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Διακοπή εργασιών στο Τορόντο λόγω ελλειμματικού
προϋπολογισμού ύψους $875 εκατομμυρίων
Σε μια έκθεση που θα υποβληθεί
ενώπιον της εκτελεστικής επιτροπής
του δημάρχου John Tory την επόμενη
εβδομάδα, το προσωπικό εκτιμά
ότι έχουν εξασφαλιστεί περίπου
525
εκατομμύρια
δολάρια
σε
χρηματοδότηση υποστήριξης για
τον COVID-19 από την ψήφιση του
προϋπολογισμού φέτος τον χειμώνα,
μειώνοντας το συνολικό έλλειμμα σε
περίπου 875 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο,
χωρίς
συγκεκριμένες
διαβεβαιώσεις ότι επικείμενα θα
υπάρχουν περισσότερα χρήματα, το
προσωπικό λέει ότι τώρα έχει αρχίσει
να διακόπτει τα κεφαλαιουχικά έργα
αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων
δολαρίων που
επρόκειτο να
σελίδα
ολοκληρωθούν
3
το 2022.
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Σύνταξη Ασφάλειας Γήρατος
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αυξάνεται οριστικά κατά 10% για
ηλικιωμένους 75 ετών και άνω από τον
Ιούλιο του 2022.
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SunValley Market
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Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of Mexico

Product of USA
Foxy Brand

California Strawberries

Avocados

Ontario Grown

Product of USA

Ontario Grown

Sweet California Black Plums Fresh Green Zucchini

Hot House Tomatoes

454 g Container

2

3

99
/each

Cut From Canada “AAA” Grade
Certified Angus Beef

Boneless
Blade Steaks

7

Chicken Drumsticks

Canadian Collection
Ice Cream Bars

1

Yogurt

150-175 g

Hot or Mild 500 g

6.76 lb

Sliced Meats

5

Elite

2

Post

3/

Fruité

Honey Bunches of Oat
Cereal

2 13

Cardinal

3

/each

1

6

99

/ each

/each

Terra Delyssa

Extra Virgin Olive Oil
500 ml

1.02 kg

311-340 g

99

725 g

Roadhouse Angus Beef
Burger

145-175 g

500 ml

Hazelnut Spread

99

/ each

Cheese Slices

Soar Cream

/100 g

Nutella

2 lt

99

1

49

/Each

Drinks

Castello

Sealtest

4

99

/Each

700 g

$

/each

Black Forest

Italian Sausage

99

8x55 ml

99

lb/3.28 kg

Deli Sliced Brandt Brand

Sweet Cakes

175 g

lb/4.39 kg

Johnsonville

lb/4.39 kg

Astro

1

49

Maple Leaf Natural Selection

99

lb/17.61 kg

1

lb/4.39 kg

/Bag of 5

Ontario Raised Poultry

99

Chapman’s

1

99

99

99

2

29
/each

3

99
/each

11

99
/ each

4

99
/each
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Διακοπή εργασιών στο Τορόντο λόγω ελλειμματικού
προϋπολογισμού ύψους $875 εκατομμυρίων
Η πόλη του Τορόντο έχει
αρχίσει να διακόπτει τις
εργασίες σε δεκάδες προγραμματισμένα κεφαλαιουχικά έργα καθώς συνεχίζει
να ασκεί πιέσεις στις ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσεις
για χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για να αντισταθμίσει τις
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με
την πανδημία COVID-19.
Ο προϋπολογισμός του 2022 που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο τον
Φεβρουάριο ισοσκελίστηκε με βάση 1,4
δισεκατομμύρια δολάρια υποτιθέμενης
χρηματοδότησης από άλλα επίπεδα διακυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας ένα
δημοσιονομικό τέχνασμα που χρησιμοποίησε η πόλη επίσης το 2021.
Σε μια έκθεση που θα υποβληθεί ενώπιον
της εκτελεστικής επιτροπής του δημάρχου
John Tory την επόμενη εβδομάδα, το προσωπικό εκτιμά ότι έχουν εξασφαλιστεί
περίπου 525 εκατομμύρια δολάρια σε
χρηματοδότηση υποστήριξης για τον
COVID-19 από την ψήφιση του προϋπολογισμού φέτος τον χειμώνα, μειώνοντας το συνολικό έλλειμμα σε περίπου
875 εκατομμύρια δολάρια.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Ωστόσο, χωρίς συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις ότι επικείμενα θα υπάρχουν περισσότερα χρήματα, το προσωπικό λέει ότι τώρα
έχει αρχίσει να διακόπτει τα κεφαλαιουχικά
έργα αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων που επρόκειτο να ολοκληρωθούν το
2022.
«Όλο αυτό το έλλειμμα που βιώνουμε σχετίζεται εξ ολοκλήρου με τον COVID, δεν οφείλεται στο ότι ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα ή οποιαδήποτε άλλη αποτυχία εκ μέρους
μας», είπε ο δήμαρχος Τζον Τόρι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Σχετίστηκε εξ ολοκλήρου με
τον COVID και το γεγονός ότι τα συστήματά
μας στην πόλη μας - το σύστημα διέλευσης

Πόλεις και κωμοπόλεις του
Οντάριο πληρώνουν τώρα
τους επισκέπτες τους
Μερικές πόλεις και κωμοπόλεις του Οντάριο προσφέρονται τώρα να πληρώσουν
τους τουρίστες για να τους
ενθαρρύνουν να τους επισκεφθούν και να διανυκτερεύσουν αυτό το καλοκαίρι.
Καθώς οι περισσότεροι περιορισμοί για τον
COVID-19 χαλαρώνουν, ο τουρισμός στο
Οντάριο επιταχύνεται επιτέλους και τώρα
ορισμένες πόλεις και κωμοπόλεις προσφέρουν προνόμια και εκπτώσεις για τους ανθρώπους που τις επισκέπτονται.
Οι εκπτώσεις προστίθενται στην επαρχιακή πίστωση φόρου διαμονής του 2022, η
οποία θα επιτρέψει στους ταξιδιώτες του
Οντάριο να λάβουν πίστωση φόρου εισοδήματος 20% σε επιλέξιμα καταλύματα μεταξύ
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου, έως
$1.000 κατ' ανώτατο όριο για ένα άτομο και
$2.000 για μια οικογένεια, για μέγιστη πίστωση $200 ή $400 αντίστοιχα.
Για παράδειγμα, το Tourism Mississauga
προσφέρει μια προπληρωμένη δωροκάρτα
$100 και μια δωροκάρτα $20 Square One
σε όποιον κάνει κράτηση για διαμονή δύο
(ή περισσότερων) διανυκτερεύσεων σε ένα
συμμετέχον ξενοδοχείο.
Σύμφωνα με την πόλη, η δωροκάρτα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή
ενώ μένετε στη Mississauga.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε ως απάντηση στον
σκληρά πληγέντα τουριστικό τομέα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, ανέφερε η πόλη.
Στο Guelph, η πόλη είναι πολλά υποσχόμενη για τους ντόπιους και τους επισκέπτες,

μας το σύστημα καταφυγίου μας - είναι σε
κλίμακα μεγαλύτερη από οποιαδήποτε
άλλη πόλη στον Καναδά. Έτσι, ως αποτέλεσμα, όταν πρέπει να προστατεύσουμε
περισσότερους ανθρώπους ή πρέπει να λάβουμε υπόψη περισσότερους επιβάτες που
δεν έκαναν μεταφορά και εξακολουθούν να
μην είναι σε κάποιο βαθμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα έχουμε μεγαλύτερες
απώλειες εσόδων από οποιονδήποτε άλλη
πόλη στον Καναδά».
Ο Τόρι είπε στους δημοσιογράφους ότι
παραμένει αισιόδοξος ότι η ομοσπονδιακή
και η επαρχιακή κυβέρνηση θα έρθουν στο
τραπέζι και θα παράσχουν αρκετή χρηματοδότηση για να αντισταθμίσουν τα χαμένα
έσοδα και το αυξημένο κόστος που έπρεπε
να επωμιστεί η πόλη λόγω της πανδημίας
του COVID.
Ωστόσο, είπε ότι η παύση των κεφαλαιουχικών έργων είναι «το συνετό πράγμα που
πρέπει να γίνει» στο ενδιάμεσο.
Ο κατάλογος που ετοίμασε το προσωπικό
του δήμου περιγράφει δεκάδες έργα που θα
βρίσκονται τώρα σε αναμονή, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης
οδών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.
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Ο δήμαρχος Τόρι επίσης συναντήθηκε με τον
πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό το απόγευμα

της Τρίτης και είπε στους δημοσιογράφους
ότι η ανάγκη για πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιστάθμιση των οικονομικών
επιπτώσεων του COVID-19 θα είναι «στην
κορυφή της ημερήσιας διάταξης».
Οι δύο ηγέτες μίλησαν για τον σημαντικό
ρόλο που έχουν παίξει πόλεις όπως το Τορόντο στη διαχείριση της πανδημίας σε ολόκληρη τη χώρα και συζήτησαν για τις υπάρχουσες ομοσπονδιακές επενδύσεις σε έργα
δημόσιας συγκοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός
επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης
του Καναδά να είναι βασικός εταίρος για
την κάλυψη των αναγκών υποδομής των
δήμων, μεταξύ άλλων μέσω του μόνιμου
ταμείου δημόσιας συγκοινωνίας που ξεκίνησε το 2021 και άλλων ομοσπονδιακών
προγραμμάτων.
Ο Πρωθυπουργός Τριντό και ο Δήμαρχος
Τόρι συζήτησαν τις ομοσπονδιακές επενδύσεις στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής
Στέγασης για τη χρηματοδότηση νέων στεγαστικών έργων και την αύξηση της προσφοράς στέγασης και τόνισαν την ανάγκη
για συνεχείς υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις
κοινότητες.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τους δημοτικούς
εταίρους από ακτή σε ακτή. Οι δύο ηγέτες
ανυπομονούν να συνεργαστούν για τις προτεραιότητες που συζήτησαν και άλλα σημαντικά θέματα για τους κατοίκους του Τορόντο και του Οντάριο, καθώς και για όλους
τους Καναδούς.

οι οποίοι κάνουν κράτηση
για ελάχιστη διαμονή δύο διανυκτερεύσεων σε ένα από
τα έξι συμμετέχοντα ξενοδοχεία και ξενώνες, μια δωροκάρτα $100 .
Ένα παρόμοιο πρόγραμμα είναι επίσης διαθέσιμο
στο Λονδίνο Οντάριο, όπου
μοιράζονται
δωροκάρτες
VISA $100 σε άτομα που
διαμένουν δύο ή περισσότερες διανυκτερεύσεις σε
ένα από τα συμμετέχοντα
ξενοδοχεία.
Η Ottawa Tourism λέει ότι τα
άτομα που αποφασίζουν να μείνουν στην
πόλη για τρεις διαδοχικές νύχτες θα καλύψουν το κόστος της τρίτης διανυκτέρευσης

στο ξενοδοχείο εάν διαμείνουν σε ένα συμμετέχον ξενοδοχείο.
Εν τω μεταξύ, η Tourism
Burlington προσφέρει
στους επισκέπτες μιας
διανυκτέρευσης
μια
δωροκάρτα VISA $50
και μια έκπτωση $100
για άτομα που διαμένουν δύο συνεχόμενες
νύχτες σε ένα συμμετέχον ξενοδοχείο.
Διάφορα ξενοδοχεία
στο Κίνγκστον προσφέρουν
δωροκάρτες VISA $100 , καθώς και άλλα προνόμια
όπως προπληρωμένες κάρτες για βενζίνη
για την κάλυψη των εξόδων καυσίμων.

Συνάντηση Δημάρχου
Τορόντο με τον
πρωθυπουργό του Καναδά
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Ξεκινά σήμερα το Πανηγύρι της Ελληνικής
Κοινότητας στον Άη-Γιάννη

Μετά από 3 χρόνια ξεκινά σήμερα το Πανηγύρι της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο στο προαύλιο χώρο του Άη-Γιάννη στο Σκάρμπορο.
Ο καιρός προβλέπεται καλός και αναμένεται μεγάλη προσέλκυση κόΓιάννης
σμου (όσοι έχουν απομείνει ακόμη στη πόλη)..
Κακαγιάννης Τα χορευτικά συγκροτήματα της ΕΚΤ αλλά και των συλλόγων, οι τρείς
ορχήστρες αλλά και όλοι οι εθελοντές θα φροντίσουν ώστε όλοι όσοι δώσουν το παρόν, να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα και μια υπέροχη βραδιά.
Σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου οι πόρτες ανοίγουν στις 8:00 μ.μ. και η βραδιά είναι αφιερωμένη στη νεολαία μας. Το Σάββατο και την Κυριακή, 9 και 10 Ιουλίου, οι πόρτες ανοίγουν
στις 6:00 μ.μ.
Είσοδος $10 - Δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών.
Μη λείψει κανείς!

οπλοστάσιο για να διορθώσουμε αυτό που έγινε». Και εκεί πρέπει να στραφούν άμεσα οι
ενέργειες. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη την επικοινωνιακή της καμπάνια διαφημίζοντας το «Turkaegean», το «τουρκικό Αιγαίο» σε μεγάλα ΜΜΕ του εξωτερικού.
Ένα advertorial (πληρωμένη διαφήμιση υπό μορφή άρθρου) στους βρετανικούς «Financial
Times» υπόσχεται «μαγικές στιγμές» στους τουρίστες με τίτλο «Coasting along in style: the
lure of the Turkaegean» («Ακτή με στιλ: το δέλεαρ του τουρκικού Αιγαίου»).
Όπως αναφέρεται στην καταχώριση, «το τουρκικό Αιγαίο υπόσχεται εξαιρετικές εμπειρίες
για τους περιπετειώδεις ταξιδιώτες. Εκτείνεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Τουρκίας και είναι
γεμάτο με απίστευτες πόλεις όπως η Σμύρνη, το Μπόντρουμ και η Ντάτσα στον Μαρμαρά». Στη διαφήμιση υπάρχει και δήλωση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού Μεχμέτ Ερσόι,
ο οποίος λέει ότι «το τουρκικό Αιγαίο είναι μια από τις πιο εκλεκτές περιοχές που έχει να
προσφέρει η χώρα μας. Διαθέτει ακτογραμμές σε καταγάλανα νερά, πολυάριθμα ιστορικά
μνημεία που χρονολογούνται από τον 2ο αιώνα πΧ και ειδυλλιακές παραλίες για να απολαύσετε τον λαμπερό ήλιο του Αιγαίου».
Δεν υπάρχει περιθώριο, χρειάζεται άμεση αντίδραση τόσο σε επίπεδο νομικών ενεργειών όσο και σε επικοινωνιακό για να αντιστραφεί η εικόνα. Κυρίως στους επισκέπτες μας,
στους εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στα νησιά του αρχιπελάγους μας με την ιστορία, το φυσικό κάλλος και τις μαγευτικές παραλίες, που έρχονται εδώ και δεκαετίες στο
ελληνικό Αιγαίο.

Θράκη: Έως και 400.000 ευρώ από το Τουρκικό ΥΠΕΞ για
την συντήρηση 9 μέσων ενημέρωσης

Σε λάθος κατεύθυνση η συζήτηση για το Turkaegean

Το θέμα του σφετερισμού, της αυθαίρετης ονοματοδοσίας και κατοχύρωσης ως σήματος από την
Τουρκία τού όρου "Turkaegean",
προκειμένου να διαφημίσει τουριστικά τα μικρασιατικά παράλια,
κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στην
ειδησεογραφία. Τα αντιπολιτευόμενα μέσα το «έπιασαν» από την
πλευρά που τους εξυπηρετούσε
για να επιτεθούν στην κυβέρνηση
και να ζητήσουν την παραίτηση του
υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη.
Προτίμησαν, δηλαδή, να δουν μυωπικά και μικροπολιτικά ένα θέμα
που, έστω και παράπλευρα, έχει
εθνικές διαστάσεις.
Στη διαχείριση της υπόθεσης έγιναν λάθη. Το είπε άλλωστε και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη Μαδρίτη, βάζοντας ωστόσο τελεία στη
συζήτηση και δείχνοντας τη σωστή
κατεύθυνση στην οποία πρέπει να
κινηθούμε όλοι μας για να διορθωθεί το λάθος: «Έχουμε το νομικό

Διαχρονικά οι μηχανισμοί του τουρκοπροξενικού συστήματος στην Κομοτηνή
έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο δημόσιας πληροφόρησης με σκοπό την χειραγώγηση της Μειονότητας και την δημιουργία κλίματος αποσταθεροποίησης
Σύμφωνα με το pameevro.gr, το τελευταίο χρονικό διάστημα το προξενείο βρίσκεται λοιπόν σε διάταξη μάχης, εφαρμόζοντας τα σχέδια υβριδικού πολέμου
που εξαγγέλλουν με τις απειλητικές
τους δηλώσεις Ακάρ και Ερντογάν.
Από τα «μαύρα ταμεία» του τουρκικού
προξενείου διατίθενται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες , σε πάγια μορφή
300.000 ευρώ ετησίως για την συντήρηση 9 μέσων ενημέρωσης σε μειονοτική γλώσσα και
100.000 ευρώ για άλλου είδους “πληροφοριακές παρεμβάσεις” στην περιοχή της Θράκης
(πληρωμένες καταχωρήσεις, προβολές, διαδίκτυο κοκ).
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα κείμενα που παρουσιάζονται στα τοπικά μειονοτικά μέσα προέρχονται από «μέσα», από τους μηχανισμούς της Τουρκίας με το Προξενείο να εκτελεί
ρόλους επιτήρησης κι επίβλεψης “ορθής δημοσιότητας”.
Από τα παραπάνω, δεν μας προκαλεί καμία απορία το γεγονός ότι στις δημόσιες καταγγελίες του Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Ιλχάν Αχμέτ για απόλυτη εξάρτηση
των γραφόμενων τριών τουρκόφωνων εφημερίδων από το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής
(Millet, Gundem, Birlik προφανώς κατά την δική μας εκτίμηση με ιδιαίτερη αναφορά στον
αρθογράφο της Υψηλής Πύλης γνωστό και ως ΤΣΙΜΠΟΥΚ ΟΓΛΑΝ) το Προξενείο αντέδρασε με μία κατασκευασμένη ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9 μειονοτικών μέσων ενημέρωσης που
«καταδικάζουν» κι «εκτελούν» δημοσιογραφικά τον κ. Ιλχάν Αχμέτ.
Μέσω της συγκεκριμένης ανακοίνωσης ο Μουράτ Ομέρογλου επιτίθεται για ακόμη μία
φορά προσωπικά στον κ. Ιλχάν Αχμέτ και ταυτόχρονα δίνει το στίγμα των οδηγιών που
εφαρμόζει για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης στην περιοχή. Να επισημανθεί ότι σε
αυτή την ανακοίνωση στοχοποιείται λεκτικά και η εφημερίδα Ο ΧΡΟΝΟΣ της Κομοτηνής.
Σε μια δεύτερη παράλληλη εξέλιξη (για την οποία θα αναφερθούμε σε προσεχή χρόνο) ο
Πρόεδρος του Συλλογου Επιστημόνων Μειονότητας κ. Χουσεΐν Μπαλτατζή μέσω του τοπικού προξενικού συστήματος, ενώ σιωπά για όλα τα παραπάνω εθίγη επιλεκτικά κι ετεροχρονισμένα και εγκαλεί το Komotinipress και τον Νίκο Αρβανίτη για το κείμενο Μπαλτατζή
Χουσεΐν: Ο “κλώνος Σαδήκ” της Γενιάς Χ του μειονοτικού παραϊερατείου .
Με απλά λόγια το Προξενικό Σύστημα επιβάλλει τον φασισμό, χειραγωγεί, ελέγχει κι
απειλεί δημοσιογράφους ΜΕΣΑ στην Θράκη.
Το τοπικό πολιτικό δυναμικό σιωπά, οι βουλευτές της περιοχής προσπαθούν να σώσουν
το εκλογικό μαγαζάκι τους και αδιαφορούν για το Σχέδιο Ανωμαλίας που προωθεί στην
Θράκη το τουρκικό Προξενείο.

«Σουρωτήρι» έχει γίνει η Συμφωνία των Πρεσπών –
Χιλιάδες Σκοπιανοί ανέμισαν τον «Ήλιο της Βεργίνας»

Ενδεικτικό της αποτυχημένης εξωτερικής
πολιτικής της Ελλάδας όσον αφορά το
«Σκοπιανό», είναι πως δεν χάνουν ευκαιρία οι Σκοπιανοί να δείξουν πως γράφουν
στα παλαιότερα των υποδημάτων τους
την Συμφωνία των Πρεσπών.
Το Σάββατο 2 Ιουλίου, δεκάδες χιλιάδες
Σκοπιανοί με αέρα… «Μακεδονίας» συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο της κυβέρνησης της γειτονικής χώρας
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για να διαμαρτυρηθούν για την Γαλλική πρόταση που θέτει ως προϋπόθεση την επίλυση
της διαφοράς με τη Βουλγαρία προκειμένου
τα Σκόπια να ξεκινήσουν ενταξιακές συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πρόταση της Γαλλίας έγινε αποδεκτή από τη Βουλή και από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, ενώ απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας στην «υφιστάμενη
μορφή της».
Τη συγκέντρωση διοργάνωσε κυρίως το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης VMRODPMNE και οι ομιλητές υποστήριξαν ότι πιθανή αποδοχή της πρότασης αυτής από την
κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών του πρωθυπουργού Ντίμιταρ Κοβάτσεφσσκι οδηγεί
στην «αφομοίωση και στον εκβουλγαρισμό της χώρας» και ζήτησαν την άμεση απόρριψη
της πρότασης.
Χαρακτηριστικό της συγκέντρωσης ήταν πως υπήρχε πλήθος σημαιών με τον Μακεδονικό
«Ήλιο της Βεργίνας» στην αρχαία μορφή του (άλλα και στη σύγχρονη), κάτι που απαγορεύεται ρητώς από την Συμφωνία των Πρεσπών, καθότι τονίζεται πως ο Ήλιος της Βεργίνας
είναι μέρος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Η γειτονική χώρα είχε δεσμευθεί
από το 2018 πως το ελληνικό σύμβολο θα αφαιρούνταν από δημόσια κτίρια, μνημεία, βιβλία, ιδρύματα και δημόσιους χώρους.
Σε όλα τα πανό, τα πλακάτ και τις επιγραφές που έφερε το συγκεντρωμένο πλήθος, παντού
υπήρχε το όνομα «Μακεδονία» σκέτο, και ο αλυτρωτισμός ήταν διάχυτος σε επικοινωνιακό
επίπεδο. Ουσιαστικά οι Σκοπιανοί δείχνουν με κάθε τρόπο πως δεν υπολογίζουν καθόλου
ούτε καν την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών, και επιμένουν σταθερά στις ανιστόρητες εθνικιστικές κορώνες τους.
Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα οι πρώην… «μακεδονομάχοι» της κυβέρνησης, έχουν
εγκαταλείψει ακόμα και την επιτήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, και ενώ θα
μπορούσαν να την προσβάλουν με «χίλιες – δύο» αφορμές που δίνουν οι Σκοπιανοί,
όχι μόνο αδιαφορούν για να υπερασπιστούν τα ελληνικά δίκαια, άλλα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης «επιπλήττει» τη Βουλγαρία για τα εμπόδια που θέτει στην ενταξιακή
πορεία των Σκοπίων!
Μάλιστα δεν έχουν περάσει ούτε δύο εβδομάδες από τότε που ο Έλληνας πρωθυπουργός
παρευρέθηκε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής και ζήτησε την γρήγορη ένταξη των Σκοπίων και της Αλβανίας στην ΕΕ.
Αποδεικνύεται λοιπόν με τον πιο τραγικό τρόπο πως η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν
παρά ένα καταστροφικό σύμφωνο που έγινε μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις των δυτικών κέντρων εξουσίας και ουδεμία σχέση είχε με την αποκατάσταση των
ιστορικών αδικιών που γίνονταν εις βάρος της Ελλάδας. Ακόμα και οι Έλληνες πολιτικοί της
παρούσας και της προηγούμενης κυβέρνησης, μεταχειρίζονται τη Συμφωνία σαν ένα αδιάφορο «χαρτί» που έκανε τη δουλειά του και ούτε καν ενδιαφέρονται για το αν εφαρμόζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτό το απαράδεκτο σύμφωνο.
Έτσι, την ίδια στιγμή στην πρωτεύουσα των Σκοπίων ανεμίζει «περήφανα» ο Ήλιος της
Βεργίνας…
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Ηχηρή παρέμβαση Κουντουρά

διάρκεια της θητείας του, λειτουργεί ως εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας και καλεί
τον Στόλντεμπεργκ, επιτέλους να σιωπήσει και να αντιληφθεί τον ρόλο και την αποστολή
του. Λιτά και συγχρόνως αιχμηρά ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας και με
γαλατική διπλωματική «ευγένεια» γράφει: «Όταν καλείτε την Ελλάδα σε διάλογο με την
Τουρκία για να λύσουν τις διαφορές τους, αυτό δεν είναι στάση ίσων αποστάσεων.
Είναι ενθάρρυνση του επιτιθέμενου εις βάρος του θύματός του.»
Αξίζει να διαβάσετε παρακάτω ολόκληρη την ανοιχτή επιστολή του Πρώην Υπουργού προς
τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
«Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα του ΝΑΤΟ,
τον τελευταίο καιρό προβαίνετε σε δηλώσεις σχετικά με την κρίση που επικρατεί στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Οι δηλώσεις αυτές φαινομενικά τηρούν ίση απόσταση μεταξύ των
δύο χωρών.
Στην πραγματικότητα όμως είναι τυπικά απαράδεκτες, ουσιαστικά ευνοούν τον επιτιθέμενο
εις βάρος του θύματός του και τελικά είναι επιβλαβείς για τη Συμμαχία.
Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ είναι υπάλληλος των κυβερνήσεων που τον διορίζουν και καταβάλλουν τον
μισθό του από τα χρήματα των φορολογουμένων τους. Δεν διαμορφώνει πολιτική –αυτό
είναι έργο των κυβερνήσεων– και δεν εκφράζει θέσεις χωρίς την έγκρισή τους. Και προφανώς δεν έχει εγκρίνει τις δηλώσεις αυτές η ελληνική κυβέρνηση.
Ο λόγος υπάρξεως κάθε συμμαχίας είναι προφανώς η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της.
Εδώ όμως έχουμε ένα μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία:
Να διεκδικεί επισήμως και δημόσια τα εδάφη ενός άλλου μέλους, της Ελλάδος. Και συγκεκριμένα, 152 νήσους, νησίδες και βραχονησίδες του Ανατολικού Αιγαίου.
Να πραγματοποιεί καθημερινά υπερπτήσεις πολεμικών αεροσκαφών πάνω από τα εδάφη
αυτά.
Να έχει αναπτύξει απέναντι των νησιών αυτών τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Μεσογείου και ταυτοχρόνως να απαιτεί και τον αφοπλισμό τους.
Οταν εσείς, κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλείτε την Ελλάδα σε διάλογο με την Τουρκία για να
λύσουν τις διαφορές τους, στην ουσία ζητάτε από την Ελλάδα να καταστήσει την εδαφική
της ακεραιότητα αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Και το ζητάτε αυτό ενώ
εκπροσωπείτε μια Συμμαχία που συνεστήθη και εξακολουθεί να υπάρχει για αυτόν ακριβώς
τον λόγο, δηλαδή την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας των μελών της.
Αυτό δεν είναι στάση ίσων αποστάσεων. Είναι ενθάρρυνση του επιτιθέμενου εις βάρος του
θύματός του.
Και αυτό, τελικά, δεν οδηγεί σε ενίσχυση της συνοχής της Συμμαχίας, αλλά μάλλον στη
διάλυσή της.
Εάν, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, δεν έχετε την εξουσιοδότηση να παρέμβετε για να διορθωθεί
αυτή η πρωτοφανής και απαράδεκτη κατάσταση στους κόλπους της Συμμαχίας, νομίζω ότι
το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να σιωπήσετε έως ότου λήξει η θητεία σας.»
Ειλικρινά,
Πέτρος Γ. Μολυβιάτης
Ελλην πολίτης

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου2.000 μόνο οι εγγεγραμμένοι απόδημοι στους εκλογικούς
λίου έθεσε επιτακτικά η Έλενα Κουντουρά
το κρίσιμο ζήτημα της κατοχύρωσης από την
καταλόγους
Τουρκία του όρου «Turkaegean» ως ευρωπαΤο εκλογικό νομοσχέδιο που έφερε ο
ϊκού εμπορικού σήματος. Στην παρέμβασηυπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίομιλία της η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
δης, στη Βουλή σήμανε έναν ακόμα
τόνισε ότι ο όρος «Turkaegean» δεν είναι αθώσυναγερμό στους κομματικούς μηος και αντανακλά την κλιμακούμενη επιθετικόχανισμούς, όσο και εάν ο Πρωθυτητα απέναντι στην Ελλάδα.
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από
Απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές, κάλετο βήμα της Βουλής επέμεινε χθες
σε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υψώσει ένα
ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της
«ευρωπαϊκό τείχος αλληλεγγύης απέναντι στις
τετραετίας. Το νομοσχέδιο που ανατουρκικές προκλήσεις» και να στείλει το μήνυμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη
μα ότι δεν θα γίνει ανεκτή η αμφισβήτηση της
Βουλή, προβλέπει πως οι εγγραφές
διεθνούς νομιμότητας και των ελληνικών συμτων Ελλήνων Ψηφοφόρων του εξωφερόντων που βασίζονται σε αυτήν, σε όλους τους τομείς, τον εμπορικό, ενεργειακό και τερικού στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στα κατά τόπους Προξενεία, μπορούν να
διπλωματικό.
γίνουν ένα μήνα πριν την προκήρυξη των εκλογών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Μάκης Βορίδης (ΣΚΑΪ), έχουν εγγραφεί στους ειΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ δικούς εκλογικούς καταλόγους μόλις 2.000 απόδημοι! Η ενημέρωση της συγκεκριμένης
λίστας γίνεται ανά μήνα, αλλά σίγουρα οι προσδοκίες δεν είναι πολύ μεγάλες, παρά και την
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
διαφημιστική καμπάνια στα ομογενειακά ΜΜΕ. Η Κυβέρνηση θέλει να ελπίζει, πάντως, ότι
Εκτιμώ, σύμφωνα πάντα με την ταπεινή μου γνώμη ότι, όσοι όσο πλησιάζουν οι εκλογές ο αριθμός θα αυξηθεί.
εκφέρουμε δημόσιο λόγο για τα εθνικά θέματα οφείλουμε Να σημειωθεί ότι οι Έλληνες Ψηφοφόροι του εξωτερικού -όσοι από αυτούς δεν αποκλείνα είμαστε υπεύθυνοι και συνετοί , να μην αντιδρούμε στις ονται από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του Νόμου 4648/2019- στις εθνικές
δεδομένες ανιστόρητες και προκλητικές προκλήσεις των εκλογές ψηφίζουν για βουλευτές επικρατείας του κομματικού σχηματισμού της επιλογής
Τούρκων αξιωματούχων , με ύβρεις , με ατάκες δημοσιότη- τους και ρίχνουν το ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρό στην κάλπη.
τας , με λεονταρισμούς, αλλά με την γλώσσα της σωφροσύ- Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα εκλέγονται πλέον 15 βουλευτές (από 12 σήμερα) και οι
νης , της διπλωματίας, της ιστορίας, του Διεθνούς Δικαίου τρεις έδρες θα αφαιρεθούν από την Α΄ Αθήνας, το Νότιο τομέα της Β΄ Αθήνας και την Αχαΐα.
και της υποστήριξης των εθνικών μας επιδιώξεων . Να μην Το γεγονός ότι η συμμετοχή στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές αποτελούσε πάγιο αίτημα
πέφτουμε στο επίπεδο των γειτόνων, που έχουν ευτελίσει των Αποδήμων σε συνδυασμό με το απογοητευτικό -μέχρι στιγμής- αποτέλεσμα της εγτον δημόσιο διπλωματικό λόγο . Η αφωνία πολλών χρόνων γραφής στους εκλογικούς καταλόγους Εξωτερικού, αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας
της Χώρας, μας έφθασε εδώ που είμαστε σήμερα..
την αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Αποδήμων Ελλήνων Ψηφοφόρων, στις
Παράδειγμα ο ΝΕΣΤΟΡΑΣ της εξωτερικής μας πολιτικής μεθοδεύσεις που επέβαλε η αντιπολίτευση στον εκλογικό Νόμο. Τα δε νούμερα (παρά και
και επι πολλά χρόνια Υπουργός Εξωτερικών, ευπατρίδης την διαφημιστική καμπάνια της Κυβέρνησης) ελάχιστα αναμένεται να αυξηθούν πλησιάΠέτρος Μολυβιάτης , ως ένας απλός Έλλην πολίτης, όπως ζοντας στις κάλπες και τούτο όχι μόνο γιατί η ομογένεια έχει ενοχληθεί από τις ανασχετικές
λέει , έρχεται με ανοιχτή του επιστολή να καλύψει την εκκω- διατάξεις του Νόμου, αλλά και διότι ΔΕΝ προβλέπεται Επιστολική Ψήφος, παρά το ότι αυτή
φαντική και εξοργιστική αφωνία της κυβέρνησης στο θέμα αναφέρεται στο Σύνταγμα!
του ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλντεμπεργκ, που καθ’ όλη την
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Εθνικής σημασίας η θέσπιση ημέρας
μνήμης του θρακικού Ελληνισμού
Τη χαρά, την τιμή και τη
συγκίνηση του, για την
καθιέρωση της 6ης Απριλίου ως ημέρας μνήμης
του θρακικού Ελληνισμού, εξέφρασε από το
βήμα της Βουλής ο υφυπουργός
Εσωτερικών,
αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας και Θράκης,
Σταύρος Καλαφάτης. Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών
με τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής
για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα
συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την
εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων
και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και
υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», το
οποίο ψηφίζεται το βράδυ σήμερα.
«Επισημαίνω την πολύ μεγάλη εθνική,
ιστορική και κοινωνική σημασία της πρωτοβουλίας αυτής της ρύθμισης, διότι [..] συμβάλλει αφενός στη διαφύλαξη της ιστορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Κυπριακή Κοινότητα Τορόντο υπό την αιγίδα
των ακολούθων φορέων:
Του Εξοχότατου Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Οττάβα,
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά και των
οργανώσεων μελών της,
της ΠΣΕΚΑ Καναδά και της ΝΕΠΟΜΑΚ Καναδά
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ 48ο
ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974.
Το μνημόσυνο θα τελεσθεί την Κυριακή 17η Ιουλίου, 2022 και ώρα
10:30 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡOΣ
40, Donlands Avenue, Tορόντο.

μνήμης, και αφετέρου στην διεθνοποίηση
ενός ιστορικά επιβεβαιωμένου γεγονότος:
της συστηματικής εξόντωσης των Ελλήνων της Θράκης, και ιδίως της ανατολικής
Ρωμυλίας, που προετοίμασε τις πρακτικές
και πολιτικές που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά του ποντιακού και μικρασιατικού Ελληνισμού» είπε ο κ. Καλαφάτης.
Τέλος, τόνισε ότι η καθιέρωση της ημέρας μνήμης, «αποδίδει την οφειλόμενη
τιμή, ενώ επιτελείται ένα χρέος απέναντι τους πολύπαθους Θρακιώτες μας.
Αυτό γίνεται πράξη από την κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη και είμαστε
πολύ, πολύ περήφανοι γι΄αυτό» είπε ο κ.
Καλαφάτης.

Θα ακολουθήσει Εθνική Εκδήλωση
Στο «Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο Γεώργιος Μακρυγιάννης»
6, Thorncliffe Park Drive, Toronto, ON M4H. 1H1, η οποία θα αρχίσει την
1:30 μ.μ.
Κύριος Ομιλητής της Ημέρας: Ο Εξοχότατος Δρ. Βασίλης Φιλίππου, Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά.
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και προτρέπονται να προσέλθουν για να τιμήσουμε τους ηρωικώς πεσόντες των μαύρων επετείων της τραγωδίας της Κύπρου; να προσευχηθούμε για την εξακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων
και για την απελευθέρωση της Κατεχόμενης Πατρίδας μας.

Τηλ: 416-696-7400 ή e-mail: cypriottoronto@bellnet.ca

ADELPHOTIS ARAHOVITON LACONIAS
“AI KARYAI”
www.karyai.com
Προσκαλεί όλους τους φίλους και πατριώτες στο 42 ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ που θα γίνει την

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

ΠΡОΓΡΑΜΜΑ - PROGRAM
•
•

•

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

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

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

Roast Leg of Lamb
Hamburgers
Kokoretsi
Veggie Burgers
Pork Kontosouvli

•
•
•
•
•

Hot Dogs
Pork Souvlakia
Fries
Roasted Whole Chickens
Chef Salads

Directions from Toronto
Take Hwy. 400 North to Barrie. Follow Dunlop St. West (formerly Hwy.
90) – Dunlop St. West is EXIT 96B. Follow it approx. 17 km to Angus.
Follow Simcoe Rd. 10 to Wasaga Beach for approx. 5 km. to Brentwood.
Turn left onto Concession No. 2; follow for 6 km to 5932 Concession
Road 2, Clearview, Ontario.
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Σύνταξη Ασφάλειας Γήρατος (OAS) και Συμπληρώματος
Εγγυημένου Εισοδήματος (GIS)
Η σύνταξη Ασφάλειας Γήρατος (ΟΑΣ) αυξάνεται οριστικά κατά 10% για ηλικιωμένους 75 ετών και άνω από τον Ιούλιο του 2022.
Η σύνταξη Ασφάλειας Γήρατος (OAS) είναι μια μηνιαία πληρωμή που μπορείτε
να λάβετε εάν είστε 65 ετών
και άνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Service Canada
θα μπορεί να σας εγγράψει αυτόματα για τη
σύνταξη OAS. Σε άλλες περιπτώσεις, θα
πρέπει να υποβάλετε αίτηση για τη σύνταξη Ασφάλειας Γήρατος. Το Service Canada
θα σας ενημερώσει εάν έχετε εγγραφεί
αυτόματα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν
χρειάζεται να κάνετε αίτηση για να λάβετε αυτό το επίδομα.
Το ποσό που λαμβάνετε εξαρτάται από το
εισόδημά σας και από το πόσο καιρό ζήσατε στον Καναδά ή σε συγκεκριμένες χώρες
μετά την ηλικία των 18 ετών.
Θα πρέπει να πληρώσετε φόρο για την
σύνταξη με ασφάλεια γήρατος.
Επιπλέον πληρωμή με βάση το εισόδημά
σας και την ηλικία σας
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Εφάπαξ πληρωμή για
ηλικιωμένους

Μπορεί επίσης να δικαιούστε την Εφάπαξ
πληρωμή για ηλικιωμένους εάν:
• δικαιούστε σύνταξη Ασφάλειας Γήρατος από τον Ιούνιο του 2021 και
• γεννήθηκατε στις 30 Ιουνίου 1947 ή
πριν

Συμπλήρωμα Εγγυημένου
Εισοδήματος

Μπορεί επίσης να δικαιούστε το Συμπλήρωμα Εγγυημένου Εισοδήματος εάν:
• είστε 65 ετών και άνω
• ζείτε στον Καναδά
• παίρνετε τη σύνταξη Ασφάλειας
Γήρατος
• το εισόδημά σας είναι κάτω από το
μέγιστο όριο ετήσιου εισοδήματος για
το GIS με βάση την οικογενειακή σας
κατάσταση
Υποβάλλετε αίτηση ταυτόχρονα και για
τα δύο, OAS και GIS.

Εφάπαξ επιχορήγηση για δικαιούχους Συμπληρώματος Εγγυημένου Εισοδήματος που έλαβαν
επιδόματα πανδημίας

Αυτή η μη φορολογητέα πληρωμή προορίζεται για την αποζημίωση των δικαιούχων
του Συμπληρώματος Εγγυημένου Εισοδήματος (GIS) και του Επιδόματος που είδαν
μείωση ή έχασαν τα οφέλη τους από τον
Ιούλιο του 2021 λόγω της λήψης πληρωμών

πανδημίας το 2020.
Θα λάβετε αυτήν την επιχορήγηση εάν:
• λάβατε το GIS ή ένα Επίδομα
τον Ιούνιο του 2021.
• είδατε μείωση ή απώλεια
στη μηνιαία πληρωμή σας
στο GIS ή στο Επίδομα μεταξύ Ιουνίου 2021 και Ιουλίου
2021.
• είσαστε επιλέξιμοι για GIS ή
Επίδομα από τον Μάρτιο του
2022. και,
• έλαβε (ή είχε σύζυγο/εταίρο
κοινού δικαίου που έλαβε)
ένα από τα ακόλουθα επιδόματα πανδημίας το 2020:
1. Επίδομα ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης Καναδά [CERB]
2. Επίδομα ανταπόκρισης έκτακτης
ανάγκης ασφάλισης απασχόλησης
[EI-ERB]
3. Επίδομα ανάκαμψης Καναδά [CRB]
4. Canada Recovery Sickness Benefit
[CRSB]
και
Canada
Recovery
Caregiving Benefit [CRCB]
Σημείωση: Οι πολίτες που δικαιούνται αναδρομικά την επιχορήγηση πριν από τις 31
Μαρτίου 2023 θα λάβουν εφάπαξ πληρωμή
καθώς θα γίνουν επιλέξιμοι.

Μέθοδος πληρωμής

πληρωμή 8.400 $. Αυτή η εφάπαξ επιχορήγηση καταβάλλεται αυτόματα.

Πώς εφαρμόζεται

Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα λάβετε αυτόματα
την Εφάπαξ επιχορήγηση για Παραλήπτες
Συμπληρώματος Εγγυημένου Εισοδήματος
που έλαβαν επιδόματα πανδημίας.

Ημερομηνία πληρωμής

Εάν λάβετε την πληρωμή της
σύνταξης ή του επιδόματος
γήρατος με απευθείας κατάθεση, θα λάβετε επίσης
αυτήν την πληρωμή με απευθείας κατάθεση.
Εάν λάβετε την πληρωμή της
σύνταξης ή του επιδόματος
γήρατος με επιταγή, θα λάβετε επίσης αυτήν την πληρωμή με επιταγή.
Επιπτώσεις στις παροχές που ελέγχονται
βάσει του εισοδήματος
Αυτή η επιχορήγηση δεν θα επηρεάσει το
επίδομα του Συμπληρώματος Εγγυημένου
Εισοδήματος ή το επίδομα Επιδόματος
για τη σύζυγό σας ή τον σύντροφο κοινού
δικαίου.
Η Εφάπαξ επιχορήγηση για Παραλήπτες
Συμπληρώματος Εγγυημένου Εισοδήματος
που έλαβαν Παροχές Πανδημίας είναι ένα
μη φορολογητέο και μη δηλωτέο όφελος για
το οποίο δεν θα λάβετε φορολογικό έντυπο.
Δεν θα ληφθούν φόροι ή μειώσεις από την
επιχορήγηση σας.

Πώς υπολογίζουμε το ποσό

Για να προσδιορίσουμε την απώλεια μηνιαίων παροχών σας, συγκρίναμε τη μείωση
των πληρωμών μεταξύ Ιουνίου 2021 και
Ιουλίου 2021.
Η εφάπαξ επιχορήγηση θα ισούται με τη συνολική μείωση ή απώλεια 12 μηνών
Εφάπαξ επιχορήγηση για αποδέκτες GIS
που έλαβαν επιδόματα πανδημίας, για παράδειγμα εαν είσασταν επιλέξιμοι για την
«Εφάπαξ επιχορήγηση για αποδέκτες GIS
που έλαβαν επιδόματα πανδημίας».
Τον Ιούνιο του 2021, έλαβαν μηνιαία πληρωμή GIS 900 $.
Τον Ιούλιο του 2021, έλαβαν μηνιαία πληρωμή GIS 200 $ (700 $ χαμηλότερη από την
πληρωμή GIS τον Ιούνιο του 2021).
Για να υπολογίσετε το ποσό της εφάπαξ επιδότησής του:
$900 - $200 = $700
$700 x 12 = $8.400
Τον Απρίλιο του 2022, θα λάβετε εφάπαξ

758 Pape Ave., Toronto, On 416-465-3243 cell 416-888-0894

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided

LS

Εκτός Καναδά

Εάν λάβετε την πληρωμή
σας με επιταγή, οι διεθνείς
ταχυδρομικές διακοπές ενδέχεται να καθυστερήσουν την
παραλαβή των επιταγών.

Αυτή η πληρωμή εκδώθηκε αυτόματα την
εβδομάδα της 19ης Απριλίου 2022.
Εάν ζείτε στον Καναδά ή λαμβάνετε την
πληρωμή της σύνταξής σας με απευθείας
κατάθεση, θα πρέπει να το λάβετε εντός 1-2
εργάσιμων ημερών. Εάν λάβετε την πληρωΠοσό επιχορήγησης
μή της σύνταξής σας με επιταγή, θα πρέΤο ποσό που θα λάβετε ισοδυναμεί με το πει να τη λάβετε εντός 5 έως 10 εργάσιμων
άθροισμα των παροχών που έχετε χάσει
από τον Ιούλιο του 2021 επειδή λάβατε επίδομα πανδημίας το 2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας

G

ημερών.

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

translations@primus.ca

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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Ταυτότητα και δίπλωμα
οδήγησης στο κινητό
Από 27 Ιουλίου έρχεται η εφαρμογή
Περισσότερες πληροφορίες για την αποκάλυψη που έκανε ο υπουργός Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο OT Forum – Meta
Living σχετικά με το ψηφιακό δίπλωμα και
την ψηφιακή ταυτότητα, έκανε ο γενικός
γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων,
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.
Ο κ. Αναγνωστόπουλος υπενθύμισε πως
από τις 27 Ιουλίου όλοι οι πολίτες θα έχουν
τη δυνατότητα να έχουν σε ψηφιακή μορφή στο κινητό, τόσο το δίπλωμα οδήγησης
τους, αλλά και την ψηφιακή τους ταυτότητα.
Σημειώνεται πως την τρέχουσα είδηση είχε
προαναγγείλει ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, δηλώνοντας πως οι πολίτες δεν
θα χρειάζεται να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά και το δίπλωμα οδήγησης τους σε
λίγες μέρες από σήμερα.
Θα είναι διαθέσιμα το απόγευμα της 27ης
Ιουλίου
Κι αυτό, καθότι θα μπορούν να έχουν τα έγγραφα αυτά -ηλεκτρονικά- μέσα στο wallet
του κινητού τους, όπως ανακοίνωσε ο
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας

στο OT FORUM και στο πάνελ «Ευφυείς,
Βιώσιμες πόλεις – Ευφυείς πολίτες».
Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, θα μπορούμε να έχουμε στο wallet του κινητού μας
την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης,
αλλά όχι το διαβατήριο, καθώς αυτό αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο, κάτι το οποίο απαιτεί διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα υπηρεσία θα
είναι διαθέσιμη από το απόγευμα της 27ης
Ιουλίου, σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό του υπουργείου, τόνισε ο αρμόδιος
υπουργός.
Αναδυόμενες τεχνολογίες
Επιπλέον, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι
σύντομα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για
τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Μέσα σε αυτό
θα περιλαμβάνεται η ένταξη της ταυτότητας
στο wallet του κινητού, όπως προναφέρθηκε, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και το ΚΕΠΑ,
το οποίο αφορά Άτομα με Αναπηρία, κάτι το
οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Άλλωστε, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι «η ψηφιακή στρατηγική
πρέπει να είναι κοινωνική».

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Ποιος
τον πιστεύει για τις εκλογές;
Παράγοντα αστάθειας χαρακτήρισε εκ νέου
σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης
Τσίπρας, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει
χθες από το βήμα της Βουλής. Σχολιάζοντας
μέσω twitter τη δήλωση του κ.Μητσοτάκη
στη συνέντευξή του στον Σκάι 100,3 ότι οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας,

ο κ.Τσίπρας έγραψε:
«Μέχρι χθες ανακοίνωνε υποψηφίους για τη
μάχη του σταυρού & τροφοδοτούσε ΜΜΕ
με ημερομηνίες. Τώρα θυμήθηκε τη σταθερότητα και ότι οι εκλογές δεν είναι «εθνικά
υπεύθυνες». Ποιος τον εμπιστεύεται; Έχει
χάσει τον έλεγχο και όσο παραμένει αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα αστάθειας».

ΚΚΕ: Σταθερότητα της σημερινής
πολιτικής, για το λαό σημαίνει
αστάθεια, ανασφάλεια και νέα βάρη
«Το "άγχος" και το κριτήριο των αποφάσεων
του κ. Μητσοτάκη δεν είναι γενικά η "σταθερότητα", αλλά η σταθερότητα της σημερινής
πολιτικής, που για το λαό σημαίνει αστάθεια, ανασφάλεια και νέα βάρη» αναφέρει
το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη του
πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.
«Γι' αυτό τον λόγο και η αναμέτρηση με αυτήν την στρατηγική, την οποία με επιμέρους

διαφορές υπηρετούν και τα άλλα κόμματα,
είναι καθημερινή και συνεχής και στις εκλογές -όποτε κι αν γίνουν- πρέπει να εκφραστεί με ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ.
Άλλωστε και η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δίνει πραγματικές απαντήσεις στα
σημερινά αδιέξοδα για το λαό» καταλήγει το
σχόλιο του κόμματος.

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για Μητσοτάκη
Μας επιτίθεται για να θολώσει το θετικό μας μήνυμα
Διαρκή προσπάθεια ωραιοποίησης της
πραγματικότητας καταλογίζει στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος. Σε δήλωσή του, μετά τη
συνέντευξη του κ.Μητσοτάκη στον Σκάι
100,3, ο κ.Μάντζος απαντά στα όσα είπε
για τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι ο

κ.Μητσοτάκης «επιμένει να μας επιτίθεται,
προσπαθώντας -μάταια- να «θολώσει» το
θετικό μας μήνυμα. Του συνιστούμε να περιμένει ως τις εκλογές -αν πρώτα κατασταλάξει πότε θα τις κάνει- και να αναμένει τη
λαϊκή ετυμηγορία. Και τότε θα φανεί ποιοι
εργάζονται για το καλό του τόπου και ποιοι
για τις καρέκλες και τα αξιώματα»

Δένδιας: Παρουσίασε τις ελληνικές
θέσεις στην Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής
ΟΥπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε
νωρίτερα σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής (House
of Representatives) Gregory Meeks, καθώς
και μέλη της εν λόγω Βουλής. Παρών ήταν
επίσης ο Αμερικανός Πρέσβης George
Tsunis.
Ο Υπουργός Εξωτερικών καταρχάς αναφέρθηκε στο εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, τονίζοντας την σημασία των
τροποποιητικών πρωτοκόλλων στην Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας,
ανέφεραν διπλωματικές πηγές.
Στο πλαίσιο αυτό έκανε ιδιαίτερη μνεία στη
σημασία της Αλεξανδρούπολης, τόσο ως
ενεργειακό κόμβο σε μια κρίσιμη, όπως
αποδείχθηκε συγκυρία, καθώς και στην σημασία της για την ασφάλεια και άμυνα των
Νατοϊκών Συμμάχων.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σχήμα
«3+1», για την οποία η Ελλάδα επιθυμεί
την περαιτέρω διεύρυνση της ημερήσιας
διάταξης, καθώς και τον μετασχηματισμό
σε ένα σχήμα πολυμερούς συνεργασίας.
Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τα
μέλη της αντιπροσωπείας για τις θέσεις που
λαμβάνει το Αμερικανικό Κογκρέσο, μέσω
της σχετικής νομοθεσίας, αναφερόμενος
για παράδειγμα στο East Med Act 2019.
Αναφέρθηκε στην ελληνική στήριξη στην
Ουκρανία, η οποία αποτελεί στάση αρχής,
καθώς και στην στήριξη της ένταξης της
Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ,
καθώς, όπως, υπογράμμισε, οι εν λόγω
χώρες είναι δημοκρατίες με βαθιές ρίζες,
με σεβασμό στο Δίκαιο και στα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Στη συνέχεια, προέβη σε ενδελεχή ενημέρωση για την προκλητική και παραβατική
συμπεριφορά της Τουρκίας, την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, καθώς και την απειλή πολέμου.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε και σχετικούς χάρτες, που απεικονίζουν τις παράνομες τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις.
Τόνισε ότι οι θέσεις μας εδράζονται στον
σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα
του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και ότι
η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να επιλύσει την
μοναδική διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ
στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο,
στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου της
Θάλασσας.
Αναφέρθηκε επί τούτου στις διμερείς συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς
και στην πολιτική συμφωνία για την παραπομπή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Σημειώνεται ότι η Αμερικανική πλευρά υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως
ένα πραγματικό φίλο και εταίρο και έδειξε
κατανόηση για τις θέσεις μας.

Νέα ηχηρή καταδίκη της
Τουρκίας από Μπορέλ
Η Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών
μελών της ΕΕ
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή
του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε
ζητήσει να ληφθούν μέτρα κατά της Τουρκίας για την πρωτοφανή παραβίαση από
πλευράς της του Διεθνούς Δικαίου όταν
δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο
και προσέγγισαν την Αλεξανδρούπολη σε
απόσταση μόλις 2,5 ν.μ.
Μία σαφής καταπάτηση όλων των θεμελιωδών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου που
υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή σε μία κρίσιμη συγκυρία
που η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον ρωσικό
αναθεωρητισμό.
Στην απάντησή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Γιοσέπ Μπορέλ για μία
ακόμη φορά είναι απολύτως καταδικαστικός
για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας
και αλληλέγγυος προς τη χώρα μας για τις
προκλητικές και επιθετικές ενέργειες της
τουρκικής πλευράς.
Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας αποτελούν πηγή
ανησυχίας και σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την προθυμία της να συνεργαστεί με
την Τουρκία για την ενίσχυση της συνεργασίας, με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο, σε διάφορους τομείς κοινού
ενδιαφέροντος υπό την προϋπόθεση ότι η
Τουρκία θα απέχει από νέες προκλήσεις ή
μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του
Διεθνούς Δικαίου.
Και καταλήγει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
συνεχίσει να απαιτεί από την Τουρκία να
παύσει όλες τις απειλές και τις ενέργειες
που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας
καθώς και να σέβεται την κυριαρχία όλων
των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών
τους υδάτων και του εναέριου χώρου του».
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Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο τεσσάρων
αξόνων για την αντιμετώπιση
της στεγαστικής κρίσης
Επίδομα ενοικίου έως 350 ευρώ σε 150.000
νέους ως 44 ετών, μπλόκο στα funds για το
Airbnb, τράπεζα στέγης για χαμηλά ενοίκια,
νέο πτωχευτικό νόμο, είναι μέσα στα μέτρα
για τα οποία δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε
ειδική εκδήλωση του κόμματός του για το
στεγαστικό πρόβλημα.
O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιέγραψε
με μελανά χρώματα την κοινωνική πραγματικότητα που βιώνει η πλειονότητα της
κοινωνίας λόγω της κρίσης ακρίβειας, ενώ
ανέπτυξε την στρατηγική του κόμματος του
για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης.
Eπιτέθηκε στην κυβέρνηση γιατί ευνοεί μία
κερδοσκοπική πολιτική των funds και της
ανεξέλεγκτης ανάπτυξης του Airbnb, αφήνοντας ανυπεράσπιστους τους πολίτες. «Η
Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη
όπου το 40% του πληθυσμού, 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά σε σύνολο 4,1 εκατομμυρίων, βρίσκεται σήμερα σε δεινή στεγαστική
κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε: «Γιατί δίνουν πάνω από το μισό του εισοδήματός τους για τις ανάγκες στέγασης,
για νοίκι ή για δόση στεγαστικού δανείου,
για ρεύμα, θέρμανση ή ψύξη και κοινόχρηστα. Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης, το
αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 9%. Και
δεύτερη χειρότερη, μετά την Ελλάδα, είναι η
Βουλγαρία με ποσοστό 17,5%».
Αναφέρθηκε κατ αρχήν στην κρίση ακρίβειας και περιέγραψε τις δυνατότητες άμεσης ανακούφισης:
-Με το πλαφόν στη χονδρική και στη λιανική αγορά ρεύματος.
-Με την αποκατάσταση του δημόσιου
ρόλου της ΔΕΗ.
-Με το τέλος της αισχροκέρδειας των
παραγωγών.
-Με τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα
κατανάλωσης.
-Με τη διαγραφή μέρους του πανδημικού χρέους.
-Με την αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 800 ευρώ.
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «αντίστοιχες άμεσες παρεμβάσεις σχεδιάζουμε και για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας
νοικοκυριών με συσσωρευμένα χρέη ρεύματος, αερίου, ενοικίου, με κομμένες παροχές ηλεκτρικού, που αντιμετωπίζουν και
επισιτιστική κρίση. Το σχέδιό μας, για παράδειγμα, προβλέπει:
-Τη δωρεάν επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος
-Τη παροχή δωρεάν ρεύματος έως 300
kw ανά μήνα και ανά νοικοκυριό, με προπληρωμένη κάρτα αλληλεγγύης για αγορά τροφίμων και βασικών ειδών.
Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε την στρατηγική
του για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης που κινείται στο τρίπτυχο: Άμεση ανακούφιση, ανασύνταξη και προοπτική.
Το Σχέδιό του όπως ανέφερε κινείται
στους εξής άξονες:
* Ο πρώτος άξονας του σχεδίου αφορά την
αντιμετώπιση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών με εγγύηση
την κατοικία, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και εξήγησε: «Από τα 4 εκατομμύρια νοικοκυριά,
τα 3 εκατ. έχουν ιδιόκτητη στέγη και από
αυτά το 23% έχουν δάνεια και υποθήκες.
Υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη να

προλάβουμε ένα τεράστιο κύμα εκποίησης
της λαϊκής περιουσίας που όμοιο του δεν
έχει ζήσει ποτέ η χώρα, ακόμα και στα πιο
σκληρά μνημονιακά χρόνια της μεγάλης
κρίσης». Για να προλάβει τον κίνδυνο να αλλάξει χέρια η ακίνητη περιουσία το σχέδιο
του προβλέπει:
-Την κατάργηση του ακραία αντικοινωνικού Πτωχευτικού Νόμου που ψήφισε η
κυβέρνηση της ΝΔ
-Την επαναφορά της προστασίας τη κύριας κατοικίας των λαϊκών στρωμάτων
και της μεσαίας τάξης με την υπαγωγή
της τόσο στην εξωδικαστική όσο και στη
δικαστική διαδικασία, και την δεσμευτικότητα των ρυθμίσεων για τους πιστωτές και κυρίως για τις Τράπεζες. Για ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας, η
χορήγηση ρύθμισης θα συνοδεύεται από
πρόγραμμα επιδότησης της αποπληρωμής των δόσεων.
-Επιπρόσθετα, για τα ρυθμισμένα δάνεια νοικοκυριών σχεδιάζουμε μια μεγάλη καινοτομία: Τη δημιουργία Ειδικού
Ταμείου Αναδιαρθρώσεων εντός της
Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα επιχορηγεί υπό προϋποθέσεις τμήμα της
ρυθμισμένης οφειλής που δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει ο οφειλέτης.
* Ο δεύτερος άξονας του Σχεδίου μας,
αφορά τον έλεγχο της δραστηριότητας του
Airbnb που αποτελεί μια από της βασικές
αιτίες της συνεχούς αύξησης τιμών αγοράς
και ενοικίων κατοικίας και της δημιουργίας
νέας φούσκας ακινήτων. Τα τρία τελευταία
χρόνια η ραγδαία αύξηση των τιμών αγοράς
ακινήτων και ενοικίων φτάνει μεσοσταθμικά
στο 32%. Η πρόσφατη αύξηση των αντικειμενικών αξιών κατά 20% από την 1/1/22
στο 55% των περιοχών της χώρας, όπως
και η αύξηση του κόστους κατασκευής νέων
κατοικιών ενισχύει τη φούσκα ακινήτων δηλαδή τα υπερτιμημένα νοίκια και το κόστος
αγοράς ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και προσέθεσε: Γι' αυτό το
σχέδιό μας προβλέπει :
-Την απαγόρευση δραστηριοτήτων
Airbnb στα νομικά πρόσωπα, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
-Την απελευθέρωση της δραστηριότητας
του Airbnb μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και έως 3 ακίνητα ανά ιδιοκτήτη και
διαχειριστή.
-Τη θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων
για τη μικτή μίσθωση, δηλαδή 8-9 μήνες
ως κατοικία ή φοιτητική κατοικία και 3 - 4
μήνες ως airbnb.
* Ο τρίτος άξονας του σχεδίου, είναι η προστασία του δικαιώματος των νέων στην αυτόνομη και ανεξάρτητη ζωή. «Στόχος μας
είναι η επανάκτηση του δικαιώματος στη
Στέγη των νέων και ειδικότερα των νέων
ζευγαριών 24-44 ετών» τόνισε.
Το Σχέδιό προβλέπει:
-Τον διπλασιασμό τόσο του επιδόματος

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης
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Ποιοι κερδίζουν και πόσα – Παραδείγματα
«Μικροενέσεις» ρευστότητας κάνει
η κυβέρνηση ώστε να ενισχυθούν τα
εισοδήματα των νοικοκυριών. Μετά
την διπλή αύξηση του κατώτατου
μισθού, τις επιταγές ακρίβειας που
δόθηκαν σε ευάλωτους πολίτες, τις
επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς
ρεύματος, η κυβέρνηση θα προχωρήσει και στην πλήρη κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης και στον
δημόσιο τομέα από το 2023, όπως
προανήγγειλε από το βήμα της βουλής ο πρωθυπουργός.
Η εισφορά αλληλεγγύης ήρθε ως
προσωρινό μέτρο το 2011, και έγινε μόνιμο καθώς χρειάστηκε πάνω
από μια δεκαετία για να τολμήσει
μια ελληνική κυβέρνηση να ανοίξει
ξανά το «σεντούκι» της εισφοράς.
Για το 2021 και το 2022, πάντως η
εισφορά αλληλεγγύης έχει παγώσει
προσωρινά για τους εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα. Από το 2023
πλέον θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης εντελώς για το σύνολο των εργαζομένων
και τους συνταξιούχους.
Η πλήρης κατάργηση απαιτεί δημοσιονομικό χώρο της τάξεως των 1,2 δισ. ευρώ και γι
αυτό άλλωστε παραπέμπεται για το 2023.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται κλιμακωτά με τους συντελεστές να κυμαίνονται από 2,2% έως και 10%, για τους
φορολογούμενους με συνολικό ετήσιο ή
τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000
ευρώ.
Έτσι εάν τελικά η κυβέρνηση προχωρήσει
σε κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
από το 2023, συνταξιούχοι και δημόσιοι
όσο και των δικαιούχων επιδόματος στέγης, ηλικίας 25-44 ετών.
Έτσι αυξάνουμε την επιδότηση από 70
ευρώ σε 140 ευρώ το μήνα για νοικοκυριό
με ένα μέλος και από 175 ευρώ σε 350 ευρώ
το μήνα για νοικοκυριό με 2 παιδιά.
Αντιστοίχως αυξάνουμε και τα εισοδηματικά
κριτήρια. Από 7.000 ευρώ σε 14.000 για την
επιδότηση νοικοκυριού με ένα μέλος. Και
από 17.500 ευρώ σε 35.000 ευρώ για την
επιδότηση ζευγαριού με 2 παιδιά.
Το σύνολο των δικαιούχων θα φτάσει τις
150.000 νοικοκυριά 25-44 ετών. Με συνολικό επιπλέον κόστος 255 εκατ. ευρώ/έτος.
* Ο τέταρτος και πιο συνολικός άξονας,
αφορά τη Νέα Στεγαστική Πολιτική και την
εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης για την
κοινωνική πλειοψηφία.
Για το σκοπό αυτό το Σχέδιό προβλέπει:
Τη Δημιουργία Τράπεζας Στέγης από:
α) κενά, ανεκμετάλλευτα κτίρια του δημοσίου, των δήμων, της Εκκλησίας και μη
κερδοσκοπικών φορέων κοινωφελούς σκοπού (σωματεία, ιδρύματα, κληροδοτήματα,
κ.λπ.) για αγορά ή ενοικίαση.
β) κενά εγκαταλελειμμένα κτίρια ιδιωτών
σε διάφορους δήμους (κατοικίες ή άλλων
χρήσεων, εφόσον μετατρέπονται εύκολα σε
κατοικίες) για αγορά ή ενοικίαση. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κενών κτιρίων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
γ) κυρίως όμως από κατοικίες και διαμερίσματα ιδιωτών που θα τις διαθέσουν στην
Τράπεζα Στέγης προς ενοικίαση για 3, 5
ή 8 χρόνια χάρη σε ένα ελκυστικό πακέτο

υπάλληλοι με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
θα δουν αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς
τους όπως βλέπουν από το 2021 οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
Συντελεστές υπολογισμού ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης
Πόσα κερδίζουν – Παραδείγματα
Συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 13.000
ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 22 ευρώ. Για
εισόδημα 15.000 ευρώ η ελάφρυνση ανεβαίνει στα 66 ευρώ τον χρόνο.
Για έναν δημόσιο υπάλληλο με ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ η ελάφρυνση θα είναι
της τάξεως των 132 ευρώ ετησίως.
Για δημόσιο υπάλληλο με εισόδημα 21.000
ευρώ, το όφελος είναι 226 ευρώ, ενώ για
υψηλότερο εισόδημα 26.000 ευρώ, το όφελος ανεβαίνει στα 476 ευρώ.
κινήτρων, που θα τους δοθεί από το κράτος.
Το οποίο περιλαμβάνει:
- Φοροελαφρύνσεις, κατάργηση φόρου
ενοικίου και ΕΝΦΙΑ
‒ Εξασφάλιση καταβολής ενοικίου 12 μήνες το χρόνο
‒ Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου και
ενεργειακό πιστοποιητικό
‒ Ασφάλεια πυρός και νομική κάλυψη
‒ Εγγύηση καλής κατάστασης και ανακαίνιση του ακινήτου μετά τη λήξη της
παραχώρησης
Συνεχίζοντας εξήγησε ότι «ο πυρήνας του
σχεδίου μας είναι η τρίτη περίπτωση, ακριβώς γιατί δεν απαιτείται μεγάλος χρόνος και
έξοδα αποκατάστασης και μπορεί πράγματι
να αποτελέσει τον άμεσο ρυθμιστικό παράγοντα συγκράτησης των ενοικίων και ελέγχου της φούσκας ακινήτων.
Το σχέδιό μας προβλέπει την Ψηφιακή Διαχείριση και Διάθεση της Προσιτής Οικονομικά Στέγης (ΠΟΣ)
α) Θεσπίζοντας νόμο-πλαίσιο για τη στέγη
και κεντρική δομή του Κράτους σε επίπεδο
Υφυπουργείου στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Δημιουργώντας ψηφιακό παρατηρητήριο
αποθέματος στέγης το οποίο θα λειτουργεί
σε κάθε δήμο της χώρας και στην κεντρική
δομή του κράτους και περιλαμβάνει μητρώα
κατοικιών, μητρώα δικαιούχων και αντιστοίχιση μεταξύ δικαιούχων και κατοικιών».
Η στέγη, ανέφερε ο κ. Τσίπρας αποτελεί ένα
ζήτημα συστράτευσης και συμπόρευσης
δυνάμεων που μελετούν, βιώνουν και γνωρίζουν το φαινόμενο.
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Ford says he'll end 'unfair'
insurance premiums based
on Ontario postal codes
Ontario drivers could soon see the end of
"unfair" insurance policies with premiums
based on postal codes, Premier Doug Ford
said Thursday.
The Ford government has been
implementing driver-friendly policies lately
by cancelling licence plate renewal fees,
removing some tolls from highways and
cutting the gas tax.
But there is another common complaint
the government appears ready to tackle –
postal code discrimination, and many drivers
are upset their premiums could go up based
on where they live, even if they have a clean
driving record with no accidents or tickets.
At a Thursday press conference, Premier
Doug Ford appeared ready to take on the
issue, calling insurance premiums based on
where you live “unfair” and saying they could
be coming to an end.
"I know we’re working on a plan for insurance
companies, as far as I’m concerned, that’s
totally unfair for the people of Brampton,
of Scarborough, they're going after these
people based on their postal code,” he said
at a press conference.
“That’s going to come to an end real quick.
They have to treat people fairly.”
Matt Hands, director of insurance with
RateHub, an insurance comparison website,
told CTV News Toronto it “doesn’t make
sense that someone with a clean driving
record has to pay more because they live in

a certain area.”
He said changing the insurance system will
take time and he believes if people paying
higher rates get an insurance decrease,
other drivers may see their rates go up.
"They are going to have to spread the risk
so it might mean that people who have
been paying a lower rate in say London or
Ottawa might see an increase to help offset
the decreases in the other areas because
insurance is all about balancing the risk,” he
said.
In the provincial budget released in April
the Ford government also said it plans to
crack down on insurance fraud, create
more choices for consumers and enhance
fairness in the system.
While the premier said insurance reform
is coming, there's no timeline as to when
it could happen. Still, after years of talking
about it, substantial changes could be
coming to the province's insurance system.

Ontario committed to portable
benefits, labour minister says
Ontario is planning to move forward on a
plan to offer “portable benefits” to workers
who don't have health, dental or vision
coverage.
Labour Minister Monte McNaughton
says the government plans to make the
benefits package a reality and is awaiting
recommendations expected this month from
a panel of experts on how best to implement
it.
It's one of several pending policies on the
labour file McNaughton has carried over
since the Progressive Conservatives were
re-elected last month.
McNaughton says cabinet is also currently
discussing next steps for its temporary
program offering three days of paid sick
leave that's set to expire at the end of this

month.
He says the government will share next steps
for paid sick leave in the coming weeks.
McNaughton also says the government
is sticking with its plan to increase the
minimum wage by 50 cents to $15.50 in
October and won't change that increase
based on inflation seen since then.

Bank of Canada's rapid rate hikes likely
to cause a recession, study finds
The Bank of Canada's strategy
of rapidly increasing its key
interest rate in an effort to tackle
skyrocketing inflation will likely
trigger a recession, says a new
study released Tuesday from
the Canadian Centre for Policy
Alternatives (CCPA).
The study showed that in the
last 60 years the central bank
has in three cases managed
a 5.7 per cent reduction in
the inflation rate by quickly
raising interest rate, and
each case was followed by a
recession.
The research institute said if
the central bank aims to bring
inflation down from 7.7 per cent
to its two per cent target by quickly raising
rates, it could cause significant "collateral
damage," including 850,000 job losses,
and is calling for a new policy on inflation
targeting to reduce that risk.
Jennifer Lee, senior economist at BMO
Capital Markets, who is expecting a 0.75
percentage point interest rate increase from
the Bank of Canada this month, said the
swift and aggressive hikes will "for sure"
cause a significant slowdown in economic
growth.
"Whether or not it's going to be an official
recession remains to be seen, but clearly a
significant slowdown," she said.
She also said there are few alternatives that
the central bank has at its disposal right now
to tackle inflation.
"Rate hikes are needed right now -- larger
ones -- to slay this inflation monster sooner
rather than later," she said.
David Doyle, head of economics at
Macquarie Group, who is also expecting a
0.75 percentage point hike, is forecasting a
recession in 2023 in both Canada and the
United States.
"We expect the contraction to be greater in
Canada due to its more severe structural
imbalances, such as housing investment
and consumer debt levels," he said.
Canada is already experiencing a slowdown
in economic growth and even seeing layoffs
in some sectors, like technology.
Statistics Canada said last week it expects
to report a GDP contraction of 0.2 per cent
for the month of May amid weakness in the
resource, manufacturing and construction
sectors.
In its study, the CCPA said the Bank of

Canada could potentially reduce the risk of
sending the economy into a recession by
adjusting its target inflation rate to four per
cent.
The study highlighted how the bank has
successfully avoided a recession when it
has aimed for smaller reductions in inflation,
allowing the bank to bring in smaller rate
increases over a longer period.
However, Doyle said raising the inflation
target to four per cent would be a "bad idea."
"It would damage the Bank of Canada's
credibility and independence and create
more uncertainty," he said. "It would also
increase the risk of a severe downside
scenario, where there is a de-anchoring
of consumer and business inflation
expectations."
The CCPA study comes a day after the
Bank of Canada released two quarterly
surveys which revealed consumers and
businesses expect inflation to stay high
for several years, further increasing the
odds of a 0.75 percentage point interest
rate hike this month.
While speaking to reporters at an event in
Brampton, Ont. on Tuesday, Deputy Prime
Minister Chrystia Freeland was asked
about the CCPA study and said the Bank
of Canada is well-equipped to handle the
inflation problem.
"It has the tools and it has the expertise to
(bring down inflation). And I think we should
all have confidence that the Bank of Canada
will do its job," she said.
As for how long it might take to even reach
the central bank's two per cent inflation
target, BMO's Lee said we'll likely see three
per cent inflation by end of the 2023, with
two per cent more a 2024 or 2025 possibility.
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Surging energy prices harmful to families, should drive green transition: Freeland
Deputy Prime Minister Chrystia Freeland
said the federal government is absolutely
concerned about inflation, but dismissed
critics who called her callous and out of
touch for suggesting the high cost of gas is
a reminder of why we need to transition to
greener energy solutions.
Calls for the government to provide
more immediate relief to Canadians
struggling to fill their cars and feed their
families have piled up even as clean
energy experts agree the incentive for
Canadians to go greener is stronger than
ever before.
Freeland was touring southern Ontario this
week promoting the government's response
to inflation, such as increased federal
benefits, and cuts to child-care costs under
new agreements signed with every province.
She said those increases will help Canadian
families right now. She also said they were
long accounted for in government budgets
and won't risk increasing inflation further
by dousing the economy with more money,
driving up demand at a time when supply
crunches are a major factor behind rising
prices.
"I know that inflation is making life more
expensive," she said at a trucking company
in Brampton, Ont., Tuesday.
Statistics Canada reported that inflation
hit 7.7 per cent in May, the fastest pace
since January 1983. Soaring gas prices
— which were 48 per cent higher in May
compared to a year earlier — were a
major factor.
Freeland said inflation is largely caused
by forces outside of Canada's control:
the Russian war in Ukraine and supply
chain hits from COVID-19.
She then added that "from my
perspective this price increase in fuel
costs is a reminder of why climate action
is so important, and why as a country we
have to work even harder and move even
faster towards a green economy. It's an
insurance policy against higher energy
prices."
Interim Conservative leader Candice
Bergen scoffed at the comment as proof that
"the Liberals have always wanted high gas
prices."
"They have no respect for struggling families
and working Canadians," she said on Twitter.
Asked about what she said on Wednesday,
Freeland said it is "completely false" to say

she isn't concerned that Canadian families
are hurting.
"Of course I am concerned," she said.
But she said it is also true that "the energy
crisis that the world is going through right
now, absolutely does mean that we need to
focus on the green transition."
Dan Woynillowicz, principal at the climate
and energy consulting firm Polaris Strategy,
said domestic electricity prices are not
subject to the same global price volatility as
oil. An economy run on clean electricity, he
said, should be insulated from these kind of
price shocks in the future.
Greg MacEachern, a liberal strategist and
senior vice-president at Proof Strategies,
said the issue for Freeland isn't necessarily
what she said, but how she said it.
"This summer might be a good opportunity
to do a communications audit, a test to see
how their message is landing with average
Canadians," he said.
MacEachern said Conservative leadership
front-runner Pierre Poilievre is relentlessly
going after the government over inflation
and tapping into the anger and fatigue
many Canadians are feeling after two years
of upheaval. People are looking to their
elected leaders to see who really seems to
understand their pain, he said.
He noted that Ontario Premier Doug Ford did
that to great success in the recent election,
where he cruised to an easy victory with an
even bigger majority.
"The government cannot underestimate
the crankiness of the public right now,"
MacEachern said.

financial challenges."
Woynillowicz said lowering or eliminating
transit fares might be more direct relief,
without harming climate policies.
Michael Bernstein, executive director at
Clean Prosperity, which looks for marketbased solutions to the climate crisis, also
said the government should find a way to
give Canadians some relief without changing
climate policies and action on gas prices.
He said a recent Leger survey for Clean
Prosperity suggested more than half of
Canadians are facing hardship because of
increased energy costs, and two-thirds are
responding by driving less and reducing
their heating and cooling use at home.

Toronto offering zero-interest loans
up to $125K for green home retrofits
The City of Toronto is offering zero-interest
loans of up to $125,000 for green home
retrofits.

In a news release issued Thursday, the City
said homeowners will be able to access the
loans for terms of up to 15 years, with 20year terms available for retrofits that include
rooftop solar PV, geothermal, new windows
and electric heat pumps.
Homeowners will also be able to access
incentives for specific measures including
electric heat pumps, rooftop solar, and deep
retrofits.
“Currently, homes and buildings are the
largest sources of emissions in Toronto,
generating approximately 57 per cent of total
community-wide emissions, primarily from
the burning of fossil fuels (natural gas) for
heating and hot water,” the statement said.
The City said the loans and incentives are
part of its Home Energy Loan Program
(HELP), which has been offering low-interest
loans since 2014.
The federal government provided funding
to build on the program, including a loan of
up to $9.712 million to fund the zero-interest
To date the Liberals have rejected calls loans and a grant of up to $4.856 million.
to cut gas taxes.
Three provinces have cut them — Alberta
by 13 cents a litre in April, Newfoundland
and Labrador by seven cents in June and
Ontario by 5.7 cents on July 1.

A portion of the funding will go towards
developing
training,
education
and
resources for homeowners, contractors and
industry stakeholders, the statement said.
The zero-interest loans and incentives will
be available until the funding is used, at
which point low-interest loans will still be
available, the City said.
“Home improvements eligible for financing
include electric heat pumps, insulation (attic,
wall, basement), upgraded windows/doors,
air sealing, geothermal systems, rooftop
solar PV, tankless water heaters, solar hot
water systems, EV charging stations, battery
storage and more,” the statement said.
The City noted that homeowners may also
be eligible for the federal government’s
Canada Greener Homes Grant of up to
$5,000.
The HELP program is part of the City’s
wider objective to set Toronto on a path to
reduce community-wide greenhouse gas
emissions to net zero by 2040 and the Net
Zero Existing Buildings Strategy “which
recognizes the need to transform housing,”
the statement said.
There have been 245 home retrofit projects
supported by the HELP program since 2014.

Toronto homeowners can now legally
build apartment suites in their backyard

Ontario hospitals warn of
more upcoming ER closures
through the summer
Some Ontario hospitals, particularly those
in smaller communities, are warning that
recent emergency department closures may
recur throughout the summer.
Several ERs in communities such as Perth,
Clinton, Listowel and Wingham, have had to
close recently for hours or even days at a
time.
Others, such as in the northern community
of Red Lake, have managed to narrowly
avert pending closures, but say they expect
further disruptions this summer.
Karl Ellis, president and CEO of the Listowel
Wingham Hospital Alliance, says staffing is
always a challenge in the summer in smaller

Canada is the only G7 country not providing
some form of relief at the pumps at the
national level.
The average pump price Wednesday was
$1.94, 60 cents higher than a year ago. That
price includes the 10 cents per litre federal
gas tax, and 11 cents a litre in carbon price.
The latter is up 2.2 cents compared to a year
ago.
Woynillowicz said cutting the gas tax may be
a politically popular move, but it will likely just
drive demand back up, along with prices.
"So the benefit is kind of illusory," he said.
"It's there temporarily, but then it disappears
pretty quickly. And those people who are
most impacted are right back into the same
situation they were, in terms of facing these

hospitals, but this is the first time in the 20
years he has been in the field that they have
had to close an emergency department.
Ellis says one of the hospital sites has eight
full-time staff and four are on maternity
or sick leave, and it's difficult to backfill
those jobs because they are getting fewer
applicants than usual, pointing to a nursing
staffing crisis across the province.
The Ontario Nurses' Association has said
the shortage is caused by nurses leaving
the profession partly due to burnout after
more than two years on the front lines of the
pandemic.

A new ruling has made it officially legal
for Toronto residents to build backyard or
garden suites as a form of housing.
Garden suites are a secondary structure
built on the property of another home. The
city says they are “generally” smaller than
the main house on the lot, and are often
created as a way to house relatives, or as
rental units.
In Feb., Toronto City Council passed a bylaw
that would allow for the structures to be built
on resident’s property.
However, shortly after, the bylaw was
appealed to the Ontario Land Tribunal (OLT)
by a group of Toronto resident associations
dubbed ‘Building Better Neighbourhoods.’
“In its appeal, the alliance argues the City
clearly over-reached Provincial regulations
that limit garden suites to single detached,
semi-detached, and townhouses,” the group
said in a statement issued on March 8.
But, on June 2, the OLT dismissed the

appeal, rendering the form of housing legal.
“This is good news and it will help get some
more housing built,” Toronto Mayor John
Tory said in a statement included in the
release.
“Allowing garden suites across Toronto is
a key step forward in expanding housing
choice within the City’s neighbourhoods and
creating a more inclusive and resilient city
for current and future residents.”
According to the release, those who want
to build a garden suite, sometimes referred
to as a coach house, will need to ensure
it meets building code, such as maximum
building height.
If so, residents will only need to apply for
a building permit in order to go ahead with
their build.
Conversely, any garden suit that doesn’t
meet Zoning Bylaw requirements can seek
a minor variance application through the
Committee of Adjustment.
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Μητσοτάκης: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Δεν ψάχνω δημοσκοπικό ξέφωτο, είπε - Για τα ελληνοτουρκικά: Δεν θα ακολουθήσω τον Ερντογάν στη ρητορική της έντασης - Είμαστε έτοιμοι να
συνεχίσουμε τη στήριξη των πολιτών για όσο χρειαστεί - Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων: Η κυβέρνηση σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις
Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, δεν ψάχνω δημοσκοπικό ξέφωτο για να κάνω εκλογές, δήλωσε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και στους δημοσιογράφους Παύλο Τσίμα και Βασίλη
Χιώτη.
«Το να οδηγήσουμε τη χώρα σε πρόωρες
εκλογες, με τη βόμβα της απλής αναλογικής
και μία απρόβλεπτη Τουρκία, δεν πιστεύω
ότι είναι πράξη εθνικά υπεύθυνη» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την
συνέντευξή του επαναλαμβάνοντας ότι οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας για λόγους θεσμικής τάξης και πολιτικής
σταθερότητας.
Απαντώντας στο ερώτημα γιατί έγινε
χθες αυτή η απολογιστική συζήτηση
στη Βουλή αφού οι εκλογές θα γίνουν σε
έναν χρόνο, απάντησε ότι «είναι χρήσιμο
να μπορούμε να στεκόμαστε με αυτοκριτική διάθεση σε αυτά που έχουμε πετύχει,
να μαθαίνουμε από τα λάθη και να κρατάμε ζωντανή τη μεταρρυθμιστική ορμή.
Κάθε επέτειος είναι αφορμή και για έναν
απολογισμό».
Πρόσθεσε ότι μπαίνουμε και ημερολογιακά στην προεκλογική χρονιά και έστειλε
μήνυμα στους υπουργούς του ότι αυτό δεν
πρέπει να αποτελέσει άλλοθι να πέσουν οι
ρυθμοί του κυβερνητικού έργου. «Όχι απλά
δεν έχουμε κατεβάσει ταχύτατα, αλλά έχουμε επιταχύνει το έργο μας» είπε.
Σε ερώτηση αν είναι οριστική και αμετάκλητη η απόφασή του να γίνουν οι
εκλογές στο τέλος της τετραετίας, απάντησε: «Το έχω πει τόσες φορές ότι αυτό θα
γίνει. Από κει και πέρα καταλαβαίνω γιατί
κάθε φορά μπορεί να ανακινούνται σενάρια, αλλά δεν ψάχνω κάποιο δημοκοπικό
ξέφωτο για να κάνω εκλογές. Η δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης εξάλλου είναι
εξαιρετική».
Και συμπλήρωσε: «Το να οδηγήσουμε τη
χώρα σε πρόωρες εκλογες, με τη βόμβα
της απλής αναλογικής και μία απρόβλεπτη
Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι πράξη εθνικά
υπεύθυνη».
Μιλώντας για την απλή αναλογική την αποκάλεσε για άλλη μια φορά βόμβα και εκτίμησε ότι για κάποιο διάστημα η χώρα θα
βρεθεί με υπηρεσιακή κυβέρνηση σε μια
δύσκολη περίοδο.
«Η χώρα υπηρετείται καλύτερα από μονοκομματικές κυβερνήσεις, Θέλω να εξασφαλίσω την κυβερνητική σταθερότητα της
χώρας. Παίρνω το ρίσκο της σταθερότητας
κι αν έχει κάποιο πολιτικό κόστος, ας το
έχει. Αν αυτό με οδηγήσει σε ένα πολιτικό
κόστος, γιατί θα έχω να διαχειριστώ έναν
δύσκολο χειμώνα, ας γίνει έτσι» είπε ο
πρωθυπουργός.
Σε ερώτηση τι θα μπορούσε να συμβεί
μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης, χαρακτήρισε αυτή την συζήτηση πρόωρη, ωστόσο είπε: «Μια αυτοδύναμη ΝΔ
δεν σημαίνει μονοκομματική κυβέρνηση».
Σχολιάζοντας παλαιότερη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τόνισε ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος
πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός. Μάλιστα,
σχολίασε πως αυτή η δήλωση ο κ. Ανδρουλάκης δείχνει ασέβεια στην εντολή του λαού

και ενέχει χαρακτηριστικά αλαζονείας.
Ωστόσο δεν θέλησε αναπαντήσει στο ερώτημα αν θα απέκλειε μετεκλογική συνεργασία μαζί του, όπως δηλώνει για τον Αλέξη
Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτηθείς ποιο ήταν το πιο δύσκολο βίωμα στα τρία χρόνια διακυβέρνησης, ο
πρωθυπουργός απάντησε ότι η πιο δύσκολη κρίση ήταν οι περσινές καταστροφικές
πυρκαγιές. «Είσαι αντιμέτωπος με ένα φαινόμενο που σε ξεπερνά» είπε και πρόσθεσε
ότι φέτος το φαινόμενο τον τρομάζει λιγότερο καθώς έχει γίνει καλύτερη προετοιμασία.
Σε ερώτηση αν εκ των υστέρων βλέπει ότι
ήταν πολύ αυστηρή η κριτική για την φονική
πυρκαγιά στο Μάτι, απάντησε: «Η κριτική
μου για την τραγωδία στο Μάτι δεν αφορούσε την επιχειρησιακή διαχείριση, αν και αν
είχαμε το 112 θα ήταν καλύτερα. Αφορούσε τον άθλιο επικοινωνιακό χειρισμό και
την απόπειρα συγκάλυψης, εκεί άσκησα
κριτική».
Αναφερόμενος στην δικαιοσύνη, είπε ότι
έχουν γίνει παρεμβάσεις, όμως πρέπει να
γίνουν πολύ περισσότερα αναφέροντας χαρακτηριστικά τον θεμσό της πιλοτικής δίκης,
την αξιολόγηση των δικαστών από δικαστές
και την αναμόρφωση της σχολής δικαστών.
Για την υπόθεση της Novartis ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είπε ότι σέβεται την απόφαση
της δικαιοσύνης.
Συμπλήρωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να
στοχοποιήσει 10 πολιτικούς αντιπάλους
του, αλλά οι εννέα αθωώθηκαν.
«Από την άλλη» συνέχισε «δύο στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης και ο υπουργός αρμόδιος για τα ΜΜΕ
παραπέμπονται για σοβαρά αδικήματα, θα
αντιμετωπίσουν το ειδικό δικαστήριο. Δεν
μπορούμε να κάνουμε κάποιο άλλο σχόλιο,
αλλά αυτό είναι μια κηλίδα για τον ΣΥΡΙΖΑ».
Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο
κ. Μητσοτάκης είπε ότι ξεκίνησε με καλή
διάθεση τις επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο, όμως από τότε έγιναν πολλά.
Ανέφερε χαρακτηριστικά την υπογραφή του
τουρκολιβυκού μνημονίου, την εργαλειοποίηση του προσφυγικού στον Έβρο και το
πολύ δύσκολο καλοκαίρι του 2020 με μεγάλη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων
και των δύο χωρών.
Ο πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν πρόκειται
να υπάρξει βελτίωση των διμερών σχέσεων
όσο υπάρχει η απειλή της εθνικής κυριαρχίας. Ήμουν πολύ σαφής και ξεκάθαρος. Κι
αν δεν κατάλαβε ο κ. Ερντογάν, δεν ευθύνομαι εγώ».
Πρόσθεσε ότι έναν μήνα μετά την συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από τα ελληνικά
νησιά.
Τόνισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον Ερντογάν στη ρητορική της
έντασης, γιατί θα ξανασυζητήσουμε και θα
ξεχάσουμε τα «Μητσοτάκης γιοκ», όπως ξεχάσαμε τα όσα είχαν λεχθεί με αφορμή τον
Έβρο.
Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη: «Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει
εσαεί την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
στην Τουρκία. Μπορούμε να εξηγήσουμε
όμως στις ΗΠΑ ότι η προμήθεια όπλων
στην Τουρκία που αμφισβητεί την κυριαρχία
άλλης σύμμαχου χώρας δεν είναι προς το
συμφέρον των ΗΠΑ».

Απαντώντας στην κριτική που λέει ότι
τα χρήματα στην πανδημία δόθηκαν και
σε κάποιους που δεν τα είχαν ανάγκη, ο
πρωθυπουργός είπε ότι οι αυξημένες καταθέσεις είναι κι αυτές μια άμυνα στον πληθωρισμό και πως η απόδοση της οικονομίας
διακίωσε τις επιλογές μας.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να μάθουμε να
ζούμε με τις διαφορές μας με την Τουρκία,
εάν δεν μπορέσουμε να τις επιλύσουμε.Η
πρόθεση μας δεν είναι να απομονώσουμε
την Τουρκία, θέλουμε να συμφωνήσουμε
ότι ο τρόπος επίλυσης των διαφορών μας
δεν μπορεί να είναι άλλος από το διεθνές
δίκαιο».
Για την στάση του να μην υπάρξει μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα είπε ότι υπάρχουν δύο λόγοι.
Ο πρώτος όπως είπε είναι ότι δημοσιονομικά δεν το αντέχουμε. Αυτή τη στιγμή, σημείωσε, η εμφαση δίνεται στην ενέργεια, αυτή
είναι η επιλογή της κυβέρνησης.
Εξάλλου, συμπλήρωσε, γιατί να ωφεληθεί ο
επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα; Μια
οριζόντια μείωση θα σήμαινε απώλεια εσόδων και από κάποιους που αυτή τη στιγμή
δεν έχουν δυσκολία να πληρώσουν.
Για τα καύσιμα είπε ότι η παρέμβαση είναι
στοχευμένη κι όχι οριζόντια, η οποία θα συνεχιστεί εφόσον χρειαστεί.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει νέα αύξηση
του κατώτατου μισθού, απάντησε πως
δεν είναι αμελητέα η αύξηση των 50 ευρώ,
ωστόσο καταλαβαίνει ότι ροκανίζεται από
τις αυξήσεις.
Πρόσθεσε ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια λογική να αυξάνουμε τους μισθούς όσο αυξάνεται ο πληθωρισμός, γιατί
έτσι τροφοδοτείται ακόμη περισσότερο ο
πληθωρισμός.
Αναφερόμενος στις συντάξεις είπε ότι η
κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε, δημοσιονομικά, τα όρια της απόφασης του ΣτΕ για όσους δεν προσέφυγαν
στη Δικαιοσύνη.
«Θα έχουμε δύσκολο χειμώνα και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα γι' αυτό. Με πρώτο
κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη θα κατανείμουμε τα αγαθά της ανάπτυξης της οικονομίας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Για τα φαινόμενα κερδοσκοπίας σχολίασε
ότι έχουν μπει πολλά πρόστιμα, μπορούμε
όμως και καλύτερα.
Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα είναι αμειλίκτη σε περιπτώσεις επιχειρηματιών που
καταστρατηγούν δικαιώματα εργαζόμενων.

Στο ΕΜΠ το 2ο Συνέδριο των
Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών
Είναι πλέον αποδεκτό
ότι στο κύμα μετανάστευσης των τελευταίων
δεκαετιών σε αντίθεση
με τα προηγούμενα κύματα, έφυγαν από την
Ελλάδα πολλοί επιστήμονες και ίσως οι καλύτερα καταρτισμένοι.
Ανάμεσά τους και πολλοί μαθηματικοί, που διαπρέπουν σε πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα σε διάφορες γωνιές της γης. Εκτιμάται ότι ξεπερνούν τους 1000.
Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και μέχρι
και αύριο Παρασκευή 8 Ιουλίου, από κοινού
με όλα τα Τμήματα Μαθηματικών των Ελληνικών ΑΕΙ, το 2ο Συνέδριο των Απανταχού
Ελλήνων Μαθηματικών, στους χώρους του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το Συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, στοχεύει στην
καθιέρωση της Αθήνας ως τόπου επιστημονικής και δημιουργικής συνάντησης των
Ελλήνων μαθηματικών που ζουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για ένα
κορυφαίο επιστημονικό γεγονός, που συγκεντρώνει διακεκριμένους Έλληνες μαθηματικούς του εξωτερικού, σε μια εξαιρετικής
σημασίας διαβούλευση, ανταλλαγή ιδεών
και οριοθέτηση στόχων για το επόμενο διάστημα, που αφορούν στο παρόν και το μέλλον των Μαθηματικών.

Σημειώνεται ότι το Συνέδριο καλύπτει όλες τις
περιοχές των θεωρητικών
και των εφαρμοσμένων
Μαθηματικών,
φιλοξενώντας κεντρικές ομιλίες
από κορυφαίους Έλληνες
μαθηματικούς: Γεώργιος
Ακρίβης (Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων),
Σπυρίδων
Αλεξάκης (University of
Toronto), Κωνσταντίνος Δαφέρμος (Brown
University), Ιωάννης Εμίρης (ΕΚ «Αθηνά»,
ΕΚΠΑ), Ευστρατία Καλφαγιάννη (Michigan
State University), Ιωάννης Κοντογιάννης (University of Cambridge), Δημήτριος
Κουκουλόπουλος (University of Montreal),
Δημήτριος Μπερτσιμάς (Massachusetts
Institute of Technology) Παναγιώτης Σουγανίδης (Chicago University), Πέρλα Σούση
(University of Cambridge), Νικόλαος Φραντζικινάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Μαρία
Χλουβεράκη (University of Versailles-St
Quentin).
Σύμφωνα με τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα “Η Καθημερινή”,
ο πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας, καθηγητής του ΕΚΠΑ Ιωάννης
Εμμανουήλ “κάθε χρόνο, περίπου 20 με 30
Έλληνες πτυχιούχοι Μαθηματικών παίρνουν ακαδημαϊκές θέσεις στο εξωτερικό.
Είναι Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι
μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά και όχι
«να αποτελούν “άλλοθι διεθνοποίησης” των
ελληνικών φορέων, όπως έχει συμβεί ουκ
ολίγες φορές έως τώρα».
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Είναι πολύ λίγος για να αντέξει μία κριτική.
Ο μήνας του μέλιτος προ πολλού έχει λήξει.
Το ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από την κριτική
και στην αμηχανία του το δείχνει αυτό που
είναι στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Είναι
ένας φοβισμένος πρωθυπουργός και διστακτικός άνθρωπος ο Μητσοτάκης που όταν
ξεσκεπάζεις τα λάθη και τις αδυναμίες του
τα έχει χαμένα. Είναι εμφανής η αμηχανία
του όταν η τηλεόραση τον έδειχνε σε όλη
την διάρκεια της κριτικής που του έκαναν να
είναι σε μία στάση βρέφους που του κάνουν
ναζάκια. Με το κεφάλι να έχει γυρίσει στα
πλάγια σε μία αστεία στάση απάθειας και με
το δάχτυλο του να παίζει τα χείλη του.
Ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αστείος είναι
προσωπική του υπόθεση. Ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός δεν είναι καθόλου αστείο και δεν είναι καθόλου προσωπική του υπόθεση. Όχι μόνο απάθεια αλλά
και αδιαφορία έδειξε σε αυτή την κριτική για
την έλλειψη της ελευθερίας των ΜΜΕ, σε
αυτό που ο αντιπρόεδρος Μαλίκ Αζμανί του
Renew Europe, τον κατηγορούσε ότι αυτός
και η κυβέρνηση του έχει καταπατήσει την
ελευθερία έκφρασης.
Σε αυτή την κριτική ο Μητσοτάκης άκουσε εκφράσεις που δεν τις περίμενε μέσα
από το Ευρωκοινοβούλιο. "Δεν πρέπει
να δούμε άλλον έναν Ευρωπαίο ηγέτη,
ο οποίος θα καταπατά την ελευθεροτυπία. Δεν πρέπει να ακολουθήσετε την
καταστροφική πορεία κάποιων άλλων
ηγετών της πολιτικής σας οικογένειας.
Να το σταματήσετε τώρα".
Μήπως όμως τώρα ξύπνησαν οι πολιτικοί
της Ευρώπης όταν αναφέρονται για τις πρακτικές της πολιτικής οικογένειας του Μητσοτάκη σε ότι αφορά τον τύπο και γενικά τα
μέσα ενημέρωσης; θα ρωτούσε κάποιος.
Η ιστορία της Δεξιάς των Μητσοτάκηδων
αλλά και άλλων αρχηγών της δεξιάς είναι
γεμάτη αυθαιρεσίες ενάντια στην ελευθερία
του τύπου. Μέχρι και αστυνομικούς είχαν
κάποτε δίπλα από τους εκδότες εφημερίδων για να λογοκρίνουν το τι γράφεται και
αν συμφέρει στην κυβέρνηση ή όχι.
Νευρικότητα
Αυτή η κριτική ενάντια στον Μητσοτάκη,
στηρίχτηκε πολύ σωστά στους δείχτες που
καταγράφει η Ελλάδα σχετικά με την ανεξαρτησία του τύπου. Ο Μαλίκ Αζμανί έκανε
αναφορά στην έκθεση των «Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα», ενώ έκανε λόγο ακόμη
και για "διαστρέβλωση" γεγονότων.
Η δεξιά πάντα θεωρούσε ότι αν δεν της
άρεσαν οι ειδήσεις, φταίνε οι ειδήσεις και οι
δημοσιογράφοι.
Σε πολλές χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης
οι αξίες και οι αρχές, τους δημιουργούν
προβλήματα.
Στην Ελλάδα της δεξιάς η καθοδική πορεία
της ελευθερίας του τύπου κατατάσσει την
Ελλάδα στην χειρότερη θέση ανάμεσα σε
27 χώρες της Ευρώπης σε ότι αφορά την
ελευθερία του τύπου.
Πήρε το μάθημα του ο Μητσοτάκης όταν
τον συμβούλεψε ο ομιλητής ότι «Είναι σημαντικό κύριε πρωθυπουργέ να
υπάρχει πολυφωνία και ελευθερία;».
Η φωνή των εκλεγμένων αλλά και του λαού,
θα πρέπει να ακούγεται σύμφωνα με τα
πρότυπα που διέπουν τα Μέσα Ενημέρωσης της Ένωσης και τους κανόνες που τα
διέπουν.
Δε χρειάζεται να δούμε ακόμη μια φορά
έναν ακόμη Ευρωπαίο ηγέτη που θα καταπατά την Ελευθεροτυπία. Όπως έλεγε ο

Μητσοτάκης: Ανοιχτό
πόλεμο σε δημοσιογράφους
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

Σωκράτης, ο αποτυχημένος χρησιμοποιεί τη
διαστρέβλωση όταν σταματάει η συζήτηση.
Θα πρέπει να το σταματήσετε αυτό κύριε
πρωθυπουργέ (συμβουλεύει ο επικριτής
του Μητσοτάκη) και να το σταματήσετε
τώρα. Κρατήστε ζωντανή την υπερήφανη
ελληνική παράδοση του δημόσιου διαλόγου και τότε θα έχετε πάντα στο πλευρό σας
την ομάδα του Renew έτσι ώστε ενωμένοι
να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές κρίσεις". Άραγε τι κρίσεις εννοεί ο Ευρωπαίος
αξιωματούχος; Όταν ο λαϊκός παράγοντας
γίνει απειλητικός στο Ευρωενωσιακό οικοδόμημα των ολιγαρχιών; .
Ο πρωθυπουργός αφού διέψευσε με
μία νευρικότητα που τον διακατείχε ότι
υπάρχει πρόβλημα με την ελευθερία του
Τύπου, τα έβαλε με τον δημοσιογράφο.
Σε μια πρωτοφανή κίνηση, επιτέθηκε το μεσημέρι στον Έλληνα δημοσιογράφο Σαράντη Μιχαλόπουλο που εργάζεται ως ανταποκριτής του Euractiv και του MEGA στο
Ευρωκοινοβούλιο, γιατί δεν συμφωνούσε
με σημερινό ρεπορτάζ του.
Με μία πρωτοφανή αγένεια και εκνευρισμένος εκτός ορίων που δεν την δέχεται κανένας άνθρωπος και χωρίς να υπάρχει καμία
πρόκληση από τον δημοσιογράφο Σαράντη
Μιχαλόπουλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε
μία ερώτηση του δημοσιογράφου προς
αυτόν το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν
να τον ρωτήσει: "Θυμίστε μου από ποιο
μέσο είστε εσείς".
Ο δημοσιογράφος του απάντησε πως εργάζεται για το Euractiv, που το πρωί δημοσίευσε αποκλειστικό ρεπορτάζ, σύμφωνα με
το οποίο η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην
Αθήνα, έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη θέμα αναποτελεσματικότητας του ελληνικού δικαστικού συστήματος
και σοβαρών καθυστερήσεων, ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στον δημοσιογράφο: "Γράφετε σαχλαμάρες" του είπε,
ενοχλημένος, ενώπιων όλων των δημοσιογράφων που βρίσκονταν στην αίθουσα και
παρακολουθούσαν την επίθεση του Έλληνα πρωθυπουργού στον συνάδελφό τους
επειδή δημοσίευσε ρεπορτάζ. Ο Σαράντης

proutis0107@rogers.com
Μιχαλόπουλος του επεσήμανε: "Με
προσβάλλετε κύριε πρωθυπουργέ" και
ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε αναιδέστατα: "Δεν πειράζει, θα το αντέξετε".
Προσβεβλημένος ο δημοσιογράφος επιχείρησε να σηκωθεί από τη θέση του για να
αποχωρήσει μετά την προσωπική επίθεση
και μόλις ο πρωθυπουργός το αντιλήφθηκε
σηκώθηκε εκείνος πρώτος, είπε πως δεν
πρόκειται να δεχτεί καμία ερώτηση από άλλον δημοσιογράφο και αποχώρησε από την
αίθουσα.
Θα πρέπει να σημειώσω πως λίγα λεπτά
πριν την επίθεση στον δημοσιογράφο του
Euractiv και του MEGA, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας να ακούει τον Μαλίκ Αζμανί, αντιπρόεδρο της ομάδας των Φιλελεύθερων να
αναφέρεται στην 108η θέση της Ελλάδας
στην ελευθερία του τύπου.
Απαντώντας ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη δευτερολογία του, σημείωσε
χαρακτηριστικά:
"Σας διαβεβαιώνω πως η Ελλάδα είναι
μία χώρα στην οποία μπορεί ο καθένας
να γράψει και να δημοσιεύσει τα πάντα
χωρίς έλεγχο. Έφερα εδώ μερικά ενδεικτικά πρωτοσέλιδα σημερινά, που με
κατηγορούν ότι είμαι ψεύτης και συκοφάντης και αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο στις εφημερίδες στην Ελλάδα
και το ίδιο συμβαίνει στην τηλεόραση,
στο ραδιόφωνο και φυσικά στο ίντερνετ,
όπου ο καθένας μπορεί να γράψει οτιδήποτε για οποιονδήποτε.
Σας ενθαρρύνω να αντιμετωπίζετε με επιφύλαξη αυτές τις βαθμολογίες που δημοσιεύουν διεθνείς οργανώσεις. Υπάρχει κανείς
σε αυτή την αίθουσα που πιστεύει πραγματικά ότι χώρες όπως το Τσαντ στην Αφρική
έχουν μεγαλύτερη ελευθερία τύπου από
την Ελλάδα;". Είπε στην απάντησή του ο
Μητσοτάκης.
Η Ελληνική κυβέρνηση με επίσημες τοποθετήσεις της έχει αμφισβητήσει την αξιοπιστία της οργάνωσης των «Δημοσιογράφων
Χωρίς Σύνορα» Ενώ από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αναγνωρίστηκε η αξιοπιστία
αυτής της οργάνωσης.

Ο Μητσοτάκης θεώρησε σωστό να κάνει
τις απαραίτητες κολοτούμπες και υποκλίσεις στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο λέγοντας:
Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην Ευρώπη που
στήριξε τη χώρα μου...». Με αυτήν τη φράση
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχείρησε να ξεπλύνει την ΕΕ για τα σκληρά αντιλαϊκά μνημόνια αλλά και για τις «μεταμνημονιακές»
δεσμεύσεις που μάτωσαν και ματώνουν τον
λαό.
Για τα Ελληνοτουρκικά μίλησε και πάλι για
«διαφορές» που όπως είπε «λύνονται με
γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και όχι με νταηλίκια», εξ ου και έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα ότι «κρατάμε ανοιχτά τα παράθυρα στις
ειρηνικές επαφές». Της υπενθύμισε, άλλωστε, ότι η κυβέρνηση «υπέγραψε συμφωνίες για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με την
Ιταλία και την Αίγυπτο».
Συνεχίζοντας καλλιέργησε τον γνωστό
επικίνδυνο εφησυχασμό ότι η κυβέρνηση
προχώρησε σε «συμπράξεις με το Ισραήλ,
στρατηγικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο,
ενώ τη θωράκιση της άμυνας μας πλαισιώνουν πλέον ισχυρές Συνθήκες αμοιβαίας
συνδρομής με τη Γαλλία και αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».
Επίσης, ότι απέναντι «στη διαρκή επιθετική
συμπεριφορά της Τουρκίας» «ορθώνονται
ήδη οι ξεκάθαρες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», προεξοφλώντας ότι
«σε αυτόν τον διαρκή αγώνα (σ.σ. απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα) θα σας
έχουμε όλους συμπορευτές», την ώρα που
όλοι τους, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, ωθούν στο
τραπέζι των διευθετήσεων, με τα ελληνικά
και κυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα στο
κρεβάτι του Προκρούστη, ώστε να μείνει η
Τουρκία αγκιστρωμένη στο ευρωατλαντικό
στρατόπεδο και να διασφαλιστεί η συνοχή
της λυκοσυμμαχίας τους στην Ανατολική
Μεσόγειο.
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Στην απουσία ουσιαστικού διαλόγου
για το Κυπριακό, αναφέρονται τα
προσχέδια των εκθέσεων Γκουτέρες
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εκθέσεις
που παραδόθηκαν σήμερα στο Συμβούλιο
Ασφαλείας, σημειώνεται πως το κοινωνικο-οικονομικό κλίμα που επικρατεί, προκαλεί αβεβαιότητα ως προς την προοπτική
εξεύρεσης κοινού εδάφους στην ειρηνευτική
διαδικασία.
Ο Αντόνιο Γκουτέρες σημειώνει ότι, παρά
την απουσία διαπραγματεύσεων και την
περιορισμένη δέσμευση επί ουσιαστικών
ζητημάτων, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων
συνέχισαν τις επαφές με τον ειδικό αντιπρόσωπό του, Κόλιν Στιούαρτ, κατά τις οποίες
ελήφθησαν πρακτικά μέτρα για θέματα
αμοιβαίας ανησυχίας.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών δεν υπάρχει αναφορά στη βάση
λύσης του Κυπριακού, ενώ υποτονικές είναι
και οι αναφορές στις εντεινόμενες τουρκικές
προκλήσεις σε τμήμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου.
Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά γίνεται

λόγος για δεινή οικονομική κατάσταση των
Τουρκοκυπρίων.
Όσον αφορά το θέμα των αγνοουμένων,
στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα δεν
επιρρίπτει ευθύνη στην Τουρκία για την
απροθυμία να παραχωρήσει στοιχεία από
τα αρχεία της.
Οι διαβουλεύσεις για το ψήφισμα θα ξεκινήσουν στις δέκα-οκτώ Ιουλίου, ενώ η ψηφοφορία για την υιοθέτησή του αναμένεται
περί τα τέλη του μηνός.

ΠτΔ - Όποιος και αν είναι ο
απεσταλμένος για το Κυπριακό να
λειτουργεί στα πλαίσια του ΟΗΕ
Οποιοσδήποτε αναλάβει καθήκοντα απεσταλμένου για το Κυπριακό εκ μέρους των
Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να λειτουργεί
μέσα στο πλαίσιο των εντολών που έχει ο
Γενικός Γραμματέας του διεθνούς οργανισμού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ,
είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, απαντώντας σε δημοσιογράφους κατά την προσέλευσή του σε εκδήλωση για τα 46 χρόνια του ΔΗΣΥ, στην
Πλατεία Ελευθερίας, στη Λευκωσία.
Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του απεσταλμένου, αλλά είπε
ότι "εκείνο που γνωρίζω, θα είναι οπωσδήποτε αξιωματούχος που υπηρετεί τα
Ηνωμένα Έθνη", προσθέτοντας ότι "εκείνο
που έχει σημασία είναι ότι οποιοσδήποτε

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει,
πως κατόπιν διαβούλευσης και με τα πολιτικά κόμματα, έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις αναφορικά με τον καθορισμό της
διεξαγωγής των επικείμενων Προεδρικών
Εκλογών του 2023, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν από τώρα τις
σημαντικές ημερομηνίες, που αφορούν τη
διεξαγωγή των εκλογών. Οι ημερομηνίες
αυτές βασίζονται στις σχετικές πρόνοιες του
Συντάγματος και της οικείας νομοθεσίας και
έχουν ως ακολούθως:
•

•

•
•
•

(α) Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου
θα εκδοθεί το Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για προκήρυξη των
εκλογών.
(β) Η Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 θα αποτελεί την τελευταία ημερομηνία εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, καθώς
και υποβολής δήλωσης για ψηφοφορία
στα εκλογικά κέντρα εξωτερικού. Για το
θέμα αυτό θα υποβληθεί σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
(γ) Την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 θα
γίνει η υποβολή των υποψηφιοτήτων
για τις εκλογές.
(δ) Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023
θα διεξαχθεί η ψηφοφορία (Πρώτος γύρος εκλογών).
(ε) Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023
θα διεξαχθεί η Επαναληπτική εκλογή,
εάν δεν υπάρξει εκλογή από τον Πρώτο
γύρο.

Διευκρινίζεται, ότι δικαίωμα ψήφου έχουν
όλοι οι πολίτες/σσες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και είναι
εγγεγραμμένοι/νες στον εκλογικό κατάλογο.
Για σκοπούς των Προεδρικών Εκλογών, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο
αναλάβει θα πρέπει να ενεργεί μέσα στα
πλαίσια των εντολών που ο ΓΓ έχει με βάση
τα ψηφίσματα των ΗΕ".
Απαντώντας αν έχει παραλάβει τις προτάσεις Τατάρ, που δόθηκαν την Παρασκευή
στα Ηνωμένα Έθνη, ο Πρόεδρος απάντησε
ότι ακόμα δεν έχει παραλάβει κάτι.

Πρόεδρος: Ιστορική εξέλιξη η
τροποποίηση του Συντάγματος
Ιστορική εξέλιξη συνιστά η ψήφιση της
τροποποίησης του Συντάγματος, δηλώνει
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι
αναδιαμορφώνται η ανώτατη βαθμίδα του
δικαστικού συστήματος και ανοίγει ο δρόμος για την ψήφιση των νομοσχεδίων που
δημιουργούν το νέο Ανώτατο Συνταγματικό
Δικαστήριο, το νέο Ανώτατο Δικαστήριο και
το Εφετείο.
Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης αναφέρει ότι «η ψήφιση από
τη Βουλή του νομοσχεδίου που τροποποιεί
το Σύνταγμα συνιστά μια ιστορική εξέλιξη».
Ευχαριστεί «όσους συνέβαλαν. Τους
Υπουργούς που επεξεργάστηκαν και κατέθεσαν το νομοσχέδιο. Τον Πρόεδρο και
Μέλη της Επιτροπής Νομικών που συνέβαλαν ουσιαστικά στην τελική του μορφή».

Προεδρικές εκλογές: Αυτές είναι
οι ημερομηνίες «κλειδιά»

Αναδιαμορφώνεται, προσθέτει, «η ανώτατη
βαθμίδα του δικαστικού μας συστήματος,
αφού για πρώτη φορά δημιουργείται τριτοβάθμια δικαιοδοσία».
«Ανοίγει ο δρόμος για την ψήφιση των νομοσχεδίων, που δημιουργούν το νέο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το νέο Ανώτατο Δικαστήριο και το Εφετείο», καταλήγει.

έχουν και οι νέοι/ες, που θα συμπληρώσουν
το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και τις 5
Φεβρουαρίου 2023, που θα καθοριστεί ως
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους Γραφεία των
Επαρχιακών Διοικήσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π), τα Κέντρα Πολίτη στα Κυπριακά Ταχυδρομεία (ΚΕ.ΠΟ),
καθώς και από το Υπουργείο Εσωτερικών
και την ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διεύθυνση www.moi.gov.cy.
Με την ευκαιρία αυτή καλούνται όσοι Κύπριοι πολίτες/σσες, δεν είναι εγγεγραμμένοι
στον εκλογικό κατάλογο, και επιθυμούν να
εγγραφούν, να υποβάλουν έγκαιρα τις σχετικές δηλώσεις τους.
Όσον αφορά τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής
δήλωσης από τις 3 Οκτωβρίου 2022 μέχρι
και τις 27 Δεκεμβρίου 2022, για όσους διαμένουν σε χώρες στις οποίες η Κυπριακή
Δημοκρατία διατηρεί διπλωματική αποστολή. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης
νομοθεσίας, εκλογικά κέντρα δύναται να
λειτουργήσουν μόνο σε όσες πόλεις του
εξωτερικού, ο αριθμός των ψηφοφόρων
που θα υποβάλουν δήλωση υπερβαίνει
τους πενήντα (50).

Απαντά στις επικρίσεις για τις
Εκθέσεις Γκουτέρες η Κυβέρνηση
Απάντηση στις επικρίσεις που δέχεται η
Κυβέρνηση, για τις εκθέσεις του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ, από τα κόμματά της
αντιπολίτευσης, έδωσε ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος.
Σε γραπτή ανακοίνωσή του, ο Μάριος Πελεκάνος αναφέρει:
«Έχουμε υποδείξει προς τους εκπροσώπους του ΟΗΕ ότι οι Εκθέσεις πρέπει να
είναι δίκαιες, και δίκαιες δεν σημαίνει να τηρούν ίσες αποστάσεις.
Η Κυβέρνηση έχει καταβάλει προσπάθεια
να διορθώσει σημεία επιμέρους ανακριβειών της Έκθεσης για την UNFICYP και
τώρα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη

διαμόρφωση του περιεχομένου του Ψηφίσματος που θα ακολουθήσει και για το
οποίο θα κληθεί να αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Στο ΣΑ οι εκθέσεις Γκουτέρες
για ΟΥΝΦΙΚΥΠ και Καλές
Υπηρεσίες στην Κύπρο
Στο Συμβούλιο Ασφαλείας παραδόθηκαν
αργά το μεσημέρι της Τρίτης οι εκθέσεις του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και τις Καλές του

Υπηρεσίες στην Κύπρο.
Οι διαβουλεύσεις για το ψήφισμα θα ξεκινήσουν στις 18 Ιουλίου, ενώ η υιοθέτησή του
θα γίνει στα τέλη του ίδιου μηνός.
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Φήμες ότι 20 Ιουλίου ο Ερντογάν θα
ανακοινώσει προσάρτηση κατεχομένων
Ετοιμάζει προβοκάτσια ο «σουλτάνος» ; – Το σενάριο
που επικρατεί στις ΗΠΑ, είναι ότι μπορεί ο Τούρκος
πρόεδρος να ανακοινώσει στις 20 του μηνός την
προσάρτηση των Κατεχομένων, όπως δήλωσε ο ισχυρός
άνδρας του ελληνικού λόμπι στις ΗΠΑ, εκτελεστικός
διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας
(HALC), Έντι Ζεμενίδης
Σε μια αποκάλυψη για τη φημολογία στην Ουάσινγκτον αναφορικά
με τις επόμενες κινήσεις του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σήμερα ο ισχυρός άνδρας του ελληνικού
λόμπι στις ΗΠΑ, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι
Ζεμενίδης.
Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα
και την εκπομπή «Το GPS Της Επικαιρότητας», ο κ. Ζεμενίδης ανέφερε συγκεκριμένα: «Εχθές κυκλοφόρησε
στην Ουάσινγκτον ότι ο κ. Ερντογάν θα
κάνει κάτι μεγάλο στα κατεχόμενα στις 20
Ιουλίου». Το σενάριο που επικρατεί, υποστήριξε, είναι ότι μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος να ανακοινώσει την προσάρτηση των
Κατεχομένων, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει η
πρόθεση της αμερικανικής πλευράς να στείλει σχετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, έπειτα από
πολλά χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν δώσει έμφαση
στις διμερείς σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία και ότι για πρώτη φορά θα τοποθετηθεί, τους επόμενους δύο-τρεις μήνες,
Αμερικανός πρέσβης στην Κυπριακή Δημοκρατία -όπως είπε, πρόκειται για άνθρωπο
που εμπιστεύεται και ο φιλέλληνας γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν ενεργούσε μόνος του, δεν
θα «έδινε» την αναβάθμιση των F-16 στην
Τουρκία «έτσι όπως θέλει ο κ. Ερντογάν»
και σχολίασε ότι, χωρίς αλλαγή πολιτικής
από την τουρκική ηγεσία, ο Ερντογάν δεν
θα πάρει αυτό που επιθυμεί.
«Βλέπουμε και με την τροπολογία ότι το
όριο είναι για έξι μήνες να μην κάνει παραβιάσεις, αλλά θα το κάνει; Αλλά αυτό
είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι η
κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πρόθυμη να
συνομιλήσει με την Τουρκία και ο κ. Ερντογάν είναι αυτός που αρνείται» προσέθεσε.
Το Κογκρέσο λοιπόν διαμηνύει, σύμφωνα
με τον κ. Ζεμενίδη, ότι με το να αποκλείει ο
Ερντογάν τον διάλογο με την Ελλάδα, βάζει
ταυτόχρονα ο ίδιος εμπόδιο σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα F-16.
«Το Κογκρέσο έχει πάντα πάρει σκληρή θέση και υπό την προεδρία Τραμπ και
τώρα, έναντι της Τουρκίας και με τα F-35 και
τώρα με τα F-16. Η Ελλάδα είναι κοντά στο
κλείσιμο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τα
F-35, καθώς έχει αποδείξει εδώ και χρόνια
ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, έχει δείξει τις
ικανότητές της και η Αμερική θα επενδύσει
σε αυτές τις αμυντικές σχέσεις. Το Κογκρέσο στέλνει με την πρόσφατη τροπολογία
σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι φτάνει πια,
αν θέλετε να είστε σύμμαχος και να πάρετε τα F-16 δεν σας λέμε ποτέ, αλλά να μας
αποδείξετε ότι είστε όχι μόνοι σύμμαχος της
Αμερικής, αλλά και στο ΝΑΤΟ και απέναντι
στην Ελλάδα» συμπλήρωσε ο κ. Ζεμενίδης.

Ο Ερντογάν έχει σοβαρά προβλήματα στο
εσωτερικό της χώρας του, σημείωσε ακόμη
ο κ. Ζεμενίδης, με τον πληθωρισμό επίσημα να βρίσκεται στο 76%, ενώ υπάρχουν
αναλύσεις που λένε ότι έχει ξεπεράσει και
το 120%. Την ίδια ώρα, στις δημοσκοπήσεις
έχει πέσει κάτω από το 30% και παρότι η
αντιπολίτευση είναι πιο ενωμένη, υπάρχουν
και εκεί άλλα προβλήματα.
Παράλληλα, είπε ότι «δεν βλέπει» εσκεμμένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ωστόσο εξέφρασε τον προβληματισμό ότι «με
τόσες παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο
χώρο, πρέπει να φοβόμαστε ένα ατύχημα
και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό».
«Πρέπει να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις και εδώ πρέπει να παίξει ρόλο η Αμερική. Εδώ άλλοι Ελληνομερικανοί λένε ότι, αν
γίνει θερμό επεισόδιο, τότε θα μπει μέσα η
Αμερική. Όχι, η δουλειά της Αμερικής τώρα
είναι να παίξει τον ηγετικό ρόλο που έχει
στο ΝΑΤΟ και να το κάνει απίθανο το θερμό
επεισόδιο. Και εδώ φταίει μόνο η Τουρκία.
Η Ελλάδα δεν πηγαίνει πάνω από το έδαφος της Τουρκίας, η Τουρκία πηγαίνει πάνω
από το ελληνικό και πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο πρόεδρος και να πει “αυτά σταματάνε, αν θέλετε να συνεχίσουν οι σχέσεις,
αυτά σταματάνε”» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Ζεμενίδης.
Φαίνεται, είπε ακόμα ο ίδιος, ότι και από
το Κογκρέσο έχει σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα
προς την Άγκυρα για τυχόν προβοκάτσιες
στο Αιγαίο, αλλά και στην Κύπρο. Στην
περίπτωση θερμού επεισοδίου, πάντως,
υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παρέμβουν στις εξελίξεις, επηρεάζοντας την
Τουρκία και αυτοί, σύμφωνα με τον κ. Ζεμενίδη, είναι οι Τζέικ Σάλιβαν, ο Μπάιντεν,
ο ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός
Άμυνας Λόιντ Όστιν, «γιατί έχουν αυτή την
ικανότητα».
Το θέμα ωστόσο, επανέλαβε, είναι ότι «πρέπει να σταματήσουν οι παραβιάσεις σήμερα, πριν γίνει ένα θερμό επεισόδιο».
Και κατέληξε: «Εγώ νομίζω ότι ο κ. Μπάιντεν, για να εξασφαλίσει την Σουηδία και
την Φινλανδία, χρησιμοποιεί ρητορική που
αρέσει στον Ερντογάν, αλλά να δούμε και
ποιες είναι οι πράξεις του. Ο Αμερικανός
πρόεδρος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει
ασκήσει καθόλου πίεση στο Κογκρέσο για
τα F-16, παρόλο που το συζητάνε, παρόλο
που λένε ναι επίσημα».

Έτσι θα διεξαχθούν τα debates Ερωτήσεις από τους πολίτες
Επίσημη ανακοίνωση για τη διεξαγωγή debates, μεταξύ των υποψηφίων προέδρων της Δημοκρατίας και τη σχετική πρόταση, που
απέστειλε προς αυτούς, εξέδωσε
το ΡΙΚ.
Συγκεκριμένα, το ΡΙΚ προτείνει τη
διεξαγωγή 5 debates μεταξύ των
υποψηφίων για την Προεδρία της
Δημοκρατίας. «Στόχος του ΡΙΚ ως
η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση του
τόπου είναι η ολοκληρωμένη και
σε βάθος ενημέρωση των πολιτών
για θέματα που απασχολούν την
κοινωνία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι «τα debates θα έχουν διάρκεια δύο ώρες και θα καλύπτουν τέσσερις
ενότητες: Oικονομία, εσωτερική διακυβέρνηση και Κυπριακό και ερωτήσεις που θα
υποβάλλονται απευθείας στους υποψήφιους από τους πολίτες».
«Με βάση τον σχεδιασμό του ΡΙΚ τα
debates θα προβάλλονται στο πλαίσιο της
εκπομπής «Προκλήσεις» με το δημοσιογράφο Ανδρέα Κιμήτρη, καθ'όλη τη διάρκεια
του μήνα Σεπτέμβρη κάθε Πέμπτη βράδυ.
Στην τελευταία τηλεμαχία του Σεπτέμβρη
φιλοξενούμενοι θα είναι οι Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης», αναφέρεται καταληκτικά.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρει σχετικό
δημοσίευμα του «Φιλελευθέρου», σύμφωνα

την πρόταση του ΡΙΚ: «την 1η Σεπτεμβρίου
θα διεξαχθεί το πρώτο και θα συμμετέχουν
οι Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάννης, Χρίστος Χρίστου και Μάριος Ηλιάδης.
Στις 8 Σεπτεμβρίου θα είναι το δεύτερο
με τους Ανδρέα Μαυρογιάννη, Νίκο Χριστοδουλίδη, Γιώργο Κολοκασίδη, Αχιλλέα
Δημητριάδη.
Στις 15 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν οι
Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκος Χριστοδουλίδης,
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, και Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Στις 22 Σεπτεμβρίου οι
Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάννης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Χρίστος
Χρίστου.
Τέλος, στις 29 Σεπτεμβρίου οι Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάννης και Νίκος
Χριστοδουλίδης».

Κρίσιμης σημασίας ο
απεσταλμένος για το Κυπριακό
Στην έκθεσή του για τις Καλές Υπηρεσίες στο Κυπριακό ο Γενικός Γραμματέας
των Ηνωμένων Εθνών στέκεται στο θέμα
του απεσταλμένου τονίζοντας τη σημασία που έχει ένας τέτοιος διορισμός. Ο
Αντόνιο Γκουτέρες σημειώνει στην έκθεσή του πως λόγω της συνεχιζόμενης
απουσίας ουσιαστικού διαλόγου για το
Κυπριακό μεταξύ των δύο πλευρών και
δεδομένου του επικρατούντος κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού κλίματος, οι
προοπτικές επίτευξης κοινού εδάφους για
την ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο παραμένουν προς το παρόν αβέβαιες.
Σύμφωνα με τον ΓΓ «οι απόψεις για τον
ρόλο και την εντολή ενός απεσταλμένου
εξακολουθούν να διαφέρουν» και «δεν έχει
βρεθεί ακόμη συμφωνία σχετικά με τις λεπτομέρειες για τον διορισμό απεσταλμένου
των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα μπορούσε να διερευνήσει τρόπους εξεύρεσης
κοινού εδάφους για την επανάληψη των
διαπραγματεύσεων για μία μόνιμη διευθέτηση στην Κύπρο».
Συνεχίζει επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση
των Ηνωμένων Εθνών προς τις δύο πλευρές στο νησί και τις εγγυήτριες δυνάμεις ως
προς τις προσπάθειες εξεύρεσης κοινού
εδάφους για επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Ενώ υπενθυμίζει πως «το μέλλον
της διαδικασίας παραμένει στα χέρια των
μερών».
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων
Εθνών αναφέρει πως καθώς ο διεθνής
οργανισμός συνεχίζει να υποστηρίζει την
αναζήτηση κοινού εδάφους είναι «υψίστης
σημασίας» η επίδειξη «πολιτικής βούλησης και ευελιξίας από τα εμπλεκόμενα
μέρη». Και προσθέτει πως από αυτή την

άποψη ένας απεσταλμένος των Ηνωμένων
Εθνών «θα μπορούσε να παράσχει κρίσιμη
υποστήριξη».
Ο Αντόνιο Γκουτέρες στην έκθεσή του υπογραμμίζει το έργο των τεχνικών επιτροπών
και τον θετικό αντίκτυπο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ωστόσο τονίζει
πως το μόνο που θα καθησυχάσει τους
Κύπριους αλλά και τη διεθνή κοινότητα είναι να υπάρξει πρόοδος προκειμένου να
επιτευχθεί συμφωνία για έναρξη ουσιαστικών και προσανατολισμένων στο αποτέλεσμα συνομιλιών που θα οδηγούν σε μία
διευθέτηση.
Ο Α. Γκουτέρες συνεχίζει να είναι «ανήσυχος για τις εντάσεις μέσα και γύρω από την
Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου» και προτρέπει «όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη να αποφύγουν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και επαναλαμβάνω την
έκκλησή μου να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια για την εκτόνωση της έντασης».
Ο ίδιος επεσήμανε πως ενώ οι σχέσεις μεταξύ των εγγυητριών δυνάμεων, Ελλάδας
και Τουρκίας, φαινόταν να βελτιώνονται,
ιδιαίτερα εντός Μαρτίου, στη συνέχεια «οι
εντάσεις σταδιακά αυξήθηκαν ξανά προς το
τέλος της περιόδου αναφοράς».
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ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: Επιβίβαση για ένα ταξίδι στο χρόνο
Σπίτια από πέτρα, θολωτά σοκάκια, βυζαντινές εκκλησίες και
ενετικά αρχοντικά. Στην
Πελοπόννησο, μια ζωντανή καστροπολιτεία
του Μεσαίωνα, σαν
Γιάννης
παραμύθι.
Κακαγιάννης
Είναι σμιλεμένη στον βράχο σαν γλυπτό. Η Μονεμβασιά, το «Γιβραλτάρ της Ανατολής» ή το
«πετρωμένο καράβι» του σπουδαίου Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου, που γεννήθηκε
εδώ, σας φωνάζει για άμεση επιβίβαση για
ένα ταξίδι στο χρόνο. Περιπλανηθείτε σε αυτόν τον μοναδικά συντηρημένο μεσαιωνικό
οικισμό στην Πελοπόννησο με τα θολωτά
του σοκάκια, τις εκκλησιές και τα αρχοντικά. Βουτήξτε στις ονειρεμένες παραλίες και
απολαύστε τις σύγχρονες ανέσεις, τις γεύσεις και το κρασί της. Την πόθησαν πολλοί:
ιππότες, πειρατές, σταυροφόροι και αυτοκράτορες. Ανακαλύψτε την.

Αξίζει να δείτε στην Μονεμβάσια

Βόλτα στο μεσαιωνικό κάστρο
Η πύλη του κάστρου άνοιξε, για να ανακαλύψετε τα μυστικά
του βήμα βήμα. Πρώτη στάση: καφές στο κεντρικό σοκάκι της
Κάτω Πόλης, στην Αγορά. Οι Βυζαντινοί την αποκαλούσαν
«Μέση Οδό», οι Ενετοί «φόρο», οι Οθωμανοί «παζάρι». Τότε
ήταν ο εμπορικός δρόμος. Τώρα τριγύρω βλέπετε καφέ, ταβερνάκια, καταστήματα. Από εδώ θα ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, περνώντας
κάτω από τους υποβλητικούς θόλους, τις «δρομικές».
Αφεθείτε στη μαγεία του ταξιδιού στα σοκάκια της. Περπατήστε στην Κάτω Πόλη, δίπλα στο θαλασσινό τείχος, πλάι
σε ερείπια μισογκρεμισμένων εκκλησιών. Κοιτάξτε ψηλά τα
αρχοντικά της Πάνω Πόλης και από την κεντρική Τάπια τη
θάλασσα να ησυχάζει. Καθώς το φως χάνεται και η σκιά της
ιστορίας πέφτει στα σοκάκια, θα δείτε τα τείχη, όπως τα είδαν

Ανηφορίστε στην Πάνω Πόλη, για να θαυμάσετε τα αρχοντικά της ενετικής ελίτ. Η
ανάσα κόβεται στη θέα της Αγίας Σοφίας
που κρέμεται στην απότομη πλαγιά πάνω
από τη θάλασσα. Μοιάζει με την Αγια-Σοφιά στην Πόλη και αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα στη Μονεμβασιά. Περάστε στο εσωτερικό της και υψώστε το βλέμμα: οι διαστάσεις του τρούλου
προκαλούν δέος. Συνεχίστε την ανάβαση.
Από την ακρόπολη της μεσαιωνικής Πάνω
Πόλης, όπου οι περιηγητές του 17ου αιώνα
είδαν 500 καλοκτισμένα σπίτια, η θέα σε
όλη την περιοχή είναι πανοραμική.

Οι κρυμμένοι θησαυροί
της Μονεμβασιάς

οι Ενετοί, οι Οθωμανοί και οι Βυζαντινοί χρόνια πριν. Και τότε
θα νιώσετε και εσείς κάτοικος του κάστρου. Τo βράδυ απολαύστε παραδοσιακές γεύσεις στις ταβέρνες του κάστρου και
ποτό στα καλόγουστα διακοσμημένα καφέ μπαρ.
Γευστικά ταξίδια στη Μονεμβασιά
Δοκιμάστε τα χειροποίητα ζυμαρικά της Μονεμβασιάς, που
τα λένε γκόγκες, και τα σαΐτια, τις τηγανητές πίτες με τυρί
και μυρωδικά. Θα είστε τυχεροί, αν γευτείτε το γλυκό κρασί
Malvasia, την αυθεντική γεύση της Μονεμβασιάς και το νέκταρ της υψηλής κοινωνίας του Μεσαίωνα.
Παραμυθένια διαμονή
Οι boutique πέτρινοι ξενώνες της Μονεμβασιάς είναι ιδανικοί,
για να γίνουν οι νύχτες και οι μέρες σας... μήνας του μέλιτος
ή ιδανικό ρομαντικό καταφύγιο. Σουίτες με χαμάμ, βεράντες
με βοτσαλωτά, αυλές με παλιά πηγάδια, θολωτά δωμάτια με
ατμοσφαιρικό φωτισμό, χειροποίητα έπιπλα, αλλά και όλες οι
σύγχρονες ανέσεις συνθέτουν το σκηνικό, για να πρωταγωνιστήσετε στο δικό σας συναρπαστικό παραμύθι με ιππότες
και νεράιδες. Η Πελοπόννησος σάς υποδέχεται δείχνοντάς
σας το παραμυθένιο της πρόσωπο!
Η Πάνω Πόλη

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
– Όχι όμως στην Ελλάδα
Τι κάνουν καλά φέτος τα ελληνικά αεροδρόμια σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά
Στο πρωτοφανές χάος που παρατηρείται εν μέσω τουριστικής
σεζόν σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια αναφέρεται εκτενές
ρεπορτάζ στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Μεταξύ
άλλων αναφέρεται και στην Ελλάδα: «Τα πράγματα πηγαίνουν
κάπως καλύτερα στην Ελλάδα.
Επιβάτες αναφέρουν μόνο λίγα
λεπτά αναμονής στους ελέγχους ασφαλείας και η παραλαβή αποσκευών λειτουργεί χωρίς καθυστερήσεις. ‘Μέχρι
στιγμής δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα
στην εναέρια και επιβατική κίνηση’ λέει το
γραφείο τύπου του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών. Γίνεται ωστόσο αναφορά ‘σε φαινόμενο ντόμινο στην ταξιδιωτική αλυσίδα’
που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.
Αυτό κυρίως σημαίνει καθυστερήσεις αφίξεων αεροπλάνων από άλλα επιβαρυμένα
ευρωπαϊκά αεροδρόμια».
Το ρεπορτάζ υπενθυμίζει ότι η γερμανική
Fraport ανέβαλε πριν από πέντε χρόνια

τη διαχείριση περιφερειακών αεροδρομίων
επενδύοντας 440 εκατομμύρια ευρώ για
τον εκσυγχρονισμό τους. «Σε ορισμένα αεροδρόμια οι αριθμοί κίνησης έχουν φτάσει
στα επίπεδα του 2019 (…) Σύμφωνα με την
Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων ΑΙC, η
Ελλάδα έχει γίνει πλέον η πρώτη χώρα που
έχει επιστρέψει στα επίπεδα προ του 2019
σε ό,τι αφορά την εναέρια κυκλοφορία. Αυτό
οφείλεται σε μια νομοθετική ρύθμιση που
ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο υπό την πίεση της συμφόρησης στην εναέρια κίνηση
το 2019. Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο
δίνει μπόνους σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για όσες λιγότερες καθυστερήσεις

Ταξίδι στο Βυζάντιο
Η βυζαντινή ιστορία είναι ζωντανή στην
καστροπολιτεία. Είκοσι τέσσερις ναοί με
βυζαντινά στοιχεία σώζονται σήμερα από τους σαράντα που
υπήρχαν άλλοτε. Επισκεφθείτε τον Ελκόμενο Χριστό, τον παλιότερο ναό στην πλατεία της Κάτω Πόλης, που παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στα υπόλοιπα αξιοθέατα της
καστροπολιτείας. Αν είστε λάτρης της βυζαντινής τέχνης, αξίζει να δείτε την Παναγία τη Χρυσαφίτισσα στην Τάπια, την
Παναγία την Κρητικιά (Μυρτιδιώτισσα) και τον Άγιο Νικόλαο.
Βουτιά στο μπλε της Μονεμβασιάς
Η μοναδική θαλασσινή πύλη της Μονεμβασιάς, το Πορτέλο,
ανοίγει στη μέση του τείχους, για να κάνετε βουτιά στα κρυστάλλινα νερά. Η αίσθηση; Σαν να πηδάτε από την κουπαστή
του πλοίου. Κολύμπι με φόντο τον γκρίζο βράχο και τα εντυπωσιακά πέτρινα κτίσματα που αναπαύονται στη ράχη του.
Μια ανεπανάληπτη εμπειρία διακοπών, με φόντο έναν από
τους ωραιότερους προορισμούς στην Ελλάδα.
Λαογραφικά μουσεία
Ξεδιπλώστε την καθημερινή ζωή των κατοίκων στα χωριά της
Μονεμβασιάς κατά τους περασμένους αιώνες, τους τρόπους
βιοπορισμού, τα ήθη και τα έθιμα τους, στα δύο λαογραφικά
μουσεία της περιοχής: στη Ρειχιά και στις Βελιές.

Στο 93,2% του 2019 η κίνηση στο
αεροδρόμιο των Αθηνών τον Ιούνιο
Τα επίπεδα του 2019 πλησιάζει
η επιβατική κίνηση εσωτερικού,
τον μήνα Ιούνιο, στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος», σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που
δημοσίευσε την Τρίτη ο Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ).
Ειδικότερα, κατά τον μήνα Ιούνιο
η επιβατική κίνηση εσωτερικού
κατέγραψε πτώση μόλις 0,6%,
ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση
εμφάνισε μονοψήφια μείωση της
τάξης του 9,6%, σε σύγκριση με
το 2019.
Συνολικά, η επιβατική κίνηση στο
αεροδρόμιο της Αθήνας τον Ιούνιο, ανήλθε
σε 2,43 εκατ., μειωμένη κατά 6,8% σε σχέση
με την κίνηση του Ιουνίου 2019. Κατά τους
πρώτους έξι μήνες του έτους, σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση
του αεροδρομίου σχεδόν έφτασε τα 9 εκατ.
και παρέμεινε μειωμένη κατά 20,3% σε σύγκριση με το 2019.
Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω
από τα επίπεδα του 2019 κατά 13,2%, ενώ
υπάρχουν. Και λειτουργεί: Σύμφωνα με
προκαταρκτικά δεδομένα βελτιώθηκε η

οι διεθνείς επιβάτες κατά 23,5%.Σχετικά με
τον αριθμό των πτήσεων κατά τη διάρκεια
των έξι πρώτων μηνών του 2022, ανήλθαν
σε 91.368, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 9,5%, σε σχέση με το 2019.
Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις παρέμειναν μειωμένες σε
σύγκριση με το 2019, κατά 0,9% και 15,8%
αντίστοιχα. Ωστόσο τον Ιούνιο, οι πτήσεις
εσωτερικού ήταν αυξημένες κατά 3,3%, σε
σχέση με τον Ιούνιο του 2019, ενώ οι πτήσεις εξωτερικού ήταν μειωμένες κατά 8,5%.
ακρίβεια στις ώρες πτήσεων τον φετινό Ιούνιο κατά 70% σε σχέση με το 2019».
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Financial Times: Η Ελλάδα είναι η
λέξη για τις καλοκαιρινές διακοπές
Aφιέρωμα για την Ελλάδα
και τους top τουριστικούς
προορισμούς της φιλοξενούν οι Financial Times.
Aυτό που ξεχωρίζει στο
αφιέρωμα του βρετανικού
μέσου εκτός από τα υπέροχα ελληνικά ξενοδοχεία,
είναι και ο τίτλος του δημοσιεύματος «Η Ελλάδα είναι
η λέξη για τις καλοκαιρινές
διακοπές».
«Πείτε ‘kalimera’ σε κομψές
αποδράσεις μόνο για ενήλικες και κομψά οικογενειακά θέρετρα» αναφέρει το άρθρο των Financial Times για την
Ελλάδα και τους προορισμούς που πρέπει
να επισκεφθεί κανείς κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού.
Από τα ανακαινισμένα νεοκλασικά της Αθήνας, όπως αυτά στο Κολωνάκι και του Ψυρρή όπου μπορεί κανείς να μείνει σε υπέροχες σουίτες και να απολαύσει τις ομορφιές
της πρωτεύουσας μέχρι τα νησιά που προσφέρονται για οικογενειακές διακοπές, οι
FT υμνούν την Ελλάδα ως τον κορυφαίο
καλοκαιρινό προορισμό.
Από την Αθήνα, στη Ζάκυνθο και την Κρήτη
Στο αφιέρωμα γίνεται ακόμη εκτενής

αναφορά στη Ζάκυνθο, που αποτελεί ένα
από τα μέρη που επιλέγουν οι οικογένειες
για να παραθερίσουν στο Ιόνιο.
Ακολουθεί η Κρήτη με τον συνδυασμό παλιού και μοντέρνου να κερδίζει τις εντυπώσεις μαζί με το μοναδικό φυσικό τοπίο,
όπως και η Ρόδος με τη Λίνδο να θεωρείται
«ανταγωνίστρια» της Πάρου, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα, και της
Κρήτης σύμφωνα με την αρθρογράφο.
Στο άρθρο των FT, μάλιστα, περιλαμβάνονται και συγκεκριμένα ξενοδοχεία, καταλύματα και resorts, τα οποία προτείνονται ανά
περιοχή έτσι ώστε όσοι επιλέξουν να επισκεφθούν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές
διακοπές τους, να έχουν ήδη κάποιες διαθέσιμες επιλογές.

Το Service Canada ανακοινώνει
μέτρα διαλογής για την ανανέωση
διαβατηρίων σε μεγάλες πόλεις
Η Service Canada μοιράστηκε μια ενημέρωση σχετικά με τα νέα μέτρα διαλογής που εισήγαγε για την καλύτερη διαχείριση του πλήθους και των ομάδων
για νέα διαβατήρια σε μεγάλες πόλεις,
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών
του Ευρύτερου Βανκούβερ, του Τορόντο και του Μόντρεαλ.
«Πριν ανοίξουν τα γραφεία, σε εξειδικευμένες τοποθεσίες διαβατηρίων σε κάθε
μία από αυτές τις πόλεις, αυξημένος
αριθμός διευθυντών και στελεχών βοηθούν και μιλούν απευθείας με πελάτες»,
ανέφερε το τμήμα σε δήλωση την Πέμπτη
(30 Ιουνίου).
Οι μέθοδοι διαλογής, που ξεκίνησαν στο
Μόντρεαλ στις 20 Ιουνίου, διαφέρουν από
τοποθεσία σε τοποθεσία, αλλά το προσωπικό θα δώσει προτεραιότητα στις υπηρεσίες σε όσους έχουν επείγουσες ταξιδιωτικές
ανάγκες εντός των επόμενων 24 έως 48
ωρών, λέει η Service Canada.
Στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο,
η διαλογή χωρίζεται στις ακόλουθες
ομάδες:
•
Ταξίδι μέσα σε 24 έως 48 ώρες
•
Ταξίδι μέσα σε 3 έως 19 ημέρες
•
Ταξίδι πέραν των 20 ημερών (ή
χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία ταξιδιού)
Για ταξίδι εντός 48 ωρών, οι πελάτες που
φτάνουν ή επισκέπτονται σε οποιαδήποτε
από αυτές τις τοποθεσίες θα λάβουν ένα
εισιτήριο με κατά προσέγγιση χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν για εξυπηρέτηση σε αυτούς τους εξειδικευμένους χώρους

έκδοσης διαβατηρίων.
Για ταξίδια εντός 3 έως 19 ημερών, οι πελάτες που φτάνουν ή επιτόπου κατευθύνονται
σε συγκεκριμένα κοντινά Κέντρα Εξυπηρέτησης του Καναδά, με ραντεβού.
Σε όλες τις πόλεις και τα σενάρια, απαιτείται απόδειξη ταξιδιού ή ανάγκης, λέει το
Service Canada.
«Λόγω της τρέχουσας καθυστέρησης, ενδέχεται να ζητηθεί από τους πελάτες να υποβάλουν ξανά φωτογραφίες και πρωτότυπη
τεκμηρίωση για ταχύτερη εξυπηρέτηση»,
λέει η Υπηρεσία Καναδά.
Το τμήμα υπενθυμίζει επίσης στους ταξιδιώτες που επιλέγουν προσωπική υπηρεσία χωρίς ραντεβού να έχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για αίτηση διαβατηρίου
έτοιμη είτε για ανανέωση διαβατηρίου είτε
για αίτηση για νέο διαβατήριο για ενήλικα
ή παιδί.
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Ένα χρονογράφημα για την κατάντια της ελευθεροτυπίας στη χώρα που
γέννησε τη Δημοκρατία, όπου μια διεφθαρμένη κυβέρνηση ανδρείκελων,
εντεταλμένων να διατηρήσουν την Ελλάδα χρεοκοπημένη, εξαθλιωμένη
και υποχείριο στα κελεύσματα των πολυεθνικών και του (αμερικάνικου
κυρίως) κεφαλαίου, έχει πληρώσει εκατομμύρια Ευρώ στους καναλάρχες,
τους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης και ένυπου/ηλεκτρονικού τύπου για
Τάσος
να αποσιωπούν την αλήθεια, να γράφουν μόνο αυτά που ανακοινώνει
Θεοδωρίδης επίσημα ή ανεπίσημα το τσίρκο που κυβερνά και να αποπροσανατολίζουν
και να μπερδεύουν το μέσο πολίτη που δεν έχει άλλο μέσο να ενημερωθεί
παρά το διαδίκτυο και τους εναλλακτικούς τρόπους μετάδοσης της πληροφορίας, που
ολοένα και λιγοστεύουν. Ένα δυστοπικό μέλλον προοιωνίζεται για την Ελλάδα, που όχι
μόνο διπλασίασε το Δημόσιο χρέος της για να το αφήσει αβάσταχτο βάρος στις νέες γενιές,
αλλά πλέον έχει γίνει ρεζίλι δημόσια λόγω ενός ανίκανου, ανεπαρκούς και εγωπαθούς
βαστάζου των συμφερόντων της πλουτοκρατίας, των τραστ και των ελίτ που λυμαίνονται
την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, έναν αλαζόνα και άσκεφτο τύπο που
από την Βουλή κατηγόρησε “υπόκοσμο” και “συμμορία” τους δημοσιογράφους ενώ το
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τους ΑΘΩΩΣΕ μόλις πρόσφατα. Και ενώ η δικαιοσύνη
φέρεται να έχει συνάψει “ντίλς” με αυτούς τους πολιτικούς της αρπαχτής φαίνεται πως οι
τυχόν εκλάμψεις της, όπως στην πρόσφατη ΑΘΩΩΣΗ των δημοσιογράφων και δικαστικών
(που κατηγορήθηκαν πως ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ στοιχεία για το σκάνδαλο ΝΟΒΑΡΤΙΣ και έτσι
καταρρίφθηκε η θεωρία της ‘σκευωρίας’ των λαμόγιων) απλά επιβεβαιώνουν την βαθιά
κρίση της.
Πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ρεζιλεύτηκε
Το ανελέητο σφυροκόπημα του κούλη μας στο
Ευρωκοινοβούλιο ακούστηκε ως εδώ. Σφαλιάρες
διαρκείας και ρεζίλεμα εθνικό από τους βουλευτές του
κοινοβουλίου, για τον έλεγχο που ασκεί το καθεστώς στα
μέσα συσκότισης της Ελλάδας, για την διαστρέβλωση
της αλήθειας απ’ τους κυβερνητικούς κύκλους, για τα
απάνθρωπα ‘pushbacks’ της κυβέρνησης στο Αιγαίο
και για την κατάσταση διαβίωσης των προσφύγων.
Σε ένα άδειο ευρωκοινοβούλιο ο κούλης κρατούσε
δυο εφημερίδες στα χέρια για να αποδείξει πως στην
Ελλάδα υπάρχει “ελευθεροτυπία”. Πόσο κάτω να πέσει
ένας πρωθυπουργός; Τα λόγια των ευρωβουλευτών
είναι χαρακτηριστικά: «Μας ανησυχεί η καθοδική πορεία της ελευθερίας του Τύπου στην
Ελλάδα, δεν πρέπει να ξαναδούμε Ευρωπαίο ηγέτη που καταπατά την ελευθεροτυπία»,
είπε ο Μαλίκ Ασμάνι, εκπρόσωπος της Ευρωομάδας RenewEurope χαρακτηριστικά,
θυμίζοντας τη φράση του Σωκράτη ότι «ο αποτυχημένος χρησιμοποιεί τη διαστρέβλωση
όταν σταματάει η συζήτηση». Ζήτησε δε, να τερματιστεί ο τηλεοπτικός αποκλεισμός του
διαγραφέντος από τη Ν.Δ. ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου. Ο κούλης μας, απάντησε
με τη γνωστή του αγένεια και αλαζονεία προσβάλλοντας τους δημοσιογράφους που τον
“στρίμωξαν”. Υπάρχει και άλλος ξεπεσμός; Διαβάστε το ρεπορτάζ.
Απομονωμένος και προκλητικός στο Στρασβούργο
Του Δημήτρη Κουκλουμπέρη
Διχαστικός και αλαζονικός. Με διάθεση αποσιώπησης
και εξωραϊσμού της κοινωνικής και οικονομικής
πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς και με αναφορές
που προδίδουν τον προεκλογικό του σχεδιασμό. Ο
πρωθυπουργός κατάφερε χθες να μετατρέψει την
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πεδίο μιας
μάλλον ασυνήθιστης αντιπαράθεσης για τα ευρωπαϊκά
ειωθότα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης συγκέντρωσε
εις βάρος του πυρά, όχι μόνο από τους Έλληνες εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων,
όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά από όλες σχεδόν τις πτέρυγες. Μόνος του, με μοναδικό
ένθερμο υποστηρικτή τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ
Βέμπερ, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «ο Τσίπρας ενδιαφερόταν περισσότερο για
τον Μαδούρο», δέχτηκε ευθείες βολές για τις πολιτικές της κυβέρνησης της Ν.Δ. Επίκεντρο
ήταν ζητήματα ελευθερίας του Τύπου, κράτους δικαίου και μετανάστευσης, εξαιτίας των
παράνομων επαναπροωήθησεων στο Αιγαίο.
Ο πρωθυπουργός, σε δύο σημεία, βγήκε εκτός ορίων και εξαιρετικά ενοχλημένος
φαίνεται ότι υπερέβη τα εσκαμμένα. Αφ’ ενός επιτέθηκε με σκαιότατο τρόπο και ειρωνείες
σε Έλληνα ανταποκριτή, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους,
κατηγορώντας τον ότι «γράφει ψέματα και σαχλαμάρες». Όταν εκείνος αντέδρασε λέγοντας
«με προσβάλλετε», ο πρωθυπουργός ανταπάντησε: «θα το αντέξετε». Αφορμή ήταν
δημοσίευμα της ιστοσελίδας euractiv σύμφωνα με το οποίο η εκτελεστική αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, έθεσε θέμα αναποτελεσματικότητας
της ελληνικής Δικαιοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της
στην Αθήνα. Αφ’ ετέρου, ο πρωθυπουργός, επιθυμώντας να αντικρούσει την κριτική για τον
βαθμό της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα, είχε εκτυπωμένα δύο πρωτοσέλιδα εφημερίδων
(«Αυγή» και «Δημοκρατία»), τα οποία με εκνευρισμό έδειξε στο Σώμα, προκειμένου να
υποστηρίξει ότι οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες κυκλοφορούν κανονικά στα περίπτερα!
Πιο αναλυτικά, σε ύφος ανοίκειο καταφέρθηκε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ για το δημοψήφισμα
του 2015, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι τέτοιες ημέρες πριν από εφτά χρόνια «η Ελλάδα
βρέθηκε ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ», ενώ εμφανίζοντας τη χώρα ως…
παράδεισο επί των ημερών του, σημείωσε ότι «εδώ και τρία χρόνια ο τόπος μου έχει μια
νέα κυβέρνηση που έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε νέα εποχή». Έκανε λόγο για υψηλό
ρυθμό ανάπτυξης, πτώση ανεργίας, αύξηση δημόσιων επενδύσεων, αποκλιμάκωση
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δημόσιου χρέους, πληρωμή υποχρεώσεων προς ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα, νέο εθνικό
δημόσιο σύστημα υγείας, κοινωνικό προσανατολισμό δράσης, ελαφρύνσεις σε φόρους
και εισφορές και αλλαγές στο περιβάλλον της εργασίας. Στον αντίποδα, δεν έκανε καμία
αναφορά στα βαθιά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των Ελλήνων λόγω ακρίβειας,
ανατιμήσεων και ενεργειακής κρίσης, που έχουν γιγαντωθεί και εξαιτίας των συντηρητικών
και αντικοινωνικών πολιτικών της Ν.Δ.
«Καρφιά» από Στρικ και Ασμάνι
Τίνεκε Στρικ / Μαλίκ Ασμάνι
Το σφυροκόπημα στον πρωθυπουργό ήταν
διαρκές και συνεχίστηκε στην εισήγηση
του Μαλίκ Ασμάνι, εκπροσώπου της
Ευρωομάδας RenewEurope, στην οποία
παίρνουν μέρος φιλελεύθερα κόμματα στην
Ε.Ε. και το LREM του Εμανουέλ Μακρόν.
«Μας ανησυχεί η καθοδική πορεία της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα, δεν πρέπει
να ξαναδούμε Ευρωπαίο ηγέτη που καταπατά την ελευθεροτυπία», είπε χαρακτηριστικά,
θυμίζοντας τη φράση του Σωκράτη ότι «ο αποτυχημένος χρησιμοποιεί τη διαστρέβλωση
όταν σταματάει η συζήτηση». Ζήτησε δε να τερματιστεί ο τηλεοπτικός αποκλεισμός του
διαγραφέντος από τη Ν.Δ. ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου.
Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος των Πρασίνων, Τίνεκε Στρικ, αναφερόμενη στις
παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών, κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να
απαντήσει αν παραβιάζονται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο που προσπαθούν να
μπουν στην Ευρώπη από την Ελλάδα και καταλόγισε στην ελληνική κυβέρνηση ότι κλείνει
τα κέντρα υποδοχής και αναγκάζει τους μετανάστες να ζουν σε hotspots, αξιοποιώντας ένα
νομικό κενό, «το οποίο χρησιμοποιείται ως πρόφαση ότι μπορούν να επιστρέψουν στην
Τουρκία οι μετανάστες από τη Συρία ή το Αφγανιστάν». Σύμφωνα με την ίδια, «δεν είναι
λύση, δεν είναι ευρωπαϊκή απάντηση να κλείνεις τα σύνορα και να απωθείς τους μετανάστες
και να επιδεικνύεις την ασπίδα της Ευρώπης», ενώ τέλος σχολίασε ότι «εκείνοι που τους
βοηθούν περιορίζονται και ποινικοποιούνται, εκείνοι που σηκώνουν τη φωνή τους και τα
ΜΜΕ φιμώνονται». Ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε βολές και από τα δεξιά και ακροδεξιά, με
έμφαση στο δημογραφικό και την αναφορά σε ενσωμάτωση των «νόμιμων προσφύγων».
Συκοφαντίες και εμμονές
Απαντώντας εκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς και ως επικεφαλής των ευρωβουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης κατηγόρησε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να κρύψει την αποτυχία
της κυβέρνησής του μέσα από επιθέσεις και συκοφαντίες
εναντίον της προηγούμενης κυβέρνησης. «Εμμονές που
δείχνουν ότι ίσως βλέπετε τον κ. Τσίπρα στον ύπνο σας»,
σχολίασε, ενώ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα
καταγράφει πληθωρισμό-ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη, έχει τη
δεύτερη ακριβότερη τιμή βενζίνης, τον μεγαλύτερο αριθμό
θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων μέσα στην πανδημία
«με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη».
Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην υποχώρηση του κράτους
δικαίου στην Ελλάδα, υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός είχε
αποκαλέσει υπόκοσμο και συμμορία κορυφαίους δημοσιογράφους και ερευνητές που είχαν
αποκαλύψει το σκάνδαλο Novartis, ενώ το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο «ομόφωνα και
πανηγυρικά απάλλαξε από κάθε κατηγορία αυτούς τους δημοσιογράφους». «Σκοπεύετε να
ζητήσετε συγγνώμη;» αναρωτήθηκε κλείνοντας την εισήγησή του, ενώ για το κατρακύλισμα
της ελευθερίας του Τύπου ενημέρωσε ότι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η
πρόεδρός του θα συναντηθούν με τους Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα «που ο κ. Μητσοτάκης
συκοφαντεί». Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ότι «ο κ.
Μητσοτάκης μίλησε ως επαρχιώτης κομματάρχης σε άδεια έδρανα στο Ευρωκοινοβούλιο,
εξαντλώντας για άλλη μια φορά την ομιλία του σε συκοφαντίες και ύβρεις απέναντι στον
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και τον κ. Τσίπρα». Και κατέληξαν με την εξής επισήμανση:
«Η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια να μας ξαναγυρίσει πίσω
στην ανασφάλεια, την κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση είναι πράγματι αξιοσημείωτη.
Γι’ αυτό άλλωστε τελευταία μιλά μόνο για το παρελθόν. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει για το
παρόν και το μέλλον. Και γιατί έχει καταλάβει ότι και ο ίδιος πολύ σύντομα θα ανήκει στο
παρελθόν».
Με δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απάντησε στον αρχηγό
της αξιωματικής λέγοντας τα εξής: «Ο κ. Τσίπρας ενοχλείται έντονα όταν ο πρωθυπουργός
αποδομεί, με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο, το αφήγημα που έχει υιοθετήσει ο
αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα αφήγημα που επιχειρεί, με μονομερή και αβάσιμα στοιχεία, να
συκοφαντήσει και να αμαυρώσει τη διεθνή εικόνα της πατρίδας μας. Ο πρωθυπουργός
έδειξε σε όλους ότι στην Ελλάδα όποιος θέλει μπορεί να γράφει και να λέγει ό,τι θέλει.
Όσο για την “Αυγή”, ο μοναδικός που παρά λίγο να διακόψει την κυκλοφορία της ήταν ο
ιδιοκτήτης της, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα».
Η ίδια ταπείνωση ακολούθησε και στην ελληνική βουλή
Δεν έχει τέλος η ψυχρολουσία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς μετά τους ευρωβουλευτές
που του γύρισαν την πλάτη στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου τα έδρανα ήταν άδεια, την
επομένη μέρα έκανε δευτερολογία στη Βουλή με τη μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας
Δημοκρατίας να απουσιάζει. Συγκεκριμένα, από τους 157 βουλευτές της ΝΔ, με το ζόρι στα
έδρανα ήταν 30 άτομα. Όπως φαίνεται, οι
βουλευτές της ΝΔ μάλλον απογοητεύτηκαν συνεχίζεται στη σελίδα 23
από την πρωτολογία του Κυριάκου
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Μητσοτάκη και προτίμησαν να απουσιάσουν
επιδεικτικά από τη δευτερολογία.

Άφησαν να καεί ο αρχαιότερος ελαιώνας στην Ελλάδα!!!
Ο Ελαιώνας της Άμφισσας, ο πιο παλιός ελαιώνας
της Ελλάδας, το στολίδι της ιστορικής περιοχής
των Δελφών. Με ελάχιστο αέρα, με φωτιά
που ξεκίνησε από παράνομο σκουπιδότοπο!
Σκουπίδια η ιστορία, η ίδια ιστορία χρόνια
τώρα, με τους κυβερνώντες να κοιτούν απλά
την καταστροφή, και όποτε τους βολεύει, να την
φορτώνουν στους ‘άλλους’. Λοιπόν σας έχω
νέα. Η κυβέρνηση-τσίρκο του κούλη, όχι μόνο
ευθύνεται για την καταστροφή που συντελείται
και θα συντελεστεί στο μέλλον, αλλά και για την
φοβερή αντιστροφή της πραγματικότητας, για τα
ψέματα και την παραπληροφόρηση. Είναι ενδεικτικό πως κάηκε ο αρχαιότερος ελαιώνας,
κόντεψε να καεί η Ιτέα, και τα ΚΑΝΑΛΙΑ των μεγαλοεπιχειρηματιών ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΑΝ
ΤΙΠΟΤΕ, όταν γινότα το έγκλημα. Έδειξαν κάτι λίγα λεπτά όταν ΌΛΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΕΙ και για
τον μόνο λόγο να ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥΝ τον κόσμο από το Βατερλό του κούλη στο
Ευρωκοινοβούλιο (δες προηγούμενο σχόλιο) έτσι ώστε ο κόσμος να ξεχάσει αμέσως το
ρεζίλεμα του κούλη και να μην έχει χρόνο να το ‘χωνέψει”. Διαβάστε ένα άρθρο σχετικό με
το νέο αυτό περιβαλλοντικό έγκλημα και βρισιά στην ιστορία μας.
Η στάχτη που ταξίδευε (τα Ελγίνεια σας μάραναν)
Η Νένη Πανουργιά, καθηγήτρια στο Columbia,
γράφει για την ανικανότητα του επιτελικού κράτους
που έκανε στάχτη μέρος του αρχαιότερου ελαιώνα
της χώρας.
Νένη Πανουργιά
Είχα γράψει κάπου πέρσι: Ολυμπία, Κρόνιος Λόφος,
check x 2 - Πάρνηθα, «αρχαίον ξύλον», check x 3
-Πεντέλη, check -Λίνδος, check -Μυκήνες, check.
Και είχα εκφράσει την ευχή να μείνουν, τουλάχιστον,
όρθιοι οι Δελφοί και ο περιβάλλον χώρος τους. Αμ δε!
Μέρα μεσημέρι, στις 4 Ιουλίου του 2022, με σχεδόν
άπνοια, πιάνει φωτιά ο ελαιώνας της Άμφισσας.
Ο ελαιώνας της Άμφισσας είναι ο μεγαλύτερος
ελαιώνας των Βαλκανίων. Ο αρχαιότερος της χώρας.
Ο ιερότερος, από αρχαιοτάτων χρόνων. Φυτεμένος από τους Πελασγούς. Και, πέντε λεπτά
με τα πόδια από «το βόρειο τμήμα της Ιτέας» που εκκενώθηκε.
Πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο από την Άμφισσα, την πρωτεύουσα του νομού που οι γυναίκες
της, μας λέει ο Πλούταρχος και απεικονίζει ο Alma-Tadema, δέχτηκαν, περιέθαλψαν και
προστάτευσαν τις Θυιάδες του Διονύσου, εκείνα τα ονειρικά πλάσματα, που εξουθενωμένες
από το χορό και την ιερή μανία του θεού έφτασαν στην αγορά της πόλης στολισμένες
με στεφάνια λουλουδιών και κατέρρευσαν. Την Άμφισσα που ξαναέκανε ξακουστή ο
Πανουργιάς ο οπλαρχηγός. Δέκα λεπτά με το αυτοκίνητο από την Κίρρα, το αρχαίο λιμάνι,
επίνειο των Δελφών, όπου αποβιβάζονταν οι επισκέπτες του Μαντείου. Δέκα λεπτά από
το Χρισσό που σφάζανε κριάρια. Είκοσι λεπτά με το αυτοκίνητο από τους Δελφούς. Ναι,
εκείνους τους ίδιους Δελφούς όπου η Πυθία έδινε τους τρομακτικούς χρησμούς της και
μήνυσε στον Οιδίποδα, μέσω του Κρέοντα, ότι εκείνος, ο ίδιος, είναι το μίασμα.
Η φωτιά ξεκίνησε από τον ελαιώνα, από παράνομη χωματερή στην κοίτη ξεροπόταμου,
κοντά στο Σερνικάκι.. Ο ελαιώνας, μαζί με όλο το Δελφικό τοπίο, έχει χαρακτηρισθεί από
το 1991 ως προστατευόμενος χώρος ιδιαίτερου κάλλους και ιστορικής και αρχαιολογικής
σημασίας. Όχι ότι αυτό τον έχει προστατεύσει από σχέδια περί ανάπτυξης, όχι ότι έχει
θέσει φραγμό ακόμη και στη σκέψη τέτοιων σχεδίων, έτσι ώστε να μην έχουν δει καν το
φως της μέρας ως σκέψεις. Πριν μερικά χρόνια είχε συζητηθεί η ανέγερση ξενοδοχειακής
μονάδας στον ελαιώνα και συχνά πυκνά παρουσιάζονται ύποπτες αναλύσεις για το ότι
είναι υποπαραγωγικός και συχνά πυκνά διαπιστώνεται η εγκατάλειψή του, κανένα εκ των
οποίων δεν ισχύει ακριβώς, κι αν θέλετε κάποια στιγμή τα συζητάμε. Τί σημαίνει, όμως,
«προστατευόμενος χώρος»; Στην πράξη, τι ευθύνες έχει η προστάτις δύναμις απέναντι στο
αντικείμενο της προστασίας της; Μήπως, πρωτίστως, να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα
της απόθεσης απορριμμάτων, έτσι ώστε να μην αναγκάζεται κανείς να πετάει σωλήνες,
ληγμένα φυτοφάρμακα, στρώματα και καρέκλες όπου μπορεί και βρίσκει;
Μήπως, επίσης, σημαίνει, το ότι πρέπει στα κονδύλια της πυρόσβεσης να μπαίνουν και
τα έξοδα αποψίλωσης, δηλαδή καθαρισμού, τουλάχιστον των προστατευόμενων τοπίων;
Μήπως (ξέρω, κομίζω γλαύκαν ες Αθήνας) να μην θεωρεί τους πυροσβέστες εποχικούς
εργάτες; Μήπως, επίσης, σημαίνει στα ίδια κονδύλια της πυρόσβεσης να συμπεριληφθούν
και μαθήματα περιβαλλοντικής αντίληψης στα σχολεία, από το νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη
λυκείου;
Μήπως σημαίνει να συμπεριλαμβάνεται και πρακτική εξάσκηση των μαθητών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με τη μορφή ολιγοήμερων εκδρομών όπου τα παιδιά
θα συμμετάσχουν σε ασχολίες που θα βοηθούν κοινότητες που έχουν ανάγκη, έτσι ώστε
να εξοικειώνονται με τη χαρά της επιμέλειας του χώρου τους και του άλλου;
Μήπως σημαίνει ότι πρέπει κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας να καταλάβουν
ότι πυρόσβεση δεν γίνεται μόνο το καλοκαίρι, δηλαδή ότι κυβερνώ, σημαίνει προετοιμάζομαι,
προλαμβάνω, φροντίζω, έχω προσωπικό που εκπαιδεύεται συνεχώς και ασκείται στην
εγρήγορση, και όχι μόνο ότι τρέχω με τη μάνικα στο χέρι;
Αυτή εδώ η συγκεκριμένη κυβέρνηση εισήγαγε στο ελληνικό λεξιλόγιο την έννοια του
επιτελικού κράτους. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι το κράτος αυτό δεν είναι επιτελικό αλλά
επιτελεστικό. Δηλαδή αυτοπαρουσιάζεται ως άλφα ενώ ξέρει ότι είναι γάμα, ή κάπα, ή μί.
Επιτελικό κράτος σημαίνει να τρέχει το κράτος ρολόι, σχεδόν από μόνο του. Σημαίνει
βασικές λειτουργικές αρχές που, βεβαίως, καμία κυβέρνηση (πλην μίας που δεν είχε καν
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τον χρόνο να κάνει τίποτα), από κτίσεως αυτού του κουτσού κράτους, δεν ανάλωσε ούτε
μια δεκάρα για να χτίσει.
Ανακοινώθηκε ότι η φωτιά πήρε έκταση επειδή έπνεαν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή και
ότι αμέσως έφτασαν πυροσβεστικά αεροπλάνα. Πρώτον, δεν έπνεαν δυνατοί άνεμοι στην
περιοχή, σίγουρα όχι 5 bf. Ήμουν στην παραλία κι έκανα μπάνιο όταν φάνηκαν στο Γαλαξίδι
οι πρώτοι καπνοί. Η θάλασσα ήταν λάδι.
Και αεροπλάνα, όντως, ήρθαν αμέσως. Και εδώ είναι που έχουμε ένα ωραίο και χρήσιμο
παράδειγμα της διαφοράς μεταξύ επιτελικού και επιτελεστικού κράτους και είναι το εξής
λογικό ανακόλουθο. Όπως έχουμε μάθει όλες κι όλοι τα τελευταία χρόνια, τα πυροσβεστικά
αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν όταν έχει άνεμο, τόσο άνεμο που να δυσχεραίνει την
πυρόσβεση. Οπότε, είτε δεν ήταν δυνατός ο άνεμος, είτε δεν υπήρχαν αεροπλάνα. Και τα
δυο να συνυπάρχουν είναι αδύνατον, αυτό ακόμα και τα σαΐνια του Χάρβαρντ μπορούν να
το καταλάβουν. Αεροπλάνα, όμως, υπήρχαν, τα είδαμε όλοι μας να πετάνε και να βουτάνε
πρώτα στο Κεντρί, μετά στο Ανεμοκάμπι και μετά όπου μπορούσαν και προλάβαιναν. Και
έμειναν μέχρι αργά. Άνεμος, όμως, είτε στρατηγός είτε δεκανέας, δεν υπήρχε, τουλάχιστον
μέχρι το απόγευμα. Το βράδυ η φωτιά έφτασε στα πρόθυρα της Ιτέας—όχι δύσβατο μέρος!
ίσωμα, ευθύς δρόμος, δεν μπορείς ούτε καν να σκοντάψεις περπατώντας τον. Μια ευθεία
είναι με μεγάλο πλατύ δρόμο που επιτρέπει και σε στρατό ακόμα να κατέβει απρόσκοπτα,
αν θέλει. Και όμως, οι ευκάλυπτοι που σκιάζουν την είσοδο της Ιτέας κάηκαν.
Τρεις χιλιάδες στρέμματα του ελαιώνα κάηκαν. Η φωτιά έφτασε μέχρι τις παρυφές του
Χρισσού (αυτό είναι το αρχαίο Κρισσό) μια ανάσα δρόμος από τον αρχαιολογικό χώρο
των Δελφών, ήδη μέσα στο μαγικό και τρίσμοιρο Δελφικό τοπίο. Και οι Δελφοί δεν είναι
Μυκήνες, που περιβάλλονται από χαμηλή βλάστηση και «καίγονται κάτι πέτρες» όπως
μας είπε η υπουργός του αντιπολιτισμού πέρσι. Οι Δελφοί είναι σαν την Ολυμπία, μέσα
σε δάσος με πεύκα κι έλατα. Και αν δεν υπήρχαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης κανείς
εκτός περιοχής δεν θα είχε πάρει χαμπάρι ότι καίγονται οι Δελφοί. Γιατί, όπως έχουμε πια
διαπιστώσει, τα ΜΜΕ δεν αφιέρωσαν ούτε λεπτό σ’ αυτή την κατάσταση (με την εξαίρεση
του Open και του Contra που αφιέρωσαν μερικά λεπτά το καθένα). Κι εδώ τίθεται ένα
ερώτημα. Δεν αφιέρωσαν ούτε ένα λεπτό γιατί η αποσιώπηση είναι μέρος της τακτικής της
αντιμετώπισης; Ή επειδή οι Δελφοί είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς που τραβάει
τουρίστες και φέρνει δολάρια, και γεν, και ρούβλια, κι αν μεταδοθεί στα ΜΜΕ ότι κινδυνεύουν
οι Δελφοί θα έχει βαριές επιπτώσεις στην εισροή τουριστικού χρήματος; Γιατί, βεβαίως, η
σχέση όλων των κυβερνήσεων (πλην μίας) από κτίσεως αυτού του κουτσού κράτους με
την ιστορία αυτού του τόπου, με τα χαλάσματά του και τα ακούσματά του, είναι μια σχέση
απολύτως και βαθιά χρησμική και χρηστική, μεταπρατική και επιτελεστική, ψηφοθηρική
και ανταλλαγματική—σας δίνω την αίγλη των προγόνων και μου δίνεται γη και ύδωρ, στην
κυριολεξία: σας παίρνω τη γη σας, σας εμφιαλώνω τα νερά σας, κατάσχω τα σπίτια σας,
υπομορφώνω τα παιδιά σας και αναμορφώνω όποιον κι όποιαν μου αντιμιλήσει.
Επομένως, η σιωπή ασυρμάτου των καναλιών δεν είναι μόνο επειδή έχουν χρηματιστεί
αδρά για να προβάλλουν την αντίσταση ως τρομοκρατία και το κυβερνητικό έργο
καθολικής καταστολής ως θαρραλέο, αλλά, επίσης, και κυρίως, γιατί η κυβέρνηση η ίδια
δεκάρα τσακιστή δε δίνει για το που εδράζεται ο πραγματικός πλούτος της χώρας. Γιατί
πάμε από την πρώτη υπουργό Πολιτισμού, Μελίνα Μερκούρη, που όταν έδωσε την άδεια
για την λειτουργία της αλουμίνας στον κόλπο κάτω από τους Δελφούς είπε μετά στα ΜΜΕ
ότι της υποσχέθηκαν ότι δεν θα φαίνονται οι εγκαταστάσεις από τον Μαντείο (!), στον
ΓΓ του Υπουργείου Πολιτισμού, αλήστου μνήμης Ζαχόπουλο, που δεν ήξερε κατά που
πέφτει και τι σημασία έχει ο Κρόνιος Λόφος πάνω στον οποίο στεκόταν ενώ καιγόταν,
στην τρέχουσα υπουργό που, αφού είχε ήδη τσιμεντώσει την Ακρόπολη των Αθηνών,
θεώρησε, και ανερυθρίαστα είπε, ότι «’νταξ’ μωρέ, δεν έγινε και τίποτα στην Ακρόπολη των
Μυκηνών, κάτι πέτρες κάηκαν, οι ξένοι δε θα το καταλάβουν καν, θα βλέπουν κάτι πέτρες
μαυρισμένες». Γιατί οι ξένοι μας νοιάζουν, αν θα το καταλάβουν. Γιατί, ‘νταξ’ μωρέ, c’est
bon pour l' occident…(Α, και δεν είπε, βέβαια, στην «Ακρόπολη των Μυκηνών»... «στις
Μυκήνες» είπε).
Δεν σας πειράζει που η στάχτη ταξιδεύει πάνω από τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Τα Ελγίνεια
σας μάραναν.
Ψέματα, ψέματα, ψέματα.
Μας φλόμωσαν στα ψέματα. Βλέπουμε τα στοιχεία στις
αναλύσεις στο εξωτερικό, πως η Ελλάδα είναι πρώτη
σε θανάτους από COVID-19 αυτή την ώρα, και τα μέσα
συσκότισης ούτε καν το αναφέρουν. Η κυβέρνηση-τσίρκο
αποφάσισε να σταματήσει ως και την εβδομαδιαία
ενημέρωση των υγειονομικών αρχών για την πανδημία.
Σου λέει, όσοι αρρωστήσουν αρρώστησαν, ας πεθάνουν
και μερικοί, μόνο οι τουρίστες να μην το μάθουν, και
τους χαλάσει η ζαχαρένια! Ο κούλης θα δώσει λέει
αυξήσεις στις συντάξεις από του χρόνου, και αποσιωπά
το γεγονός πως αυτό το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για να
αυξηθούν οι συντάξεις, ακριβώς … από του χρόνου.
Εν τω μεταξύ οι μισοί Έλληνες δεν έχουν χρήματα να
κάνουν διακοπές, τα τουριστικά μέρη έχουν μόνο ξένους
και καθόλου Έλληνες, και κατά τα άλλα, όλα είναι καλά.
Η αύξηση στα καύσιμα πλησιάζει το 100%, το κόστος
του ρεύματος 60%, η ακρίβεια στα σούπερμάρκετ
30% και όλα αυτά με κατώτατο μισθό όσο κοστίζει μια
απλώστρα στη Μύκονο! Ο κόσμος έχει αγριέψει, αν
κυκλοφοράς με μάσκα, σε βλέπουν περίεργα, μερικοί μάλιστα σου κάνουν το απαραίτητο
μπούλινγκ για να βγάλεις την μάσκα και πως δεν χρειάζεται. Τι κόσμος είναι αυτός; Που
δεν έχει εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, στους γιατρούς και στην κυβέρνησή του; Που
δεν σέβεται τις επιλογές του άλλου; Και μη χειρότερα να λέμε, αν και δεν νομίζω υπάρχει
χειρότερα.. Εσείς, για καλό και κακό, πάντα να τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας όταν είστε σε
κλειστούς χώρους, διότι, η πανδημία δεν έχει φύγει, είναι εδώ. Για να είμαστε όλοι μαζί πάλι
εδώ, να τα λέμε, τον Σεπτέμβρη, και για πολύ καιρό ακόμη!!
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Everybody – Review of 2022 Shaw Festival Production
Everybody is a marvelous
play by Branden JacobsJenkins. It is about someone
called Everybody who is
summoned by God through his
James
Karas
messenger Death to appear
before him and give a report or
presentation of what he did during his life on
earth. Everybody, as the word clearly states,
means EVERYBODY, all of us. Is that clear?
Let me digress. You may have heard of a
medieval morality play called Everyman. It
deals with the same subject and bears much
similarity to Everybody. Jacobs-Jenkins has
brought forward and metamorphosed the
16th century play into a modern intriguing,
funny and fascinating piece that is different
and refreshing in many respects.
There are 10 actors in the production and
six of them are listed in the cast list as
Somebody. We are told that each of them
has memorized 14 different roles and who
plays whatever role is decided by a lottery
during each performance. We “see” the
names of the roles each actor is to play
divvied up on the stage.
The play is about to begin, and an usher tells
us to turn off our cell phones, take a cough
drop, and unwrap our candy. She says a lot
more including information about the play

and its medieval predecessor as she
walks nervously across the playing
area of the Studio Theatre. She does
a superb job and is hilarious. She is
not an usher but the actor Deborah
Hay. She will also play God and
Understanding.
Everybody in the performance that
I saw was played by Julie Lumsden.
The other five Somebodies were
Patrick Galligan, Michael Man, Kiera
Sangster, Travis Seetoo and Donna
Soares. Andrew Broderick played
Love and Alana Randall played Girl
and Time.
Everybody gets the message that he will not
come back from wherever he goes to meet
God but he is permitted to bring “someone”
to go with him. Most of the play is taken up,
hilariously and seriously, with Everybody
trying to recruit someone to accompany
him. Then he wakes up. Aha, he is having
a bad dream. Or is he? In the dark, he has
a chat with voices listed as A, B, C and D.
There are several scenes in the play that are
done in the dark and who the first 4 letters of
the alphabet are we know not.
He then approaches allegorical figures
such as Friendship, Kinship, Stuff, Mind,
Five Senses, and Understanding. None

of them shows any enthusiasm for joining
him to face God, whoever he may be. four
skeletons appear doing the Dance Macabre.
Everybody has done some Good Deeds
and Love also appears. Understanding calls
out four virtues, Strength, Beauty, Mind
and Senses, They all agree to accompany
Everybody until they realize what his
destination is and then they fly in the
opposite direction.
Everybody is the central and toughest
character in the play and Lumsden
performed it brilliantly. There are some long
speeches, some funny and some serious
and she did outstanding work throughout.

Sharry Flett is superb as Death, the
obedient servant of God, the ironist
with a sense of humour.
Director Lazlo Berczes handles the
large and talented cast with care and
discipline that adds up to excellent
theatre.
The set by Balazs Cziegler represents
“Everywhere” in the open stage of the
theatre-in-the-round Studio. A dried
out, curved tree trunk with some flowers
on its branches could be the tree of life
or death. Large rocks and greenery on
the floor, a hole for the entry into the
final resting place or the way to another
world are some of the touches provided by
Cziegler. They are minimalist and effective.
The story of Everyman captivated the
imagination of medieval man and it became
a play before the time of Shakespeare.
The play has been produced ever since
and Jacobs-Jenkins’ modern brilliant and
imaginative rendering makes for delightful
theatre and a marvelous production at the
Shaw Festival.
Everybody by Branden Jacobs-Jenkins
continues until October 8, 2022, at the
Jackie Maxwell Studio Theatre as part of
the Shaw Festival in Niagara-on-the-Lake,
Ontario. www.shawfest.com.

The Importance of Being Earnest – Review of 2022 Shaw Festival Production
The Shaw Festival has
tackled Oscar Wilde’s “perfect
comedy” The Importance of
Being Earnest for its 2022
season. For those lucky
James
Karas
enough to have seen many
productions of the great play,
there is the problem of “rememberitis,” the
recollection of previous performances and

the odious impulse to compare. Avoid it.
Director Tim Carroll gives us his view of
the play in a production that has many
virtues and some infelicitous results. It is a
traditional rendering without any directorial
flights of fancy. That is a welcome virtue.
The cast is for the most part marvelous.
Lady Bracknell is a theatrical marvel and
has attracted numerous men and women
to tackle the role. It is not the biggest role
in the play but it does make the greatest
impression and she does have some of
the best lines. A gorgeously dressed and
impressive Kate Hennig takes on the

role. She is sharp-tongued without being
imperious and attractive enough to be far
removed from a gorgon. She displays her
temper and temperament in the final act
when she brings Miss Prism to heel and
finds out what happened to her nephew.
These are important events in the play for
those who have never seen it.
We have two young men and two young
ladies to carry the bulk of the play. Peter
Fernandes is the impecunious Algernon
Moncrieff who must pretend to please
his Aunt Augusta also known as Lady
Bracknell, while pursuing other pleasures
in the country. Fernandes does a good job
except in the opening scene where he failed
to project his voice. He was with the servant
Lane played by Neil Barclay who could be
heard without any difficulty.
Algernon finds his way under false pretenses
to his friend Jack Worthing’s country house
where he falls in love with the lovely Cecily.
She is Jack’s ward, a young lady of 18 who
admits to twenty. The petite Gabriella Sungar
Singh gives us a perky and delightful Cecily.
She is a girl who calls a spade a spade and
stands up to the snooty Gwendolen. We
love her.
The suave and debonair Jack Worthing a.k.a
Ernest is played as such by Martin Happer.
He is in love with Lady Bracknell’s daughter,
the aristocratic Honourable Gwendolen
and he is, of course, considered unsuitable
material as a suitor striving much above his
social position.
Julia Course as Gwendolen is beautiful and
becomingly hoity-toity. Her reply to Cecily’s
democratic stance of calling a spade by its
name is that she has never seen a spade.
They are from different floors of the social
edifice.

Ric Reid as Reverend Chasuble and
Jacqueline Thair as Miss Prism make a fine
pair and give very good performances. I
praise Neil Barkley and Graeme Somerville
as the servants Lane and Merriman.
The sets by Gillian Gallow are gorgeous.
Algernon’s flat in Act I is tastefully decorated
and very pleasant. The set of Act II, the
garden of Worthing’s Manor House features
a series of well-groomed hedges which look
beautiful and provide a few laughs when
people lose their way. The drawing room
of the final act is more mundane but quite
appropriate.
Christina Poddubiuk’s costumes are
beautiful.
The infelicitous result that I mentioned came

from the failure of the production to spark the
laughter that the play and the performances
deserve. Why was the audience so
unresponsive? Did the production simply fail
to get them to display their enjoyment of the
performance or did they have a heavy meal
beforehand and could not produce belly
laughs. They gave it a half-hearted standing
ovation but it was not enough.
Go see it and laugh to your heart’s content
at one of the great comedies of all time.
The Importance of Being Earnest by Oscar
Wilde will run in repertory at at the Festival
Theatre until October 9, 2022, as part of
the Shaw Festival in Niagara-on-the-Lake,
Ontario. www.shawfest.com.

“Ο παππούς μου ο Παπαφλέσσας”
“ταξιδεύει” στο εξωτερικό – Θα
προβληθεί το Φθινόπωρο στον Καναδά
Το ντοκιμαντέρ “Ο παππούς
μου ο Παπαφλέσσας”, που είναι παραγωγή της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των
δράσεών της για τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821 θα προβληθεί στο εξωτερικό και συγκεκριμμένα στον Καναδά στα μέσα
του ερχόμενου Φθινοπώρου . Η
ταινία, όπως διαβάζουμε, επελέγη να μετάσχει στο GIFFT (Greek
International Film Festival Tour of
Canada) το οποίο θα λάβει χώρα μεταξύ
30 Σεπτεμβρίου και 9 Οκτωβρίου σε διάφορες πόλεις του Καναδά. Υπενθυμίζεται
ότι “Ο παππούς μου ο Παπαφλέσσας” είχε

επιλεγεί -ανάμεσα από πάρα πολλές ταινίες
Ελλήνων δημιουργών- ως φιναλίστ και στο
15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου
του Λονδίνου, που πραγματοποιήθηκε τον
περασμένο Ιούνιο.
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Η Σιωπηλή Πανδημία
Δύσκολοι καιροί και
γκρίζοι, κανείς δεν έχει
κάποιον να πει μια
λέξη. Όχι ν' ανοίξεις
την καρδιά σου και να
εμπιστευτείς τα μυστικά που σε βαραίνουν,
Ελένη
Χονδρομπίλα αλλά ούτε μια λέξη.
Ποιός άνθρωπος μπορεί να σε αφουγκραστεί, να σε δει στα μάτια, αλλά κι εσύ το
ίδιο. Κλείνεσαι στον εαυτό σου, κι αυτό
πολλές φορές σε "σκοτώνει".
Πίσω από μία κλειστή πόρτα κανείς δεν
γνωρίζει τί μπορεί να συμβαίνει, αν διαδραματίζεται κάτι πολύ σοβαρό, παρά αφού
γίνει κάτι και θρηνήσουμε θύματα. Τα δε
κανάλια, αδημονούν να το βγάλουν ως την
πρώτη είδηση της ημέρας.
Η ψυχική υγεία είναι σε μια κατάσταση που
τα τελευταία χρόνια απασχολεί πολύ τους
Έλληνες, γιατί αυτά που συμβαίνουν είναι
πρωτόγνωρα για την Ελλάδα. Όχι μόνο για
τα άτομα που πάσχουν παρά τη θέλησή
τους από μία ψυχική νόσο, αλλά και από
την έξαρση της εγκληματικότητας στους
νέους.
Πριν τα πενήντα χρόνια ήταν σχεδόν
άγνωστο το επάγγελμα του ψυχολόγου, και
αν κάποιος έπασχε από ψυχολογικά ή είχε
κάποια ψυχασθένεια φρόντιζαν να το αποσιωπήσουν έξω από το οικογενειακό του
περιβάλλον. Δεν τολμούσαν να πουν ότι
επισκέπτονταν ψυχίατρο, ήταν όνειδος, και
υπήρχε η προκατάληψη γιατί στο κοινωνικό περιβάλλον, προπάντων σε μία κλειστή
κοινωνία, ελλόχευαν πολλοί κίνδυνοι. Οι
άνθρωποι αρέσκονται να νιώθουν υπεράνω μπροστά σε ανήμπορους ανθρώπους.
Μην ξεχνάμε, στα πολύ παλιά χρόνια
υπήρχε ο "τρελός του χωριού", όπου πολλοί
αρέσκονταν να τον πειράζουν και να γελάνε
μαζί τους. Ακούγαμε στην Αμερική και στην
Ευρώπη οι άνθρωποι είχαν και έχουν τον
ψυχολόγο τους, πράγμα που για μας ήταν
κάτι άγνωστο μέχρι πριν από χρόνια.
Ο Έλληνας, με τη ιδιοσυγκρασία που είχε,
με το να ξέρει πως να ζει τη ζωή του, απ' τις
γειτονιές που μαζεύονταν μέχρι και στο πιο
μικρό καφενεδάκι, ήταν από μόνη της μία
ψυχοθεραπεία. Αυτά, με το πέρασμα του
χρόνου έσβησαν σιγά-σιγά, η ζωή μας έγινε

δύσκολη με αμέτρητες έγνοιες και φροντίδες για ένα αβέβαιο μέλλον, με απαιτήσεις
που δεν μας αφήνουν να ασχοληθούμε με
πιο ουσιώδη πράγματα.
Η εγκληματικότητα έχει πάρει εκτάσεις
πανδημίας, από συμμορίες ανηλίκων μέσα
και έξω από τα σχολεία και στην κοινωνία. Η
τηλεόραση έχει σαν πρώτη είδηση τα καθημερινά κάθε είδους εγκλήματα, κυρίως στις
μεγαλουπόλεις. Το δυσάρεστο είναι ότι τα
παρακολουθούμε χωρίς να μας εντυπωσιάζουν, κι αυτό είναι οδυνηρό.
Η βία μέσα στο σπίτι μεταφέρεται και στα
παιδιά, και αυτά, με τη σειρά τους στο σχολείο και κατόπιν στην κοινωνία. Δημιουργείται, έτσι, ένας φαύλος κύκλος με ολέθριες
συνέπειες.
Ένα ψυχικά άρρωστο άτομο μέσα στο
σπίτι δεν πρέπει να μας φέρνει ντροπή, να
υποκρινόμαστε ότι δε συμβαίνει τίποτα. Για
κοινωνικούς λόγους, αντίθετα, θα πρέπει
να υπάρχει φροντίδα, κρατική μέριμνα από
κοινωνικούς λειτουργούς μέχρι και ψυχολόγους, ακόμα και μέσα στα σχολεία.
Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αν δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερική θα
ήταν καλύτερα πρώτα οι γονείς να εκπαιδεύονται κι ύστερα τα παιδιά. Ας περιορίσουμε τα μικρά παιδιά απ' τα κομπιούτερ
όσο μπορούμε, μην τ' αφήνουμε να ασχολούνται υπερβολικά για να νιώθουμε εμείς
πιο ελεύθεροι. Ας τους διαβάσουμε ένα παραμύθι, ας τους δείξουμε τα χρώματα, ας τα
μάθουμε να είναι πιο κοντά στη φύση, να
φροντίζουν τα ζώα, ν' ακούν μουσική.
Είναι πολύ δύσκολη η επιστροφή, αλλά μη
μας φανεί παράξενο αυτά που συμβαίνουν
σε άλλες χώρες σε λίγα χρόνια να τα δούμε
κι εμείς στην πατρίδα μας.

Δύο οπλισμένοι κακοποιοί σκοτώθηκαν και
έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι
βαριά, κατά τη διάρκεια ληστείας τράπεζας
στον δυτικό Καναδά, ανακοίνωσαν Τρίτη οι
τοπικές αρχές, τονίζοντας πως συνεχίζουν
την έρευνα για να εντοπίσουν έναν ακόμη
ύποπτο.
«Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη,
με ισχυρή αστυνομική παρουσία στον τομέα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας
της Σάνιτς, ο Ντιν Ντάθι, κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου.
Γύρω στις 11:00 (τοπική ώρα• 21:00 ώρα
Ελλάδας), δύο οπλισμένοι ύποπτοι μπήκαν
σε υποκατάστημα τράπεζας στη Σάνιτς,
πόλη περίπου 114.000 κατοίκων στην περιφέρεια της Βικτόριας, της πρωτεύουσας της
Βρετανικής Κολομβίας.
«Επενέβησαν πολυάριθμοι αστυνομικοί κι
αναχαίτισαν τους δύο υπόπτους, οι οποίοι
άνοιξαν πυρ» εναντίον τους, σύμφωνα με
ανακοίνωση Τύπου της αστυνομίας.
Ουδείς τραπεζικός, πελάτης, περίοικος ή διερχόμενος τραυματίστηκε, σύμφωνα με την
ίδια πηγή.
«Είναι δύσκολο, έχουμε αστυνομικούς στο
νοσοκομείο αυτή τη στιγμή που έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα», είπε ο αρχηγός της
αστυνομίας Ντάθι.

Τρεις από τους έξι αστυνομικούς που τραυματίστηκαν υποβάλλονται σε χειρουργικές
επεμβάσεις, οι υπόλοιποι τρεις αναμένεται
να λάβουν εξιτήριο, διευκρίνισε.
Νωρίτερα, δόθηκε εντολή εκκένωσης κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων στον
τόπο του αιματηρού επεισοδίου λόγω του
ότι η αστυνομία φοβόταν πως υπήρχε
«εκρηκτικός μηχανισμός» σε αυτοκίνητο που θεωρεί πως χρησιμοποίησαν οι
ύποπτοι.
Το συμβάν «συγκλόνισε πολύ κόσμο»,
τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας Ντάθι,
προσθέτοντας ότι κλήθηκαν ενισχύσεις της
ομοσπονδιακής αστυνομίας.
Η Σάνιτς βρίσκεται στον νοτιοδυτικό Καναδά, κοντά στα σύνορα με την πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
προβλέπει με ακρίβεια 90%
τα εγκλήματα σε μία πόλη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν το πρώτο σύστημα
τεχνητής νοημοσύνης που
αναλύει στοιχεία για την
προηγούμενη εγκληματικότητα και μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια 90%
πού και πόσα νέα εγκλήματα θα συμβούν σε μία
πόλη μέσα στην επόμενη
εβδομάδα. Πρόκειται για
το ακριβέστερο αλγοριθμικό εργαλείο που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στο
πεδίο της εγκληματολογίας.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σικάγου, με επικεφαλής τον Ισάνου Τσατοπανταγιάϊ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Human
Behaviour», ανέφεραν ότι το «έξυπνο» μοντέλο τους μπορεί, βασισμένο στα ιστορικά
δεδομένα, να προβλέψει με αρκετή ακρίβεια
την πιθανότητα συγκεκριμένων εγκλημάτων σε επιμέρους περιοχές μίας μεγάλης
πόλης.
«Αν τροφοδοτήσεις το μοντέλο με δεδομένα που συνέβησαν στο παρελθόν, θα σου
πει τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Δεν
είναι μαγικό, έχει περιορισμούς, αλλά επιβεβαιώσαμε ότι δουλεύει πραγματικά καλά.
Μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει και
τα προβλήματα που προκαλούν σε αυτά η ως εργαλείο προσομοίωσης για να δει τι
πλάκα και τα επιβλαβή βακτήρια.
Τα ρομποτάκια διαθέτουν νανοσωματίδια την επιφάνεια των δοντιών αλλά και τα κενά
οξειδίου σιδήρου που έχουν καταλυτικές ανάμεσα τους. Παράλληλα τα νανοσωματίαλλά και μαγνητικές ιδιότητες. Χρησιμο- δια των ρομπότ παράγουν αντιμικροβιακά
ποιώντας το μαγνητικό πεδίο οι ερευνητές συστατικά που εξοντώνουν τα βλαβερά για
κατάφεραν να ελέγξουν την κίνηση των ρο- τα δόντια βακτήρια.
μπότ αλλά και το σχήμα τους ώστε αυτά να Στα πειράματα που έγιναν σε τεχνητές οδομετατρέπονται σε βουρτσάκια καθαρίζοντας ντοστοιχίες αλλά και σε αληθινές τα ρομπότ

Ρομποτάκια θα καθαρίζουν
τέλεια τα δόντια μας
Επανάσταση στον καθαρισμό των δοντιών
θέλουν να φέρουν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «ACS Nano»
οι ερευνητές παρουσιάζουν την πρόταση
τους για τον καθαρισμό των δοντιών. Οι
ερευνητές δημιούργησαν μια ομάδα μικροσκοπικών ρομπότ που έχουν την ικανότητα
να μεταβάλουν το σχήμα τους. Τα ρομποτάκια μπορούν να καθαρίζουν τα δόντια με
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο διεισδύοντας σε σημεία που οι οδοντόβουρτσες δεν
μπορούν.
Τα ρομποτάκια μπορούν επίσης να «ξεπλένουν» στη συνέχεια τα δόντια και να πραγματοποιούν στη συνέχεια καθαρισμό παρόμοιο με αυτό που κάνει το οδοντικό νήμα
παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού. Σύμφωνα με τους ερευνητές τα ρομποτάκια μπορούν να προστατέψουν με τον καλύτερο τρόπο τα δόντια από

Καναδάς: Δύο ύποπτοι νεκροί,
έξι αστυνομικοί τραυματίες
σε ανταλλαγή πυρών

θα συμβεί εάν το έγκλημα αυξηθεί σε μία
περιοχή της πόλης ή εάν αυξηθούν οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις σε μία άλλη
περιοχή», δήλωσε ο Τσατοπανταγιάϊ.
Οι αστυνομικές Αρχές και άλλες αρμόδιες
υπηρεσίες σε διάφορες χώρες κάνουν ολοένα συχνότερα χρήση «έξυπνων» τεχνολογιών πρόβλεψης. Από την άλλη πλευρά,
τέτοια συστήματα με ειδικούς εγκληματολογικούς αλγόριθμους έχουν επικριθεί ότι
μπορεί να διαιωνίζουν ρατσιστικές και άλλες προκαταλήψεις. Κάτι που -εν προκειμένω- αρνούνται οι ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το σύστημά τους, το οποίο
δοκιμάστηκε σε οκτώ αμερικανικές πόλεις,
θα βοηθήσει την αστυνομία να κατανείμει
πιο σωστά το δυναμικό της και να μη βρίσκεται συχνά προ εκπλήξεων.
αποδείχθηκαν αποτελεσματικά σε όλες τις
αποστολές που τους ανατέθηκαν όπως την
απομάκρυνση της κολλώδους ουσίας που
μένει στα δόντια και προκαλεί την καταστροφή των δοντιών οδηγώντας σε σφραγίσματα καθώς και την πρόκληση ασθενειών
των ούλων.
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«Ουδέ εν τω Ισραήλ, τοσαύτην πίστιν εύρον»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κατά Ματθαίον, κεφ. 8: 5-13)

«Ουδέ εν τω Ισραήλ,
τοσαύτην πίστιν εύρον»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Κατά Ματθαίον, κεφ. 8: 5-13)
ΠΟΛΛΑ στολίδια εξωτερικά θα είχε ο εκατόνταρχος εκείνος της Καπερναούμ. Τη στολή
του αξιωματικού, τα διακριτικά του αξιώματός του και άλλα τυχόν παράσημα. Μικράς
σημασίας όμως όλα αυτά. Αναμφιβόλων
κάποια άλλα στολίδια, εσωτερικά, οι αρετές
του, του προσέδωσαν αληθινή και αναφαίρετη αξία. Αυτά επήνεσε και «εθαύμασεν» ο
Χριστός και τον παρουσίασε ως πρότυπο διά
του ευαγγελίου Του σε όλους μας.
Ανάμεσα στις πολλές αρετές του ξεχωρίζει η
αγάπη του και το ενδιαφέρον του για τον δούλον του. Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας την εξευτελιστική θέση των δούλων την εποχή εκείνη,
καταλαβαίνουμε περισσότερο το ενδιαφέρον
του και την αγάπη του για τον δούλον εκείνον.

Ρωμαίος αξιωματικός αυτός, δεν διστάζει να
ταπεινωθεί και ασφαλώς, αφού θα έκανε ό,τι
η ιατρική της εποχής εκείνης μπορούσε να
προσφέρει, καταφεύγει στον Κύριο, το μεγάλο θαυματουργό. Και τον παρακαλεί για
το δούλο του, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι
«παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος» από
την νόσον. Κι ενώ ο Χριστός, ανταποκρίνεται
στο αίτημά του και δείχνει προθυμία να πάει
στο σπίτι του για να τον θεραπεύσει, ο εκατόνταρχος παρουσιάζει κάποια «δυσκολία».
Όχι Κύριε. Δεν το δέχομαι αυτό. Μου είναι
πολύ. Δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ σπίτι μου.
Εγώ είμαι ένας μικρός αδύνατος και αμαρτωλός άνθρωπος και Συ είσαι ο Παντοδύναμος Κύριος και θαυματουργός. Εκδηλώνει τη

Τα εγκαίνια και ο καθαγιασμός του
Αγίου Νικολάου στο Μανχάτταν
Με λαμπρότητα τελέστηκε η ακολουθία
των εγκαινίων και του
καθαγιασμού του Ιερού
Ναού του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο
Κέντρο Εμπορίου της
Νέας Υόρκης η οποία,
έλαβε χώρα στις 4ης
Ιουλίου 2022 προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ.
Ελπιδοφόρου.Η ακολουθία των εγκαινίων
και η πρώτη Θεία Λειτουργία που ακολούθησε είχαν τριπλό χαρακτήρα.
Ο πρώτος σχετίζονταν με την ολοκλήρωση
ενός τιτάνιου έργου, όπως είναι η ανοικοδόμηση ενός ναού υψηλών αρχιτεκτονικών και
δομικών προδιαγραφών. Ο δεύτερος σχετίζονταν με την 100ή επέτειο της Ιεράς Αρχειπισκοπής Αμερικής και ο τρίτος με τον εορτασμό της Ημέρας της Ελευθερίας των ΗΠΑ.
Η παρουσία των πρώην Αρχιεπισκόπων
Αμερικής, κ.κ. Σπυρίδωνα και Δημητρίου, της
αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία απαρτίζεται από τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ,
τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο και τον Πανοσιολογιώτατο
Μέγα Εκκλησιάρχη κ. Αέτιο, καθώς επίσης
των μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
και των Επισκόπων από μόνη της εξέπεμπε
μηνύματα ενότητας και αισιοδοξίας για το
μέλλον της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής.
Επίσημες Παρουσίες
Της τελετής εγκαινίων είχαν προηγηθεί τα
Θυρανοίξια του Ιερού Ναού, τον περασμένο
Νοέμβριο, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Αυτήν την φορά,

βαθειά του ταπεινοφροσύνη. Συναισθάνεται την
αμαρτωλότητά του.
Αλλά εάν «έφερε αντίρρηση» για να πάει ο Κύριος στο σπίτι του, η Τρίτη
μεγάλη αρετή του, η πίστη του βρίσκει τη λύση.
«Μόνο ειπέ λόγον και
ιαθήσεται ο παις μου».
Από δω που είσαι. Αρκεί
να το θελήσεις. Διάταξε
και η προσταγή σου, ο
λόγος σου, θα γίνει αμέσως έργο. Και θα θεραπευθεί ο δούλος μου.
Και φέρει ως παράδειγμα
τον εαυτό του. Εγώ, λέει
απευθυνόμενος
στον
Χριστό, ως αξιωματικός είμαι υπό την εξουσίαν των ανωτέρων μου και εκτελώ διαταγές
τους. Συγχρόνως έχω υπό την εξουσίαν μου
στρατιώτες «και λέγω σε τούτον, πήγαινε και
πηγαίνει και στον άλλον, έλα και έρχεται, και
στον δούλον μου κάμε τούτο και το κάνει».
Μπροστά σ’ αυτή την επιχειρηματολογία, σε
αυτό το ηθικό μεγαλείο της ψυχής του, την
αγάπη του, την ταπεινοφροσύνη του και κυρίως την πίστη του, ο Ιησούς «εθαύμασεν».
Θαυμάζει, εκτιμά και λέει σ’ αυτούς που τον
ακολουθούσαν. «Σας διαβεβαιώνω, ότι ούτε
μεταξύ των Ισραηλιτών δεν ευρήκα τόσο μεγάλη πίστη». Εθαύμασε ο Χριστός διότι ενώ
ήταν ένας Ρωμαίος αξιωματικός, ένας «ξένος» όχι Ιουδαίος, ένας ειδωλολάτρης, ένας
αλλόθρησκος και αλλόφυλος, παρουσίασε
τέτοιο ηθικό και πνευματικό μεγαλείο. Ο Εκατόνταρχος προβάλλει και σήμερα ο μεγάλος
δάσκαλός μας το πρότυπό μας, αλλά και ο
έλεγχός μας.
Εμείς, οι «Υιοί της βασιλείας», ο νέος Ισραήλ
της χάριτος, τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πού βρισκόμασθε; Αν συγκρίνουμε τον
εαυτό μας με τον εκατόνταρχο, τον Ρωμαίον
εκείνον Αξιωματικό, τι θα διαπιστώσουμε;

Έχομε την αγάπη προς
όλους; Αδιακρίτως κοινωνικής θέσεως, οικονομικής
καταστάσεως, χρώματος,
φύλου, βλέπομε όλους
αδελφούς και αδελφές εν
Χριστώ, ως αθάνατες προσωπικότητες, «υπέρ ων
Χριστός απέθανεν»; Μας
διακρίνει η ταπεινοφροσύνη; Συναισθανόμεθα τη
μικρότητα και αμαρτωλότητά μας; Νοιώθουμε το ανυπέρβλητο ηθικό μεγαλείο
του Κυρίου και τη δική μας
αναξιότητα; Έχομε την πίστη, την απόλυτη εμπιστοσύνη στον λόγο Του και το
θέλημά Του; Πιστεύομε ότι
κυβερνά και κατευθύνει τη ζωή μας, γι αυτό
και ό,τι είναι και όταν είναι για το πνευματικό
μας συμφέρον θα μας το χαρίσει.
Δεν μας σώζει το ότι είμαστε Χριστιανοί, αν
η ζωή μας δεν είναι αντάξια της Χριστιανικής μας κλήσεως. Δεν μας δικαιώνει το ότι
είμαστε οι «υιοί της βασιλείας» οι προορισμένοι για τη βασιλεία του Θεού, αν δεν έχουμε
καρπούς και έργα αντάξια των παιδιών της
βασιλείας. Ο Θεός δεν βλέπει σε πρόσωπα
ανθρώπων. Δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν
μένει σε εξωτερικά σχήματα και καταστάσεις.
Αλλά αποβλέπει στην ποιότητα του ψυχικού μας κόσμου, «εις τον έσω της καρδιάς
άνθρωπον».
Ας μη επαναπαυόμεθα, διότι τάχα εξασφαλίσαμε τη βασιλεία. Και ας μη απελπιζόμεθα
για τους αδελφούς μας, που είναι σήμερα
μακριά. Μπορεί κάποτε να γυρίσουν και να
σωθούν.
Ας ανησυχούμε Χριστιανικά, δημιουργικά.
Έχομε την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη και
την πίστη; Το απαραίτητο αυτό τρίπτυχο των
Ευαγγελικών αρετών, που παρουσίασε ο
εκατόνταρχος του ευαγγελίου;
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Bianko (Μπιανκο) From Corfu
Lemon and Mastiha Ice Cream
•
•

(serves 6)
2 cups cold heavy cream
1 can condensed milk (or 1 cup
powdered sugar)

•
•
•
•

1 Tbsp. ground turmeric (for colour)
zest and juice of 2 lemons
1 1/2 tsp. ground mastiha
shot of Mastiha liqueur (or vodka)

1.
Into the bowl of
your stand mixer, add the
cream, condensed milk
(or sugar) and turmeric,
attach the whisk and whip
to soft peaks.
Πήτερ
2.
Turn down the
Μινάκης
speed and add the zest
and lemon juice, mastiha
and liqueur and mix for a
couple of minutes or until well incorporated.
3.
Empty into a container, place plastic
wrap on top of the ice cream and place the
lid on. Place in your freezer for minimum 5
hours to overnight.

Παγωτό λεμόνι και μαστίχα
•
•

( 6 άτομα)
2 φλιτζάνια κρύα κρέμα με όλα τα λιπαρά - παχύρευστη
1 κουτί συμπυκνωμένου γάλακτος (ή
1 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη)

•
•
•
•

1 κουταλιά της σούπας αλεσμένο
κουρκούμη - κουρκουμά (για χρώμα)
ξύσμα και χυμός 2 λεμονιών
1 1/2 κουτ. κοπανισμένη μαστίχα
λικέρ μαστίχα (ή βότκα)

1.
Στο μπολ του αναμικτήρα, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το συμπυκνωμένο
γάλα (ή τη ζάχαρη) και την κουρκούμη, τοποθετούμε το σύρμα και χτυπάμε μέχρι να δούμε
μαλακές κορυφές.
2.
Μειώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, μαστίχα και λικέρ και ανακατεύουμε για μερικά λεπτά ή μέχρι να ενσωματωθούν καλά τα υλικά.
3.
Αδειάζουμε σε ένα δοχείο, τοποθετούμε πλαστικό περιτύλιγμα πάνω από το παγωτό και τοποθετούμε το καπάκι. Τοποθετούμε στον καταψύκτη για τουλάχιστον 5 ώρες
έως μια νύχτα.

Βανίλιες και φρέσκα δαμάσκηνα
Η βανίλια είναι ποικιλία του γένους
Προύμνη (Prunus domestica) και
ανήκει στην οικογένεια των Ροδοειδών (Rosaceae). Στην ίδια οικογένεια συναντάμε τα δαμάσκηνα–από
το λατινικό prunum damascenum,
«plum of Damascus» και πολλές άλλες ονομασίες, ποικιλίες και συγγένειες ανά τον κόσμο. Καταγωγή του
ευρωπαϊκού δαμάσκηνου θεωρείται
η περιοχή γύρω από την Κασπία
Θάλασσα και τα Καυκάσια Όρη ενώ
λέγεται πως παραγωγή και καλλιέργεια από ανθρώπινο χέρι ξεκίνησαν
στην Δαμασκό της Συρίας απ’ όπου
πήρε και το όνομά του. Το ασιατικό
πάλι (Prunus salicina) έχει τις ρίζες
του στην Κίνα, παρ’ότι διαδόθηκε
από την Ιαπωνία και την Καλιφόρνια, όπου
κι εκεί συναντάμε πλέον αρκετές ποικιλίες,
μεγέθη και χρώματα. Η Προύμνη που σήμερα μας φέρει από τους πιο νόστιμους καρπούς, τοποθετείται στα αρχαιότερα χρόνια
με ηλικία 2000 ετών τουλάχιστον και είναι
δέντρα που ευδοκιμούν εύκολα σε διάφορα
χώματα και κλίματα. Ακόμη και στην αρχαία
ρωμαϊκή εποχή, υπήρχαν ήδη πάνω από
300 ποικιλίες ευρωπαϊκών δαμάσκηνων.
Ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος αναφέρει ένα
μεγάλο αριθμό διαφορετικών ποικιλιών. Η

αξιόλογη υπακτική δράση του δαμάσκηνου
ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες και
τους Άραβες ιατρούς.
Οι βανίλιες αποτελούν καλή πηγή βιταμινών Α και C, έχουν υψηλή περιεκτικότητα
σε φυτικές ίνες με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου.
Περιέχουν κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο και μαγνήσιο. Επιπλέον περιέχουν
φλαβονοειδή που έχουν μέγιστη αντιοξειδωτική ικανότητα και αποτελούν ασπίδα
του οργανισμού από παθήσεις όπως καρδιοπάθεια αλλά έχουν και την ικανότητα να

•
•
•

(serves 4)
1 kg. whole whiting (hake), scaled
and gutted or fish fillets (salt cod,
sole, grouper, halibut)
1/2 cup extra-virgin olive oil + 1/3 cup
for finishing
9-10 cloves of garlic, sliced

•
•
•
•

4 large potatoes, peeled and cut into
1 /2 inch thick rounds
hot water
1/4 chopped fresh chives or parsley
sea salt and lots of fresh ground
pepper

1.
Rinse and patdry your fish, season with
salt and pepper.
2.
In a heavybottomed skillet, add olive oil,
potatoes. salt, pepper and a 2 cups of hot water.
Cover and simmer for about 8-9 minutes.
3.
Take the lid off your pan, place the the fish
on top of the potatoes, add lemon juice and enough
hot water to come halfway up the sides of the fish.
Season again with some salt and pepper and cover.
Simmer on medium low for about 10-12 minutes.
4.
Uncover and if the sauce is runny, simmer
uncovered for a few minutes. If too thick, add 1/2
cup hot water and swirl the pan.
5.
Taste sauce, add salt and pepper, more
lemon juice if needed. Cover, take off the heat and
allow to rest 2 minutes.
6. Carefully lift fish and transfer to a platter and
arrange potatoes around the fish and pour pan
sauce (and garlic) over fish and potatoes.
7.
Drizzle with olive oil, garnish with chopped
chives/scallions or parsley and serve with crusty bread.

Μπιάνκο από την Κέρκυρα
•
•
•

(4 άτομα)
1 κιλό ολόκληρο μπακαλιάρος φιλέτο ή φιλέτα ψαριού (μπακαλιάρος,
γλώσσα, σφυρίδα, χάλιμπουτ)
1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο + 1/3 φλιτζάνι για φινίρισμα
9-10 σκελίδες σκόρδου, κομμένες σε

•
•
•

φέτες
4 μεγάλες πατάτες, ξεφλουδισμένες
και κομμένες σε πάχους 1/2 ιντσών
• ζεστό νερό
1/4 ψιλοκομμένο φρέσκο σχοινόπρασο ή μαϊντανό
αλάτι και πιπέρι

1.
Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε τα ψάρια, καρυκεύουμε με αλάτι και πιπέρι.
2.
Σε μια κατσαρόλα με βαρύ πυθμένα, προσθέτουμε ελαιόλαδο, πατάτες. αλάτι, πιπέρι και 2 φλιτζάνια ζεστό νερό. Καλύπτουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για περίπου
8-9 λεπτά.
3.
Βγάζουμε το καπάκι, τοποθετούμε το ψάρι πάνω από τις πατάτες, προσθέτουμε
χυμό λεμονιού και αρκετό ζεστό νερό για να φτάσουμε στα μισά του πλευρού του ψαριού.
Προσθέτουμε ξανά με λίγο αλάτι και πιπέρι και καλύπτουμε. Σιγοβράζουμε σε μέτρια χαμηλή θερμοκρασία για περίπου 10-12 λεπτά.
4.
Βγάζουμε το καπάκι και αν η σάλτσα είναι ρευστή, σιγοβράζουμε για λίγα λεπτά
και εάν είναι πολύ πηχτή, προσθέτουμε 1/2 φλιτζάνι ζεστό νερό.
5.
Δοκιμάζουμε τη σάλτσα, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι, περισσότερο χυμό λεμονιού, αν χρειαστεί. Καλύπτουμε, κατεβάζουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε να ξεκουραστεί 2 λεπτά.
6.
Ανασηκώνουμε προσεκτικά τα ψάρια και μεταφέρουμε σε μια πιατέλα και τακτοποιούμε τις πατάτες γύρω από τα ψάρια και ρίχνουμε τη σάλτσα από το τηγάνι (και σκόρδο) πάνω από τα ψάρια και τις πατάτες.
7.
Περιχύνουμε με ελαιόλαδο, γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο σχοινόπρασο / κρεμμύδια ή μαϊντανό και σερβίρουμε με ψωμί.
επιβραδύνουν την γήρανση του σώματος.
Γενικά επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως
τα φρούτα που ανήκουν στο χρωματικό
φάσμα του μωβ έως σκούρο κόκκινο, είναι
πάρα πλούσια σε αντιοξειδωτικά κι έχουν
αντιγηραντικές ιδιότητες. 100 γραµµάρια
βανίλιας µας παρέχουν 46 θερµίδες.
Τα δαμάσκηνα είναι πλούσια σε βιταμίνες
Α, Β και C, κάλιο, σίδηρο, χαλκό, μαγνήσιο,
σελήνιο καθώς και σε φυτικές ίνες. Περιέχουν φυσικά σάκχαρα και έχουν χαμηλό
γλυκαιμικό δείκτη. Είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες (20 ανά τεμάχιο), δεν
περιέχουν λιπαρά και χοληστερόλη. Τα
αποξηραμένα έχουν εξαπλάσια αντιοξειδωτική ικανότητα από τα φρέσκα και επιβραδύνουν τους μηχανισμούς που εμπλέκονται

με τη γήρανση του σώματος και του εγκεφάλου. Και αυτό επειδή προστατεύουν τις
κυτταρικές μεμβράνες από την οξείδωση,
ασκούν αντικαρκινική δράση, ρυθμίζουν
την αρτηριακή πίεση και συμβάλλουν στην
ομαλή εγκεφαλική μικροκυκλοφορία. Μας
προσφέρουν ενέργεια, ενισχύουν τα οστά
και η αντιφλεγμονώδης δράση των πολυφενολών στα δαμάσκηνα βοηθά στην καλύτερη υγεία της καρδιάς και την ισορροπία της
χοληστερόλης.
Οι βανίλιες και τα δαμάσκηνα καταναλώνονται ωμά, μαρμελάδα, κομπόστα, χυμό,
σε φρουτοσαλάτες αλλά και ως γέμιση σε
τάρτες ή ψητά στο φούρνο. Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα δεν ενδείκνυνται σε όσους
πάσχουν από σάκχαρο.
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