ
the vanilla. Your meringue
Μινάκης
should now form stiff peaks.
2.
Pre-heat your oven
to 200F and line a large baking sheet with
parchment paper. Empty your meringue into a
piping bag with a ½ inch tip and pipe nests onto
the parchment (leave 1 inch of space between each nest).
3.
Bake on the middle rack for 70 minutes or until outside is firm. Allow to cool for 2
hours or overnight.
4.
Carefully remove from parchment. Store in a tupperware stype container in a cooldry place.
5.
For the lemon curd, use a vegetable peeler to remove the peel (no white pith)
and place in a food processor with the sugar. Pulse until the lemon peel becomes fine and
blended well with the sugar. Now add the butter and process until blended.
6.
Add the eggs one at a time and finally the lemon juice.
7.
Transfer to a medium pot, add a pinch of salt. Cook on medium-low while stirring
for about 10 minutes (or until curd reaches 170F. Remove from the heat and allow to cool.
Cover with plastic wrap if storing in a fridge.
8.
Before serving, add the fruit in the bowl and gently mix.
9.
To serve, place meringue nest on a plate, a layer of lemon curd top with the berries
and mint. Dust with some icing sugar.

Πάβλοβα με Τυρόπηγμα
λεμονιού και φρούτα
(12 τεμάχια)
Για τις μαρέγκες
• 4 μεγάλα ασπράδια αυγών
• 1 κουτ. άμυλο καλαμποκιού
• 1 φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη
• 1 κ.σ. λευκό ξίδι
• 1 κουτ. εκχύλισμα βανίλιας
Τυρόπηγμα λεμονιού
• φλούδες και χυμό από 3 μεγάλα
λεμόνια
• 1 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
• 1/4
κιλό
ανάλατο
βούτυρο,

θερμοκρασία δωματίου
• 4 μεγάλα αυγά
• 1/8 κουτ. αλάτι
Επικάλυψη
• 1 φλιτζάνι βατόμουρα
• 1 φλιτζάνι φράουλες, ξεφλουδισμένες και κομμένες σε φέτες
• 1 φλιτζάνι ακτινίδιο κομμένο σε
κύβους
• φύλλα μέντας για γαρνίρισμα
• ζάχαρη άχνη

1.
Προσθέτουμε τα ασπράδια, το άμυλο καλαμποκιού σε ένα μπολ και τα χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να γίνουν άσπρα και μεταξένια. Προσθέτουμε σταδιακά τη
ζάχαρη μετά το ξίδι και τέλος τη βανίλια. Η μαρέγκα πρέπει τώρα να σχηματίζει σκληρές
κορυφές.
2.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 Φαρενάιτ και στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί
με λαδόκολλα. Αδειάζουμε τη μαρέγκα σε μια σακούλα με άκρη ½ ίντσας και φτιάχνουμε
φωλιές πάνω στην περγαμηνή (αφήστε 1 ίντσα κενό μεταξύ κάθε φωλιάς).
3.
Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για 70 λεπτά ή μέχρι να σφίξει εξωτερικά. Αφήνουμε
να κρυώσουν για 2 ώρες ή όλη τη νύχτα.
4.
Αφαιρούμε προσεκτικά από την περγαμηνή. Φυλάμε σε δοχείο τύπου tupperware
σε δροσερό και στεγνό μέρος.
5.
Για το τυρόπηγμα λεμονιού, χρησιμοποιούμε έναν αποφλοιωτή λαχανικών για
να αφαιρέσουμε τη φλούδα από τα λεμόνια (όχι την άσπρη φλούδα) και τοποθετούμε
σε έναν επεξεργαστή τροφίμων με τη ζάχαρη. Χτυπάμε μέχρι να γίνει ψιλή η φλούδα
του λεμονιού και να αναμειχθεί καλά με τη ζάχαρη. Τώρα προσθέτουμε το βούτυρο και

(serves 4)
• 1lb of small potatoes
• 1/4 cup extra virgin olive oil
• 3 Tbsp. Dijon mustard
• 1 Tbsp. honey
• 3 Tbsp. red wine vinegar
• 6 Tbsp. mayonnaise
• 4 scallions, finely sliced
• 1 stalk of celery, chopped
• 1/2 cup finely chopped parsley

• 1/2 cup chopped dill
For the salmon and shrimp
• 2 salmon fillets (6 oz. each)
• 16 medium sized shrimp, cooked*
• olive oil
• sea salt and fresh pepper
Garnishes
• 3-4 Tbsp. capers, rinsed
• wedges of lemon

1.
For the salmon, pre-heat your oven
to 275F. Rub both sides of salmon with olive
oil, season with salt and pepper and place on
a parchment lined baking sheet. Place salmon
skin side down and bake for 15-18 minutes or
until opaque. Allow to rest 15 minutes.
2.
Place your potatoes in a pot and
cover with water. Add a generous amount
of salt and bring up to a boil. Simmer for 15
minutes or until fork-tender. Drain potatoes
3.
Meanwhile, to a large bowl add the
olive oil, mustard, honey, salt and pepper and
mix until incorporated. Once potatoes have cooled enough to handle, cut in half and toss in
the dressing. Add the mayonnaise, scallions, celery, parsley, dill, mix again. Taste, adjust
seasoning and set aside.
4.
Take a long platter and spoon over potato salad. Remove skin from salmon and
discard. Break salmon into pieces with your hands and place on the potato salad and
finally, top with your cooked prawns.
5.
Sprinkle with salt and pepper, garnish with capers, lemon wedges and serve.

Κρεμώδης πατατοσαλάτα
με σολομό και γαρίδες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(για 4 άτομα)
1 κιλό μικρές πατάτες
1/4 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
3 κ.σ. μουστάρδα Ντιζόν
1 κ.σ. μέλι
3 κ.σ. Ξίδι από κόκκινο κρασί
6 κ.σ. μαγιονέζα
4 κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες
1 κοτσάνι σέλινο, ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζάνι μαϊντανός ψιλοκομμένος

• 1/2 φλιτζάνι άνηθο ψιλοκομμένο
Για τον σολομό και τις γαρίδες
• 2 φιλέτα σολομού (6 ούγγιες. το
καθένα)
• 16 γαρίδες μεσαίου μεγέθους,
μαγειρεμένες*
• ελαιόλαδο
• θαλασσινό αλάτι και φρέσκο πιπέρι
Γαρνιτούρες
• 3-4 κ.σ. κάππαρη, ξεπλυμένη
• φέτες λεμονιού

1.
Για τον σολομό, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 275 Φαρενάιτ. Αλείφουμε και
τις δύο πλευρές του σολομού με ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε και το βάζουμε σε ένα ταψί
στρωμένο με λαδόκολλα. Τοποθετούμε το δέρμα του σολομού προς τα κάτω και ψήνουμε
για 15-18 λεπτά ή μέχρι να γίνει αδιαφανές. Αφήνουμε να ξεκουραστεί 15 λεπτά.
2.
Τοποθετούμε τις πατάτες σε μια κατσαρόλα και τις καλύπτουμε με νερό. Προσθέτουμε μια γενναιόδωρη ποσότητα αλατιού και τις αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Σιγοβράζουμε για 15 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν. Στραγγίζουμε τις πατάτες
3.
Εν τω μεταξύ, σε ένα μεγάλο μπολ προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το
μέλι, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθούν. Μόλις οι πατάτες κρυώσουν αρκετά για να τις χειριστούμε, τις κόβουμε στη μέση και ρίχνουμε το dressing. Προσθέτουμε τη μαγιονέζα, το κρεμμύδι, το σέλινο, τον μαϊντανό, τον άνηθο, ανακατεύουμε ξανά.
Δοκιμάζουμε, προσαρμόζουμε τα καρυκεύματα και τα αφήνουμε στην άκρη.
4.
Παίρνουμε μια μακριά πιατέλα και απλώνουμε με κουτάλι την πατατοσαλάτα.
Αφαιρούμε το δέρμα από τον σολομό και το πετάμε. Κόβουμε το σολομό σε κομμάτια με τα
χέρια και τον βάζουμε πάνω στην πατατοσαλάτα και τέλος, ρίχνουμε από πάνω τις μαγειρεμένες γαρίδες.
5.
Πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι, γαρνίρουμε με κάππαρη, φέτες λεμονιού και
σερβίρουμε.
επεξεργαζόμαστε μέχρι να ομοιογενοποιηθούν.
6.
Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά και τέλος το χυμό λεμονιού.
7.
Μεταφέρουμε σε μια μέτρια κατσαρόλα, προσθέτουμε μια πρέζα αλάτι. Μαγειρεύουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας για περίπου 10 λεπτά (ή μέχρι το
τυρόπηγμα να φτάσει στους 170 Φαρενάιτ. Αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να
κρυώσει. Καλύπτουμε με πλαστική μεμβράνη εάν φυλάσσεται στο ψυγείο.
8.
Πριν σερβίρουμε, προσθέτουμε τα φρούτα στο μπολ και ανακατεύουμε απαλά.
9.
Για να σερβίρουμε, βάζουμε τη φωλιά μαρέγκας σε ένα πιάτο, μια στρώση λεμονόπηγμα με τα μούρα και τη μέντα. Πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη.
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ
«Ως ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου,
ουκ έστι μου άξιος»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Ματθ. 10: 32 – 33, 37-38, 19:27-30)

ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ των Αγίων Πάντων η Εκκλησία μας γιορτάζει τα πλήθη των αγίων και
μάλιστα των αφανών και αγνώστων αγίων
και ηρώων. Τιμάει όλους εκείνους, που δεν
γνωρίζουμε τα ονόματά τους, που δεν τους
έχομε αφιερώσει μία ιδιαίτερη γιορτή. Τιμάει
τα πλήθη των αγίων, των οσίων, των διδασκάλων, των ομολογητών, των πατέρων και
μητέρων, που με την διδασκαλία και την ζωή

τους εφύλαξαν ανόθευτη την πίστη, εφώτισαν την οικουμένη, αναδείχθησαν ήρωες και
μάρτυρες. Θα πρέπει ακόμη να μη λησμονούμε ότι οι Άγιοι Πάντες υπήρξαν κοινωνικοί εργάτες, φορείς αληθινού πολιτισμού. Οι
Μεγάλοι Πατέρες, αλλά και οι αφανείς συνεργάτες τους, ίδρυσαν τεράστια φιλανθρωπικά
συγκροτήματα. Ενδιαφέρθηκαν για τη διάδοση της παιδείας. Πρόσφεραν πολλά στην

Μωβ μέδουσες στις
ελληνικές θάλασσες
Επιστήμονας εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας τσιμπήσει
Διακοπές «παρέα» με τις μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες και φέτος προβλέπουν
οι επιστήμονες, προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους, καθώς το τσίμπημά τους είναι
ιδιαίτερο επώδυνο.
Μέχρι σήμερα μωβ μέδουσες έχουν εμφανιστεί στο Ιόνιο, τη Χαλκιδική, τη Ρόδο, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, στις παραλίες της Αττικής και νότια της Πελοποννήσου και νότια της
Θράκης.
«Η μωβ μέδουσα αναπτύσσεται σε ανοιχτά νερά, στα βαθιά, ωστόσο με τα ανεμογενή
θαλάσσια ρεύματα μεταφέρεται στις παραλίες» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΪ, ο διευθυντής ερευνών του Ελληνικού Κέντρου και ωκεανολόγος, Επαμεινώνδας Χρήστου.
«Στο Αιγαίο έχει εντοπιστεί ένας πληθυσμός από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι παραλίες που επικοινωνούν με το Αιγαίο έχουν πιθανότητα να εμφανίσουν ένα άτομο. Συνήθως
δεν είναι σε σμήνη, αλλά 1-2 άτομα», όπως σημείωσε.

Τι κάνουμε σε περίπτωση τσιμπήματος

Σε περίπτωση τσιμπήματος από μωβ μέδουσα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο
που πρέπει να ακολουθήσουμε, το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι είναι το καλύτερο σαν πρώτη
βοήθεια.
«Στην αρχή ξεπλένουμε με θαλασσινό νερό, μετά βάζουμε μείγμα μαγειρικής σόδας με
θαλασσινό νερό -ποσότητα ένα προς ένα- πάνω στο σημείο που μας τσίμπησε για δύο με
τρία λεπτά και αυτό σταματά την εξάπλωση της τοξίνης. Στη συνέχεια καθαρίζουμε με μία
πλαστική κάρτα για να φύγουν τα υπολείμματα και μετά βάζουμε πάγο για 5-15 λεπτά για
να σταματήσει ο πόνος», υπογράμμισε ο ωκεανολόγος και πρόσθεσε ότι απαγορεύεται να
βάλουμε στο σημείο ξύδι, αμμωνία, αλκοόλ και νερό.
Τέλος, ο κ. Χρήστου απεύθυνε έκκληση στους λουόμενους να μην βγάζουν τις μωβ μέδουσες έξω στην παραλία, γιατί, όπως εξήγησε, με αυτό τον τρόπο γίνεται διασπορά των
κνιδοκυτάρρων.

Τυρί από κίτρινα μπιζέλια το νέο
βίγκαν επίτευγμα της επιστήμης
Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα προσπαθεί να δημιουργήσει βίγκαν
εκδοχές δημοφιλών τροφίμων με στόχο την πιο υγιεινή αλλά και πιο φιλική στο περιβάλλον.
Επίκεντρο αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία φυτικής προέλευσης τροφίμων που
μιμούνται όσο το δυνατόν περισσότερο την γεύση και αν είναι εφικτό και την υφή προϊόντων κρέατος, ψαριών και τυριών.
Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Foods» ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης παρουσιάζουν την μέθοδο που ανέπτυξαν με την οποία κατάφεραν να δημιουργήσουν τυρί από κίτρινα μπιζέλια. Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές το τυρί αυτό περιέχει και
10% πρωτεΐνη αλλά ομολογούν ότι πρέπει να συνεχίσουν την έρευνα τους για να βελτιώσουν την μέθοδο αυτή ώστε το τυρί που παράγεται από τα μπιζέλια να είναι τέλειο αντίγραφο ενός συμβατικού τυριού όσον αφορά την γεύση και την υφή.
Οι ερευνητές λένε επίσης ότι εκτός από το όφελος στην υγεία αλλά και το περιβάλλον
(αφού και η παραγωγή γαλακτομικών προϊόντων παράγει τεράστιες ποσότητες ατμοσφαιρικών ρύπων) η δημιουργία τυριών με φυτική προέλευση θα επιτρέψει την κατανάλωση
τυριών σε δισεκατομμύρια ανθρώπους που έχουν δυσανεξία στην λακτόζη και δεν μπορούν να καταναλώσουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Πρόσφατες εκτιμήσεις ειδικών κάνουν
λόγο για ένα ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού της τάξης του 68% που έχει δυσανεξία
στη λακτόζη.

εποχή τους, διότι ήσαν άνθρωποι με ευγενή
ιδανικά. Δούλευαν ανάμεσα στο λαό, ενώ ο
νους τους ήταν στραμμένος στον ουρανό
και από εκεί αντλούσαν ακαταμάχητες δυνάμεις. Οι Άγιοι Πάντες προέρχονταν από όλες
τις ηλικίες και τις κοινωνικές τάξεις. Νέοι και
ώριμοι, άνδρες και γυναίκες, αριστοκράτες
και δούλοι, σοφοί και αγράμματοι αποτελούν
την παράταξη των αφανών αγίων. Δεν είναι η
πίστη και η αρετή προνόμιο μιας τάξεως ανθρώπων. Κάθε τάξη, κάθε φυλή, κάθε έθνος,
λευκοί και μαύροι, μπορεί να ανήκουν στην
μεγάλη αυτή παράταξη των αφανών αγίων.
Τούτη την αλήθεια ξεχνούν πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι. Και λένε κάπως επιπόλαια:
Δεν μπορώ να ζήσω σύμφωνα με τις εντολές
του Θεού. Η αρετή είναι για τους λίγους. Ή
λένε: Δεν είναι για μένα, είναι για τους άλλους. Εγώ, π.χ. είμαι έμπορος, είμαι δικηγόρος... και γι’αυτό δεν μπορώ να εφαρμόσω το
Ευαγγέλιο στη δουλειά μου.
Έρχονται όμως, σήμερα, οι ανώνυμοι αυτοί Άγιοι να μας θυμίσουν ότι όλοι μπορούμε να βαδίσουμε στον δρόμο της αρετής.
Μην ξεχνάμε ότι και μέσα στα ανάκτορα του
Νέρωνα υπήρχαν άγιοι «μίμοι» και έγιναν
άγιοι...
Και σήμερα, πόσοι και πόσοι αφανείς άγιοι
δεν ζουν και στις ημέρες μας. Η πολύτεκνη
μάνα, που θυσιάζεται για τη διατροφή και την
καλή ανατροφή των παιδιών της, ο υπομονητικός ανάπηρος, που υπομένει καρτερικά και
κάποτε και με χαμόγελο τον πόνο και την δοκιμασία, ο άλλος που προτίμησε τη φτώχεια
από τα μη έντιμα πλούτη, ακόμα ο νέος που
θυσιάζει φανταχτερή καριέρα και γίνεται ο
αφανής ιερέας ενός ορεινού χωριού, ή αφιερωμένη αδελφή της αγάπης, και τόσοι τόσοι,
άλλοι αποτελούν το «περικείμενον νέφος»
των αφανών ηρώων στην εποχή μας...
Ζητούν όμως και από όλους μας μια μετοχή
στην αφανή αρετή. Ζητούν να νιώσουμε ότι
ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία του πιο

σιωπηρού ηρωισμού!
Μια, όμως, τέτοια πορεία ζωής απαιτεί θέληση, προσπάθεια και σύνδεσμο στενό με τον
Κύριο του Ουρανού. Διότι ο Θεός δίνει στον
άνθρωπο τη δύναμη να ζήσει μια τέτοια αφανή, μα ηρωική ζωή. Δεν είναι κάτι το απλό, το
εύκολο, να ανέχεσαι, να υπομένεις, να ανταποδίδεις καλό την ώρα που πληγώνεσαι από
το ύπουλο φαρμακερό βέλος του άλλου, να
δείχνεις σε όλους αγάπη, να θυσιάζεσαι για
τον «πλησίον», κι όλα αυτά χωρίς αμοιβή, και
ίσως υπό διωγμόν...
Πόσοι όμως ακολουθούν την πορεία των
Αγίων Πάντων; Αλλά και πόσο έχει ανάγκη η
κοινωνία μας από τέτοιους σιωπηλούς αφανείς αγίους!
Ας μας συγκινήσουν τούτες οι δυο πραγματικότητες! Και ας μας δώσουν την δύναμη
να ενταχθούμε στην παράταξη των Αγίων
Πάντων!
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ΥΠΕΞ: Η απεικόνιση του τουρκικού αναθεωρητισμού την περίοδο 1973-2022 σε 16 χάρτες
Συνέχεια με τους αναλυτικούς χάρτες από την προηγούμενη έκδοση

ΧΑΡΤΗΣ 13 – Μέση γραμμή σημείων βάσης που ορίζονται στο τουρκολιβυκό Μνημόνιο
Η Τουρκία μέσω του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου θέλησε να αφήσει ανοιχτό το
ενδεχόμενο μελλοντικής περαιτέρω επέκτασης της Γαλάζιας Πατρίδας.Στο Παράρτημα ΙΙ του
Μνημονίου αυτού, ορίζονται 18 σημεία βάσης στις τουρκικές ακτές και άλλα 18 σημεία βάσης στις λιβυκές ακτές. Στο δε, άρθρο Ι παρ. 3 του Μνημονίου ορίζεται ότι οι συντεταγμένες
των σημείων βάσης που εμφαίνονται στο Παράρτημα χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν
την μέση γραμμή ίσης απόστασης (Base points coordinates that are used to determine the
equidistance line are shown in Annex) Εάν αποτυπωθεί αυτή η μέση γραμμή που ορίζεται
στο άρθρο Ι παρ. 3, η οποία διέρχεται πάνω από το έδαφος της Κρήτης, και ενωθούν με
γραμμή τα άκρα της με τα σημεία βάσης 1 και 18 τόσο των τουρκικών όσο και των λιβυκών
ακτών, εμφανίζεται μία ευρύτερη περιοχή η οποία προφανώς περιγράφει τις τουρκικές βλέψεις στην περιοχή

ΧΑΡΤΗΣ 14 – 2021: Τα σύμφωνα με την τουρκική θεωρία αποστρατιωτικοποιημένα ελληνικά νησιά
Η Τουρκία, στο πλαίσιο της γνωστής πολιτικής της για να αποκτήσει τον εν γένει
έλεγχο του μισού Αιγαίου, προώθησε το 2021, με την κατάθεση σχετικών επιστολών
της στον ΓΓΗΕ, μία καινοφανή θεωρία που συνδέει την από δεκαετίες αξίωσή της για
πλήρη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και
των ∆ωδεκανήσων, με την ελληνική κυριαρχία επ’ αυτών και το δικαίωμα της Ελλάδας
να επικαλείται τόσο την ίδια την κυριαρχία όσο και τα δικαιώματα που απορρέουν
από αυτήν ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Όπως φαίνεται από τον
χάρτη, ο οποίος παρουσιάζει τόσο τα δήθεν αποστρατιωτικοποιημένα νησιά όσο και
κάποιες από τις δήθεν “γκρίζες ζώνες” η Τουρκία επιδιώκει να “ακυρώσει”, νομικά, την
ύπαρξη όλων των ελληνικών νησιών από τον 25 ο Μεσημβρινό και ανατολικά.

ΧΑΡΤΗΣ 15 – Συνολική αποτύπωση των
τουρκικών διεκδικήσεων σήμερα (2022)
Ο χάρτης αυτός αποτυπώνει το σύνολο των
τουρκικών διεκδικήσεων σήμερα, που αφορούν
τόσο θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων (δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας) όσο και θέματα
δικαιοδοσιών (έρευνα και διάσωση)

ΧΑΡΤΗΣ 16 – Συγκριτική αποτύπωση των τουρκικών διεκδικήσεων/βλέψεων 1972- 2022
Μία σύγκριση του χάρτη Νο 2 (1972) με τον χάρτη Νο 15
(2022) περιγράφει ανάγλυφα το εύρος της κλιμάκωσης
των τουρκικών διεκδικήσεων τα τελευταία 50 χρόνια
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