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Ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στα ύψη
Οι Συντηρητικοί πιέζουν για έκτακτα μέτρα και η κυβέρνηση Ford καλεί τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται
Στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980 βρέθηκε ο πληθωρισμός
στον Καναδά για τον Μάιο, ξεπερνώντας τις
προβλέψεις των αναλυτών.
Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από
τον Ιανουάριο του 1983, μετέδωσε το
MarketWatch.
Εν
όψει
της
συνεδρίασης
της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Τετάρτη, ο
αρχηγός της Βουλής των Συντηρητικών Τζον
Μπρασάρντ είπε στους δημοσιογράφους ότι
το κόμμα θα ζητήσει από τον πρόεδρο της
Βουλής μια συζήτηση για τρία ζητήματα που
προκαλούν ανησυχία, ένα
από τα οποία είναι το
σελίδα 3
αυξανόμενο κόστος ζωής.

Το φεστιβάλ Taste of the Danforth του
Τορόντο ακυρώθηκε για το 2022
Ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ δρόμου του
Τορόντο ακυρώθηκε, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές
του.
«Θα αφιερώσουμε χρόνο, συνεργαζόμενοι με
την πόλη και όλους τους συνεργάτες μας, για να
πραγματοποιήσουμε στο μέλλον το καλύτερο «Taste
of the Danforth» από κάθε άλλη φορά για το 2023»,
ανέφερε αντιπρόσωπος του BIA.

σελίδα
4, 11

«Των Αθήνηθεν άθλων. Παναθηναϊκοί
αμφορείς από το Τορόντο του
Καναδά στη γενέθλια γη»
Στις 20/6, ημέρα γενεθλίων του Μουσείου Ακρόπολης, το Μουσείο
εγκαινίασε τη νέα εκθεσιακή δράση «Των Αθήνηθεν άθλων.
Παναθηναϊκοί αμφορείς από το Τορόντο του Καναδά στη γενέθλια
γη», με δύο εξαιρετικής τέχνης αγγεία από Βασιλικό Μουσείο
του Οντάριο. Πρόκειται για μία πολιτιστική
συνεργασία με το εν λόγω μουσείο, στο οποίο
από τον Μάρτιο του 2022 παρουσιάζεται η Κόρη σελίδα 31
της Ακρόπολης 670.

Πολιτική αντιπαράθεση
Στο επίκεντρο για
ακόμα μία φορά
η εκλογολογία

Μητσοτάκης: Η Ε.Ε. ζητά
να σταματήσει η Τουρκία
να αμφισβητεί την
εθνική μας κυριαρχία

Ontario Premier
Doug Ford's new
cabinet to be
sworn in Friday

σελίδα 8

σελίδα 9

Page 11

Most of GTA
now accepting
applications for
$10-a-day childcare
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Although we strive for accuracy in both copy & illustration, unintentional error may occur,we reserve the
right to correct any error. Specials Available While Quantities Last. We reserve the right to limit quantities.

ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

S p e c i a l s e f f e c t i v e J u n e 2 4 th t i l J u n e 3 0 th, 2 0 2 2

Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of USA

Product of USA

Sweet Peaches or Nectarines Foxy Brand California
Strawberries

1

2

lb/4.39 kg

Cut From Canada “AA” Grade
or Higher

Sirloin Tip Steaks

4

Pork Souvlaki

99

Sealtest
1 lt

2

69
/each

4

Schneiders Juicy Jumbo

Deli Sliced

375 g

6.76 lb

All Beef Hot Dog

Natrel

Real Whipped Cream
225 g

2

4

Kellogg’s

General Mills

Terra Delyssa

2 lt

399-437 g

750 ml

Oatmeal Crisp Cereal

9.03 lb

1

99
/100 g

6’s-8’s

2

2

69

/each

Extra Virgin Olive Oil

Provolone Cheese

Sausage or Crustini Buns

675 g

2

Deli Sliced

Villaggio

Bread

69

/each

/bunch

/100 g

Villaggio

289-330 g

69

1

Sunlight

1

99

49

/ each

Eggo Waffles

Chapman’s

Ice Cream

San Daniele Mortadella

99

lb/11.00 kg

1

Green Kale

lb/4.39 kg

lb/3.28 kg

99

lb/11.00 kg

5% or 10% Cream

1

Ontario Grown

99

49

/1 lb pkg

Ontario Raised Pork
In Store Made Marinated

Hot House Tomatoes

Green Zucchini

99

99

Ontario Grown Extra Large

Ontario Grown

69

/each

/each

Palmolive

Liquid Laundry
Detergent

Liquid Dish Soap
828 ml

4 lt

2

99
/each

3

99
/each

7 12
99
/each

99
/each

2

99
/each
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Ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στα ύψη
Οι Συντηρητικοί πιέζουν για έκτακτα μέτρα και η κυβέρνηση Ford καλεί τους πολίτες να μην πανικοβάλονται
γράφει η «Καλπάζει» ο πληθωΔήμητρα ρισμός – Σε υψηλό 39,5
Κολοβός ετών τον Μάιο
LJI Reporter
Στο υψηλότερο επίπεδο
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 βρέθηκε ο πληθωρισμός στον
Καναδά για τον Μάιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η
στατιστική υπηρεσία της χώρας, ο ετήσιος
πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 7,7% για
τον Μάιο από 6,8% τον Απρίλιο και ενώ οι
αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο
7,3%.
Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από
τον Ιανουάριο του 1983, μετέδωσε το
MarketWatch.
Σε μηνιαίο επίπεδο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,4% από 0,6% τον Απρίλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να φτάσει
στο 1%.
Ο δομικός πληθωρισμός, εκτός των τιμών
ενέργειας και τροφίμων, σε ετήσιο επίπεδο
έφτασε το 6,1% από 5,7%, ενώ σε μηνιαίο
επίπεδο ανήλθε στο 0,8% από 0,7% τον
Απρίλιο.
Ανά κλάδους της οικονομίας, οι τιμές της
βενζίνης αυξήθηκαν κατά 48% σε σχέση με
τον Μάιο του 2021.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι ο πληθωρισμός στη Βρετανία διαμορφώθηκε στο 9,1% για τον Μάιο, και αυτός με
τη σειρά σε υψηλό 40 ετών.
Το Συντηρητικό Κόμμα πιέζει για μια έκτακτη συζήτηση για τον πληθωρισμό πριν
από την άνοδο της Βουλής για τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε τον περασμένο
μήνα με ετήσιο ρυθμό που έχει να παρατηρηθεί από τον Ιανουάριο του 1983.
Εν όψει της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Τετάρτη, ο αρχηγός της
Βουλής των Συντηρητικών Τζον Μπρασάρντ είπε στους δημοσιογράφους ότι το
κόμμα θα ζητήσει από τον πρόεδρο της
Βουλής μια συζήτηση για τρία ζητήματα που
προκαλούν ανησυχία, ένα από τα οποία είναι το αυξανόμενο κόστος ζωής.
«Το πρώτο ζήτημα αφορά τον πληθωρισμό

και την οικονομική προσιτότητα. Προφανώς, με τους
αριθμούς του πληθωρισμού
να βρίσκονται στην υψηλότερη κλίμακα των τελευταίων 40
ετών – ο αντίκτυπος που έχει
αυτό στους Καναδούς, τις οικογένειες, τις επιχειρήσεις σε όλη
τη χώρα», είπε.
Οι τιμές του φυσικού αερίου
έχουν εκτοξευθεί κατά 48% σε
σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, είπε η StatCan, και σημείωσε αύξηση 12% τον Απρίλιο,
καθώς η αύξηση των τιμών της
ενέργειας - που ωθήθηκε σε
μεγάλο βαθμό από την εισβολή
της Ρωσίας τον Φεβρουάριο στην Ουκρανία
- συνέχισε να αυξάνεται.
Οι τιμές των τροφίμων διογκώθηκαν επίσης
σε ετήσια βάση, αυξανόμενες σχεδόν κατά
10% σε σύγκριση με τον Μάιο του περασμένου έτους, ενώ το κόστος των βρώσιμων λιπών και ελαίων αυξήθηκε κατά 30%.
Ο Μπρασάρ είπε ότι το κόμμα στρέφει την
προσοχή του μακριά από ζητήματα που
μπορούν να αντιμετωπιστούν στην φθινοπωρινή σύνοδο του Κοινοβουλίου, όπως οι
υβριδικές συνεδριάσεις, σε θέματα που λέει
ότι απαιτούν άμεση εστίαση.
Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση του
Ford προειδοποίησε “να μην πανικοβαλόμαστε από τους φόβους της ύφεσης”
Οι οικονομολόγοι προτρέπουν την Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση του Οντάριο να αποφύγει να πατήσει το κουμπί πανικού, καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός
αυξάνει τον κίνδυνο οικονομικής ύφεσης.
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού εκτοξεύτηκε στο 7,7% τον Μάιο -το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες- χάρη στην απότομη αύξηση των τιμών
του φυσικού αερίου, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, που οδήγησε
σε νέες ανησυχίες ότι η οικονομία του Καναδά μπορεί να οδηγηθεί σε ύφεση.
«Μιλάμε για μικρή ύφεση», είπε ο Peter
Dungan, οικονομολόγος στη Σχολή Διαχείρισης Rotman του Πανεπιστημίου του
Τορόντο. «Το Οντάριο θα το νιώσει κάπως χειρότερα από την Αλμπέρτα, όπου ο

πετρελαϊκός τομέας ανθεί λόγω της υψηλής
τιμής του πετρελαίου».
Ο Dungan είπε ότι ενώ η αγορά κατοικίας
της επαρχίας θα μπορούσε να δει τη χειρότερη οικονομική συρρίκνωση, η ύφεση θα
μπορούσε να κατανεμηθεί πιο ομοιόμορφα, σε αντίθεση με την ύφεση του 2008, η
οποία επηρέασε την αυτοκινητοβιομηχανία
του Οντάριο, προκαλώντας μια επαρχιακή
διάσωση.
Ένα οικονομικό σοκ θα μπορούσε να αποτελέσει τεράστια πρόκληση για τον πρωθυπουργό Νταγκ Φορντ καθώς ξεκινά μια δεύτερη θητεία στην εξουσία. Η πρώτη εντολή
του Ford επηρεάστηκε από την πανδημία
COVID-19, η οποία οδήγησε σε μια ύφεση
που προκλήθηκε από την κυβέρνηση, καθώς οι πολιτικοί ηγέτες προσπάθησαν να
αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού.
Ενώ πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης
στήριξαν την οικονομία με δισεκατομμύρια
δολάρια σε οικονομική βοήθεια, ο Dungan
προειδοποιεί την κυβέρνηση να μην χρησιμοποιήσει παρόμοια στρατηγική για την
καταπολέμηση της τρέχουσας κρίσης οικονομικής προσιτότητας.
«Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση
για την επαρχιακή κυβέρνηση», είπε ο
Dungan. «Θα μπουν στον πειρασμό να
προσπαθήσουν να κάνουν κάτι για να
αντισταθμίσουν την ύφεση».
Ωστόσο, ο Dungan είπε ότι οι προσπάθειες
της Τράπεζας του Καναδά να περιορίσει τις
δαπάνες των νοικοκυριών αυξάνοντας τα
επιτόκια θα μπορούσαν να σταματήσουν

εάν η κυβέρνηση της Ford εισαγάγει ένα πακέτο τόνωσης το
2022.
«Αν ρίξετε περισσότερα χρήματα, αναιρείτε αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τράπεζα του
Καναδά για να επιβραδύνει την
οικονομία. Τότε γίνεται μια σημαντική σύγκρουση».
Αντίθετα, ο Dungan προτείνει
στοχευμένα μέτρα που έχουν
σχεδιαστεί για να βοηθήσουν
τους εργαζόμενους με χαμηλό
εισόδημα να τα βγάλουν πέρα.
Η κυβέρνηση Ford έχει ήδη
εγκρίνει νομοθεσία που θα μειώσει τον επαρχιακό φόρο βενζίνης κατά 5,7 σεντς το λίτρο από τον Ιούλιο,
ενώ ο πρόσφατος προϋπολογισμός της
επαρχίας —ο οποίος πρόκειται να εισαχθεί
εκ νέου και να ψηφιστεί αυτό το καλοκαίρι—
διεύρυνε την έκπτωση φόρου για τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.
Ο Dungan είπε ότι ενώ η κυβέρνηση δεν
χρειάζεται να μειώσει τον προϋπολογισμό
ή να αυξήσει τους φόρους για να επιβιώσει
σε μια οικονομική ύφεση, εάν η κυβέρνηση
επιλέξει να περικόψει τον προϋπολογισμό,
θα πρέπει να τηρήσει μια αρχή.
Συνολικά, τα στοιχεία σηματοδοτούν υψηλότερη ετήσια αύξηση των τιμών από ό,τι
περίμεναν πολλοί οικονομολόγοι και θα
δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα σχέδια
της Τράπεζας του Καναδά να αυξήσει το
επιτόκιο αναφοράς για την καταπολέμηση
του πληθωρισμού.
Η Τράπεζα αύξησε αυτό το επιτόκιο που καθορίζει την τάση τρεις φορές μέχρι στιγμής
φέτος –πρώτα κατά μια μονάδα τετάρτου
και στη συνέχεια σε δύο αυξήσεις κατά 50
μονάδες βάσης– και αναμένεται ευρέως να
ανακοινώσει περαιτέρω αύξηση στην επόμενη δήλωσή της, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουλίου.
Οι εικασίες αυξάνονται ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να εισαγάγει μια υπερμεγέθη αύξηση τριών τετάρτων μετά από αυτή
τη συνάντηση πολιτικής, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να έχει αυξήσει το
δικό της επιτόκιο αναφοράς κατά αυτό το
ποσό την περασμένη εβδομάδα.
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Το φεστιβάλ Taste of the Danforth του Τορόντο
ακυρώθηκε για το 2022

Ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ δρόμου του Τορόντο ακυρώθηκε, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του.
Το φεστιβάλ Taste of the Danforth επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην
Ελληνική γειτονιά μεταξύ 5 και 7 Αυγούστου μετά από μια παύση δύο
Γιάννης
Κακαγιάννης ετών, αλλά η ο οργανισμός επιχειρηματιών της περιοχής (GreekTown
BIA) έχει αναβάλει την επανέναρξη του για το 2023.
«Το σύντομο διαθέσιμο χρονοδιάγραμμα για την προσαρμογή της εκδήλωσης στις αλλαγές στην οδό Ντάνφορθ σήμαινε ότι το «Taste of the Danforth» το 2022
διέτρεχε πολύ μεγάλο κίνδυνο να μην είναι τόσο επιτυχημένο όσο στο παρελθόν», ανέφερε
αντιπρόσωπος του ΒΙΑ σε δήλωση.
Είπαν ότι η πόλη θα πρέπει να αποσύρει προσωρινά την υπαίθρια υποδομή για να επιτρέψει τη πραγματοποίηση του φεστιβάλ.
«Ζητάμε συνεχώς από την πόλη να αφαιρέσει τα αίθρια και την υποδομή των ποδηλατοδρόμων του CaféTO για τρεις ημέρες για να μας επιτρέψει να φιλοξενήσουμε το Taste»,
δήλωσε αντιπρόσωπος του Danforth BIA στο Global News.
Η πόλη του Τορόντο είπε ότι θα βοηθούσε «με όποιον τρόπο μπορεί» για να βοηθήσει το
φεστιβάλ να πετύχει.
Πριν από την πανδημία, το BIA υπολόγιζε ότι το Taste of the Danforth προσέλκυσε έως και
1,6 εκατομμύρια ανθρώπους τα Σαββατοκύριακα που ελάμβανε χώρα.
Οι κάτοικοι του Danforth και όσοι ξεχύνονται στην περιοχή από το GTA για το φεστιβάλ
θα πρέπει τώρα να περιμένουν μέχρι το 2023 για να επιστρέψει, τρία
χρόνια μετά την αναστολή του μετά την εμφάνιση του COVID-19.
«Θα αφιερώσουμε χρόνο, συνεργαζόμενοι με την πόλη και όλους
τους συνεργάτες μας, για να πραγματοποιήσουμε στο μέλλον το καλύτερο «Taste of the Danforth» από κάθε άλλη φορά για το 2023»,
ανέφερε αντιπρόσωπος του BIA.
Η ανακοίνωση του GreekTown on the Danforth BIA

Ξεκινά η χαρτογράφηση των Ελλήνων επιστημόνων του
απόδημου Ελληνισμού

Όσα αποκάλυψε ο υφυπουργός Ανδρέας Κατσανιώτης στο Regional Growth
Conference
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, εξέφρασε ο υφυπουργός Ανδρέας Κατσανιώτης στο
REGIONAL GROWTH CONFERENCE που γίνεται στην Πάτρα.
Ο υφυπουργός αποκάλυψε πως ξεκινά μια μεγάλη διαδικασία για τη χαρτογράφηση Ελλήνων επιστημόνων-ερευνητών της διασποράς, οι οποίοι
υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 60.000. Όπως
είπε, γίνεται προσπάθεια να διασυνδεθούν με την
Ελλάδα.
Επιπλέον, αποκάλυψε πως σε συνεργασία με το
υπουργείο Υγείας, γίνονται σκέψεις να δοθούν κίνητρα σε Έλληνες γιατρούς της διασποράς για να
επιστρέψουν στην 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».
Τη συζήτηση συντόνισε η Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε αυτή συμμετείχαν:
•
Ανδρέας Κατσανιώτης, υφυπουργός Αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό,
υπουργείο Εξωτερικών
•
Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Επενδύσεων
•
Δρ Πάρης Κοκορότσικος, Δ. Σύμβουλος, Euroconsultants, Mέλος Διοικητικού Συμβουλίου IASP, Επισκέπτης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
•
Κων/νος Δρούγος, Δ. Σύμβουλος, Oasis Carbon Management Group, Σύμβουλος
Greek House Davos.

8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο: «Ελληνική Γλώσσα,
Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» με ειδικότερο τίτλο
«Ακριτικοί τόποι, γλώσσα και
πολιτισμός» πραγματοποιείται
στο Καστελλόριζο από τις 10 έως
τις 15 Ιουλίου.
Η δράση διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών
Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University (Department of Media, Communications,
Creative Arts, Language and Literature, Faculty of Arts), και την υποστήριξη του Ιδρύματος
Macquarie Greek Studies Foundation, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Συμμετέχουν επίσης ο
Κύκλος Ακαδημαϊκών της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston), και των
Boston University Philhellenes της Βοστώνης.
Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και υπό την
αιγίδα του Δήμου Μεγίστης. Η διοργάνωση σχεδιάζεται λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα
υγειονομικά μέτρα για την πανδημία, τα οποία και (παρ)ακολουθεί αυστηρά.
Οι θεματικές
Το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει τις ενδεικτικές θεματικές γλώσσα, συμβολισμοί και νοήματα στην ακριτική Ελλάδα, άγονη γραμμή και γλωσσικές ταυτότητες, διάλεκτοι και λαϊκός πολιτισμός, πολιτιστικοί πόροι στις απομονωμένες νησιωτικές περιοχές,
ακριτική Ελλάδα και απόδημος ελληνισμός, «Με τον καημό σου, θ’ ανοίξουμε πανιά» – Η
τραγουδισμένη γλώσσα του Καστελλόριζου, τύπος και ακριτικές περιοχές – Απεικονίσεις,
περιγραφές, αναλύσεις, αφιέρωμα στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της
άγονης γραμμής, η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της άγονης γραμμής, υπολογιστική
γλωσσολογία, projects για τους ακρίτες, διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην γλώσσα και
την εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες,
εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει πολιτιστικές
δραστηριότητες, τηρουμένων πάντα των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Associate του CHS – GR του Πανεπιστημίου Harvard
κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών
Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τη διοργάνωση υποστηρίζει από το ξεκίνημά της ως χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ, ΕΡΤ 2,
ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας, καθώς και το
Κανάλι της Βουλής. Χορηγοί επικοινωνίας είναι επίσης o Όμιλος Real (REAL NEWS, Real.
gr, Real Fm 97.8), το CNN GREECE, οι εφημερίδες The Greek Herald/Ελληνικός Κήρυκας
στο Σίδνεϊ, η εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στη Μελβούρνη και ο ραδιοφωνικός σταθμός
2mm Radio 1665, Sydney, Darwin, Wollongong. Τη δράση υποστηρίζουν και μία σειρά
άλλων φορέων, οι οποίοι θα ανακοινωθούν προσεχώς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
κάνουν subscribe στο κανάλι για να ενημερώνονται πρώτοι για όλο το οπτικοακουστικό
υλικό που ανεβαίνει για το πρόγραμμα.
Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Θ.Π. «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τα προηγούμενα έτη υποστηρίχθηκε από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ένωση
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Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ελληνικό
τμήμα), την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το
Γαλλικό Τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου (Club de la Presse Européenne, Paris), το Centre Culturel Hellénique του Παρισιού, το
Instituto De Letras του Rio De Janeiro University κ.ά.
Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών/αιτήσεων εγγραφών: Νικολέττα Τσιτσανούδη –
Μαλλίδη, nitsi@uoi.gr και στην ιστοσελίδα https://summerschool.ac.uoi.gr
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Επαγγελματίες διαιτητές με 60.000€ τον χρόνο

Με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, η διαιτησία στην Ελλάδα γίνεται επαγγελματική.
Οι διαιτητές θα είναι επαγγελματίες 100%,
που σημαίνει ότι δεν θα νομιμοποιούνται
να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε
κανέναν άλλο τομέα. Δεν έχει, ακόμα, αποσαφηνιστεί τι πρόκειται να γίνει με τους
διαιτητές που είναι δημόσιοι υπάλληλοι,
αστυνομικοί κ.λπ., αλλά ας το αφήσουμε
προς το παρόν.
Επί των αμοιβών, η αρχική σκέψη του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας
Μαρκ Κλάτενμπεργκ είναι οι επαγγελματίες διαιτητές να αμείβονται με 60.000 ευρώ τον χρόνο και να
είναι επτά τον αριθμό. Δηλαδή, θα στοιχίζουν συνολικά 420.000 ευρώ ετησίως. Και επειδή οι επτά θα
σφυρίζουν κάθε Κυριακή, αφού ισάριθμες αγωνιστικές θα διεξάγονται, καθότι 14 οι ομάδες της Super
League 1, θα εισπράττουν περίπου 1.400 ευρώ το
παιχνίδι.
Οι βοηθοί, όπως και οι VARistes και οι βοηθοί
Varistes, που δεν θα είναι επαγγελματίες, θα αμείβονται με τα ποσά που βλέπετε στον σχετικό πίνακα. Για το… επίπεδο της διαιτησίας στην Ελλάδα ας
μη μιλήσουμε καλύτερα.
Με τι ποσά αμείβονται οι διαιτητές σε άλλα πρωταθλήματα; Ας τα δούμε ένα προς ένα.
• Ισπανία: Επαγγελματική διαιτησία. Οι διαιτητές έχουν στάνταρ μισθό 10.000 ευρώ τον
μήνα και λαμβάνουν 3.438 ευρώ ανά παιχνίδι, σφυρίζουν, δε, μόλις δύο ματς μηνιαίως. Οι
βοηθοί 1.440 ευρώ έκαστος, συν τον μισθό των 10.000 ευρώ, όπως οι διαιτητές.
• Αγγλία: Επαγγελματική διαιτησία. Οι διαιτητές έχουν εφάπαξ μισθό 41.000 ευρώ τον χρόνο για προπονήσεις, εκπαίδευση κ.λπ., με το συνολικό κόστος για τον καθένα να ανέρχεται
στις 71.000 ευρώ. Όχι πολύ περισσότερα από τους Έλληνες.
• Γερμανία: Επαγγελματική διαιτησία. Ο κάθε διαιτητής εισπράττει από 4.000 έως 4.500
ευρώ ανά παιχνίδι, ανάλογα με τον… χορηγό του! Τους επιτρέπεται να έχουν και χορηγούς.
Στην καλύτερη περίπτωση, ο κάθε διαιτητής θα σφυρίξει τρία ματς τον μήνα.
• Ιταλία: Επαγγελματική διαιτησία. Οι διαιτητές εισπράττουν από 3.500 ευρώ ανά ματς συν
τα μεταφορικά. Οι βοηθοί χονδρικά παίρνουν 1.200 ευρώ ανά ματς .
• Γαλλία: Επαγγελματική διαιτησία, μισθός 2.751 ευρώ και επιπρόσθετα 2.340 ευρώ για
κάθε ματς. Δηλαδή, κάθε διαιτητής που σφυρίζει έστω ένα ματς τον μήνα βάζει μίνιμουμ
5.000 ευρώ στην τσέπη.
• Ολλανδία: Επαγγελματική διαιτησία με κλειστά συμβόλαια, με τους διεθνείς να έχουν full
time απασχόληση και να παίρνουν 75.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ οι μη διεθνείς έχουν part
time απασχόληση και παίρνουν 50.000 ευρώ τον χρόνο.
• Ελβετία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Από 3.725 ευρώ το ματς παίρνει ο κάθε διαιτητής στην
πρώτη κατηγορία και από 2.300 ευρώ οι βοηθοί.
• Αυστρία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Δίνονται 3.000 ευρώ για κάθε παιχνίδι στον διαιτητή και
ακριβώς τα μισά στον κάθε βοηθό.
• Πορτογαλία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Ο κάθε διαιτητής παίρνει από 1.272 ευρώ και τα
μισά ο κάθε βοηθός.
• Νορβηγία: Επαγγελματική, και με ημιεπαγγελματίες διαιτητές. Ο διαιτητής αμείβεται με
1.600 ευρώ για κάθε παιχνίδι και οι βοηθοί του με 1.000.
• Σουηδία: Ερασιτέχνες διαιτητές λαμβάνουν για κάθε αγώνα 1.140 ευρώ και από 750 οι
βοηθοί.
• Τουρκία: Επαγγελματική διαιτησία. Οι διαιτητές παίρνουν από 1.000 ευρώ το παιχνίδι και
οι επόπτες από 520 ευρώ.
• Πολωνία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Οι διαιτητές αμείβονται με 1.000 ευρώ το παιχνίδι και
οι βοηθοί τους με 600.
• Ρουμανία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Πριν από την οικονομική κρίση ο διαιτητής εισέπραττε
1.226 ευρώ και οι βοηθοί του 817. Με την κρίση, την περασμένη σεζόν, οι αμοιβές είναι
αντίστοιχα 757 και 505 ευρώ.
• Τσεχία: Ερασιτεχνική διαιτησία, με 600 ευρώ το παιχνίδι για τον διαιτητή, 400 για τους
βοηθούς του.
• Φινλανδία: Ερασιτεχνική διαιτησία, με τους διαιτητές να παίρνουν 435 ευρώ το ματς και
217 οι βοηθοί.
• Σλοβακία: Ερασιτεχνική διαιτησία, με αμοιβές 420 ευρώ το παιχνίδι για τον διαιτητή και
265 ευρώ για τους βοηθούς του.
• Κροατία: Ερασιτεχνική διαιτησία, 280 ευρώ το παιχνίδι ο διαιτητής, 170 ευρώ οι δύο
βοηθοί του.
• Ουγγαρία: Ερασιτεχνική διαιτησία. Οι διαιτητές αμείβονται με 240 ευρώ ανά ματς και ο
εκάστοτε βοηθός με 155 ευρώ.
• Σερβία: Ερασιτεχνική διαιτησία, με αμοιβή 200 ευρώ το παιχνίδι για τον διαιτητή, 170 για
τους βοηθούς του.

Ετήσιο Golf Tournament της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε φέτος το 23ο
ετήσιο τουρνουά Golf της ΕΚΤ . Η συμμετοχή των επιπλέον των 130 ατόμων αλλά
και η πληθώρα χορηγιών και υποστηρικτών έφεραν ένα πολύ ικανοποιητικό
κέρδος στη Κοινότητα που υπολογίζεται
γύρω στις $115,000.
Εντυπωσίασε η συμμετοχή κυρίως νεαρών ατόμων (30’s and 40’s) και αυτό
δίνει ίσως μια ελπίδα για το μέλλον του
οργανισμού.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και τους εθελοντές που φρόντισαν να πάνε όλα..smooth!
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το 23ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο διεξήχθη στις 21 Ιουνίου, 2022 στο Richmond Hill Golf Club με μεγάλη επιτυχία. Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στην Ανεξάρτητη Ερανική Επιτροπή με πρόεδρο τον Δρ. Αναστάσιο Καραντώνη,
σε όλους τους δωρητές και ένθερμους υποστηρικτές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο,
που κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό των $1,510,625 και συνέβαλαν στη διατηρήση
της Κοινότητας μας ζωντανή.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή
της σε όλους όσους στήριξαν το 23ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ με τις γενναιόδωρες χορηγίες
τους.
Οι συμμετέχοντες, ομολογουμένως, ευχαριστήθηκαν παιχνίδι γκολφ και διαφορετικά γευστικά εδέσματα! Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, χάρη στη συνεχιζόμενη υποστήριξη και γενναιοδωρία τόσο των παικτών, όσο και των χορηγών μας, αυτή η διοργάνωση συγκέντρωσε χιλιάδες δολαρίων για την κοινότητά μας.
Φέτος, με την πολύτιμη συνεισφορά εξήντα και πλέον χορηγών, συγκεντρώσαμε $115,000
ποσό το οποίο καθιστά το Τουρνουά Γκολφ τη μεγαλύτερη ημερήσια ερανική εκδήλωση της
κοινότητάς μας!
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κύριους χορηγούς της εκδήλωσης Durham Live, Οικογένεια Νικόλαου Καραμήτσου, Oasis Clothing Bank, Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά, Sketchley Cleaners, Spingos Law, Triple Properties, και Tribo Studios.
Είμαστε ιδιαιτέρως ευγνώμονες στην επιτροπή Τουρνουά Γκολφ, η οποία αποτελείται από
την κα Μπέτυ Σκουτάκη και τους κυρίους Νίκο Καραμήτσο, Γιώργο Μανίκη και Άγγελο Σπίγκο για την αφοσίωσή τους στο να διεξαχθεί αυτή η επιτυχής εκδήλωση.
Ευχαριστούμε θερμά τις κυρίες της Πρόνοιας και την αφοσιωμένη ομάδα εθελοντών μας,
οι οποίοι εργάσθηκαν ακούραστα, ώστε να διασφαλισθεί μια ασφαλής και καλώς οργανωμένη εκδήλωση.
Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς!
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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

•
•
•
•
•

Hot Dogs
Pork Souvlakia
Fries
Roasted Whole Chickens
Chef Salads

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.

Ουάσινγκτον: Έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για τους
αμερικανικούς δασμούς στην καναδική ξυλεία

Οι δασμοί στις εισαγωγές ξυλείας από τα
κωνοφόρα δέντρα του Καναδά βρίσκονται
στο επίκεντρο μιας μακρόχρονης διαμάχης
με τις ΗΠΑ σχετικά με τη δομή του αναφερόμενου τομέα στον Καναδά, ενώ τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν μετά από την εκπνοή
μιας συμφωνίας ποσόστωσης το 2015
Οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές στη διεξαγωγή νέων
διαπραγματεύσεων με τον Καναδά για να
επιλυθεί μία μακροχρόνια διαμάχη σχετικά
με τους αμερικανικούς δασμούς σε ξυλεία
από κωνοφόρα δέντρα, όπως δήλωσε χθες,
Τετάρτη, η Κάθριν Τάι Εμπορική Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ.
Η Τάι δήλωσε σε συνεδρίαση μιας υποεπιτροπής Αποζημιώσεων της Γερουσίας ότι
μία νέα συμφωνία για το εμπόριο ξυλείας,
απαιτεί από την κυβέρνηση του Καναδά να
λάβει υπόψη της τις αμερικανικές ανησυχίες
ότι οι πολιτικές της, στηρίζονται σε επιδοτήσεις προς τους Καναδούς παραγωγούς.
“Όταν και αν η καναδική βιομηχανία και η
κυβέρνηση του Καναδά είναι έτοιμες να
ρυθμίσουν τα θέματα αυτά, είμαστε έτοιμοι και επιθυμούμε να λάβουμε μέρος σε

διαπραγματεύσεις για να δούμε αν μπορούμε για ακόμη μία φορά να έρθουμε σε ένα
είδος συμφωνίας με τον Καναδά,” δήλωσε
η Τάι.
Οι Αμερικανοί κατασκευαστές σπιτιών βρίσκονται αντιμέτωποι με την αύξηση των
τιμών από τον πληθωρισμό τόσο για την ξυλεία, όσο και για άλλα υλικά που χρησιμοποιούν, ενώ έχουν διαμαρτυρηθεί στην κυβέρνηση Μπάιντεν, ώστε να αποσυρθούν
οι δασμοί κατά των επιδοτήσεων και του
προστατευτισμού που εφαρμόζονται στην
ξυλεία των κωνοφόρων δέντρων και κυμαίνονται από 6,75% ως 20,24% ανάλογα με
τον παραγωγό.
“Ο Καναδάς βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από την αρχή. Είμαστε
χαρούμενοι που ακούμε ότι οι ΗΠΑ είναι
έτοιμες να μας συναντήσουν εκεί,” δήλωσε η Άλις Χάνσεν εκπρόσωπος Τύπου της
υπουργού Διεθνούς Εμπορίου του Καναδά
Μαίρης Εντζί.
Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος
Μπάιντεν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης των δασμών στην ξυλεία από τον
Καναδά, στο πλαίσιο των προσπαθειών που
γίνονται για τη μείωση του πληθωρισμού.
Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η ξυλεία που
προέρχεται από ομοσπονδιακά και τοπικά
εδάφη τα οποία παρέχει η καναδική κυβέρνηση έναντι μικρού τιμήματος, αποτελεί μία
πρακτική μη δίκαιης επιχορήγησης, καθώς
το μεγαλύτερο μέρος της ξυλείας στις ΗΠΑ
συλλέγεται από ιδιωτικά εδάφη, σε τιμές της

αγοράς.
“Μιλάω για την ξυλεία σχεδόν κάθε φορά
που βλέπω την Καναδή ομόλογό μου,” δήλωσε η Τάι στην ακρόαση, αναφερόμενη
στην Εντζί.
Αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαμάχη με τον
Καναδά σχετικά με το παραπάνω ζήτημα
είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, η Τάι δήλωσε ότι

η οποιαδήποτε απόφαση θα εξαρτηθεί από
την επιθυμία του Καναδά να ρυθμίσει “ένα
άνισο πεδίο (ανταγωνισμού) για τη βιομηχανία μας, λαμβάνοντας υπόψη πώς διαχειρίζονται τον τομέα της ξυλείας τους, που
έχει επιπτώσεις μέσω των επιδοτήσεων για
τους Αμερικάνους ανταγωνιστές τους.”

Κοινό οικονομικό μέτωπο εναντίον της
Ρωσίας παρουσίασαν ΗΠΑ-Καναδάς
Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ
Γέλεν συναντήθηκε με την Καναδή ομόλογό της Κρίστια Φρίλαντ τη Δευτέρα, με τις
δύο να δεσμεύονται σε συνεργασία σε θέματα που κυμαίνονται από κυρώσεις κατά
της Ρωσίας έως την αύξηση της παραγωγής
ενέργειας και την ενίσχυση των αλυσίδων
εφοδιασμού.
Το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι η κ.
Γέλεν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τόνισε τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς
μεταξύ των δύο συμμάχων της Βόρειας
Αμερικής.
«Ανυπομονώ να συζητήσω με την υπουργό Γέλεν τις κοινές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες
μας», είπε η Φρίλαντ εν όψει της διμερούς
συνάντησης.
Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με τον
Καναδά και με άλλους συμμάχους τους για
να περιορίσουν περαιτέρω τα ενεργειακά
έσοδα της Μόσχας χωρίς να προκληθούν

επιπτώσεις σε χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα, δήλωσε χθες Δευτέρα η αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών.
«Μιλάμε για πλαφόν στις τιμές ή εξαίρεση τιμών, μέτρα που θα ενίσχυαν τους πρόσφατους και προτεινόμενους ενεργειακούς περιορισμούς από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες
Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλους,
θα μείωναν την τιμή του ρωσικού πετρελαίου και θα μείωναν τα έσοδα του προέδρου
Πούτιν, επιτρέποντας ταυτόχρονα να διατεθούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου
στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε η Γέλεν
σε δημοσιογράφους στο Τορόντο.
«Πιστεύουμε ότι μια εξαίρεση τιμών είναι
επίσης ένας σημαντικός τρόπος για να αποτραπούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις σε
νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα στις
αναπτυσσόμενες χώρες που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος
στα τρόφιμα και στην ενέργεια», πρόσθεσε
η αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών.
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Διευρύνουμε το δίκτυο των Ελλήνων
Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επόμενη στάση " Καναδάς"
Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η τηλεδιάσκεψη που είχε ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας, Γιάννης Χρυσουλάκης, με ομογενείς αιρετούς στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση του Καναδά, η
οποία διευθετήθηκε με την ευγενική
συνεργασία της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Οττάβα. Συμμετείχαν οι διακεκριμένοι ομογενείς Αιρετοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Καναδά, Mary Deros,
δημοτική σύμβουλος του VilleraySaint-Michel-Parc City of Montreal,
Despina Sourias, δημοτική σύμβουλος του Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce, City of Montreal,
Aglaia Revelakis, δημοτική σύμβουλος του Chomedey, City of Laval, Vasilios
Karidogiannis, δημοτικός σύμβουλος του
L’Abord-à-Plouffe, City of Laval και Nick
Mantas, δημοτικός σύμβουλος του Toronto.
Ο κ. Χρυσουλάκης εξέφρασε κατ’ αρχάς τα
θερμά του συγχαρητήρια στους αιρετούς
ομογενείς μας για το σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν στις κοινωνίες στις οποίες
ζουν, αλλά και για τη συμβολή τους στην
προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνισμού. «Η εκλογή σε θεσμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί την καλύτερη απόδειξη
επιτυχούς ενσωμάτωσης, καθώς πλειάδα
συμπολιτών από διαφορετικές εθνικότητες
σάς εμπιστεύτηκαν για να επιφέρετε θετικές αλλαγές στη ζωή τους. Και γνωρίζω
ότι ασκείτε το λειτούργημά σας με υψηλό
αίσθημα ευθύνης. Παράλληλα, τιμάτε την
Ελλάδα με την πορεία και το έργο σας και
αναδεικνύεστε στην πράξη ως άτυποι πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό»,
τόνισε.
Ένας από τους στόχους της Γενικής Γραμματείας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας
των Ελλήνων της Διασποράς που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις Τοπικές
ή Περιφερειακές Αρχές, τόσο μεταξύ τους,
όσο και με την Ελλάδα, επισήμανε ο κ. Χρυσουλάκης. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε
στην τηλεδιάσκεψη η Ιωάννα Ζαχαράκη,
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, η οποία παρουσίασε τις
δραστηριότητες του Δικτύου, τονίζοντας
τη σημασία της περαιτέρω δικτύωσης και
συντονισμού των Ελλήνων αιρετών στο

εξωτερικό και κάλεσε τους ομογενείς αιρετούς του Καναδά να επιλέξουν εκπροσώπους για το Δίκτυο.
Ακολούθως ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε σε καινοτόμες πρωτοβουλίες που
έχουν υλοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των διοικητικών διαδικασιών για
τη βελτίωση των παρεχόμενων προξενικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα στη νέα
ψηφιακή υπηρεσία «MyConsulLive», στο
Μητρώο Πολιτών και στον Ψηφιακό Βοηθό
Εικονικής Υποβοήθησης με χρήση τεχνητής
νοημοσύνης (Chatbot). Στάθηκε, επίσης,
στις προσπάθειες που καταβάλλονται για
την προώθηση και την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας, κυρίως μέσω της δωρεάν εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning
staellinika.com, αλλά και της καμπάνιας
«Study In Greece», η οποία προωθεί τα
αγγλόφωνα προγράμματα των ελληνικών
Πανεπιστημίων. Ενημέρωσε δε τους ομογενείς Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για το 1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 15-17.07.2022),
μία εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση, στην
οποία θα συμμετάσχουν επιφανείς Έλληνες γιατροί, που δραστηριοποιούνται τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, φυσικά και στον Καναδά.
Τέλος, ο κ. Χρυσουλάκης διαβεβαίωσε τους
ομογενείς αιρετούς σε θεσμούς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Καναδά ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους στηρίζοντας το έργο
τους, τις δράσεις τους, αλλά και τη μεταξύ
τους αποτελεσματική δικτύωση, για ακόμη
αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση.

Τέλος τα πλαστικά μιας χρήσης, όπως
τα μαχαιροπίρουνα και τα καλαμάκια
Ο Καναδάς θα απαγορεύσει την κατασκευή
και εισαγωγή πλαστικών μίας χρήσης μέχρι
το τέλος του έτους, σε μια σημαντική προσπάθεια για την καταπολέμηση των πλαστικών απορριμμάτων και την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής.
Η απαγόρευση θα καλύπτει αντικείμενα
όπως πλαστικές σακούλες, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια και είδη φαγητού που κατασκευάζονται ή περιέχουν πλαστικά που
είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν, με λίγες
εξαιρέσεις για ιατρικούς λόγους.
Θα τεθεί σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2022
και η πώληση αυτών των αντικειμένων θα
απαγορευτεί από τον Δεκέμβριο του 2023,
για να παρέχει στις επιχειρήσεις στον Καναδά αρκετό χρόνο για τη μετάβαση και την

εξάντληση των υπαρχόντων αποθεμάτων.
Τα πλαστικά μιας χρήσης αποτελούν το
μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών απορριμμάτων που βρίσκονται στις καναδικές
ακτές.
Έως και 15 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο και
περίπου 16 εκατομμύρια καλαμάκια χρησιμοποιούνται καθημερινά, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.
Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο οποίος
υποσχέθηκε το 2019 να καταργήσει σταδιακά τα πλαστικά, είπε ότι η απαγόρευση θα
εξαλείψει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων
την επόμενη δεκαετία - που ισοδυναμεί με 1
εκατομμύριο σακούλες σκουπιδιών.

To πρώτο ελληνικό
αυτοκίνητο πήρε αριθμό
Το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το ελληνικό
κράτος είναι γεγονός. Πρόκειται για το «KERABOSS
SUPER K», που κατασκευάζει η ελληνική καινοτόμος εταιρεία KERABOSS
CARS MANUFACTURING.
Μάλιστα, τα δύο πρώτα αυτοκίνητα πήραν αριθμούς
κυκλοφορίας, σε ειδική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στη
Διεύθυνση Μεταφορών της
Περιφέρειας Αττικής, από
τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
αρμόδιο για τις Μεταφορές, Μιχάλη Παπαδόπουλο, και τον περιφερειάρχη Αττικής,
Γιώργο Πατούλη.
Πρόκειται για αυτοκίνητα, που αναφέρονται
ως οχήματα Μ.Ο.Ι.Κ (Μεμονωμένα Οχήματα Ιδιαίτερης Κατασκευής), γεγονός που τα
καθιστά σε μια ειδική κατηγορία οχημάτων.
Τα οχήματα αυτά είναι χειροποίητα, το αμάξωμά τους είναι πολυεστερικό, το σασί γαλβανιζέ και για τη δημιουργία τους η εταιρεία
συνεργάζεται με πολλές ελληνικές βιοτεχνίες (αντίστοιχα μικρούς κατασκευαστές).
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2016 υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση από την «ΚΕΡΑΜΠΟΣ
CARS MANUFACTURING IKE» για έκδοση

μεμονωμένης έγκρισης επιβατικού οχήματος κατηγορίας Μ1 και εν τέλει, το 2021
προσδιορίστηκαν οι δασμοί και τα τέλη από
την Τελωνειακή Διεύθυνση του υπουργείου
Οικονομικών.
Μετά την αναβάθμιση του Μηχανογραφικού
Συστήματος του υπουργείου Μεταφορών,
φέτος, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές και
εκδόθηκαν οι πρώτες άδειες κυκλοφορίας.
Αναφορικά με το «KERABOSS SUPER K»,
προσφέρεται σε εκδόσεις 2 και 4 θέσεων.
Μάλιστα, φέρει κινητήρα 1000 κυβικών
εκατοστών απόδοσης 72 ίππων. Ο κατασκευαστικός του τρόπος και τα υλικά του το
καθιστούν κατάλληλο όχημα για τα νησιά
και τους επαγγελματίες των rent a car. Σε
κάθε περίπτωση, όπως τονίστηκε, στόχος
της εταιρίας είναι οι πωλήσεις 70 και πλέον
οχημάτων τον χρόνο.

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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ΠτΔ: Μπροστά στον κίνδυνο, οι
Ευρωπαίοι ανέτρεξαν σε όλα
αυτά που τους ενώνουν
«Η δύναμη της Ευρώπης βρίσκεται στη συμπερίληψη και την ενότητα, όχι στις πολλές
και διαφορετικές ταχύτητες των λαών της,
ούτε στη ρωγμή μεταξύ βορρά και νότου»
τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την ομιλία
της στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
στο Στρασβούργο.
Υπογράμμισε, επίσης, ότι ο πόλεμος στην
Ουκρανία επέδρασε καταλυτικά στην αφύπνιση και χαλύβδωση της ευρωπαϊκής μας
συνείδησης και των δημοκρατικών μας
αντανακλαστικών. Όπως είπε, «μπροστά
στον κίνδυνο, οι Ευρωπαίοι ανέτρεξαν σε
όλα αυτά που τους ενώνουν: την ειρήνη, την
ελευθερία και την αλληλεγγύη».
Εξίσου αναγκαία χαρακτήρισε την ανάγκη
υιοθέτησης κοινής προσέγγισης στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, λέγοντας ότι δοκιμάζουν τον ευρωπαϊκό μας
ανθρωπισμό και θέτουν το ζήτημα της ευθύνης για τη διαχείριση των αυξημένων ροών.
Υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα έχει επωμιστεί
δυσανάλογο βάρος σε ένα πεδίο που έφερε στην επιφάνεια διαφωνίες και υποδόριες
συγκρούσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη» και
προσέθεσε: «Το θέμα αυτό δεν επιδέχεται
πολιτική εργαλειοποίηση, αλλά, αντίθετα,
απαιτεί κοινή στάση, αφού αφορά τα εξωτερικά μας σύνορα και η αντιμετώπισή του
αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρώπης, η
οποία καλείται επιτακτικά να υιοθετήσει μια
συνολική προσέγγιση».
Αναφερόμενη στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
επισήμανε ότι «με τα θεσμικά του όργανα,
δικαιοδοτικά και γνωμοδοτικά, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, νομικά και ηθικοπολιτικά,
στην τήρηση των επιταγών του κράτους δικαίου και στην εμβάθυνση της δημοκρατίας
στην Ευρώπη».
Στο ίδιο πλαίσιο, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο
αυτόν, θα αξιοποιηθούν κατάλληλα τα συμπεράσματα της πρόσφατης Διάσκεψης για
το Μέλλον της Ευρώπης και οι προτάσεις

της Τελικής Έκθεσης και χαρακτήρισε σημαντικό βήμα την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της ΕΕ στην
ΕΣΔΑ.
«Η θεσμική μνήμη, οι αξίες, καθώς και ο
πραγματισμός των ευρωπαϊκών θεσμών
εγγυώνται το μέλλον της Ευρώπης. Πάνω
από όλα όμως, πέραν των πολιτικών ή
των οικονομικών θεσμών, είναι το κοινό και
βαθύ μας βίωμα, αυτή η πλούσια και πολύτιμη εμπειρία της αρμονικής συμβίωσης των
ευρωπαϊκών λαών, εδώ και επτά δεκαετίες,
που μας γεμίζει, στις πιο δύσκολες στιγμές,
με αισιοδοξία» ανέφερε μεταξύ άλλων, η
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Δικαστήριο της Χάγης: Ηχηρή απάντηση
έδωσε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε
Τούρκο βουλευτή
Ηχηρή απάντηση στην Άγκυρα και στη διαρκή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας
και του κράτους δικαίου έδωσε η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η Τουρκία δεν έχει αποδεχθεί ποτέ την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης, τόνισε η κυρία Σακελλαροπούλου,
απαντώντας στην επίθεση που δέχθηκε
από Τούρκο βουλευτή.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας του απάντησε άμεσα, τονίζοντας πως η Τουρκία είναι
εκείνη που δεν έχει αποδεχθεί ποτέ την
δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου,
υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει την υποχρεωτική δικαιοδοσία του
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, σύμφωνα
με το άρθρο 36 του καταστατικού του, ήδη
από το 1994».
Και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Το 2015,
η χώρα μου ανανέωσε την αναγνώριση με
σχετική δήλωση και προσθέτοντας κάποιες
συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ακολουθώντας
το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών και μη
κρατών. Αντιθέτως, η Τουρκία γνωρίζουμε
πως δεν έχει αναγνωρίσει την ως άνω δικαιοδοσία του δικαστηρίου».

Ν. Ανδρουλάκης: Το εμπάργκο
όπλων στην Τουρκία να γίνει
ευρωπαϊκή πολιτική
Περιοδεία στην Κάλυμνο πραγματοποίησε
το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομίλησε με επαγγελματίες, κατοίκους και
επισκέπτες του νησιού και άκουσε τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων σε ενέργεια, καύσιμα και προϊόντα,
που, όπως του είπαν, ψαλιδίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αυξάνει
το κόστος λειτουργίας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την ανάγκη «να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές της υγείας και της
παιδείας στα νησιά, να υπάρξουν ειδικά
φορολογικά κίνητρα και ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός με έμφαση στον τουρισμό
και άλλους τομείς της οικονομίας, για να

προκύψουν πολλές και καλές δουλειές, να
μείνουν τα ελληνόπουλα στα νησιά μας, να
κάνουν οικογένειες για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον».
Από την Κάλυμνο με εμφανή συμβολισμό,
ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην
εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα,
υπογραμμίζοντας ότι «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλληλεγγύη των συμμάχων δεν είναι
η πολιτική κατευνασμού. Είναι η ενίσχυση
της ευρωπαϊκής πολιτικής αποτροπής και
αυτό για να συμβεί πρέπει όλοι οι εταίροι
μας να πάρουν επιτέλους απόφαση για
εμπάργκο όπλων στην Τουρκία ώστε να
σταματήσει οποιαδήποτε χώρα να εξοπλίζει
το καθεστώς Ερντογάν. Ένα καθεστώς, που
καταπατά το διεθνές δίκαιο, ένα καθεστώς
που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα

Πολιτική αντιπαράθεση
Στο επίκεντρο για ακόμα μία φορά η εκλογολογία
Πεδίο όξυνσης του πολιτικού κλίματος γίνεται η εκλογολογία για ακόμα μία ακόμη
φορά. Ο πρωθυπουργός έκλεισε τα σενάρια για πρόωρες κάλπες μιλώντας στο
Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε
σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Σταθερά προσανατολισμένη στην εξάντληση της τετραετίας παραμένει η πυξίδα του
Μεγάρου Μαξίμου, με την κυβέρνηση να
τοποθετεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης την ανάγκη να μην οξυνθεί το κλίμα
σε τέτοιο βαθμό, που θα οδηγήσει τη χώρα
σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο
μεγάλης έντασης.
Μιλώντας στο Mega ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Λειτουργούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα
που έχουμε θέσει, που είναι τετραετίας. Ο
πρωθυπουργός είπε όσα λέει πάντα. Είπε
ότι η προεκλογική περίοδος δεν πρέπει
να έχει ένταση και μακρά διάρκεια, ώστε
η χώρα να συνεχίσει την καλή πορεία που
έχει».
Ολομέτωπη επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε, από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Τσίπρας. «Εάν για τον κ. Μητσοτάκη οι
εκλογές αυτές είναι μία απόπειρα δραπεύτευσης, για το λαό μας είναι μία μεγάλη
ευκαιρία», σημείωσε και έθεσε το δίλημμα
της κάλπης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ: «το δίλημμα είναι απλό. Πολιτική
αλλαγή και ο εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος; Αυτό είναι το δίλημμα».
Ο κ. Τσίπρας ζήτησε καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη κάλπη: «η μάχη την οποίαν
έχουμε μπροστά μας να δώσουμε, είμαστε
αναγκασμένοι την κερδίσουμε. Η απαλλαγή
από το καθεστώς Μητσοτάκη και η πολιτική
αλλαγή είναι ανάγκη ζωής για την κοινωνική πλειοψηφία. Και πρέπει να μιλήσουμε
καθαρά στους πολίτες. Ο μόνος τρόπος για
να επιτευχθεί αυτή η ανάγκη ζωής και την
κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή η απαλλαγή
από το καθεστώς Μητσοτάκη, είναι η καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με απλή
αναλογική. Ο μόνος τρόπος».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου, ανέφερε πως: «Από την πολιτική τοξικότητα ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να περάσει στην επόμενη πίστα:
τον βούρκο. Όπως φαίνεται, στον βούρκο
σκοπεύει να πορευτεί το επόμενο διάστημα.
Δεν θα τον ακολουθήσουμε στην πολιτική
ευτέλεια και την εξαχρείωση. Εγγυούμαστε
όμως ότι δεν θα αφήσουμε τον “τραμπισμό
αλά γκρέκα” ούτε να πλήξει τη δημοκρατία
μας, ούτε να βλάψει την κοινωνία και την
Πατρίδα μας».
Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο προκάλεσαν οι δηλώσεις του
πρώην υπουργού Οικονομικών στην ΕΡΤ
και στην εκπομπή «στο Κέντρο», μέσω των

οποίων άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να
συνεργαστεί σε ένα κυβερνητικό σχήμα ο
ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Βαρουφάκη.
Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δήλωσε: «Με τον κύριο Βαρουφάκη έχουμε μεγάλες διαφωνίες για το τι
έγινε και τι θα μπορούσε να γίνει το 2015.
Αλλά όταν ψηφίζεις την απλή αναλογική, είναι μέσα στη λογική σου, ότι με ανθρώπους
που έχεις διαφωνήσει στο παρελθόν και διαφωνείς τώρα, πρέπει να τα βρεις, πρέπει
να υπάρχει προοπτική».
«Το “μέτωπο” Τσίπρα-Βαρουφάκη, που με
τις καταστροφικές επιλογές του, οδήγησε
τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, ξανασυγκροτείται. Αυτός που λείπει είναι ο κ. Καμμένος», σχολίασε η ΝΔ.
«Ήξερα ότι η αντιληπτική ικανότητα των
στελεχών της ΝΔ είναι μειωμένη, ήξερα ότι
θα κάνουν προπαγάνδα με οτιδήποτε. Αλλά
αν δεν κατανοούν ότι η δημοκρατία σημαίνει
να ακούς την λαϊκή ετυμηγορία, αν δεν κατανοούν ότι εμείς απευθύνουμε πρόσκληση
σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις τότε δεν
κατανοούν τι θα πει πολιτική», απάντησε ο
κ. Τσακαλώτος.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης, δήλωσε: «Ο
κ. Τσακαλώτος στην προσπάθειά του να
δώσει αντιπολιτευτικά διαπιστευτήρια στον
κ. Τσίπρα, τον ξεπέρασε σε χυδαιότητα, με
ένα άκρως ρατσιστικό σχόλιο για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που είπε
καθαρά είναι ότι επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκυβερνήσει και με τον κ. Βαρουφάκη. Αν το
μετάνιωσε ας το πει. Μάλλον θέλει να ξεχάσουμε το 2015».
Το ΜέΡΑ25 δήλωσε πως: «Αναμένουμε
από όσους καλούν σε Προοδευτικές Κυβερνήσεις να τοποθετηθούν στις 7+1 Πολιτικές Τομές που προτείνει το ΜέΡΑ25».
Για τακτικισμό εγκαλεί την κυβέρνηση το
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με τον εκπρόσωπο Τύπου Δημήτρη Μάντζο να δηλώνει στο OPEN: «Ζούμε την απόλυτη παραδοξότητα. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που
τη μία ημέρα και τη μία στιγμή της ημέρας
λέει ότι θα εξαντλήσει την θητεία του. Και
από την άλλη έρχεται και ρίχνει το βάρος,
το πταίσμα, την ευθύνη στην αντιπολίτευση
για να δημιουργήσει το περιθώριο που εκείνος χρειάζεται για να πλασάρει ενδεχόμενα
μετά το Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο».
Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, μιλώντας στο Kontra, επισήμανε
πως: «Ο Μητσοτάκης έχει το μαχαίρι και
το πεπόνι…Το ΚΚΕ είναι πάντα έτοιμο
να δώσει και αυτή τη μάχη».
«Αν τις κάνει 2 Οκτωβρίου δεν βλέπω να
βολεύεται η κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι οι
πρόωρες εκλογές θα γίνουν πιο νωρίς»,
δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Οι πολιτικοί αρχηγοί αναμένεται να εντείνουν το επόμενο διάστημα τις περιοδείες
τους και τις επαφές τους με τους πολίτες.

στο εσωτερικό της Τουρκίας και προκαλεί
αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. 'Αρα η
πολιτική του εμπάργκο όπλων πρέπει να
είναι μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα
υπογραμμίζει την άμυνα και την ασφάλεια.

Ειδικά την ασφάλεια που τόσο ανάγκη
έχουν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί από την
Εσθονία και την Φινλανδία μέχρι την Κύπρο
και την Ελλάδα».

9

24 Ιουνίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Μητσοτάκης: Η Ε.Ε. ζητά να σταματήσει η Τουρκία να
αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία- Ας ακούσει
Μήνυμα στην Τουρκία να ακούσει τις διεθνείς παραινέσεις και να προχωρήσει
σε αποκλιμάκωση της προκλητικής της
ρητορικής απηύθυνε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος
στη Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε
ότι η Ελλάδα είναι απολύτως ικανοποιημένη από το προσχέδιο των συμπερασμάτων που ζητά από την Τουρκία να
σταματήσει να αμφισβητεί την εθνική μας
κυριαρχία και παράλληλα, σημείωσε ότι θα
ενημερώσει τους εταίρους μας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο»,
είπε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε: Η Αθήνα καλύπτεται απόλυτα από το προσχέδιο
των συμπερασμάτων το οποίο ζητά με απόλυτη σαφήνεια από την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία αλλά και
την εδαφική ακεραιότητα χωρών της ΕΕ και
να επιστρέψει σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και ελπίζω να ακούσει η Tουρκία αυτή
τη φορά αυτές τις παραινέσεις γιατί μόνο με
αυτό τον τρόπο θα μορεί να μειωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο αυτούς τους
μήνες με μοναδική υπαίτιο τη γείτονα χώρα.
Για την οικονομία, τον πληθωρισμό και την
ακρίβεια ο πρωθυπουργός είπε:

Θα έχουμε δυνατότητα αύριο στα πλαίσια
συνόδου κορυφης ευρώ. να συζητήσουμε
εξελίξεις στο μέτωπο οικονομίας οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν ακρίβεια
και πληθωρισμό. Οι δυνατότητες προϋπολογισμών να αντιμετωπίσουμε κρίση
πεπερασμένες έχουμε ήδη υλοποιήσει σημαντικό εθνικό σχέδιο με τρεις πρωτοβουλίες: προγραμμα fuel pass, power pass και
αντικατάσταση ενεργοβόρων κλιματιστικών
και μαζί με μείωση φόρων σε συνδυασμό με
πολιτική μείωσης φόρων που έχει δρομολογηθεί παρέχουν πλαίσιο στήριξης απέναντι
στην ακρίβεια που ροκανίζει εισόδημα
Επειδή όμως είναι πρόβλημα η γενεσιουργός αιτία οφείλεται στις ιδιαίτερα ψηλές τιμές φυσικού αερίου που παρασύρουν και
το ηλεκτρικό ρεύμα θα επαναφέρω το κατεπείγον αίτημα τολμηρές πρωτοβουλίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο όπως η επιβολή πλαφον στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου.
Είναι ένα θέμα που συζητάμε εδώ και καιρό

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα
μπει μπροστά για αύξηση, εδώ
και τώρα, των συντάξεων
Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ-ΕΛΤΑ-ΟΣΕ-ΠΕΣ ΝΑΤ-ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ-ΕΣΤΑΜΕΔΕ). Στη
συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γιάννης
Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, και ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της Γραμματείας
της ΚΕ και επικεφαλής του Εργατικού και
Συνδικαλιστικού Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ.
Ο Δ. Κουτσούμπας καλωσόρισε τα μέλη
της αντιπροσωπείας των Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών Οργανώσεων τονίζοντας
πως «το ΚΚΕ είναι στο πλευρό των συνταξιούχων, των αγώνων που δίνουν όλο αυτό
το διάστημα για τα δίκαια αιτήματά τους».
Σχολίασε, επίσης, τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα αναφέροντας: «Δυστυχώς, η κυβέρνηση συνεχίζει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Ούτε
1 ευρώ την ημέρα δεν είναι τα περιβόητα,
τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε».
Για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι
στους συνταξιούχους, ο Δ. Κουτσούμπας,
τόνισε: «Συνεχίζει να εμπαίζει και τους συνταξιούχους, οι οποίοι βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε πολύ δύσκολη κατάσταση για
την επιβίωσή τους -αφού είχαμε συνεχείς
περικοπές συντάξεων, συνεχείς περικοπές
σε άλλες παροχές, ακόμα και σε φάρμακα
και στην υγεία, είχαμε και τις τελευταίες μεγάλες ανατιμήσεις που δίνουν και τη χαριστική βολή. Απ' αυτήν την άποψη το ΚΚΕ
θα σταθεί στο πλευρό σας, θα μπει μπροστά, για να παλέψουμε για αύξηση εδώ και
τώρα των καταβαλλόμενων συντάξεων, για
να έρθει η κατώτερη σύνταξη στα 650 ευρώ

-και όχι στο αστείο ποσό που βρίσκεται σήμερα των 384 ευρώ- και να αποδοθούν, να
εκδοθούν όλες οι συντάξεις που καθυστερούν και να σταματήσει η κυβέρνηση αυτή
τη κοροϊδία, με τα λογιστικά και άλλα τέτοια
τερτίπια».
«Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής
Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον γενικό
γραμματέα και την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ
για την υποδοχή τους, για τη στήριξη στα
αιτήματα και τη στήριξη των αγώνων των
συνταξιουχικών οργανώσεων, για τη στήριξη που θα έχουμε και σε αυτή την κινητοποίηση, της Παρασκευής, που θα είναι
πανελλαδική στις 11.00 το πρωΐ στην πλατεία Κλαυθμώνος όπου θα συνεχίσουμε τις
αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις γιατί έχουμε μεγάλα προβλήματα», δήλωσε ο Δήμος
Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων ΙΚΑ, και προσέθεση:
«Θα κάνουμε πορεία στο πρωθυπουργικό μέγαρο και θα επιδιώξουμε συνάντηση
με τον πρωθυπουργό για να του θέσουμε
τα αιτήματα τα οποία διεκδικούμε, τα έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή και δεν τα
χρωστάμε σε κανενα δανειστή: Την αύξηση
των συντάξεών μας, την απόδοση των αναδρομικών, να δοθούν ξανά τα δώρα που τα
έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή και φυσικά να παρθούν μετρα ενάντια στην ακρίβεια, μέτρα που να ενισχύσουν το δημόσιο
σύστημα Υγείας, γιατί, πραγματικά, έτσι
όπως πηγαίνουμε θα ζει όποιος έχει χρήματα. Επομένως συνεχίζουμε τον αγώνα μας
γιατί δεν έχουμε καμιά άλλη επιλογή» κατέληξε ο Δ. Κουμπούρης.

δεν έχει υπάρξει η απαραίτητη κινητικότητα νομίζω πια όλα μέλη αντιλαμβάνονται
ότι χρειάζεται συντονισμένη ευρωπαϊκή
αντίδραση για να αντιμετωπίσουμε στο
μέτρο του εφικτού τα προβλήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Παράλληλα, ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι
το σημερινό ευρωπαϊκό συμβούλιο έχει μία
ξεχωριστή σημασία καθώς θα επιβεβαιώσουμε ομόφωνα τη χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία
και τη Μολδαβία. Είναι μία πολύ σημαντική

πολιτική απόφαση που παίρνει η ΕΕ ως
απάντηση στην απροκάλυπτη εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει
το δικαίωμα να διεκδικήσει την ένταξή της
στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και η απόφαση
στέλνει σαφές μήνυμα από πλευράς ΕΕ όχι
μόνο στήριξης Ουκρανιας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία αλλά ανοίγματος και μίας
πόρτας στον ουκρανικό λαό να μπορεί να
διεκδικήσει την ένταξή του πια στην ενωμένη Ευρώπη.

Κυρ. Μητσοτάκης: Αυξάνεται
στα 80 ευρώ η επιδότηση στα
καύσιμα- Στα 100 ευρώ στα νησιά
Την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για
τα καύσιμα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του
υπουργικού συμβουλίου που βρίσκεται
αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Όπως τόνισε ο
πρωθυπουργός, η επιδότηση, το «Fuel
Pass 2», ανεβαίνει από τα 45 στα 80 ευρώ
για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ενώ
για τις μοτοσικλέτες από τα 35 στα 60 ευρώ.
Μεγαλύτερη είναι η επιδότηση για τα νησιά
που, όπως σημείωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης,

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα, και
φτάνει στα 100 ευρώ έναντι των 55 που
ήταν μέχρι σήμερα, ενώ για τα δίτροχα φτάνει στα 70 ευρώ, αντί των περίπου 40 που
ήταν πριν.
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μια
ξεχωριστή παρέμβαση που αφορά τους
αγρότες «καθώς επισπεύδεται, για τις αρχές Αυγούστου, η επιστροφή σε αυτούς του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο το οποίο αγόρασαν το πρώτο εξάμηνο
του 2022».

Κ. Χατζηδάκης: Οι 10 βασικοί
άξονες του κυβερνητικού έργου
για την εργασία, την ασφάλιση
και την κοινωνική προστασία
Τους 10 βασικούς άξονες του
κυβερνητικού έργου για την εργασία, την ασφάλιση και την
κοινωνική προστασία, παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κωστής Χατζηδάκης, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο,
τονίζοντας ότι η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης είναι μια
πολιτική με αποτέλεσμα, παρά
τη δυσμενή συγκυρία.
Για τις συντάξεις, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι, πέρα από τις επιμέρους αυξήσεις, που έχουν, μέχρι στιγμής,
χορηγηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, με το νέο έτος θα δοθούν, για πρώτη
φορά μετά από 12 χρόνια, αυξήσεις στις
συντάξεις, ενώ θα καταργηθεί και η εισφορά
αλληλεγγύης.
Για το θέμα των εκκρεμών συντάξεων ο
υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει τον υπερδιπλασιασμό του
ρυθμού έκδοσης νέων συντάξεων, επιτυγχάνοντας απανωτά ιστορικά ρεκόρ. Είναι
ενδεικτικό ότι, το πρώτο πεντάμηνο του
2022, έχουν εκδοθεί σχεδόν τόσες συντάξεις όσες ολόκληρο το 2019. Επιπλέον, οι
προ του 2019 εκκρεμότητες έχουν σχεδόν
εκμηδενιστεί, ενώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου, θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση
όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και το 2021.
Επίσης, αναφέρθηκε στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά, η οποία διασφαλίζει υψηλότερες επικουρικές συντάξεις

για τους νέους με το σύστημα των ατομικών
«κουμπαράδων», θωρακίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού
συστήματος.
Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία
έχει μειωθεί κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες,
στο 12,5 %, (που είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών), από 17,3 %
τον Ιούλιο του 2019. Όπως υπογράμμισε,
το υπουργείο Εργασίας έχει, μέχρι στιγμής,
δαπανήσει πάνω από 10 δισ. ευρώ για τη
στήριξη εργαζομένων και ανέργων από τις
συνέπειες της πανδημίας, ενώ άλλα 2,7
δισ. ευρώ έχουν διατεθεί για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, «είναι ενδεικτικό ότι,
παρά την πανδημία, ο ρυθμός δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας, μέσω της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ),
έχει τριπλασιαστεί, καθώς δημιουργούνται
31.661 θέσεις εργασίας τον χρόνο έναντι
10.627 την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ».
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Inflation now at a 39year high in Canada
Canadian inflation hit a new landmark high
in May, accelerating at a yearly pace of 7.7%
and reaching its highest rate since 1983,
according to Statistics Canada.
The national statistics agency said the
consumer price index (CPI) had risen
once again on a month-over-month basis,
increasing from 6.8% in April as the recent
surge in prices across the board showed
little sign of abating.
Gas prices have rocketed by 48% over
the same time last year, StatCan said,
and posted a 12% increase over April as
energy price growth – spurred in large part
by Russia’s February invasion of Ukraine –
continued to spike.
The agency described price pressures as
“broad-based” and said they were “pinching
the pocketbooks of Canadians and in some
cases affecting their ability to meet day-today expenses.”

Food prices also swelled on a year-overyear basis, rising by nearly 10% over May
last year, while the cost of edible fats and
oils increased by an eye-watering 30%.
Overall, the figures signal higher yearly
price growth than many economists had
anticipated, and will place further attention
on the Bank of Canada’s plans to hike its
benchmark rate to combat inflation.
The Bank has raised that trendsetting
interest rate three times so far this year –
first by a quarter point, and then in two
50-basis-point increases – and is widely
expected to announce a further hike in its
next statement, scheduled for mid-July.
Speculation is growing that the central bank
could introduce an oversized three-quarterpoint increase following that policy meeting,
with the US’s Federal Reserve having hiked
its own benchmark rate by that amount last
week.

Freeland's 'affordability plan' will
help Canadians with inflation, but
not immediately: economist
To help Canadians deal with rising
inflation, the federal government has
pointed to measures already rolled out
in April's budget, as well as previous
ones.
However, one economist says officials
could have rolled out new policies
that would have a greater and more
immediate an impact on families.
David MacDonald, senior economist
with the Canadian Centre for Policy
Alternatives, told CTV's Your Morning
the measures highlighted during Thursday's
speech from Deputy Prime Minister and
Finance Minister Chrystia Freeland will
"certainly help" some Canadians, but noted
that the measures themselves are not new.
"The bigger ticket items were actually
introduced two budgets ago and have
already come into place," MacDonald said
Friday.
"In some ways, this is a review of things
that they plan to put in place not for inflation
necessarily, it will certainly help folks in
those circumstances, but it's not anything
new."
Freeland presented a multi-pronged
"affordability plan" on Thursday, 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 such as the
Canada Workers Benefit, as well as the
federal government's child and dental care
plans. Freeland also cited "respect" for
the Bank of Canada, fiscal restraint, and
creating "good jobs," as measures that will
help steer the economy through the current
turbulence.
MacDonald said Thursday's speech could
have been used by the federal government
to roll out new policies to better help curb
the impact of inflation. Some examples
he suggests include a one-time transfer

This is what Toronto Pearson
wants you to know as Canada’s
new travel rules come into effect
As Canada’s travel rules ease,
the country’s largest airport
says they are “encouraged” by
the loosening of restrictions,
which came into effect on
Monday.
Unvaccinated travellers can
now board a plane once again
as the federal government
drops its proof of vaccination
requirement for domestic
and international outbound
passengers.
Tori Gass, a spokesperson for Toronto
Pearson International Aiprort, is calling this
move a “step in the right direction” as lengthy
delays and long lines continue to plague the
airport. While more travellers are eligible to
jet-set, more employees will also be able to
return to work.
“We hope [this] will continue to improve wait
times for passengers as the busy summer
travel season picks up,” Gass said in a
statement to CTV News Toronto on Monday.
Meanwhile, the airport will have more
hands on deck with the federal government
simultaneously lifting the COVID-19 vaccine
requirements for transportation workers
who have been “sitting on the sideline” due
to the policy.
“In a situation where we could use every
trained and able body to support our
recovery, this represents a very positive
development,” Gass said.
However, airport authorities are still
encouraging domestic passengers to arrive
at least two hours ahead of their flight and
international travellers to arrive three hours
to everyone who receives a particular
federal benefit – much like what the
federal government did with GST during
the pandemic – as well as introducing a
rapid formula to get these pre-existing
commitments into Canadians' pockets
sooner.
"Unfortunately, none of those measures
were put into place so it's a bit of a missed
opportunity," he said.
However, MacDonald noted it is worth
pointing out that all federal income transfer
programs are indexed, meaning they will
increase to adjust for inflation. But he

in advance of their departure.
To help speed up lines at security,
Pearson is provided the following tips
for travellers:
•
Have your boarding pass ready for
inspection
•
Wear easy-to-remove outerwear along
with clothing that does not have metal
on it
•
Place coins, keys and metal items in
your carry-on bag
•
Make sure liquids, aerosols and gels
are in 100ml containers, or less
•
Place your laptop in the bin at security
with nothing on top or underneath it
•
Also make sure that cell phones and
tablets are removed from baggage and
placed in a bin
For passengers arriving at Toronto Pearson,
Gass said to take note that filling out travel
and health information on ArriveCAN is still
a federal requirement.
To save time, airport authorities are
recommending passengers fill in their
customs and immigration declaration up to
72 hours before flying.
said there are often delays in when that
adjustment comes into effect.
When it comes to the Old Age Security
pension, for example, MacDonald said the
delay is about three to six months between
the time inflation occurs and actual transfers
increase in people's bank accounts. But for
other benefits, it could be longer.
"For the other transfers like child benefits
for instance, a delay can be upwards of a
year and so folks will have to wait until 2023
to see an increase in those benefits," he
explained.
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Ontario Premier Doug Ford's new
cabinet to be sworn in Friday
Ontario Premier Doug Ford's cabinet will be
sworn in on Friday, as he gets set to name
an executive council out of his new and
larger Progressive Conservative caucus.
The ceremony is set to take place at 10
a.m., followed by remarks by the premier.
Invitations have gone out to guests, but a
senior government source says the premier
has not yet made the calls to new cabinet
ministers to inform them of their new posts.
Ford's previous cabinet had 28 people in it,
but he has a much larger caucus to choose
from this time, with 83 Tories elected earlier
this month.
That's leading to some speculation that Ford
will increase the size of his cabinet, perhaps
by breaking up larger ministries into more
focused portfolios..
Health and education will be two important
jobs for Ford to fill, both as the two largest
ministries and with the government planning
billions in hospital infrastructure spending
and teacher negotiations on the horizon.
Christine Elliott, who was the health minister
for all four years of Ford's first government,
decided not to run again in this election. Her
retirement leaves a large hole, and some
observers have suggested Sylvia Jones
-- who most recently served as Solicitor
General -- may be in line for that promotion.
Based on the focus of the Progressive
Conservatives' budget -- that was introduced
but not passed before the election and stood
as their platform -- ministries overseeing
transportation and infrastructure will also be
important to the premier.
Much of Ford's plan centred on building
hospitals and highways such as Highway
413, proposed for the Greater Toronto Area.
Ford will likely keep Peter Bethlenfalvy as
finance minister. The portfolio is generally

one from which governments like to project
stability, but Bethlenfalvy ended up being
Ford's third finance minister, after the file
saw much turmoil. Vic Fedeli was shuffled
out of the portfolio after a much-maligned
budget and Rod Phillips resigned after
he vacationed in the Caribbean during a
provincewide lockdown.
Fedeli was moved to Economic Development,
Job Creation and Trade, where he launched
an auto strategy that saw the province attract
billions in new investments, including a new
electric vehicle battery facility in Windsor,
Ont.
The next housing minister will also have a
mammoth task ahead.
Ford has pledged to build 1.5 million homes
over 10 years, a key recommendation from
a government-appointed task force earlier
this year.
Legislation that was passed shortly before
the election call contained measures to
speed up approvals and other processes,
but lacked bolder steps such as changing
municipal zoning rules to allow more housing
to be built aside from single-family homes.
The government blamed a lack of cooperation from municipalities, but the Tories
have promised further action on housing
supply.

Most of GTA now accepting
applications for $10-a-day childcare
Licensed childcare facilities in the
Greater Toronto Area are now able
to apply for the Canada-wide $10-aday program, bringing parents one
step closer to their promised rebate
cheques.
Ontario inked a deal with the federal
government for $10-a-day childcare
back in March and promised that
fees would be reduced by up to 25
per cent to a minimum of $12 per
day, retroactive to April 1.
Parents, the province said at the time,
would start receiving rebate cheques as
soon as May.
But until this week most childcare facilities
in the GTA have been unable to sign up for
the program. Officials said they needed to
consult with licensed childcare operators
and create an application process, resulting
in delays.
On Wednesday, the City of Toronto
announced it was finally ready to start
accepting applications for the CanadaWide Early Learning and Child Care funding
program.
The application process will open
on June 23 and licenced child-care
operators will have until Sept. 1 to opt in.

“Developing policies and the opt-in process
for licensed child care operators for the
Canada-Wide Early Learning and Child
Care funding program has been complex
work, but I am excited that we are at the
point where we can begin the application
process,” General Manager of Toronto
Children’s Services Shanley McNamme
said in a statement.
“I encourage all licensed childcare providers
to learn more about this funding and consider
how it will support the families they serve.”
Eligible childcare operators must be licenced
and should provide services for children
under the age of six, or to those turning six
as of June 30.
Further information about how to apply
for the program can be found on the city’s
website.

Toronto's Taste of the Danforth
festival cancelled for 2022
Despite six months of talks with the city to
address “logistical issues,” organizers of the
popular three-night, two-day event said they
just couldn’t make it work and have decided
to “reimagine” this year’s event.
“The short timeline available to adapt the
event to the changes in the street meant
that Taste of the Danforth in 2022 was at too
great a risk of not being as successful as
in the past,” the Greektown on the Danforth
Business Improvement Area (BIA) said in a
statement posted to Twitter.
“Our membership and the broader
community have high expectations for a
great event.”
The business association said instead it
would be hosting “localized” events on the
strip.
“So now we’re going to take the time,
working hand in hand with the city and all
our partners, to put on the best Taste of the
Danforth ever in 2023,” the BIA said.
Earlier this month, the BIA reiterated its
request to remove designated bike lanes
and curb lane CafeTO patios during the
event.
At that time, City of Toronto spokesperson
Brad Ross said Taste of the Danforth
organizers must accept this “new reality,” if
they want to move forward with their event.
On June 1, he said removing and reinstalling
bike lanes and curbside patios is a
“significant undertaking.”
“We are looking at least, at a minimum, nine
days of disruption in terms of removing bike
lanes and CafeTO installations and then
having to reinstall them,” Ross told CP24.
Today, he said the city’s “understands” the
BIA’s decision and appreciates that the
“best way to ensure the long-term success
of the festival is to postpone restarting it until
2023.”
In a statement provided to CP24, Ross
said the city would “continue to work
collaboratively with all BIAs on festivals, and
looks forward to working with the GreekTown
on the Danforth BIA on a reimagined Taste
of the Danforth in 2023.”
He also said the city would help Greektown
on the Danforth BIA “in any way it can as it
brings localized events to the Danforth this
summer, where music, food, and the vibrant
community the Danforth is known for can be
enjoyed by all.”
Mayor John Tory said he, too, supports the
Greektown on the Danforth BIA in “whatever
decision” it makes for Taste of the Danforth
“because they have built the event up into
the success that it is and they will know best
how to continue that success.”
He also vowed to lend his support to the
festival’s reimagined event in 2023 and the
association’s local events this summer.
“Now that the work is underway to ensure a
reimagined Taste of the Danforth next year,
I know City staff will continue to work with
Once a facility has been approved under the
program, parents of children at the daycare
will be sent their rebate cheque.
The application process also opened in York
and Peel regions this week. Durham was
the only region in the GTA to start accepting
applications earlier.
When will childcare costs be reduced in
the GTA?

the BIA and all festival organizers across
the city to support this event and all the
great events across Toronto” added Tory,
who urged “everyone to visit the Danforth
throughout the summer to partake in the
vibrant patio culture with food from every
corner of the world.”
“I encourage people to get out this weekend
and support businesses along the Danforth
and across the city – summer is here, patios
are open and it's time to dine out and dine
often.”
Local Coun. Paula Fletcher also said she
also respects the BIA's determination
that the “best option for bringing back
a successful Taste of the Danforth is to
reimagine the event for 2023 to allow for
an additional year of planning for this very
popular street festival.”
“Like so many residents in TorontoDanforth, I will be celebrating the vibrant
business community and street atmosphere
in GreekTown this summer with their 32
CaféTO patios and live music on the street,
and welcome residents from across the city
to join us and to keep strongly supporting
our local businesses,” the Toronto-Danforth
rep said in a statement.
“I am confident that when Taste returns to
the Danforth it will be well worth the wait.”
Following a two-year pandemic hiatus,
Taste of the Danforth was set to run Aug. 5
to 7 on Danforth Avenue, from Broadview to
Donlands avenues.
Considered one of Canada’s largest
street festivals, it was expected to
welcome an estimated 1.6 million visitors
over three days.
In 2019, the event had an economic
impact of approximately $70 million,
organizers said.
Before this week, only 11 municipalities in
Ontario had opened up applications for the
program, with at least one expert saying
cities had to contend with an information
vacuum following the joint agreement.
The $13.2 billion childcare program hopes
to see fees reduced by 50 per cent by Jan.
1, 2023. Fees will continue to drop again in
September 2024 before finally reaching $10
a day by the following year.
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Πρόεδρος για προτάσεις Τατάρ:
Καλοδεχούμενες εάν συμβαδίζουν
με τα ψηφίσματα των ΗΕ
Εάν προτάσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς συμβαδίζουν με τα ψηφίσματα των ΗΕ
είναι καλοδεχούμενες, εάν όμως συνεχίζουν
την απαράδεκτη θέση που τηρεί η τουρκική
πλευρά, τότε καλύτερα να μην υποβληθούν,
είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους,
προσερχόμενος στα εγκαίνια της μαρίνας
Αγίας Νάπας, και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Ερσίν
Τατάρ ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όπως και η λύση ομοσπονδίας είναι
ξεπερασμένα και ότι θα υποβάλει νέες προτάσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε
ότι «εάν οι προτάσεις του θα συμβαδίζουν
με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών
είναι καλοδεχούμενες. Εάν θα συνεχίσουν
να τηρούν την αδιάλλακτη και απαράδεκτη
θέση που τηρούν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι
καλύτερα να μην τις υποβάλει καν».
Πρόεδρος: Στολίδι της Μεσογείου η Μαρίνα
της Αγίας Νάπας

Η Μαρίνα της Αγίας Νάπας αποτελεί στολίδι της Μεσογείου, δήλωσε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,
προσερχόμενος στην τελετή εγκαινίων της
Μαρίνας, την Τρίτη.
«Θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου για
τη Μαρίνα, μια επένδυση που οφείλεται
στον Ναγκίμπ Σαουίρις και στον Σταύρο Καραμοντάνη», ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, προσθέτοντας ότι «χάρη στο όραμα
του Ναγκίμπ Σαουίρις, έγινε πραγματικότητα μια Μαρίνα η οποία αποτελεί το στολίδι
της Μεσογείου».

Στέλνει επιστολές για το Κυπριακό
σε ΟΗΕ, Ε.Ε και ΗΠΑ ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προήδρευσε, στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.
Μετά τη συνεδρία, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος δήλωσε στους
δημοσιογράφους ότι «κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας, ο Πρόεδρος προέβη σε μια εκτενή αναφορά για όλες τις εξελίξεις που προκύπτουν μετά και από την προηγούμενη
συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.
Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι νέες τουρκικές προκλήσεις, αλλά και ο συντονισμός
μεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου και ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την
πρόθεση του, αφού ολοκληρωθεί η μελέτη
των όσων περιλαμβάνονται στο νέο παράνομο πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας που έχουν υπογράψει κατοχικό καθεστώς και Τουρκία, να προβεί σε μια νεότερη
ενημέρωση μέσω επιστολών, τόσο προς
τον ΓΓ των ΗΕ όσο και προς τους θεσμούς
της ΕΕ, τους Ευρωπαίους ομολόγους του,
τις ΗΠΑ και τις εγγυήτριες δυνάμεις.
Οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν την ευκαιρία
να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις και
εισηγήσεις επί των θεμάτων που έχουν
συζητηθεί.
Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις που
θα πρέπει να προχωρήσουν, έτσι ώστε να
μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη χρηματοδότηση που αναλογεί στην Κυπριακή
Δημοκρατία από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της ΕΕ, αλλά και όσον αφορά ενέργειες που γίνονται για αντιμετώπιση
των συνεπειών από τις νέες πληθωριστικές
πιέσεις, πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση
σε ένα πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα.
Αναγνωρίζεται από όλα τα πολιτικά κόμματα η ανάγκη να αξιοποιηθεί στο έπακρον
όλο το ποσό που μας αναλογεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Μετά από συζήτηση των πολιτικών αρχηγών

και του Προέδρου της Δημοκρατίας και του
Υπουργού Οικονομικών, και αφού τέθηκαν
επί τάπητος πολλά θέματα, αποφασίστηκε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες, υπό την
προεδρία του Υπουργού Οικονομικών θα
ακολουθήσει μια νέα σύσκεψη.
Στη σύσκεψη αυτή θα παραστούν και οι πολιτικοί αρχηγοί συνοδευόμενοι από πρόσωπα των οικονομικών επιτελείων των κομμάτων, έτσι ώστε να γίνει μια πιο λεπτομερής
συζήτηση, με στόχο πάντα να μπορέσουμε
να προχωρήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τις νομοθεσίες που τίθενται ως προαπαιτούμενα από τα όσα προβλέπονται στο
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της
Κυπριακής Δημοκρατίας, για να αξιοποιήσουμε το συντομότερο ολόκληρο το ποσό
που μας αναλογεί.
Το ποσό θα δοθεί σε δόσεις και αυτό που
έχει μεγάλη σημασία τη δεδομένη στιγμή
είναι να προχωρήσει το νομοσχέδιο που
αφορά την προστασία των εγγυητών και όχι
μόνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε το αίτημα μας για να λάβουμε την
πρώτη δόση».
Ερωτηθείς είπε ότι ο Πρόεδρος θα ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις στις επιστολές
που θα αποστείλει. «Όσον αφορά την άρνηση της άλλης πλευράς για να προχωρήσει η
συζήτηση για τα ΜΟΕ θα επαναλάβω αυτό
που λάβαμε από την πρώτη στιγμή που λάβαμε την απόρριψη, ότι ως Κυβέρνηση, ως
Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα σταματήσουμε τις όποιες προσπάθειες μας έως ότου
ικανοποιηθούν οι δύο βασικοί στόχοι.
Ο πρώτος είναι βεβαίως να σταματήσουν οι
οποιεσδήποτε έκνομες ενέργειες της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος και ο
δεύτερος, να επαναφέρουμε το Κυπριακό
σε τροχιά επίλυσης και να επανέλθουμε στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
Ερωτηθείς είπε ότι «δεν έχουμε αποσύρει και ούτε θα αποσύρουμε τα ΜΟΕ. Θα

Οκτάι και Τατάρ απέρριψαν τα ΜΟΕ
Φουάτ Οκτάι και Ερσίν Τατάρ απέρριψαν τα
ΜΟΕ της ε/κ πλευράς με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο να τα χαρακτηρίζει μονόπλευρα
και «μορφή τυραννίας» και τον δε Τ/κ ηγέτη να αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα
ανακοινώσει συγκεκριμένες προτάσεις για
συνεργασία σε τομείς όπως το φυσικό αέριο και η ενέργεια στην ανατολική Μεσόγειο.
Η συνάντηση του Τούρκου Αντιπροέδρου
με τον Τ/κ άργησε να ξεκινήσει καθώς ο κ.
Οκτάι επιθεώρησε πρώτα από αέρος το
μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στην Καντάρα. Οι δύο άνδρες στην κοινή διάσκεψη
Τύπου δεν δέχθηκαν ερωτήσεις.
Ο Φουάτ Οκτάι είπε ότι συζήτησαν την
‘εθνική υπόθεση της Κύπρου’, την ανάπτυξη του ψευδοκράτους και τις πρωτοβουλίες
στην ανατολική Μεσόγειο και το Βαρώσι.
Αξιολόγησαν, πρόσθεσε, τα βήματα που θα
κάνουν μαζί την επόμενη περίοδδο.
«Υποστηρίζουμε πλήρως τους Τουρκοκύπριους ώστε να εδραιώσουν την κυριαρχία

τους στα εδάφη τους, όπου είναι ένα πραγματικό στοιχείο από το 1571. Το επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία».
Ο αγώνας για ίσο διεθνές καθεστώς, η βούληση για προστασία των δικαιωμάτων και
των δικαίων των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο και τα βήματα που έγιναν
για να σταθεί το ψευδοκράτος στα δικά του
πόδια οικονομικά αλληλοσυμπληρώνονται,
ανέφερε ο κ. Οκτάι. «Η ηγετικότητα του
‘προέδρου’ Τατάρ είναι εξαιρετικά σημαντική για μια βόρεια Κύπρο που διεκδικεί την
ανεξαρτησία και το μέλλον της», είπε.
Ο Φουάτ Οκτάι ανέφερε επίσης ότι εκλέγοντας ο «λαός» τον Ερσίν Τατάρ στήριξε
ανοικτά και την πρόταση για λύση δύο κρατών. «Η μόνη επιλογή που μπορεί ν’ ανοίξει
τον δρόμο για τη λύση είναι η εκπροσώπηση της κυριαρχικής ισότητας του τ/κ λαού,
της κυριαρχικής ισότητας του κράτους
(τους) και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
Μια τέτοια λύση θα συμβάλλει στο κλίμα
συνεργασίας στην ανατολική Μεσόγειο».

Πρόεδρος για Μαρίνα Αγίας
Νάπας: Θα αλλάξει το τουριστικό
τοπίο της Αν. Μεσογείου
Για ένα εμβληματικό έργο το οποίο θα αλλάξει το τουριστικό τοπίο όχι μόνο της Κύπρου,
αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου έκανε
λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης κατά την τελετή εγκαινίων
της μαρίνας της Αγίας Νάπας την Τρίτη.
Εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον
Naguib Sawiris και τον Όμιλο Caramondani
για την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού
έργου αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων
ευρώ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε τις
διεθνείς εγκαταστάσεις ιστιοπλοΐας παγκόσμιας κλάσης, τις πολυτελείς κατοικίες και
τους χώρους ψυχαγωγίας πολλαπλών χρήσεων που προσφέρει η μαρίνα, η μόνη στην
άμεση περιοχή με πιστοποιητικό ISO για
την προστασία του περιβάλλοντος και την
παροχή έξυπνων υπηρεσιών προς τα πλοία
και τους επισκέπτες, προσθέτοντας πως η
προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας ανάπτυξης
ενισχύει σημαντικά τη θέση της Κύπρου σε
ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.
«Τόσο εγώ όσο και η Κυβέρνηση αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι, αφού
το έργο αυτό αποδεικνύει ότι αξιοποιούμε
πλήρως τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα,
όπως η θέση μας στο σταυροδρόμι τριών
ηπείρων, με μια καθιερωμένη κουλτούρα
φιλοξενίας και ένα σύγχρονο νομικό σύστημα που αναγνωρίζεται ευρέως ως αποτελεσματικό και πραγματικά φιλικό προς τις
επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά,
προσθέτοντας ότι τα παραπάνω πλεονεκτήματα επιτρέπουν τη δημιουργία έργων
υψηλής αξίας, τα οποία δημιουργούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό, με συνακόλουθα
αποτελέσματα όσον αφορά την εισροή

άμεσων και έμμεσων εσόδων.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
σημείωσε πως εμβληματικά έργα, όπως
η Μαρίνα Αγίας Νάπας, εντάσσονται στις
στρατηγικά προσανατολισμένες πολιτικές
της Κυβέρνησης για την καθιέρωση της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού για όλο
το χρόνο σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030, η οποία περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του ναυτικού
και θαλάσσιου τουρισμού μέσω της ανάπτυξης μαρίνων κατά μήκος της ακτογραμμής και της αδειοδότησης χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και θαλαμηγών.
Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
υπογράμμισε τα προφανή οφέλη και τις
ευκαιρίες που θα επιφέρει η Μαρίνα Αγίας
Νάπας και τα θετικά αποτελέσματα που συνεπάγεται η εποικοδομητική και διαφανής
συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης, των
τοπικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα,
«οφέλη και ευκαιρίες που είναι προφανή
για όλους εμάς που εγκαινιάζουμε αυτό το
έργο, το οποίο δεν έχω καμία αμφιβολία ότι
όχι μόνο θα αναβαθμίσει την επαρχία Αμμοχώστου ή την Κύπρο γενικότερα, αλλά
θα αποδειχθεί κόσμημα της Κύπρου και της
Μεσογείου».

συνεχίσουμε την προσπάθεια μας.
Σε άλλη ερώτηση, ο Εκπρόσωπος είπε
ότι «όσον αφορά το θέμα των κυρώσεων
δεν είχε ποτέ φύγει από το προσκήνιο.
Σε τεχνοκρατικό επίπεδο παρέμενε και

παραμένει το θέμα των κυρώσεων και αναλόγως των εξελίξεων και αφού αναλύσουμε
όλα τα δεδομένα, θα πρέπει να αναμένουμε
και τις νέες αποφάσεις του Προέδρου της
Δημοκρατίας».
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Η στήλη του Μέτοικου

Πρόσφυγες και … Πρόσφυγες
Παρακολουθώ
συχνά και με πολύ
ενδιαφέρον,
μια
εβδομαδιαία εκπομπή Ελληνικού
σοβαρού τηλεοπτικού Σταθμού
που παρουσιάζει,
για χρόνια τώρα,
ένας πολύ σοβαρός και ευρύτατα ενημερωμένος κύριος, με
σοβαρότητα και επιστημοσύνη και πραγματικά την χαίρομαι. Κατέχει στοιχεία, τεκμηριώνει τα όσα λέγει και εντυπωσιάζει με τα
κείμενα , τα βιβλία και άλλα έγγραφα που έχει
στην κατοχή του.
Με πολύ συναίσθημα η εκπομπή του, τής
περασμένης Δευτέρας. Ήταν αφιερωμένη
στους πρόσφυγες και την προσφυγιά. Δεν
χρειάζονταν και πολλά για να αγγίξει τις πιο
ευαίσθητες χορδές τής ψυχής μας. Ξέρουμε
εμείς οι Έλληνες από σφαγές, κατατρεγμούς
και προσφυγιά. Τα ζήσαμε αρκετές φορές
κατά τη διάρκεια τού περασμένου αιώνα. Το
15, το 22. το 56 στον Πόντο, τη Μικρασία
γενικά και τη Σμύρνη και το 74 στην Κύπρο.
Μίλησε με πολλή συγκίνηση για τους θαλασσοδαρμένους πρόσφυγες που φθάνουν τον
τελευταίο καιρό με μικρά παιδιά στην αγκαλιά
και θέλουν ένα ποτήρι νερό, ένα πιάτο φαϊ και
ένα κομμάτι γης να ακουμπήσουν.
Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον την
εκπομπή. Με άγγιξε γιατί έζησα από κοντά
παρόμοιες καταστάσεις.
Να μού επιτρέψει, όμως, να διαφωνήσω σε
ένα σημείο για τους σημερινούς πρόσφυγες. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απ’ αυτούς
σήμερα δεν είναι πρόσφυγες. Χατιρικά μπορούμε να τους ονομάσουμε ‘‘ παράνομους
μετανάστες‘.‘ Και θα πρόσθετα με πλήρη
συναίσθηση των λόγων μου ‘‘ύποπτοι μετανάστες ‘‘Φτώχια υπάρχει σε πολλούς τόπους,
αλλά πόλεμοι και καταστροφές που να αναγκάζουν αυτό τον κόσμο να μετακινείται κατά
δεκάδες χιλιάδες, πού υπάρχουν; Ιδιαίτερα
στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Και
πόσο κατατρεγμένη και φτωχή είναι μια οικογένεια, όταν μόνο για τον διάπλου από τα
τουρκικά παράλια σε ένα ελληνικό νησί ή την
Κύπρο διαθέτει μια έως τρεις χιλιάδες δολάρια το άτομο για τον διακινητή;
Να θυμίσουμε μάλιστα ένα αξιοσημείωτο
γεγονός που συνέβηκε πριν μερικά χρόνια
στην Κύπρο. Όταν δεν τους χωρούσαν οι

καταυλισμοί και η κυβέρνηση, μάλιστα του
αριστερού ΑΚΕΛ, νοίκιασε πολυτελές ξενοδοχείο για να διαμένουν, έκαναν διαδήλωση
γιατί τα δωμάτια ήταν .... μικρά!!
Ασφαλώς και υπάρχουν δυστυχισμένοι που
χρειάζονται προστασία και βοήθεια. Αλλά
προσοχή. Πρόσεξε κανείς τις ηλικίες; Οι περισσότεροι είναι ηλικίας 16 έως 30 χρόνων.
Σε ηλικία στρατεύσιμη. Γιατί αυτούς ‘‘προτιμούν‘‘ να στέλνουν στην Ελλάδα και την
Κύπρο, οι Τούρκοι; Από ποιά στρατόπεδα
τους επιλέγουν; Δεν γίνεται ευρέως γνωστό
αλλά φήμες αναφέρουν πως και πλοιάρια
με οπλισμό κατευθύνονται κάθε βράδυ προς
τα Ελληνικά και Κυπριακά παράλια συλλαμβάνονται, αλλά δέν ανακοινώνεται οτιδήποτε για λόγους σκοπιμότητας; Και για ποιούς
προορίζονται;

Μήπως η Τουρκία, με το πρόσχημα των
προσφύγων, που εκ ‘‘συμπτώσεως‘‘ το 90%
απαραιτήτως περνά από την χώρα αυτή,
προσπαθεί να δημιουργήσει μια πέμπτη φάλαγγα στα μετόπισθεν; Είμαι πολύ καχύποπτος γιατί μελετώντας Ιστορία, είδα να εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή στην Κύπρο από το
!956.
Χρειάζεται, λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Οι δικές
μας προσφυγιές δεν μοιάζουν με τις σημερινές. Αγαπάμε τους δυστυχείς κατατρεγμένους και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να
τους παρασταθούμε. Να μην επιτρέψουμε,
όμως, για λόγους συναισθηματικούς ή αφέλειας να μπλέξουμε σε προβλήματα και περιπέτειες που μπορεί να μετατρέψουν εμάς και
πάλι σε κατατρεγμένους ... πρόσφυγες.
Ας μήν ξεχνάμε, τέλος, ένα πρόγραμμα που
πριν καιρό άφησαν να διαρρεύσει και που
προβλέπει ότι ‘‘ πολλές από τις παλιές κτήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα τις
ξανακάνουμε δικές μας με τις μειονότητες μας
και τους μετανάστες‘‘.

ΚΕ: Για να συζητηθούν οι προτάσεις
του Τ/κ ηγέτη θα πρέπει να
συνάδουν με ψηφίσματα ΗΕ
Για να υπάρχει βάση για συζήτηση των προτάσεων που προτίθεται να καταθέσει ο Τ/κ
ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, θα πρέπει αυτές να
συνάδουν με όσα προβλέπονται στα περι
Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, το διεθνές δίκαιο και τα όσα
μας επιβάλλουν οι αρχές και οι αξίες της ΕΕ,
δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος.
Κληθείς να σχολιάσει το περιεχόμενο της
επιστολής του κ. Τατάρ προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ημερομηνίας 20 Ιουνίου, την οποία έφερε σήμερα στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος", ο κ. Πελεκάνος είπε
πως "ουσιαστικά η Τουρκία και το κατοχικό

καθεστώς συνεχίζουν τόσο τις προκλησεις
όσο και την αδιάλλακτη στάση τους. Κάτι
που είναι σε πλήρη αντίθεση με τη δίκη μας
στάση και προσπάθεια να επαναφέρουμε
το Κυπριακό σε τροχιά επίλυσης, καταθέτοντας προτάσεις που θα αποφέρουν
αμοιβαίο όφελος στις δυο πλευρές και θα
συμβάλουν στη δημιουργία του κατάλληλου
κλίματος που θα μας επιτρέπει να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων", ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Πελεκάνος.
Πρόσθεσε πως "για άλλη μια φορά επαναλαμβάνεται η απαράδεχτη αξίωση της
άλλης πλευράς για αναγνώριση ίσων κυριαρχικων δικαιωμάτων στο παράνομο καθεστώς. Κάτι που βεβαίως εξυπηρετεί τον

Τα Ην. Έθνη, η «απομόνωση» των Τ/κ
και το παραμύθι για «δύο οντότητες»
Η λογική πως στην Κύπρο υπάρχουν, λειτουργούν παράλληλα δύο
οντότητες, που… θα
πρέπει να συνεργάζονται, αναπτύσσεται από
ΚΩΣΤΑΣ
διάφορους διεθνείς παίΒΕΝΙΖΕΛΟΣ κτες, οι οποίοι θεωρούν
πως έτσι θα… σπάσει
το παρατεταμένο αδιέξοδο. Με το να ικανοποιούνται, δηλαδή, οι τουρκικές αξιώσεις. Θεωρούν δε πως δεν υπάρχει «άλλη
επιλογή» παρά η αποδοχή της «πραγματικότητας». Σε αυτή τη λογική φαίνεται ότι
κινείται, όπως αναφέρουν πληροφορίες,
και το προσχέδιο έκθεσης των Ηνωμένων
Εθνών για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Δεν αναμένεται,
βέβαια, ότι θα υπάρξουν διατυπώσεις για
«κυριαρχική ισότητα» αλλά μπορεί τούτο να
«φωτογραφηθεί», να γίνουν αναφορές, που
θα παραπέμπουν σε αυτή. Στη διπλωματία
υπάρχουν τρόποι. Όπως δίδαξε και ο Λόρδος Χάνεϊ, διά της εποικοδομητικής ασάφειας, πολλά μπορούν να «περάσουν» χωρίς
πολλές αντιδράσεις.
Υπάρχουν, λοιπόν, πληροφορίες ότι ο αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ, και η ομάδα του, στο
προσχέδιο έκθεσης για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ,
επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να περιλάβει λεκτικό για δήθεν απομόνωση των Τουρκοκυπρίων. Ο αξιωματούχος των Ηνωμένων
Εθνών φαίνεται να αποδέχεται το αφήγημα
που αναπτύσσεται από τουρκικής πλευράς
ότι οι Τουρκοκύπριοι βρίσκονται σε πολύ
άσχημη οικονομική κατάσταση και πως θα
πρέπει να βρεθεί τρόπος να βοηθηθούν.
Ενδεχομένως μέσα από κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία σε περίπτωση υιοθέτησής τους «θα βελτιώσουν
την οικονομική κατάστασή τους». Σημειώνεται πως η Λευκωσία, λόγω αυτών των προσεγγίσεων αλλά και πιέσεων, είναι που αποδέχθηκε για τη διακίνηση τουρκοκυπριακών
επεξεργασμένων, μη ζωικών προϊόντων,
μέσω της Πράσινης Γραμμής. Και μετά από
αυτή την υποχώρηση, τώρα οι Οηέδες θέλουν να «ξεπληρώσουν» με αναφορές για
τη δήθεν απομόνωση. Οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν πως η τουρκική πλευρά υποδεικνύει προς τα Ηνωμένα Έθνη πως εάν
τέτοια αναφορά περιληφθεί στην έκθεση,
τότε θα γίνει πιο… ευέλικτη «σε άλλα ζητήματα». Το γνωστό, δηλαδή, παραμύθι της
τουρκικής πλευράς, που επαναλαμβάνεται
διαχρονικά. Ικανοποιούνται οι αξιώσεις της
και «δεσμεύεται» για τη συνέχεια να κάνει η
ίδια βήματα, που δεν θα γίνουν ποτέ!
Τα οικονομικά προβλήματα των Τουρκοκυπρίων, η δήθεν απομόνωσή τους, δεν οφείλονται στους Ελληνοκύπριους, αλλά στην
Τουρκία. Οφείλεται στην πλήρη εξάρτησή
τους από την κατοχική Τουρκία. Είναι σαφές
πως γινόμαστε μάρτυρες μιας συνεχούς
προσπάθειας, που μεθοδικά και συστηματικά, μεταθέτουν την ουσία του Κυπριακού
από πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε
ζήτημα άρσης της λεγόμενης απομόνωσης
στόχο τους να οδηγηθούμε σε λύση δυο
κρατών και κάτι που σε καμία περίπτωση
δεν θα κάνουμε αποδεκτό", ανέφερε.
"Θα αναμένουμε τις προτάσεις που όπως
αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Ταταρ
προτίθεται να υποβάλει, ξεκαθαρίζοντας
πως για να υπάρχει βάση για συζήτηση

των Τουρκοκυπρίων. Και όταν τούτο το
αφήγημα τοποθετείται, από κάποιους, στην
κεντρική εικόνα, τότε είναι σαφές ότι παρακολουθούμε μέσα από ένα νέο θέατρο του
παράλογου την περαιτέρω διολίσθηση του
Κυπριακού. Πρόκειται για μία προσπάθεια,
που αποσκοπεί στην αναβάθμιση και διεθνή αποδοχή του ψευδοκράτους. Επανέρχεται η αντίληψη για δύο οντότητες, που
μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από μία
συνομοσπονδιακή ομπρέλα. Μέσα από
«δύο κράτη» στην Κύπρο.
Ο κ. Κόλιν Στιούαρτ είναι μεν καινούργιος
στη θέση αυτή, αλλά φαίνεται πως τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι τα παλιά. Πρόκειται για εργαλεία που χρησιμοποιούνται
για να απομακρύνονται από τους όρους
εντολής του και το πλαίσιο μέσα στο οποίο
είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί.
Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ εκτίθεται συνεχώς με τις ενέργειές του. Δεν γνωρίζουμε
εάν έχει κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών
ενόψει της έναρξης των συζητήσεων στη
Νέα Υόρκη για το περιεχόμενο της έκθεσης για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αλλά προφανώς
και κάποιος θα πρέπει να τον ενημερώσει
για τα αυτονόητα. Και για τα όρια μέσα στα
οποία οφείλει να λειτουργεί. Κι αυτές οι συστάσεις προς τον εκπρόσωπο του Διεθνούς
Οργανισμού πρέπει να είναι ξεκάθαρες και
αυστηρές.
Είναι γνωστό ότι για χρόνια, η αντι-αποσχιστική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας
είχε στηριχθεί σε αναφορές του ψηφίσματος 550(1984), σύμφωνα με το οποίο «επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα
κράτη να μην αναγνωρίσουν το δήθεν κράτος της «Tουρκικής Δημοκρατίας της Bόρειας Kύπρου» που εγκαθιδρύθηκε με τις
αποσχιστικές ενέργειες και τα καλεί να μη
διευκολύνουν ή με οποιοδήποτε τρόπο βοηθήσουν την προαναφερθείσα αποσχιστική
οντότητα… Kαλεί όλα τα κράτη να σέβονται
την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας». Στη
βάση αυτή —και μόνο σε αυτή— θα πρέπει
να λειτουργεί και ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ.
Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να ακολουθεί μία αδιέξοδη πολιτική, να δίνει χώρο
στους διάφορους εν δυνάμει μεσολαβητές
να δρουν με τρόπο, που αναδεικνύουν τη
λογική των δύο οντοτήτων, αλλά οφείλει
έστω και τώρα να παρέμβει και να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Κανείς υπάλληλος του
ΟΗΕ ή ξένος πρέσβης μπορεί να σηκώνει
δικό του μπαϊράκι και να υπονομεύει την
Κυπριακή Δημοκρατία. Και η Κ.Δ. πρέπει
να σταματήσει να τους ανέχεται.
τους, αυτες θα πρέπει να συνάδουν με όσα
προβλέπονται στα περί Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, το
διεθνές δίκαιο και τα όσα μας επιβάλλουν
οι αρχές και οι αξίες της ΕΕ", κατέληξε ο
Εκπρόσωπος.

14

Greek Press | June 24, 2022

A GIFFT for the Greeks of Canada
By Rachel Papulkas
GIFFT Writer
From the festivals of Dionysos Eleuthereus
to the earliest works of Sophocles, modern
day filmmakers walk in the footsteps of its
earliest Greek influences. Used as a means
to worship the gods, early Athenians waxed
poetic tragedies, dramas, and comedies,
using theatrics and music to explore politics,
democracy, and the heart at what it means
to be Greek and human. Performed for
the masses, and under the scrutiny of
judges, Greek festivals were integral to the
unification of the Greeks. Storytelling as a
cultural osmosis helped form community,
and a common identity. Returning for its
second year, the GTA Strategies Greek
International Film Festival Tour of Canada
continues its celebration of Hellenic culture.
Created by ITOC Media Corp, the producers
of AGAPE GREEK RADIO, GIFFT is
platforming over 25 pieces of exceptional
Greek filmmaking online and in-person.

full length features, documentaries, short
films, and animations.
With the creation of GIFFT building major
momentum for the Greek people, Papulkas
found that his vision was close to the
heart of the Hellenic Heritage Foundation.
“The Hellenic Heritage Foundation was
established 26 years ago with the aim of
supporting Hellenism in Canada,” says
board member Sandra Gionas. The HHF
drives initiatives supporting education
through Greek-language teacher training,
university programs, and accessibility to
Greek textbooks in schools. The HHF also
proudly supports community theater. “I think
there is a multi-generational Greek diaspora
in Canada that's interested in Greek films
in general, but also, the phenomenal
renaissance that Greek cinema has been
experiencing in the past decade or more.”
Gionas notes. “Beyond that, there's a new
generation of Greek-Canadian filmmakers,
and a festival like GIFFT can be a huge
support to them.”

Επίδοση τιμών σε Έλληνα
Διπλωμάτη

Της Μαρίας Βουτσινά
Το Εθνικό Συμβούλιο Συντακτών του Ξενόγλωσσου Τύπου του Καναδά σε συνεργασία και από κοινού με την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, τιμούν τον απερχόμενο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Τορόντο, εντιμ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, για
τις πολλαπλές υπηρεσίες του προς τις ομογενειακές κοινότητες της δικαιοδοσίας του και κυρίως την υποστήριξή του προς τα Έλληνό Καναδικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από κοινού με τη συνδρομή της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου, στις 6 το
απόγευμα στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Η είσοδος στην εκδήλωση γίνεται μόνον κατόπιν προσκλήσεως.

Mutterings of a Greek-focused film festival
began in 2019 following the success of
ITOC’s Agape Greek Radio’s Music and
Fashion Show. Stanley A. Papulkas,
President of ITOC Media Corporation, and
creator of OMNI Television’s Edo Pou Ta
Leme & Edo Kai Tora recognized the need
and untapped potential of highlighting Greek
excellence in the Toronto area. Navigating
the obstacles presented by COVID,
premiering GIFFT as an online event was an
idea Papulkas considered – but ultimately
rejected. Papulkas was passionate about not
limiting GIFFT’s inauguration to only online
audiences. Still with the uncertainty of the
pandemic looming into 2021, Papulkas took
a risk and made GIFFT happen. With only
a few months of preparation and planning,
GIFFT premiered as a hybrid film festival,
both in theatre and online.

Despite the pandemic, GIFFT found
major success with theatres selling out to
their maximum capacity of 50%. Among
the biggest attractions were BACK TO
SPARTA, a feature documentary about
Angelo Tsarouchas, and HIGHWAY 13, a
paranormal thriller produced directed by
Papulkas himself. From Greece, EFTIHIA
and PARI garnered major audience
enthusiasm as well. The festival showcased

Προσκλήσεις μπορείτε να λάβετε από την Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Σκουτάκη,
και τους εκδότες των Ελληνο Καναδικών εφημερίδων Hellas News, Greek Press
και Patrides Review.
Επίσης εκ μέρους του Συμβουλίου Συντακτών, την Μαρία Βουτσινά στο τηλέφωνο
(416) 921 8926
Την εκδήλωση θα ακολουθήσει ρεσέψιον με κρασί και μεζέδες.
Not ever to stand still, where could ITOC
Media Corp take GIFFT in 2022? How about
a National Greek Film Festival in 9 Canadian
cities at the same time? Impossible? Hardly.
To the organizers knowledge, no other film
festival has gone national at the same time
and across Canada. Vancouver, Edmonton,
Calgary, Ottawa, Toronto, Regina, Winnipeg
and London are all set to participate in
this unprecedented event. “I have always
been a big believer in there being strength
in numbers.” Papulkas says. “Think about
the possibilities if we come together as a
culture, not just a community.”
Teasing what kind of films await audiences,
GIFFT has announced SMYRNA, MY
BELOVED as the festival’s title feature
presentation. The historical drama, centered
around Greek perseverance in the face of a
burning Smyrna, is one of the most expensive
features to be produced out of Greece. 2022
marks the 100 year anniversary of the 1922
event. A total of 25 films will be screened
throughout the festival’s duration, ranging
from features, music, and documentary
shorts.
The sky's the limit for the GIFFT team, and
there’s no end in sight for what they plan to
accomplish. As for what Papulkas thinks
this means for the Hellenic community,
he believes that “this will be one of many
national events to come that would put
Hellenes on a pedestal for other groups to
admire.”
The GTA Strategies Greek International Film
Festival Tour of Canada will run from Friday
September 30th to Sunday October 9th.
For more information on screenings and
selected films, please visit: www.gifft.ca
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Πικνικ Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων του Οντάριο

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

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

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE
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23ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Προς Τιμήν της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εράνου και των δωρητών της Ε.Κ.Τ
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Business and Professional Women – Montreal launched their first
meeting of "International Encounters" at the official Residence
of the Greek Ambassador in Ottawa, June 17, 2022.
An inspiring conversation with exceptional women.

Ceremony for the 69th Anniversary of the Korean War Armistice
at the National War Memorial (Ottawa, June 19, 2022)
H.E. the Ambassador of Greece with the President of
the Korean War Veterans Association in honoring the
Greek officers and soldiers of the Korean War

Εικονικός Βοηθός στην ιστοσελίδα
του Ελληνικού Προξενείου Τορόντο
Έχετε τσεκάρει τον νέο Εικονικό Βοηθό στην
ιστοσελίδα μας mfa.gr/toronto; Ένα chatbot
AI, εκπαιδευμένο να απαντά σε ερωτήσεις
είναι έτοιμο να απαντήσει σχετικά με τις
υπηρεσίες μας στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο. Με την υποστήριξη της
ελληνικής εταιρείας λογισμικού Moveoai,
που αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε για
πρώτη φορά από τα Προξενεία μας στη Νέα
Υόρκη και το Λονδίνο, τώρα κυκλοφορεί
από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε
όλες τις ελληνικές προξενικές αρχές σε όλο
τον κόσμο.

Have you checked out the new Virtual
Assistant on our website mfa.gr/toronto?
An AI chatbot, trained to answer questions
is ready to answer your questions regarding
our services at the Consulate General of
Greece in Toronto. Supported by Greek
software company Moveoai, first developed
and tested by our Consulates in New York
and London, is now being rolled out by the
Greek Ministry of Foreign Affairs throughout
Greek consular authorities around the world.

19

ΑΠΟΨΕΙΣ

24 Ιουνίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος
Η Novartis AG είναι η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο με έδρα την
Ελβετία. Παράγει μία σειρά φαρμάκων και
προμηθεύει νοσοκομεία και γιατρούς σε
όλο τον κόσμο. Είναι μέλος σε διάφορους
διεθνής οργανισμούς και αναγνωρισμένη
για τις δραστηριότητες της στην παρασκευή
φαρμάκων αλλά και σε σκάνδαλα που ανακρίνονται σε πολλές χώρες του κόσμου
όπως στις ΗΠΑ, Ελλάδα και αλλού.

Η «υπόθεση Novartis» στην Ελλάδα αναφέρεται στην έρευνα των ελληνικών και
αμερικανικών δικαστικών αρχών σχετικά με
τον χρηματισμό κρατικών αξιωματούχων
και ιατρών του εθνικού συστήματος υγείας
στην Ελλάδα από την Novartis προς όφελος των συμφερόντων της. Πολλά χρήματα
ξοδεύονται για τα φάρμακα και όπου υπάρχει χρήμα υπάρχει και η έλξη από μερικούς
για εύκολο πλουτισμό.
Η διερεύνηση της υπόθεσης Novartis ξεκίνησε αρχικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
των ΗΠΑ ύστερα από καταγγελίες για αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας και συγκεκριμένα για χρηματισμό πολιτικών προσώπων
και ιατρών. Τον Ιούνιο του 2020 η θυγατρική
εταιρεία Novartis HELLAS συμφώνησε να
καταβάλει το ποσό των 225 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο εξωδικαστικού
συμβιβασμού με τις Ελληνικές αρχές, παραδεχόμενη ότι η εταιρεία προχώρησε σε
αθέμιτες παροχές (μίζες) προς υπαλλήλους
κρατικών νοσοκομείων και κλινικών στην
Ελλάδα ώστε να αγοράζουν περισσότερα
φάρμακα της.
Στην Ελλάδα ξεκίνησε έρευνα τα επόμενα
χρόνια και από την ελληνική δικαιοσύνη
για να διαπιστωθεί η ανάμιξη προσώπων
σε τυχόν σκάνδαλο. Ειδικότερα, το 2018
σχηματίστηκε η πρώτη δικογραφία η οποία
βασίστηκε στις καταθέσεις τριών προστατευόμενων μαρτύρων και αφορούσε δέκα
πολιτικά πρόσωπα συγκεκριμένα τους δύο
πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά
και Παναγιώτη Πικραμένο όπως επίσης και
σε υπουργούς. Στην δικογραφία αναφέρονται για αυτούς τους πολιτικούς δωροληψία, δωροδοκία πολλών εκατομμυρίων και
απιστία σχετικά με την υπηρεσία.
Πολιτικοί σε υπουργικές θέσεις, εξέχοντες
δημοσιογράφοι της Αθηναϊκής κοινωνίας
κολώνες ενός διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, πρεσβείες και μεσίτες μέχρι και
θυρωροί στο κόλπο της μεταφοράς βρώμικου χρήματος που έκαναν το κύκλο τους
μέσα από δαιδαλώδεις διαδρομές.
Μετά από διαβουλεύσεις, συνεδριάσεις και
συμβιβασμούς η δικογραφία μπήκε στο
αρχείο (στην ουσία ξεχάστηκε) καθώς δεν
προέκυψε κανένα στοιχείο τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος, ενώ παραμένει ανοιχτή
για τους Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άδωνι
Γεωργιάδη και Ανδρέα Λοβέρδο. Στον παράνομο αυτόν και εγκληματικό τρόπο πλουτισμού, έχουν εμπλακεί και άλλα πρόσωπα
υπεράνω υποψίας στην ιδανική κοινωνία

NOVARTIS και μίζες
σε πολιτικούς
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
που ζούμε. Οι άνθρωποι αυτοί σχημάτισαν
συμμορία όπως την χαρακτήρισαν δικαστικοί λειτουργοί.
Η Εισαγγελέας Ελένη Ράικου παραιτήθηκε λέγοντας ότι «αρνούμαι να μετατραπώ
σε Ιφιγένεια στον βωμό των συμφερόντων
των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών
και των μεγάλων συμφερόντων στον χώρο
του φαρμάκου». Από τότε που παραιτήθηκε
η εισαγγελέας Ελένης Ράικου, ήταν η αγαπημένη των ΜΜΕ ειδικά δε όταν θυμήθηκε,
πολλούς μήνες μετά την παραίτησή της, την
ύπαρξη του «Ρασπούτιν» (ψευδώνυμο) και
τα ξεχασμένα εμβάσματα της NOVARTIS
προς τον σύζυγό της!!!!
Φτάνουν συνέχεια πληροφορίες με ονόματα αλλά κυρίως και ποσά από εκπροσώπους των κομμάτων σε μια πολυσέλιδη
δικογραφία που συγκλονίζει το πολιτικό
σύστημα της χώρας. Ταχτικές διακίνησης
χρημάτων που έχουν αντιγραφεί από τις
πρακτικές του υπόκοσμου της Μαφίας και
το επωφελούνται αυτοί οι «υπεράνω υποψίας» για τον απλό κόσμο που ακόμα δεν
έχει αντιληφθεί την βρώμα που αναδύεται
από αυτό το σύστημα με τις μίζες και συγκλονίζει το πολιτικό κατεστημένο της αστικής τάξης. Αυτές οι πληροφορίες έχουν το
κοινό χαρακτηριστικό ότι μεγάλα ποσά διακινήθηκαν σε μετρητά πάντα μέσα σε βαλίτσες, τσάντες ακόμη και τσάντες Samsonite.
Οι πρώτες πληροφορίες από τους εκπροσώπους των κομμάτων που ανάγνωσαν
τη δικογραφία στη Βουλή, αναφέρουν ότι
ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος κατηγορείται ότι έλαβε το ποσό
των 100.000 ευρώ από τη Novartis.
Για τον Αβραμόπουλο αναφέρεται στη
δικογραφία για μίζες περί τα 40 εκατ.
ευρώ. Αναφέρουν ως αποδέκτη και τον
Καλογερόπουλο.
Για τον Λοβέρδο ότι πήρε χρήματα σε βαλιτσάκι και ότι έκανε ξέπλυμα χρήματος μέσω
μία εταιρίας κομπιούτερ.
Για τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι πήρε στο χέρι 2
εκατ. ευρώ και μέσω μίας συνεργάτιδάς του
ποσά 50 και 70 χιλιάδων.
Για τον Σαμαρά ότι του πήγαν χρήματα σε
δεσμίδες μέσα σε ένα κίτρινο-μοβ βαλιτσάκι.
Για τον Σαλμά ότι του έβαλαν δεσμίδες
120.000 ευρώ στο σακάκι.
Για τον Χατζηνικολάου ότι έπαιρνε μικρά
ποσά 2 και 3 χιλιάδων, ότι έκανε λόμπινγκ
για συναντήσεις του Φρουζή με υπουργούς
και ότι μέσω του real group γινόταν ξέπλυμα
της Novartis, σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται ημερομηνίες και τοποθεσίες.
Ο κ. Βενιζέλος περιγράφεται ως αποδέκτης
μίζας μέσω του συνεργάτη του και πρώην
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Λιντζέρη,
ο οποίος φέρεται να χρηματιζόταν από τη
Novartis.
Κάποιον ρόλο παίζουν και οι εταιρείες διαφήμισης αυτών που διοργανώνουν συνέδρια ιατρικού ενδιαφέροντος. Αλλά στην
δικογραφία φαίνεται τα μεγάλα ποσά που
διοχετεύονται κατευθείαν από την Novartis
σε κορυφαίους υπουργούς και ενός
πρωθυπουργού.
Το βασικό σκάνδαλο είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο εμπορευματοποιεί την Υγεία του λαού, το Φάρμακο,
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πυροδοτεί τους σφοδρότατους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους μονοπωλιακούς
ομίλους, οι οποίοι εκτός των άλλων είναι
πρόθυμοι και να εξαγοράσουν, όταν πρόκειται να διεκδικήσουν μεγαλύτερα μερίδια
αγοράς και κέρδη.
Η μεγαλύτερη προμήθεια που αναφέρεται
είναι των αντιγριπικών εμβολίων επί Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ως γνωστόν η υπόθεση είχε απασχολήσει, τις αρμόδιες αρχές,
τα υπουργεία, το πολιτικό σύστημα αλλά
και την κοινή γνώμη. Δύο υπουργοί του
Μητσοτάκη ο Α. Γεωργιάδης και ο Δ. Αβραμόπουλος ανακρίθηκαν για μίζες από τους
ανακριτές. Οι οικονομικοί εισαγγελείς δεν
εντόπισαν αξιόποινες πράξεις στους προαναφερόμενους πολιτικούς!!!!!!

Ευθύνες Μητσοτάκη
Μόνο τον μήνα Δεκέμβρη του 2021 στην
Ελλάδα είχαμε 20.000 θανάτους, μεγάλο
μέρος αυτών οφείλεται σε ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμών των δημόσιων
νοσοκομείων στο γεγονός ότι δεν επιτάχθηκε ο ιδιωτικός τομέας για COVID ασθενείς και στο ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει
πλέον κανένα μέτρο για να σώσει ζωές.
Παρ ‘όλα αυτά σύμφωνα με εισαγγελικές
πηγές, οι μίζες που διακινήθηκαν σε 10 πολιτικά πρόσωπα ανέρχονται στο ποσό των
50 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι ζημίες του
ελληνικού δημοσίου από τη δραστηριότητα
της Novartis στον τομέα της φαρμακευτικής
δαπάνης υπολογίζονται από δικαστικές
πηγές την 15ετία 2000-2015 στο ποσό των
τριών δισ. ευρώ. Γιατί αυτός ο αριθμός των
νεκρών και γιατί αυτό το χάλι στα δημόσια
νοσοκομεία;
Ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να αμφισβητήσει ορισμένες πρακτικές των ανακριτικών
αρχών και ήδη έχει δηλωθεί η αμφισβήτηση
και η διαφορετική γνώμη έμπειρων δικαστικών σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην διάρκεια της ανάκρισης.
Η μία εισαγγελέας έχει ήδη ονομάσει συμμορία την ομάδα προσώπων αναμειγμένων
στην υπόθεση Novartis. Πρότεινε σε περιεχόμενο πολλών σελίδων την παραπομπή
πολιτικού της Ν.Δ. για κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας σε δίωξη, αλλά και τριών
ακόμα ανακριτών σε ειδικό δικαστήριο και
απάλλαξε δημοσιογράφους που κατηγορούσαν ως σκευωρούς η Ν.Δ. και το ΚΙΝ.
ΑΛΛ.
Από την άλλη μεριά μια αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου θεωρεί ότι δεν υπάρχει
συμμορία γιατί δεν υπάρχουν αποδεικτικά
στοιχεία που να τεκμηριώνουν την σύσταση συμμορίας. Δηλαδή οι σχέσεις ανάμεσα

στους κατηγορούμενους δεν είχαν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είχαν λάβει
τη μορφή της σύστασης οργάνωσης-συμμορίας με στοιχειώδη έστω δομή και ύπαρξη κοινής συμφωνίας μεταξύ τους, ώστε να
διαπράξουν από κοινού αξιόποινες πράξεις, όπως απαιτεί η συγκεκριμένη ποινική
διάταξη». Κατά συνέπεια κρίνει ότι δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον τους η συγκεκριμένη κατηγορία.
Θα το θέσω έτσι απλά, μακριά από κάθε
δικολαβικό ορισμό για να γίνει αντιληπτός
ο ορισμός της συμμορίας όπως τον εξηγεί
παραπάνω η αστική δικαιοσύνη. Δεν έχουμε λένε αποδειχτικά στοιχεία για να τεκμηριώσουμε τον ορισμό της συμμορίας. Δηλαδή δεν υπήρχε μεταξύ τους συμφωνία για
να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις όπως
απαιτεί η ποινική διάταξη. Δεν υπήρχαν
αδικαιολόγητα ποσά χρημάτων που να δικαιολογούν ότι ο υπουργός που εξετάζεται
είχε οικονομικό όφελος, λες και αν υπήρχε
χρηματισμός θα τον είχαν καταθέσει στην
τράπεζα. Είναι πολύ κοντά να μας πούνε ότι
δεν υπήρχε ούτε καταστατικό οργάνωσης
που να ρυθμίζει τις σχέσεις των μελών στις
μίζες.
«Δεν υπήρχε (λέει η αντιεισαγγελέας) στοιχειώδη δομή και ύπαρξη κοινής συμφωνίας
όπως προβλέπει η συγκεκριμένη ποινική
διάταξη». Κατά συνέπεια κρίνει η δικαστικός ότι δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίων
τους η κατηγορία της σύσταση συμμορίας.
Άρα, δεν υπήρχε συμμορία, άρα να πέσουν
στα μαλακά. Εγώ ομολογώ ότι θα απαντήσω έτσι ωμά στον αστικό ποινικό τους κώδικα: «Πιάστω το αυγό και κουρέψτω».
Δεν μπορώ στο σημείο αυτό να μην πάει η
σκέψη μου χρόνια πίσω στην ιστορία. Εκεί
που η αστική τάξη και ο ποινικός της κώδικας έπεφτε στα κεφάλια των αγωνιστών και
μελών του ΚΚΕ και με τον ορισμό της σύστασης της συμμορίας τους κατηγορούσαν
και τους οδηγούσαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο νόμος των αστών έχει φτιαχτεί
για την διατήρηση της κυριαρχίας αυτής της
εγκληματικής τάξης ενάντια στον λαό που
διεκδικεί το δίκιο του.
Επί δύο χρόνια τώρα η δημόσια ζωή της
χώρας διασύρθηκε στη λάσπη από το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της, όπως
είχε διατυμπανιστεί σε όλο τον κόσμο. Όσο
για τις αποκαλύψεις αποδείχτηκαν «κενές
περιεχομένου». Δεν υπάρχει η παραμικρή
αμφιβολία ότι το σκάνδαλο NOVARTIS είναι
δεδομένο και υπαρκτό. Επίσης είναι γεγονός ότι στην διάρκεια της κρίσης με παρεμβάσεις η δαπάνη για τα φάρμακα επανήλθε σε σχεδόν φυσιολογικές διαστάσεις. Το
σύστημα διορθώνει τον εαυτό του. Η Ν.Δ.
αλλά και ο Σύριζα δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ
να ερευνήσει τις πραγματικές αιτίες και τους
φυσικούς ή και ηθικούς αυτουργούς, ούτε
και την διασπάθιση δημόσιου χρήματος.
Κανείς δεν μπήκε στη φυλακή ούτε και δεσμεύτηκε η περιουσία του μέρος της οποίας
είναι από τα χρήματα του Ελληνικού λαού.
Η μηχανή του αστικού πολιτικού συστήματος δουλεύει με ρέγουλα έτσι όπως την
έχουν ρυθμίσει. Ωστόσο οι τιμές των αγαθών είναι απλησίαστες, ο εργαζόμενος δεν
αντέχει άλλο, οι άνθρωποι πεινάνε. Υπάρχει όμως λύση, η οργάνωση του λαού μαζί
με αυτές τις δυνάμεις που αγωνίζονται χέρι
με χέρι να δώσουν στα παιδιά τους και στην
κοινωνία μία διαφορετική προοπτική.
Οι Έλληνες δεν πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι, το πολιτικό προσωπικό της αστικής
τάξης κάνει καλά τη δουλεία του μέχρι την
ανατροπή του.
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Ένα χρονογράφημα για τα πληρωμένα με κρατικό χρήμα μέσα
συσκότισης της Ελλάδας που έχουν καταταγεί στην 108η θέση
παγκοσμίως αναφορικά με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ και κάνουν
πλύση εγκεφάλου σε ένα καθυστερημένο, συντηρητικό, ρατσιστικό,
ομοφοβικό, ηθικά “αδιευκρίνιστο” κοινό ψηφοφόρων της Νέας Δεξιάς,
του κόμματος – ενσάρκωση της “αμαρτωλής” ΕΡΕ του Κωνσταντίνου
Τάσος
Καραμανλή της δεκαετίας 1958-1967, για να συνεχίσουν (τα μέσα
Θεοδωρίδης συσκότισης) να στηρίζουν την κυβέρνηση – τσίρκο του κούλη, ώστε να
ολοκληρώσει την παντελή καταστροφή της χώρας. Εδώ θα βρείτε τα
“κατορθώματα” ενός “αδιευκρίνιστου” ηθικά πρωθυπουργού, που ενώ ψηφίστηκε απ’
τους γιδοβαλκάνιους ελλάνιους για να “μην ζουν οι Έλληνες με επιδόματα” (όπως ο ίδιος
διακήρυττε προεκλογικά), ο ίδιος είναι αυτός που παίρνει ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΓΡΟΤΗ χωρίς να
είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης, στερώντας το δικαίωμα από κάποιον πραγματικό αγρότη
που το δικαιούται (εδώ δεν φταίμε αν κάνουμε συνειρμούς με τον μακαρίτη τον πατέρα
του που έτρωγε από ΤΡΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ στην περίοδο της Κατοχής, στερώντας το φαγητό
από άλλους που το είχαν ανάγκη), ενώ έχει μετατρέψει την χώρα σε χειρότερη και από
την μυθική Σοβιετία, με τα επιδόματα που κοροϊδεύει πως δίνει στους πολίτες που έχουν
ανάγκη (δίνει το 1/10 σε όσους τους καταλήστευσε το κράτος στους λογαριασμούς
ρεύματος, στα καύσιμα, στα προϊόντα σουπερμάρκετ, στο κόστος ζωής). Και αυτά τη στιγμή
που ο ανίκανος και ατζαμής κολαούζος ο βαλτός από το καρτέλ των πλουτοκρατών και
λαμόγιων της χώρας, σχεδιάζει να “δραπετεύσει” από την απαιτητική όπως αποδείχθηκε
θέση του διαχειριστή συμφερόντων, μέσω πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβρη, κατά πάσα
πιθανότητα, ώστε να γλιτώσει και την συντριβή, την κατακραυγή, αλλά και την λογοδοσία
(αυτό το τελευταίο θα το δούμε!!!)
Η “αδιευκρίνιστη” ηθική της Δεξιάς Νο1
Είχαμε τα “αδιευκρίνιστα” ποσά που βρέθηκαν στον
λογαριασμό του Υπουργού Σπυρίδωνα Γεωργιάδη,
ποσά που δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει ούτε
ο ίδιος ούτε και η Εφορία. Αλλά δεν είναι εύκολο
πράγμα να κατηγορήσεις ένα βουλευτή του …
εύρους του ‘Άδωνι”. Γι’ αυτό και η Εφορία εφηύρε
ένα νέο όρο, την πολύπαθη λέξη “αδιευκρίνιστα”.
Εδώ που τα λέμε, το μόνο αδιευκρίνιστο είναι πόσο
φοβάται η Εφορία τα αφεντικά της στην κυβέρνηση,
που είναι προσωρινά αφεντικά, και θα έπρεπε να
το ξέρουν αυτό οι εφοριακοί. Πραγματικό τους
αφεντικό είναι ο Ελληνικός λαός. Αλλά είπαμε,
Ελλαδιστάν. Υποσαχάρια χώρα όπου οι έννοιες
δικαιοσύνη, ισονομία, ανεξαρτησία, διαφάνεια,
υπευθυνότητα, λογοδοσία, δεν έχουν εφευρεθεί
ακόμη!
“Αδιευκρίνιστα” λοιπόν ποσά, είναι αυτά που
φως φανάρι είναι παράνομα αλλά η Εφορία, ή ο
οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ΦΟΒΑΤΑΙ να
κατονομάσει ως ΑΔΗΛΩΤΑ εισοδήματα. Διότι τότε
θα καλούνταν ο υπεύθυνος (και φοροφυγάς) να
δικαιολογήσει πού βρήκε το χρήμα. Είναι “μίζα”,
“μαύρο” ξεπλυμένο από ναρκωτικά, ή παρανομίες
χρήμα, μπαχτσίς, φιλοδώρημα, μεσιτικά, τι επί
τέλους; Οτιδήποτε άλλο παρά “αδιευκρίνιστα”.
Κάτι άλλο που είναι αδιευκρίνιστο είναι σίγουρα
η ηθική του πρωθυπουργού. Έκανε αίτηση και
πήρε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 8.500 Ευρώ ως
κατ’ επάγγελμα αγρότης. Τι είδους ηθική είναι αυτή
που “καμώνεται” κάποιος πως είναι αγρότης για να
εισπράξει επιδόματα; Και σαν να μην έφτανε αυτό,
μας δουλεύουν ΜΠΡΟΣΤΑ στα μάτια μας, διότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε
γιατί παίρνει ο πρωθυπουργός αγροτική επιδότηση είπε πως “ο Μητσοτάκης ΔΕΝ έκανε
αίτηση για την επιδότηση, την πήρε αυτόματα”. Και αποκαλύπτεται με έγγραφο ότι χωρίς
αίτηση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ΔΕΝ μπορείς να επιδοτηθείς. Δεν αισθάνεσαι
ότι σε θεωρούν ηλίθιο; Ή πως η ηθική τους, μπάζει από παντού; Τέτοια ηθική που πριν
χρόνια τον ανάγκασε τον ίδιο αυτόν υιό του άλλου περίφημου άρπαγα του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη (έγιναν ανέκδοτο τα “αδιευκρίνιστα” αρχαία κειμήλια που είχε στη συλλογή
του”), να δηλώσει πως είναι χωρισμένος για να κάνει ξεχωριστή δήλωση πόθεν έσχες, (η
οποία πάλι είχε “αδιευκρίνιστα” ποσά, διότι κάπου έπρεπε να πάνε οι μίζες του πάλαι ποτέ
σκανδάλου της Ζίμενς), να αγοράσει πολυτελή έπαυλη στο Παρίσι (το σπίτι του Βολτέρου),
να δικαιολογεί εκατοντάδες εκατομμύρια σε δάνεια (δανεικά και αγύριστα) και να μεγαλώνει
συνεχώς την περιουσία του, που κάθε άλλο παρά αδιευκρίνιστη είναι!! (θαρρώ αυτό το λένε
ξέπλυμα χρήματος από ‘μίζες’ το να αγοράζεις ακίνητα).
Αυτή η “αδιευκρίνιστη” ηθική θα πρέπει να συνοδεύει τον κούλη σαν μελανή κηλίδα στο
βιογραφικό του για πάντα. Έλα όμως που οι ψηφοφόροι του το θεωρούν προσόν; Δηλαδή
το να κλέβεις, να εξαπατάς και να γίνεσαι ζάπλουτος είναι “μαγκιά” και όχι αίσχος. Μάλιστα.
Τότε οι ίδιοι αυτοί ψηφοφόροι του κούλη θα θεωρούν “κορόιδο” τον έρμο τον Τσίπρα που
μοιράστηκε ένα βραβείο για τον θρίαμβο της υπογραφής συμφωνίας με τον πρόεδρο Ζάεφ,
της Βόρειας Μακεδονίας, του ύψους των 35000 Ευρώ και ΤΑ ΔΙΕΘΕΣΕ (ο Τσίπρας) ΣΕ
ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΩΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ. Κορόιδο λοιπόν ο Τσίπρας,
“μάγκας” ο κούλης. Έτσι πορεύεται ο γιδοβαλκάνιος Ελλάνιος κάτοικος και γι’αυτό όλες οι
χώρες τον βλέπουν και τον κοροϊδεύουν...
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Η “αδιευκρίνιστη” ηθική της Δεξιάς
Νο2
Μέσα στο πλαίσιο του ‘αντιπερισπασμού’
που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση-τσίρκο
για να αποπροσανατολίσει τους πολίτες
και να μην ασχολούνται με το κυρίως
πιάτο – αυτό της καταλήστευσης
της χώρας και της υποθήκευσης των
έμψυχων και περιουσιακών στοιχείων
της στο τοκογλυφικό κεφάλαιο και τις
πολυεθνικές, είναι και η ενασχόληση
των ελληνικών μέσων συσκότισης
(υπενθυμίζουμε πως είναι 108 στην
παγκόσμια
κατάταξη
διαφάνειας
και ελευθερίας του τύπου) είναι και
το κουτσομπολιό για την εμφάνιση
κυρίως των γυναικών πολιτικών της
αντιπολίτευσης. Από την υποτιθέμενη
πολυτελή βίλα που νοικιάζει ο Τσίπρας
σε παραλιακό μέρος της Αττικής, έως την κριτική στην εμφάνιση της κας Έφης Αχτσιόγλου,
που στοχοποιήθηκε αρκετά από τα σκοτεινά δίκτυα της κυβέρνησης-τσίρκο, ακριβώς επειδή
είναι ικανή, αποτελεσματική και επικίνδυνη για τα σχέδια των λαμόγιων. Έβαλε λοιπόν
η κυβέρνηση-τσίρκο το παρακράτος που είναι σήμερα εφοδιασμένο με πληκτρολόγιο να
μειώσει μια γυναίκα, εργαζόμενη και μητέρα, ακριβώς για την ατημέλητη εμφάνισή της
σε κοινωνικά δίκτυα (λες και μια φορά δεν έχει
δικαίωμα μια γυναίκα που είναι εργαζόμενη,
μητέρα και σύζυγος να είναι ατημέλητη). Πήραν
όμως την σωστή απάντηση απ’ την σημαντική
αυτή πολιτικό και προσωπικότητα. Κρίμα το
Ελλαδιστάν να πέφτει τόσο χαμηλά και να
δείχνει έτσι και τον πανικό του που το τωρινό
καθεστώς καταρρέει σιγά σιγά. Ποτέ πια Δεξιά
στη χώρα των εργαζόμενων, σκεπτόμενων
πολιτών…
Η κίνηση της Γιάμαλη με το σακάκι που διέλυσε τα πατριαρχικά στερεότυπα
Με αφορμή τη σεξιστική επίθεση των τρολς κατά της Έφης Αχτσιόγλου, η Νατάσα Γιάμαλη
μίλησε ανοιχτά για την πατριαρχία που θέλει τις γυναίκες «γλάστρες» και έκανε μια κίνηση
που θα συζητηθεί…
«Γιατί αν φορούσα κοστούμι και γραβάτα αυτά που λέω θα ήταν πιο σοβαρά και τώρα αν
βγάλω το σακάκι θα πάψουν ως δια μαγείας να είναι;», είπε η γνωστή δημοσιογράφος του
Kontra Channel με αφορμή τη χθεσινή χυδαία σεξιστική επίθεση που έγινε σε βάρος της
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου από δεξιά τρολ επειδή έδειχνε κουρασμένη και δεν
ήταν - κατά την άποψή τους - κατάλληλα ντυμένη για να την πάρουν στα σοβαρά.
Αναλυτικότερα, η Νατάσα Γιάμαλη όταν εμφανίστηκε live στην εκπομπή του Kontra 24,
προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση βγάζοντας το σακάκι ενώ είπε τα εξής:
«Οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με μια γυάλινη οροφή. Το γνωρίζουμε το βλέπουμε. Το
ζούμε. Το λένε τα στοιχεία, όχι τα δικά μου, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των
Φύλων, του ΟΗΕ. Ακόμη και εκείνες που βρίσκονται στην κορυφή του χώρου τους έρχονται
αντιμέτωπες με την τοξικότητα του σεξισμού. Όχι για το περιεχόμενο των λόγων τους αλλά
για την επιτέλεση του φύλου τους. Τελευταίο θύμα η Έφη Αχτσιόγλου. Και πολλές πριν από
εκείνη», σχολιάζει η δημοσιογράφος.
Στη συνέχεια προσθέτει, «Επερωτώνται όχι για το έργο τους ή για την πολιτική τους στάση
αλλά για τα ρούχα, τα μαλλιά, το μακιγιάζ, τα κιλά, τον σωματότυπο ή την προσωπική
ζωή τους. Ζητήματα που οι άνδρες συνάδελφοι τους τα έχουν -εν πολλοίς-λυμένα. Μπορεί
μια πολιτικός να είναι απεριποίητη ; Έστω μια φορά; Γιατί αν δεν μπορεί μια ναι γυναίκα
πολιτικός να είναι έστω μια φορά κουρασμένη κι όχι «στην τρίχα» με όρους τηλεόρασης
που μπαίνει ο πήχης για τις υπόλοιπες λιγότερο προνομιούχες; Θέλουμε γυναίκες
πολιτικούς «διακοσμητικές»; Σε δευτερεύοντα υπουργεία; «Δεν βρίσκουμε» όπως είχε πει
σε συνέντευξη του ο πρωθυπουργός; Ή θέλουμε γυναίκες με φεμινιστικό λόγο που έχουν
εμπειρία, βιώματα και γνώσεις και δεν προέρχονται απαραίτητα από πολιτικές οικογένειες
να φέρνουν την πραγματικότητα τους στο κοινοβούλιο και να μας εκπροσωπήσουν;»
«Είναι δυνατόν να συζητάμε για το «τι κάνει στο κρεβάτι της η Δόμνα», για το αν «θα γίνει
μάνα η Ρένα», για το αν «είναι σέξι η Όλγα» και για το αν «δικαιούται να βγει με τιραντάκι
η Έφη»; Κι αν αυτό είναι το επίπεδο της συζήτησης; Γι' αυτές, που μπαίνει ο πήχης για
τις γυναίκες που κάθε μέρα στενάζουν να τα φέρουν βόλτα; Για τις γυναίκες που σχολάνε
και έχουν δεύτερη βάρδια στο σπίτι, που χάνουν δουλειές επειδή είναι γυναίκες και ίσως
γίνουν μητέρες, για εκείνες που δεν θέλουν να γίνουν μητέρες κ ας πέρασαν τα 35; Γιατί αν
φορούσα κοστούμι και γραβάτα αυτά που λέω θα ήταν πιο σοβαρά και τώρα αν βγάλω το
σακάκι θα πάψουν ως δια μαγείας να είναι;», σχολιάζει και κλείνει εκεί το θέμα.
Μάλιστα προχώρησε στο να αναρτήσει το βίντεο στο προσωπικό της προφίλ στο
facebook, με αποτέλεσμα να προκληθεί πραγματικός σάλος στα κοινωνικά δίκτυα.
Εκατοντάδες χρήστες έδειξαν να επικροτούν την κίνηση της δημοσιογράφου και έσπευσαν
να κοινοποιήσουν τη δημοσίευση.
Μεσαίωνας στο μυαλό Νο1
Μην σκανδαλίζεις, λένε οι παπάδες. Όμως, για τους άλλους, όχι για τον εαυτό τους...
Είπαμε, υπάρχουν και καλοί παπάδες, κυρίως ο κλήρος της χαμηλής βαθμίδας,
που πολεμάει καθημερινά την ανέχεια, τα
προβλήματα, την κοινωνική ανισότητα. συνεχίζεται στη σελίδα 21
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συνέχεια από τη σελίδα 20
Υπάρχουν όμως και τα… προγούλια, οι
μπυροκοιλιές (beer bellies), και τα χρυσά
πετραχήλια. Η κλίκα της οργανωμένης ΕΠΕ της
Εκκλησίας στο Ελλαδιστάν. Οι οποίοι έχουν
τρισεκατομμύρια περιουσία και απομυζούν
συνεχώς το (καταχρεωμένο και χρεωκοπημένο)
κράτος. Και συνεχώς προκαλούν και
σκανδαλίζουν. Αυτή τη φορά, o Ιερώνυμος,
κάλεσε τους πολιτικούς που θα συμβάλλουν στο
να οικειοποιηθεί η εκκλησία χιλιάδες στρέμματα
και τους φίλεψε… Στο εξοχικό του Ιερώνυμου
στην πλαγιά του Ελικώνα με θέα τον Κορινθιακό.
Το κτίριο και την διαμόρφωση την είχε φτιάξει η
Μητρόπολη Θηβών σαν κέντρο αποκατάστασης
με επιδότηση! Στην πορεία βάλανε και μια πισίνα και
έγινε το ησυχαστήριο του Αρχιεπισκόπου. Η φωτογραφία
που είδε το φως της δημοσιότητας, με ένα τσούρμο
ακαμάτηδες να τρωγοπίνουν στην υγειά των κορόιδων
(του λαού) έγινε ‘viral” στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ντροπή
να προκαλούν έτσι τον λαό, που δεν έχει να πληρώσει τον
λογαριασμό του ρεύματος (ο μηνιαίος μισθός δεν φτάνει
γιατί ο λογαριασμός είναι τριπλάσιος και τετραπλάσιος
από τον κανονικό μετά τις ληστρικές αυξήσεις “καπέλο”
των παρόχων ενέργειας για να προσελκύσουν ενδιαφέρον
για ιδιώτες επενδυτές). Ο χωρισμός της εκκλησίας από το
κράτος είναι ένα βήμα. Κατόπιν, θα πρέπει να κατατεθεί
“περιουσιολόγιο” της Εκκλησίας στο κράτος, ώστε να γνωρίζουμε τι υποχρεώσεις έχουν.
Και μετά, θα πρέπει να πάψει το ντροπιαστικό φορτίο της μισθοδοσίας από τον κρατικό
κορβανά, την στιγμή μάλιστα που η Εκκλησία ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ στα φορολογικά έσοδα.
Θέλει τόλμην η διάσπαση αυτή, και δεν έχει βρεθεί ακόμη πολιτικό ον με επαρκές ανάστημα
που να μπορεί να το κάνει…
Μεσαίωνας στο μυαλό Νο2
Με την θέληση του Θεού, και οι
άτεκνοι… Ιδού ο υπουργός Υγείας.
Γιός του θεωρητικού και υποστηρικτή
της άκρας δεξιάς και της χούντας Κ.
Πλεύρη. Ο κούλης ξεπληρώνοντας
Σαμαρικά “γραμμάτια” τον έβαλε
στην κυβέρνηση για να αποτελειώσει
την Υγεία. Δηλαδή, να την διαλύσει
ώστε να ωφεληθούν οι μεγάλοι
κλινικάρχες που παίζουν την υγεία
του κοσμάκη στο χρηματιστήριο
αξιών. Αυτός λοιπόν ο ανεκδιήγητος για την προσφορά του στην Υγεία υπουργός (ο
προκάτοχός του ΚΑΙ ο ίδιος είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο 30.000+ ασθενών με COVID,
οι μισοί από τους οποίους κατέληξαν ΕΚΤΟΣ Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) βγαίνει στα
ιδιωτικά και κρατικά κανάλια που ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ στη κυβέρνηση -τσίρκο, αντί να ΑΝΗΚΟΥΝ
στον Ελληνικό Λαό, και “αδειάζει” το περιεχόμενο του μυαλού του. Πώς θα προσελκύσει
τους ψηφοφόρους του κούλη, τους μπατριώτες του “πατρίς-θρησκεία-οικογένεια” αν
δεν υποκριθεί τον (αρρωστημένα) θρήσκο; Και με μια του κουβέντα ξεμπέρδεψε με τον
φεμινισμό, με τα δικαιώματα των γυναικών, με την ισότητα των φύλλων, και με το δικαίωμα
στην μητρότητα. Είπε λοιπόν ο ανεκδιήγητος: πως αν κάποιος δεν μπορεί να κάνει παιδιά
(δηλαδή κάποια, διότι απ’ ότι ξέρουμε μόνο οι γυναίκες τεκνοποιούν…) αυτό είναι …
θέλημα θεού. Μάλιστα. Αφού το είπε ο Πλεύρης, ανάψτε κανα κεράκι για τη χάρη του και
πάμε παρακάτω…
Μεσαίωνας στο μυαλό Νο3
Έχουμε την εντύπωση πως η
διεφθαρμένη αυτή κυβέρνησητσίρκο το έχει στο DNA της να
είναι έτσι: διεφθαρμένη. Η επίθεση
σε όλους τους τομείς εναντίον
του εργαζόμενου λαού, των
συνταξιούχων, των ευάλωτων
και των νέων /άνεργων, είναι
απλά το κερασάκι στην τούρτα.
Ο σκοπός αυτής της αναίσχυντης
ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ επίθεσης
είναι να μασουλάει τον καιρό η
κυβέρνηση-τσίρκο, να απασχολεί
τους πολίτες (να κοιτάζουν
αλλού) ενώ η κύρια δουλειά
γίνεται στα μουλωχτά στη Βουλή.
Περνούν νομοσχέδια (και με την
αυτοδυναμία που ΤΟΥΣ ΔΩΣΑΤΕ
ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ) που
καταντούν την εργασία ζητιανιά
από τους ιδιοκτήτες αυτής της
χώρας – τραπεζίτες, ασφαλιστές,
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μεγαλογιατρούς, μεγαλοδικηγόρους, μεγαλοβιομήχανους, τα τραστ και τις ομερτά των
κλικών στους τομείς προμηθειών και κρατικών εργολαβιών. Έτσι ενώ ο κόσμος ασχολείται
με τα επιμέρους (π.χ. επίθεση στους ερευνητικούς δημοσιογράφους, κατηγορίες εναντίον
εισαγγελικών λειτουργών που ‘ενοχλούν’ για την υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ, η πρόσφατη δίωξη
του πρώην υπουργού Νίκου Παππά, κλπ) αυτοί ολοκληρώνουν την απόλυτη καταστροφή
του κοινωνικού ιστού, με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους χωρίς κανένα δικαίωμα, με πολίτες
τρομαγμένους που βλέπουν να χάνεται η αξία της περιουσίας τους, χωρίς αξιοπρεπή
υγεία, παιδεία, συντάξεις, με τις υποδομές, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και την κρατική
ιδιοκτησία να αλλάζει χέρια και να ξεπουλιέται σε ιδιώτες για ένα ελάχιστο τμήμα της αξίας
τους, και το χρέος της χώρας να μεγαλώνει. Η Δεξιά, όπως και πολλές άλλες διεφθαρμένες
κυβερνήσεις στην Ελλάδα τόσα χρόνια, αλλά και σε όλο τον κόσμο υπηρετούν αυτόν
ακριβώς τον σκοπό: Πώς θα υποδουλώσουν έμψυχο και περιουσιακό υλικό μιας χώρας
σε ξένα (κυρίως αμερικάνικα, αλλά και σαουδαραβικά, κλπ) συμφέροντα. Και λέγοντας
συμφέροντα, είναι πολύ συγκεκριμένα, αυτά είναι ο δανεισμός με διάφορα ποσοστά
επιτοκίων, αλλά πάντα έτσι ώστε να είναι αδύνατο να σηκώσει κεφάλι οικονομικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά μια τέτοια υπόδουλη χώρα. Αυτά, και με τις υγείες σας, ενώ περιμένουμε να
δούμε ποιά άλλη κοινωνική και επαγγελματική ομάδα θα κατηγορήσει και θα καταδιώξει η
κυβέρνηση-τσίρκο.
Η ιστορία των “χαφιέδων” και το ντροπιαστικό τους παρελθόν
Οι ρίζες των Ελληνικών αστυνομικών
υπηρεσιών χαφιεδισμού, βασανισμών και
τρομοκράτησης των εργατικών συνδικάτων
και των λαϊκών κινητοποιήσεων, φτάνουν
μέχρι την περίοδο μετά την Μικρασιατική
Καταστροφή. Τότε ήταν που το αστικό
κράτος χρησιμοποίησε τους μηχανισμούς
που πιο πριν είχαν αναλάβει τον
"εξωτερικό" εχθρό στην Μικρά Ασία,
ενάντια στον "εσωτερικό", δηλαδή τους
Έλληνες εργάτες που αγωνίζονταν
για τα δικαιώματά τους-και όλους τους
εργάτες που δούλευαν στην Ελλάδα.
Σε μια περίοδο που ανέβαιναν οι εργατικοί αγώνες, ιδρύθηκε η "Υπηρεσία Εθνικής
Ασφάλειας" (αργότερα "Υπηρεσία Γενικής Ασφάλειας), με υπεύθυνο τον Συνταγματάρχη
του Μικρασιατικού Μετώπου Γεώργιο Φεσσόπουλο. Η τοποθέτηση του Φεσσόπουλου είχε
να κάνει ακριβώς με το "έργο" του στο Μικρασιατικό μέτωπο κατά των μουσουλμανικών
πληθυσμών. Ο Φεσσόπουλος εξελίχθηκε σε έναν από τους κατεξοχήν αντικομμουνιστές
ειδικούς του κράτους και έγραψε και πολλά βιβλία για το θέμα. Αποστρατεύτηκε το 1929
και οι "υπηρεσίες" του αξιοποιήθηκαν στην συνέχεια από την φασιστική δικτατορία της 4ης
Αυγούστου.Η δημιουργία της πρώτης συγκροτημένης υπηρεσίας χαφιέδων και καταστολής
του εργατικού κινήματος βασίστηκε και στα παραδείγματα αντίστοιχων υπηρεσιών της
Αγγλίας και της Γαλλίας. Όμως, τουλάχιστον για ένα μεγάλο τμήμα της χώρας, η "τεχνογνωσία"
της "εθνικής" ασφάλειας, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το
κράτος των Νεότουρκων. Η ίδια η λέξη "χαφιές" προέρχεται από το Οθωμανικό "hafiye". Οι
hafiye ήταν μυστικοί αστυνομικοί, υπάλληλοι του κράτους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Καταργήθηκαν επίσημα το 1908 από τους Νεότουρκους, όμως στην ουσία διατηρήθηκαν
ως μηχανισμός των Νεότουρκων ενάντια στους Σοσιαλιστές και τις εργατικές κινήσεις της
Θεσσαλονίκης. Μετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης, όλοι οι χριστιανοί hafιye (χαφιέδες),
μεταφέρθηκαν ομαλά από την τουρκική αστυνομία στην ελληνική και αποτέλεσαν βασική
πρώτη ύλη για την πρώτη μυστική ασφάλεια. Έτσι, ο "εθνικός κορμός" με τους διώκτες
του εργατικού κινήματος και των κομμουνιστών και τους καταδότες των αγωνιστών, ως
μηχανισμός, είναι στην πραγματικότητα απόγονος των Οθωμανών και των Nεότουρκων
hafιye. Από εκείνη την πρώτη περίοδο ίδρυσης της νέας υπηρεσίας στην Ελλάδα, οι
χαφιέδες ήταν αστυνομικοί με πολιτικά, που πληρώνονταν με κανονικό μισθό (δηλαδή με
τα λεφτά του λαού που παρακολουθούσαν και βασάνιζαν).Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και
ένας από τους πιο φοβερούς βασανιστές της εποχής, ο Δημήτρης Οικονόμου, γνωστός και
ως "Παπάς". Ο Οικονόμου ήταν απόγονος "μακεδονομάχων" και γιός Παπά (από εκεί και
το παρατσούκλι). Φανατικός αντικομμουνιστής, εντάχθηκε στην αστυνομία. Κάποια στιγμή
άνοιξε και παπουτσάδικο αλλά το μαγαζί φαλίρισε και ξαναγύρισε στην αστυνομία το 1924,
λίγο πριν ιδρυθεί η νέα υπηρεσία (1925). Ο αρχιβασανιστής Οικονόμου, μαζί με άλλους
"εθνικόφρονες" της υπηρεσίας, οργάνωναν συλλήψεις και βασανισμούς συνδικαλιστών
και κομμουνιστών. Οι γνωστότερες μέθοδοι "απόσπασης πληροφοριών" ήταν η φάλαγγα
και το "τσιγκέλι" (το οποίο το πήραν κατευθείαν από τους προγόνους της νέας υπηρεσίας
(τους Οθωμανούς και Τούρκους hafiye) και φυσικά το ανελέητο ξύλο. Ο Παπάς ένα βράδυ
το 1925 συνέλαβε και χτύπησε έναν νεαρό και ξεκίνησε να τον οδηγήσει στην ασφάλεια για
"ανάκριση". Όμως, στην διαδρομή, ο νεαρός κατάφερε να του ξεφύγει, αφού τον έσπρωξε
και τον έριξε σε ένα χαντάκι. Ο αρχιβασανιστής "Παπάς" έμεινε στο χαντάκι με σοβαρό
τραύμα στο πόδι και από τότε έμεινε κουτσός. Ο νεαρός ήταν ο μετέπειτα γραμματέας
της Κ.Ε του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης. Ο Παπάς έμεινε στην υπηρεσία και η "καριέρα" του
(που είχε μείνει στάσιμη λόγω του τραυματισμού του) εκτοξεύτηκε όταν μπήκαν οι ναζί
στην Ελλάδα (όπως και με άλλους "πατριώτες" ακροδεξιούς). Έγινε ανθυπομοίραρχος
και υπαρχηγός του εγκληματία αρχιδοσίλογου Αντώνη Δάγκουλα (του "Δράκου" της
Θεσσαλονίκης). Μετά τη συντριβή των ταγματασφαλιτών στο Κιλκίς το 1944 από τον ΕΛΑΣ
κατέβηκε στην Αθήνα. Όπως και άλλοι συνεργάτες των ναζί, μετά την Βάρκιζα εντάχθηκε
κανονικά στον κρατικό μηχανισμό και στις νέες "εθνικές" υπηρεσίες ασφαλείας. Από εκεί
συνέχισε να πληρώνεται κανονικά και συνταξιοδοτήθηκε. Πέθανε το 1984.
Πηγές: "Οι κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα 1923-1927", Δ.Λιβιεράτος, Εναλλακτικές
εκδόσεις. "Ο Ελληνικός Φασισμός στον Μεσοπόλεμο", Σπουδή στο Γαλανόμαυρο,"Ο
Χαφιές": Το κράτος κατά του κομμουνισμού", Α. Δάγκας, Ελληνικά Γράμματα, "Θεσσαλονίκη,
πόλη των φαντασμάτων", M.Mazower, Aλεξάνδρεια.
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ΦΑΙΣΤΟΣ – ΜΑΤΑΛΑ: Η Κρήτη και τα παιδιά των λουλουδιών
Αρχαϊκά ανάκτορα, τοπία που
εναλάσσονται, παραλίες σύμβολα. Εκεί που η Κρήτη συναντά τους χίπις.
Σε ένα από τα δημοφιλέστερα
νησιά της Ελλάδας, την Κρήτη,
στο νότο του νομού Ηρακλείου,
Γιάννης
θα βρεθείτε στα ίχνη των ΜινωΚακαγιάννης
ιτών. Η Φαιστός, η έπαυλη της
Αγίας Τριάδας, ο Κομμός: σταθμοί στην αρχαϊκή ιστορία της Κρήτης. Μνημεία επιβλητικά, μοναδικά στον κόσμο. Έπειτα, επιστροφή
στο παρόν. Επίσκεψη στα Μάταλα. Στις διάσημες
σπηλιές, τις λαξεμένες στο βράχο από ψαμμίτη
και στην υπέροχη παραλία τους. Εδώ θα νιώσετε
τον απόηχο της εποχής των χίπις. Εκείνοι χάρισαν
διεθνή φήμη σε αυτό το κάποτε μικρό ψαροχώρι, αλλά και μια θέση στη σύγχρονη ιστορία του
πολιτισμού.

Αξίζει να δείτε στη Φαιστό

Φαιστός: το επιβλητικό ανάκτορο του Ραδάμανθυ
Κτισμένη πάνω σε ύψωμα, δεσπόζει στην εύφορη κοιλάδα
της Κάτω Μεσαράς που περιτριγυρίζεται από τα Αστερούσια
και από τον Ψηλορείτη, το ψηλότερο βουνό της Κρήτης και
ένα από τα επιβλητικότερα στην Ελλάδα. Εδώ, σύμφωνα με
τη μυθολογία, βασίλεψε η δυναστεία του Ραδαμάνθυος, γιου
του Δία και αδελφού του Μίνωα. Η Φαιστός ήταν ένα από τα
σημαντικότερα κέντρα του μινωικού πολιτισμού και η σπουδαιότερη σε πλούτο και δύναμη πόλη της νότιας Κρήτης. Η
περίοδος της ακμής της συμπίπτει με την έναρξη της εποχής
του Χαλκού στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. Το πρώτο ανάκτορο χτίστηκε περίπου στα 1900 π.Χ. και μαζί με τα άλλα
γύρω κτίσματα είχε έκταση 18.000 τετραγωνικά μέτρα, λίγο
μικρότερη από εκείνη του ανακτόρου της Κνωσού. Ο μεγάλος
σεισμός που έγινε κοντά στο 1700 π.Χ. κατέστρεψε τη Φαιστό, όπως και την Κνωσό. Στη θέση του ανακτόρου οικοδομήθηκε ένα νέο και πιο επιβλητικό, στο οποίο ανήκουν τα περισσότερα αναστηλωμένα λείψανα, ενώ έχουν αποκαλυφθεί
και αρκετά τμήματα του πρώτου ανακτόρου. Από την πρώιμη
αρχαϊκή εποχή σώζεται ο ναός της «Μεγάλης Μητέρας» ή της
Ρέας.
Ο δίσκος της Φαιστού: τα ιερογλυφικά των Μινωιτών
Οι Μινωίτες φυλάσσουν ακόμη τα μυστικά τους και ο δίσκος της Φαιστού είναι ένα από αυτά. Αξιοθέατο σπουδαίο,

οποίο σχηματίζεται μια υπέροχη αμμουδερή
παραλία, βραβευμένη με γαλάζια σημαία. Πολύ
κοντά βρίσκεται η παραλία της Κόκκινης Άμμου
και η παραλία του Κομού, γνωστή για τις χελώνες καρέτα που γεννούν εκεί τα αβγά τους. Βουτήξτε σε πεντακάθαρα βαθιά νερά και επιδοθείτε
σε οργανωμένα θαλάσσια σπορ. Μη χάσετε την
ώρα που ο ήλιος δύει στο καταγάλανο Λιβυκό,
πίσω από τα Παξιμάδια, τα δύο μικρά νησιά
ανοιχτά του κόλπου της Μεσαράς.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της
Φαιστού

από αυτά που σίγουρα πρέπει να δείτε κατά το ταξίδι σας
στην Κρήτη, ανακαλύφθηκε το 1908 και, παρόλο που μαζί
του ασχολήθηκαν και ασχολούνται δεκάδες αρχαιολόγοι και
γλωσσολόγοι σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Ο δίσκος χρονολογείται πιθανόν από τον 17ο αι. π.Χ. και θα τον δείτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, ένα από τα σημαντικότερα
μουσεία της Ελλάδας.
Μάταλα: τόπος σύμβολο με «έδρα» την Κρήτη
Τα παιδιά των... παιδιών των λουλουδιών, που έκαναν τη
δεκαετία του ‘70 τα Μάταλα διάσημα σε όλον τον κόσμο,
επιστρέφουν εδώ χάρη στο Matala Beach Festival, που διοργανώνεται τα καλοκαίρια στην υπέροχη αμμώδη παραλία
με τις λαξευτές σπηλιές. Η ιστορία της περιοχής έχει πολύ
βαθύτερες ρίζες: τα Μάταλα ήταν λιμάνι της Φαιστού και μετά
της Γόρτυνας ως τα πρωτοβυζαντινά χρόνια. Κανένας δεν θα
σας πει με σιγουριά ποιος δημιούργησε τις σπηλιές τις λαξευμένες στο μαλακό πέτρωμα απέναντι από τον πολύβουο
οικισμό, που είναι γεμάτος ξενοδοχεία, καφέ-μπαρ, εστιατόρια και μαγαζιά. Από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την
εποχή των πρώτων χριστιανών, κατοικούσαν εδώ άνθρωποι
ή έθαβαν τους νεκρούς τους.
Βουτιά στα καταγάλανα νερά της Κρήτης
Τα Μάταλα βρίσκονται σε ένα μεγάλο κλειστό κόλπο, στον

Τήνος: Το ελληνικό νησί
που αποθεώνουν ΜΜΕ του
Καναδά και της Βρετανίας
Tην αυθεντικότητά της Τήνου
αναδεικνύουν δύο αγγλόφωνα μέσα που καλύπτουν τον
Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Δεν υπάρχει μέρος σαν
αυτό το ελληνικό νησί, όπου
μπορεί κανείς να χαλαρώσει
στην ηλιόλουστη παραλία και
να απολαύσει τη γαλάζια θάλασσα» γράφει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη «Μούσα του Αιγαίου» το καναδικό
«The Travel» με πάνω από 4
εκατομμύρια αναγνώστες. Και
προσθέτει ότι η Τήνος » έχει
διατηρήσει ακόμα την αυθεντική του γοητεία. Είναι ένα μέρος που προορίζεται για
όσους απολαμβάνουν την ηρεμία και τις
απρόσκοπτες παραλίες».
Αλλά και η βρετανική εφημερίδα
LIVERPOOL ECHO παρουσιάζει την Τήνο
ως «μια χαλαρωτική εναλλακτική, με πολλούς αρχαίους ανεμόμυλους που βρίσκονται

σε όλη την απέραντη ύπαιθρό της».
Πλεονεκτήματα
Τονίζει ότι αποτελείται από υπέροχα ορεινά
χωριά και αμμώδεις παραλίες και εξαίρει το
παραδοσιακό ελληνικό φαγητό στις ταβέρνες του νησιού. Τέλος, αναφέρει ότι είναι ένα
από τα πιο θρησκευτικά νησιά της Ελλάδας,
με πολλά πανηγύρια να γίνονται σε όλο το

Η Αγία Τριάδα: η θερινή κατοικία του Βασιλιά
Κοντά στη Φαιστό, στις όχθες του Γεροπόταμου
και σε ένα από τα ομορφότερα τοπία της Κρήτης, θα δείτε τη βασιλική έπαυλη, το μικρό μινωικό ανάκτορο της Αγίας Τριάδας. Κτίστηκε γύρω
στο 1600 π.Χ. και είναι ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία μινωικής αρχιτεκτονικής με πλούσια
ευρήματα. Πιστεύεται ότι χρησίμευε ως θερινή
κατοικία του βασιλιά της Φαιστού ή ότι χρησιμοποιήθηκε από τον άνακτα της Φαιστού μετά την καταστροφή
του ανακτόρου.
Κομμός: ο αρχαϊκός λιμένας
Πάνω από την εντυπωσιακή παραλία του Κομμού βρίσκεται
ο αρχαιολογικός χώρος. Ο Κομμός ήταν λιμάνι των ανακτορικών κέντρων της Φαιστού και της Αγίας Τριάδας από το 1650
έως το 1250 π.Χ. Η σκαπάνη των αρχαιολόγων έφερε στο
φως τον μινωικό λιμενικό οικισμό και πολλά κτήρια δημοσίου χαρακτήρα, που πιθανότατα να ήταν αποθήκες ή νεώρια
και χρησίμευαν για τη φύλαξη και προστασία των πλοίων της
Φαιστού.
Μονή Οδηγήτριας–Αγιοφάραγγο
Στη μέση ενός άγριου, άνυδρου τοπίου δεσπόζει η Μονή
Οδηγήτριας, από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κρήτης. H
Μονή περιβάλλεται από ψηλό περίβολο, με οχυρό πύργο –
γνωστός ως Πύργος του Ξωπατέρα. Από τη Μονή κατευθυνθείτε προς το Αγιοφάραγγο, για μια εκπληκτική διαδρομή σε
έναν τόπο άγριας ομορφιάς. Το όνομα του φαραγγιού προέρχεται από τους πολλούς ερημίτες που ασκήτευαν εδώ. Κατηφορίζοντας το φαράγγι, θα βρείτε τον ναό του Αγίου Αντωνίου, που υπήρξε το κέντρο του ασκητισμού της περιοχής,
ενώ λίγο πιο κάτω βρίσκεται ο Γουμενόσπηλιος, ένα σπήλαιο
λαξευμένο με φυσικό τρόπο μέσα στον βράχο.

Στο Θερμαϊκό αρμενίζει το
KARAVAKI «Ολυμπία»
Με σύνθημα «Επιβιβαστείτε για την
καλύτερη εμπειρία της ζωής σας» η
Karavaki Thessaloniki Cruises φροντίζει
για ένατη συνεχή χρονιά να συνδέει αμφότερα την πόλη της Θεσσαλονίκης με
τις ακτές του Δήμου Θερμαϊκού.
Φέτος, η Karavaki Thessaloniki Cruises
καινοτομεί αφενός με το νέο υπερσύγχρονο σκάφος «Ολυμπία» που αντικαθιστά τον «Άγιο Γεώργιο», αφετέρου με
μια επιπλέον αγαπημένη ακτή για την
οποία βάζει πλώρη και «πιάνει» στη
Σκάλα της, αυτή της Αγίας Τριάδας.
Έτσι λοιπόν, καθημερινά, το KARAVAKI
«Ολυμπία» συνδέει τη Θεσσαλονίκη, τόσο
από την Προβλήτα Α’ στο Λιμάνι όσο και
νησί κάθε καλοκαίρι, στις 15 Αυγούστου,
όταν γιορτάζεται η Παναγία.
«Η Τήνος παραμένει στην κορυφή της τουριστικής προβολής και αυτό δεν συμβαίνει
τυχαία» δηλώνει ο Δήμαρχος του νησιού
Γιάννης Σιώτος. «Προετοιμαζόμαστε, μελετάμε τις κινήσεις μας και προχωράμε σε
επαφές και δράσεις που αναδεικνύουν την

από το Λευκό Πύργο, με τις βραβευμένες με
τη «Γαλάζια Σημαία» ακτές της Περαίας, των
Νέων Επιβατών και της Αγίας Τριάδας του
Δήμου Θερμαϊκού.

Τήνο μας σε όλο τον κόσμο. Το ακόμα πιο
σημαντικό είναι – καταλήγει ο Δήμαρχος –
ότι κάθε επισκέπτης του νησιού μας γίνεται
και φανατικός υποστηρικτής του. Και αυτό
το οφείλουμε, όχι μόνο στο μοναδικό τουριστικό μας προϊόν αλλά και στο επαγγελματικό έμψυχο δυναμικό που κάνουν την Τήνο
ακαταμάχητη».
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Τουρισμός 2022: Το καλοκαίρι που θα
έφερνε την κανονικότητα, γκρεμίζει
το μοντέλο των low cost πτήσεων
Το καλοκαίρι το οποίο επρόκειτο να σηματοδοτήσει την
επιστροφή των ταξιδιών στην
κανονικότητα, έπειτα από δύο
χρόνια πανδημίας, κινδυνεύει να γίνει το καλοκαίρι που
το μοντέλο των μαζικών, low
cost αεροπορικών ταξιδιών
κατέρρευσε, τουλάχιστον στην
Ευρώπη.
Οι ελλείψεις προσωπικού και
οι απεργίες προκάλεσαν ήδη
από την Άνοιξη τα πρώτα
προβλήματα στα αεροδρόμια
του Λονδίνου, του Άμστερνταμ, του Παρισιού, της Ρώμης και της
Φρανκφούρτης.
Αεροπορικές εταιρίες όπως η easyJet ακυρώνουν εκατοντάδες πτήσεις για αυτό το
καλοκαίρι και νέες απεργίες βρίσκονται στα
σκαριά στο Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία
και τις Σκανδιναβικές χώρες.
Τη Δευτέρα, η easyJet ανακοίνωσε ότι περιορίζει περαιτέρω τις υπηρεσίες της για αυτή
τη θερινή σεζόν προκειμένου να διαχειριστεί προβλήματα που σχετίζονται με τις
ελλείψεις προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης και τις αναπληρώσεις πτήσεων στο
Γκάτουικ και το Άμστερνταμ.
Η βιομηχανία αερομεταφορών έχασε 2,3
εκατ. θέσεις εργασίας παγκοσμίως κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, με τις μεγαλύτερες
ελλείψεις να καταγράφονται στην επίγεια
εξυπηρέτηση και στην ασφάλεια, σύμφωνα
με την Air Transport Action Group.
Πολλοί εργαζόμενοι αργούν να επιστρέψουν στον κλάδο, με αρκετούς από αυτούς
να επιλέγουν πρόωρη συνταξιοδότηση ή
παροδική εργασία. Όπως επισημαίνει ο
οικονομολόγος της ING, Rico Luman, ενώ
η ταξιδιωτική πίεση θα περιοριστεί μετά το
καλοκαίρι, οι ελλείψεις μπορεί να επιμείνουν καθώς οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης
ηλικίας δεν θα επιστρέφουν και λιγότεροι

εργαζόμενοι νεαρής ηλικίας προτίθενται να
τους αντικαταστήσουν. Ακόμη και σε περίπτωση ύφεσης, η αγορά εργασίας θα συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, τουλάχιστον
για το 2022, τονίζει.
Για παράδειγμα, στη Γερμανία, πρώην εργαζόμενοι στην επίγεια εξυπηρέτηση πλέον
εργάζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες
πωλήσεων όπως η Amazon. Είναι πιο εύκολο το να προετοιμάζεις τη συσκευασία
προϊόντων όπως ένα πιστολάκι ή ένας υπολογιστής, από το να μεταφέρει μια βαλίτσα
πολλών κιλών στο αεροσκάφος, δήλωσε
στο Reuters ο επικεφαλής της Γερμανικής
ένωσης εργαζομένων ground-handling,
ABL, Thomas Richter.
Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πιέσεις στο
εργατικό δυναμικό μπορεί να οδηγήσουν
σε αυξήσεις τιμών μετά το καλοκαίρι, όμως
είναι πολύ νωρίς να προβλέψει κανείς εάν
η βιομηχανία θα πρέπει να κάνει ένα βήμα
πίσω από το μοντέλο προ πανδημίας που
περιλάμβανε μαζικό αριθμό ταξιδιωτών και
περιορισμό κόστους, και δημιουργούσε νέα
δρομολόγια κρατώντας τις τιμές χαμηλά.
Δεν ξέρω πώς μπορούν να διατηρηθούν οι
πολύ φθηνές πτήσεις με την τρέχουσα κατάσταση, τονίζει 58χρονος, συνταξιούχος
πλέον, πρώην εργαζόμενος στα πληρώματα καμπίνας της British Airways...

Γιατί οι αεροπορικές εταιρίες
δεν προσλαμβάνουν προσωπικό
παρά τις ελλείψεις
Παρά τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού
που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρίες, σε μια περίοδο τουριστικής έκρηξης
έπειτα από την πανδημία, πολλές από αυτές είναι συγκρατημένες στο να προβούν σε
μαζικές προσλήψεις.
Ο λόγος είναι ο πληθωρισμός. Οι αυξήσεις
στις τιμές και ιδιαίτερα στα καύσιμα, μπορεί να «ξεφουσκώσουν», έστω βραχυπρόθεσμα, τη ζήτηση για ταξίδια. Επομένως,
οι αεροπορικές εταιρίες δεν επιθυμούν να
προσλάβουν προσωπικό, ούτε και να αυξήσουν τους στόλους αεροσκαφών τους.
Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της εταιρίας
συμβούλων RW Mann & Co, Robert Mann,
μιλώντας στο El Economista, τα περιθώρια
κέρδους των αεροπορικών εταιριών θα καταρρεύσουν μετά το τέλος του καλοκαιριού,

κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι σε θέση
να διατηρήσουν τους μισθούς τους.
Έτσι, οι εταιρίες θα χρειαστεί να έχουν πτητικό πρόγραμμα που θα μπορούν να διαχειριστούν με το τρέχον προσωπικό και μέχρι
τότε θα προσπαθήσουν να αρκεστούν στο
προσωπικό που ήδη έχουν.
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Φον ντερ Λάιεν: Η Τουρκία απομακρύνεται από την Ευρώπη

Την εκτίμηση ότι η Τουρκία βρίσκεται πιο
μακριά από την Ευρώπη σε σύγκριση με
πριν από ένα τέταρτο του αιώνα κάνει η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μικρό
αριθμό ευρωπαϊκών εφημερίδων, μεταξύ
των οποίων και η «Κ», η κ. Φον ντερ Λάιεν
στέκεται επίσης στη μη εφαρμογή από
την Αγκυρα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιλογή την οποία
χαρακτηρίζει ενδεικτική της στροφής της
προς μία μη ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
«H ευθυγράμμιση είναι σημαντική στη διαδικασία ένταξης», δηλώνει η πρόεδρος
της Κομισιόν. «Περιμένουμε από τις υποψήφιες χώρες να ευθυγραμμίζονται με την
κοινή εξωτερική πολιτική και, συνεπώς, με
το καθεστώς των κυρώσεων. [Η απροθυμία
ευθυγράμμισης της Τουρκίας] δείχνει πολλά
για τη διάθεσή της να προσχωρήσει στην
Ε.Ε.», σημειώνει.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η πρόεδρος της Κομισιόν κάνει μία ακόμα αναφορά στη γείτονα χώρα. «Εξαρτάται από την
υποψήφια χώρα πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η διαδικασία ένταξης», σημειώνει,
τονίζοντας ότι η διαδικασία ήταν και θα παραμείνει «αξιοκρατική». Δίνει το συγκριτικό
παράδειγμα της Τουρκίας και της Σλοβακίας, που αμφότερες έλαβαν την Ευρωπαϊκή
Προοπτική (ένα βήμα πριν από το καθεστώς
υποψήφιας χώρας) το 1999. Η Σλοβακία,
θυμίζει, «προχώρησε με εντυπωσιακή ενότητα στην εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και μέσα σε πέντε χρόνια ήταν
μέλος της Ε.Ε. Η Τουρκία είναι σήμερα πιο
μακριά [από την ένταξη] από ό,τι ήταν τότε».

«Το παίρνουμε σοβαρά»

Ο ενεργειακός πόλεμος που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά της Ευρώπης, ο οποίος
εντείνεται τις τελευταίες ημέρες με τις περικοπές στην τροφοδοσία αερίου, ήταν από
τα θέματα που κυριάρχησαν στη συζήτηση.
«Το παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά είμαστε
προετοιμασμένοι», δηλώνει.
«Εχουμε προετοιμάσει σχέδια εκτάκτου
ανάγκης που περιλαμβάνουν όλο το εύρος
των απαραίτητων βημάτων, από την ενίσχυση της αποδοτικότητας έως την εξοικονόμηση και φτάνοντας έως την ιεράρχηση
των αναγκών (σ.σ.: αναφορά στο rationing).
Αυτό έχει γίνει εντατικά από την αρχή της
ρωσικής εισβολής». Σχετικά με την αναπλήρωση των αποθεμάτων στους χώρους αποθήκευσης, αναφέρει ότι «βρισκόμαστε στο
43%», επίπεδο που χαρακτηρίζει «καλό»
για το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αναγνωρίζοντας όμως ότι «πρέπει να κάνουμε
ακόμα δουλειά» για να επιτευχθεί ο στόχος
του 80% έως την 1η Νοεμβρίου.
«Το REPower EU (σ.σ.: η νέα ενεργειακή
πρωτοβουλία της Ε.Ε.) αποτελείται από
τρεις πυλώνες», εξηγεί, αναπτύσσοντας
την ευρύτερη στρατηγική. «Ο πρώτος είναι η απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά
καύσιμα. Σε αυτόν εντάσσεται η συμφωνία
μου με τον πρόεδρο Μπάιντεν για την αυξημένη προμήθεια LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το πρόσφατο ταξίδι μου στο
Ισραήλ και στην Αίγυπτο με σκοπό την αύξηση της παροχής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αλλά και η Νορβηγία έχει αυξήσει τη
συμβολή της, όπως και το Αζερμπαϊτζάν».
Ο δεύτερος πυλώνας, συνεχίζει, «είναι η
ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό είναι ένα

πολύ μεγάλο θέμα και θέλω να
επαινέσω τη γερμανική κυβέρνηση και τον υπουργό Οικονομίας
που δίνουν έμφαση στις δυνατότητες που υπάρχουν στο πεδίο
αυτό. Σας δίνω έναν αριθμό: εάν
μειώναμε τη θέρμανση στην Ευρώπη κατά δύο βαθμούς ή την
ψύξη, τον κλιματισμό, αντιστοίχως, αυτό θα κάλυπτε το σύνολο
των ετήσιων εισαγωγών μέσω
του Nord Stream 1». Η πρόεδρος της Κομισιόν παραθέτει στοιχεία, σύμφωνα με τα
οποία η κατανάλωση αερίου στην Ε.Ε. κατά
το πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκε κατά
9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, για να δείξει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν
ήδη λάβει το μήνυμα της εξοικονόμησης.
«O τρίτος πυλώνας –και ο πιο σημαντικός–
είναι οι μαζικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», συνεχίζει η κ. Φον
ντερ Λάιεν. «Γνωρίζουμε πλέον ότι δεν κάνουν καλό μόνο για το κλίμα, αλλά και για
την ενεργειακή μας ασφάλεια και ανεξαρτησία. Η πρόσθετη χωρητικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως για
φέτος αρκεί για την κάλυψη του συνόλου
της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
στη Γερμανία».
Σε ερώτηση αν ανησυχεί για το ενδεχόμενο πολλές χώρες να ακολουθήσουν το
παράδειγμα της Γερμανίας και να στραφούν βραχυπρόθεσμα στη χρήση άνθρακα, απαντά ότι «ισορροπούμε σε μία
πολύ λεπτή γραμμή», επανερχόμενη στη
συνέχεια στις ΑΠΕ ως πηγή σωτηρίας.
Οπως υπενθυμίζει, «έχουμε υποβάλει μια
πρόταση για δραστική μείωση του χρόνου
αδειοδότησης, για παράδειγμα για υπεράκτια αιολικά πάρκα, όπου σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 6-9 ετών». Με την πρόταση της
Επιτροπής –αν μπορέσει να υλοποιηθεί– ο
στόχος είναι ο χρόνος αδειοδότησης να μειωθεί σε λιγότερο από ένα έτος. Αναφέρεται
επίσης στις νέες προβλέψεις για υποχρεωτική τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε δημόσια
κτίρια και στη συνέχεια σε κατοικίες. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την κρίση για να προχωρήσουμε προς τις μορφές ενέργειας του μέλλοντος
και να μην έχουμε μια οπισθοδρόμηση στα
βρώμικα ορυκτά καύσιμα».

Διλήμματα της διεύρυνσης

Η αφορμή για τη συνέντευξη ήταν η γνώμη
που δημοσίευσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ της χορήγησης καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην
Ε.Ε. στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (οι ηγέτες των «27»)
καλείται τώρα να υιοθετήσει ή να απορρίψει
την εισήγηση αυτή, στη Σύνοδο Κορυφής
την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή.
Η κ. Φον ντερ Λάιεν δηλώνει «βαθιά πεπεισμένη» ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
θα εγκρίνει την εισήγηση της Κομισιόν.
Επικαλούμενη την εμπειρία της από τις δύο
επισκέψεις στο Κίεβο μετά την έναρξη της
εισβολής, λέει ότι «οι Ουκρανοί είναι απολύτως ενωμένοι» στην επιθυμία τους να
προσχωρήσουν στην Ε.Ε. και επιδεικνύουν
«εντυπωσιακή ετοιμότητα» να υλοποιήσουν
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ο πρόεδρος
Ζελένσκι, όπως εκμυστηρεύεται, της είπε
ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για τη χώρα
του ανεξαρτήτως της μελλοντικής σχέσης
που θα έχει με την Ενωση.
Η κ. Φον ντερ Λάιεν χαρακτηρίζει «εκσυγχρονισμένη και ενισχυμένη» τη

μεθοδολογία
διεύρυνσης
της Ε.Ε. Οπως υπενθυμίζει,
προβλέπεται για πρώτη φορά
η επιτάχυνση της διαδικασίας,
με τη συνένωση [bundling] κεφαλαίων, αλλά η αναστροφή
της, αν η υποψήφια χώρα διολισθαίνει σε κακές πρακτικές.
Και αναφέρει ότι έχει συνομιλήσει με την ουκρανική ηγεσία
για το ενδεχόμενο μιας κοινής
πλατφόρμας για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, που θα δρα ως διευθυντήριο για
τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που
θα πρέπει να τις συνοδεύσουν.
Η αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην
Ενωση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση
για τα Δυτικά Βαλκάνια, οι ηγέτες των
χωρών των οποίων θα συναντηθούν με
τους ομολόγους τους της Ε.Ε. πριν από
την έναρξη της Συνόδου, το πρωί της Πέμπτης. Ειδικά η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν εκπληρώσει τους όρους για την
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων,
αλλά η διαδικασία παραμένει μετέωρη, εξαιτίας των ενστάσεων της Βουλγαρίας σχετικά
με τη Βόρεια Μακεδονία. Η πρόεδρος της
Επιτροπής εκφράζει την ελπίδα να αρθεί το
αδιέξοδο και να «γίνουν πράξη» οι υποσχέσεις της Ε.Ε. στις δύο χώρες.
Σχετικά με τη στάση της Σερβίας απέναντι
στη Ρωσία, η κ. Φον ντερ Λάιεν απαντά πιο
ευθέως σε σύγκριση με την αντίστοιχη ερώτηση για την Τουρκία. «Η Σερβία πρέπει να
αποφασίσει με ποιον στέκεται. Εμείς θέλουμε τη Σερβία στο πλευρό μας, αλλά πρέπει
να επιδείξει μία σαφή δέσμευση, ως δημοκρατική χώρα, υπέρ του διεθνούς δικαίου
και κατά της ρωσικής εισβολής».

Τα όρια των κυρώσεων

Η πρόεδρος της Κομισιόν αποφεύγει επανειλημμένως να τοποθετηθεί σχετικά με τις
προοπτικές ενός έβδομου πακέτου κυρώσεων. «Νομίζω ότι ήμασταν εντυπωσιακά

επιτυχημένοι και ενωμένοι στα έξι πακέτα
κυρώσεων, που είναι σκληρές. Εχουν κόστος για την Ευρώπη, αλλά έχουν πολύ μεγάλο κόστος για τη Ρωσία. Το βλέπετε σε
δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι ο βαρύς αντίκτυπος των χρηματοοικονομικών κυρώσεων και οι έντονες προσπάθειες της ρωσικής
κεντρικής τράπεζας να σταθεροποιήσει το
ρούβλι, με συνέπεια να έχει βάλει βαθιά το
χέρι στα αποθέματά της».
Το άλλο, «πιο σημαντικό μέρος», προσθέτει, «που δεν συζητήθηκε τόσο δημόσια, είναι ο καταστροφικός αντίκτυπος που έχουν
οι απαγορεύσεις εξαγωγών στη ρωσική
οικονομία. Από την έναρξη του πολέμου,
κάθε είδους παροχή τεχνικής αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού αγαθών που η ρωσική οικονομία έχει απεγνωσμένα ανάγκη,
εμποδίζεται από την πλευρά μας. Συχνά,
δε, πρόκειται για τεχνολογίες ή αγαθά που
παράγονται μόνο στην Ευρώπη και είναι
πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν. Τα
αποτελέσματα αυτού του είδους των κυρώσεων γίνονται αισθητά με την πάροδο του
χρόνου. Βλέπουμε τα προβλήματα ήδη να
εμφανίζονται στα ρωσικά αεροπλάνα, που
δεν μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις. Το βλέπουμε στα τρένα, όπου
λείπουν ανταλλακτικά· το ίδιο συμβαίνει και
στην αυτοκινητοβιομηχανία».
Στον τομέα της ενέργειας, υπενθυμίζει ότι
έχει ήδη επιβληθεί εμπάργκο στον ρωσικό
άνθρακα (σ.σ.: θα ισχύσει πλήρως από τον
Αύγουστο) και ότι έως το τέλος του έτους το
ίδιο θα ισχύσει για το 90% των εισαγωγών
ρωσικού πετρελαίου. Σχετικά με το φυσικό
αέριο, παραπέμπει στη στρατηγική της σταδιακής απεξάρτησης μέσω του REPowerEU.
«Το σημαντικό τώρα είναι να παρακολουθούμε και να κλείνουμε τα παραθυράκια και
τις οδούς παράκαμψης, ώστε να διασφαλίζουμε ότι ο αντίκτυπος των κυρώσεων δεν
θα αμβλυνθεί. Καλύψαμε το χρηματοοικονομικό μέρος, καλύψαμε το οικονομικό, καλύψαμε τα ορυκτά καύσιμα· τώρα είναι ζήτημα
αντοχής».

ΕΕ: Υποψήφιες προς ένταξη
χώρες Ουκρανία και Μολδαβία
Οι ηγέτες των «27» χορήγησαν απόψε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία και τη
Μολδαβία, καθώς επίσης να υποστηρίξουν
την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας.
Για «ιστορική απόφαση» κάνει λόγο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Είμαι πεπεισμένη ότι
όλα θα κινηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όλοι θα εργαστούν όσο το δυνατόν
σκληρότερα για να εφαρμόσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις», δήλωσε η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν στο πλαίσιο συνέντευξη Τύπου,
συμπληρώνοντας με έμφαση: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη».
Η ίδια δήλωσε «ευχαριστημένη με την υποστήριξη των γνωμοδοτήσεών μας από τους
ηγέτες. Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, όλοι
έχουν δουλειά να κάνουν πριν περάσουν
στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Ξέρω
ότι θα κινηθούν γρήγορα. Γνωρίζουν πόσο
κρίσιμο είναι αυτό για τις δημοκρατίες τους,
τις οικονομίες τους και τους πολίτες τους.
Αυτή η απόφαση μας δυναμώνει όλους»,
είπε και πρόσθεσε ότι η απόφαση «ενισχύει

την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία,
απέναντι στον ρωσικό ιμπεριαλισμό. Και
ενισχύει την ΕΕ. Γιατί δείχνει για άλλη μια
φορά στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι και
δυνατοί απέναντι στις εξωτερικές απειλές».
Η συνέντευξη Τύπου Μακρόν, Μισέλ και
φον ντερ Λάιεν
«Συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις αποφάσισε να χορηγήσει το καθεστώς
υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ
για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ιστορική στιγμή. Σήμερα είναι ένα κρίσιμο βήμα
στην πορεία σας προς την ΕΕ. Συγχαρητήρια στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Μάγια
Σαντού και τον λαό της Ουκρανίας και της
Μολδαβίας. Το μέλλον μας είναι μαζί», ανέφερε με ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.
Προσέθεσε ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
αποφάσισε να αναγνωρίσει την ευρωπαϊκή
προοπτική της Γεωργίας και είναι έτοιμο να
χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας
μόλις ληφθούν υπόψη οι εκκρεμείς προτεραιότητες. Συγχαρητήρια στον γεωργιανό
λαό. Μια ιστορική στιγμή στις σχέσεις Γεωργίας: Το μέλλον της Γεωργίας βρίσκεται
εντός της ΕΕ».
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Έξυπνο βραχιολάκι μπορεί να ανιχνεύσει την Covid-19 πριν από τα συμπτώματα
Μια ηλεκτρονική συσκευή με αισθητήρα
που φοριέται στον καρπό του χεριού σαν
βραχιολάκι, μπορεί - με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης - να «πιάσει» την Covid-19 προτού εμφανιστούν τα
πρώτα συμπτώματα, βοηθώντας έτσι στην
έγκαιρη προειδοποίηση του ασθενούς και

παράλληλα αποτρέποντας την μετάδοση
του κορονοϊού.
Η συσκευή ανήκει στη συνεχώς διευρυνόμενη κατηγορία ηλεκτρονικών συσκευών
(wearable health trackers) που φοριούνται
στο σώμα και μπορούν μέσω αισθητήρων
να παρακολουθήσουν διάφορες λειτουργίες

Ρομποτικό ψαράκι εναντίον
μικροπλαστικών
Ένα ρομποτικό ψαράκι αποτελούμενο από
πλαστικά υλικά μπορεί να απομακρύνει τα
μικροπλαστικά αντικείμενα μέσα από το
νερό και έχει επίσης την ικανότητα να εισέρχεται σε σχισμές πετρωμάτων και γενικότερα σε σημεία που δεν είναι προσεγγίσιμα
για να απομακρύνουν μικροπλαστικά από
εκεί. Το ρομποτάκι δημιούργησαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Sichuan στην Κίνα
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των μικροπλαστικών αντικειμένων
από τους ωκεανούς και τις θάλασσες του

πλανήτη ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι αγγίζει τα 24 τρισεκατομμύρια.Έχει
διαπιστωθεί ότι τα μικροπλαστικά έχουν
φτάσει πλέον ακόμη και στις αβύσσους.
Εντοπίστηκαν ψάρια και άλλοι οργανισμοί
που ζουν σε βάθη 8-10 χλμ. να έχουν στο
στομάχι τους μικροπλαστικά. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές με δημοσίευση τους στην
επιθεώρηση «Nano Letters» το ρομποτικό
ψαράκι κινείται μέσω υπέρυθρων ακτινών
που το οδηγούν στο σημείο που πρέπει να
πάει και να κάνει τον καθαρισμό.

Τανκ τεχνητής νοημοσύνης
μπαίνουν στο πεδίο της μάχης
H εταιρεία Milrem Robotics από την Εσθονία
και η Kongsberg Defense & Aerospace από
τη Νορβηγία συνεργάστηκαν για την κατασκευή ενός τανκ τεχνητής νοημοσύνης. Το
Type-X Robotic Combat Vehicle (RCV) είναι
ένα τανκ που λειτουργεί αυτόνομα και πλήττει στόχους επιτρέποντας στους στρατιώτες
να μένουν σε ασφαλή σημεία στο πεδίο της
μάχης αλλά και να λειτουργεί ως ασπίδα
προστασίας σε επανδρωμένα οχήματα που
θα κινούνται πίσω από αυτό .
Δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από
τις δοκιμές του τανκ το οποίο διαθέτει κανόνια 25 και 50 χιλιοστών και πυραύλους
που χτυπούν τεθωρακισμένα οχήματα ενώ
διαθέτει και ένα drone. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει την περιοχή στην
οποία κινείται το τανκ και επιλέγει στόχους

αλλά την εντολή για το χτύπημα δίνει ένας
άνθρωπος από μακριά για να είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πληγεί ο σωστός και
πάνω από όλα στρατιωτικός στόχος.
«Το τανκ μπορεί να σταλεί στα πιο επικίνδυνα σημεία αφού δεν είναι επανδρωμένο»
αναφέρει ο Γκερτ Χάνκεβιτς, εμπορικός της
Milrem. Οι δύο εταιρείες έχουν αποφασίσει
να πουλήσουν το τανκ σε σκανδιναβικές χώρες και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και
όπως έγινε γνωστό τουλάχιστον δέκα χώρες έχουν κάνει αίτημα να το αποκτήσουν.
Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι επτά χώρες μέλη του NATO συμπεριλαμβανομένων
των ΗΠΑ. Τεθωρακισμένα οχήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν κατασκευάσει επίσης ο ρωσικός και ο κινεζικός στρατός.

Διαστημικές φούσκες για
την σωτηρία της Γης
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι
ολοένα και πιο ορατές στον πλανήτη και η
επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να βρει
τρόπους να σταματήσει η ανθρωπότητα να
μολύνει την ατμόσφαιρα και παράλληλα να
βρει γρήγορα αμυντικούς μηχανισμούς ικανούς να περιορίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.
Στο πλαίσιο αυτό ερευνητές του εργαστηρίου Senseable City του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) παρουσίασαν μια νέα ιδέα από τον τομέα της
αποκαλούμενης γεωμηχανικής από τον
οποίο ξεπηδούν διαφόρων ιδέες και προτάσεις για την αναστροφή της κλιματικής
αλλαγής. Πρόκειται όμως για ιδέες για τις
οποίες η επιστημονική κοινότητα δεν έχει
ακόμη καταλήξει αν θα είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς και αρκετές θεωρούνται
από αμφιλεγόμενες ως ανεφάρμοστες ή
ακόμη και επιζήμιες.
Οι ερευνητές του MIT κάνουν λόγο για
«Διαστημικές Φούσκες». Πρόκειται για
φουσκωτές φυσαλίδες που θα τοποθετούνται η μια δίπλα στην άλλη σε σφαιρικούς

σχηματισμούς με κάθε σχηματισμό να έχει
μέγεθος παρόμοιο με αυτό της… Βραζιλίας.
Αυτές οι διαστημικές φούσκες θα στέκονται
ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο μπλοκάροντας
την ηλιακή ακτινοβολία που χτυπά τον πλανήτη μας.
«Πιστεύουμε ότι φουσκωτές σφαίρες από
πολύ λεπτές μεμβράνες αποτελούμενες
από ομογενοποιημένο λιωμένο υλικό όπως
το πυρίτιο οι οποίες θα βρίσκονται στο Διάστημα μπορούν να έχουν την απαιτούμενη
ικανότητα εξοστρακισμού της ακτινοβολίας» αναφέρουν οι ερευνητές οι οποίοι σημειώνουν ότι αυτή θα είναι μια συμπληρωματική λύση στις υπόλοιπες προσπάθειες
που εξελίσσονται για την αντιστροφή ή
έστω περιορισμό του ρυθμού αύξησης της
κλιματικής αλλαγής.
Παρόλα αυτά οι ερευνητές υποστηρίζουν
ότι αν βρεθεί τρόπος μέσω διαστημικών μηχανισμών να απομακρύνουμε το 1,8% της
ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται η Γη τότε
θα υπάρξει πλήρης αντιστροφή στο φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας στον
πλανήτη.

και αλλαγές στο σώμα, όπως τη θερμοκρασία, τους παλμούς της καρδιάς, την αναπνοή κ.α. Η νέα μελέτη δείχνει ότι τέτοια
δεδομένα, σε συνδυασμό με κατάλληλο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης (μηχανικής
μάθησης), μπορούν να αποκαλύψουν τη
λοίμωξη Covid-19 πριν αυτή γίνει αισθητή
μέσω συμπτωμάτων.
Οι ερευνητές διαφόρων πανεπιστημίων
(Βασιλείας στην Ελβετία, ΜακΜάστερ στον
Καναδά, Κολλέγιο Imperial στο Λονδίνο), οι
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
βρετανικό ιατρικό περιοδικό «BMJ Open»,
ανέφεραν ότι «η τεχνολογία των αισθητήρων που φοριούνται μπορεί να επιτρέψει
την ανίχνευση της Covid-19 στη διάρκεια
της προσυμπτωματικής περιόδου».
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το βραχιολάκι Ava που έχει αναπτυχθεί για τη μελέτη
της γονιμότητας, δείχνοντας την ευνοϊκότερη ώρα για τη σύλληψη μωρού. Παρακολουθεί μια σειρά από φυσιολογικούς δείκτες
(ρυθμό αναπνοής, καρδιάς, θερμοκρασία
δέρματος, ροή αίματος κ.α.). Η δοκιμή του,
στην περίπτωση της Covid-19, έγινε στο
Λιχτενστάιν σε 1.163 ανθρώπους έως 51
ετών, οι οποίοι κλήθηκαν να φοράνε τη συσκευή τα βράδια.
Στη συνέχεια τα βραχιολάκια συγχρονίστηκαν με μια εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου, στην οποία οι συμμετέχοντες κατέγραφαν οποιαδήποτε δραστηριότητα τους
θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενδείξεις
του Ava, όπως κατανάλωση αλκοόλ, χρήση
φαρμάκων κλπ. Ακόμη, όλοι έκαναν τακτικά
τεστ αντισωμάτων Covid-19 ή μοριακό τεστ.
Τελικά, η νόσος Covid-19 επιβεβαιώθηκε σε

127 άτομα.
Διαπιστώθηκε ότι χάρη στον συνδυασμό
των δεδομένων από το βραχιολάκι και
στην ανάλυση τους από αλγόριθμο υπολογιστή, εντοπίστηκαν σωστά και έγκαιρα οι
δύο στους τρεις (68%) που είχαν μολυνθεί
με κορονοϊό, περίπου δύο μέρες πριν την
εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων.
Συνήθως τα τυπικά συμπτώματα Covid-19
κάνουν μερικές μέρες μετά τη λοίμωξη για
να εμφανιστούν, στη διάρκεια των οποίων
ο ανυποψίαστος φορέας μπορεί να μολύνει
άλλους.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, «η τεχνολογία
φορετών αισθητήρων είναι μια εύχρηστη
και χαμηλού κόστους μέθοδος που μπορεί
να επιτρέψει στους ανθρώπους να παρακολουθούν την υγεία τους στη διάρκεια μιας
πανδημίας. Η έρευνα δείχνει πώς αυτές
οι συσκευές, σε συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να διευρύνουν τα
όρια της εξατομικευμένης ιατρικής και να
ανιχνεύσουν ασθένειες πριν την εκδήλωση
των συμπτωμάτων, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα μετάδοσης μέσα στις κοινότητες».
Ήδη η νέα τεχνολογία δοκιμάζεται σε μια
πολύ μεγαλύτερη ομάδα περίπου 20.000
ανθρώπων στην Ολλανδία και τα αποτελέσματα αναμένονται αργότερα φέτος.
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Σπουδαία παρουσία από την
Σκαρβέλη με 71,08 μέτρα
Η δεύτερη ημέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος
στην Κραϊόβα της Ρουμανίας ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τα χρώματα
της εθνικής μας ομάδας.
Η Σταματία Σκαρβέλη
Ντίνος
συμμετείχε στον απευθείΜέλλιος
ας τελικά της σφυροβολίας και αναδείχθηκε νικήτρια με βολή στα 71,08 μέτρα. Η αθλήτρια
με αυτή της την εμφάνιση αναμένεται να
ανέβει ακόμη περισσότερο στο ράνκινγκ,
που αφορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
του Όρεγκον. Η Σκαρβέλη την περασμένη
εβδομάδα έκλεισε στην 33η θέση της κατάταξης, με 32 αθλήτριες να έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στη διοργάνωση. Η αθλήτρια
του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου έχει φτάσει φέτος το ρεκόρ της στα 71,43 μέτρα.

Οι θέσεις των αθλητών και
αθλητριών μας

1η 23.55 (-2,7) Ραφαέλα Σπανουδάκη 200
μ.
1η 13.15 (0,4) Αναΐς Καραγιάννη 100 μ. εμπ.
1η 71,08 μ. Σταματία Σκαρβέλη σφυροβολία
3ος 21.05 Παναγιώτης Τριβυζάς 200 μ.

3η 13.29 (0,4) Ελισάβετ Πεσιρίδου 100 μ.
εμπ.
3ος 9.00.39 Γιώργος Σταμούλης 3.000 μ.
στιπλ
3η 5.218 β. Σοφία Υφαντίδου 7αθλο
3ος 77,51 μ. Δημήτρης Τσίτσος ακοντισμός
4η 1,88 μ. Τατιάνα Γκούσιν ύψος
4η 5.133 β. Πασχαλίνα Παπαδοπούλου
7αθλο
5η 6,34 μ. Βασιλική Χαϊτίδου μήκος
7ος 14.70 Μιχάλης Κιάφας 110 μ. εμπ.
7η 1,80 μ. Ελευθερία Χριστογεώργου ύψος
7η 61,58 μ. Σταυρούλα Κοσμίδου
σφυροβολία
8ος 21.32 Νίκος Εμπέογλου 200 μ.
- Γιάννης Ρίζος επί κοντώ άκυρος

Εθνική ποδοσφαίρου: Άνοδος επτά
θέσεων στην κατάταξη της FIFA
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε
επτά θέσεις στην κατάταξη της FIFA. Η
«γαλανόλευκη» σημείωσε τέσσερις νίκες σε
τέσσερις αναμετρήσεις στον όμιλό της στο
Nations League, γεγονός που την φέρνει
στην 48η θέση από την 55η.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε ειδική
μνεία στα social media. Η FIFA σημείωσε
ότι η Ελλάδα μαζί με την Κούβα, το Καζακστάν και τη Μαλαισία είχαν τις μεγαλύτερες
ανόδους.
Στην πρώτη θέση της κατάταξης της FIFA
παραμένει η Βραζιλία. Στη δεύτερη θέση είναι το Βέλγιο με την Αργεντινή να κλείνει την
πρώτη τριάδα.
Η πρώτη δεκάδα
1.
Βραζιλία

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Βέλγιο
Αργεντινή
Γαλλία
Αγγλία
Ισπανία
Ιταλία
Ολλανδία
Πορτογαλία
Δανία

Λάμψη από Αντετοκούμπο
και στο Χόλιγουντ
Η οικογένεια Αντεκοούνμπο παρέστη
σύσσωμη στη φαντασμαγορική πρεμιέρα της ταινίας «Rise: The History of
Antetokounmpo», στο Χόλιγουντ.
Ο Γιάννης έκανε μια παύση από τις διακοπές του στην Ελλάδα, φόρεσε ένα λαδί
κοστούμι, ίδιο με τους δύο γιους του κι εμφανίστηκε ως ένας αληθινός κινηματογραφικός αστέρας στην πρεμιέρα της ταινίας
που δημιούργησε η Disney για τη ζωή της
οικογένειάς του και το δρόμο του ίδιου προς
την καταξίωση και την κορυφή.
Δίπλα του είχε όλη την οικογένειά του: τα
αδέλφια του Θανάση, Άλεξ και Κώστα, τη

μητέρα του Βερόνικα, τη σύντροφό του Μαράια και τους δύο γιούς του.
Η ταινία, μέρος της οποίας γυρίστηκε στην
Ελλάδα, εξιστορεί τις περιπέτειες της οικογένειας κι επικεντρώνεται στην ιστορία του
Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Έμφαση δίνεται στα παιδικά χρόνια του στη
Νιγηρία, στο ταξίδι της οικογένειάς του στην
Ελλάδα, στο όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τα τρία αδέλφια του, τον Γιάννη, τον
Θανάση και τον Κώστα στο ΝΒΑ.
Μετά τη χθεσινή επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, αύριο (24/6) αναμένεται να προβληθεί
και στη συνδρομητική υπηρεσία της Disney.

Βαλκανικό στίβου: Εννιά μετάλλια
από την ελληνική ομάδα
Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών πραγματοποιήθηκε στις 18/06 και
19/06 στην πόλη Κραϊόβα της Ρουμανίας με την ελληνική ομάδα να έχει μεγάλη
συμμετοχή.
Η Νικόλ Κυριακοπούλου ήταν νικήτρια στο
επί κοντώ με άλμα στα 4,50 μ. επίδοση που
αποτελεί φετινό της ρεκόρ, αφού είχε 4,45
μ., ενώ στη συνέχεια δοκίμασε στα 4,60
μέτρα. Το φετινό της ρεκόρ ξεπέρασε και η
Ελένη Πόλακ, που ήταν δεύτερη επίσης με
4,50 μ., σε έναν αγώνα όπου κατάφερε να
επιστρέψει σε ύψη ανάλογα των δυνατοτήτων της.
Χρυσό μετάλλιο για την ομάδα 4Χ100μ. των
γυναικών με τις Δήμητρα Τσουκαλά, Ελισάβετ Πεσιριδου, Αλάνα Μπερν και Ραφαέλα
Σπανουδάκη με 44.56. Η ομάδα μας έδειξε
σε πολύ καλή κατάσταση και με τη σημερινή
της εμφάνιση έβαλε τις βάσεις για πρόκριση
στο ευρωπαϊκό του Μονάχου. Τις καλές εμφανίσεις συνέχισε και η εθνική ομάδα των
ανδρών με τους Ζήκο, Μυριανθοπουλο,
Τριβυζα και Νυφαντόπουλο να πετυχαίνουν
39.86 και να κατακτούν το χάλκινο μετάλλιο.
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο
Γιάννης Νυφαντοπουλος στα 100 μ. όπου
κατέλαβε την δεύτερη θέση με 10.37. Ο
αθλητής του Περικλή Χατζηαναστασιάδη
βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ, ενώ ισοφάρισε και την τρίτη επίδοση της καριέρας του.
Παράλληλα έδειξε πως την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη θα είναι σε θέση να
κυνηγήσει έναν καλύτερο χρόνο. Στην ίδια
κούρσα ο Κώστας Ζήκος τερμάτισε τέταρτος με 10.50.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία με
καλύτερη προσπάθεια στα 57.99. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αντώνης Μέρλος
στο ύψος με 2,18 μ. και καλές, αλλά άκυρες
στη συνέχεια προσπάθειες στα 2,21 μέτρα.
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μ., ωστόσο δεν το
συνδύασε με την επίδοση που θα ήθελε.
Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη πέτυχε
11.53 στον τελικό, ωστόσο νωρίτερα στον
ημιτελικό είχε σημειώσει 11.59.
Η Δήμητρα Γναφάκη ανέβηκε στην τρίτη
θέση του βάθρου στα 400 μ. εμπ., ωστόσο δεν μπόρεσε να κυνηγήσει έναν χρόνο
κάτω από τα 57.00. Η νεαρή διένυσε την
απόσταση σε 57.50 σε μία ακόμη σταθερή
εμφάνιση στη σεζόν
Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας των

αγώνων ο Γιάννης Ντέτσικας τερμάτισε
στην τέταρτη θέση της σειράς του στα 400
μ. με 46.94 και στην ένατη στο σύνολο και
βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ. Ο αθλητής
του Λευτέρη Μπότσαρη έτρεξε για πρώτη
φορά στην καριέρα του κάτω από τα 47.00,
αφού είχε 47.05 κι έδειξε πως μέσα σε στη
σεζόν θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει εκ
νέου το ρεκόρ του. Στο αντίστοιχο αγώνισμα
των γυναικών η Ανδριάνα Φέρρα ήταν τέταρτη με 53.56 επίδοση που αποτελεί φετινό της ρεκόρ και την φέρνει ακόμη πιο κοντά
στο ατομικό της 53.25.
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο
Ιβάν Μενγκλεμπέι, που ήταν πέμπτος στη
σφυροβολία με 72,32 μ. και βελτίωσε το
ατομικό του 71,54 μέτρα.
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Οι θέσεις των αθλητών και
αθλητριών μας

1η 44.56 4Χ100μ. Σπανουδάκη, Πεσιριδου, Μπερν, Τσουκαλά
1η 4,50 μ. Νικόλ Κυριακοπούλου επί
κοντώ
2ος 10.37 Γιάννης Νυφαντόπουλος 100
μ.
2η 11.53 Ραφαέλα Σπανουδάκη 100 μ.
2η 4,50 μ. Ελένη Πόλακ επί κοντώ
2η 57,99 μ. Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου δισκοβολία
3η 57.50 Δήμητρα Γναφάκη 400 μ. εμπ.
3ος 2,18 μ. Αντώνης Μέρλος ύψος
3η 39.86 4Χ100μ. Ανδρών
4ος 10.50 Κώστας Ζήκος 100 μ.
4η 53.56 Φέρρα 400 μ.
4η 13,82μ. Σπυριδούλα Καρύδη
τριπλούν
4ος 19,21 μ. Τάσος Λατιφλάρι
σφαιροβολία
5η 9.35.76 Αναστασία Μαρινάκου
3.000 μ.
5ος 51.94 Δημήτρης Λεβαντίνος 400 μ.
εμπ.
5ος 19,01 μ. Οδυσσέας Μουζενίδης
σφαιροβολία
5ος 72,32 μ. Ιβάν Μενγκλεμπέι
σφυροβολία
6ος 7,62 μ. Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης μήκος
8ος 14.18.47 Μάριος Αναγνώστου
5.000 μ.
8η 10.43.81 3.000 μ. στιπλ Ισαβέλα
Κοτσαχείλη
10η 2.08.34 Κατερίνα Κουτλή 800 μ.
9ος 46.97 Γιάννης Ντέτσικας 400 μ.
16ος 7,11 μ. Αντώνης Στυλιανίδης
μήκος

Το Σαββατοκύριακο στο Καυτανζόγλειο
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Με την παρουσία φημισμένων αθλητών θα
διεξαχθεί στις 25 και 26 Ιουνίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Η διοργάνωση
επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (25 και 26
Ιουνίου) το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών και Ανδρών/Γυναικών Κ23
στο Καυτανζόγλειο.
Η
κορυφαία
εγχώρια
διοργάνωση

επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης
μετά από πολλά χρόνια και αναμένεται
να τραβήξει το ενδιαφέρον των φίλων του
στίβου.
Το επιβλητικό στάδιο, στο οποίο διαχρονικά
έχουν γίνει σπουδαίες διοργανώσεις διεθνούς επιπέδου (Μπρούνο Ζάουλι, τελικός
Γκραν Πρι κ.α) αναμένεται να γεμίσει από
φίλους του στίβου, που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά κορυφαία ονόματα
του ελληνικού στίβου.
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Το Champions League επιστρέφει: Ολες οι ημερομηνίες
μέχρι και τον τελικό της Πόλης
Το Champions League είναι και πάλι εδώ!
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διοργάνωση της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Είκοσι τέσσερις ημέρες μετά τον τελικό
του Παρισιού (Λίβερπουλ-Ρεάλ 0-1), το
Champions League είναι και πάλι εδώ!
Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του
πλανήτη επιστρέφει σήμερα με τους δύο

ημιτελικούς για τον προ-προκριματικό γύρο.
Λεβάντια Τάλιν (Εσθονία)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) και Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)-Ίντερ Κλαμπ ντ’Εσκάλντες (Ανδόρα)
είναι οι τέσσερις ομάδες που κάνουν… πρεμιέρα στον εφετινό θεσμό. Οι νικήτριες θα
αναμετρηθούν την Παρασκευή (24 Ιουνίου)
στον τελικό του προ-προκριματικού γύρου.

Βαλκανικό στίβου: Σπουδαίες
επιδόσεις από Καραγιάννη
και Σκαρβέλη
Ακόμα οκτώ μετάλλια
κατέκτησαν τα μέλη της
ελληνικής ομάδας στο
Βαλκανικό πρωτάθλημα
στίβου που διεξάγεται
στην Κραϊόβα με τις Καραγιάννη και Σκαρβέλη να
ξεχωρίζουν από πλευράς
επιδόσεων.
Η Αναϊς Καραγιάννη πρόσθεσε μία ακόμη εξαιρετική παρουσία στο ενεργητικό της, αφού διένυσε τα
100 μ. εμπ. σε 13.15 (0,4) και κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που ολοκληρώνεται σήμερα στην Κραϊόβα της Ρουμανίας.
Η αθλήτρια βελτίωσε το ατομικό της 13.27
από τα Παπαφλέσσεια κι "έπιασε" στην πέμπτη θέση όλων των εποχών την Ολυμπία
Πετσούδη. Παράλληλα έδειξε πως είναι σε
θέση να κυνηγήσει την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέσα από ράνκινγκ.
Η αθλήτρια έχει κάνει φέτος πέντε κούρσες
και σε καθεμία από αυτές έδειξε σημαντικά
σημάδια βελτίωσης. Πολύ καλή παρουσία
πραγματοποίησε και η Ελισάβετ Πεσιρίδου, που ήταν τρίτη στο ίδιο αγώνισμα με
13.29 και βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ. Η
αθλήτρια, αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα από την αρχή της χρονιάς και πλέον
δείχνει να βρίσκει σταδιακά τον αγωνιστικό
της ρυθμό.
Με τον άνεμο να είναι σχεδόν τρία μέτρα αντίθετος η Ραφαέλα Σπανουδάκη

χρειάστηκε να κάνει δυνατό
φίνις στα τελευταία μέτρα,
προκειμένου να κατακτήσει
το χρυσό μετάλλιο στα 200
μέτρα. Η αθλήτρια παρότι
μπήκε αρκετά πίσω στην
τελική ευθεία, κάλυψε την
διαφορά που είχε από την
Φωτοπούλου και πάνω στο
νήμα τερμάτισε πρώτη με
23.55 (-2,7), έναντι 23.62
της Κύπριας συναθλήτριας
της.
Ο Δημήτρης Τσίτσος κατέκτησε το ασημένιο
μετάλλιο στον ακοντισμό με 77,51 μ., επίδοση που αποτελεί φετινό του ρεκόρ και τρίτη
επίδοση της καριέρας του. Ο αθλητής του
Θωμά Κυριαζή θα κυνηγήσει φέτος να βελτιώσει το ατομικό του 78,22 μ. από το 2021.
O Γιώργος Σταμούλης ανέβηκε στο τρίτο
σκαλί του βάθρου στα 3.000 μ. στιπλ με
9:00.39, περίπου 20 ημέρες από το 8:48.79,
που σημείσε στην Ολλανδία. Ο αθλητής είναι σε καλή κατάσταση φέτος και δείχνει σε
θέση να κυνηγήσει ακόμη γρηγορότερους
χρόνους.
Μετάλλιο κατέκτησε και ο Παναγιώτης Τριβυζάς, που ήταν δεύτερος στα 200 μ. με
21.05 κι έδειξε σε αρκετά καλή κατάσταση.
Ένα ακόμη μετάλλιο πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή της η Σοφία Υφαντίδου, στην
τελευταία της παρουσία σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η αθλήτρια που έχει ήδη ανακοινώσει πως διανύει την τελευταία σεζόν της
καριέρας της συγκέντρωσε 5.218 βαθμούς.

Παγκόσμιο υγρού στίβου: Το
16ο μετάλλιο της Ελλάδας
Η Ευαγγελία Πλατανιώτη κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο της
καλλιτεχνικής κολύμβησης με την Ελλάδα
να φτάνει τα 16 μετάλλια στα παγκόσμια
πρωταθλήματα υγρού στίβου.
Η Ευαγγελία Πλατανιώτη πανηγύρισε το
δεύτερο της μετάλλιο στη διοργάνωση,
καθώς κατέκτησε το χάλκινο στο ελεύθερο σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης
στο παγκόσμιο υγρού στίβου, με μία καταπληκτική εκτέλεση.
Η 27χρονη πρωταθλήτρια, η οποία ανήκει
στην team future της bwin, κατέκτησε το
16ο μετάλλιο της χώρας μας σε παγκόσμια
πρωταθλήματα.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ: 16
ΧΡΥΣΑ (4): Σπύρος Γιαννιώτης 2011 &
2013, Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών 2011, Άρης Γρηγοριάδης 2005
ΑΡΓΥΡΑ (5): Σπύρος Γιαννιώτης 2009 &

2011, Κρίστιαν Γκολομέεβ 2019, Ομαδικό
5χλμ (Σπύρος Γιαννιώτης, Κέλλυ Αραούζου,
Αντώνης Φωκαϊδης) 2013, Κέλλυ Αραούζου
2015
ΧΑΛΚΙΝΑ (7): Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών 2005 & 2015, Σπύρος Γιαννιώτης 2007 & 2015, Μαριάννα Λυμπερτά 2011,
Ευαγγελία Πλατανιώτη 2022, Ευαγγελία
Πλατανιώτη 2022

Με το Μουντιάλ στο Κατάρ να διεξάγεται χειμώνα (21/11-18/12), το Champions
League επιστρέφει νωρίτερα. Οι ημερομηνίες έχουν διαφοροποιηθεί, με τον τελικό
που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη
να έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου.
Θυμίζουμε, πως ο Ολυμπιακός ξεκινάει
την ευρωπαϊκή του περιπέτεια από το Ισραήλ (19 Ιουνίου ή 20 Ιουλίου). Εκεί που
θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Χάιφα για
τον 2ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα
αργότερα (26 ή 27 Ιουλίου) στο γήπεδο «Γ.
Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες
Το πρόγραμμα: Ημιτελικοί προ-προκριματικού γύρου: 21 Ιουνίου 2022 Τελικός
προ-προκριματικού γύρου: 24 Ιουνίου
2022 Πρώτος προκριματικός γύρος: 5-6
και 12-13 Ιουλίου 2022 Δεύτερος προκριματικός γύρος: 19-20 και 26-27 Ιουλίου
2022 Τρίτος προκριματικός γύρος: 2-3 και 9
Αυγούστου 2022 Play-offs: 16-17 και 23-24
Αυγούστου 2022
Η φάση των ομίλων του Champions
League:
1η αγωνιστική: 6-7 Σεπτεμβρίου 2022
2η αγωνιστική: 13-14 Σεπτεμβρίου 2022
3η αγωνιστική: 4-5 Οκτωβρίου 2022
4η αγωνιστική: 11-12 Οκτωβρίου 2022
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5η αγωνιστική: 25-26 Οκτωβρίου 2022
6η αγωνιστική: 1-2 Νοεμβρίου 2022
Τα
νοκ
άουτ
του
Champions
League: Φάση των «16»: 14, 15, 21, 22
Φεβρουαρίου και 7, 8, 14, 15 Μαρτίου 2023
Προημιτελικοί: 11-12 και 18-19 Απριλίου
2023 Ημιτελικοί: 9-10 & 16-17 Μαΐου 2023
Τελικός: 10 Ιουνίου 2023
Ο τελικός θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης,
την έδρα της εθνικής ομάδας της Τουρκίας.
Οι κληρώσεις: Προ-Προκριματικός γύρος:
7 Ιουνίου 2022 1ος προκριματικός γύρος:
14 Ιουνίου 2022 2ος προκριματικός γύρος:
15 Ιουνίου 2022 3ος προκριματικός γύρος: 18 Ιουλίου 2022 Play-Offs: 2 Αυγούστου 2022 Φάση ομίλων: 25 Αυγούστου
2022 Φάση 16: 7 Νοεμβρίου 2022 Προημιτελικοί & ημιτελικοί: 17 Μαρτίου 2022

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού
Στίβου: Νίκη για την Εθνική πόλο
ανδρών κόντρα στην Ιαπωνία
Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών επιβλήθηκε
με 18-7 της Ιαπωνίας για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου
πρωταθλήματος. Η ασημένια Ολυμπιονίκης
του Τόκιο δεν αντιμετώπισε προβλήματα
στον αγώνα.
Η Ελλάδα πήρε τα ηνία του αγώνα με το
ξεκίνημα. Η «γαλανόλευκη» κυνηγούσε

τη διαφορά αφού μετά την ισοπαλία στην
πρεμιέρα απέναντι στην Κροατία (10-10) η
διαφορά τερμάτων θα κρίνει την πρωτιά του
ομίλου.
Η «γαλανόλευκη» κλείνει τις υποχρεώσεις
της στον δεύτερο όμιλο απέναντι στη Γερμανία. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει την Κροατία.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 9374: Πρωταθλητές και απόλυτοι
κυρίαρχοι οι ερυθρόλευκοι,
νταμπλ μετά από 25 χρόνια
Συγκλονιστικός ξανά ο Ολυμπιακός, νίκησε
για έβδομη συνεχόμενη φορά τον Παναθηναϊκό (93-74) και με σκούπα στους τελικούς
της Stoiximan Basket League, κατέκτησε το
πρώτο του πρωτάθλημα μετά από το 2016
και το πρώτο του νταμπλ μετά από το 1997.
Δεν ήταν η πιο αμφίρροπη σειρά των τελευταίων ετών, αλλά μια σειρά στην οποία
συνυπήρξαν το απόλυτο φαβορί με το απόλυτο αουτσάιντερ. Ο Ολυμπιακός ήταν σε
καλύτερη κατάσταση σε όλη τη διάρκεια
της περιόδου 2021/22 και το απέδειξε και
το βράδυ της Παρασκευής (17/6), καθώς
επικράτησε του Παναθηναϊκού με 93-74 στο
ηφαίστειο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας
για να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από έξι και το πρώτο του νταμπλ
μετά από 25 χρόνια.
Με ένα συγκλονιστικό επί μέρους 23-3 που
μετέτρεψε το 32-35 στο 55-38 μέσα σε επτά
λεπτά στη δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες

έβαλαν τις βάσεις για την επίτευξη και του
τρίτου φετινού τους στόχου, του σημαντικότερου απ' όσους είχαν θέσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Πάτησαν στην κορυφή της
Stoiximan Basket League, προηγουμένως
είχαν πάρει και το Κύπελλο Ελλάδας, είχαν
παίξει στο Final Four της EuroLeague και
πλέον μπαίνουν στην offseason για μετρημένες κινήσεις που θα τους διατηρήσουν
στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
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Gaslight– Review of 2022 Shaw Festival Production
You may have heard of Patrick
Hamilton’s Gaslight which
played at the Ed Mirvish
Theatre in Toronto, about six
years ago. The Shaw Festival
James
Karas
has produced a new play
by Johnna Wright and Patty
Jamieson based on Hamilton’s play and it is
now playing at the Royal George Theatre in
Niagara-on-the-Lake.
Gaslight is a redoubtable mystery play
in the original and new versions. In the
Wright/Jamieson version, we have a happy
couple, living in a large Victorian House in
London in 1901. Make no mistake that Jack
Manningham (Martin Happer replacing
Andre Morin) loves his wife Bella (Julie
Lumsden) and she loves him.
In theatrical chronology, that can only last
for a few minutes. Who wants to watch
a happy couple for longer than that? No
one. Therefore, the authors start strewing
breadcrumbs like Hansel and the audience
tries to follow the various paths. Who took
the picture off the wall? Who took Bella’s
pearls? What are those noises coming
from the attic every night? What is Jack

doing at his club every night? Why
is the gaslight dimming every night?
Where are the rubies? There was a
robbery in that house and worse. Not
to mention the issue of Bella’s mother.
The evidence may lead to an
inescapable conclusion: Bella is nuts
and she has to be sent to a lunatic
asylum.
Elizabeth (Kate Hennig) the old and
faithful maid seems prepared to
confirm that Bella is wacko. Nancy
(Julia Course) the new, attractive
maid raises more questions and
suspicions. Is she doing something more
than dusting with Jack? We refuse to believe
it.
In the original version of the play, there is a
police inspector and two policemen. These
three characters are eliminated by Wright
and Jamieson and the other characters are
drawn differently.
Happer, the understudy, replaced Morin in
the performance of June 11, 2022, and he
did a good job as the fine, sympathetic and
understanding husband. The frightened
and terrorized Bella is acted convincingly

by Lumsden. Hennig makes a faithful and
officious Elizabeth and Course’s Nancy is
sassy and somewhat scary. The accents are
Canglish with Course handling a broader if
unrecognizable intonation that could be an
amalgam of Irish and Scottish. I only wished
that she would speak a bit more slowly so
that I could understand all that she was
saying.
The set designed by Jutish Bowden is a
marvelous representation of a Victorian
home of our imagination. The walls are dark,
red velvet and walnut furniture dominate
and the lighting dims at appropriate times to

intensify the mystery before us.
There are a number of costume
changes over the days (I
assume) that the play takes
place. Bella wears some very
attractive long gowns and Jack
wears what we must assume
are Saville Row suits.
The changes in time necessitate
breaks in the action and the
time is filled with original music
by Gilles Zolty. There is nothing
wrong with the music, but there
seemed to be too many such
breaks which delayed our discovery of the
solutions to the buildup of mysteries.
Kelli Fox does a fine job directing the piece
and keeps us entertained.
Everything is cleared up in the end but, alas,
I cannot tell you how.
Gaslight by Johnna Wright and Patty
Jamieson based on the play by Patrick
Hamilton continues until October 8, 2022,
at The Royal George Theatre as part of
the Shaw Festival, Niagara-on-the-Lake,
Ontario. www.shawfest.com/

Harry Potter and the Cursed Child – Review of Spectacle at CAA Ed Mirvish Theatre
Harry Potter and the Cursed
Child is theatrical spectacle on
a grand scale. It just opened
at the dramatically-changed
CAA Ed Mirvish Theatre in
James
Karas
Toronto after it conquered the
rest of the theatrical world.
It has been playing in London since the
summer of 2016, on Broadway since March
2018, in Melbourne since January 2019,
in San Francisco since October 2019, in
Hamburg, Germany since February 2020
and is scheduled to open in Japan as well.
In those venues it is played in two parts so
you need two nights to see the entire play.
For the Toronto production, Harry Potter has
been shortened to three and a half hours
and is played in one sitting.
What do you get or what is the fuss all
about?
You do get a mythical story involving J.K.
Rowling’s characters. Most of them have
appeared in Rowling’s seven novels that
have sold some 600 million copies in 80

languages. You may conclude that there is
a dedicated fan base for Rowling’s fiction.
That tells you very little to make you and
millions of others to rush to the theatre. Let’s
start with a few catchwords. Theatrical magic,
relentless entertainment, unbelievable
production values, simple magic, complex
magic, continuous magic, wonderful story,
thrilling stage effects, extraordinary effects,
conjury, augury, transformation, time travel.
and, yes, superb acting by a large cast.
That’s a start.
The Harry Potter empire is the creation of
J.K. Rowling but she seems to have played
a relatively minor role in the first staging of
her work. She is credited with providing the
original story along with John Tiffany and
Jack Thorne. The latter wrote the play based
on the story for which he is one of the three
originators. Tiffany directs the production.
The programme has a SPOILER ALERT and
advises us not to read the character list until
after we have seen the play. I will mention the
names of a few of the characters involved
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if only to tip my hat to their acting without
any hints about the plot. We do have Harry
Potter (Trevor White), Albus Potter (Luke
Kimball), Scorpius Malfoy (Thomas Mitchell
Barnet), Hermione Granger (Sarah Afful),
Delphi Diggory (Sarah Farb), Draco Malfoy
(Brad Hodder), Ron Weasley (Gregory
Prest) Ginny Weasley (Trish Lindstrom),
Professor McGonagall (Fiona Reid), Amos
Diggory (Steven Sutcliffe), Voldemort
(Shawn Wright).
A few words about the plot may be allowed
without disclosing any untoward information
that may spoil your fun. In addition to all
the spectacular activity mentioned in the
catchwords, there are some intriguing facets
in the play. The vagaries of a father-son
relationship, the breakdown and restoration
of friendship, the search for historic justice
and a few other relationships are there to
consider.
The programme provides a handy glossary
of terms thar are “Good to Know.” A muggle
is a person without magical powers who
is ignorant of the world of wizards and
witches and consequently, I suppose, of the
the world of Harry Potter. Therefore, there
may be Harry Potter aficionados who can
glean plot clues from the names alone but
as a muggle I can’t tell how. I confess my
ignorance and plead mea culpa, mea culpa.
The magical world of the production is

revealed as soon as the performance
begins. There is a crowd on the stage
and with the twirls of black capes
faces change. We see suitcases
which become train cars and the
world of magical transformations is
launched. We are caught by surprise
and react with oohs and aahs for a
good three hours.
The plot unfolds and people
disappear through holes in the wall.
There is rich movement of scenery on
a revolving stage. This is a magical
show so there is much use of flame-spitting
wands. Don’t get near those bookshelves.
And wait until you see what will float above
you and across the audience. Not to mention
the pulsating scenery.
The large creative team deserves unstinting
praise for extraordinary accomplishments
and fertile imaginations. There is a long list
of them and I will mention a few. Director
John Tiffany, Set Designer Christine Jones,
Costume Designer Katrina Lindsay and
Lighting Designer Neil Austin. Illusion and
Magic are provided by Jamie Harrison. No
spectacle like Harry Potter can do without
music and sound and that is the bailiwick
of Composer and Arranger Imogen Heap,
and Sound Designer Gareth Fry. There is
judicious and masterful use of videos and
Designers Finn Ross and Ash J. Woodward
get the standing ovation for that.
I have not mentioned many or praised
everyone sufficiently. What do you
expect from a muggle? But I bow to their
achievement and express my appreciation
the way I along with everyone in the theatre
did at the end of the performance: with a
standing ovation.
Harry Potter and the Cursed Child by Jack
Thorne continues at The CAA Ed Mirvish
Theatre, 244 Victoria St. Toronto, Ontario.
www.mirvish.com
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Tyrokafteri With Drunken Figs
(Serves 4 -6)
• 1 roasted banana pepper
• 1/2 cup crumbled Feta
• 1/2 cup strained Greek yogurt
• 1/4 extra virgin olive oil
Drunken Figs
• 12 dried figs
• 2/3 cup Mavrodaphne wine (or any

•
•
•
•
•
•

other fortified, red wine)
1/3 cup balsamic vinegar
1 cinnamon stick (1 inch length)
1 star anise
1/2 cup sugar (or honey)
1 Tbsp cold water
1 tsp. corn starch

1.
Remove
the stem and seeds
of your hot pepper
and finely chop, set
aside. Into a food
processor, add your
Πήτερ
Feta and yogurt
Μινάκης
and process until
smooth. Add 1/2 the
minced hot pepper and olive oil and
process. Taste to see how spicy it is.
If more needed, add the remaining hot
pepper. Want in hotter? Add some chilli
flakes.
2.
Remove from the processor
and place in a container and into the
fridge.
3.
For the figs, place in a bowl
and cover with boiling water. After 5
minutes they should be softened. Snip
and discard the hard stems.
4.
Place in a pot with the wine,
vinegar, cinnamon, sugar and bring
up to a boil. Reduce to medium and
simmer for 20-30 minutes.
5.
Mix corn starch with cold water then add to the figs and stir in. The sauce should
now be thick and glossy. Allow to cool, remove cinnamon and star anise.
6.
To assemble, place a big scoop of tyrokafteri on a plate and make a well in the
middle. Place figs and some sauce in the middle and serve with crusty bread or pita bread
wedges.

Τυροκαφτερή Με “Μεθυσμένα” Σύκα
(Σερβίρει 4 -6 άτομα)
• 1 ψητή πιπεριά μπανάνας
• 1/2 φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα
• 1/2 φλιτζάνι στραγγιστό ελληνικό
γιαούρτι
• 1/4 έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Μεθυσμένα Σύκα
• 12 ξερά σύκα
• 2/3 φλιτζάνι κρασί Μαυροδάφνη (ή

•
•
•
•
•
•

οποιοδήποτε άλλο ενισχυμένο, κόκκινο κρασί)
1/3 φλιτζάνι ξύδι βαλσάμικο
1 ξυλάκι κανέλας (μήκος 1 ίντσας)
1 αστεροειδής γλυκάνισος
1/2 φλιτζάνι ζάχαρη (ή μέλι)
1 κουταλιά της σούπας κρύο νερό
1 κουτ. άμυλο καλαμποκιού

1.
Αφαιρούμε το στέλεχος και τους σπόρους της καυτερής πιπεριάς σας και ψιλοκόβουμε και την αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα πολυμηχάνημα, προσθέτουμε τη φέτα και το
γιαούρτι και επεξεργαζόμαστε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το 1/2 της καυτερής πιπεριάς και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε να δούμε πόσο πικάντικο
είναι. Αν χρειαστεί περισσότερο, προσθέτουμε την υπόλοιπη καυτερή πιπεριά. Θέλετε πιο
καυτερό; Προσθέστε μερικές νιφάδες τσίλι.
2.
Αφαιρούμε από τον επεξεργαστή και το βάζουμε σε ένα δοχείο και στο ψυγείο.
3.
Για τα σύκα τα βάζουμε σε ένα μπολ και τα σκεπάζουμε με βραστό νερό. Μετά
από 5 λεπτά πρέπει να μαλακώσουν. Κόβουμε και πετάμε τα σκληρά στελέχη.
4.
Τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα το κρασί, το ξίδι, την κανέλα, τη ζάχαρη και αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Χαμηλώνουμε σε μέτρια και σιγοβράζουμε για 20-30 λεπτά.
5.
Ανακατεύουμε το άμυλο καλαμποκιού με κρύο νερό και μετά προσθέτουμε στα
σύκα και ανακατεύουμε. Η σάλτσα πρέπει τώρα να είναι πηχτή και γυαλιστερή. Αφήνουμε
να κρυώσει, αφαιρούμε την κανέλα και τον αστεροειδή γλυκάνισο.
6.
Για το σερβίρισμα, τοποθετούμε μια μεγάλη μεζούρα τυροκαφτερή σε ένα πιάτο
και κάνουμε μία γουβίτσα στη μέση. Βάζουμε σύκα και λίγη σάλτσα στη μέση και σερβίρουμε με καψαλισμένο ψωμί ή πίτα.
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Pasta with Caramelized Onions,
Greek Yogurt and Cheese
(Serves 4)
• 1/4 cup unsalted butter
• 2 large onions, peeled, halved and
sliced
• 1 Tbsp. sugar
• 2 Tbsp. balsamic vinegar

•
•
•
•
•

1 cup strained full fat yogurt
reserved pasta water
grated dry Mizithra cheese
250 gr. wide pasta (tagliatelle or
papardelle)
1/4 cup chopped fresh chives

1.
Place the butter in a wide skillet
over medium high heat. Once melted add
the onions, sugar and allow to brown, stirring
occasionally until browned on all sides. Now
turn down the heat to medium and cover. Cook
for another 15-20 minutes. Uncover, add the
vinegar and simmer for another 5-10 minutes
or until most of the liquid is gone and the
onions are a brown and tender. Remove from
the heat.
2.
Meanwhile, cook the pasta according
to instructions. When the pasta is done, strain
and reserve about 1 cup of pasta water.
3.
Add the yogurt into the pan with the
onions and add a ladle of pasta water and
stir in. Now add the cooked pasta and stir. If
too thick add more pasta water and stir until
desired consistency achieved.
4.
Divide and plate, top with cheese and garnish with chives and serve.

Ζυμαρικά με καραμελωμένα
κρεμμύδια, ελληνικό γιαούρτι και τυρί
(4 μερίδες)
• 1/4 φλιτζανιού ανάλατο βούτυρο
• 2 μεγάλα κρεμμύδια, ξεφλουδισμένα, μισά και κομμένα σε φέτες
• 1 κουταλιά της σούπας. ζάχαρη
• 2 κουταλιές της σούπας. βαλσάμικο
ξύδι

•
•
•
•
•

1 φλιτζάνι τσαγιού στραγγιστό γιαούρτι πλήρους λίπους
διατηρημένο νερό ζυμαρικών
τριμμένο ξηρό τυρί μυζήθρα
250 γρ. Φαρδιά ζυμαρικά (ταλιατέλλες ή παπαρδέλλες)
1/4 φλιτζάνι ψιλοκομμένο πρασσο

1.
Τοποθετήστε το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια υψηλή θερμοκρασία. Μόλις λειώσει προσθέστε τα κρεμμύδια, ζάχαρη και αφήστε να τσιγαριστούν, ανακατεύοντας περιστασιακά μέχρι να ροδίσουν σε όλες τις πλευρές. Τώρα κατεβάστε τη
θερμοκρασία στη μέση και καλύψτε. Μαγειρέψτε για άλλα 15-20 λεπτά. Αποκαλύψτε,
προσθέστε το ξύδι και σιγοβράστε για άλλα 5-10 λεπτά ή μέχρι να εξαφανιστεί το μεγαλύτερο μέρος του υγρού και τα κρεμμύδια να είναι καφέ και τρυφερά. Αφαιρέστε από το μάτι.
2.
Εν τω μεταξύ, μαγειρέψτε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες. Όταν τα ζυμαρικά
βράσουν στραγγίστε και κρατήστε στην άκρη περίπου 1 φλιτζάνι νερό ζυμαρικών.
3.
Προσθέστε το γιαούρτι στο τηγάνι με τα κρεμμύδια και προσθέστε μια κουτάλα
με νερό από ζυμαρικά και ανακατέψτε. Τώρα προσθέστε τα μαγειρεμένα ζυμαρικά και
ανακατέψτε. Αν είναι πάρα πολύ παχύ προσθέστε περισσότερο νερό ζυμαρικών και ανακατέψτε μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή.
4.
Μοιράστε τα στα πιάτα και γαρνίρετε με τυρί και τα πράσα και σερβίρετε.

Greek Summer Supper Club July10th
Appetizers:
•
Watermelon, Feta and Mint
•
Taramosalata with Crab,
•
Roasted Beet Salad with Greek
Yogurt, Pistachios, Chives
•
Marinated Octopus With Olives on
Mashed Avocado
•
Homemade Bread
•
paired with Ionos Rose
1st course:
•
Baby Arugula Salad, Grapefruit,
Shaved Graviera Cheese
•
paired with Ionos White
2nd course:
•
Aegean
Shrimp
Pasta
with

Tomatoes and Herbs
•
paired with Ionos Red
Main:
•
Roast Stone Bass, Crisp Lemon
Potatoes, Vegetables
•
paired with Ionos Atelier
Dessert:
•
Portokalopita, Vanilla Ice Cream,
Candied Orange
•
served with Greek coffee
*Price for Dinner + Wine is $125.00

FOR TICKETS:
https://www.eventbrite.
ca/e/357856958797
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(Κατά Ματθαίον, κεφ. 4:18-23)

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΒΙΒΛΙΟ
Περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας...» (Ματθ.
4:23).
Πολλά βιβλία κυκλοφορούν σήμερα παντού.
Ανάμεσα όμως από όλα αυτά υπάρχει και ένα
βιβλίο, θεόπνευστο βιβλίο, η Αγία Γραφή, μάλιστα δε η Καινή Διαθήκη. Ακολουθούν και
άλλα βιβλία, που αναλύουν τα νοήματα της
Αγίας Γραφής και αναφέρονται ως οικοδομητικά και αξιοσύστατα βιβλία. Πάντως όμως
περίβλεπτη θέση κατέχει η Αγία Γραφή την
οποίαν πολύ επιτυχώς έχουν χαρακτηρίσει
ως επιστολή Θεού που απευθύνεται προσωπικά στον καθένα μας. Είναι το μοναδικό
βιβλίο των βιβλίων.
Πρώτα πρώτα αυτοί που έγραψαν τα βιβλία
της Αγίας Γραφής είναι κατά πάντα αξιόπιστοι και φιλαλήθεις. Είναι ενάρετοι και άγιοι
άνθρωποι, που επίστευαν ακλόνητα στις
αλήθειες, τις οποίες έγραψαν. Πολλοί από
αυτούς επεκύρωσαν όχι μόνον με όλη τους
τη ζωή τα όσα είχαν γράψει στα ιερά τους
βιβλία, αλλά και εμαρτύρησαν με πάρα πολλά βασανιστήρια και θυσίασαν την ζωή τους

γι’αυτές τις αλήθειες. Επρόσφεραν τη ζωή
τους, όχι με φανατισμό και σκοταδιστική
προκατάληψη και εμπάθεια, αλλά με χαρά
και ειρήνη, με ηρεμία και γαλήνη συνειδήσεως, κυριευμένοι όχι από έξαλλο σκοτισμό της
διάνοιας, αλλά με τη φωτεινή συναίσθηση,
ότι αξίζει και τη ζωή του να προσφέρει κανείς
στην εκπλήρωση του καθήκοντός του απέναντι του Θεού και των ανθρώπων.
Γι’ αυτούς ο Απόστολος Πέτρος γράφει: «Ου
θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία,
αλλ’υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι (Β΄Πέτρου 1:21)
Διότι, λέγει, δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν
προφητεία από άνθρωπον κινούμενον από
το δικό του θέλημα εμπνεόμενον από τη φαντασία του, αλλά καθοδηγούμενοι και εμπνεόμενοι από το Άγιον Πνεύμα ελάλησαν όλοι
οι άγιοι του Θεού άνθρωποι.
Είναι χαρακτηριστικό γεγονός στη θεόπνευστη αυτή φράση του Αποστόλου Πέτρου,
ότι ονομάζει «αγίους» τους συγγραφείς των
βιβλίων της Αγίας Γραφής, δηλαδή πιστούς
στον Θεόν και τηρητάς του αγίου θελήματος
εναρέτους, των οποίων η ζωή υπήρξε αγία

και άμεμπτη. Αλλά όσο και αν είναι άγιος και
ενάρετος ο άνθρωπος δεν είναι αλάθητος.
Μπορεί καλή τη πίστει να εκτραπεί σε σφάλματα και να κάνει λάθη. Γι’αυτό και ο Απόστολος Πέτρος προσθέτει, «Ποτέ έως τώρα δεν
ελέχθη προφητεία με τον νουν και το θέλημα
του ανθρώπου, άλλά οι άγιοι άνθρωποι του
Θεού, οι προφήτες, επροφήτευσαν εμπνεόμενοι και οδηγούμενοι από το Άγιον Πνεύμα».
Αυτό ακριβώς μαρτυρεί τη θεοπνευστία της
Αγίας Γραφής, ότι δηλαδή ενεπνέοντο από το
Άγιο Πνεύμα όλοι οι συγγραφείς των βιβλίων, τόσον της Παλαιάς όσον και της Καινής
Διαθήκης.
Το Πνεύμα το Άγιον με ειδική ενέργεια και με
τρόπο έκτακτο, έξω από τους φυσικούς νόμους, διαφώτιζε την προσωπικότητά τους, τη
διάνοια, τη θέληση και την καρδιά τους, τους
έδιδε την ικανότητα να κατανοούν, έστω και
εν μέρει, τις αποκαλυπτόμενες αλήθειες και
προ παντός τους καθοδηγούσε να γράφουν
αυτές με τρόπο αλάθητο και ακριβή.
Είχαν σαφή τη συνείδηση, ότι γράφουν με
έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Με απεριόριστη λοιπόν ευλάβεια πρέπει να παίρνουμε στα χέρια μας και να μελετάμε με πολλή
προσοχή τη θεόπνευστη (Τιμ. Β΄3:16) Αγία
Γραφή, με τη συναίσθηση ότι γράφτηκε με τον
φωτισμό και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, με χέρι ανθρώπων, χωρίς και να είναι
έργο ανθρώπινο.
Έτσι η Αγία Γραφή θα αποτελεί το περιεχόμενο των σκέψεών μας, το φως της διάνοιάς
μας, την κατεύθυνση και τον αγιασμό ολόκληρης της ζωής μας. Το άξιο προσοχής είναι
και τούτο, ότι δίνει εντολή ο Θεός στους γονείς να διδάξουν και τα παιδιά τους, ανάλογα
με την ηλικία τους, τα θεόπνευστα γεγονότα
και λόγια της Αγίας Γραφής (Δευτ. 11:19-20).
Ψαλμ. 77:4-7 κ.α.).
Στον Τιμόθεο, νεαρό τότε Επίσκοπο της Εφέσου, συνιστά ο Aπ. Παύλος την επίμονη και
προσεκτική μελέτη της Αγίας Γραφής γράφων: «Ταύτα μελέτα, εν τούτοις, ίσθι (= να
μένεις με την ψυχή και την διάνοια)... Επίμενε

αυτοίς, τούτο γαρ ποιών και σεαυτόν σώσεις
και τους ακούοντάς σου» (Α΄Τιμ. 4:15, 16). Ειδικότερα προς τους γονείς δίνει τη θεόπνευστη εντολή να ανατρέφουν και παιδαγωγούν
τα τέκνα τους «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (Εφεσ. 6:4).
Πολυάριθμες είναι οι προτροπές των εκκλησιαστικών Πατέρων και συγγραφέων για τη
μελέτη της Αγίας Γραφής. Θα αναφέρουμε
από αυτές μια μονάχα του Αγίου Ιωάννου του
Δαμασκηνού. «Ας μπούμε στον ωραιότατο
παράδεισο των Αγίων Γραφών, τον ευώδη,
τον γλυκύ, τον με γλυκύτατα και συναρπαστικότατα κελαδήματα των πιο καλλικέλαδων
πτηνών, τον συγκινούντα μεν τις καρδιές μας
και παρηγορούντα κατά το διάστημα των
θλίψεών μας, κατευνάζοντα δε τον θυμόν και
την οργήν και γεμίζοντα πάντοτε με χαρά και
ειρήνη τη ζωή μας».
Είναι πραγματικότητα, που δεν την κλονίζει
καμμία αμφισβήτηση, ότι η μελέτη της Αγίας
Γραφής φωτίζει τη διάνοιά μας με το πλούσιο
φως των θείων αληθειών, ενισχύει τη θέλησή
μας για την εφαρμογή του θείου θελήματος,
τονώνει τον πόθο της λύτρωσης, προάγει την
κατά Χριστόν ζωή μας, γαληνεύει τη συνείδησή μας, πληθύνει τα καλά έργα, αναπτύσσει τον αληθινό πολιτισμό στις κοινωνίες και
μας καθοδηγεί με ασφάλεια στο δρόμο της
σωτηρίας, όπου θα ανοιχτούν τα μάτια της
ψυχής μας, για να γνωρίσουμε στην εντέλεια
ολόκληρη τη θεία «ΑΛΗΘΕΙΑ».

Δελτίο Ετήσιας Συνδρομής - Subscription Coupon

Το κόστος Ετήσιας Έντυπης συνδρομής μέσω ταχυδρομείου,
για τον Καναδά ανέρχεται στα $200
To purchase an Annual Mail Subscription of the Greek Press costs $200
Limited to Canadian mailing adresses only.

Please fill gun and send us
this coupon along with a
cheque of $200.00
(GST included) for one year
subscription (50 issues)

Συμπληρώστε και τα ταχυδρομείστε
το δελτίο αυτό υπογράφοντας μια
επιταγή ποσού $200.00
(ο φόρος συμπεριλαμβάνεται) για
συνδρομή ενός έτους (50 εκδόσεις)

Όνομα - Full Name

Ταχ. Κωδ. - P.C.

Διεύθυνση - Address

Τηλ. - Tel.

Πόλη - City

email address (if applicable)

Συμπληρώστε και τα ταχυδρομείστε το δελτίο αυτό υπογράφοντας μια επιταγή ποσού
$200.00 (ο φόρος συμπεριλαμβάνεται) για συνδρομή ενός έτους (50 εκδόσεις)
The Greek Press
758 Pape Avenue, Toronto, Ontario M4K 3S7
Tel.: 416-465-3243 email: greekpressnews@gmail.com

Εκπτωτικό Κουπόνι

31

24 Ιουνίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Γενέθλια Μουσείου Ακρόπολης
«Των Αθήνηθεν άθλων. Παναθηναϊκοί αμφορείς από το
Τορόντο του Καναδά στη γενέθλια γη»

Στις 20/6, ημέρα γενεθλίων του Μουσείου
Ακρόπολης, το Μουσείο εγκαινίασε τη νέα
εκθεσιακή δράση «Των Αθήνηθεν άθλων.
Παναθηναϊκοί αμφορείς από το Τορόντο
του Καναδά στη γενέθλια γη», με δύο εξαιρετικής τέχνης αγγεία από Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο. Πρόκειται για μία πολιτιστική συνεργασία με το εν λόγω μουσείο,
στο οποίο από τον Μάρτιο του 2022 παρουσιάζεται η Κόρη της Ακρόπολης 670.
Η παρουσίαση των δύο αμφορέων πραγματοποιήθηκε σε μια εκδήλωση στην αίθουσα

του Παρθενώνα, παρουσία της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρίας Λίνας
Μενδώνη, του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, κυρίου Γιώργου Διδασκάλου, του
Πρέσβη του Καναδά, κυρίου Marc Allen, του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μουσείου Ακρόπολης, Kαθ. Δημήτρη Παντερμαλή, του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, Kαθ. Νίκου Σταμπολίδη
και του Curator of Greek, Etruscan, Roman
& Byzantine Collections του Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο, κυρίου Paul Denis.

Προσκυνηματική
εκδρομή στην
Ιερά Μονη Αγίου
Κοσμά του
Αιτωλού από
τους ενορίτες
της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου.
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Legal Translation
Services

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

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

Diana’s Seafood
Delight

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

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

