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Tο 30μελές Υπουργικό Συμβούλιο του Οντάριο
Η πρώτη ομιλία του νεοεκλεγέντος πρωθυπουργού εστιάζει στην στέγαση

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο
Νταγκ Φορντ πραγματοποίησε
την πρώτη συνέντευξη Τύπου
τη Δευτέρα αφού παρουσίασε το
30μελές υπουργικό συμβούλιο
του την περασμένη εβδομάδα.
«Με μεγάλες προκλήσεις μπροστά
μας,
συμπεριλαμβανομένου
ενός
αβέβαιου
παγκόσμιου
οικονομικού κλίματος, τώρα
είναι η ώρα για ενότητα και
συνεργασία», δήλωσε ο Premier
Ford. «Η κυβέρνησή μας θα είναι
αμείλικτη στην υλοποίηση του
φιλόδοξου σχεδίου μας για την
ανάπτυξη
της
οικονομίας μας και
σελίδα
την οικοδόμηση
3
υποδομών”.

Τα φορολογικά κίνητρα για
αλλοδαπούς εργαζόμενους,
συνταξιούχους και επενδυτές
αποδίδουν καρπούς

Happy
Canada
Day

Ποντιακή βραδιά στο Τορόντο
Με χορό και με τραγούδι γλέντησαν οι Πόντιοι
συμπάροικοι το περασμένο Σάββατο στο
Πολυμενάκειο
πολιτιστικό
κέντρο,
στην
εκδήλωση που διοργάνωσε η Αδελφότητα
Ποντίων Τορόντο “Παναγία Σουμελά”.

σελίδα 14

σελίδα 12

Κτηματολόγιο:
Στην τελική ευθεία
για δηλώσεις
χωρίς πρόστιμο

Άνοιξε η πλατφόρμα για την
αντικατάσταση συσκευών
Αναλυτικές οδηγίες και
ημερομηνίες ανάλογα με το ΑΦΜ

What's open
and closed
on Canada
Day 2022

Feds announce $12
million for community
groups aimed at
stopping gun violence
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

Beer, Wine & Cider

Product of Mexico

Green or Red Seedless
Grapes

1

Product of USA

Jumbo Seedless Watermelon Green Hot House
Average 20-25 lb
Vine Cluster Tomatoes

9

lb/4.39 kg

Cut From Canada “AAA” Grade

Ontario Raised Pork

Boneless Rib Eye Steaks

Pork Chops

99

lb/28.64

Natrel

General Mills

Cheerios or Honey Nut
Cheerios

1

lb/8.80 kg

Lactose Free Milk
1%, 2%, 3.25% or Skim
2 lt

14

Deli Sliced

3

4

Kraft

/each

Que Pasa

Organic Blue Corn
Tortilla

BBQ Sauce
455 ml

2

1

/each

2

99
/each

3

99

49

lb/33.05

500 ml

6’s

/100 g

/100 g

Dempster’s

Hot Dog or
Hamburger Buns

English Muffin

8’s

2

29

2

/each

Old Dutch

Nestea

180 g

12x341 ml

/each

Royale

Lemon Iced Tea

Potato Chips

2

69

39

/each

Bathroom
Tissue

8 Triple Rolls
Equal 24

350 g

69

/each

18.10 lb

Dempster’s

/each

2

99

Montreal Smoked Meat Jarlsberg Cheese

Beatrice

99

1 pint

Deli Sliced

350-430 g

99

Sweet Blueberries

/each

99

Sour Cream

Product of USA

49

11.29 lb

3

99

Fresh Romaine Lettuce

lb/4.39 kg

/each

New York Striploins Steaks Fresh Rib End

12

1

Product of Canada

99

99

99

Cut From Canada “AAA” Grade

Ontario Grown

7 6

$

2/

99
/each

5

99
/each
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Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ
Φορντ πραγματοποίησε την πρώτη συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα αφού παρουσίασε το 30μελές υπουργικό συμβούλιο του
την περασμένη εβδομάδα.
Ο πρωθυπουργός έκανε τη δημόσια εμφάνιση μετά από μια κεκλεισμένων των
θυρών συνάντηση με τον δήμαρχο του
Τορόντο Τζον Τόρι στο Queen’s Park, ο
οποίος απάντησε επίσης σε ερωτήσεις με
επίκεντρο την στέγαση.
Μεγάλο μέρος της πάνω από μισής ώρας
διαθεσιμότητας των μέσων ενημέρωσης
επικεντρώθηκε στη στέγαση, ένα θέμα που
επισημάνθηκε νωρίτερα την ημέρα μετά τη
δημοσίευση μιας έκθεσης που διαπίστωσε
ότι οι τιμές ενοικίων στο Τορόντο έχουν αυξηθεί κατά 20% τον τελευταίο χρόνο.
«Θα έχουμε ένα πολύ, πολύ επιθετικό σχέδιο που θα προχωρήσει», είπε ο Φορντ,
δείχνοντας την κενή ιδιοκτησία που είναι
διαθέσιμη στις επαρχιακές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις.
Η στέγαση ήταν το επίκεντρο της επιτυχημένης εκστρατείας επανεκλογής του
Φορντ, στην οποία δεσμεύτηκε να χτίσει
1,5 εκατομμύρια σπίτια σε 10 χρόνια.
Οι επαρχιακοί υπουργοί που έχουν επιφορτιστεί να βρουν οικονομικά προσιτή
στέγαση για τον αυξανόμενο πληθυσμό του
Οντάριο περιλαμβάνουν τον Steve Clark, ο
οποίος παραμένει ως υπουργός δημοτικών υποθέσεων και στέγασης, και επίσης
ο Michael Parsa, ο οποίος αναλαμβάνει
τη δουλειά ως αναπληρωτής υπουργός
στέγασης.
Εν τω μεταξύ, η υπουργός Υποδομών Κίνγκα Σούρμα αναλαμβάνει την πρόσθετη
εντολή για την κρατική ακίνητη περιουσία
και θα είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση γης
στην οποία θα χτιστούν κατοικίες.
Από την πλευρά του δημάρχου, είπε ότι η
διακυβερνητική συνεργασία είναι το κλειδί
για την κατασκευή κατοικιών.
«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μια
πόλη στην οποία μπορούν να ζουν μόνο
άνθρωποι που νιώθουν άνετα ή εκείνοι
που δυσκολεύονται (εδώ). Πρέπει να υπάρχει χώρος για τους ανθρώπους στη μέση».
Η νομοθεσία για τη στέγαση που ψήφισε η
κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές περιείχε
μέτρα για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών έγκρισης, αλλά δεν διέθετε βασικά μέτρα, όπως αλλαγές ζωνών που ζητούσαν
εδώ και καιρό οι υποστηρικτές και οι ειδικοί,
για τις οποίες ο Κλαρκ κατηγόρησε την έλλειψη συνεργασίας από τους δήμους.
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ

γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter
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Φορντ αποκάλυψε το υπουργικό συμβούλιο για το 43ο Κοινοβούλιο του Οντάριο, με
κάποιες μεγάλες αλλαγές συμπεριλαμβανομένου του διορισμού νέου Υπουργού Υγείας,
της διατήρησης του σημερινού υπουργού
Παιδείας στη θέση του και της προσθήκης
ενός νεοεκλεγμένου MPP στο φάκελο Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Sylvia Jones: Υπουργός Υγείας
Η πρώην Γενικός Δικηγόρος του Οντάριο
θα υπηρετήσει τώρα ως υπουργός Υγείας
και θα αντικαταστήσει την Christine Elliott.
Η Έλιοτ κατείχε τη θέση για ολόκληρη την
πρώτη θητεία του Φορντ και ήταν στο τιμόνι
της μερικές φορές δύσκολης απάντησης του
Οντάριο για τον COVID-19. Αποφάσισε να
μην είναι υποψήφι; στις εκλογές του Ιουνίου.
Η Τζόουνς θα επιβλέπει δισεκατομμύρια
στις προγραμματισμένες δαπάνες για νοσοκομειακές υποδομές και θα αναλάβει επίσης
το ρόλο του αναπληρωτή πρωθυπουργού.
Stephen Lecce: Υπουργός Παιδείας
Ο Stephen Lecce θα συνεχίσει να υπηρετεί
ως Υπουργός Παιδείας του Οντάριο, θέση
που κατέχει από τον Ιούνιο του 2019.
Ο King-Vaughan MPP βρισκόταν στην καυτή
έδρα κατά τη διάρκεια της απεργίας των δασκάλων σε όλη την επαρχία το 2020 και του
κυλιόμενου κλεισίματος των σχολείων λόγω
του COVID-19 την ίδια χρονιά και υπήρχαν
εικασίες ότι μπορεί να αντικατασταθεί.
Michael Ford: Υπουργός Ιθαγένειας και
Πολυπολιτισμικότητας
Ο πρωτάρης MPP Michael Ford θα αναλάβει το ρόλο του Υπουργού Ιθαγένειας και
Πολυπολιτισμικότητας.
Ο Φορντ, ο οποίος είναι ανιψιός του πρωθυπουργού, έχει υπηρετήσει ως δημοτικός
σύμβουλος του Τορόντο από το 2016.
Neil Lumsden: Υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ο πρώτος MPP και πρώην CFL θα είναι Υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Τον τομέα Τουρισμός, Πολιτισμός και Αθλητισμός είχε στο παρελθόν η Lisa MaCleod, η
οποία δεν κατέχει πλέον θέση στο υπουργικό συμβούλιο.
Peter Bethlenfalvy: Υπουργός Οικονομικών
Ο Peter Bethlenfalvy θα συνεχίσει να υπηρετεί στο τιμόνι του υπουργείου Οικονομικών
του Οντάριο.
Ήταν ο τρίτος υπουργός Οικονομικών του
Ford στην πρώτη θητεία, αντικαθιστώντας

τον Vic Fedeli και στη συνέχεια τον Rod
Phillips.
Ο Bethlenfalvy κατέθεσε τον προϋπολογισμό της επαρχίας για το 2022 τον Απρίλιο, ο
οποίος δεν εγκρίθηκε πριν από τις εκλογές,
αλλά ήταν η πλατφόρμα τους.
Caroline Mulroney: Υπουργός Μεταφορών,
η Caroline Mulroney θα παραμείνει υπουργός Μεταφορών του Οντάριο.
Η Mulroney υπηρέτησε στο παρελθόν ως
Γενικός Εισαγγελέας του Οντάριο από το
2018 έως το 2019.
Merrilee Fullerton: Υπουργός Παιδιών, Κοινοτικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Η Φούλερτον παραμένει Υπουργός Παιδιών,
Κοινοτικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Η MPP του Kanata-Carleton προηγουμένως
επέβλεπε το χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιας
φροντίδας κατά τη διάρκεια της κορύφωσης
των κυμάτων COVID-19 του Οντάριο, που
επηρέασαν δυσανάλογα τους ηλικιωμένους
που ζούσαν σε εγκαταστάσεις υποβοηθούμενης διαβίωσης.
Michael Kerzner: Γενικός Δικηγόρος, ο επιχειρηματίας της βιοεπιστήμης και της τεχνολογίας εξελέγη στο York Center νωρίτερα
αυτό το μήνα και αναλαμβάνει το αρχείο του
Γενικού Δικηγόρου από τη Sylvia Jones.
Άλλες θέσεις του υπουργικού συμβουλίου
που παραμένουν αμετάβλητες είναι ο Monte
McNaughton ως υπουργός Εργασίας, ο
Steve Clark ως υπουργός δημοτικών υποθέσεων και στέγασης, ο Vic Fedeli ως υπουργός οικονομικής ανάπτυξης, ο David Piccini
ως υπουργός περιβάλλοντος, ο Todd Smith
ως υπουργός Ενέργειας και ο Doug Downey
ως γενικός εισαγγελέας.
Αναλυτικά αυτό είναι το υπουργικό συμβούλιο των 30 ατόμων των Προοδευτικών Συντηρητικών
• Sylvia Jones, υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
• Peter Bethlenfalvy, υπουργός Οικονομικών.
• Paul Calandra, υπουργός μακροχρόνιας
περίθαλψης, υπουργός νομοθετικών υποθέσεων και αρχηγός της κυβέρνησης.
• Raymond Cho, υπουργός ηλικιωμένων και
προσβασιμότητας.
• Steve Clark, υπουργός δημοτικών υποθέσεων και στέγασης.
• Doug Downey, γενικός εισαγγελέας.
• Jill Dunlop, υπουργός κολεγίων και

πανεπιστημίων.
• Vic Fedeli, Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Δημιουργίας θέσεων εργασίας και
Εμπορίου.
• Michael Ford, υπουργός ιθαγένειας και
πολυπολιτισμικότητας.
• Merrilee Fullerton, υπουργός Παιδιών, κοινότητας και κοινωνικών υπηρεσιών.
• Parm Gill, υπουργός μείωσης της
γραφειοκρατίας.
• Michael Kerzner, γενικός δικηγόρος.
• Stephen Lecce, υπουργός Παιδείας.
• Neil Lumsden, Υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
• Monte McNaughton, υπουργός Εργασίας,
Μετανάστευσης, Κατάρτισης και Ανάπτυξης δεξιοτήτων.
• Caroline Mulroney, υπουργός Μεταφορών
και Υπουργός Γαλλοφωνικών Υποθέσεων.
• David Piccini, Υπουργός Περιβάλλοντος,
Διατήρησης και Πάρκων.
• Γκρέιντον Σμιθ, υπουργός φυσικών πόρων και δασοκομίας.
• George Pirie, υπουργός ορυχείων.
• Kaleed Rasheed, υπουργός παροχής δημόσιων και επιχειρηματικών υπηρεσιών.
• Γκρεγκ Ρίκφορντ, υπουργός βόρειας
ανάπτυξης και υπουργός αυτόχθονων
υποθέσεων.
• Prabmeet Sarkaria, πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών.
• Τοντ Σμιθ, υπουργός Ενέργειας.
• Κίνγκα Σούρμα, υπουργός Υποδομών.
• Lisa Thompson, υπουργός γεωργίας, τροφίμων και αγροτικών υποθέσεων.
• Stan Cho, αναπληρωτής υπουργός
Μεταφορών.
• Μιχαήλ Πάρσα, αναπληρωτής υπουργός
Στέγασης.
• Michael Tibollo, αναπληρωτής υπουργός
ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων.
• Charmaine Williams, υφυπουργός κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών για τις
γυναίκες.
Ο Ford είπε την περασμένη εβδομάδα ότι
θα γίνει επίσης μια καλοκαιρινή σύνοδος
στο εγγύς μέλλον, όπου οι πολιτικοί θα
επιστρέψουν στο Queen's Park και θα του
επιτρέψουν να εισαγάγει εκ νέου και να περάσει τον προϋπολογισμό του για το 2022
– ο οποίος χρησίμευσε ως προεκλογική του
εκστρατεία
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Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ: Επτά χρόνια από το
δημοψήφισμα της συμφοράς

Και να θέλει κάποιος, δεν μπορεί να ξεχάσει όλες εκείνες τις μαύρες σελίδες που στιγμάτισαν αρνητικά τη χώρα μας όταν το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε
την Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής, εκτοξεύοντας το δημόσιο χρέος
με νέα μνημόνια, κλείνοντας τις τράπεζες και οδηγώντας την Ελλάδα, στο
Γιάννης
Κακαγιάννης παρά ένα, λίγο πριν από την έξοδο από την ΕΕ.
Στις 27 Ιουνίου
2015, λίγο μετά
τα μεσάνυχτα, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε διάγγελμά
του, ανακοίνωσε στους Έλληνες
πολίτες πως θα γίνει δημοψήφισμα ως απάντηση στο τελεσίγραφο των Ευρωπαίων δανειστών.
Ακολούθησε μία εβδομάδα γεμάτη εντάσεις. Το απόλυτο χάος. Οι
τράπεζες έκλεισαν, το χρηματιστήριο έκλεισε, επιβλήθηκαν capital
controls. Χειρότερος από όλα ήταν
ο διχασμός στην κοινή γνώμη για
το «ΝΑΙ» και το «ΟΧΙ». Εντέλει
επικράτησε το «ΟΧΙ» με ποσοστό
61,31% και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έκανε… κωλοτούμπα και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, που ουσιαστικά είχε απορριφθεί από τους πολίτες. Ο άνθρωπος που θα έδιωχνε
την τρόικα, που φώναζε το «go back madame Merkel», που θα έσκιζε τα μνημόνια με έναν
νόμο και ένα άρθρο, εξευτέλισε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό λαό οδηγώντας μας στην
απόλυτη φτωχοποίηση, ακριβώς πριν από επτά χρόνια.
Ήταν Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 όταν το Eurogroup απέρριψε το αίτημα για παράταση του
προγράμματος. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 28 Ιουνίου, το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας αποφασίζει να τεθούν οι τράπεζες σε αργία έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015. Η κυβέρνηση Τσίπρα επιβάλλει capitals controls. «Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες». Η φράση
που έμεινε στην ιστορία και αποδόθηκε στον Γιάνη Βαρουφάκη από δημοσιογράφο του
περιοδικού «New Yorker». Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, η ελληνική κυβέρνηση δεν πληρώνει
τη δόση 1,6 δισ. προς το ΔΝΤ.
Την Κυριακή 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα, το οποίο λίγο αργότερα κουρέλιασε ο… συστημικός πλέον Τσίπρας που υπέστη οβιδιακή μετάλλαξη. Αυτά θα γραφτούν
με μελανά γράμματα στη σύγχρονη Ιστορία του τόπου και θα διδάσκονται στα σχολεία μας.
«Οι ίδιοι άνθρωποι, επτά χρόνια μετά», όπως γράφει ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης στα social media, «παραμένουν αμετανόητοι και υπόσχονται ότι τη δεύτερη φορά
θα το πάνε μέχρι τέλους. Οι πολίτες όμως γνωρίζουν και θα τους αφήσουν με μια θλιβερή
ανάμνηση».

Επίτιμος δημότης ο πατέρας του Τζόνσον

Επίτιμος δημότης Νοτίου Πηλίου αναγορεύτηκε ο
πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον, Στάνλεϊ, κατά τα εγκαίνια του νέου δημαρχιακού μεγάρου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.
Ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού για περισσότερα από είκοσι χρόνια διατηρεί σπίτι στον παραθαλάσσιο οικισμό Χόρτο, που τακτικά επισκέπτεται
και ο γιος του, ως πρωθυπουργός.
Ο δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός χαρακτήρισε τον
Στάνλεϊ Τζόνσον «σημαντικό φιλέλληνα, που στο
παρελθόν, κατά τη θητεία του στο Ευρωκοινοβούλιο, έβαλε τις βάσεις για το ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του έτους το περνά
στο αγαπημένο του Χόρτο και για αυτό θεωρείται de facto δημότης Νοτίου Πηλίου».
Ο Στάνλεϊ Τζόνσον απάντησε στα ελληνικά: «Ήλιος, θάλασσα και οι άνθρωποι είναι αυτό
που λάτρεψα. Βρίσκομαι εδώ και σκέφτομαι τον Ιάσονα και τους Αργοναύτες και είμαι τυχερός που ζω εδώ και έχω ένα σπίτι σε αυτό τον τόπο».

Αφελληνισμός…

Και την προσεχή αγωνιστική σεζόν, οι δύο καλύτερες ομάδες της τελευταίας πενταετίας,
ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα έχουν μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού Έλληνες
παίκτες, προς μεγάλη απογοήτευση του ομοσπονδιακού προπονητή Γκουστάβο Πογιέτ.

Και αυτός και ο προκάτοχός του, Ολλανδός Φαν’ τ Σιπ, επισήμαναν το πρόβλημα, το οποίο
όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά εντείνεται κιόλας. Ο δε νέος πρόεδρος της ΕΠΟ Παναγιώτης
Μπαλτάκος θέλει να περάσει διάταξη να παίζουν τουλάχιστον τέσσερις Έλληνες στη βασική ενδεκάδα. Θα σκοντάψει και θα αποσυρθεί από το κοινοτικό δίκαιο περί εργασιακών
δικαιωμάτων.
Το αστείο της όλης υπόθεσης είναι πως στα χρόνια της πανδημίας οι ομάδες συμφώνησαν, μιας και μειώθηκε η αγοραστική τους δύναμη, να κάνουν στροφή τις ακαδημίες τους.
Δεν προώθησαν ούτε έναν στην πρώτη ομάδα. Αγοράζουν παίκτες ίδιας ηλικίας από την
Πορτογαλία κυρίως.
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ την προσεχή σεζόν ζήτημα να έχουν δύο Έλληνες βασικούς
στην ενδεκάδα τους

Ε.Ε.: Η Βουλγαρία δεν αίρει το βέτο κατά της ένταξης της
Βόρειας Μακεδονίας

Δεν προβλέπεται πρόοδος στο θέμα κατά το
προσεχές διάστημα
Η Βουλγαρία δεν θα προλάβει να εκδώσει απόφαση για να άρει το βέτο της για την έναρξη των
διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Βόρειας
Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη
γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ανακοίνωσε την Κυριακή το βουλγαρικό υπουργείο
Εξωτερικών, σχολιάζοντας τις γαλλικές προτάσεις για επίλυση της διαφοράς μεταξύ των
χωρών.
«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει πλέον αντικειμενική ευκαιρία για την εκπλήρωση των
βραχυπρόθεσμων κριτηρίων που ορίζονται στη θέση [κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων] μέχρι το τέλος της γαλλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Είναι πιθανό
πριν τελειώσει, να υπάρξει σαφήνεια για τα επόμενα βήματα στη διαδικασία ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης της Βόρειας Μακεδονίας με όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις σε σχέση με τα
βουλγαρικά συμφέροντα και τα δικαιώματα των Βουλγάρων στο γειτονικό κράτος», αναφέρεται στο μήνυμα του υπουργείου.
Το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε
απόφαση της κυβέρνησης της χώρας ούτε απόφαση της Εθνοσυνέλευσης για το επίμαχο
θέμα, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι δεσμευτικό. «Σε αυτό το στάδιο, η όλη
διαδικασία εξαρτάται από την επιτροπή εξωτερικής πολιτικής της Λαϊκής Συνέλευσης, η
οποία δεν έχει ακόμη προγραμματίσει συνεδρίαση για αυτό το θέμα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.
Η Βόρεια Μακεδονία και η Βουλγαρία διεξάγουν εντατικό διάλογο με στόχο την επίτευξη
αμοιβαία αποδεκτών συμφωνιών για μια σειρά επίμαχων ζητημάτων σχετικά με τις πολιτιστικές και ιστορικές πτυχές των διμερών σχέσεων. Τα Σκόπια αναμένουν ότι αυτό θα
επιτρέψει τελικά στη Βουλγαρία να άρει το βέτο στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της
Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ. Σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς από τη Βουλγαρία και τη
Βόρεια Μακεδονία, παρά τις προσπάθειες των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών,
είναι απίθανο να επιτευχθεί συναίνεση στο εγγύς μέλλον.
Τον Νοέμβριο του 2020, η Βουλγαρία εμπόδισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ
της ΕΕ και της Βόρειας Μακεδονίας, προβάλλοντας μια σειρά από αιτήματα σε αυτή τη
χώρα . Έχοντας υποστηρίξει δημόσια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βόρειας Μακεδονίας, η Βουλγαρία αναμένει ότι τα ανοιχτά προβλήματα των διμερών σχέσεων θα επιλυθούν
πριν από την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων.
Η Σόφια αρνείται να αναγνωρίσει την ύπαρξη της μακεδονικής γλώσσας, την οποία θεωρεί
μια από τις διαλέκτους της βουλγαρικής, απαιτεί συνταγματικές εγγυήσεις για τη βουλγαρική μειονότητα στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία αριθμεί περίπου 120.000 άτομα, τονίζει την
ανάγκη για αντικειμενική ερμηνεία στα γεγονότα της κοινής ιστορίας τους, και προβάλλει
και κάποια άλλα αιτήματα.

Η Ύβρις για τους Έλληνες δολοφονημένους στην κατοχή
και η παραχάραξη της ιστορίας: Οι «Τσάμηδες» και η
«Γενοκτονία τους» (!) από την Ελλάδα

Γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης
Πριν ακριβώς μία εβδομάδα οι βουλευτές της Ομάδας στο Αλβανικό Κοινοβούλιο «Δημοκρατία και Ένταξη» (PDIU ) και ο Πρόεδρος της Σπετίμ Ιντρίζι, διοργάνωσαν εκδήλωση στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα «Μην ξεχνάτε
την Τσαμουριά», ως μέρος των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του
νόμου 7839 του 1994, με τον οποίο η 27η Ιουνίου ανακηρύχθηκε
(ομόφωνα) ως «Ημέρα της Γενοκτονίας κατά των Αλβανών της
Τσαμουριάς από τους Έλληνες σοβινιστές»…… Μάλιστα στο
ψήφισμα της Βουλής («Για τη διευθέτηση του ζητήματος της Τσαμουριάς και άρσης του εμπολέμου») που συνόδευσε το Νόμο,
αναφέρεται πως «τo θέμα των Τσάμηδων από ιστορική και νομική πλευρά, όσο και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί υποχρέωση της αλβανικής κυβέρνησης, η οποία απορρέει
από δεσμευτικές αποφάσεις του αλβανικού κοινοβουλίου».
Στην εκδήλωση ο επικεφαλής του PDIU, είπε ότι «είναι καιρός να ακούσουμε πολλές ιστορίες από αυτόπτες μάρτυρες και να μην ξεχάσουμε τη γενοκτονία που διέπραξε η Ελλάδα»!
Η παραχώρηση της Αίθουσας συνεδριάσεων συνεχίζεται στη σελίδα 5
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της Ολομέλειας της Βουλής καθώς και οι
αναρτήσεις στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στο όνομα της, μαρτυρούν την απόσταση
μεταξύ ρητορικής περί των δυνατοτήτων ανάπτυξης των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας και των σκέψεων που εμπνέονται από τον εθνικισμό και την μισαλλοδοξία.
Μάλιστα η διαρκής, η συνεχής ανακίνηση από την αλβανική πλευρά του «ζητήματος» των
Τσάμηδων προκαλεί γενικώς και ειδικώς: για το θράσος των Τσάμηδων, των συνεργατών
των Γερμανών Ναζί κατακτητών, των καταδικασμένων για δοσιλογισμό και για εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας (Παραμυθιά Θεσπρωτίας κ.ά), για τα κίνητρα των σημερινών οργάνων της Τουρκίας που προσθέτει ένα ακόμη μέτωπο στην Ελλάδα.
Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του Κόμματος Εργασίας το 1991, η Αλβανία με τον
πιο επίσημο τρόπο δια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, έφερε στην επικαιρότητα το ζήτημα των Τσάμηδων. Το Μάρτιο του 1991
ιδρύθηκε ο «Πολιτικός-Πατριωτικός Σύλλογος «Τσαμουριά» (Camëria), με κύριο σκοπό την
αναγνώριση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Τσάμηδων. Οι Τσάμηδες έχουν
ιδρύσει κόμματα, το ένα συμμετέχει στη σημερινή κυβέρνηση, ενώ ο «Σύνδεσμος της Τσαμουριάς» δημιούργησε 100μελή «εξόριστη» βουλή, η οποία έγινε μέλος της «οργάνωσης
υπο-αντιπροσωπευμένων λαών» του ΟΗΕ το 1995. Οι ίδιοι διατείνονται επίσης ότι έχουν
δημιουργήσει τον απελευθερωτικό στρατό της Τσαμουριάς «με σκοπό την απελευθέρωση
των εδαφών που τους ανήκουν»! Δηλαδή αυτά που έχουν αποδεχθεί τα κόμματα της Αλβανίας και η Ακαδημία Επιστημών των Τιράνων ως άλυτο εθνικό ζήτημα, ότι είναι η Θεσπρωτία, η Άρτα, η Πρέβεζα και τα Ιωάννινα!
Ειδικότερα για το «ζήτημα» των Τσάμηδων υποστηρίζεται από την αλβανική πλευρά ότι «χιλιάδες Αλβανοί Τσάμηδες εκδιώχθηκαν από περιοχές της Δυτικής Ηπείρου στη σύγχρονη
Ελλάδα, προς την Αλβανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Αλβανοί Τσάμηδες απαιτούν
αποκατάσταση της περιουσίας και της ιθαγένειας, εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, διεθνή αναγνώριση του ζητήματος και δικαίωμα επιστροφής στα αυτόχθονα εδάφη τους. Αλλά για τους περισσότερους, η ιθαγένεια παραμένει το πρωταρχικό
ζήτημα». Παράλληλα οι Τσάμηδες παρουσιάζουν τα γεγονότα με διαφορετικό τρόπο, ότι,
δήθεν, αγωνίσθηκαν κατά των Γερμανών κατακτητών και ότι δεν υπήρξαν συνεργάτες τους,
ενώ προσθέτουν ένα (ανύπαρκτο) αντίβαρο στην καταπίεση της ελληνικής μειονότητας
στην Αλβανία. Βεβαίως πρόκειται για προκλητική αλλοίωση της ιστορικής αλήθειας, που
προσβάλλει την μνήμη των θυμάτων της σφαγής της Παραμυθιάς (και όχι μόνο).
Είναι γεγονός ότι το «ζήτημα» των Τσάμηδων αποτελεί για την αλβανική πλευρά θέμα που
ξεπερνά τις εσωτερικές του διαστάσεις και συνδέεται άμεσα με την αλβανική εξωτερική
πολιτική.
Η στάση των κατά καιρούς αλβανικών κυβερνήσεων οι οποίες θέτουν το «ζήτημα» στην
ελληνική πλευρά θεωρώντας ότι υφίστανται σε όλες τις διαστάσεις του ( περιουσίες, αποζημίωση, απόδοση ιθαγένειας, επιστροφή των Τσάμηδων και των απογόνων τους στην
Ελλάδα), δεν αποτελεί απλώς διαχείριση ενός θέματος για εσωτερικούς λόγους, την ώρα
μάλιστα που συζητείται το μέλλον των αλβανικών πληθυσμών στο Κοσσυφοπέδιο, στα
Σκόπια στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο, στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο επιπλέον ζητήματα,
πρώτον το λάθος που γίνεται στην Ελλάδα ότι το θέμα θεωρείται αποτελεί αίτημα παρακρατικών και εθνικιστικών κύκλων κάτι που εκ των πραγμάτων δεν ισχύει αφού το ζήτημα έχει
τεθεί από τους θεσμικούς εκπροσώπους του αλβανικού κράτους και δεύτερο ότι η Αλβανία
είναι ο πιο στενός σύμμαχος της Τουρκίας του Ερντογάν στα Βαλκάνια και με τους Τσάμηδες προσθέτει άλλο ένα μέτωπο στην Ελλάδα.
Η Αλβανία οφείλει να αποδεχθεί την αδιαμφισβήτητη ιστορική αλήθεια του εγκληματικού
και δοσιλογικού παρελθόντος των Τσάμηδων κατά την περίοδο της κατοχής την Ελλάδα
και να μην το θέσει ξανά στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Αλλιώς θα επιβεβαιωθεί η άποψη
που υποστηρίζουμε για ένα επιπλέον μέτωπο στην Ελλάδα που επιβάλλεται από τον εξ
΄ανατολών γείτονα….
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Κατάπιαμε τη γλώσσα μας στις σκοπιανές προκλήσεις

Οι Σκοπιανοί για μια ακόμη φορά περιφρόνησαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε όλα τα
ματς του Nations League εμφανίστηκαν και
αγωνίστηκαν ως «Μακεδόνες».
Ειδικά στον τελευταίο αγώνα που έδωσαν
με το Γιβραλτάρ, κρέμασαν κι ένα τεράστιο
πανό που έγραφε «Football Federation of
Μαcedonia». Και στα αγγλικά και στη γλώσσα
τους. Οσο για το λογότυπο της τηλεόρασης;
«ΜKD»!
Γράφουν στα παλαιά τους τα υποδήματα τις
διεθνείς συμβάσεις, την υπογραφή που έβαλε ο πρωθυπουργός τους και επικαλούνται
προσχηματικά το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Πρόκειται για μια αθέμιτη πολιτική στόχευση, η οποία παρερμηνεύει την ουσία της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Αν κάποιος επιχειρήσει να επισκεφτεί τη ιστοσελίδα την Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της
γειτονικής χώρας, θα διαπιστώσει ότι αυτοπροσδιορίζεται ως «Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
της Μακεδονίας». Το «Βόρεια» έχει πάει περίπατο.
Το είχε επισημάνει τον Ιούνιο του 2021 ο τότε πρόεδρος της ΕΠΟ Θοδωρής Ζαγοράκης. Δήλωσε ότι πρόκειται για μια αδιανόητη πρόκληση και πως η ΕΠΟ θα παρέμβει δυναμικά. Μάλιστα έστειλε και επιστολή σε FIFA-UEFA, ζητώντας ευθέως την αποβολή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας την Βόρειας Μακεδονίας ως μέλους των υπερεθνικών ομοσπονδιών.
Η επιστολή Ζαγοράκη είχε απαιτήσει τροποποίηση του ονόματος, τροποποίηση του σήματος και αλλαγή της ονομασίας στην ιστοσελίδα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της
Βόρειας Μακεδονίας. Επί της ουσίας, δεν απαντήθηκε ποτέ.
Οι γείτονές μας ψέλλισαν κάτι περί ποδοσφαιρικού αυτοδιοίκητου , το οποίο δεν δεσμεύεται – όπως είπαν – από πολιτικές συμφωνίες! Δηλαδή προσπάθησαν να αποδείξουν ότι
αλλιώς θα ονομάζεται η χώρα τους κι αλλιώς θα αποκαλείται η εθνική ποδοσφαιρική τους

ομάδα.
Φυσικά όλα αυτά είναι για μικρά παιδιά. Και παρότι η FIFA και η UEFA είναι… μεγάλα παιδιά, ουδέποτε θέλησαν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση και από το Euro του 2021 φτάσαμε
στο Nations League του 2022, χωρίς να αλλάξει απολύτως τίποτε.
Κι αν οι Σκοπιανοί έχουν τους λόγους τους, κι αν η FIFA και η UEFA έχουν τους δικούς της,
εμείς τι κάνουμε; Μετά την επιστολή Ζαγοράκη, δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση από
ελληνικής πλευράς. Η σκοπιανή πρόκληση στο Nations League έγινε επί ημερών Μπαλτάκου. Κι όμως: Ο υπερπατριώτης νέος πρόεδρος της ΕΠΟ δεν είπε κουβέντα!
Αναρωτιέται κανείς: Δεν θέλει να θυμίσει την πολιτική του διαδρομή; Δεν θέλει να παρεξηγηθεί για τον χαρακτηρισμό που ούτως ή άλλως πολιτικά του έχουν αποδώσει; Δεν θέλει
να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά;
Η στάση του κ. Μπαλτάκου μοιάζει υπερβολικά αμήχανη. Θα περίμενε κάποιος ότι το πρώτο πράγμα που θα έκανε ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, θα ήταν να θυμίσει την επιστολή Ζαγοράκη στη FIFA και την UEFA και να απαιτήσει μια ξεκάθαρη απάντηση.
Από το Λευτέρη Αυγενάκη, δεν περιμένουμε τίποτα. Από τον Τάκη Μπαλτάκο, όμως;

Προκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία των Πρεσπών

Τα πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εγκαλούν με χλεύη τον Πρωθυπουργό πως δεν κατάργησε τη Συμφωνία των Πρεσπών για την οποία έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να μην κυρωθεί,
γιατί η ακύρωσή της δεν θα ήταν δυνατή. Το είχε ξεκαθαρίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν
έκανε την πρόταση μομφής.
Δεν είπε ποτέ ότι μπορεί να την ακυρώσει, γιατί ο Τσίπρας με τον Ζάεφ έβαλαν τον όρο
πως ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Γι αυτό ήταν τόσο ακριβή η Συμφωνία και ο Κοτζιάς τσέπωσε 50
εκατομμύρια, όπως κατήγγειλε ο Καμμένος.
Δυστυχώς, οι ψηφοφόροι των συριζαίων έχουν εγκέφαλο φασολιού, οπότε μπορούν να
πιστεύουν όσα τους λένε και δεν θα σωθούν ποτέ από αυτό.
Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί να
αντικατασταθεί από κάποια άλλη συμφωνία ή
συνθήκη και δεν μπορεί να ανακληθεί. Οι διατάξεις της είναι νομικά δεσμευτικές και για τα
δύο μέρη από άποψη Διεθνούς Δικαίου και θα
παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον.
Ως προς το θέμα της καταγγελίας, λύσεως ή
τέλος πάντων «απαλλαγής» από τη συμφωνία των Πρεσπών, αφού αυτή κυρωθεί, τα
πράγματα είναι (επώδυνα) προβληματικά. Το
θέμα ρυθμίζεται από τη Σύμβαση της Βιέννης
για το Δίκαιο των Συνθηκών (1969) που δεσμεύει τόσο την Ελλάδα όσο και την ΠΓΔΜ.
Εκεί περιλαμβάνονται οι εξής δυνατότητες: (α)
ακύρωση, (β) καταγγελία και (γ) λήξη/αναστολή εφαρμογής μιας συνθήκης σε περίπτωση
ουσιώδους παραβιάσεως των όρων της.
Η Σύμβαση της Βιέννης ορίζει περιοριστικά
τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η
ακύρωση μιας συμφωνίας. Πρέπει να επικαλεσθούμε πλάνη, απάτη, δωροδοκία, εξαναγκασμό με απειλή ή χρήση βίας και άλλα ανάλογα
κατά την υπογραφή της συμφωνίας… Δεν προκύπτει ότι κάτι τέτοιο ίσχυσε, οπότε η πιθανότητα να χαρακτηρισθεί η συμφωνία άκυρη, δεν έχει βάσεις.
Δεύτερη πιθανότητα που πρέπει να εξετασθεί είναι αυτή της καταγγελίας. Η συμφωνία των
Πρεσπών αναφέρει στο άρθρο 20 ότι οι διατάξεις της «θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο
χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας που περιέχεται στο άρθρο 1 (3) και στο άρθρο 1 (4)». Επομένως, κατ’ αρχήν
προκύπτει ότι τα δύο κράτη θέλησαν να είναι αμετάκλητες οι διατάξεις της συμφωνίας.
Επιπλέον, οι επίμαχες διατάξεις για το όνομα «Βόρεια Μακεδονία», για την υπηκοότητα
του κράτους που ορίσθηκε ως «μακεδονική/πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας» και για την
αναγνώριση «μακεδονικής» γλώσσας, περιβάλλονται με ιδιαίτερο κύρος και δεν τροποποιούνται. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 56 της Συμβάσεως της Βιέννης που
ορίζει ρητώς ότι συνθήκη που δεν περιέχει διάταξη για καταγγελία «δεν δύναται να καταγγελθή ή να λυθή διά αποχωρήσεως».
Μοναδική εξαίρεση είναι να θεωρηθεί η φύση της συνθήκης των Πρεσπών τέτοια, που να
δικαιολογεί την καταγγελία. Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα. Στο διεθνές δίκαιο αναφέρονται οι κατηγορίες των συνθηκών που δικαιολογούν την καταγγελία. Δεν προκύπτει με
σαφήνεια ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα μπορούσε να υπάγεται σε κάποια από αυτές.
Στην πραγματικότητα, μετά την κύρωση της συμφωνίας ισχύει ο γενικός κανόνας του διεθνούς δικαίου που ορίζει ότι «τα συμπεφωνημένα πρέπει να τηρούνται». Τηρούνται όμως;
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Hμέρα του Καναδά 2022
Παρασκευή 1η Ιουλίου
Φέτος η αργία της Ημέρας
του Καναδά πέφτει την Παρασκευή 1 Ιουλίου. Φροντίστε για τις τυχόν κρατήσεις
διακοπών εγκαίρως, καθώς πολλοί άνθρωποι θα
θέλουν να εκμεταλευτούν την αργία και να
κάνουν ολιγοήμερες διακοπές.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα
του Καναδά θα επιστρέψουν δυναμικά την
1η Ιουλίου μετά από δύο χρόνια κλεισίματος και διαδικτυακών εκδηλώσεων λόγω της
πανδημίας COVID-19.
Λόγω αργίας την Παρασκευή, τα κυβερνητικά γραφεία και επιχειρήσεις κλείνουν για να
γιορτάσουν τα γενέθλια του έθνους.
Ο Καναδάς έχει αναδειχθεί ως μια από τις
πιο ειρηνικές, ανεπτυγμένες και πολυπολιτισμικές χώρες στον κόσμο. Ως πρώην
αποικία της Μεγάλης Βρετανίας, είναι μέλος
της Κοινοπολιτείας των Εθνών και τυπικώς
κεφαλή της χώρας είναι η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο Καναδάς είναι ουσιαστικά δημιούργημα
Άγγλων και Γάλλων αποίκων που δεν θέλησαν να ακολουθήσουν την Αμερικανική
Επανάσταση κατά του βρετανικού στέμματος. Εν αντιθέσει με τις ΗΠΑ, η ιστορία του
Καναδά χαρακτηρίζεται από διαπραγματεύσεις, συνθήκες και συμβιβασμούς, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και βίαια
επεισόδια στην καναδική ιστορία.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Η Καναδική Συνομοσπονδία
Στα μέσα του 19ου αι., η Βρετανία θέλησε να
απαλλαγεί από το κόστος της φύλαξης των
αποικιών της στην Βόρεια Αμερική, χωρίς
ωστόσο να χάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ο μόνος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο
ήταν να δημιουργηθεί μία αυτόνομη συνομοσπονδία των βρετανικών αποικιών υπό

Το θηλυκό μωρό μαμούθ ονομάστηκε Nun
cho ga από τους αυτόχθονες του Πρώτου
Έθνους Tr’ondëk Hwëch’in, το οποίο μεταφράζεται ως «μεγάλο μωρό ζώο» στη
γλώσσα Hän. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ζώο πέθανε και πάγωσε στο μόνιμο
παγετό κατά τη διάρκεια της εποχής των
παγετώνων.
Ο Δρ. Γκραντ Ζαζούλα, παλαιοντολόγος της
κυβέρνησης του Γιούκον, δήλωσε ότι ο ανθρακωρύχος χρυσού έκανε την «πιο σημαντική ανακάλυψη στην παλαιοντολογία στη
Βόρεια Αμερική».
Ο καθηγητής Νταν Σούγκαρ, από το Πανεπιστήμιο του Calgary, μέλος της ομάδας
που ανέσκαψε το μαλλιαρό μαμούθ, ανέφερε ότι τα νύχια, το δέρμα, οι τρίχες, ο κορμός, ακόμη και τα έντερα του ζώου ήταν

Η κατευθυντήρια γραμμή
για την αύξηση ενοικίου
του Οντάριο για το 2023
είναι 2,5% κάτω από τους
τρέχοντες ρυθμούς πληθωρισμού. Η κατευθυντήρια
γραμμή αύξησης ενοικίου είναι το μέγιστο
ποσό που μπορεί ένας ιδιοκτήτης να αυξήσει το ενοίκιο κατά τη διάρκεια του έτους
για τους περισσότερους ενοικιαστές χωρίς
την έγκριση του Συμβουλίου Ιδιοκτητών και
Ενοικιαστών.
Η κατευθυντήρια γραμμή βασίζεται στον
δείκτη τιμών καταναλωτή του Οντάριο, μια
μέτρηση του πληθωρισμού που υπολογίζεται μηνιαίως από την Στατιστική Υπηρεσία
του Καναδά χρησιμοποιώντας δεδομένα
που αντικατοπτρίζουν τις οικονομικές συνθήκες του περασμένου έτους. Λόγω του
πρόσφατου πληθωρισμού, αυτό θα είχε ως
αποτέλεσμα μια κατευθυντήρια γραμμή για
το 2023 στο 5,3%, ωστόσο η κατευθυντήρια
γραμμή περιορίζεται για να βοηθήσει στην
προστασία των ενοικιαστών από σημαντικές αυξήσεις ενοικίων.
«Καθώς οι οικογένειες του Οντάριο αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος ζωής,
η κυβέρνησή μας παρέχει σταθερότητα και
προβλεψιμότητα στη συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών, περιορίζοντας την
κατευθυντήρια γραμμή αύξησης του ενοικίου κάτω από τον πληθωρισμό στο 2,5%»,
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

την κηδεμονία του βρετανικού στέμματος.
Έτσι, την 1η Ιουλίου του 1867, η Ηνωμένη
Επαρχία του Καναδά (Οντάριο και Κεμπέκ),
η Νέα Σκωτία και το Νιου Μπράνσγουικ συνενώθηκαν σε μία συνομοσπονδία υπό την
ονομασία «Κτήση του Καναδά» (Dominion
of Canada) και πρώτο πρωθυπουργό τον
Τζων Μακντόναλντ (John Macdonald,
1822–1892).
Στην συνομοσπονδία προστέθηκαν αργότερα οι υπόλοιπες επαρχίες και ομοσπονδιακά εδάφη που συνθέτουν τον σημερινό
Καναδά. Το 1870, από εδάφη που κατείχε
η Εταιρεία του Κόλπου Χάντσον δημιουργήθηκε η επαρχία της Μανιτόμπας, μετά
την εξέγερση των μιγάδων Μετί εναντίον
των λευκών εποίκων και της κεντρικής καναδικής κυβέρνησης. Το 1871, η Βρετανική Κολομβία προσχώρησε στην καναδική
συνομοσπονδία, αφού προηγουμένως η
καναδική κυβέρνηση ανέλαβε να πληρώσει
τα χρέη της δυτικής αποικίας. Παρομοίως,
με οικονομικά ανταλλάγματα, δύο χρόνια
αργότερα προσχώρησε στον Καναδά και η
Νήσος του Πρίγκηπα Εδουάρδου. Οι επαρχίες Αλμπέρτα και Σασκάτσουαν δημιουργήθηκαν το 1905 από περιοχές που έως
τότε ανήκαν στα Βορειοδυτικά Εδάφη του
Καναδά. Η τελευταία επαρχία που προσαρτήθηκε στον Καναδά ήταν η Νέα Γη, η οποία
παρέμεινε βρετανική αποικία έως το 1949.

Καναδάς: Ανακαλύφθηκε μωρό
μαμούθ ηλικίας 30.000 ετών

Ένα ολόκληρο μουμιοποιημένο μωρό μαμούθ ηλικίας άνω των 30.000 ετών ανακαλύφθηκε τυχαία από έναν ανθρακωρύχο
χρυσού στην περιοχή Trʼondëk Hwëchʼin
στο Γιούκον του Καναδά. Όπως αναφέρει
το δελτίο Τύπου της τοπικής κυβέρνησης,
πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο μουμιοποιημένο μαμούθ που έχει ανακαλυφθεί
ποτέ στη Βόρεια Αμερική.

Αύξηση ενοικίου στο Οντάριο
για το 2023 κάτω από τον
πληθωρισμό στο 2,5%

άριστα διατηρημένα.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το Γιούκον
φημίζεται για το απόθεμα απολιθωμάτων
της εποχής των παγετώνων, αλλά σπάνια
ανακαλύπτονται τόσο άψογα και καλά διατηρημένα ευρήματα.
«Ως παλαιοντολόγος της εποχής των παγετώνων, ήταν ένα από τα όνειρα της ζωής
μου να έρθω πρόσωπο με πρόσωπο με ένα
πραγματικό μαλλιαρό μαμούθ», ανέφερε ο
Ζαζούλα.
«Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα σήμερα. Το Nun cho ga είναι πανέμορφο και
ένα από τα πιο απίστευτα μουμιοποιημένα
ζώα της εποχής των παγετώνων που έχουν
ανακαλυφθεί ποτέ στον κόσμο», πρόσθεσε.
Το μαλλιαρό μαμούθ περιπλανιόταν στη
γη μέχρι πριν από περίπου 4.000 χρόνια.
Συνυπήρχε με τους προϊστορικούς ανθρώπους, οι οποίοι το κυνηγούσαν για τροφή,
ενώ χρησιμοποιούσαν τα οστά του και τους
χαυλιόδοντές του για να φτιάξουν έργα
τέχνης, εργαλεία και κατοικίες. Οι επιστήμονες διχάζονται ως προς το αν το κυνήγι ή η κλιματική αλλαγή τα οδήγησε στην
εξαφάνιση.

δήλωσε ο Steve Clark, Υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων και Στέγασης. «Συνεχίζουμε να αναζητούμε τρόπους για να κάνουμε
τα σπίτια πιο προσιτά για τους εργατικούς
κατοίκους του Οντάριο, ενώ θα διευκολύνουμε την κατασκευή περισσότερων κατοικιών και ενοικιαζόμενων μονάδων για την
αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης
εφοδιασμού».
Η κατευθυντήρια γραμμή ισχύει για τη συντριπτική πλειονότητα – περίπου 1,4 εκατομμύρια – των νοικοκυριών που ενοικιάζουν που καλύπτονται από τον νόμο για
τις μισθώσεις κατοικίας. Δεν ισχύει για ενοικιαζόμενες μονάδες που κατοικούνται για
πρώτη φορά μετά τις 15 Νοεμβρίου 2018,
κενές κατοικίες, κοινοτικές κατοικίες, κατοικίες μακροχρόνιας φροντίδας ή εμπορικά
ακίνητα.
Οι αυξήσεις ενοικίων δεν είναι αυτόματες
ή υποχρεωτικές. Οι ιδιοκτήτες μπορούν
να αυξήσουν το ενοίκιο μόνο εάν έδωσαν
στους ενοικιαστές γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 90 ημέρων χρησιμοποιώντας τη
σωστή φόρμα. Επιπλέον, πρέπει να έχουν
περάσει τουλάχιστον 12 μήνες από την
πρώτη ημέρα της μίσθωσης ή την τελευταία αύξηση ενοικίου. Εάν ένας ενοικιαστής
πιστεύει ότι έχει λάβει ακατάλληλη αύξηση
ενοικίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο
Συμβούλιο Ιδιοκτητών και Ενοικιαστών για
να ζητήσει διόρθωση.

Οι ηγέτες της Ομάδας των G7
επαναβεβαιώνουν τη στήριξή τους
στην Ουκρανία "για όσο χρειαστεί"
Οι ηγέτες της Ομάδας των 7 (G7), που
πραγματοποιούν σύνοδο στη νότια Γερμανία, επαναβεβαίωσαν σήμερα την
ακλόνητη στήριξή τους στην Ουκρανία,
υποσχόμενοι κυρίως τη στρατιωτική
και οικονομική τους στήριξη «για όσο
χρειαστεί».
Οι ηγέτες των επτά περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών (Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Καναδάς, Ιταλία,
Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο) δεσμεύθηκαν στο κοινό ανακοινωθέν τους
«να συνεχίσουν να προσφέρουν οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική στήριξη» στην Ουκρανία, στην
οποία εισέβαλε στις 24 Φεβρουαρίου η Ρωσία και η οποία αποτελεί πεδίο αιματηρών
εχθροπραξιών, «για όσο χρειαστεί».
Μια από τις μεγάλες προκλήσεις της συνόδου της G7, που διαρκεί έως αύριο, Τρίτη, είναι να επαναβεβαιωθεί η ενότητα της
Δύσης και να ενταθεί η πίεση σε βάρος της
Ρωσίας, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνεχίζεται και οδηγεί σε αύξηση τις τιμές
της ενέργειας και των τροφίμων σε όλο τον
κόσμο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η G7 κάλεσε επίσης τη
Ρωσία να επιτρέψει τις εξαγωγές σιτηρών
από την Ουκρανία για να μην επιδεινωθεί η
παγκόσμια επισιτιστική κρίση.
Οι ηγέτες κάλεσαν «επειγόντως» τη Μόσχα
«να σταματήσει, χωρίς όρους, τις επιθέσεις

της κατά των αγροτικών υποδομών και των
υποδομών μεταφοράς και να επιτρέψει την
ελεύθερη μεταφορά αγροτικών προϊόντων
από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης
Θάλασσας».
Εξέφρασαν επίσης την «έντονη ανησυχία»
τους ύστερα από την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι μπορεί να μεταφέρει πυραύλους
ικανούς να φέρουν πυρηνική γόμωση στη
Λευκορωσία και ζήτησαν την «άμεση» επιστροφή των Ουκρανών που έχουν οδηγηθεί «δια της βίας» στη Ρωσία.
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, που
συναντώνται σε κάστρο στις βαυαρικές
Άλπεις, είχαν σήμερα επικοινωνία μέσω
βιντεοδιάσκεψης με τον Ουκρανό πρόεδρο
Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που τους ζήτησε «να
κάνουν τα μέγιστα» για να θέσουν τέλος
πριν από το τέλος της χρονιάς σε ένα πόλεμο που ρημάζει τη χώρα του, σύμφωνα με
πηγές εντός της G7.

7

30 Ιουνίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Έκτακτο συνέδριο
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Παμμακεδονικών Ενώσεων
Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, στις
6μμ, σε αίθουσα του Grand Hotel
Palace Θεσσαλονίκης η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ οργανώνει
ένα έκτακτο Παγκόσμιο Συνέδριο
των Παμμακεδονικών Ενώσεων με
την ευκαιρία συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από την υπογραφή της
Συμφωνίας των Πρεσπών.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως, μέσω zoom, για να διευκολυνθεί
η συμμετοχή των ομογενών από ολόκληρο
τον κόσμο.
Η είσοδος είναι ελεύθερη με την προϋπόθεση αποστολής σχετικού email στην οργανωτική επιτροπή (macedon.dg@gmail.
com). Για όσους προσέλθουν προσωπικά
στο έκτακτο συνέδριο, θα τηρηθούν όλα
τα μέτρα προστασίας από τον κωρονοϊό.
Στο έκτακτο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων
συμμετέχουν:
1) Η Ομοσπονδία Παμμακεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας (Μελβούρνη – Κοσμίδης Γεώργιος Πρόεδρος – Συντονιστής
0061414999286
gkosmidis@
pan-macedonia.com.au)
2) Η Παμμακεδονική Ένωση Βικτώριας
(Μελβούρνη) Μπαϊραμίδου Γιαννούλα
3) Η Παμμακεδονική Ένωση Νέας Νότιας
Ουαλίας (Σίδνευ) Φασούλας Νικόλαος

Αποχαιρετηστήριο δείπνο παρέθεσαν τα μέλη του Συλλόγου Θεσσαλονικέων Τορόντο,
προς τον απερχόμενο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη.
Οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Δόμνα Σισκόπουλος-πρόεδρος, αντιπρόεδρος - Άννα Παπάζογλου, γραμματέας Μιλτιάδης -Τσαβδαρίδης, τα μέλη
Νίκος Χριστίδης και Παναγιώτα Αμανατίδου, πρόσφεραν ενθύμιο Τιμής Ένεκεν στον κ.
Μαλιγκούδη ευχαριστώντας τον για την συνεργασία και συμπαράσταση του στα 4 χρόνια
της θητείας του στο Τορόντο και του ευχήθηκαν “Καλό ταξίδι και ότι καλύτερο!”

4) Η Παμμακεδονική Ένωση Νότιας Αυστραλίας (Αδελαϊδα) Τσιαπάρης Ευάγγελος
5) Η Παμμακεδονική Ένωση Κουίνσλαντ
(Μπρισμπέιν) Παπαγιάννης Δημήτριος
6) Η Παμμακεδονική Ένωση Βόρειας Αυστραλίας (Ντάργουιν) Κοσμίδης Θεόδωρος
7) Η Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής (Γιοχάνεσπουργκ), Παπαθανασίου Αμύντας
8) Η Παμμακεδονική Ένωση Καναδά (Μόντρεαλ) Καράτζιος Χρήστος
9) Η Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο (Τορόντο) Δημητρακόπουλος Γεώργιος
10) Η Παμμακεδονική Ένωση Γερμανίας
(Βερολίνο) Γκέγκας Ιωάννης
11) Ο Σύλλογος Μακεδόνων Ηνωμένου Βασιλείου (Λονδίνο) Δάφας Παναγιώτης
12) Ο Σύλλογος Μακεδόνων Ιρλανδίας
(Δουβλίνο) Κακούλη Θωμαΐς
13) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολ. Συλ.
Μακεδόνων «Παμμακεδονική Ένωση Ελλάδος», (Γιουματζίδης Δημήτριος, Οργανωτικός Γραμματέας, Κιν. 6977254045
macedon.dg@gmail.com).

Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδάς και
Ιαπωνία θα απαγορεύσουν τις
εισαγωγές ρωσικού χρυσού
Η Βρετανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ιαπωνία θα απαγορεύσουν τις εισαγωγές ρωσικού χρυσού στο πλαίσιο νέων κυρώσεων
που θα επιβάλουν στη Ρωσία σε απάντηση
για την εισβολή της στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ, πριν από
την σύνοδο κορυφής της G7 που αρχίζει σε
λίγες ώρες στη Γερμανία.
"Τα μέτρα αυτά θα πλήξουν άμεσα τους Ρώσους ολιγάρχες και θα επιτεθούν στην καρδιά της πολεμικής μηχανής του Πούτιν", δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον, ο οποίος θα μετάσχει στην τριήμερη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά
πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών στις
Βαυαρικές Άλπεις.
Η απαγόρευση αυτή αναμένεται να τεθεί σε
ισχύ προσεχώς και θα αφορά τον πρόσφατα εξορυχθέντα ή εξευγενισμένο χρυσό. Δεν
θα επηρεάσει τον χρυσό ρωσικής προέλευσης που είχε εξαχθεί προηγουμένως από τη
Ρωσία, διευκρινίζει η βρετανική κυβέρνηση

σε ανακοίνωσή της.
"Ο Πούτιν σπαταλά τους πόρους του σε αυτόν τον ανώφελο και βάρβαρο πόλεμο. Θρέφει το εγώ του σε βάρος του ουκρανικού και
του ρωσικού λαού", πρόσθεσε ο Τζόνσον.
"Οφείλουμε να 'στραγγίξουμε' τις χρηματοδοτήσεις του καθεστώτος του Πούτιν. Αυτό
κάνουμε με τους συμμάχους μας".
Η Ρωσία είναι σημαντική χώρα παραγωγής
χρυσού και οι εξαγωγές της αντιπροσώπευαν σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το
2021, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.
Η απαγόρευση του χρυσού στις λονδρέζικες αγορές, που αποτελούν σημαντικό χρηματοπιστωτικό κέντρο για το εμπόριο πρώτων υλών, θα έχει "έναν τεράστιο αντίκτυπο
στην ικανότητα του Πούτιν να αντλήσει κεφάλαια", σημειώνει η βρετανική κυβέρνηση.
Αυτό θα πλήξει ιδιαιτέρως τις ρωσικές ελίτ
που μπορούσαν να αγοράσουν χρυσό "για
να προσπαθήσουν να παρακάμψουν τις
δυτικές κυρώσεις", καταλήγει.

Nόμιμο το δικαίωμα στην άμβλωση,
δηλώνει ο Καναδός πρωθυπουργός
Ο Τζάστιν Τριντό χαρακτήρισε «φρικιαστική» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανέτρεψε την απόφαση-ορόσημο του 1973 για το δικαιώμα στην
άμβλωση, με τον Καναδό πρωθυπουργό να
εκφράζει την συμπόνοια του στις γυναίκες
που «χάνουν το νόμιμο δικαίωμά τους στην
άμβλωση».
«Οι ειδήσεις που έρχονται από τις ΗΠΑ

Ενθύμιο Τιμής Ένεκεν προς τον
Γενικό Πρόξενο από τον Σύλλογο
Θεσσαλονικέων Τορόντο

είναι φρικιαστικές. Η καρδιά μου είναι μαζί
με τα εκατομμύρια των Αμερικανίδων που
τώρα πρόκειται να χάσουν το νόμιμο δικαίωμά τους για άμβλωση», έγραψε ο Τριντό
στο Twitter.
«Καμία κυβέρνηση, κανένας πολιτικός ή
άνδρας δεν πρέπει να λέει σε μια γυναίκα
τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει με το
σώμα της», είπε.

Thank you Proxeno Victor Maligoudis for your support over the last 4 years. All the best in
your future endeavours.

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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Η συμφωνία Σουηδίας, Φινλανδίας, Άγκυρας συνιστά αναδίπλωση
της Τουρκίας και ενισχύει τον ευρωπαϊκό βραχίονα στο ΝΑΤΟ
"Η τριμερής συμφωνία μεταξύ Σουηδίας,
Φινλανδίας και Τουρκίας ανοίγει τον δρόμο
για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού βραχίονα εντός του ΝΑΤΟ, χωρίς να επηρεάζει τις
σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και τις σχετικές Ευρωπαϊκές αποφάσεις", αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι οποίες επισημαίνουν ότι ουσιαστικά υπήρξε "αναδίπλωση" της Τουρκίας.
Αναλυτικά και για κάθε πτυχή αυτής
της συμφωνίας οι κυβερνητικές πηγές
υπογραμμίζουν:
"Η συμφωνία μεταξύ Φινλανδίας, Σουηδίας
και Τουρκίας, η οποία δρομολογεί τη διαδικασία για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο NATO, συνιστά ουσιαστικά
μια αναδίπλωση της Τουρκίας, η οποία είχε
εντείνει την ρητορική της τους τελευταίους
μήνες, χωρίς όμως να αποσπά κάτι ιδιαίτερα θεμιτό από πλευράς της και δεν θίγει
με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα της
Ελλάδας, ούτε μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.
Συγκεκριμένα, η συμφωνία κάνει καταρχήν
ρητή αναφορά στην ιδρυτική συνθήκη του
ΝΑΤΟ, η οποία τόσο στο προοίμιο, όσο και
στο πρώτο άρθρο αναφέρεται στο Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών και στην ειρηνική
επίλυση των διαφορών, κάτι που οφείλει να
πράξει η Τουρκία.
Το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου αφορά ζητήματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, κάτι που αποτελούσε την βασική

προτεραιότητα της τουρκικής κυβέρνησης,
προφανώς για εσωτερική κατανάλωση.
Επί των σημείων αυτών συγκρατούνται δύο
σημαντικές παράμετροι:
Στην παράγραφο 4 επισημαίνεται ότι η
Σουηδία και η Φινλανδία θα σταματήσουν
να παρέχουν υποστήριξη στις κουρδικές
οργανώσεις στην Συρία (YPD/PYG), καθώς και στο κίνημα του Fetullah Gülen, το
οποίο, όπως επισημαίνεται στο κείμενο,
περιγράφεται στην Τουρκία, και κατ'επέκταση όχι στην Σουηδία και στην Φινλανδία
ως "FETO". Δεν γίνεται καμία διασύνδεση
των εν λόγω κουρδικών οργανώσεων με
την τρομοκρατία, κάτι που αποτελεί πάγιο
αίτημα της Τουρκίας, το οποίο, όμως, δεν
βρίσκει ανταπόκριση.
Στην παράγραφο 5 γίνεται αναφορά στο
ΡΚΚ, οργάνωση η οποία έχει αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως

Κτηματολόγιο: Στην τελική ευθεία
για δηλώσεις χωρίς πρόστιμο
Τα περιθώρια στενεύουν και όλοι
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης θα
πρέπει εφεξής να μνημονεύεται και
να επισυνάπτεται στο συμβόλαιο.
Σε λιγότερο από 200 ημέρες οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές για 296 ΟΤΑ στο Κτηματολόγιο
(όπου η κτηματογράφηση ξεκίνησε
πριν από τον Αύγουστο του 2006)
σε όλη τη χώρα.
Πρακτικά αυτό σημαίνει δύο πράγματα: 1ον) ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023
όποιο περιουσιακό στοιχείο είναι σωστά
δηλωμένο στο Κτηματολόγιο είναι καταρχήν
έγκυρο και 2ον) κάθε εμπράγματο δικαίωμα, όπως για παράδειγμα κυριότητα, επικαρπία ή εμπράγματη εξασφάλιση, όπως
υποθήκη, κατάσχεση κ.ά., το οποίο δεν θα
έχει καταχωριστεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου χάνεται εκτός κι αν εκδοθεί
απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή που
να αναγνωρίζει μια διαδικασία που διαρκεί
χρόνια.
Την ίδια ώρα, αυτές τις περίπου 200 ημέρες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν την περιουσία τους – έστω και με
καθυστέρηση – χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μη δήλωση ενός ακινήτου στο
Κτηματολόγιο σημαίνει απαγόρευση κατάρτισης εμπράγματης δικαιοπραξίας και χορήγησης άδειας οικοδομής για το ακίνητο.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης
θα πρέπει εφεξής να μνημονεύεται και να
επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, αλλά και να

μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια καθώς
και να τηρείται στον φάκελο της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας.
Σε ό,τι αφορά τους 296 ΟΤΑ όπου οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές, περιλαμβάνονται δήμοι στο Λεκανοπέδιο της Αττικής
(βλέπε γράφημα), στη Θεσσαλονίκη (Θέρμη, Καλαμαριά, Πανόραμα, Πυλαία κ.ά.) καθώς και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
όπως είναι η Αρτα, η Καβάλα, η Καστοριά,
η Κέρκυρα, η Κομοτηνή, η Πάτρα, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και οι Σέρρες. Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται οι περιοχές σε 36
προκαποδιστριακούς ΟΤΑ (βλέπε σχετικό πίνακα) όπου περιήλθαν στο Δημόσιο
14.484 ακίνητα.

Αν δεν διορθωθούν τα λάθη

Οπως προαναφέρθηκε, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές. Ετσι, αν στο Κτηματολόγιο
αναγράφεται «άγνωστος ιδιοκτήτης», τότε
το ακίνητο περιέρχεται στο Δημόσιο.
Την ίδια ώρα, όπως εξηγούν πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, όποιος αναγράφεται

τρομοκρατική.
Επίσης, στην παράγραφο 8, σημείο 3, γίνεται αναφορά σε δυνατότητα έκδοσης υπόπτων για τρομοκρατία από την Σουηδία
και την Φινλανδία προς την Τουρκία, αλλά
υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι αυτές, εφόσον
υλοποιηθούν, θα γίνουν μόνο με σεβασμό
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις εκδόσεις.
Αναφορικά με τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων, σημειώνεται ότι στο κείμενο
δεν γίνεται καμία αναφορά στις δεσμεύσεις
που έχουν αναλάβει τόσο η Σουηδία όσο
και η Φινλανδία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εξακολουθούν να
ισχύουν.
Υπενθυμίζεται ότι οι άδειες για την εξαγωγή
οπλικών συστημάτων είναι εθνική απόφαση και όχι Ευρωπαϊκή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι υπάρχουν χώρες
σύμμαχοι εντός του ΝΑΤΟ, οι οποίες έχουν
σταματήσει τις εξαγωγές οπλισμού προς
την Τουρκία.
Η πραγματικότητα είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι δύο σκανδιναβικές χώρες παραδοσιακά δεν διαδραματίζουν ιδιαίτερα μεγάλο ρόλο στα εξοπλιστικά προγράμματα
της 'Αγκυρας.
Η αξία των πωλήσεων της Σουηδίας στην
Τουρκία για ολόκληρη την πενταετία 201519 μετά βίας υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ
(με τη σημερινή ισοτιμία κορώνας - ευρώ).
Οι σουηδικές εξαγωγές προς την Τουρκία
αποτελούν πολύ μικρό μέρος των συνολικών πωλήσεων όπλων από τη Στοκχόλμη,
οι οποίες το 2020 ξεπέρασαν τα 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ενδεικτικό είναι επίσης ότι μεταξύ 2015 και
2019 η γειτονική μας χώρα ήταν μόλις ο
25ος μεγαλύτερος αγοραστής σουηδικών
όπλων.
Παραπλήσια είναι η εικόνα όσον αφορά την
εξοπλιστική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας
και Φινλανδίας.
Το 2019 και το 2020 οι πωλήσεις όπλων
στην Τουρκία αθροιστικά διαμορφώθηκαν

στα 5,1 εκατομμύρια ευρώ.
Αναφορικά με το σημείο 7 της παραγράφου
8, επαναλαμβάνεται ο διακαής πόθος της
Τουρκίας να συμμετάσχει στην Κοινή Ευρωπαϊκή 'Αμυνα και Ασφάλεια (ΚΠΑΑ), καθώς
και στο σχήμα της Μόνιμης Διαρθρωμένης
[Αμυντικής] Συνεργασίας (PESCO) της ΕΕ,
και ιδιαίτερα στο έργο της στρατιωτικής
κινητικότητας.
Στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε στήριξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο
τουρκικό αίτημα αυτό, συμβολικό χαρακτήρα έχει μόνο, καθώς για την συμμετοχή
οιουδήποτε τρίτου κράτους στην ΚΠΑΑ ή
στην PESCO, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων κρατών της ΕΕ, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο η χώρα
μας όσο και η Κύπρος.
Επιπλέον, οι τρίτες χώρες πρέπει να έχουν
συνάψει συμφωνία ασφαλείας με την ΕΕ και
διοικητικό διακανονισμό με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό 'Αμυνας.
Αμφότερα απαιτούν ομοφωνία εντός της
ΕΕ. Η Τουρκία δεν έχει συνάψει κανένα από
τα ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση, το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη δεσμεύονται από τις θέσεις της Ένωσης και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, όπου καταγράφεται ξεκάθαρα
η τουρκική προκλητικότητα και η ευρωπαϊκή στήριξη στην ελληνική κυριαρχία και στα
κυριαρχικά δικαιώματα έναντι των ανεδαφικών αξιώσεων της 'Αγκυρας.
Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, έχει τη
δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις
και να ασκεί τα δικαιώματά της και να προστατεύει τα συμφέροντα της.
Η Ελλάδα στήριξε την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας από την αρχή, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και
προσδοκά στην πλήρη ένταξη τους στο
ΝΑΤΟ το ταχύτερο δυνατό, καθώς θα ενισχυθεί περαιτέρω ο ευρωπαϊκός βραχίονας
της ΕΕ εντός του ΝΑΤΟ".

στο κτηματολογικό φύλλο ως ιδιόκτητης έχει
όλα τα δικαιώματα του δικαιούχου ακόμη κι
αν δεν είναι πραγματικά δικαιούχος και δημιουργείται αμάχητο τεκμήριο υπέρ του, την
31η Δεκεμβρίου τού έτους έπειτα από 8 έτη
(10 για τους κατοίκους εξωτερικού) από την
έναρξη λειτουργίας κάθε Κτηματολογικού
Γραφείου.
Ο αληθινός δικαιούχος έχει μόνο δικαίωμα
αποζημίωσης από τον αναγραφόμενο ως
δικαιούχο και – υπό προϋποθέσεις – δικαίωμα επαναμεταβίβασης του ακινήτου.
Ανακριβείς εγγραφές που αφορούν προσωπικά ή ληξιαρχικά στοιχεία του δικαιούχου (ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, αριθμός
ταυτότητας κ.ά.) μπορούν να διορθωθούν
οποτεδήποτε, όπως και η διόρθωση των
γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου.
Την 31η Δεκεμβρίου 2022 λήγει και η προθεσμία δήλωσης ακινήτων στο Κτηματολόγιο
για όλη τη χώρα (με εξαίρεση την Κέρκυρα
και τη Θεσπρωτία όπου η συλλογή δηλώσεων θα ξεκινήσει με το νέο έτος).

ανεξάρτητα από την περιοχή όπου βρίσκονται και με βάση το είδος του δικαιώματος,
τις αντικειμενικές αξίες, καθώς και τον χρόνο καθυστέρησης της δήλωσης.
Το πρόστιμο θα είναι ένα ποσοστό επί βάσης υπολογισμού, από 300 μέχρι 2.000
ευρώ και θα προσαυξάνεται ανάλογα με
τον χρόνο καθυστέρησης της δήλωσης. Για
όποια ιδιοκτησία δεν έχει υποβληθεί δήλωση απαγορεύεται οποιαδήποτε δικαιοπραξία (αγοραπωλησία, μεταβίβαση) καθώς και
η χορήγηση άδειας οικοδομής.

Τα πρόστιμα

Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο του
2023 για όσα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα θα βεβαιωθεί πρόστιμο

Τα τρία αγκάθια…

Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται από τον
πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ Στράτο Παραδιά, η
αδυναμία τακτοποίησης διαφόρων επιφανειών μεταξύ όμορων οριζοντίων ιδιοκτησιών, η νομική τακτοποίηση των θέσεων
στάθμευσης στις πιλοτές με χιλιοστά επί
του οικοπέδου, και η κατάργηση του εξαντλημένου δικαιώματος του υψούν χωρίς
να απαιτείται υπογραφή όλων των συνιδιοκτητών είναι τα σοβαρά προβλήματα που
εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα και
έχουν καταστήσει δεκάδες χιλιάδες ακίνητα
«εκτός συναλλαγής», και παρεμποδίζουν
την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.
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Άνοιξε η πλατφόρμα για την αντικατάσταση συσκευών –
Αναλυτικές οδηγίες και ημερομηνίες ανάλογα με το ΑΦΜ
Το πληροφοριακό σύστημα
θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.
Tο πρόγραμμα αφορά στην
αντικατάσταση έως τριών
ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών, ψυγείων ή καταψυκτών, με νέες ενεργειακά
αποδοτικότερες.
Δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, με επιπλέον μοριοδότηση των πιο ευάλωτων
νοικοκυριών. Το πρόγραμμα
προβλέπει επιδότηση από 30% έως 50%,
με ποσό ανά συσκευή από 135 έως 710
ευρώ.
Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους
δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Ειδικότερα:
21/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2
22/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2 3 4
23/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2 3 4 5 6
24/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2 3 4 5 6 7 8
25/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης
Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό
και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα
λεπτά.
Όλα τα στοιχεία αντλούνται και διασταυρώνονται αυτόματα από άλλους φορείς.
(ΑΑΔΕ & ΔΕΔΔΗΕ)
Απαιτούνται μόνο
•
οι κωδικοί taxisnet και
•
ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος της οικίας που θα δηλωθεί στην
αίτηση.
Το πρόγραμμα αφορά την αντικατάσταση
κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, με
όριο τις 3 συσκευές συνολικά και δικαίωμα
για έως 2 κλιματιστικά, ένα ψυγείο ή έναν
καταψύκτη, για την κύρια ή την δευτερεύουσα κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.
Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει αθροιστικά από μία (1) έως τρεις (3) συσκευές
προς επιχορήγηση
Η επιδότηση αφορά στην αντικατάσταση και ανακύκλωση:
•
παλαιών κλιματιστικών -που είναι
παλαιάς τεχνολογίας και με παλιό ψυκτικό
υγρό (μέχρι 2) με νέα ενεργειακής κλάσης
από Α++ και καλύτερη (δηλαδή Α+++) και
•
παλαιών ψυγείων -με παλαιά ενεργειακή κατάταξη- (μέχρι 1) με νέα ενεργειακής κλάσης από Ε και καλύτερη (δηλαδή D,
C, B, A) ή παλαιών καταψυκτών (μέχρι 1) με
νέους ενεργειακής κλάσης από F και καλύτερη (δηλαδή E, D, C, B, A)
Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος θα
δημοσιευθεί λίστα με όλους τους εγκεκριμένους από το Πρόγραμμα προμηθευτές.
Όταν κλείσει η πλατφόρμα στις 5/7 όλες οι
αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα καταταγούν σε λίστα με βάση αντικειμενικά κριτήρια, δηλ. οικονομικά και κοινωνικά.
Πώς και πότε θα γίνει η χορήγηση των
vouchers
Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο κινητό
τους τηλέφωνο ένα ηλεκτρονικό κουπόνι για
κάθε συσκευή το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως τις 16 Σεπτεμβρίου.
Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε μία συσκευή,
συνεπώς ο μέγιστος αριθμός κουπονιών
που μπορεί να λάβει ένας ωφελούμενος είναι τρεις (3).

Πάνω στο κουπόνι υπάρχουν τα εξής
στοιχεία:
Ένας μοναδικός κωδικός (Voucher ID).
Το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου του
κουπονιού, καθώς και το επιβεβαιωμένο
κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης.
Την κατηγορία της συσκευής που αφορά
η συγκεκριμένη επιταγή. (κλιματιστικό,
ψυγείο)
Το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία.
Τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη
αίτηση.
Εκτιμάται ότι η έκδοση των κουπονιών θα
πραγματοποιηθεί σε περίπου 3-4 εβδομάδες μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας.
Προθεσμίες
Αιτήσεις: 21/06 έως 05/07 Αγορά συσκευών: έως 16/09 Απόσυρση συσκευών: έως
30 / 09
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως εισοδήματος για συσκευές που είναι
εγκατεστημένες τόσο στην κύρια όσο και
στην δευτερεύουσα κατοικία.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια ενώ επιπλέον μοριοδότηση θα λαμβάνουν υπόψη
•
τα ευάλωτα νοικοκυριά,
•
οι πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και
•
οι οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ.
Πόσες οι επιτρεπόμενες αιτήσεις ανά
νοικοκυριό – Τι να προσέξετε
Κάθε πολίτης μπορεί να κάνει μία αίτηση για
μία κατοικία, που σημαίνει ότι δύο σύζυγοι
μπορούν να υποβάλουν δύο αιτήσεις.
Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει 1-3
συσκευές: έως 2 κλιματιστικά, 1 ψυγείο και
1 καταψύκτη. Το ποσοστό της επιδότησης
κυμαίνεται από 30% – 50% ενώ υπάρχει
και ανώτατο χρηματικό όριο. Έτσι οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 135 – 710 ευρώ
ανάλογα με το εισόδημα και το είδος της
συσκευής.
Για παράδειγμα, μία τετραμελής οικογένεια
με δύο συζύγους και δύο τέκνα: μπορεί να
υποβάλλουν έως δύο χωριστές αιτήσεις οι
δύο σύζυγοι για διαφορετική κατοικία ο καθένας (κύρια και δευτερεύουσα). Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα παιδιά.
Προσοχή όμως συνιστάται στο ότι η κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) που αναφέρεται
στην αίτηση θα πρέπει να ταυτίζεται αφενός
με την οικία που ήταν τοποθετημένη η παλαιά ηλεκτρική συσκευή προς ανακύκλωση
και αφετέρου με την οικία όπου θα τοποθετηθεί η νέα επιδοτούμενη συσκευή.
Με άλλα λόγια δεν μπορώ να αγοράσω κλιματιστικό για το εξοχικό μου και να ανακυκλώσω παλαιό κλιματιστικό που είναι εγκατεστημένο στην κύρια κατοικία μου.

Επιδοτείται τόσο η καθαρή αξία της συσκευής όσο και ο ΦΠΑ που της αναλογεί ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του αγοραστή.
Πώς
υπολογίζεται
η
επιδότηση
– Παραδείγματα
Το τελικό ποσό της επιδότησης εξαρτάται
από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου, τα χαρακτηριστικά της συσκευής,
καθώς και την τιμή αγοράς της.
έως 5.000 €: 50% επιδότηση 5.001 –
10.000 €: 45% επιδότηση 10.001 – 20.000
€: 35% επιδότηση πάνω από 20.000 €: 30%
επιδότηση
Παράδειγμα: ψυγείο αξίας 750 € εισόδημα
15.000 €: επιδότηση 375 € εισόδημα 30.000
€: επιδότηση 225 €
Υπάρχει πλαφόν στην επιδότηση; Ναι,
υπάρχει.
κλιματιστικό
9.000
Btu:
204-340

€ κλιματιστικό 12.000 Btu: 240-400 € κλιματιστικό 18.000 Btu: 342 – 570 € κλιματιστικό
24.000 Btu: 426 – 710 € ψυγείο: 255 – 425
€ καταψύκτης: 135 – 225 €
Όσοι δεν επιλεγούν στους αρχικούς δικαιούχους, θα παραμείνουν επιλαχόντες ώστε
να έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε επόμενη
φάση εφόσον αυξηθεί ο προϋπολογισμός
του προγράμματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δράσης είναι η ανακύκλωση της
παλιάς συσκευής που θα γίνεται με ευθύνη
του εμπόρου. Αν ο έμπορος δεν παραλάβει και δεν παραδώσει την παλιά συσκευή
για ανακύκλωση, δεν θα εισπράττει την
επιχορήγηση.
Κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων
(ως τις 5 Ιουλίου) θα λειτουργεί και γραφείο
εξυπηρέτησης, helpdesk.

Προσφυγή για το «Turkaegean»
ετοιμάζει η Ελλάδα
Προσφυγή
για
τη
χρήση
του
σήματος
«Turkaegean» προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Όπως ανέφερε
μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ, «το θέμα
δεν παράγει πολιτικά ζητήματα», ωστόσο «είναι
χωρίς αμφιβολία μια αθέμιτη εμπορική πρακτική η
οποία και θα προσβληθεί
και θα υπάρξει προσφυγή
από ελληνικής πλευράς».
«Δεν το δέχθηκε η Ε.Ε., είναι ένα γραφείο
που στην ουσία κατοχυρώνει βιομηχανικές ιδιοκτησίες, σήματα κ.ά. Ο τρόπος που
έγινε η καταχώρηση δεν επέτρεψε να διατυπωθεί κάποια ένσταση εκείνο το διάστημα» εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
προσθέτοντας πως «ερευνάται πώς και τι
έγινε».
Αλλά και ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης
Κικίλιας γνωστοποίησε σήμερα πως «η ελληνική κυβέρνηση κινείται νομικά ενάντια
σε αυτή τη διαδικασία». «Εδώ και αρκετό
καιρό έχουμε συνεργασία με τον υπουργό
Εξωτερικών, τον κ. Δένδια. Η χώρα μας θα
κινηθεί νομικά και στα ευρωπαϊκά φόρα, θα
υπερασπίσει τη θέση της στην Αμερική και
σε όλες τις χώρες» είπε σε συνέντευξη που
παραχώρησε στην ΕΡΤ.
Όπως αποκάλυψε το naftemporiki.gr η Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ ( EUIPO) έκανε αποδεκτή - χωρίς
καμία ένσταση- την τουρκική απαίτηση, να
οικειοποιηθεί έμμεσα την θάλασσα του Αιγαίου (και) μέσω διαφημιστικής καμπάνιας,
πατεντάροντας το «Turkaegean» για τουριστικούς σκοπούς.
«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε
ενδεχόμενο»
Σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που
ξεκινά σήμερα το βράδυ με το δείπνο του
Ισπανού βασιλιά, στο οποίο θα παραστούν
ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Οικονόμου επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη
για όλα. «Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε
ενδεχόμενο. Δεν πάμε με το ζωνάρι μας λυμένο για καβγά. Πάμε για να συμβάλουμε

θετικά στην ατζέντα της Σύνοδου που είναι
σημαντική, καθώς περιλαμβάνει θέματα
όπως η διεύρυνση της συμμαχίας και η κρίση στην Ουκρανία» είπε ο κ. Οικονόμου και
πρόσθεσε:
«Όπως σε κάθε διεθνές φόρουμ η Ελλάδα
εκπέμπει καθαρά μηνύματα. Είμαστε ανυποχώρητοι σε θέματα εθνικής κυριαρχίας
και κυριαρχικών δικαιωμάτων, είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να αποδομήσουμε τους
οποίους ανιστόρητους ισχυρισμούς από
όποια πλευρά κι αν διατυπωθούν».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι
«κάθε πρόκληση θα απαντηθεί. Η χώρα
έχει σταθερές θέσεις. Δεν πάμε να τσακωθούμε με κανέναν».
Δεν υπάρχει προγραμματισμένη κατ' ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Ερωτηθείς αν θα υπάρξει τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν, απάντησε ότι οι δύο
ηγέτες θα βρεθούν στο πλαίσιο της κοινής
παρουσίας των ηγετών, δεν υπάρχει προγραμματισμένη κατ' ιδίαν συνάντηση.
Ο κ. Οικονόμου σχολίασε πως δεν υπάρχει
άνθρωπος στον πλανήτη που θα μπορούσε να χρεώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη
διακοπή των επαφών με την Τουρκία, ούτε
την αλλαγή στάσης του Τούρκου προέδρου.
«Το τελευταίο διάστημα είχαμε απίστευτες
προκλήσεις τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο
και σε επίπεδο πεδίου» ανέφερε και πρόσθεσε ότι δεν θα αφήνουμε αναπάντητες τις
προκλήσεις.
Σε ερώτηση να μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση, σχολίασε πως «σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Δεν θέλουμε εντάσεις.
Το λιγότερο που χρειάζεται ο πλανήτης είναι
εστίες έντασης. Ωστόσο, είμαστε ανυποχώρητοι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».
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What's open and closed
on Canada Day 2022
Canada Day festivities will return in
full force on July 1 after two years of
closures and online events due to the
COVID-19 pandemic.
The holiday will bring about a series
of closures on Friday as government
offices and businesses close to
celebrate the nation’s birthday.
Here is what you need to know for this
Canada Day:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open

Toronto Zoo
Toronto Eaton Centre (11 a.m. to 7
p.m.)
Markville Mall (11 a.m. to 6p.m.)
Outdoor swimming pools
Ontario Science Centre (10 a.m. to 5
p.m.)
Art Gallery of Ontario (10:30 a.m. to 4
p.m.)
Rabba locations
CN Tower (9:30 a.m. to 9 p.m.)
Royal Ontario Museum (10 a.m. to 5:30
p.m.)
Ripley’s Aquarium of Canada (9 a.m.
to 9 p.m.)
Toronto Premium Outlets (9:30 a.m. to

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

7:00 p.m.)
TTC routes will operate on their Sunday
service
Go Transit will operate on their Saturday
schedule

Closed

Banks
Most grocery stores (call ahead to
make sure they are open or closed)
Toronto Public Library branches
City of Toronto community centres
Canada Post
Municipal and provincial government
offices
Most shopping malls
St. Lawrence Market

Ontario Caps 2023 Rent Increase
Guideline Below Inflation at 2.5 Per Cent
Ontario’s rent increase guideline for 2023 is
2.5 per cent, below current rates of inflation.
The rent increase guideline is the maximum
amount a landlord can increase rent during
the year for most tenants without the
approval of the Landlord and Tenant Board.
The guideline is based on Ontario’s
Consumer Price Index, a measure of inflation
calculated monthly by Statistics Canada
using data that reflects economic conditions
over the past year. Due to recent inflation,
this would result in a 2023 guideline of 5.3
per cent, however the guideline is capped
to help protect tenants from significant rent
increases.
“As Ontario families face the rising cost of
living, our government is providing stability
and predictability to the vast majority
of tenants by capping the rent increase
guideline below inflation at 2.5 per cent,”
said Steve Clark, Minister of Municipal
Affairs and Housing. “We continue to look

for ways to make homes more attainable
for hardworking Ontarians, while making it
easier to build more houses and rental units
to address the ongoing supply crisis.”
The guideline applies to the vast majority
– approximately 1.4 million – of rental
households covered by the Residential
Tenancies Act. It does not apply to rental
units occupied for the first time after
November 15, 2018, vacant residential units,
community housing, long-term care homes
or commercial properties.
Rent increases are not automatic or
mandatory. Landlords may only raise rent if
they gave tenants at least 90 days’ written
notice using the correct form. In addition,
at least 12 months must have passed since
the first day of the tenancy or the last rent
increase. If a tenant believes they have
received an improper rent increase, they
can apply to the Landlord and Tenant Board
to request a correction.

Ottawa lost average of $22
billion a year in unpaid tax from
2014-2018: CRA report
A new report from the Canada Revenue
Agency concludes the federal government
is losing an average of up to $22 billion a
year in unpaid taxes.
The agency analyzed tax collection from
2014 to 2018 for its first report on Canada’s
“overall tax gap” released today.
The CRA estimates the net tax gap for those
five years, or the amount of the money owed
to the government that it did not actually
collect, totalled as much as $111.2 billion.
Although the net amount of uncollected
tax trended upwards over that time, with
estimates ranging up to $23.4 billion in 2018
and $23.5 billion in 2017, the ratio stayed

steady each year at nine per cent of federal
tax revenue overall.
Unpaid personal income tax amounted
to between $8.4 and $10.6 billion a year,
the report says, with unpaid corporate tax
estimated at $4.6 to $7.3 billion a year.
The CRA says compliance and collections
efforts over the five years covered by the
report recouped an additional $72.4 billion
that would otherwise not have been paid.
The agency says intentional tax evasion or
over-claiming tax credits accounts for some
of the tax gap, but unintentional mistakes,
ignorance and bankruptcy are also at play.

Ontario NDP names Toronto caucus
member Peter Tabuns as interim leader
A longtime Toronto legislator has been
named interim leader of Ontario's New
Democrats as the Official Opposition party
gears up for a leadership contest.
Peter Tabuns was elected to the role by
the NDP's provincial council, the party
announced on Tuesday. It said more details
would come later about the timeline and
rules of the leadership race.
“The NDP is honoured that the people of
Ontario have asked us, once again, to form
the Official Opposition, and I'm humbled to
have an opportunity to lead the party for a
time,” Tabuns said in a written statement.
He said the caucus is “energized and
committed” to holding Doug Ford's
Progressive Conservative government to
account on issues like workers' wages,
health-care wait times, climate change and
the needs of students and long-term care
residents.
Tabuns has represented the riding of
Toronto-Danforth since 2006 and has
served as critic for various portfolios,
including energy and environment.
He will replace Andrea Horwath at the helm
of the province's Official Opposition party
after she announced on election night that
she would step down.
The NDP rose from third party to Official
Opposition status between 2009 and 2018
under Horwath's leadership, but their seat
count diminished to 31 this election.
The party said Tuesday that its provincial

council would hold another meeting to
determine the rules and election date for the
party's leadership contest.
Several NDP caucus members have said
they are considering potential bids for the
leadership, including Laura Mae Lindo, who
represents Kitchener Centre, Marit Stiles,
who represents Davenport, and Wayne
Gates, who represents Niagara Falls.
Party president Janelle Brady thanked
Horwath for her leadership and congratulated
Tabuns in a Tuesday statement that said the
NDP is in a “strong position” financially and
with its supporters and volunteers.
“The choice of a new leader and the
direction of our party belongs to the tens
of thousands of NDP members in Ontario and I can confidently say the party is in good
hands,” she said.
Tabuns served as a Toronto city councillor in
the 1990s and worked as executive director
of Greenpeace Canada before being elected
to the provincial legislature.
He also managed a housing co-op and led a
citizens' environmental group in his Toronto
neighbourhood before entering politics.
Ontario's New Democrats aren't the only
opposition party seeking to fill a leadership
void after this month's election.
Liberal Leader Steven Del Duca also
resigned on election night after he didn't win
his own seat and his party failed once again
to gain official party status.
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New federal task force to
review government service
delays, reduce wait times
The federal government has created
a special task force to help tackle
the major delays with immigration
applications and passport processing
that have left Canadians frustrated.
In a statement announcing the new
task force, Prime Minister Justin
Trudeau said the federal government
knows the delays are unacceptable,
and will continue to do everything
it can to improve the delivery of the
services in an efficient and timely manner.
Trudeau said the new task force will help
guide the government to better meet the
changing needs of Canadians, and continue
to provide them with the high-quality
services they need and deserve.
Ten cabinet members will spearhead the
new committee, which will review how
services are delivered, and identify gaps

and areas for improvement.
The committee will be expected to make
recommendations outlining short- and
longer-term solutions that would reduce wait
times, clear out backlogs, and improve the
overall quality of services provided.
In addition, the task force will monitor
external issues, such as labour shortages
around the world, which contribute to travel
delays at home and abroad.

NATO leader says defence
spending target applies to all
allies, including Canada
NATO
Secretary-General
Jens
Stoltenberg says he expects all members
of the military alliance to increase their
defence spending, including Canada.
All NATO members agreed in 2014
to increase their defence spending
to two per cent of their national gross
domestic product within the decade,
a target that Stoltenberg says NATO
leaders recommitted to during a summit
in Spain today.
But while Stoltenberg says the vast majority
of NATO members now have plans to meet
that target, the Liberal government has
refused to publicly commit to the target, let
alone lay out a schedule for meeting it.
In fact, a report released by Stoltenberg
on Monday projected Canadian defence
spending will fall as a share of GDP to 1.27
per cent this year. That compares to 1.32 per
cent last year and 1.42 per cent in 2020.

Asked about Canadian defence spending,
Stoltenberg told reporters that he
understands the desire to spend taxpayer
dollars on health care and education, but that
NATO members need to invest in defence
as the world grows more dangerous.
While the NATO secretary-general praised
Canada for leading a NATO battlegroup in
Latvia, he nonetheless says the two per cent
target is a floor, not a ceiling.

More than half of flights at
some Canadian airports getting
cancelled, delayed: data
More than half of all flights from some of
Canada's major airports are being cancelled
or delayed, recent data has shown.
DataWazo, a data strategy agency based
in Fredericton, N.B., has been tracking
the data as frustrations mount in Canada
over lengthy airport delays, due in part to
increased summer travel and not enough
airport staff.
"There was some kind of hope for a reprise
when the mandates were lifted on the 20th.
That hasn't been seen in much capacity
yet," DataWazo owner Ray Harris told CTV
National News.
"The numbers are about the same pre-20th
and post-20th. It just doesn't seem to be
getting better."
The federal government removed a
requirement on June 20 for domestic and

international outbound travellers to provide
their proof of vaccination when travelling by
plane or train.
Pushed by the tourism and airline sectors,
they believed the move would help increase
staffing levels.
But documents presented to Parliament and
reviewed by CTV National News show the
Canada Border Services Agency (CBSA)
had 1,904 officers working at airports in
Canada as of May 1, 2022 below 2,033 on
Jan. 1, 2020, and 1,981 on Jan. 1, 2016.
As of May 4, 2022, 103 CBSA employees
were on unpaid leave due to their vaccination
status.
Meanwhile, the documents show there were
6,867 people employed by the Canadian
Air Transport Security Authority's (CATSA)
third-party contractors to do airport security

Feds announce $12 million for
community groups aimed at stopping
gun violence before it happens
The federal government is investing
over $12 million in Toronto community
organizations aimed at ending guns and
gang violence by tackling the root causes
of crime.
Public Safety Minister Marco Mendocino
made the announcement alongside Mayor
John Tory saying this funding will come
from the Building Safer Communities
Fund and will target initiatives that combat
violence among youth who are involved in,
or at risk of joining gangs.
It comes as the city has seen an increase
in gun violence. In 2022, there have already
been over 200 incidents of guns being
discharged that have killed or injured 95
people.
There has already been 24 gun-related
deaths, a 41.2 per cent increase over the
same time period last year.
Just over a week ago on Father’s Day, one
person was killed and seven others were
injured in four separate shooting incidents
throughout the day.
Mendocino said there are also other
concerning statistics on the rise, including
the alarming trend between intimate partner
violence and gun violence.
“We’ve seen the connection between
domestic and intimate partner and genderbased violence in the presence of guns go
up in between the years of 2013 and 2019.
The connection between domestic violence
and guns went up over 30 per cent.”
The $12.3 million fund will be key to address
knowledge gaps around the impacts of
intervention, Mendocino said.
“This new fund uses data and evidence,
including population and crime statistics,
to determine where investments should be
allocated. It’s a very smart and targeted
approach that will ensure that communities
who are most at risk will receive the support
in a timely manner to invest in the safety of
their residents.”
Toronto Mayor John Tory, who was present
screenings as of May 16, 2022.
This is compared to 7,420 active
screening officers on Jan. 1, 2020, and
5,509 on Jan. 1, 2016.
Six CATSA employees were on unpaid
leave due to their vaccination status as
of June 14. CATSA is responsible for
passenger and baggage screening at
Canadian airports.
Transport Minister Omar Alghabra says
while the federal government anticipated
a return to travel, few predicted the surge
happening now.
But he says 91 per cent of passengers
currently waiting in CATSA lines are being
processed within 15 minutes or less, which
he called a significant improvement from
three or four weeks ago.
"On our end, we have done everything we
can that is within the control of the federal
government," he said. "Now, we need to
work with airlines and airports at dealing
with the flight delays and luggage handling
issues because we need the cooperation
of airlines and airports to address these
issues."
Mark Weber, national president of the
Customs and Immigration Union, says

at the announcement, said it doesn’t just
take the government and police to stop gun
violence, but community organizations and
the health care system as well.
“We need to combine [this funding] with
ours and hopefully some from the province
as well to put into investing in kids and
families and communities to make sure that
we provide an environment especially for
those who are struggling in in some of the
neighborhoods to prevent crime before it
happens,” said Tory.
The mayor added the city has allocated $15
million for community safety programs.
“That’s going to be the best way to reduce
gun crime is to stop it before it happens.”
When asked about the effectiveness of these
investments related to actually stopping gun
violence, Tory reiterated that point.
“I proceed from a very simple assumption
which is that nobody in this city or nobody
in the world is born bad,” he said. “People
grow up in different circumstances. And so
it is incumbent upon us in government and
working with community leaders to make the
investments for those who need a little bit of
help and need a little bit of encouragement
to be able to be on the right path.”
Mendocino said this is just one part of how
they plan to tackle gun violence. The federal
government has tabled a bill that would
introduce a national ban on importing,
buying, or selling handguns.

the number of front-line workers has
experienced a "slow erosion" for some time.
"So right now, we are hiring the same
amount as we hired last year and the year
before. The numbers that were hiring are
just basically covering attrition," he said.
Meanwhile, the CBSA is imposing mandatory
overtime and suspending non-essential
training under its "summer action plan."
Even if more people were hired this year,
Weber says under the current system an
individual must go through 18 weeks of
training and one year of apprenticeship
before becoming a full officer.
"So to address things for this summer, that
ship has kind of sailed."
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Τα φορολογικά κίνητρα για αλλοδαπούς εργαζόμενους,
συνταξιούχους και επενδυτές αποδίδουν καρπούς
Τα 10 εκατ. ευρώ προσεγγίζουν τα έσοδα
του Δημοσίου τα τελευταία 2,5 χρόνια, οπότε εφαρμόζεται και η ρύθμιση για τα φορολογικά κίνητρα, με στόχο την προσέλκυση
νέων φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής –
επενδυτών, ενώ στα 50 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι επενδύσεις από όσους έχουν κάνει
χρήση των κινήτρων.
Στο υπό εξέταση διάστημα εγκρίθηκαν οριστικώς 75 αιτήσεις επενδυτών και 23 συγγενών τους από 21 χώρες για τα φορολογικά
έτη 2020 και 2021.
Με δεδομένο ότι φέτος, μέχρι στιγμής,
έχουν υποβληθεί άλλες 27 αιτήσεις, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των επενδυτών
που προσέλκυσε το μέτρο, θα ξεπεράσει
τους 100 το προσεχές διάστημα, ενώ οι
επενδύσεις σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε εταιρείες
με έδρα την Ελλάδα (βάσει των εκτιμήσεων
και για τις νέες υπαγωγές) θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ εντός
τριετίας.
Όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επιπλέον, προκύπτουν σημαντικά έσοδα λόγω
του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για το μέτρο
τόσο των συνταξιούχων αλλοδαπών όσο
και των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων. Από αυτές τις πολιτικές είναι αξιοσημείωτα τα έμμεσα πολλαπλασιαστικά οφέλη
για τη χώρα μας, όπως ενδυνάμωση της οικονομίας, τόνωση των επενδύσεων και ενίσχυση της απασχόλησης.
Ειδικότερα, αναφορικά με την εναλλακτική
φορολόγηση των συνταξιούχων αλλοδαπής, έχουν εγκριθεί από το 2020 μέχρι και

σήμερα 335 αιτήσεις από τουλάχιστον 21
χώρες, και 85 είναι υπό επεξεργασία.
Σχετικά με την ένταξη σε ειδική φορολόγηση
εργαζομένων ή ελεύθερων επαγγελματιών,
η διαδικασία ξεκίνησε το 2021 και έχουν
υποβληθεί ήδη 1.689 αιτήσεις, ενώ έχουν
ήδη εγκριθεί 1.232.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο υπουργός η απήχηση των νέων φορολογικών
κινήτρων είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική,
παρά τη δυσμενή συγκυρία της πανδημίας,
την ενεργειακή κρίση και τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία.
«Η φορολογία αποτελεί, εν τοις πράγμασι,
εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη αναπτυξιακών και επενδυτικών στόχων,
πέραν της διασφάλισης δημοσίων εσόδων.
Η Ελλάδα, προχωρώντας με σχέδιο, όραμα
και αυτοπεποίθηση, ανέκαμψε ισχυρά από
την υγειονομική κρίση, αναπτύσσεται και είναι ανοικτή στην προσέλκυση επενδύσεων
και ανθρώπινου κεφαλαίου. Με τον τρόπο
αυτό, διαμορφώνουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία πολλών και
καλών νέων θέσεων απασχόλησης, για την
παροχή ευκαιριών στους Έλληνες, τους νέους και τις νέες, που είναι στην πατρίδα μας
ή θα επιστρέψουν σε αυτή», υπογραμμίζει ο
κ. Σταικούρας.
Κάνοντας αναδρομή στις πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης στο θέμα της προσέλκυσης
επενδυτών, αλλοδαπών συνταξιούχων και
εργαζομένων, ο κ. Σταϊκούρας, υπογραμμίζει μεταξύ των άλλων:
• Μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές,
αλλοδαπούς συνταξιούχους και εργαζόμενους έχει συγκεντρώσει το
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ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο
παροχής φορολογικών κινήτρων,
που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Οικονομικών, με διαδοχικά νομοθετήματα, από τον Δεκέμβριο του 2019
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021,
έχοντας ως στόχο την προσέλκυση
νέων φορολογικών κατοίκων και
επενδύσεων στην Ελλάδα.
Πλαίσιο που περιλαμβάνει ένα τετράπτυχο
παρεμβάσεων, το οποίο, στα περίπου 2,5
χρόνια σταδιακής εφαρμογής, έχει αποφέρει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία και
πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας.
1. Η αρχή έγινε με τον Νόμο 4646/2019
(άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) που εισήγαγε
στην Ελλάδα τον θεσμό του «διαμένοντος μη κατοίκου» (Non-Dom), πλαίσιο φορολογικών κινήτρων με στόχο
την προσέλκυση νέων φορολογικών
κατοίκων αλλοδαπής – επενδυτών, οι
οποίοι, μεταφέροντας τη φορολογική
κατοικία τους στην Ελλάδα και πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις
στην πατρίδα μας, επωφελούνται – για
διάστημα έως 15 ετών – από εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης.
2. Στη συνέχεια, ο Νόμος 4714/2020 (άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) επέκτεινε την
εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος
σε συνταξιούχους της αλλοδαπής, οι
οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας, με την εφαρμογή συντελεστή 7% για τα εισοδήματα

3.

4.

GLS

αλλοδαπής προέλευσης.
Επιπλέον, με τον Νόμο 4758/2020 (άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) θεσπίστηκαν
φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων
που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης, ώστε να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, για
τις προαναφερθείσες κατηγορίες φυσικών προσώπων – μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών – καθιερώθηκε
απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο
εισοδήματος και την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης, για διάστημα έως 7 έτη,
υπό την προϋπόθεση πλήρωσης νέας
θέσης μισθωτής εργασίας ή έναρξης
νέας δραστηριότητας.Πρόκειται για ένα
μέτρο που συμβάλλει σημαντικά στην
προσπάθεια του λεγάμενου «brain
gain», δηλαδή της επιστροφής στην
πατρίδα μας από το εξωτερικό ανθρώπινου δυναμικού με υψηλό επίπεδο
γνώσεων, επαγγελματικών ικανοτήτων
και δεξιοτήτων.
Το ”κουαρτέτο” παρεμβάσεων ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, με
τον Νόμο 4778/2021, με τον οποίο διαμορφώθηκαν σαφείς και διαφανείς
κανόνες για τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family
offices), λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές φορολόγησης.

translations@primus.ca
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Ποντιακή βραδιά στο Τορόντο
Με χορό και με τραγούδι γλέντησαν οι Πόντιοι συμπάροικοι το περασμένο Σάββατο στο Πολυμενάκειο πολιτιστικό κέντρο, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η
Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο “Παναγία Σουμελά”.
Η Ποντιακή βραδιά με τους Λάζο Ιωαννίδη στη λύρα,
Γιώργο Σιαμλίδη στο τραγούδι και Γιώργο Μιχαηλίδη
στο νταούλι, στέφθηκε με επιτυχία μια που ο χορός
που ήταν ασταμάτητος, κράτησε καλά μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες.
The Brotherhood Pontion Toronto "Panagia
Soumela" would like to extend a big thank you to everyone who attended our
very successful "Pontiaki Vradia" this past Saturday. It was great to see many
members, friends and lots of youth dance the night away!
Thank you to our wonderful musicians and volunteers who made the night
possible. Also to Mr. John Konstantinidis of Tzatziki Restaurant for his generous
donation of the delicious food served.
We look forward to seeing everyone again very soon! Stay tuned for details of our
next event!
Καλό καλοκαίρι σε όλους! Happy Summer to everyone!
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Diana’s Seafood
Delight

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

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

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

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

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE
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Toronto • Montreal • Vancouver

Φέτα Ελληνική
Μοναδική!

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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"τα σώματά μας, μας ανήκουν" Με αυτό
αλλά και με άλλα συνθήματα υποδέχτηκαν
αγανακτισμένοι την ανατροπή στο συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Οι γυναίκες στην Αμερική ένιωσαν
τα δικαιώματά τους να ανατρέπονται όταν
οι συντηρητικοί δικαστές που είχε διορίσει
ο πρόεδρος Τραμπ, ανέτρεψαν την Παρασκευή μια απόφαση ορόσημο που είχε καθιερώσει συνταγματικά το δικαίωμα στην
άμβλωση από το 1973. Ήταν μία απόφαση
που έφερε αυτό το καυτό θέμα με ένα άλμα
100 χρόνια πίσω.
Αυτή η απόφαση που σοκάρει προκαλεί
θύελλα αντιδράσεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ το οποίο ανέτρεψε την Παρασκευή την ιστορική συνταγματική απόφαση
έκρινε ότι δεν υπάρχει πλέον ομοσπονδιακό
συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση. Η
αμερικανική συντηρητική δεξιά υποδέχθηκε
με θέρμη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που όπως ανέφερε: «πέταξε στον
σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας» το δικαίωμα
στην άμβλωση.
Ιστορικά, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, με πλειοψηφία συντηρητικών δικαστών μετά τους διορισμούς που
έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενταφίασε μια
απόφασή που, για σχεδόν μισό αιώνα, εγγυάται το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην
άμβλωση, μια απόφαση που πάντα πολεμούσε και ποτέ δεν την έκανε δεκτή η θρησκευτική δεξιά.
Στην Ουάσιγκτον, χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία μέχρι την έδρα του Ανώτατου
Δικαστηρίου, η πλειοψηφία της παρούσας
σύνθεσης του οποίου «σιγοντάρει» την
προσπάθεια μιας σειράς - κατά βάση Ρεπουμπλικάνων - κυβερνητών να περάσουν
αντίστοιχες νομοθεσίες κατά του δικαιώματος της άμβλωσης .
Παρόμοιες κινητοποιήσεις έγιναν σε πάνω
από 600 πόλεις των ΗΠΑ, ενώ σημειώνεται
ότι από τον περασμένο Γενάρη 19 πολιτείες
έχουν υιοθετήσει πάνω από 60 νόμους που
περιορίζουν το δικαίωμα στην άμβλωση.
Οι μεγάλες σε πληθυσμό ομοσπονδιακές
πολιτείες της Αμερικής έχουν πάρει το πράσινο φως και είναι ελεύθερες μετά από αυτή
την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να
απαγορεύσουν την άμβλωση δηλαδή τον
τερματισμό της εγκυμοσύνης.
Ιστορικά, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο έχει
ανατρέψει μια απόφαση, το έκανε πάντα για
να επεκτείνει τα δικαιώματα. Αυτή τη φορά,
ωστόσο, καταργεί ένα ζωτικό δικαίωμα, βρίσκοντας πολλές συντηρητικές πολιτείες της
Αμερικής έτοιμες να δεχτούν το κάλεσμα.
Ήδη αρκετές από αυτές εφαρμόζουν κατά
γράμμα τις διατάξεις του Δικαστηρίου.

Με αυτήν την απόφαση για εκατομμύρια
Αμερικανίδες, ανοίγει ένα ακόμη πιο σκοτεινό κεφάλαιο από ό,τι είναι ήδη σε μια χώρα
όπου τα δικαιώματα των ανθρώπων καταπατούνται καθημερινά. Οι γυναίκες που
έχουν τις οικονομικές δυνατότητες να ταξιδέψουν χιλιάδες μίλια σε άλλες χώρες, θα
είναι σε θέση να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα

"Τα σώματά μας, μας ανήκουν"
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
της άμβλωσης σε άλλα κράτη όπου εκεί θα
είναι εγγυημένο. Οι φτωχές γυναίκες όμως
θα πρέπει να βασίζονται στα "mammas",
έναν ξεχασμένο όρο που ονόμασε τους ανθρώπους που ασκούσαν παράνομα, ακόμη
και στην Ελλάδα, τον τερματισμό της εγκυμοσύνης, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των
γυναικών, οι οποίες μάλιστα πέθαναν κατά
εκατοντάδες κάθε χρόνο.
Λόγω αυτού του εγκληματικού μέτρου, περισσότερες από τις μισές από τις πενήντα
πολιτείες της Αμερικής ενδέχεται να απαγορεύσουν αμέσως τη χρήση του τερματισμού της εγκυμοσύνης, επηρεάζοντας τη
ζωή περίπου 36 εκατομμύρια γυναικών σε
«κίνδυνο»
Σύμφωνα με το Κέντρο Αναπαραγωγικών
Δικαιωμάτων, περισσότερο από το 58 τοις
εκατό των γυναικών σε αναπαραγωγική
ηλικία - ένα ποσοστό που ισοδυναμεί με
σαράντα εκατομμύρια ανθρώπους - ζουν σε
πολιτείες που αντιτίθενται στην άμβλωση.
Με την ολοκλήρωση της κατεδάφισης των
κοινωνικών δικαιωμάτων που απέμειναν,
αρχίζει και η καταστροφή γενικά των πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν αποτελεί έκπληξη
το γεγονός ότι οι πρώτες που επηρεάζονται
είναι οι φτωχές γυναίκες, σε ένα θέμα που
αντιπροσωπεύει το επιπέδου πολιτισμού
μιας χώρας.
Με αυτή την απόφαση, οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται ένα από τα τέσσερα κράτη
στον κόσμο που ακυρώνουν το δικαίωμα
στην άμβλωση.
Είναι ένα απίστευτο βήμα προς τα πίσω,
αντιπροσωπευτικό του πόσο αντιδραστικός, οπισθοδρομικός και επικίνδυνος είναι
ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ, ακόμη και για
τον ίδιο του τον λαό.
Η νέα δικαστική απόφαση θα έχει καθοριστικό ρόλο στη νέα πραγματικότητα των
ΗΠΑ, καθώς σχεδόν οι μισές πολιτείες αναμένεται να θέσουν εκτός νόμου ή να περιορίσουν σοβαρά τις αμβλώσεις, με εφαρμογή σοβαρών κυρώσεων, αν και υπάρχουν
πολιτείες που σκοπεύουν να διατηρήσουν
το δικαίωμα στον τερματισμό της εγκυμοσύνης, στους πρώτους μήνες.

Η εξέλιξη με αυτή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ πυροδότησε
και στην Ελλάδα τις αντιδράσεις της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως και των αστικών
κυβερνητικών κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ. Η καταδίκη της κατάπτυστης απόφασης δεν μπορεί να ξεπλυθεί
και να γίνει «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για
τη πολιτική των αστικών κυβερνήσεων, που
αντιμετωπίζουν το δικαίωμα των γυναικών
στην αναπαραγωγική υγεία με τη λογική
του «κόστους - οφέλους».

με πυροβόλο όπλο.
Οι θάνατοι από πυροβόλα όπλα είναι ένα

proutis0107@rogers.com
Η επιλογή της γυναίκας να προχωρήσει
στην άμβλωση πρέπει να στηρίζεται σε ένα
εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων και δωρεάν
υπηρεσιών Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, σεξουαλικής αγωγής, οικογενειακού
προγραμματισμού κ.λπ. Δεν δικαιώνονται
βέβαια ούτε οι αντιδραστικές - σκοταδιστικές φωνές και στην Ελλάδα, που προσπαθούν να αμβλύνουν τις αντιδράσεις
απέναντι στην καταδικαστέα απόφαση,
επικαλούμενες μέχρι και το δημογραφικό
ζήτημα.
«Έφτασε η καπιταλιστική κοινωνία σε τέτοια σήψη, που δικαιώματα αυτονόητα,
αδιαπραγμάτευτα και κατακτημένα εδώ
και δεκαετίες, όπως το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, να τίθενται υπό
αμφισβήτηση».
Να σημειωθεί ότι ήδη πριν την απόφαση
του Ανώτατου Δικαστηρίου η πλειοψηφία
των γυναικών κατέφευγε για οικονομικούς
λόγους στο χάπι της άμβλωσης, και όχι σε
χειρουργική κλινική. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ινστιτούτου
Guttmacher, το 2020 το 54% των καταγεγραμμένων αμβλώσεων στις ΗΠΑ έγιναν με
το χάπι, έναντι 39% το 2017, 31% το 2014,
24% το 2011, 17% το 2008, 14% το 2005 και
6% το 2001.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «New York
Times», λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση
της απόφασης κλείστηκαν περίπου 100 ραντεβού στην ΜΚΟ «Just the Pill», η οποία
χορηγεί στις γυναίκες σε διάφορες Πολιτείες
χάπι τερματισμού της κύησης, αριθμός τετραπλάσιος σε σχέση με πριν.
Σαν να μην έφτανε και αυτό, τον Σεπτέμβριο
στο Τέξας υιοθετήθηκε ένας νόμος χαφιές
που ανοίγει τον δρόμο ώστε απλοί πολίτες
να καταγγέλλουν στις αρχές ή να υποβάλλουν μήνυση εναντίον οποιασδήποτε υποπτεύονται ότι έκανε άμβλωση ή οποιουδήποτε προσώπου ενεπλάκη σε τέτοια
επέμβαση. Χαφιεδισμός ακόμα και εδώ…..
Η υποκρισία όμως και οι αντιθέσεις του συστήματος δεν σταματάει εδώ. Από την μία
μεριά οι οπαδοί της οργάνωσης (Pro life)
υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το έμβρυο
που βρίσκεται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξής του στην μήτρα, ενώ από την άλλη
κλείνουν τα μάτια τους και αγνοούν το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα αυτό των όπλων.
Με την ελευθερία που έχουν οι Αμερικανοί
να αγοράζουν όπλα ακόμα και από τα Σούπερ μάρκετ.
Αυτοί οι ένθερμοι υποστηριχτές της ανθρώπινης ζωής που υποτίθεται ότι προστατεύουν, δεν βγάζουν κουβέντα για την ελευθερία της αγοράς όπλων και για τις σφαγές
που γίνονται κάθε μέρα σε κάθε γωνιά της
χώρας τους. Αυτός είναι ο «αμερικανικός
τρόπος ζωής» του 21ου αιώνα, τον οποίο
καθημερινά οι πολιτικοί και οι υπηρέτες δημοσιογράφοι αντιπροσωπεύουν ως πρότυπο δημοκρατίας στο οποίο πρέπει να
αναφερόμαστε.
Η βία των όπλων στις ΗΠΑ έχει σαν αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες θανάτους ετησίως και είναι η κύρια αιτία θανάτου για παιδιά ηλικίας 19 ετών και κάτω το 2020. Το
Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας για την
πρόληψη Νοσημάτων ανέφερε ότι το 2011,
συνολικά 478.400 θανατηφόρα και μη θανατηφόρα βίαια εγκλήματα διαπράχθηκαν

εξάρτημα στην αμερικανική ζωή.
Υπήρχαν 1,5 εκατομμύρια θύματα από την
χρήση όπλων μεταξύ 1968 και 2017 - αυτό
είναι υψηλότερο από τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε κάθε σύγκρουση των ΗΠΑ από τον Αμερικανικό Πόλεμο
για την Ανεξαρτησία το 1775.
Μόνο το 2020, περισσότεροι από 45.000
Αμερικανοί πέθαναν στην άκρη μιας κάννης
ενός όπλου, είτε από ανθρωποκτονία είτε
από αυτοκτονία, περισσότερο από κάθε
άλλη χρονιά που έχει καταγραφεί. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 25%
σε σχέση με πέντε προηγούμενα χρόνια και
αύξηση 43% σε σχέση με το 2010.
Οι Αμερικανοί έπειτα από κάθε πολύνεκρη
επίθεση με όπλα, βρίσκονται να παρακολουθούν τις ιδίες περίπου καταστάσεις. Η
αρχική φρίκη και ο θρήνος γίνονται οργή
και αγανάκτηση. Η οργή και αγανάκτηση
γεννούν εκκλήσεις για νομοθετική δράση.
Το λόμπι της οπλοκατοχής (NRA) και οι Ρεπουμπλικάνοι που το στηρίζουν μπαίνουν
στο στόχαστρο της κριτικής. Η Βουλή των
αντιπροσώπων προωθεί αυστηρά μέτρα
για τον περιορισμό της οπλοκατοχής και
τελικά όλα αυτά μπλοκάρονται από της Γερουσία και ξεχνιούνται. Οι Αμερικανοί είναι
διχασμένοι στο ζήτημα των όπλων, άλλοι να
ζητούν περιορισμό των όπλων και άλλοι ζητώντας περισσότερα όπλα.
Ένα παράδειγμα της νοοτροπίας ενός μέρους της Αμερικανικής κοινωνίας είναι και
αυτό του νέου 21 ετών Αμερικανού που κατηγορείται για την δολοφονία εννέα ανθρώπων στο Τσάρλεστον. Αγόρασε το όπλο του
που χρησιμοποίησε στους πυροβολισμούς
από έναν ντίλερ με χρήματα που πήρε από
τους γονείς του τον Απρίλιο για τα γενέθλιά
του, λένε οι αρχές..
Με αυτόν τον τρόπο, ο Dylann Roof, 21
ετών, θα έπρεπε να περάσει από έλεγχο
ιστορικού - ένα τεστ που φαίνεται να έχει
περάσει παρά τις προηγούμενες συλλήψεις
για κατοχή ναρκωτικών και παραβίαση.
Μετά από περισσότερους από 200 άλλους
μαζικούς πυροβολισμούς την τελευταία δεκαετία, οι πυροβολισμοί του Τσάρλεστον
έχουν φέρει στο προσκήνιο την ευρεία διαθεσιμότητα νόμιμων όπλων στις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Οι αντιθέσεις στην Αμερικάνικη κοινωνία
είναι τόσο ορατές που όποιος δεν της βλέπει είναι πολύ μακριά από αυτή την κοινωνία ή έχει συμφέρον να τις διατηρεί. Καμία
κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν παραμέρισε εδώ
και χρόνια την λεγόμενη «τροπολογία Χάιντ», που απαγορεύει η περιορίζει δραστικά
τις αμβλώσεις επεμβαίνοντας στο δικαίωμα
που έχει η γυναίκα στο σώμα της και από
την άλλη μεριά δεν αλλάζει την νομοθεσία
που κάνει νόμιμη την αγορά όπλων που
καταστρέφουν κατά χιλιάδες τον χρόνο ανθρώπινες ζωές.
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Στιούαρτ: Στην έκθεση Γκουτέρες
το θέμα των τουρκικών
προκλήσεων στα Βαρώσια
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ στην Κύπρο και
επικεφαλής της Ειρηνευτικής
Δύναμης, κ. Κόλιν Στιούαρτ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της ετοιμασίας
των εξαμηνιαίων εκθέσεων
του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών οι οποίες
θα δημοσιοποιηθούν τον ερχόμενο Ιούλιο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέπτυξε τις σταθερές θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς
και εξέφρασε τη λύπη του για την απόρριψη
των προτάσεων του για υιοθέτηση τολμηρών
μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα
δημιουργούσαν το κατάλληλο κλίμα για την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Ο Πρόεδρος τόνισε επίσης την έντονη ανησυχία του από τα νέα τετελεσμένα που επιδιώκει η Τουρκία, αλλά και την απαράδεκτη
ρητορική που αναπτύσσεται από πλευράς
τουρκικής κυβέρνησης και όσων την εκπροσωπούν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Στιούαρτ:
Ανάγκη
οικοδόμησης
εμπιστοσύνης
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Στιούαρτ δήλωσε
στους δημοσιογράφους ότι η επίσκεψη του
στον Πρόεδρο γίνεται πριν τη μετάβαση του
στη Νέα Υόρκη για το θέμα της ανανέωσης
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Πρόσθεσε ότι είχαν μια πολύ καλή συνάντηση κατά την οποία τον ευχαρίστησε
για τη στήριξη των Ελληνοκυπρίων προς
τους Τουρκοκύπριους κατά τη διάρκεια των

καταστροφικών πυρκαγιών στα κατεχόμενα
πριν λίγες μέρες.
Σημείωσε, επίσης, ότι η βοήθεια αυτή καταδεικνύει το βασικό σημείο για την Κύπρο
που αφορά την αλληλεγγύη των Κυπρίων
ανάμεσα τους, όταν στη δεδομένη στιγμή υπήρξε η άμεση και αναμφίβολη βοήθεια από τους Ελληνοκύπριους προς τους
Τουρκοκύπριους.
Είπε ακόμα ότι κατά τη συνάντηση τους
συζήτησαν την ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον κόσμο ως θεμέλιο
για την εξεύρεση τρόπου, ώστε να προχωρήσει η πολιτική διαδικασία για επίλυση του
Κυπριακού.
Επεσήμανε ότι συζήτησαν, επίσης, πως το
θέμα της εμπιστοσύνης έχει πάρει λανθασμένη κατεύθυνση και χωρίς εμπιστοσύνη
θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει η
διαδικασία.
Ερωτηθείς αν το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στα Βαρώσια θα περιληφθεί στην
έκθεση του ΓΓ των ΗΕ, ο κ. Στιούαρτ απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι όλες οι
εξελίξεις επί του εδάφους καταγράφονται σε
λεπτομέρεια στις εκθέσεις του ΓΓ, προσθέτοντας ότι η αντίδραση των ΗΕ εναπόκειται
στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Οκτάι προς ΠτΔ: Ποιος είσαι εσύ,
που θα πεις δώσε μου τα Βαρώσια;
Κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη καταφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι σε
σχέση με την πρότασή του για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Παράλληλα, σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες
της ανατολικής Μεσογείου είπε πως δεν
τίθεται θέμα υποχώρησης.
Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο κ.
Οκτάι είπε για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη πως προτείνει «δώστε μας τα Βαρώσια και θα σας επιτρέψουμε τη χρήση του
αεροδρομίου Ερτζάν». Προς αυτό διερωτήθηκε: «Σε ποιον ανήκουν τα Βαρώσια;
Σε ποιον ανήκει το αεροδρόμιο Ερτζάν στη
βόρεια Κύπρο;», όπως αναφέρθηκε στα κατεχόμενα. Ποιος είσαι εσύ, συνέχισε απευθυνόμενος εκ νέου προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, «που θα πεις στη βόρεια Κύπρο
δώσε μου τα Βαρώσια και θα σε αφήσω να
χρησιμοποιήσεις το αεροδρόμιο»; Έκανε
επίσης λόγο για αλαζονεία και άγνοια, από
πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Είπε ότι «το μέρος με το οποίο θα συνομιλήσετε δεν είναι η Τουρκία, είναι η τδβκ. Το
μέρος που θα αναγνωρίζετε ή αναγνωρίζετε είναι η τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο

ψευδοκράτος. «Αν πρόκειται να καθίσεις
στο τραπέζι, πρώτα κάθεσαι μαζί τους, συνομιλείς και μπορεί να αναζητηθεί μια λύση
στην οποία θα μοιραστεί δίκαια το νησί»,
πρόσθεσε.
«Εάν απαιτείται η χρήση υδρογονανθράκων, αυτό δεν είναι πεδίο σύγκρουσης, είναι
πεδίο συνεργασίας, μπορεί να είναι σύμβολο ειρήνης. Μπορεί να ληφθεί μια απόφαση
για τη χρήση τους μέσω εταιρειών που αναζητούν πόρους υδρογονανθράκων ή μιας
επιτροπής», ανέφερε επαναλαμβάνοντας
την πάγια τουρκική θέση.
«Εμείς, ως Τουρκία, εάν χρειαστεί σχηματίζουμε μια επιτροπή η οποία θα αποφασίζει
πού και ποιος θα κάνει έρευνες, και αυτό

Σύνοδος Αρχηγών Κρατών της
Κοινοπολιτείας: Καταδίκασε
την τουρκική προκλητικότητα
στα Βαρώσια
Την τουρκική προκλητικότητα στα
Βαρώσια καταδίκασε η Σύνοδος
Αρχηγών Κρατών της Κοινοπολιτείας, οι εργασίες της οποίας
ολοκληρώθηκαν το Σάββατο στο
Κιγκάλι, πρωτεύουσα της Ρουάντα. Στη Σύνοδο συμμετείχε ο
Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης
Κασουλίδης,
εκπροσωπώντας
τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Εξωτερικών, στο
επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν επιμέρους θεματικές ενότητες που
αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή,
ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο ρόλος
των νέων, καθώς και άλλα ζητήματα που
αφορούν στο Κράτος Δικαίου και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Στη Διακήρυξη της Συνόδου, οι Αρχηγοί
Κρατών της Κοινοπολιτείας εξέφρασαν τη
στήριξή τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία,
εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας
τη σημασία επανέναρξης συνομιλιών για
συνολική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών και στο συμφωνημένο
πλαίσιο λύσης της Διζωνικής, Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας.
Επισημαίνεται ότι οι Αρχηγοί Κρατών της
Κοινοπολιτείας ανέδειξαν τη σημασία εφαρμογής των Ψηφισμάτων και Προεδρικών
Δηλώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας
ΟΗΕ που καταδικάζουν την τουρκική προκλητικότητα στην περίκλειστη περιοχή των
Βαρωσίων, καλώντας για ανατροπή των τετελεσμένων και την αποφυγή ενεργειών που
υποσκάπτουν τα κυριαρχικά δικαιώματα
θα συμβάλει στην ανάπτυξη του νησιού
και στην ευημερία των ανθρώπων εδώ»,
πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Οκτάι, «βλέπουμε ότι
δεν γίνεται να υλοποιηθεί ένα έργο χωρίς
την Τουρκία. Το συζητάμε ήδη πολύ ξεκάθαρα με τις πλευρές αυτό. Αυτά είναι τα
άλλα θέματα για τα οποία συζητάμε τόσο
με το Ισραήλ όσο και με άλλες χώρες της
περιοχής». «Σε αυτή τη φάση, ίσως δεν είναι σωστό να επιχειρείται να αποκλειστεί η
Τουρκία. Δεν τίθεται θέμα υποχώρησης»,
ανέφερε.
Για την κλειστή πόλη των Βαρωσίων, ο
Φουάτ Οκτάι είπε ότι ξαναζωντάνεψε. «Θυμάστε την αντίδραση όταν πρωτοάνειξε.
Άνοιξε και τι έγινε; Χάλασε ο κόσμος; Ο
αριθμός των επισκεπτών ξεπέρασε τις 500
χιλιάδες». Αναφορά έκανε και στην «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας», λέγοντας ότι
«υπάρχει αύξηση των αιτήσεων εδώ αν κάποιος θέλει να μεταβιβάσει τα ακίνητά του
εδώ. Βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον των Ε/Κ
για την περιοχή έχει αυξηθεί» και εξέφρασε
ικανοποίηση γι αυτό.
«Τα Βαρώσια, που θα συμβάλει στην
ανάπτυξη της περιοχής, είναι ο πιο προηγμένος προορισμός της περιοχής και η

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της.
Στη Διακήρυξη της Συνόδου τονίζεται, μεταξύ άλλων, και η σημασία υιοθέτησης μέτρων
οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενώ προτρέπονται οι πλευρές να εργαστούν για την υλοποίησή τους.
Η Διακήρυξη της Συνόδου καλωσορίζει
επίσης τη δημιουργία στην Κύπρο Κέντρου
Αριστείας της Κοινοπολιτείας για τη γαλάζια
οικονομία, τη βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια, την
ενάλια έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία,
προσθέτει το δελτίο Τύπου.
Στο περιθώριο της Συνόδου της Κοινοπολιτείας, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε διμερείς
επαφές με ομολόγους του της Ινδίας, της
Σρι Λάνκα, της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, της Ντομινίκα και των Μπαχάμας. Κατά
τις συναντήσεις του ο κ. Κασουλίδης ανέδειξε την πρωτοβουλία της Κύπρου για την
ίδρυση κέντρου αριστείας για τη γαλάζια
ανάπτυξη και τις κοινές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιωτικά κράτη
από την κλιματική αλλαγή. Επιπρόσθετα,
ενημέρωσε για την κατάσταση στο Κυπριακό ενώ συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις
και άλλα τρέχοντα διεθνή θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.
Ο Υπουργός Εξωτερικών επιστρέφει στην
Κύπρο την Κυριακή, καταλήγει το δελτίο
Τύπου.
αναβίωση του θα ευχαριστήσει τόσο την ελληνική πλευρά όσο και την τουρκική πλευρά», υποστήριξε.
Ισχυρίστηκε επίσης ότι «τα Βαρώσια είναι
μάρτυρας αυτού που έκαναν οι Ε/κ στους
Τ/κ. Αυτός ο τόπος θα πρέπει να αξιολογηθεί ως σύμβολο ειρήνης και με τρόπο που
σέβεται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Θα πρέπει επίσης να σταματήσει να είναι μια πόλη
φάντασμα».
Στη συνέντευξή του στο CNN Turk, ο Φουάτ
Οκτάι είπε για τα νησιά στο Αιγαίο ότι «είναι
ενοχλητικό για την Τουρκία που ενώ η ίδια
επιμένει στον αφοπλισμό ενώ η Ελλάδα έχει
μια προσέγγιση που λέει δεν υπάρχει κάτι
τέτοιο και η ΕΕ φαίνεται να την στηρίζει».
«Έχουν περάσει εκατό χρόνια, υπάρχει μια
Τουρκία που έκανε υπομονή εκατό χρόνια.
Ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ελλάδα θα συνέλθει», ανέφερε. Δεν είναι δυνατόν, πρόσθεσε,
«να δεχτούμε μια τόσο επιθετική προσέγγιση του τύπου ‘εισβάλατε δεν εισβάλατε
στον εναέριο χώρο μου στο νησί Καστελόριζο που είναι 600 χλμ. μακριά. Είτε θα αφοπλιστούν τα νησιά, είτε θα αμφισβητηθεί η
κυριαρχία τους. Η Τουρκία δεν μπορεί και
δεν θα συναινέσει σε αυτά».
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Με τα «κοινά και τετριμμένα»,
οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν
Το τι έχει γίνει στο Κραν
Μοντανά, το καλοκαίρι
του 2017, είναι ιστορία.
Μία ακόμη αποτυχημένη
προσπάθεια στο Κυπριακό. Οι βασικοί παίκτες
από την ελλαδική και την
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ελληνοκυπριακή πλευρά έχουν ένα αφήγημα
για το τι έχει φταίξει και
δεν προχώρησαν οι συζητήσεις (Αναστασιάδης, Κοτζιάς, Χριστοδουλίδης,
Μαυρογιάννης). Λένε ότι ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου τίναξε στον αέρα τις
συζητήσεις επιμένοντας σε εσαεί παρουσία στρατευμάτων και διατήρηση
των εγγυήσεων. Κι αυτό έγινε ακριβώς,
καθώς προκύπτει και από τα όσα παρακολουθούμε από την επόμενη ημέρα της
κατάρρευσης της Διάσκεψης. Δηλαδή, τι
λέγανε τότε και τι λένε σήμερα οι Τούρκοι. Η δεύτερη εκδοχή, το άλλο αφήγημα,
είχε άλλη πηγή ενημέρωσης και αποδίδει την αποτυχία στην ελληνική πλευρά.
Όλα αυτά είναι ιστορία και δεν μπορεί η
προεκλογική περίοδος να αναλώνεται
μόνο σε αυτό το ζήτημα. Κι αυτό, γιατί
ενώπιόν μας έχουμε νέα δεδομένα, όχι
υπό την έννοια ότι η τουρκική πλευρά
έχει αλλάξει πολιτική, αλλά επειδή υιοθετεί μία νέα τακτική. Αυτή η εξέλιξη
κανονικά και φυσιολογικά θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί κι όχι να παραμείνει
το πολιτικό σύστημα «κολλημένο» στο
2017. Παλαιότερα αρεσκόταν, το σύστημα, να συζητά για το 1974, αλλά έκτοτε
οι γραμμές «χαλάρωσαν». Έγινε κι αυτό
σε αυτή τη χώρα, να εξισώνονται όσοι
ευθύνονται και τα θύματα. Όπως και το
γεγονός ότι εκείνοι, για παράδειγμα, οι
οποίοι το 2004 ψήφισαν ένα σχέδιο με
παραμονή στρατευμάτων και διατήρηση των εγγυήσεων, από το 2017 και
εντεύθεν μοιρολογούν επειδή «χάθηκε η
ευκαιρία»!
Βρισκόμαστε, λοιπόν, ενώπιον μίας νέας
προσπάθειας της κατοχικής Τουρκίας για
επιβολή νέων τετελεσμένων σε έδαφος και
θάλασσα ενώ παράλληλα η επιθετικότητά της έχει φθάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.
Πώς αντιμετωπίζεται η τουρκική πολιτική;
Με τα κοινά και τετριμμένα, που ουσιαστικά
οδηγούν, πρακτικά, στο να μην γίνεται τίποτε; Με το να περιορίζεται η διαχείριση των
εξελίξεων σε δηλώσεις με «αυστηρά» μηνύματα και επανάληψη των προηγούμενων
τοποθετήσεων. Κοντολογίς, λέγεται κάτι για
να ειπωθεί.
Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ
Οκτάι, ο οποίος πρόσφατα βρισκόταν στα
κατεχόμενα, στα πλαίσια των τακτικών επισκέψεων για έλεγχο, εποπτεία και ανάλυση
των νέων οδηγιών, έθεσε το πλαίσιο των

επόμενων κινήσεων. Πέραν από το γεγονός
ότι απέρριψε το πακέτο των ΜΟΕ (αυτό έγινε εξαρχής), έχει ξεκαθαρίσει πως δεν συζητά θέμα Αμμοχώστου, οτιδήποτε αφορά το
εδαφικό. Παραπέμποντας στο ψευδοκράτος για τις όποιες συνομιλίες και όχι με την
Τουρκία, πρόσθεσε πως «το μέρος που θα
αναγνωρίζετε ή αναγνωρίζετε είναι η τδβκ».
Την ίδια, όμως, ώρα σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες ανέδειξε τον «κυρίαρχο» ρόλο
της Τουρκίας και πέραν από τα γνωστά
ότι... χωρίς αυτή τίποτε δεν μπορεί να γίνει,
αναφέρθηκε και στο διά ταύτα. «Μπορεί
να ληφθεί μία απόφαση για τη χρήση τους
μέσω εταιρειών που αναζητούν πόρους
υδρογονανθράκων ή μίας επιτροπής»,
ανέφερε και συνέχισε: «Εμείς, ως Τουρκία,
εάν χρειαστεί, σχηματίζουμε μία επιτροπή
η οποία θα αποφασίζει πού και ποιος θα
κάνει έρευνες, και αυτό θα συμβάλει στην
ανάπτυξη του νησιού και στην ευημερία των
ανθρώπων εδώ».
Αυτό, που είπε ο Τούρκος αξιωματούχος
είναι πως σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις στο
Κυπριακό, συνομιλητής είναι το κατοχικό
καθεστώς, το παράνομο κράτος και όχι η
τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπως γινόταν,
υποτίθεται, στο παρελθόν. Δύο κράτη, δηλαδή, συνομιλούν για θέματα «καλής γειτονίας». Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, είναι
ξεκάθαρο πως θέλει να κάνει κουμάντο
απευθείας (και όχι μέσω του ψευδοκράτους) η Τουρκία. Και επιχειρεί να βάλει στην
εξίσωση των επεκτατικών της σχεδίων και
τις εταιρείες, που έχουν αδειοδοτηθεί από
την Κυπριακή Δημοκρατία για να δραστηριοποιούνται στην ΑΟΖ της.
Και η απάντηση στον Οκτάι και στις τουρκικές μεθοδεύσεις ποια είναι; Ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης δήλωσε, όταν κλήθηκε να
σχολιάσει τα όσα είπε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι
στον στόχο και για επανάληψη των συνομιλιών και για εξεύρεση λύσης στη βάση
των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών,
του Χάρτη των ΗΕ, των ευρωπαϊκών αξιών
και αρχών». Δηλαδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, με τα κοινά και τετριμμένα, εξαγγέλλεται
εν πολλοίς ότι δεν θα γίνει οτιδήποτε. Άλλωστε εάν αυτές οι αναφορές σε αρχές του
ΟΗΕ και της Ε.Ε. δεν ήταν θεωρητικές, αλλά
τις εννοούσε η Κυβέρνηση, τότε σε άλλη
βάση θα συζητούσε και το περιεχόμενο της
λύσης.

Δείπνο ΕΕ-ΝΑΤΟ: Το Κυπριακό στα
βασικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου
Στο Κυπριακό ως μια ανοικτή πληγή
στην Ευρώπη θα αναφερθεί απόψε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, στο δείπνο ΕΕΝΑΤΟ, στη Μαδρίτη, και θα τονίσει
πως η επίλυση του θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά

τη σταθερότητα και την ασφάλεια
της ευρύτερης περιοχής, ανέφερε
σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος.
Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, από τη
Μαδρίτη, όπου συνοδεύει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Κυβερνητικός

Η στήλη του Μέτοικου

Εκ των Ουκ Άνευ η Διαφώτιση
Απαραίτητοι οι
εξοπλισμοί. Αναγκαία η αμυντική
θωράκιση.
Καλώς η Ελλάδα
προχωρεί με τους
ρυθμούς που επιτρέπουν οι περιστάσεις στην εξασφάλιση οπλικών

συστημάτων.
Ο Τούρκος καραδοκεί, προετοιμάζεται, απαιτεί, ελίσσεται και εξασφαλίζει. Ξέρει να εκμεταλλεύεται καταστάσεις και προχωρεί σταθερά στην εφαρμογή του προγράμματος και
των στόχων του με όλες τις κυβερνήσεις, αριστερές , δεξιές, δικτατορίες ακόμα και τύπου
Σουλτανικού, εδώ και δεκαετίες.
Χρειάζεται, λοιπόν, προετοιμασία υλική και
ψυχολογική. Προ πάντων, όμως, ενότητα. Να
έχουμε τις διαφορετικές μας απόψεις σε πολλά θέματα. Στην υπεράσπιση της Πατρίδας
δεν χωράνε διαφορετικές θέσεις. Απόψεις και
εισηγήσεις ναι, αλλά να στοχεύουν στον ίδιο
σκοπό.
Από τα πράγματα, όπως προχωρούν, φαίνεται πως πάμε καλά.
Υστερούμε, όμως, τραγικά σε ένα σημαντικό
τομέα. Στη διαφώτιση - και γιατί να φοβόμαστε τον όρο - προπαγάνδα. Στον τομέα αυτό
οι Τούρκοι μάς έχουν αφήσει πίσω χιλιόμετρα.
Ας δούμε όμως τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Πόσες συνεντεύξεις και δηλώσεις σε
ξένα πρακτορεία ειδήσεων και Μέσα Ενημέρωσης του εξωτερικού είδαμε τους τελευταίους μήνες από δικούς μας και πόσες από
τουρκικής πλευράς; Πόσα εντέχνως διοχετεύονται από τους Τούρκους, τα Γραφεία Τύπου των τουρκικών πρεσβειών και τα πληρωμένα λόμπυ προπαγάνδας στον διεθνή τύπο
και σε πολιτικούς;
Η σύγκριση δεν είναι υπέρ μας.
Ακόμα και ο δικός μας εγχώριος τύπος
ασχολείται κυρίως με εσωτερικά, κομματικά και άλλα τοπικού ενδιαφέροντος θέματα
χωρίς να επιδιώκει τις ειδήσεις εκείνες που

αφορούν στα εθνικά μας θέματα με τρόπο
που να κινούν το ενδιαφέρον ξένων Δημοσιογράφων ώστε να τις μεταφέρουν πέρα από
τα σύνορα μας.
Μεγάλη ευθύνη έχει και ο Ομογενειακός τύπος που οπωσδήποτε παρακολουθείται από
τις υπηρεσίες του κράτους που κυκλοφορεί.
Είναι με λύπη που παρακολουθεί κανείς ολόκληρες σελίδες να ασχολούνται με θέματα
τετριμμένα και επαναλαμβανόμενα χωρίς να
βλέπει ένα πρωτοσέλιδο άρθρο ή σημείωμα,
που τεκμηριωμένα να παρουσιάζει την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική
Μεσόγειο, λόγω Τουρκίας. Και είναι τούτο είδηση διεθνούς ενδιαφέροντος.
Έχουμε ένα τεράστιο αριθμό Ακαδημαϊκών
στο εξωτερικό, που θα μπορούσαν να αρθρογραφούν στον διεθνή τύπο. Είναι τοις
πάσι γνωστόν ότι μια επιστολή ή δήλωση διπλωμάτη, έχει πολλές πιθανότητες να πέσει
στο καλάθι των αχρήστων ενός Αρχισυντάκτη, ενώ ενός Ακαδημαϊκού ασυγκρίτως πιο
πολλές να δημοσιευθεί ως άποψη επιστήμονος. Τι κάνουμε στον τομέα αυτό; Ποιός και
πώς ενημερώνει τους ανθρώπους αυτούς για
το τι μπορούν να προσφέρουν στη μητέρα
Πατρίδα;
Οι ξένοι Δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να
δέχονται προσκλήσεις για επισκέψεις χωρών
στο εξωτερικό. Μπορούν, όμως να δεχτούν
προσκλήσεις για να μιλήσουν ή να παρακολουθήσουν Συνέδρια, να παρευρεθούν σε
εκδηλώσεις ‘‘ πολιτιστικού‘‘ ενδιαφέροντος
κ.λ.π οπότε και σε συναντήσεις, ‘‘ τυχαίες ή
μη ,‘‘ με επισήμους, ενημερώνονται για πολλά και εξασφαλίζουν αποκλειστικότητες.
Δεν βλέπω πολλά να γίνονται από εμάς.
Γίνονται συνεχώς από τους Τούρκους. Και
να τελειώσουμε με κάτι που ίσως να ξενίσει
μερικούς. Από φίλους μου, ξένους Δημοσιογράφους, έχω πληροφορηθεί και τούτο. Στο
δωμάτιο τους, στο Ξενοδοχείο που θα φιλοξενηθούν, οι Τουρκοι έχουν διαθέσιμα γι’
αυτούς.... όλα όσα φρόντισαν να μάθουν ότι
αρέσουν στους προσκεκλημένους τους. Δεν
χρειάζονται λεπτομέρειες.

Εκπρόσωπος είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποδεχόμενος την πρόσκληση
του Ισπανού Πρωθυπουργού κ. Πέδρο Σάντσεθ, θα συμμετάσχει στο ευρώ-ατλαντικό δείπνο εργασίας που παρατίθεται προς
τους ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που διεξάγεται στην
ισπανική πρωτεύουσα.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης θα έχει την ευκαιρία, όπως
και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ηγέτες, να
τοποθετηθεί καταθέτοντας τις θέσεις της
Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, στη
βάση, μεταξύ άλλων, του σεβασμού της
αυτονομίας λήψεως αποφάσεων και των
διαδικασιών των δυο οργανισμών, υπό το
φως των τεκτονικών αλλαγών και των νέων
προκλήσεων που προκύπτουν συνεπεία
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Οι νέες αυτές προκλήσεις δεν αφορούν
μόνο σε πτυχές της παραδοσιακής ασφάλειας, αλλά εκτείνονται και στους τομείς
των υβριδικών απειλών και κυβερνοεπιθέσεων, της ενεργειακής ασφάλειας, της
παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και του
Μεταναστευτικού.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας θα επαναλάβει τη θέση της
Κύπρου ότι, δεδομένης της ολοένα και αυξανόμενης γεωπολιτικής της βαρύτητας, η
ΕΕ δύναται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο
στην προσπάθεια αναχαίτισης απειλών
στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και να αναζητήσει λύσεις για αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, με επίκεντρο τη διπλωματία
και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.
Η αύξηση της στρατηγικής αυτονομίας της
ΕΕ - η οποία δεν την εμποδίζει να συνεργάζεται κατά τρόπο συνεκτικό με το ΝΑΤΟ και
άλλους εταίρους - δύναται να την καταστήσει έναν αποτελεσματικό πάροχο ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά και πέραν
αυτής.
Ο Προέδρος της Δημοκρατίας θα τονίσει,
επίσης, την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς
δίκαιου και θα σταθεί στην ανάγκη ειρηνικής
επίλυσης των συγκρούσεων διεθνώς. Θα
επαναλάβει δε πως το κυπριακό πρόβλημα
εξακολουθεί να αποτελεί μια ανοικτή πληγή
στην Ευρώπη και ότι η δίκαιη, βιώσιμη και
λειτουργική επίλυσή του, σύμφωνα με τα
όσα προστάζει τόσο το Διεθνές όσο και το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα, όχι μόνο για την Κύπρο και τους
Κύπριους, αλλά και για τη σταθερότητα και
ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής».
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Διακοπές στην ανέμελη επτανήσια
Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα
νησιά του Ιονίου σάς υποδέχεται
με εναλλασσόμενα τοπία, γραφικούς ορμίσκους, πολυτελή θέρετρα και κρυστάλλινα νερά.
Στο Ιόνιο Πέλαγος, ανάμεσα στα
υπόλοιπα εξωτικά νησιά, στέκει
Γιάννης
μεγαλόπρεπη η Κεφαλονιά. ΠοΚακαγιάννης
λυφωτογραφημένη, πολυσυζητημένη, πολυαγαπημένη. Εντός
και εκτός συνόρων. Όχι μόνο εξαιτίας της ταινίας
«Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι», που γυρίστηκε εδώ, αλλά και λόγω της ομορφιάς της. Τις αρχοντικές πόλεις της. Τα υπέροχα αξιοθέατά της.
Αργοστόλι, Ληξούρι, Φισκάρδο, Άσος, Σπήλαιο της
Μελισσάνης.
Η μεγαλύτερη του Ιονίου, η Κεφαλονιά, με τις συναρπαστικές παραλίες και τα καταπράσινα βουνά
υπήρξε πάντα άκρως δημοφιλής προορισμός. Οι
κάτοικοί της γλεντζέδες, γελαστοί, «έξω καρδιά». Νησί μεγάλων ποιητών, συγγραφέων, μουσικών. Σας χαρίζει μια ανάλαφρη χαρά και ευδιαθεσία, μια ανεμελιά ζηλευτή και αξέχαστη.

Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα της
Κεφαλονιάς

Εξερευνήστε το Αργοστόλι, τη γραφική πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα και ένα από τα λιμάνια του νησιού. Χτισμένο
κατά μήκος των δυτικών ακτών του ομώνυμου γραφικού όρμου, το Αργοστόλι θα σας γοητεύσει: Oι ευρύχωρες πλατείες, οι πλακόστρωτοι πεζόδρομοι, οι επιβλητικές εκκλησίες,
τα ωραία δημόσια κτήρια, τα διώροφα και τριώροφα σπίτια
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής συνθέτουν τη μοναδική εικόνα του. Εδώ, βρίσκονται η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη -από
τις μεγαλύτερες της Ελλάδας-, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και το ιστορικό θέατρο
«Κέφαλος». Η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς σίγουρα θα σας
προσφέρει διακοπές με άρωμα πολιτισμού!
Το επιβλητικό όρος Αίνος
Ο ορεινός όγκος του Αίνου -εθνικός δρυμός από το 1962,
με πλούσια χλωρίδα και πανίδα- φαντάζει επιβλητικός από
μακριά. Εδώ φυτρώνει η μοναδική στον κόσμο μαύρη ελάτη

για να επισκεφθείτε το Ενετικό Κάστρο του 16ου
αιώνα, ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της
Κεφαλονιάς.
Στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο με σκάφος ή
χωρίς
Αγαπημένος προορισμός διασημοτήτων από
όλον τον κόσμο. Αλλά και η ιδιαίτερη πατρίδα του
ποιητή Νίκου Καββαδία. Ξεχωρίζει για το λιμάνι
του, αλλά κυρίως για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, η οποία προσφέρει μια μοναδική αίσθηση από τον 18ο αιώνα. Παρά τη σημερινή του
πολυκοσμία, διατηρεί μια απερίγραπτη γαλήνη.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της
Κεφαλονιάς

(Rabies Cefalonica). Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκουν καταφύγιο μικρόσωμα άλογα του είδους equus caballus.
Βουτήξτε στις γαλαζοπράσινες παραλίες της Κεφαλονιάς
Απίστευτα νερά σε όλες τις διαβαθμίσεις του μπλε και του
πράσινου. Η παραλία του Μύρτου με τα θεόρατα βράχια να
την κλείνουν στην αγκαλιά τους, τη λευκή άμμο και τα μικρά
άσπρα βότσαλα. Εικόνα καρτ ποστάλ. Οι Πετανοί με την
άμμο να ανακατεύεται με πολύ ψιλό βοτσαλάκι, αλλά και η
Σκάλα με την αχανή αμμουδερή παραλία της. Η αξέχαστη
Ξι με την κόκκινη ψιλή άμμο και τα πράσινα διάφανα ρηχά
νερά. Ο Πόρος που μοιάζει με βουνό που βουτά στη θάλασσα, αλλά και ο κοσμοπολίτικος Μακρύς Γιαλός με ψιλή άμμο,
τιρκουάζ νερά και μουσική από τα beach bars! Άλλες όμορφες παραλίες: η Πλατιά Άμμος, η Αντίσαμος, η Έμπλυση και
το Δαφνούδι, ο Λούρδας και ο Άι Χέλης. Στην Κεφαλονιά, οι
παραλίες σάς προσκαλούν να τις ανακαλύψετε.
Επισκεφτείτε την Άσσο, τον παραδοσιακό αρχοντικό
οικισμό
Πολλοί τη θεωρούν τον ωραιότερο οικισμό του νησιού. Θαυμάστε την πρώτα από ψηλά. Κτισμένη σε μια στενή λωρίδα
ξηράς, διατηρεί το παραδοσιακό της χρώμα και έχει βενετσιάνικα αρχοντικά, πλατάνια, φοίνικες, λεύκες και τη γέρικη ελιά
στην πλατεία Παρισίων. Ανηφορίστε προς τη χερσόνησο,

Το
εντυπωσιακό
λιμνοσπήλαιο
της
Μελισσάνης
Η ομορφιά του σπηλαίου της Μελισσάνης; Ασύγκριτη. Μπαίνετε στη βάρκα και νομίζετε ότι αιωρείστε στο κενό. Κοιτάζετε ψηλά στο άνοιγμα, εκεί από όπου
μπαίνει το φως, και αισθάνεστε δέος. Οι ξεναγοί απολαυστικοί: όλο καντάδες και αστεία!
Οι «μυστηριώδεις» καταβόθρες στο Φανάρι
Το νερό χάνεται! Εκεί στο Φανάρι, μόλις 2,5 χιλιόμετρα από
το Αργοστόλι, τα νερά της θάλασσας μπαίνουν σε «μυστηριώδεις» σχισμές και χάνονται κάτω από το λιμάνι και μέσα
στα κεφαλλονίτικα βουνά. Οι καταβόθρες είναι ένα ακόμα
μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο που θα συναντήσετε στην
Κεφαλονιά.
Παράδεισος για θαλάσσιες δραστηριότητες
Η Κεφαλονιά είναι ιδανικό νησί για να το γυρίσετε με σκάφος,
φουσκωτό ή ιστιοπλοϊκό, με αμέτρητες ιδιωτικές παραλίες
ανάλογης ομορφιάς με τον Μύρτο ή τον Μακρύ Γιαλό. Ξεκινήστε το ταξίδι της εξερεύνησης, ανακαλύψτε τους όρμους που
κλείνουν μέσα τους όλη τη σπάνια ομορφιά της Κεφαλονιάς.
Οι διακοπές στην Κεφαλονιά είναι ιδανικές και για όσους αγαπούν τα σπορ. Απολαύστε θαλάσσια σπορ σε όλες τις μεγάλες παραλίες της που έχουν ανάλογες υποδομές, ενώ βιώστε
τη μοναδική εμπειρία του sea kayaking και των καταδύσεων
σε εντυπωσιακά τοπία, γεμάτα εκπλήξεις, όπως μικρές σπηλιές και λιλιπούτειους όρμους.

Celestyal Cruises: Εκπτώσεις ως και 45% για καλοκαιρινές αποδράσεις στα ελληνικά νησιά
Η Celestyal Cruises ανακοινώνει για τους
επισκέπτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν
την τελευταία στιγμή φέτος το καλοκαίρι, ειδικές προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν
μείωση τιμών ως και 45% σε επιλεγμένες
κρουαζιέρες και για κρατήσεις από τώρα
μέχρι τις 11 Ιουλίου 2022. Οι τιμές ξεκινάνε από €297* για την κρουαζιέρα τριών
διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου», που
αντιστοιχεί σε έκπτωση μεγαλύτερη από
44% και η οποία κανονικά ανέρχεται στα
€530. Η δημοφιλής κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακό Αιγαίο», προσφέρεται μόλις στην τιμή των €721 από τα
€1.300 που αντιστοιχεί σε έκπτωση 45%. Η
κρουαζιέρα «Εικόνες Αιγαίου» ξεκινάει από
το Λαύριο και προσεγγίζει τη Μύκονο, το
Κουσάντασι (Αρχαία Έφεσο), την Πάτμο, το
Ηράκλειο και τη Σαντορίνη. Η κρουαζιέρα
«Ειδυλλιακό Αιγαίο» ξεκινάει από το λιμάνι
του Πειραιά και επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, την Αρχαία Έφεσο, τη Ρόδο, το Ηράκλειο, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Μήλο.
Όλες οι κρουαζιέρες περιλαμβάνουν την
all–inclusive εμπειρία της Celestyal Cruises
παρέχοντας όλα τα γεύματα και κλασικά
ποτά εν πλω, ένα πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας, επιλεγμένες εκδρομές, λιμενικά
τέλη και επίναυλο καυσίμων, χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα.
Οι προσφορές είναι επίσης διαθέσιμες και για την κρουαζιέρα τεσσάρων

διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου» που
ξεκινάει από την Αθήνα για τη Μύκονο, την
Αρχαία Έφεσο, την
Πάτμο, το Ηράκλειο,
τη Ρόδο και τη Σαντορίνη, με τις τιμές να
ξεκινούν από τα €393,
σε σύγκριση με την
αρχική τιμή των €670. Η κρουαζιέρα των
επτά διανυκτερεύσεων «Εκλεκτό Αιγαίο»
συμπεριλαμβάνεται επίσης στην καμπάνια,
ξεκινώντας από τα €591, έναντι της αρχικής
τιμής των €1.080. Αυτό το δρομολόγιο αναχωρεί από την Αθήνα και προσεγγίζει την
Κωνσταντινούπολη, την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, τη Σαντορίνη. Η Καβάλα
αποτελεί νέο προορισμό για την Celestyal
Cruises ενώ χαρακτηρίζεται ως «Γαλάζια
Πόλη», λόγω των κρυστάλλινων νερών της
και της μαγευτικής θέας που χαρίζει τους
επισκέπτες.
Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν να
πραγματοποιήσουν τώρα τις κρατήσεις
τους για το φθινόπωρο και τον χειμώνα και
για περιορισμένο χρόνο ισχύουν «Οι Μεγαλύτερες Προσφορές που Έγιναν Ποτέ»
για την κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων
«Τρείς Ήπειροι», η οποία επισκέπτεται την
Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Τουρκία και την
Ελλάδα, και η τιμή της ανέρχεται μόλις στα

€721, σε σύγκριση με
την αρχική στα €1.080.
Η θεματική κρουαζιέρα
των επτά διανυκτερεύσεων «Τα βήματα του
Αποστόλου Παύλου»,
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου, και αναχωρεί
από την Αθήνα για τη
Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και την Πάτμο,
αλλά και την Κωνσταντινούπολη, το Δεκελί (Σμύρνη) και το Κουσάντασι με τιμή από
€941, ενώ η αρχική τιμή της ανέρχεται στα
€1.300.
Γι’ αυτούς που αναζητούν να περάσουν την
εορταστική περίοδο εν πλω, η Celestyal
Cruises προσφέρει αξιοσημείωτες εκπτώσεις στην ειδική χριστουγεννιάτικη κρουαζιέρα δέκα διανυκτερεύσεων που ξεκινάει
στις 17 Δεκεμβρίου. H μοναδική αυτή κρουαζιέρα αναχωρεί από την Αθήνα και επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο καθώς
και την Σμύρνη, την Αίγυπτο, το Ισραήλ
και την Κύπρο. Αυτή η ειδική κρουαζιέρα
προσφέρει στους ταξιδιώτες τη μοναδική
εμπειρία ζωής να περάσουν τα Χριστούγεννα στους «Άγιους Τόπους» και ξεκινά
από €1.029 σε σύγκριση με τη αρχική τιμή
των €1.360. Για όσους επιθυμούν να περάσουν την Πρωτοχρονιά εν πλω, μπορούν
επίσης να επωφεληθούν από την ειδική

κρουαζιέρα, των οχτώ διανυκτερεύσεων
της Celestyal Cruises που αναχωρεί στις 27
Δεκεμβρίου από την Αθήνα και επισκέπτεται το Ηράκλειο, τη Σαντορίνη και το Βόλο
και το Κουσάντασι και την Κωνσταντινούπολη— ακριβώς πάνω στην ώρα για τους
δημοφιλείς πρωτοχρονιάτικους εορτασμούς
της Πόλης. Η κρουαζιέρα αυτή μειώνεται
από τα €1.300 στα €947. Και τέλος γι’ αυτούς
που αναζητούν μια μεγαλύτερη εμπειρία
κρουαζιέρας, η Celestyal Cruises συμπεριλαμβάνει στην καμπάνια την επιλογή της
συνδυαστικής ειδικής κρουαζιέρας των 18
διανυκτερεύσεων των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς. Η κρουαζιέρα ξεκινάει
από την Αθήνα και επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, την Κρήτη (Ηράκλειο), τη
Σαντορίνη και το Βόλο αλλά και την Σμύρνη,
το Κουσάντασι και την Κωνσταντινούπολη,
καθώς και την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την
Κύπρο. Η αρχική τιμή της είναι στα €2.360,
αλλά αν πραγματοποιηθεί κράτηση αυτή
την περίοδο, τότε ξεκινάει από την τιμή των
€1.777.
*Όλες οι τιμές που αναγράφονται αφορούν
τιμή για ένα άτομο σε δίκλινη καμπίνα, και
είναι αναγραμμένες σε ευρώ. Περιλαμβάνουν φόρους καθώς και επίναυλο καυσίμων. Η προσφορά ισχύει για νέες, ατομικές
κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν από
τώρα και μέχρι τις 11 Ιουλίου, 2022.
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Ακρόπολη, καύσωνας και
ξαφνικό κλείσιμο: Απαραίτητη
η έγκαιρη ενημέρωση
Χθες η Ακρόπολη παρέμεινε ανοιχτή όλη
τη μέρα, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες,
38 βαθμών Κελσίου, που επικράτησαν στο
κέντρο της Αθήνας. Πολύ σωστή επιλογή!
Το περσινό καλοκαίρι είχαμε γίνει μάρτυρες
ενός ανεξήγητου φαινομένου: υπήρξαν ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες όπου ξαφνικά
στις 11.30 το πρωί ανακοινωνόταν ότι κλείνει η Ακρόπολη στις 13.00. Είχαμε επίσης
περιπτώσεις όπου η Ακρόπολη έκλεινε με
τιμές θερμοκρασίας ΕΜΥ στους 33 βαθμούς τη μια μέρα, αλλά έμενε ανοιχτή με
τιμές 36 βαθμούς μια άλλη...
Καθώς εισερχόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και, αναπόφευκτα, θα υπάρξουν
και φαινόμενα καύσωνα στην Αθήνα, αλλά
και σε άλλες τουριστικές περιοχές, εξαιρετικά χρήσιμο θα ήταν από το υπουργείο
Πολιτισμού και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς να καθοριστεί υπό ποιες καιρικές συνθήκες θα κλείνουν οι αρχαιολογικοί
χώροι.
Ειδικά στην Ακρόπολη, που βρίσκεται
στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, το ξαφνικό κλείσιμο, όπως και οι
ουρές από κόσμο, γίνονται αμέσως θέμα
στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με αρνητική επίπτωση στην τουριστική εικόνα της
χώρας.
Το ξαφνικό κλείσιμο, εξάλλου, προκαλεί
πολλά προβλήματα σε απλούς επισκέπτες, tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, ξεναγούς και γκρουπ, που έχουν

προγραμματίσει από καιρό περιηγήσεις και
ξεναγήσεις στην Ακρόπολη και στους άλλους αρχαιολογικούς χώρους και αναγκάζονται, χωρίς κάποια λογική προειδοποίηση, την τελευταία στιγμή να ανατρέψουν το
όποιο πρόγραμμά τους.
Γι’ αυτό το λόγο, οι συναρμόδιοι φορείς
πρέπει να καταρτίσουν ένα σχέδιο, στο
οποίο θα περιγράφεται υπό ποιες κλιματολογικές συνθήκες θα κλείνουν αυτοί οι
χώροι. Ή τουλάχιστον να υπάρχει σχετική ενημέρωση μια ημέρα πριν, ώστε να
αποφευχθεί η ταλαιπωρία.
Ας ξεκαθαριστεί, βάσει ποιων μετρήσεων
και δεδομένων λαμβάνεται η απόφαση για
κλείσιμο αρχαιολογικών χώρων.
Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία του ελληνικού τουρισμού, που έχει καταφέρει να
στέκεται όρθιος μέσα σε συνεχόμενες δυσμενείς συνθήκες, να θεσμοθετηθεί ένα
σταθερό πλαίσιο, που θα καθορίζει αυτήν
την σημαντική λεπτομέρεια: σε ποια θερμοκρασιακά δεδομένα θα κλείνει η Ακρόπολη.

Turkaegean: Μόνο γιατί είχε λάθη οι
ΗΠΑ απέρριψαν το τουρκικό αίτημα Χρόνος για να «επανέλθει» η Άγκυρα
Γεμάτη λάθη και παραλείψεις, ήταν η αίτηση που κατατέθηκε από τουρκικό φορέα
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εμπορίου των ΗΠΑ (United States Patent
and Trademark Office-USPTO) για την κατοχύρωση του όρου Turkaegean για ευρεία χρήση διαφημιστικών και τουριστικών
δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αίτηση κατατέθηκε από την εταιρεία Destek
Patent με έδρα την Προύσα, εκ μέρους του
φορέα TÜRKIYE TURIZM TANITIM VE
GELISTIRME AJA ETC. Στις 3 Ιουνίου 2022
έγινε η κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, στην οποία ο νομικός σύμβουλος
που εξέτασε την υπόθεση, αναφέρει αναλυτικά τέσσερις λόγους.
Ένας από αυτούς, ο οποίος μάλιστα προκαλεί ερωτήματα για την σοβαρότητα με την
οποία δρομολογήθηκε το όλο εγχείρημα και
την προφανή έλλειψη τεχνογνωσίας, είναι
ότι “η αίτηση δεν κατατέθηκε από αμερικανικό Δικηγορικό Γραφείο όπως προβλέπεται”.
Η αρμόδια ομοσπονδιακή υπηρεσία των
ΗΠΑ αναφέρει επίσης στο σκεπτικό της
απόφασης ότι “πρέπει να γίνει ακριβής περιγραφή της χρήσης του όρου”, ότι δεν επιτρέπεται η χρήση παρένθεσης και εισαγωγικών
(με αυτό τον τρόπο είχε γίνει η καταχώρηση
του όρου) και ότι δεν υπάρχει επισυναπτόμενη στην αίτηση, η ηλεκτρονική διεύθυνση
αλληλογραφίας του αιτούντος.
Η προθεσμία για να ζητηθεί αναθεώρηση
της απορριπτικής απόφασης λήγει στις 3
Δεκεμβρίου του 2022.

«Ναι» από ΕΕ
Σημειώνεται ότι, οπως αποκάλυψε το
naftemporiki.gr ο όρος Turkaegean, έχει
εγκριθεί από την ΕΕ.
Η Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ ( EUIPO) , έκανε αποδεκτή
- χωρίς καμία ένσταση- την τουρκική απαίτηση, να οικειοποιηθεί έμμεσα την θάλασσα
του Αιγαίου (και) μέσω διαφημιστικής καμπάνιας, πατεντάροντας το «Turkaegean»
για τουριστικούς σκοπούς.
Σε έγγραφο που αναρτήθηκε στην EUTM,
αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και φέρνει
στη δημοσιότητα το naftemporiki.gr φαίνεται
ότι ο όρος έχει γίνει δεκτός, ήδη από τις 15
Δεκεμβρίου του 2021, με ημερομηνία λήξης
την 16 Ιουλίου του 2031.
Το θέμα εγείρει σοβαρούς κινδύνους καθώς
τίποτα δεν αποκλείει, η Τουρκία να «πατήσει» πανω στην συγκεκριμένη απόφαση
ώστε να συνεχίσει τις προκλήσεις της, αμφισβητώντας την ελληνικότητα του Αιγαίου.
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει την πλύση
εγκεφάλου που κάνουν τα προπαγανδιστικά, μεροληπτικά, ιδιωτικά
μέσα συσκότισης που μόνο για ένα πράγμα είναι σούπερ-ικανά: την
τρομοκράτηση του πολίτη ώστε να καταστεί άβουλο και χειραγωγήσιμο
ον μπροστά στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, κομπιούτερ. Σπάμε τη μιντιακή
ομερτά με ειδήσεις που ‘ψαρέψαμε’ από τα λεγόμενα ‘σόσιαλ μίντια’ και
Τάσος
από ελεύθερα -προς το παρόν- μέσα ενημέρωσης που σέβονται τον
Θεοδωρίδης πολίτη και τις ανάγκες του. Και όσο το κάνουμε αυτό, δεχόμαστε την
επίθεση φέικ νιουζ, παραπληροφόρησης και, όσον αφορά στην Ελλάδα,
μια συνεχή και πρωτοφανή σε ένταση προσπάθεια συγκάλυψης των παρανομιών, των
αστοχιών, των κακών επιλογών και της ανικανότητας μιας κυβέρνησης ακροδεξιών κλόουν,
που ούτε ικανότητες έχουν, ούτε τηρούν τις υποσχέσεις τους, εξαπατώντας τους πάντες,
ενώ σκοπός τους είναι να παραδώσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας και την
περιουσία της σε ξένους και ντόπιους αεριτζήδες που καμώνονται τους επιχειρηματίες,
και να εξανδραποδίσουν και να υποδουλώσουν τον ελληνικό λαό στους δανειστές, στους
τοκογλύφους και στις τράπεζες.
Με τον κούλη χάσαμε και το Αιγαίο!
Πού είναι εκείνοι οι ‘μπατριώτες’ που
διαδήλωναν εντός και εκτός Ελλάδος
εναντίον του τότε πρωθυπουργού
Τσίπρα πως ‘πούλησε την Μακεδονία”;
Πού είναι οι πατριδοκάπηλοι, που
σαν τα πρόβατα είχαν μαζωχτεί στις
πλατείες και στις γειτονιές δίνοντας
έτσι το πρόσταγμα για ένα ξεσηκωμό
ενάντια στην “προδοτική” κυβέρνηση;
Εδώ και 3,5 χρόνια ο κούλης έχει κατατροπωθεί από τον Ερντογάν που δείχνει να μην
του δίνει σημασία. Πρώτα με τις έρευνες που έκανε στο Αιγαίο μπαίνοντας μέσα στα
χωρικά ύδατα της Ελλάδος, κατόπιν με τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά και ως και
την Αλεξανδρούπολη, τώρα τελευταία με την “αποστρατικοποίηση” των νησιών, και στην
πρόσφατη σύνοδο την προώθηση της τούρκικης ατζέντας με αντάλλαγμα την άρση του
βέτο για συμμετοχή των χωρών της Σουηδίας-Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, έχει το σχέδιό
του ο Σουλτάνος και με τον γελοίο κλόουν που μπλέξαμε, τον κούλη άβουλο και βουβό στις
διαπραγματεύσεις, παίζει το παιχνίδι του σαν να μην υπάρχει αντίπαλος. Δεν είναι μόνο
που οι ΗΠΑ τον στηρίζουν. Τυπικά οι ΗΠΑ υποτίθεται πως θέλουν ισορροπία ανάμεσα
σε Ελλάδα και Τουρκία και εξομάλυνση των όποιων διαφορών έτσι ώστε να προωθούν
τα συμφέροντά τους. Είναι γεγονός πως ο μπουνταλάς ο κούλης είναι ανύπαρκτος για
το Σουλτάνο. Τώρα λοιπόν, ‘μπατριώτες’ μου που είχατε αρπάξει τις σάρισσες και τις
περικεφαλαίες για να διώξετε τον Τσίπρα (που έλυσε τον “Γόρδιο Δεσμό” του ονόματος της
Βόρειας Μακεδονίας με πρωτοβουλία του άριστου τότε υπουργού Κοτζιά), έχετε εξαφανιστεί
που ο Σουλτάνος άλλαξε το όνομα του Αιγαίου σε Turkaegean. Μάλιστα. Τέτοια χαμπάρια
από το μέτωπο!!! Διαβάστε και την είδηση:
Turkaegean!- Η Άγκυρα κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα στην Ε.Ε παρά το μπλόκο
από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές Όπως αποκαλύπτει η “Ναυτεμπορική”, οι
αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές έχουν ήδη κάνει δεκτό, εδώ και μήνες, το αίτημα της
Άγκυρας να χρησιμοποιεί ως εμπορικό σήμα την λέξη “Turkaegean” (Τουρκικό
Αιγαίο), ενώ οι αντίστοιχες αμερικανικές το έχουν απορρίψει. Σε μία απαράδεκτη
απόφαση εις βάρος της Ελλάδας και υπέρ της Τουρκίας έχει προχωρήσει η
Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ ( EUIPO) , την ώρα που οι
ΗΠΑ αρνήθηκαν να υποκύψουν σε αίτημα της Άγκυρας για χρήση του brand name
«Turkaegean».
Αντιθέτως, η Επιτροπή έκανε αποδεκτή – χωρίς καμία ένσταση- την τουρκική απαίτηση,
να οικειοποιηθεί έμμεσα την θάλασσα του Αιγαίου (και) μέσω διαφημιστικής καμπάνιας,
πατεντάροντας το «Turkaegean» για τουριστικούς σκοπούς. Σε έγγραφο που αναρτήθηκε
στην EUTM, αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων
και φέρνει στη δημοσιότητα το naftemporiki.gr φαίνεται ότι ο όρος έχει γίνει δεκτός, ήδη
από τις 15 Δεκεμβρίου του 2021, με ημερομηνία λήξης την 16 Ιουλίου του 2031. Το θέμα
εγείρει σοβαρούς κινδύνους καθώς τίποτα δεν αποκλείει, η Τουρκία να «πατήσει» πάνω
στην συγκεκριμένη απόφαση ώστε να συνεχίσει τις προκλήσεις της, αμφισβητώντας την
ελληνικότητα του Αιγαίου. Το θέμα, φυσικά, που προκύπτει είναι εάν οι ελληνικές αρχές
αντιλήφθηκαν την τουρκική πρόκληση και εάν αντέδρασαν και πώς επί τόσους μήνες.
“Πολλές καλές δουλειές”, έλεγε ο κούλης ΠΡΙΝ
εκλεγεί
Οι “πολλές καλές δουλειές” που υποσχόταν ο
κούλης πριν εκλεγεί, ήταν τελικά οι μισθοί των 330
Ευρώ καθαρά και εκατοντάδες εκατομμύρια για τα
αφεντικά τους. Το θέμα δεν είναι γιατί λένε ψέματα οι
πολιτικοί. Το θέμα είναι ότι το γνωρίζουμε, και παρόλα
αυτά τους ψηφίζουμε. Αντί για την “ευημερία” που
υποσχόταν η ακροδεξιά κλίκα που κυβερνάει, μας
πέταξε στα βράχια της φτωχοποίησης, της ανέχειας,
της ελάχιστης κοινωνικής στήριξης και των ελάχιστων
μισθών, των πιο χαμηλών στην Ευρώπη. Αλλά
γιατί γράφουμε Ευρώπη, καλύτερα για Βαλκάνια θα
έπρεπε να αναφέρουμε. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μην
είναι η “ψωροκώσταινα” που έλεγαν οι γονείς μας. Γι’
αυτό και τόσοι πριν από μας (και μείς μαζί) φύγαμε απ’
την ψωροκώσταινα για να σωθούμε. Δεν είναι τόσο οι

ευκαιρίες, ή οι δουλειές, ή τα χρήματα στην ξενιτειά. Είναι η ΙΣΟΤΗΤΑ στα δικαιώματα, η
διαφάνεια στη διοίκηση των κοινών, ο σεβασμός στον πολίτη και η αξιοκρατία. Αυτά θέλει
ένας εργαζόμενος, ένας πολίτης για να ζει αξιοπρεπώς. Όχι τα νεοφιλελεύθερα τρικ των
απατεώνων πολιτικάντηδων του ακροδεξιού τσίρκου του κούλη…
Αττικό Πάρκο: Δολοφονία ζώου εν ψυχρώ, εγείρει ερωτηματικά για τον λόγο ύπαρξης
του ζωολογικού κήπου
Αττικό Πάρκο: Ένας ζωολογικός κήπος
που θα έπρεπε πριν χρόνια να έχει
εκσυγχρονιστεί ή αλλιώς να κλείσει! Προς
το παρόν τον επισκέπτονται σχολεία και
ομάδες για να δουν τα έρμα τα ζώα μέσα
στην κατάθλιψη που προκαλεί κάθε είδους
αιχμαλωσία. Στις αρχές της εβδομάδας έγινε
μεγάλος ντόρος από την δολοφονία ενός
χιμπαντζή που δραπέτευσε από το Αττικό
Πάρκο, και αντί να τον κυνηγήσουν και να
τον επιστρέψουν με ασφάλεια, αυτοί τον
σκότωσαν εν ψυχρώ. Το γεγονός ξεσήκωσε
θύελλα διαμαρτυριών από τα κοινωνικά
δίκτυα και αγανακτισμένους φιλόζωους
που διαδήλωσαν στον χώρο του Αττικού
Πάρκου ενάντια στις συνθήκες αιχμαλωσίας
των ζώων. Όπως και να έχει, το γεγονός
της δολοφονίας εν ψυχρώ ενός ζώου από
τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου
στέλνει το λάθος μήνυμα στην κοινωνία,
πως αντί για όαση φιλευσπλαχνίας για τα
ζώα που υποτίθεται πως προστατεύει το
Αττικό Πάρκο, τα θεωρεί αντικείμενα προς
εκμετάλλευση και τους φέρεται βάναυσα
στην πρώτη στραβή. Κακές δημόσιες
σχέσεις, κακή διοίκηση; Όπως και να έχει,
θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο νόμος που επιτρέπει στην δημιουργία και διατήρηση τέτοιων
τόπων αιχμαλωσίας ζώων διότι μόνο ως αίσχος της ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να
θεωρηθεί στην προοδευτική κοινωνία των εθνών που υποτίθεται πως υπάρχει η Ελλάδα.
Εδώ επιχειρηματίας, εκεί επιχειρηματίας, μα πού πήγαν όλοι οι επιχειρηματίες;
Και μόνο το γεγονός πως η
κυβέρνηση – τσίρκο έβαλε τον
Σπυράδωνι Γεωργιάδη να διαφεντεύει
τις επενδύσεις που θα έρθουν στην
Ελλάδα, (με το φαφλατάδικο ύφος, τις
υπερβολικές και ακραίες εκφράσεις,
τον ακροδεξιό λόγο και την γελοία
εμφάνιση) αυτό και μόνο δείχνει τις
προθέσεις τους: Να ροκανίσουν τον
καιρό ρίχνοντας στάχτη στα μάτια
του κόσμου ώσπου να περάσουν
νομοσχέδια για να ωφεληθούν
συγκεκριμένα συμφέροντα. Στην
περίπτωση
του
πάρκου
του
Ελληνικού, θυμάστε τι σεΐχηδες, τι
αμερικανούς, τι ντόπιους λεφτάδες
είχε μοστράρει ο φωνακλάς υπουργός
(υπ) ανάπτυξης για επενδυτές, και να
τώρα έρχονται, και να μπαίνουν οι
μπουλντόζες (!!!), και να τώρα ήρθε
το χρήμα κλπ. Τι έγινε στην ουσία;
Η αιώνια λαμογιά του νεοέλληνα,
τροποποίησε τους νόμους στη βουλή,
ώστε να μπορέσει μια εταιρεία να τεμαχίσει την μεγάλη έκταση του πάρκου φιλέτο (5 λεπτά
απ’ την Ομόνοια) σε ατομικά οικόπεδα για να τα πουλήσει πανάκριβα στους ελάχιστους
που θα μπορέσουν να πληρώσουν το τίμημα (7 εκατομμύρια έκαστο!). Η αιώνια ελληνική
λαμογιά, το ‘δαιμόνιο’ που παράδωσε μια κακάσχημη παραθαλάσσια περιοχή σε όλη την
Ελλάδα τις τελευταίες 5 δεκαετίες, με παράγκες, εξοχικά, παραπήγματα, φύρδην – μίγδην,
χωρίς πολεοδομικό σχέδιο, χωρίς δρόμους, υποδομές, ένα χάος, μια ασχήμια, προς όφελος
των αρχικών ιδιοκτητών γης (τσιφλικάδες, αγρότες) που είδαν τα χέρσα τους χωράφια να
πουλιούνται για χρυσάφι… Διαβάστε και φρίξτε.
Πλιάτσικο στο Ελληνικό: Θυμάστε τον «πνεύμονα πρασίνου»; Ξεχάστε το ! Το τεμαχίζουν
και το πουλούν σε οικόπεδα μεταξύ τους
Η ιδιωτικοποίηση στα καλύτερά της. Το μέγα αναπτυξιακό έργο μετατράπηκε σε πώληση
οικοπέδων στο παραλιακό μέτωπο προς 7 εκατομμύρια έκαστο
Μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνεται ότι το πολυδιαφημισμένο μέγα αναπτυξιακό έργο
εξελίσσεται σε πώληση γης μέσω της οικοπεδοποίησης και τείνει να θυμίζει διαφημίσεις
παλαιών δεκαετιών για οικόπεδα με φως, νερό, τηλέφωνο 5 λεπτά από την Ομόνοια. Ο
διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development , Οδυσσέας Αθανασίου, μιλώντας την
Τετάρτη 22 Ιουνίου στην τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων, επανέλαβε την συνεχίζεται στη σελίδα 23
αλλαγή στην ανάπτυξη του καλύτερου
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φιλέτου της Αττικής που αποφασίστηκε το
2021. Έτσι οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι ο
όμιλος αναμένει να εγγράψει φέτος έσοδα
της τάξης των 200 εκατ. ευρώ και 350 εκατ. ευρώ το 2023, τα οποία αποδίδονται στη
συμβασιοποίηση πώλησης οικοπέδων για τις προνομιούχες 27 βίλες στο παραλιακό
μέτωπο, όπου οι αγοραστές θα πάρουν γη και θα αναλάβουν το κόστος κατασκευής τους.
Να σημειωθεί ότι η αλλαγή στροφής στο business model έγινε το 2021 όταν η διοίκηση της
Lamda αποφάσισε αντί να εφαρμόσει το αρχικό master plan, να γίνει κτηματομεσίτης και
να πουλάει γη αντί να κατασκευάζει και να πουλά ακίνητα. Έτσι ειδικά για το προνομιούχο
παραλιακό μέτωπο αποφάσισε να το κόψει σε οικόπεδα και να πουλήσει γη με τους
αγοραστές να αναλαμβάνουν με δικά τους έξοδα την ανέγερση της βίλας τους. Σύμφωνα
με υπολογισμούς εκτιμάται ότι το κάθε οικόπεδο θα πουληθεί προς 7 εκατομμύρια ευρώ,
ποσό στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κόστος των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Με απλά
λόγια η Lamda Development, έκρινε ότι θα έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και άμεσα
έσοδα από την πώληση γης παρά από την πώληση κατοικιών που θα έπρεπε η ίδια να
κατασκευάσει όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.
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Φρικαλέα εκτέλεση μεταναστών στην Ευρώπη
Αίμα στα χέρια των Ευρωπαίων με την μεγαλύτερη
σφαγή μεταναστών που έχει γίνει ως τώρα στα
ευρωπαϊκά χερσαία σύνορα. Δεκάδες οι νεκροί
και εκατοντάδες τραυματίες στο φράχτη Μελίγια
μετά την φρικαλέα καταστολή (πραγματικά πυρά)
από την Μαροκινή και Ισπανική αστυνομία. Οι
τραυματίες από την επίθεση κείτονταν αβοήθητοι
και πέθαναν την νύχτα Η ιατρική περίθαλψη ήταν
ανύπαρκτη. Οι εικόνες είναι απερίγραπτες. Δεν
μπορούσαν να ξεχωρίσουν τους νεκρούς από
τους τραυματίες. Αυτές είναι οι πρώτες συνέπειες
της τελευταίας συμφωνίας Μαρόκου Ισπανίας.
Το μαροκινό παρατηρητήριο ανθρωπίνων
δικαιωμάτων δήλωσε ότι η προσπάθεια εισόδου
των μεταναστών έγινε μια ημέρα μετά την έντονη
καταστολή από τις κοινές επιχειρήσεις ΜαρόκοΙσπανικής αστυνομίας που ισοπεδώνουν τους
καταυλισμούς κοντά σε ένα δάσος στη Μελίγια.
Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα με τα pushbacks τα οποία
έχουν αποτέλεσμα να πνίγονται άνθρωποι στη Μεσόγειο, και η Ισπανία με το πρόσφατο
περιστατικό “εκκαθάρισης” μεταναστών, αποτελούν μόνο το κερασάκι στην τούρτα της
απανθρωπιάς και της βαρβαρότητας της Ευρώπης απέναντι στα αβοήθητα θύματα των
πολέμων, της ξηρασίας, της επισιτιστικής κρίσης ή άλλων συμφορών που η ΙΔΙΑ συμμετέχει
στην δημιουργία ή στην διαιώνισή τους. Η Ευρώπη θα πρέπει να λογοδοτήσει (οι λαοί της
δηλαδή, αλλά και η διοίκηση στις Βρυξέλλες) στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων
διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίδια δικαιώματα και δεν είναι αντικείμενα για σκοποβολή.
Αίσχος ακόμη μια φορά για τον “πολιτισμό” του οποίου μετέχουμε και μείς...
Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις Νο 1
Ένα ελληνικό ρητό που είναι και διαχρονικό
και επίκαιρο. Οι υπουργοί της κυβέρνησηςτσίρκο, ο κούλης και η συμμορία του έχουν
κατακλέψει τον κόσμο (δάνεια αγύριστα και
με προοπτικές αποπληρωμής κάτι χιλιάδες
χρόνια!!) και θέλουν να … νοικοκυρέψουν
την Ελλάδα. Πάνω από 10 εκατομμύρια τα
ιδιωτικά χρέη των υπουργών της κυβέρνησης
του κούλη, από ένα κυβερνών κόμμα που
χρωστάει 350+ εκατομμύρια και υπουργούς
που σε ένα χρόνο (π.χ. Πλεύρης) απέκτησαν
δεκάδες ακίνητα (!!!) και πολλαπλασίασαν
τα εισοδήματά τους. Πώς γίνεται αυτό; Μα
φυσικά γίνεται όταν η ίδια η κυβέρνηση όταν
ήρθε στην εξουσία απάλλαξε ΠΡΩΤΑ τους
τραπεζίτες από τις ευθύνες τους (όταν δηλαδή
δίνουν αεριτζίδικα δάνεια χωρίς αντίκρισμα,
άρα και αγύριστα) και μετά άρχισαν να
νομοθετούν για τους φίλους τους επιχειρηματίες (άρα και μίζες και ‘μαύρα’ χρήματα στους
λογαριασμούς τους) κάτι που φαίνεται καθαρά στην αύξηση των περιουσιακών στοιχείων
της κυβέρνησης ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΗΤΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ. Δεν ωφελεί
μόνο να υπάρχει η λίστα με τα χρήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημοσίων προσώπων
θα πρέπει να νομοθετηθεί και το ΠΟΘΕΝ δηλαδή πού τα βρήκαν αυτά και αν είναι νόμιμα!
Εσείς, πολεμάτε ακόμη να ‘βγάλετε’ τον μήνα;
Εκατομμυριούχοι και οφειλέτες οι υπουργοί του Κυριάκου
Μάριος Αραβαντινός, Δανάη Κισκήρα - Μπαρτσώκα
Το μισό υπουργικό συμβούλιο, μαζί με τον πρωθυπουργό, εμφανίζεται να χρωστά
12,7 εκατ. ευρώ
∆ιάγουν υπερπολυτελή βίο µε δανεικά και σε ορισµένες περιπτώσεις αγύριστα. Ο λόγος
για τους περίπου µισούς υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι εµφανίζονται να
χρωστούν υπέρογκα ποσά σε δάνεια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται και να
µην εξυπηρετούνται, όχι τουλάχιστον στον βαθµό που οι τράπεζες θα απαιτούσαν από τον
µέσο πολίτη. Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων
που δόθηκαν στη δηµοσιότητα την Πέµπτη, από τα συνολικά 59 µέλη της κυβέρνησης µόνο
17 δεν εµφανίζουν τραπεζικό δανεισµό, ενώ περίπου οι µισοί υπουργοί, µαζί φυσικά µε τον
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πρωθυπουργό, εµφανίζονται να χρωστούν 12,7 εκατ.
ευρώ. Από τις δηλώσεις των υπουργών προκύπτει
πέραν πάσης αµφιβολίας ότι οι περισσότεροι εξ αυτών
ζουν πλουσιοπάροχα, διαθέτουν υψηλά εισοδήµατα,
φουσκωµένους λογαριασµούς και αρκετά ακίνητα.
Παράλληλα όµως φαίνεται να χρωστούν από αρκετές
χιλιάδες
ευρώ
µέχρι
–σε
ορισµένες
περιπτώσεις– εκατοµµύρια.
Τα υψηλά χρέη στην περίπτωση κάθε απλού πολίτη,
τον οποίο η τράπεζα αντιµετωπίζει µε άλλα µέτρα
και σταθµά απ’ ό,τι τους υπουργούς και διάφορους
εφοπλιστές και επιχειρηµατίες, θα οδηγούσαν ακόµη
και σε πλειστηριασµό ακινήτου του. Και αυτό ακόµη
και σε περίπτωση που είχε εξυπηρετηθεί µεγάλο
µέρος του δανείου αλλά λόγω των συνθηκών είχε
διακοπεί προσωρινά η αποπληρωµή του. Ενδεικτικό τέτοιο παράδειγµα είναι αυτό της
χαµηλοσυνταξιούχου δηµοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού, το σπίτι της οποίας βγήκε στο
σφυρί για χρέη µόλις 15.000 στην Εθνική Τράπεζα. Φαίνεται ωστόσο ότι για τα στελέχη
της Ν∆ τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Εξάλλου και το ίδιο το κυβερνών κόµµα εµφανίζεται
βάσει του τελευταίου ισολογισµού του να χρωστάει στις τράπεζες δάνεια ύψους άνω των
381 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά σχεδόν 40 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το 2020, και κατά σχεδόν
165 εκατ. ευρώ από το 2016, όταν ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέλαβε την ηγεσία της παράταξης.
Και ενώ τα μέλη της κυβέρνησης ρυθμίζουν άριστα εκατομμύρια χρεών, το σπίτι της
συνταξιούχου δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού βγήκε στο σφυρί για χρέος 15.000 ευρώ
στην Εθνική Τράπεζα!
Πολυτελής βίος µε δάνεια εκατοµµυρίων
Το ίδιο το πρωθυπουργικό ζεύγος είναι ασφαλώς µια ιδιαίτερη περίπτωση. Κυριάκος και
Μαρέβα Μητσοτάκη αποτελούν τους πρώτους διδάξαντες αφού εµφανίζουν υπόλοιπο
οφειλοµένων 1.295.928,89 ευρώ. Στα βήµατα του πρωθυπουργικού ζεύγους κινούνται
όµως και οι υπουργοί, οι οποίοι εµφανίζονται να χρωστούν πάνω από 11 εκατ. ευρώ.
Πρώτοι στη σχετική λίστα είναι ο υπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης µε χρέη 1.535.751 ευρώ, ο υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης µε χρέη 1.234.271 ευρώ και ο υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου Νότης Μηταράκης µε χρέη 1.037.238,38 ευρώ. Ακολουθούν ο υφυπουργός
αρµόδιος για τις δηµόσιες επενδύσεις και το εταιρικό
σύµφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης µε χρέη µαζί µε τη σύζυγό του
913.000 ευρώ, ο υφυπουργός αρµόδιος για θέµατα µεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος
µε χρέη 743.489,3 ευρώ, ο πρώην υπουργός Γεωργίας Σπήλιος Λιβανός µε χρέη 739.132,53
ευρώ και ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας µε χρέη 730.247,43 ευρώ. Πολλά
χρήµατα οφείλουν όµως πολλοί ακόµη «γαλάζιοι» υπουργοί. Ο υφυπουργός Αθλητισµού
Λεύτερης Αυγενάκης, για παράδειγµα, ο οποίος προ ετών ως υποψήφιος του κόµµατος
∆ηµοκρατική Συµµαχία της Ντόρας Μπακογιάννη κατήγγειλε τα υπέρογκα χρέη της Ν∆,
εµφανίζεται να οφείλει 654.007,69 ευρώ. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνης
Γεωργιάδης έχει χρέη 557.000 ευρώ. Ο αναπληρωτής υπουργός αρµόδιος για θέµατα
ιδιωτικών επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης χρωστάει µαζί µε τη σύζυγό του 533.000
ευρώ. Ο υφυπουργός Αµυνας Νίκος Χαρδαλιάς οφείλει 408.000 ευρώ και ο αναπληρωτής
υπουργός αρµόδιος για θέµατα αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας εµφανίζει χρέη 309.344,95
ευρώ. Φυσικά είναι άγνωστο αν για τα συγκεκριµένα δάνεια έχουν γίνει ρυθµίσεις, όπως και
το ποιες πιθανώς είναι αυτές. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία
σύµφωνα µε την οποία όλοι οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώνουν εκτός από τα ποσά που
έχουν δανειστεί και τις ρυθµίσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει.
Δός μοι πά στω, και ταν γαν κινάσω ( φράση του Αρχιμήδη που σημαίνει ‘δώσε μου
μέρος να σταθώ και την γη θα μετακινήσω)
Τους
βρίζετε,
τους
δαιμονοποιείτε, τους διώχνετε,
τους σκοτώνετε, όμως αυτοί
αποδεικνύουν πόσα μπορούν
να καταφέρουν αν τους δώσουμε
χώρο. Ο λόγος για τον Ιρανό
μετανάστη που ήρθε σε μια
βάρκα πρόσφυγας με την μητέρα
του, πέρασε από το κολαστήριο
της Μόριας και σήμερα, τρία
χρόνια μετά, μιλώντας άψογα
τα
ελληνικά
πέτυχε
στο
πανεπιστήμιο,
αριστούχος.
Εμείς βέβαια που ζούμε και
δημιουργούμε σε ξένη γη το
γνωρίζουμε καλά αυτό, μερικοί
από μας όμως ως ‘ξεροκέφαλοι’
επιμένουν πως ‘άλλο εμείς, άλλο
αυτοί’ εννοώντας πως οι Ιρανοί,
οι Σύριοι, οι Αφγανοί κλπ είναι
‘κατώτερη’ φυλή και μόνο εμείς οι
Έλληνες τα καταφέρνουμε. Σας
έχω νέα. Όλοι οι Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό το κάνουν διότι ξεχνούν (ή τους
αναγκάζουν να ξεχάσουν) τις συνήθειες του Έλληνα, το ραχατλίκι, το τεμπελιό, την επιμονή
πως τα ξέρει όλα, τον φθόνο για τους γνήσια ικανούς, το κουτσομπολιό, την υπονόμευση
των ικανών. Άντε με τις υγείες σας, να χαιρόμαστε τους μετανάστες / πρόσφυγες που
αποδεικνύουν πόσο λάθος είσαστε, και μέχρι την άλλη φορά να προσέχετε, να φοράτε
μάσκες και να πλένεστε με αντισηπτικά. Διότι τίποτε δεν τελείωσε από την πανδημία, ή τις
επόμενες πανδημίες που μας περιμένουν!!!
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Damn Yankees - Review of 2022 Shaw Festival Production
If you were to holler “Damn
Yankees” in certain areas of,
say Georgia or Alabama, you
are likely to get an expression
of enthusiastic approval for
James
Karas
wanting to dispatch people
from the northern America
states to a place that is not air conditioned.
The Shaw Festival is not contemplating
that with its production of Damn Yankees, a
musical about baseball with an unorthodox
and unexpected twist. It combines the battle
between baseball teams from New York and
Washington with the devilish Faust thrown in
for good measure.
Damn Yankees was a hit when it opened in
1955 but it lay mostly dormant for about 40
years with occasional revivals. A film was
made in 1958 and there was a major revival
on Broadway in 1994.
But I digress. What is Faust doing in a
musical about baseball? Well, in the good
old days of the 1950’s the New York Yankees
dominated baseball to the humiliation of
most other teams. The Washington Senators
(the baseball team, not the legislators) were
the losers of the era and a devoted fan sold
his soul to the devil so he could become a
great baseball player and defeat the hated
Yankees.
The Shaw Festival gives the old school try to

the production and it scores some
successes. Director Brian Hill has
to deal with a very large cast while
Music Director Paul Sportelli and
Choreographer Allison Plamondon
have a complex musical score
and tough dance routines to
handle. Set and Costume Designer
Cory Sincennes has to deal with
numerous scenes that require quick
changes. In short, it is a tough and
demanding musical to stage.
The plot revolves around Joe Boyd
(Shane Carty), the fanatic baseball
fan and his hapless wife Meg (Patty
Jamieson) who becomes a baseball widow
for six months of the year when her husband
is glued to the TV or in the stadium watching
baseball. He sells his soul to “Applegate”,
who is none other than Faust. Joe Boyd
is transformed into Joe Hardy (usually
played by James Daly but replaced by Drew
Plummer on June 9, 2022) and becomes
a great baseball player. We also have
Lola (Kimberley Rampersad), Applegate’s
seductive assistant.
If the Faustian story of your-soul-forwhatever-you-want is a myth but so is
idyllic America in the 1950’s. The wives are
dimwits who exist to endure their husbands
during the baseball season and serve them

Βρέθηκε απολίθωμα γυναίκας
των σπηλαίων ένα εκατομμύριο
χρόνια μεγαλύτερο της «Λούσι»
Μία νέα χρονολόγηση απολιθωμάτων στη Νότια Αφρική αποκάλυψε ότι είναι ένα
εκατομμύριο χρόνια παλαιότερα από ό,τι θεωρούνταν
έως τώρα, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα στην
παλαιοανθρωπολογία.
Πιο γνωστό ανάμεσα σε αυτά
τα απολιθώματα είναι το κρανίο της λεγόμενης «Κας Πλες», το πιο ολοκληρωμένο κρανίο αφρικανικού Αυστραλοπίθηκου (Australopithecus africanus), το
οποίο είχε βρεθεί στη Νότια Αφρική το 1947.

Με βάση τη νέα εκτίμηση, το
κρανίο χρονολογείται πριν 3,4 έως
3,6 εκατομμύρια χρόνια, συνεπώς
ο εν λόγω νότιος Αυστραλοπίθηκος
έζησε περίπου την ίδια εποχή
με τη διάσημη «Λούσι», έναν
Αυστραλοπίθηκο της ανατολικής
Αφρικής.
Τα απολιθώματα είχαν βρεθεί στα σπήλαια Στερκφοντέιν νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ (γνωστά και ως «Λίκνο της
Ανθρωπότητας»), όπου έχουν έρθει στο
φως περισσότερα απολιθώματα Αυστραλοπιθήκων από οπουδήποτε αλλού στον
κόσμο. Η προηγούμενη χρονολόγηση τοποθετούσε την ηλικία της «Κας Πλες» και
των υπολοίπων απολιθωμάτων πριν 2,1
έως 2,6 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά η νέα μελέτη, με επικεφαλής τον Ντάριλ Γκρέιντζερ

during the rest of the year. That is not the
fault of Director Brian Hill but the production
failed to give us some borrowed nostalgia for
the good old days. But Joe Boyd/Joe Hardy
misses his wife Meg and and is prepared to
throw everything away and go back to his
beloved.
But the devilish Mr. Applegate sends his
assistant Lola to seduce him. Rampersad’s
Lola does try but, to our relief and approval,
she fails. In case you are wondering, Joe
does not forfeit his soul to the devil because
his contract has a way out for him. We can
assume that he had a good lawyer.
The acting and singing are generally good
with some variations in quality. Same can be
said about the dance routines and dancing

that are generally good but lack the energy
and consistence that we want to see in a
major production. But the dance routine near
the end of the production was exceptionally
good.
Mike Nadajewski in the juicy role of the
devil Applegate deserves special mention.
He is superb especially as an audience
manipulator. He sings “Those were the
good old days” beautifully. A pause, a look,
a gesture on his part and the audience
reacted with enthusiastic laughter. What a
performance.
Cory Sincennes’ sets were excellent with
posters and pictures of the 1950’s that some
may recall but most of us have seen at one
time or another.
In the end what is missing from this
production of Damn Yankees is a convincing
dose of nostalgia for the largely imaginary
past of love of baseball, miraculous change
of fortunes, charming people and the triumph
of middle-class morality over evil. There was
some, but not enough.
Damn Yankees by Richard Adler and Jerry
Ross (words and music), George Abbott
and Douglas Wallop (book) continues in
repertory until October 9, 2022, at the
Festival Theatre as part of the Shaw
Festival, Niagara-on-the-Lake, Ontario.
www.shawfest.com.

ELLAS MEAT MARKET
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Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ
του αμερικανικού Πανεπιστημίου Πέρντιου,
η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ
(PNAS), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο
και το BBC, μεταθέτει την ηλικία τους κατά
ένα εκατομμύριο χρόνια στο παρελθόν.
Με δεδομένο ότι ο ανατολικοαφρικανικός Αυστραλοπίθηκος (Australopithecus
afarensis), με γνωστότερο εκπρόσωπο τη
«Λούσι» στην Αιθιοπία, ζούσε πριν 3,2 εκατομμύρια χρόνια, θεωρείται πλέον πιθανό
ότι επρόκειτο για προγόνους του ανθρώπου που συνυπήρξαν στη «μαύρη ήπειρο».
Χωρίς να αποκλείεται από τους επιστήμονες ότι αυτά τα δύο προανθρώπινα είδη
ταξίδευαν σε μεγάλες αποστάσεις, συναντήθηκαν κάποτε και έφτασαν σε επιμιξία,
γεγονός που -αν συνέβη- περιπλέκει περισσότερο το εξελικτικό δέντρο του ανθρώπου.
Σύμφωνα με το επιστημονικό Μουσείο
Σμιθσόνιαν των ΗΠΑ, οι Αυστραλοπίθηκοι
περπατούσαν στα δύο πόδια τους, αλλά
ήταν πολύ πιο κοντοί από τους σημερινούς
ανθρώπους (κατά μέσο όρο 1,38 μέτρα τα
αρσενικά και 1,15 μέτρα τα θηλυκά).

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Πόσοι είναι οι απόδημοι Έλληνες σήμερα σε όλες τις γωνιές του πλανήτη
Αναλυτικά στοιχεία από το 1990-1992 και οι
μεταβολές μέχρι σήμερα στις χώρες όπου
ζουν οι περισσότεροι Έλληνες απόδημοι.
Πόσοι είναι οι απόδημοι Έλληνες στις μέρες μας; Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε
σήμερα, αν και δεν είναι καθόλου εύκολη η
καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού του
απόδημου Ελληνισμού.
Οι περισσότερες χώρες «υποδοχής» καταγράφουν την εθνική προέλευση των μεταναστών των δύο πρώτων γενιών ή μόνο της
πρώτης.
Άλλες χώρες συνδυάζουν την εθνικότητα
με την αναγνωρισμένη ιθαγένεια, κάτι που
προκαλεί περισσότερη σύγχυση, αφού σε
ορισμένες περιπτώσεις το ίδιο άτομο έχει διπλή πολιτογράφηση (της χώρας καταγωγής
ή προέλευσης και της χώρας «υποδοχής»).
Τέλος υπάρχουν και όσοι/όσες έχουν κάνει μεικτούς γάμους, αγνοούν την ελληνική
γλώσσα, δεν συμμετέχουν στις παροικιακές
δραστηριότητες κλπ.
Οι απόδημοι Έλληνες το 1990-1992
Δυστυχώς και το ελληνικό κράτος τα τελευταία τριάντα χρόνια δεν έχει κάνει κάποια,
συνολική προσπάθεια καταγραφής του
αριθμού των Ελλήνων αποδήμων.
Η τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο ήταν
το 1990-1992. Το 1990 η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού με την «Απογραφή ομογενειακού πληθυσμού» και το
1992 η Διεύθυνση Αποδήμων Ελλήνων του
Υπουργείου Εξωτερικών με την έκδοση «Ο
Ελληνισμός του Εξωτερικού» παρουσίασαν
τα πιο πρόσφατα, επίσημα συγκεντρωτικά
στοιχεία.
Από τότε βέβαια μέχρι σήμερα έχουν γίνει
κοσμογονικές αλλαγές στη χώρα μας αλλά
και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η οικονομική κρίση υποχρέωσε τουλάχιστον 500.000
Ελληνίδες και Έλληνες, κυρίως νέους, να
εγκαταλείψουν τη χώρα μας και να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.
Το brain drain έχει στερήσει από την Ελλάδα χιλιάδες νέα και μορφωμένα παιδιά που
θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στον
τόπο μας.
Και δυστυχώς το δημογραφικό, το νούμερο
ένα πρόβλημα για την Ελλάδα γιγαντώνεται, με το μέλλον να διαγράφεται αβέβαιο.
Ας επανέλθουμε όμως στα επίσημα στοιχεία του 1990-1992 για τους απόδημους
Έλληνες. Παράθεση των στοιχείων αυτών
γίνεται από τον Ι.Κ. Χασιώτη στο βιβλίο του
«ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ», εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ, 1993.
Όπως γράφει ο Ι.Κ. Χασιώτης με βάση τα
δεδομένα των απογραφών στις διάφορες
χώρες, τις γενικές εκτιμήσεις των ελληνικών
προξενικών αρχών και τους υπολογισμούς
των ομογενειακών φορέων, οι απόδημοι
Έλληνες (το 1992), ήταν μεταξύ 2.700.000
και 4.500.000 ατόμων.
Ο Π. Τερλεξής στο βιβλίο του «Μετανάστευση και Επαναπατρισμός: Η πρόκληση του
’80» (έκδ. 1979), υπολογίζει το σύνολο των
αποδήμων μεταξύ 4.017.650 και 4.767.650
ατόμων, ενώ ο Λ. Μπόμπας στην «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό», καταλήγει σε μετριοπαθέστερους υπολογισμούς
(2,5-3 εκατομμύρια).
Το σίγουρο είναι πάντως ότι πρώτος εμφανίζεται ο Ελληνισμός των Η.Π.Α. Στην
επίσημη αμερικανική απογραφή του 1970
καταγράφηκαν ως Αμερικανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής 434.000 άτομα (177.275
της πρώτης και 257.296 της δεύτερης
γενιάς).

Στην απογραφή του 1980, ο αριθμός υπερδιπλασιάστηκε
(980.000).
Ανεπίσημα
στοιχεία για το 1990 ανέβασαν το σύνολο
του ελληνοαμερικανικού πληθυσμού στα
1.000.000 – 1.250.000 άτομα.
Από αυτούς σχεδόν το 1/3 ανήκει στην
τρίτη και τέταρτη γενιά. Ωστόσο η Αρχιεπισκοπή Αμερικής αλλά και ομογενειακές
οργανώσεις θεωρούν ότι ο πραγματικός
αριθμός των Ελληνοαμερικανών είναι κατά
πολύ μεγαλύτερος και φτάνει (το 1990), τα
2.600.000.
Δεύτερη χώρα «υποδοχής» Ελλήνων μεταναστών από πληθυσμιακή άποψη, είναι
η Αυστραλία, με 421.280 Ελληνοαυστραλούς (επίσημα στοιχεία), τους οποίους οι
ομογενειακοί υπολογισμοί ανεβάζουν σε
600.000-700.000.
Η τελευταία απογραφή στην τέως ΕΣΣΔ
που έγινε το 1989, κατέγραψε 358.068
άτομα που δήλωσαν ως εθνότητά τους την
ελληνική.
Στην Ουκρανία ζούσαν 104.091, στη Γεωργία 100.052, στη Ρωσία 80.541, στο Καζακστάν 49.930, στο Ουζμπεκιστάν 7.500 και
στην Αρμενία 7.400.
Η ηγεσία των ελληνικών κοινοτήτων που
αναδιοργανώθηκε μετά την περεστρόικα
υπολόγιζε ότι στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών που διαδέχθηκε την ΕΣΣΔ ζούσαν περισσότεροι από 500.000 Έλληνες,
ενώ αν υπολογιστούν και οι μεικτοί γάμοι ο
αριθμός αυτός διπλασιάζεται.
Βέβαια μετά από 30 χρόνια είναι αδύνατο
να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των
Ελλήνων στις χώρες της τέως ΕΣΣΔ. Πολλοί, ιδιαίτερα από τη Γεωργία και τις κεντροασιατικές χώρες εγκαταστάθηκαν μόνιμα
στην Ελλάδα.
Σύμφωνα πάντως με την απογραφή του
2002 στη Ρωσία ζούσαν 97.827 Έλληνες.
Στην Ουκρανία 91.500 (απογραφή 2001),
στη Γεωργία 15.106 (απογραφή 2002) και
στο Καζακστάν 12.703 (απογραφή 1999).
Στο Ουζμπεκιστάν οι Έλληνες υπολογίζονταν σε 9.500, στην Αρμενία σε 1.176 και
στη Μολδαβία στους 3.000.
Σημαντική είναι και η παρουσία των Ελλήνων στον Καναδά. Η απογραφή του 1986
κατέγραψε 177.310 άτομα που δήλωσαν
την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα.
Και εδώ όμως, οι ελληνικές ομογενειακές
οργανώσεις του Καναδά ανέβαζαν τον
αριθμό των Ελλήνων που ζουν στη χώρα
στους 300.000-350.000
Στις ευρωπαϊκές χώρες το 1990-1992, περισσότεροι Έλληνες ζούσαν στη Γερμανία
(287.000-300.000), στη Μεγάλη Βρετανία
6.500 και 5.500 σπουδαστές (συν 200.000
Κύπριοι), στη Γαλλία 35.000, στο Βέλγιο
25.000, στη Σουηδία 20.000, στη Βουλγαρία
17.300-25.000, στην Ιταλία 21.000 (14.000
φοιτητές), στην Ελβετία 8.340, στη Ρουμανία 7.000-14.000, στην Αυστρία 4.800 και
στην Ολλανδία 4.000.
Στην Αφρική τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα, κυρίως λόγω της ρευστότητας που
επικρατεί συχνά σε διάφορες χώρες της
ηπείρου. Πάντως το 1990-1992, περισσότεροι Έλληνες ζούσαν στη Νότια Αφρική
(80.000), στην Αίγυπτο (5.000), στο Ζαΐρ,
νυν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (5.000)
και στη Ζιμπάμπουε (4.000).
Σημαντική ήταν η ελληνική παρουσία σε
χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.
Ο Ι.Κ. Χασιώτης υπολογίζει τους Έλληνες
εκεί σε 50.000, από τους οποίους 25.000
ζούσαν στη Βραζιλία και 20.000 στην
Αργεντινή.

Ο ίδιος, αναφερόμενος στον αριθμό των Ελλήνων που ζούσαν σε χώρες της Εγγύς και
Μέσης Ανατολής σε 5.000-6.000.
Ωστόσο κάνει αναφορά σε περίπου 30.000
αραβόφωνους Έλληνες Ορθοδόξους του
Ισραήλ, της Συρίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας, οι περισσότεροι από τους οποίους
όμως δεν είχαν πια ελληνική υπηκοότητα.
Οι απόδημοι Έλληνες σήμερα
Πόσοι είναι όμως οι απόδημοι Έλληνες
σήμερα; Όπως αναφέραμε, δεν υπάρχουν
συνολικά επίσημα στοιχεία για τους συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό στις μέρες μας, παρά μόνο κάποιες αναφορές για
ορισμένες χώρες.
Εξαίρεση αποτελούν μερικά πολύ ενδιαφέροντα άρθρα του Γιώργου Βαϊλάκη στο περιοδικό «Οικονομική Επιθεώρηση» από τις
αρχές του 2022.
Σύμφωνα με το άρθρο του Γ. Βαϊλάκη «Αμερικανοί από ελληνική γενιά» (Οικονομική
Επιθεώρηση», Ιανουάριος 2022, τ. 1014),
στις Η.Π.Α. ζουν περίπου 3.000.000 πολίτες
ελληνικής καταγωγής.
Πάντως μόνο 312.000 (ποσοστό 27% από
αυτούς), μιλάνε την ελληνική γλώσσα, κάτι
που οφείλεται στην αφομοίωση των νεότερων γενεών.
Στην Αυστραλία, η απογραφή του 2016
κατέγραψε 397.431 άτομα ελληνικής καταγωγής. Από τις πολιτείες της χώρας, οι
περισσότεροι ομογενείς ζουν στη Βικτόρια
(110.707), ενώ στη Μελβούρνη ζουν 173.598
απόδημοι Έλληνες (Γιώργος Βαϊλάκης,
«Ομογένεια στην Αυστραλία», «Οικονομική
Επιθεώρηση» Φεβρουάριος 2022 ,τ. 1015).
Στην «Οικονομική Επιθεώρηση» του Μαρτίου 2022, ο Γιώργος Βαϊλάκης ασχολείται
με την «Ελληνική Ομογένεια σε Ρουμανία
Αυστρία».
Όπως διαβάζουμε στο άρθρο, στη Ρουμανία ζουν σήμερα περίπου 15.000 Έλληνες
και στην Αυστρία 7.824 (αύξηση 374% από
το 2001!).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
στοιχεία για τη Γερμανία. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία υπολογίζει
για το έτος 2019 τον αριθμό πολιτών ελληνικής καταγωγής, ανεξαρτήτως υπηκοότητας,
στα 453.000 άτομα (Γ. Βαϊλάκης, «Οικονομική Επιθεώρηση», Απρίλιος 2022, τ. 1017).
Στην Αίγυπτο, σύμφωνα με εκτίμηση του
αντιπροέδρου της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξάνδρειας Ανδρέα Βαφειάδη, ζουν μόλις 9.000 άτομα με ελληνική υπηκοότητα, από τα οποία το πολύ 300, ζουν στην
Αλεξάνδρεια.
Το 1940, στο πικ της, η ελληνική κοινότητα
στην Αίγυπτο αριθμούσε 240.000 άτομα (Γ.
Βαϊλάκης, «Το Ελληνικό Τετράγωνο Παραμένει Ζωντανό», «Οικονομική Επιθεώρηση
Μάιος 2022, τ.1018).
Τέλος στο mfa.gr/uk, σε άρθρο με τίτλο «Η
ελληνική ομογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο»,
αναφέρεται ότι οι Έλληνες πολίτες στη Μεγάλη Βρετανία ξεπερνούν τους 170.000.
Στην αλλαγή του αιώνα, πριν 22 χρόνια δηλαδή, ο ελληνικός πληθυσμός στη Βρετανία
αριθμούσε μόλις 35.000. Αλλά η οικονομική

κρίση πενταπλασίασε σχεδόν τους
Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι παρά
το Brexit, η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται αλλάζει ιδιαίτερα, καθώς ως τις 30
Σεπτεμβρίου 2021, 135.820 Έλληνες
έκαναν αίτηση για να διατηρήσουν το
δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται
στη χώρα.
Ας δούμε όμως και τους Έλληνες απόδημους σε διάφορους άλλες χώρες με
βάση απογραφές ή εκτιμήσεις: Καναδάς
252.960 (απογραφή 2011), Νότια Αφρική
120.000, Βέλγιο 35.000, Γαλλία 35.000,
Ελβετία 11.000, Ιταλία 30.000, Ολλανδία
12.5000, Σουηδία 12.000-15.000, Σερβία
15.000 και Λουξεμβούργο 2.000. Αναφέρουμε επίσης μία ξεχωριστή περίπτωση.
Στο Μεξικό ζουν περίπου 4.000 Έλληνες
σήμερα, αν και ποτέ δεν υπήρξε οργανωμένη μεταναστευτική κίνηση προς τη χώρα
αυτή (Πηγή: WIKIPEDIA)
Επίλογος
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, περισσότεροι από 5.000.000 πολίτες ελληνικής καταγωγής ζουν εκτός των ελληνικών συνόρων.
Τα ποσοτικά μεγέθη της νεοελληνικής Διασποράς δεν αποτελούν το βασικό κριτήριο
για να εκτιμηθεί ο ρόλος των απόδημων Ελλήνων. Εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία
είναι η ποιότητα και το εύρος δραστηριότητας που αναπτύσσουν.
Έτσι στις Η.Π.Α., εκτός από τους ομογενείς
με τεράστιες περιουσίες, πολλοί έχουν εκλεγεί κατά καιρούς στη Γερουσία, το Κογκρέσο, τις τοπικές, πολιτειακές βουλές, αλλά και
στους μεγάλους Δήμους.
Στην Αυστραλία, ο αριθμός των Ελλήνων
γερουσιαστών και βουλευτών (πολιτειακών
και ομοσπονδιακών), είναι κατά πολύ ανώτερος από αντίστοιχους αριθμούς άλλων
εθνοτήτων με μεγαλύτερο πληθυσμό (π.χ.
οι Ιταλοί).
Η πολιτιστική δραστηριότητα των Ελλήνων
(σε τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες)
στη Γαλλία, είναι εντυπωσιακή, αν σκεφτούμε τον μικρό αριθμό τους.
Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στο City
του Λονδίνου, αν και μετά το Brexit κάποιοι
εγκατέλειψαν τη βρετανική πρωτεύουσα.
Τέλος, η οικονομική επιφάνεια των Ελλήνων
της Αφρικής ξεπερνά κατά πολύ τη «δημογραφική τους εικόνα», παρά τις αντιξοότητες
που κατά καιρούς αντιμετώπιζαν (π.χ. στην
Αίγυπτο επί Νάσερ).
Πού οφείλεται όμως αυτό; Σύμφωνα με όσα,
εύστοχα, γράφει ο Ι.Κ. Χασιώτης, οι Έλληνες απόδημοι προέρχονταν από μια χώρα
μικρή και φτωχή.
Για να επιβιώσουν όταν μετανάστευαν σε
ξένες χώρες έρεπε μόνοι τους να καταφέρουν να επιβιώσουν, συχνά σε δυσάρεστες
καταστάσεις στις χώρες υποδοχής, εξαιτίας
θρησκευτικών, κοινωνικών ή και φυλετικών
ακόμα προκαταλήψεων από τις κυρίαρχες
εθνικές ομάδες σε βάρος τους.
Επιστράτευαν έτσι όλες τις δυνάμεις τους,
κάτι που συνεχιζόταν από το ατομικό στο
οικογενειακό και από εκεί στο συλλογικό,
ελληνικό επίπεδο, δημιουργώντας μια κληροδοτημένη αγωνιστική παράδοση που
οδηγούσε βαθμιαία και με πολύ κόπο στην
οικονομική και κοινωνική τους άνοδο.
Και οι όποιες, ελάχιστες παραβατικές συμπεριφορές, δεν μπορούν να αμαυρώσουν
την εικόνα των απόδημων Ελλήνων και την
προσφορά τους, τόσο προς την Ελλάδα όσο
και προς τις «δεύτερες πατρίδες» τους…
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«ΕΧΘΡΟΙ ΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΛΛΑΓΗΜΕΝ ΤΩ ΘΕΩ» ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ «Προς Ρωμαίους, κεφ. 5:1-10)

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΧΟΜΕ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ
Ο άνθρωπος της σημερινής εποχής, δυστυχώς, δεν αγαπάει τον
συνάνθρωπό του. Δεν αγαπάει
τον κάθε άνθρωπο. Ξεχωρίζει τον
πλούσιον από τον πτωχόν, τον
εγγράμματο από τον αγράμματο
κ.λ.π.
Ο Ιησούς Χριστός μας εδίδαξε
«να αγαπήσουμε τον πλησίον
μας όπως τον εαυτόν μας» (Λουκ.
10:27). Εμείς όμως τουναντίον ακόμη και
στον καλόν άνθρωπον, ακόμη και στον φίλο
μας, αντί καλού αποδίδομε κακό. Αντί πολλές φορές ν’ αποδείξουμε με τις πράξεις μας
την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας,
τον ζημιώνουμε, τον κακολογούμε, τον συκοφαντούμε, τον κατηγορούμε. Με αυτόν τον
ευθηνό τρόπο θέλομε να εξυψώσουμε τον
εαυτό μας, διότι δεν υπάρχει μέσα μας ίχνος
ταπείνωσης. Εσωτερικός εγωισμός σηκώνεται κι αν είναι δυνατόν να ξεπεράσει ακόμη
και τον θρόνο του Θεού. Τον πρώτο μακαρισμό που έδωσε ο Κύριος στην επί του Όρους
Ομιλία ήταν: «Μακάριοι είναι οι ταπεινόφρονες, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική
τους (Ματθ. 5:3). Επομένως, ο εγωιστής δεν
μπορεί να κάνει δική του τη βασιλεία των
ουρανών. Τουναντίον πέφτει στα κατώτατα
στρώματα της γης όπως έπεσε ο διάβολος.
Ο ταπεινός άνθρωπος θα πρέπει να βλέπει
πάντοτε το εσωτερικό της ψυχής του, να καταλάβει κατά πόσον είναι συμφιλιωμένος με
τον Θεό. Εάν εξακολουθεί να μην υπακούει

στα διδάγματα του Θεανθρώπου,
του Κυρίου Ιησού Χριστού, εννοείται ότι ούτε τον Θεό αγαπάει
ούτε τον πλησίον του όπως τον
εαυτό του. Ο άνθρωπος αντί να
γίνει μιμητής Χριστού και μιμητής
του καλού ανθρώπου, που με το
καλό παράδειγμά του φωτίζει τους
γύρω του, γίνεται μιμητής διαβόλου. Ζηλεύει τον καταξιωμένο άνθρωπο, τον φθονεί, τον συκοφαντεί, τον μισεί
και θέλει να του κάνει κακό, να τον καταγκρεμίσει. Δύσκολα ν’ αγαπήσει με όλη του την
καρδιά ακόμη και τον άνθρωπο που τυχόν να
τον έχει βοηθήσει, υποστηρίξει, που τυχόν να
του έχει δώσει στέγη, δουλειά, ψωμί για τη
φαμίλια του. Δύσκολα να θυσιαστεί, να πεθάνει για έναν καλό δίκαιο άνθρωπο. Ποιος
ριψοκινδυνεύει σήμερα την περιουσία του, τη
θέση του, τη ζωή του για τον άλλον κι αν ακόμη αυτός ο άλλος μπορεί να είναι κι ευεργέτης του; Σήμερα δυστυχώς πολλοί άνθρωποι
δεν αναγνωρίζουν καν τους ευεργέτες τους.
Ο Θεός όμως, ο Θεός της σωτηρίας μας, ο
Άγιος, ο Δημιουργός μας, δεν εξετάζει ούτε τα
πλούτη μας, ούτε τα πτυχία μας. Αυτός εξετάζει μόνον τις καρδιές των ανθρώπων και τις
θέλει να είναι καθαρές και πάντα ενωμένες
μαζί Του.
Αλλά ας πούμε ότι υπάρχει, έστω και μετά
βίας, σήμερα ένας άνθρωπος που μπορεί
ακόμη και να πεθάνει για κάποιον δίκαιο
άνθρωπο, αλλά για τον εχθρό του, ποιος

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟIΝΟΤΗΣ ΜIΣΣIΣΣΑΓΚΑ
ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ

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

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

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

θυσιάζεται; Ο Χριστός μας είπε: «αγαπάτε
τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν
υμάς και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς (Ματθ.
5:44). Εάν δεν αγαπήσουμε τον πλησίον μας
ακόμη και τον εχθρό μας «όπως τον εαυτόν
μας», τότε δεν μπορούμε να είμαστε «τέλειοι,
ώσπερ ο πατήρ ημών ο εν τοις ουρανοίς».
Ο Θεός θέλει να γίνουμε τέλειοι όπως είναι
Αυτός (Ματθ. 5:48). Η καρδιά μας να πλημμυρίζει από αγάπη για τον καθένα άνθρωπο
ακόμη και για τον εχθρό. Διότι κι εμείς εχθροί
του Θεού ήμασταν πριν συμφιλιωθούμε μαζί
Του. Ήμασταν άρρωστοι ψυχικά. Η ψυχή μας
ήταν γεμάτη πληγές, που τις είχε ανοίξει ο
διάβολος με τη θέληση τη δική μας βέβαια.
Ήμασταν γεμάτοι πάθη που σήμερα τα δικαιολογούμε με τη λέξη, αδυναμίες! Δεν είχαμε
την ικανότητα να σηκωθούμε από καταγής
λόγω του βάρους των αμαρτιών μας. Και
ήλθε ο Ελεήμων, ο Καλός Σαμαρείτης, ο Χριστός, ο Ενανθρωπήσας Θεός. Και μας εξέτεινε την χείρα Του και μας εσήκωσε και εκαθάρισε τις πληγές μας με το Πανάγιο Αίμα Του!
Έτσι απέδειξε την αγάπη Του σε μας τους
εχθρούς του. «Σεις (λέγει) για τους οποίους
αισθάνομαι τόση αγάπη ώστε να θυσιάζω
και τη ζωή μου προς χάριν σας, είσθε φίλοι
μου και θα παραμείνετε φίλοι μου εάν κάμνετε (όχι μερικά, αλλά) όλα όσα παραγγέλλω»
(Ιωάν. 15:14). Και να φαντασθεί κανείς ότι
μας εξεχώρισε, μας ξεδιάλεξε και μας έκανε
φίλους καθ’ ον χρόνον ακόμη ευρισκόμασταν
εν οδώ αμαρτίας. Διότι την καλήν πρόθεση
της ψυχής του ανθρώπου λαβαίνει υπ’ όψιν,
απλώνει το Άγιο Του χέρι και σώζει τον μετανοούντα ειλικρινά.
Ποιος δεν συγκινείται μπροστά στην απέραντη αγάπη του Θεού; Ποιος δεν νοιώθει του
μεγάλου Πατέρα την μυριοπόθητη υπόσχεση; Τους αμαρτωλούς και αχρείους, τους τιποτένιους, που επέστρεψαν από τον δρόμο
της απώλειας, της ασωτίας και της πλάνης,
ονομάζει όχι μόνον φίλους, αλλά και παιδιά

Του. Όσοι, έχουν πιστέψει στον Υιό του Θεού
και ζούνε σαν γνήσια παιδιά της Εκκλησίας,
αυτοί αναγνωρίζονται από τον Ουράνιο Πατέρα σαν παιδιά Του. «Πάντες υιοί Θεού εστέ
διά της πίστεως εν Χριστώ Ιησού», λέγει ο
Απ. Παύλος. Αυτοί που δέχτηκαν τον Σωτήρα
Χριστό, «έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού
γενέσθαι» (Ιωάν. 1:12). Κι εμείς τολμούμε να
τον λέμε: Πατέρα. Έδιωξε από μέσα μας τον
δουλικό φόβο και μας έδωσε θάρρος. Φανέρωσε πως δεν είναι μόνο Δημιουργός. Δεν
είναι μόνον Ουράνιος Βασιλεύς. Δεν είναι
μόνον Άγιος, Αθάνατος, Ισχυρός, Αγαθός,
Αυστηρός και Τιμωρός, δεν είναι μόνο φίλος,
αλλά και Πατέρας με στοργή στα παιδιά Του.
Δοξολογίας τραγούδια πρέπουν στον Μεγάλο Πατέρα. Με την καρδιά μας να συνθέσουμε και να ψάλλουμε στην άπειρή Του αγάπη.
Ατενίζοντας τον Πατέρα, ατενίζομε τον Υιόν
και πιστεύοντας στον Υιό πιστεύομε τον Πατέρα. Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, Μία Ουσία
είναι. Ο Χριστός, λέγει, είναι «η σφραγίδα της
Ουσίας του Θεού» (Εβρ. 1:3). (Ας ανοίξουν κι
οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά τη Γραφή τους
να ιδούνε ότι ο Υιός του Θεού είναι εκ της ιδίας ουσίας του Πατρός. Αλλά στη Γραφή τους
δεν υπάρχει, εσκεμμένως, το αρχαίο κείμενο,
δηλαδή παραλείπεται). «Πας ο αγαπών τον
γεννήσαντα αγαπά και τον γεγεννημένον εξ
αυτού» (Α Ιωάν. 5:1). Στη γέννηση του Ιησού
βλέπομε τον Γεννήτορα, αλλά και στις πληγές
του Σωτήρα που πεθαίνει για μας βλέπομε
την αγάπη που έχει ο «ΩΝ». Εκείνος που μας
αγάπησε και μας συγχώρεσε, δεν θα πάψει
ποτέ να μας αγαπάει. Είναι Πατέρας, είναι φίλος, είναι αδελφός. Είναι το Άλφα και το Ωμέγα. Ο πρώτος και ο έσχατος της αγάπης μας.
Είναι η ελπίδα μας. Είναι η χαρά μας. Είναι η
ζωή μας. Ας εργασθούμε το καλό, κι ας γίνουμε αντάξια τέκνα της αγάπης Του. Εάν, λέγει,
κι εμείς πραγματικά Τον αγαπάμε πρέπει
να τηρήσουμε όλες τις εντολές Του και έτσι
θα δείξουμε ότι κι η δική μας η αγάπη προς
Αυτόν είναι αληθινή (Ιωάν. 14:15). Αρκεί να
πιστέψουμε και να κάνουμε ειρήνη μαζί Του.

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

30 Ιουνίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Chocolate Loaf With Orange Juice
•

Hilopites With Feta Pesto
•
•
•
•
•

1 large handful of fresh basil leaves,
washed and pat-dry of any water
1 large clove of garlic, smashed
2 tsp dried oregano
2 Tbsp fresh parsley leaves
1 slab of good feta cheese (200gr.)

•
•
•
•

1/4 cup pine nuts
2-4 Tbsp. of extra-virgin olive oil
1/2 package of Hilopites (Greek egg
noodle pasta)
1 cup of pasta water

1.
Into a food processor, add
your basil, garlic, oregano, parsley
and feta and pulse a few times to
mix. Now puree your mixture and
slowly add your olive oil until you
achieve the consistency you like.
Πήτερ
2.
Add the pine nuts and
Μινάκης
pulse a few times to mix in but not
break them up too much. Reserve.
3.
Start a pot of boiling water. Add salt and
then boil your egg pasta as per package instructions
until “al dente”.
4.
Rerserve about 1 cup of pasta water and drain your pasta (do not rinse). Using
the same pot, brown some unsalted butter and when it turns nutty brown, add your pasta
back into the pot and stir. Add your pesto and some pasta water and mix. Repeat process of
adding pesto and pasta water until you achiece the desired colour and creaminess of your
sauce.

Χυλοπίτες με πέστο φέτα

•
•
•
•
•

1 μεγάλη χούφτα φρέσκα φύλλα βασιλικού, πλυμένα και στεγνά
1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο
2 κουταλιές αποξηραμένη ρίγανη
2 κουταλιές φρέσκο φύλλο
μαϊντανού
1 πλάκα καλό τυρί φέτα (200γρ.)

•
•
•
•

1/4 φλιτζάνι κουκουνάρι
2- 4 κουταλιές της σούπας εξαιρετικά
παρθένο ελαιόλαδο
1/2 συσκευασία Χυλοπίτες (ζυμαρικά
με νουντλς από αυγό)
1 φλιτζάνι νερό ζυμαρικών

1.
Σε έναν επεξεργαστή τροφίμων, προσθέτουμε τον βασιλικό, το σκόρδο, τη ρίγανη, τον μαϊντανό και τη φέτα και αλέθουμε μερικές φορές για να αναμειχθούν. Αφού
πολτοποιηθούν προσθέτουμε σιγά σιγά το ελαιόλαδο μέχρι να επιτύχουμε τη συνοχή της
αρεσκείας μας.
2.
Προσθέτουμε το κουκουνάρι και αλέθουμε ελαφρά μερικές φορές για να αναμειχθεί, αλλά να μην πολτοποιηθεί. Αφήνουμε στην άκρη.
3.
Ξεκινάμε με μια κατσαρόλα με βραστό νερό. Προσθέτουμε αλάτι και στη συνέχεια βράζουμε τα ζυμαρικά μας σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας έως ότου φθάσουν στη γεύση «al dente».
4.
Αποθηκεύουμε περίπου 1 φλιτζάνι νερό ζυμαρικών και στραγγίζουμε τα ζυμαρικά (μην τα ξεπλύνετε). Χρησιμοποιώντας την ίδια κατσαρόλα, λιώνουμε λίγο ανάλατο βούτυρο και όταν ροδίσει, προσθέτουμε τα ζυμαρικά ξανά στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε το πέστο και λίγο νερό ζυμαρικών και ανακατεύουμε. Επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία προσθήκης νερού πέστο και ζυμαρικών μέχρι να αποκτήσουμε το επιθυμητό
χρώμα και κρεμώδη σάλτσα.

Τα 10 φρούτα με την μεγαλύτερη διατροφική αξία
Πάνω από όλα η υγεία! Έτσι δε συνηθίζουμε
να λέμε; Ο πιο σίγουρος τρόπος για να είστε
σε φόρμα είναι η διατροφή, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Αυτά είναι τα 10 φρούτα
που θα σας «αναστήσουν» και θα μάθετε τα
πάντα για τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Τ
1. Βερίκοκο
Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, όπως η βιταμίνη C, η β-καροτίνη και
το λυκοπένιο, αλλά και φυτικές ίνες, οπότε
βοηθά στην αποτοξίνωση του πεπτικού συστήματος. Περιέχει επίσης κάλιο το οποίο
βοηθά στη ρύθμιση της συστολής των μυών
και τη λειτουργία της καρδιάς.
2. Γκρέιπφρουτ
Είναι γεμάτο με αντιοξειδωτικά, κάλιο, σίδηρο και φυτικές ίνες. Τα γκρέιπφρουτ μπορούν να αποτρέψουν παθήσεις της καρδιάς, αλλά και κάποια είδη καρκίνου.
3. Παπάγια

Ιδιαίτερα ευεργετική κατά την περίοδο της
εγκυμοσύνης, καθώς το φυλλικό οξύ που
βρίσκεται εν αφθονία στην παπάγια βοηθά
την εγκεφαλική ανάπτυξη του εμβρύου. Είναι επίσης εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α, C,
Ε και Κ. Η περιεκτικότητά της σε βιταμίνη C
και κάλιο είναι τρεις φορές υψηλότερη από
την ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα.
4. Ακτινίδιο
Είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, C και Ε, κάλιο
αλλά και σε φλαβονοειδή. Προστατεύει από
το άσθμα και ασθένειες του αναπνευστικού,
καταπολεμά τις καρδιαγγειακές παθήσεις,
έχει αντικαρκινική δράση, βοηθά στην καλύτερη πέψη και τη ρύθμιση της αρτηριακής
πίεσης, προστατεύει τα μάτια κι ενισχύει το
ανοσοποιητικό.
5. Πεπόνι
Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, κάλιο και βκαροτίνη. Χάρη στα θρεπτικά συστατικά

•
•
•

2 packettes of petit beurre tea
biscuits (250gr. ea.)
2 egg yolks
250 gr. of butter
the juice of 1 freshly squeezed

•
•
•
•
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orange
6 Tbsp. of cocoa powder
10 Tbsp. of icing sugar
200 gr. of chocolate decor
1 large sheet of wax paper (for rolling)

1.
In a large bowl, break up the tea biscuits
(roughly) and pour in the orange juice. Toss with a
wooden spoon to coat all the cookies with orange
juice. Allow the the cookies to absorb and soften in
the orange juice for 5 minutes. Reserve.
2.
Take another large bowl and add the
butter, egg yolks and icing sugar. Beat them with a
hand mixer until it becomes a smooth paste.
3.
Add this mixture to the bowl with the
biscuits, add the cocoa powder and stir until well
incorporated.
4.
Unroll a good sized piece of wax paper and pour half the chocolate decors onto
the paper. Empty the biscuit mixture onto the wax paper. Form the mixture into a loaf shape
and then wrap it with the wax paper. Open the wax paper again and pour the remaining
chocolate decors on the loaf and wrap it again with wax paper. Your loaf should be entirely
covered in chocolate decors.
5.
Twist the ends of the wax paper to tighten and firm-up the loaf’s shape. Place in a
freezer for at least one night to set.
6.
Slice cold using a knife that’s been dipped in warm water, serve with ice cream.

Κορμός σοκολάτας με χυμό πορτοκάλι
•
•
•
•

2 πακέτα μπισκότα τσαγιού petit
beurre (250γρ. Ε.)
2 κρόκους αυγών 250 γρ. βουτύρου
χυμός από 1 φρεσκοστυμμένο
πορτοκάλι
6 κουταλιές της σούπας. σκόνη

•
•
•

κακάο
10 κουταλιές της σούπας. ζάχαρη
άχνη
200 γρ. διακόσμηση σοκολάτας
1 μεγάλο φύλλο χαρτί (για το ρολό)

1.
Σε ένα μεγάλο μπολ, σπάμε τα μπισκότα τσαγιού και ρίχνουμε μέσα το χυμό
πορτοκαλιού. Ρίχνουμε με μια ξύλινη κουτάλα για να καλύψουμε όλα τα μπισκότα με χυμό
πορτοκαλιού. Αφήνουμε τα μπισκότα να απορροφήσουν και να μαλακώσουν στον χυμό
πορτοκαλιού για 5 λεπτά. Αφήνουμε το μείγμα στην άκρη.
2.
Παίρνουμε ένα άλλο μεγάλο μπολ και προσθέτουμε το βούτυρο, τους κρόκους
των αυγών και τη ζάχαρη άχνη. Τα χτυπάμε με το μίξερ χειρός μέχρι να γίνει μια λεία
πάστα.
3.
Προσθέτουμε αυτό το μείγμα στο μπολ με τα μπισκότα, προσθέτουμε τη σκόνη
κακάο και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί καλά.
4.
Ξετυλίγουμε ένα κομμάτι από χαρτί καλού μεγέθους και ρίχνουμε τη μισή σοκολάτα στο χαρτί. Αδειάζουμε το μείγμα μπισκότου στο χαρτί. Πλάθουμε το μείγμα σε σχήμα
καρβέλι και στη συνέχεια το τυλίγουμε με το χαρτί. Ανοίγουμε ξανά το χαρτί και ρίχνουμε
την υπόλοιπη σοκολάτα στον κορμό και το τυλίγουμε ξανά με το χαρτί. Ο κορμός θα πρέπει να είναι καλυμμένος με σοκολάτα.
5.
Τυλίγουμε τα άκρα του χαρτιού για να σφίξουμε το σχήμα. Τοποθετούμε στην
κατάψυξη για τουλάχιστον μία νύχτα για να δέσει.
6.
Κόβουμε κρύο χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι που έχουμε βουτήξει σε ζεστό
νερό, σερβίρουμε με παγωτό.
του δυναμώνει την όραση
και μας προστατεύει από τις
οφθαλμολογικές παθήσεις.
6. Κεράσι
Εχει υψηλή περιεκτικότητα
σε φλαβονοειδή, κάλιο, βιταμίνες Ε και C, φολικό οξύ,
μαγνήσιο και καροτενοειδή
κι έτσι ενισχύει το ανοσοποιητικό, μειώνει την κακή
χοληστερόλη, μετριάζει τις φλεγμονές και
τον πόνο που προκαλούν οι εκφυλιστικές
ασθένειες και περιορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνο
7. Καρπούζι
Όπως φαίνεται κι απ’ το χρώμα του, το καρπούζι είναι πλούσιο σε λυκοπένιο, β-καροτίνη, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες Α, C και B1,
κάλιο και μαγνήσιο. Δυναμώνει το ανοσοποιητικό και βελτιώνει την υγεία της καρδιάς.
8. Γκουάβα
Τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται και
στη χώρα μας κι έτσι μπορούμε να

επωφεληθούμε από τις
διαιτητικές ίνες, τις βιταμίνες C, B3 και A, τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα
καροτενοειδή και τις πολυφαινόλες που περιέχει.
9. Μήλο
Ένα μήλο την ημέρα…
Είναι πλούσιο σε ίνες –
ιδιαίτερα ωφέλιμες για το
δέρμα, σε βιταμίνες Α, C και Ε. Βοηθά στην
αντιμετώπιση του διαβήτη και του άσθματος, ενώ είναι ένα φυσικό μέσο για να φρεσκάρετε την αναπνοή σας.
10. Αβοκάντο
Βρίσκεται στην πρώτη θέση του βιβλίου
Ρεκόρ Γκίνες ως το πιο θρεπτικό φρούτο κι
όχι τυχαία: η δύναμη του αβοκάντο έγκειται
στην υψηλή περιεκτικότητά του σε μονοακόρεστα λιπαρά που βοηθούν στη μείωση
της κακής χοληστερόλης. Το αβοκάντο είναι
ιδανικό και για τα βρέφη, λόγω της μαλακιάς
και γλυκιάς υφής του.
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