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Διάγγελμα Τσίπρα: Ζητώ από την ΕΕ να
ανατρέψει την απόφαση του Eurogroup
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 28/06/2015 ΤΟ ΒΗΜΑ

Αίτημα Καναδά για
μεταφορά από την Ελλάδα
1.000 Ιρακινών προσφύγων

Η απόφαση για capital controls δεν έχει άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού
και να παρεμποδίσει τη διεξαγωγή
του δημοψηφίσματος, επισήμανε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο
διάγγελμά του προς τον ελληνικό
λαό.
Η άρνηση της ολιγοήμερης
παράτασης και η απόπειρα
ακύρωσης του δημοψηφίσματος
αποτελεί πράξη εκβιασμού και
ντροπή, συνέχισε ο κ. Τσίπρας
εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση προς
τους Ευρωπαίους δανειστές.
Η άρνηση της παράτασης από το
Eurogroup σήμερα την ΕΚΤ να
μην αυξήσει την ρευστότητα των
ελληνικών τραπεζών και ανάγκασε την ΤτΕ να εισηγηθεί περιορισμό της κίνησης κεφαλαίων, μετά από την
εισήγηση της ΕΚΤ, με σκοπό να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
Η χθεσινή απόφαση του EG & σημερινή απόφαση της ΕΚΤ δεν έχουν κανέναν άλλο στόχο πέρα από το να
εκβιάσουν τη βούληση του ελληνικού λαού
Η άρνηση της παράτασης αποτελεί μέγιστη προσβολή και ντροπή. Έστειλα εκ νέου το αίτημα παράτασης
στους Ευρωπαίους αρχηγούς. Είναι οι μόνοι που μπορούν να δώσουν τα εργαλεία στην ΕΚΤ.
Αυτό που απαιτείται τις επόμενε ημέρες είναι νηφαλιότητα και υπομονή.

Aίτημα για την μεταφορά από την Ελλάδα περισσοτέρων των
1.000 ιρακινών προσφύγων έχει υποβάλλει ο Καναδάς, όπως
γνωστοποίησε σήμερα η σύμβουλος και διαχειρίστρια του
προγράμματος μεταναστών της πρεσβείας του Καναδά στη Ρώμη,
Σάρα Χέιγουωρντ, κατά την διάρκεια συναντήσεων που είχε στην
Πάτρα, με εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και της περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταθέσεις των πολιτών είναι διασφαλισμένες, όπως οι μισθοί και οι συντάξεις. Έχουμε την ευκαιρία
να αποδείξουμε ότι το δίκιο μπορεί να κερδίσει, να στείλουμε μήνυμα ελπίδας στην Ευρώπη. Ο μόνος μας
φόβος, είναι ο φόβος, δεν θα τον αφήσουμε να μας κερδίσει, στέλνουμε μήνυμα ελπίδας.
Αναμένω άμεση αντίδρασή τους σε ένα στοιχειώδες αίτημα δημοκρατίας.

Παγκόσμια προσπάθεια ανάσχεσης
των συνεπειών από μια πιθανή
ελληνική χρεοκοπία
Συνεχείς διαβουλεύσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: TO BHMA 29 Ιουνίου 2015 Αθανασόπουλος Αλ. Άγγελος
Έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις σε διεθνές
επίπεδο λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ώρες με σκοπό να
ανασχεθούν οι – άγνωστες – συνέπειες που θα μπορούσε
να έχει για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα μία
ελληνική χρεοκοπία ενόψει και του δημοψηφίσματος της
προσεχούς Κυριακής. Στις διαβουλεύσεις αυτές υπάρχουν
ενδείξεις ότι συμμετέχει και ο αμερικανικός παράγοντας,
όπως προκύπτει από τις παρεμβάσεις του Προέδρου
Μπαράκ Ομπάμα και του υπουργού Οικονομικών Τζακ
Λιου.
Η προσπάθεια φαίνεται ότι επικεντρώνεται στην αποτροπή
ανεξέλεγκτων καταστάσεων μετά από το δημοψήφισμα
της 5ης Ιουλίου, κάτι που απαιτεί υποχωρήσεις από

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος της πρεσβείας, η οποία συνοδευόταν
από την υπεύθυνη επικοινωνίας του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης Μανταλένα Καϊλή, συναντήθηκε στο δημαρχείο με
την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη
και τον αντιδήμαρχο Διονύση Πλέσσα, και τους ενημέρωσε για τις
δράσεις της κυβέρνησης του Καναδά που αφορούν στην στήριξη
των προσφύγων.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής ανέφεραν
ότι είναι αντίθετοι με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό του Δουβλίνου και της Συνθήκης Σένγκεν, που
εγκλωβίζουν, όπως είπαν, τους μετανάστες στην Ελλάδα, ενώ
εκείνοι έχουν προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακόμη, σημείωσαν ότι «όσο οι μετανάστες διαμένουν στη χώρα μας,
γίνονται αντικείμενο της πιο σκληρής εκμετάλλευσης», ενώ στην
συνέχεια έκαναν αναφορά στο πλαίσιο διεκδίκησης της δημοτικής
αρχής για το θέμα του μεταναστευτικού.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Χρυσό ο Πετρούνιας,
ασημένιο ο Μάρας
στο Μπακού
Τέσσερα μετάλλια μέχρι στιγμής
για την Ελλάδα.
(Βλέπετε σελίδα 8)

Επίσης η Σάρα Χέιγουωρντ συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αντώνη Χαροκόπο, ο οποίος
αναφέρθηκε στην αύξηση του αριθμού των προσφύγων που έρχονται
από το Αιγαίο, ενώ όπως τόνισε, «η Περιφέρεια αντιμετωπίζει
σοβαρότατα προβλήματα διαχείρισης της κατάστασης, που
σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, δεν επαρκούν στο να
εξασφαλίσουν τα μέσα και τους πόρους».
Ακόμη, ο Αντώνης Χαροκόπος υπογράμμισε ότι για οποιαδήποτε
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Παγκόσμια προσπάθεια ανάσχεσης
των συνεπειών από μια πιθανή ελληνική
χρεοκοπία

επώδυνες.
Σε μία προσπάθεια της Αθήνας
να εξηγήσει το σκεπτικό της,
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς θα συναντηθεί αύριο με
τους πρεσβευτές των 28 κρατών
– μελών της ΕΕ στη χώρα μας
όσο επίσης με τους πρέσβεις
των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Πιρς, της
Κίνας Ξου Ζαολί, της Ρωσίας
Αντρέι Μασλόφ και του Ισραήλ
Ιρίτ μπεν Άμπα. Ωστόσο, μόνο
απαρατήρητα δεν έχουν περάσει
σε ξένους διπλωματικούς
κύκλους των Αθηνών τα
μηνύματα του κ. Κοτζιά εντός
του Σαββατοκύριακου στο Twitter περί της χρήσης βέτο από την
Ελλάδα, εφόσον χρειαστεί, εντός
ΕΕ ή ακόμη και η δυνατότητα
προσφυγής της στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Συνέχεια από σελίδα 1)

όλες τις πλευρές. Ίσως μία
κίνηση που θα μπορούσε να
αποφορτίσει την κατάσταση
είναι η σύγκληση μίας έκτακτης
Συνόδου Κορυφής την Τετάρτη
1η Ιουλίου από τον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ. Η αμερικανική
πλευρά φέρεται δε να βάζει
στο τραπέζι και την ανάγκη
συζήτησης του ζητήματος
ελάφρυνσης του ελληνικού
χρέους – με κάποιο τρόπο – πριν
από τις 5 Ιουλίου.

τα χειρότερα. Η κυρία Μέρκελ
αναμένεται να συναντηθεί με
τους υπόλοιπους πολιτικούς
αρχηγούς της χώρας της στην
Καγκελαρία τη Δευτέρα, ενώ
ο γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά
Ολάντ θα έχει συνάντηση με το
υπουργικό συμβούλιο επίσης
τη Δευτέρα. Από αυτές τις
συναντήσεις και φυσικά από
τις συνεννοήσεις στο πλαίσιο
του γαλλογερμανικού άξονα θα
κριθούν πολλά τις προσεχείς
ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη
σημασία λαμβάνουν οι κινήσεις
στο τρίγωνο Ουάσιγκτον –
Βερολίνο – Παρίσι. Ο Πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών
συνομίλησε τηλεφωνικά με τη
γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα
Μέρκελ. Στην ανακοίνωση του
Λευκού Οίκου επισημαίνεται
η ανάγκη η Ελλάδα να
ακολουθήσει τον δρόμο των
μεταρρυθμίσεων και της
ανάπτυξης αλλά πάντα εντός της
ευρωζώνης.

Το κλίμα σε πολλές ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες είναι βαρύ όχι
τόσο για την προκήρυξη του
δημοψηφίσματος όσο για τον
καταγγελτικό/εμπρηστικό τόνο
του έλληνα Πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
επαναλήφθηκε και στη δήλωσή
του το βράδυ της Κυριακής.
Είναι για αυτόν τον λόγο
που οι δηλώσεις πολλών από
τους υπουργούς Οικονομικών
μετά το Eurogroup Σαββάτου
και ιδιαίτερα του προέδρου
του Γερούν Ντάισελμπλουμ
υπήρξαν σκληρές. Βασικό
σημείο που θέτουν ευρωπαϊκές
διπλωματικές πηγές είναι πως
θα μπορέσει ο κ. Τσίπρας να
συνενοηθεί με τους εταίρους
του σε περίπτωση που χάσει στο
δημοψήφισμα.

Ωστόσο, η σημαντικότερη
παρέμβαση προήλθε από τον
Τζακ Λιου. Ο αμερικανός
υπουργός Οικονομικών είναι ο
άνθρωπος που έχει επιφορτιστεί
από τον πρόεδρο Ομπάμα να
παρακολουθεί στενότατα την
ελληνική κρίση. Ο κ. Λιου
είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες
τόσο με τον γερμανό και γάλλο
ομολογό του, Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε και Μισέλ Σαπέν
αντιστοίχως, όσο και με την
επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ.
Το ερώτημα είναι αν μπορεί
να βρεθεί μία συμβιβαστική
φόρμουλα που θα αποτρέψει

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Αίτημα
Καναδά για
μεταφορά από
την Ελλάδα
1.000 Ιρακινών
προσφύγων
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Κρίσιμο είναι επίσης το
ερώτημα πως θα αντιδρούσε το
γερμανικό Κοινοβούλιο, καθώς
και άλλα, σε περίπτωση που
καλούνταν να λάβουν αποφάσεις
που αφορούν στην Ελλάδα.
Μία κίνηση στο ζήτημα του
χρέους δύσκολα θα μπορούσε να
αποκοπεί από παραχωρήσεις της
ελληνικής πλευράς, που ίσως
σε αυτή τη φάση να είναι πιο

πρωτοβουλία ληφθεί από
την τοπική αυτοδιοίκηση, η
Περιφέρεια είναι πρόθυμη να
συνεισφέρει με τις υπηρεσίες
υγείας που διαθέτει.
Τέλος, ο Αντώνης Χαροκόπος
είπε στην εκπρόσωπο της
πρεσβείας, ότι η Περιφέρεια
διαθέτει τη βούληση να
υποστηρίξει την δημιουργία
κέντρων ανοικτής φιλοξενίας, με
βασική προϋπόθεση να υπάρξει
οικονομική στήριξη από την
κυβέρνηση.
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ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Σκληρότατη ήταν η απάντηση του Έλληνα
πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τουσκ, όταν κατά
τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής εκείνος του είπε για
τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις “the game is over”.(το
παιχνιδι τελειωσε)
Ο πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν κυβερνητικές
πηγές, του απάντησε ότι «Η Ελλάδα έχει 1,5 εκατ.
ανέργους, 3 εκατ. φτωχούς, χιλιάδες οικογένειες που
δεν έχουν εισόδημα και ζουν μόνο με τη σύνταξη των
παππούδων. Αυτό δεν είναι παιχνίδι».
Τόνισε ακόμη στον κ. Τουσκ «Να μην υποτιμά
που μπορεί να φτάσει ένας λαός όταν αισθανθεί
ταπεινωμένους»

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
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Το μεταφρασμένο κείμενο των θεσμών για το οποίο
θα ψηφίσουμε «ναι» ή «όχι» στο δημοψήφισμα Το
μεταφρασμένο κείμενο των θεσμών για το οποίο θα
ψηφίσουμε «ναι» ή «όχι» στο δημοψήφισμα
Αυτό είναι το επίσημο κείμενο των θεσμών επί του οποίου καλείται ο Eλληνικός λαός να
ψηφίσει αν αποδέχεται την πρόταση της ΕΚΤ,της Κομισιόν και του ΔΝΤ,που κατατέθηκε
στη Βουλή στις 16:56 της 27ης Ιουνίου.
1.Για τον συμπληρωματικό
προϋπολογισμό του 2015 και το
Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του
2016-2019
Να υιοθετηθούν από την 1η
Ιουλίου ένα συμπληρωματικός
προϋπολογισμός και μια
μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική
στρατηγική για το 2016-2019
που θα υποστηριχθεί από ένα
ευμεγέθες και αξιόπιστο πρόγραμμα
μέτρων. Το νέο δημοσιονομικό
«μονοπάτι» θα πρέπει να χαραχθεί
για έναν στόχο δημοσιονομικού
πλεονάσματος ύψους 1,2,3 και 3,5%
του ΑΕΠ για το 2015, το 2016,
το 2017 και το 2018. Το πακέτο
περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις
στο ΦΠΑ, φορολογικά
μέτρα, μεταρρυθμίσεις για το
συνταξιοδοτικό, μεταρρυθμίσεις στη
δημόσια διοίκηση, μεταρρυθμίσεις
που θα αντιμετωπίζει τις
ελλείψεις στη συλλογή φόρων
και άλλα παραμετρικά μέτρα που
εξειδικεύονται παρακάτω.
2.Μεταρρύθμιση ΦΠΑ
Να υιοθετηθεί μεταρρύθμιση του
συστήματος ΦΠΑ που θα ισχύσει
από την 1η Ιουλίου 2015. Η
μεταρρύθμιση θα έχει στόχο κέρδη
ύψους 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση
από τις παραμετρικές αλλαγές. Το
νέο σύστημα ΦΠΑ θα: 1. ενοποιεί
τους συντελεστές στο 23% και
θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία,
εστιατόρια και catering, έναν
μειωμένο στο 13% για τα βασικά
τρόφιμα, την ενέργεια και το νερό
(εξαιρουμένης της αποχέτευσης)
και ένα υπερμειωμένο συντελεστή
6% για τα φάρμακα, τα βιβλία
και τα θέατρα 2. θα εξορθολογίζει
τις εξαιρέσεις για τη διεύρυνση
της βάσης και την αύξηση του
φόρου επί της ασφάλισης και 3.
την εξάλειψη των εξαιρέσεων,
συμπεριλαμβανομένων των νησιών.
Η αύξηση των συντελεστών
ΦΠΑ που περιγράφεται μπορεί
να αναθεωρηθεί στο τέλος του
2016 υπό την προϋπόθεση ότι θα
υπάρχει είσπραξη ισοδυνάμων μέσω
μέτρων που θα ληφθούν κατά της
φοροδιαφυγής και της βελτίωσης
της συλλογής του ΦΠΑ. Κάθε
απόφαση αναθεώρησης θα πρέπει
να γίνει σε συνεργασία με τους
θεσμούς.
3.Δημοσιονομικά μέτρα
Να υιοθετηθεί νομοθεσία
προκειμένου: να κλείσουν οι
πιθανότητες για φοροδιαφυγή (για
παράδειγμα με τον περιορισμό του
ορισμού του αγρότη), να ληφθούν
μέτρα για την αύξηση του φόρου
επιχειρήσεων το 2015 και να
απαιτηθεί η 100% προκαταβολή
πληρωμής για το εταιρικό εισόδημα
καθώς και για το ατομικό εισόδημα
ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι το
τέλος του 2016. Να καταργηθεί η
ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση
των αγροτών από τον κώδικα
φορολογίας, να αυξηθεί η εισφορά
αλληλεγγύης.
να καταργηθεί η εξαίρεση για
τη φορολόγηση του πετρελαίου
θέρμανσης για τους αγρότες και
να υπάρξει καλύτερος έλεγχος
των δικαιούχων προκειμένου
στον προϋπολογισμό του 2016 να
μειωθούν στο μισό τα έξοδα για
τους δικαιούχους
σε περίπτωση αναθεώρησης των

αντικειμενικών αξιών, να υπάρξει
προσαρμογή του φόρου ακινήτων
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το
2015 και το 2016 θα εισπραχθούν
2,65 δισ. ευρώ από το φόρο
ακινήτων και να προσαρμοστεί
η εναλλακτική φορολογία για το
ελάχιστο ατομικό εισόδημα
να καταργηθεί η διασυνοριακή
παρακράτηση φόρου που
θεσπίστηκε με πράξη (νόμος
ΧΧΧΧ/2015) και η ανατροπή
των πρόσφατων τροποποιήσεων
του ITC (νόμος XXXX / 2015),
συμπεριλαμβανομένης και της
ειδικής μεταχείρισης των αγροτικών
εισοδημάτων.να υιοθετηθούν οι
εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις στον
κώδικα φορολογίας εισοδήματος και
των διαδικασιών φορολόγησης. να
εισαχθεί ένας νέος ποινικός νόμος
για την φοροδιαφυγή και απάτη για
να τροποποιηθεί ο Ειδικός Νόμος
2523/1997 και κάθε άλλη σχετική
νομοθεσία και η αντικατάσταση
των άρθρων 55, παράγραφος 1 και
2 του TPC με την οπτική, μεταξύ
άλλων, του εκμοντερνισμού και
της διεύρυνσης του ορισμούς
της φοροδιαφυγής σε όλους τους
φόρους. Να καταργηθούν όλα τα
πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίου
και Στοιχείων περιλαμβανομένων
αυτών που εισπράττονται υπό τον
νόμο 2523/1997, να αναπτυχθεί
το πλάισιο φορολόγησης των
συλλογικών επενδύσεων και των
συμμετεχόντων σε αυτά που να
είναι συμβατό με το ITC και σε
ευθυγράμμιση με τις καλύτερες
πρακτικές στην ΕΕ. να υιοθετηθεί
νομοθεσία για την αναβάθμιση
του νόμου για τον προϋπολογισμό
ώστε 1. να εισάγει ένα πλαίσιο για
τις ανεξάρτητες αρχες 2. σταδιακή
κατάργηση των εκ των προτέρων
ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
3. να παραχωρηθεί η αποκλειστική
οικονομική αρμοδιότητα στη
ΓΓΔΕ και οι δυνάμεις στο Γενικό
Λογιστήριο να επιβλέπουν τα
οικονομικά του δημόσιου τομέα
και 4. η σταδιακή κατάργηση
των ελεγκτικών γραφείων μέχρι
τον Ιανουάριο του 2017 να
αυξηθεί ο φόρος στο τονάζ και να
καταργηθούν σταδιακά οι ειδικές
φορολογικές ρυθμίσεις για την
ναυτιλιακή βιομηχανία.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015
1. να απλοποιηθεί το πρόγραμμα
της ατομικής φορολόγησης
2. να επανασχεδιασθεί και να
ενσωματωθεί στο ITC η εισφορά
αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του
2016 προκειμένου να επιτευχθεί πιο
αποτελεσματικά η προοδευτικότητα
στο σύστημα φορολόγησης
3. να εκδοθεί ένα κυκλικό για
τα πρόστιμα προκειμένου να
διασφαλιστεί η πιο συνεκτική
και συγκροτημένη εφαρμογή
του TPC 4. να εκδοθούν όλες οι
εναπομείνασες μεταρρυθμίσεις που
ορίζονται στην παράγραφο 9 της
αναφοράς του ΔΝΤ νο14/151.
Αναφορικά με το σύστημα υγείας
από την 1η Ιουλίου: I. Επαναφορά
του συστήματος συνταγογράφησης
χωρίς εξαιρέσεις II. Μείωση,
ως πρώτο βήμα, κατά 50% των
τιμών των φαρμάκων που δεν
προστατεύονται από πατέντα και
κατά 32,5% όλων των γενόσημων,
ΙΙΙ. Επανεξέταση και περιορισμός
των τιμών των διαγνωστικών
εξετάσεων προκειμένου να υπάρξει
εξορθολογισμός των δομικών
δαπανών και IV. Πλήρης είσπραξη

των clawback των ιδιωτικών
κλινικών του 2014, που αφορούν
διαγωνιστικές εξετάσεις και
φαρμακευτική αγωγή και επέκταση
του ορίου του clawback για το 2015
kai στο 2016.
Εισαγωγή της Μεταρρύθμισης
του Συστήματος Πρόνοιας,
βάσει των συμφωνηθέντων και
υπό την τεχνική βοήθεια της
Παγκόσμιας Τράπεζας. με στόχο
εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ, ώστε
να χρηματοδοτηθεί ένα ουδέτερο
δημοσιονομικά roll-out για το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον
Ιανουάριο του 2016.
Ένταξη στον προϋπολογισμό του
2016:
Μείωση των αμυντικών δαπανών
κατά 400 εκατ. ευρώ με μια
στοχευμένη ομάδα ενεργειών όπως
ο περιορισμός του προσωπικού
όσο και των εξοπλιστικών
προγραμμάτων.
Μεταρρύθμιση στον κώδικα
φορολογίας εισοδήματος,
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ
άλλων, φορολόγησης κεφαλαίων,
επενδυτικών οχημάτων, αγροτών,
αυτοαπασχολούμενων κτλ.
Αύξηση του φορολογικού
συντελεστή για τις επιχειρήσεις από

το 26% στο 28%.
Εισαγωγή φόρου για τις τηλεοπτικές
διαφημίσεις
Διεθνής διαγωνισμός για τις άδειες
χρήσης τηλεοπτικών συχνοτήτων
Επέκταση της επιβολής του φόρου
πολυτελείας για σκάφη αναψυχής
άνω των 10 μέτρων και αύξηση του
συντελεστή στο 13% από 10%, με
είσπραξη των φόρων αναδρομικά
από το 2014
Φορολόγηση του συστήματος
στοιχημάτων, με επιβολή φόρου
30% στα VLTs, τα οποία αναμένεται
ότι θα τεθούν σε λειτουργία στο β”
εξάμηνο του 2015 και το 2016.
Έναρξη διαδικασίας υποβολής
προσφορών για την έκδοση αδειών
των δικτύων κινητής τηλεφωνίας
4ης και 5ης γενιάς.
4. Μεταρρύθμιση
συνταξιοδοτικού συστήματος
Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το
συνταξιοδοτικό σύστημα είναι
ασταθές και χρειάζεται δομικές
μεταρρυθμίσεις. Γι αυτό θα πρέπει
να εφαρμοστεί πλήρως τον νόμο του
2010 που αφορά στη μεταρρύθμιση
του συνταξιοδοτικού συστήματος
(Νόμος 3863/2010) και θα
εφαρμοστούν ή θα προσαρμοστούν
οι κανόνες που ισχύουν για τις
επικουρικές συντάξεις αλλά και
τις υψηλές συντάξεις όπως έχει
συμφωνηθεί το 2012, ώστε να
επιτύχουν ανάλογη εξοικονόμηση
και να λάβουν επιπλέον μέτρα για
βελτίωση του συνταξιοδοτικού
συστήματος.
Από την 1η Ιουλίου 2015 οι αρχές
θα εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις
που θα έχουν στόχο μόνιμη
εξοικονόμηση ισάξια με το 0,25%
– 0,5% του ΑΕΠ για το 2015 και
το 1% του ΑΕΠ για το 2016 και
από εκεί και πέρα με την εφαρμογή
νομοθεσίας ώστε Να εφαρμοστούν
ισχυρά αντικίνητρα για πρόωρη

συνταξιοδότηση, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται ποινές για
την πρόωρη συνταξιοδότηση και
σταδιακή εξάλειψη των εξαιρέσεων
εξαιτίας κεκτημένων δικαιωμάτων
υιοθετώντας προσαρμόζοντας
όλους στο όριο ηλικίας των 67
ετών ή των 62 ετών με 40 χρόνια
εργασίας μέχρι το 2022, με τη
ρύθμιση αυτή να αφορά όλους όσοι
συνταξιοδοτούνται (με την εξαίρεση
τα βαρέα και ανθυγειινά και τις
μητέρες παιδιών με ειδικές ανάγκες
ΑΜΕΑ) μετά τις 30 Ιουνίου του
2015 .
Να υιοθετηθεί νομοθεσία που θα
προβλέπει ετήσιο πέναλτι για όσους
επηρεάζονται από την επέκταση των
ορίων συνταξιοδότησης, και θέλουν
να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα ίση
με 16%.
Να ενταχθούν όλα τα επικουρικά
ταμεία στο ΕΤΕΑΑ και να
διασφαλιστεί ότι από την
1η Ιανουαρίου 2015 όλα τα
επικουρικά ταμεία μπορούν να
χρηματοδοτηθούν ιδίοις πόροις
(επαναφορά της ρήτρας μηδενικού
ελλείμματος).
Προσδιορισμός με καλύτερους
στόχους των ανασφάλιστων που θα
λάβουν βασική ενίσχυση μέσω του
ΟΓΑ.
Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ
για όλους τους συνταξιούχους
μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η
ρύθμιση θα αφορά άμεσα το 20%
των «υψηλότερων» δικαιούχων
με τις λεπτομέρειες της σταδιακής
κατάργησης να πρέπει να
συμφωνηθούν με τους θεσμούς.
Πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων
συνταξιοδοτικών εισφορών σε

(Συνέχεια στη σελίδα 14)
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Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
Showcasing Greek History in Canada:
Agamemnon to Alexander the Great
Treasures of Ancient Greece at the Canadian Museum of History
On June 4, 2015, the Canadian Museum of History – Canada’s largest and most popular cultural institution located
on the shores of the Ottawa River in Gatineau, Quebec – opened the extraordinary and historic exhibition about
Ancient Greece: The Greeks – Agamemnon to Alexander the Great.
More than 1,000 people participated in the opening celebrations which included remarks by a number of dignitaries, traditional Greek dancing performed by Ottawa’s Odyssey Dance Troupe and authentic Greek food courtesy of
the Hellenic Community of Ottawa.
Among the many participants were His Eminence Metropolitan Sotirios, Head of the Greek Orthodox Church
in Canada; the Hon. Robert W. Peck, Ambassador of Canada to Greece; His Excellency George Marcantonatos,
Ambassador of Greece to Canada; His Excellency Eleftherios Anghelopoulos, the former Ambassador of Greece
to Canada; and, Mr. Costas Menegakis, Member of Parliament and Parliamentary Secretary (Citizenship and Immigration).
The opening was a remarkable event with record-breaking attendance. It was a most fitting beginning for an exhibit that offers visitors an impressive look at a people and civilization who transformed the course of humanity.
“I sincerely applaud the Canadian Museum of History and all of its partner organizations for their collaboration
and determination to bring hundreds of historic artifacts from Greece and I encourage all Canadians from across
the country to visit this truly amazing exhibition,” said Metropolitan Sotirios.
The Greeks – Agamemnon to Alexander the Great
Unprecedented in size and scope, the exhibition explores 5,000 years of history and features over 500 outstanding artifacts from 21 Greek museums, including many pieces never before displayed outside their homeland. The
artifacts illuminate Greece’s role as a cradle of Western culture and democracy. The Greeks – Agamemnon to Alexander the Great is presented from June 5 to October 12, 2015. For more information visit: www.historymuseum.
ca/thegreeks/

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ: Ο
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ.
SERGIO MATTARELLA

HAPPY FATHER”S DAY
All you ever wanted to know
about FATHER”S DAY
All you ever wanted to know about FATHER”S DAY
We often hear about women’s fight to earn “rights” and seldomly
hear about men fighting to earn equal rights to women. Well it
took men –with the help of many women- over 60 years to earn
a Father’s Day celebration well after it was Mother’s day was established! Read on!
The first observance of a “Father’s Day” was held on July 5, 1908,
in Fairmont, West Virginia, in the Williams Memorial Methodist
Episcopal Church South. Grace Golden Clayton was mourning
the loss of her father when, on December 1907, the Monongah
Mining Disaster nearby killed 361 men, 250 of them fathers, leaving around a thousand fatherless children. Clayton suggested her
pastor Robert Thomas Webb to honor all those fathers.
Clayton was a quiet person, who never promoted the event or even
talked to other persons about it. The local church and Council did
not even think of promoting the event, and no proclamation was
made in the City Council. Also the celebration of Independence
Day July 4, 1908, took over the headlines in and the original father’s day sermon was not reproduced in press and it was lost.
In 1910, a Father’s Day celebration was held in Spokane, Washington, at the YMCA by Sonora Smart Dodd. Her father, the
Civil War veteran William Jackson Smart, was a single parent
who raised his six children alone. After hearing a sermon about
Mother’s Day Sonora told her pastor that fathers should have a
similar holiday honoring them. Although she initially suggested
June 5, her father’s birthday, the celebration was deferred to the
third Sunday of June. Several local clergymen accepted the idea,
and on 19 June 1910, the first Father’s Day, “sermons honoring
fathers were presented throughout the city.
There were several failed attempts at establishing a Father’s Day
starting in 1911 and continued for 60 years till 1972!
However, in the 1920s, Dodd stopped promoting the celebration
because she was studying in the Art Institute of Chicago, and it
faded into relative obscurity, even in Spokane. In the 1930s, Dodd
returned to Spokane and started promoting the celebration again,
raising awareness at a national level. She had the help of those
trade groups that would benefit most from the holiday, for example the manufacturers of ties, tobacco pipes, and any traditional
present to fathers. By 1938 she had the help of the Father’s Day
Council, founded by the New York Associated Men’s Wear Retailers to consolidate and systematize the commercial promotion.

Μετά πάσης ἐπιβλητικότητος, ἀλλ’ ὅμως καί βαθέως κεχαραγμένης τῆς πολιτισμένης καί λαμπροτάτης Realtà
τῆς Δημοκρατίας εἰς τάς καρδίας τῶν Εὐρωπαίων Ἰταλῶν, ἡ ἱστορική καί χαρμόσυνος ἡμέρα τῆς Δημοκρατίας
ἑωρτάσθη, μέ συναντήσεις καί τελετάς, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν εἰς τά παλαίφατα Giardini del Quirinale, τῆς
Αἰωνίας Πόλεως, Ρώμης, ἐνώπιον μεγάλων Προσωπικοτήτων, κρατικῶν Ἀρχῶν, Δικαστικῶν, Ἐπιστημόνων,
Δημοσιογράφων, Καλλιτεχνῶν καί τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Α.Α. τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, Mons. Adriano Bernardini.
Εἰς τήν ἱστορικήν καί πρώτην ταύτην, ἀπό πλευρᾶς Ἰταλίας, ἐπέτειον προσεκλήθην καί ἔλαβε μέρος καί ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, ὁ ὁποῖος ηὐχήθη ἑορτίως εἰς
τήν Α. Εξοχότητα τόν Πρόεδρον τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας κ. Sergio Mattarella καί διεβίβασε τάς διαπύρους εὐχάς
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός Αὐτόν.
Μετά τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου εἶχε τιμητικήν συνομιλίαν, ἡ ὁποία περιεστράφη περί τό παγκόσμιον θέμα
τοῦ «Διαλόγου», ὅλως ἰδιαιτέρως ἐγένετο λόγος σχετικά μέ τόν «Διάλογον τῆς Ἀγάπης» καί τόν «Θεολογικόν
Διάλογον», καί μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό ἱστορικόν περιεχόμενον τῆς περιφήμου «Medaglia degli
Incontri a Gerusalemme», τῆς ὅλης ὑποθέσεως ἐμφανισθείς ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος βαθύς γνώστης αὐτῆς, καί
ἄριστος συνομιλητής καί ἐπί τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί θρησκευτικῶν θεμάτων.
Κατά τήν συνάντησιν ταύτην, ἐκτός τοῦ Προέδρου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας συνήντησεν, ἐχαιρέτισε, συνωμίλησε καί ηὐχήθη τά εἰκότα καί ἐπεκοινώνησε μέ προσωπικότητας μεγίστης
περιωπῆς, αἱ ὁποῖαι κατέκλυσαν τά μεγαλοπρεπῆ ἀνοιξιάτικα «Giardini Quirinale» ἔνθα ὁ Πρόεδρος ἔχει ἕδραν
καί ἐκεῖθεν διοικεῖ τόν πολιτισμένον καί δημοκρατικόν λαόν τῆς Ἰταλίας, ἔχων τήν Αἰωνίαν Πόλιν, τήν Ρώμην, τήν
περιώνυμον πόλιν τῆς Φλωρεντίας, τό Βυζάντιον τῆς Δύσεως, τήν Βενετίαν, τήν ἄλλοτε πρωτεύουσαν τῆς Repubblica Serenissima, τήν πόλιν τῆς Arte καί τῆς Cultura, τήν παγκόσμιον πόλιν τῆς εἰρήνης καί τοῦ διαλόγου.
Εἰς τήν Συνάντησιν ταύτην ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος συνῳδεύετο ὑπό
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀνατολίου Μπίτκα, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐκκλησίας εἰς Mestre Βενετίας: «Τό
Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου».

Americans resisted the holiday for its first few decades, viewing
it as nothing more than an attempt by merchants to replicate the
commercial success of Mother’s Day, and newspapers frequently
featured cynical and sarcastic attacks and jokes. However, said
merchants remained resilient and even incorporated these attacks
into their advertisements. By the mid-1980s, the Father’s Council
wrote that “Father’s Day had become a Second Christmas for all
the men’s gift-oriented industries.
A bill to accord national recognition of the holiday was introduced
in Congress in 1913. In 1916, President Woodrow Wilson went to
Spokane to speak in a Father’s Day celebration and wanted to
make it official, but Congress resisted, fearing that it would become commercialized. US President Calvin Coolidge recommended in 1924 that the day be observed by the nation, but stopped
short of issuing a national proclamation. Two earlier attempts to
formally recognize the holiday had been defeated by Congress.
In 1957, Maine Senator Margaret Chase Smith wrote a proposal
accusing Congress of ignoring fathers for 40 years while honoring
mothers, thus “singling out just one of our two parents”. In 1966,
President Lyndon B. Johnson issued the first presidential proclamation honoring fathers, designating the third Sunday in June
as Father’s Day. Six years later, the day was made a permanent
national holiday when President Richard Nixon signed it into law
in 1972. Father’s Day was inaugurated to complement Mother’s
Day in celebrating fatherhood and male parenting.
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Τρίτος Eλληνικής καταγωγής δήμαρχος
σε δήμο της Μελβούρνης
Ο ομογενής Λάμπρος
Ταπεινός εξελέγη για δεύτερη
φορά δήμαρχος του δήμου
Μόρελαντ της Μελβούρνης,
μιας περιοχής όπου διαβούν
χιλιάδες Έλληνες αλλά και
πολίτες που προέρχονται από
δεκάδες διαφορετικές χώρες.
Ο κ. Ταπεινός είναι ο τρίτος
ελληνικής καταγωγής
δήμαρχος που εκλέγεται τις
τελευταίες μέρες σε δήμο της
Μελβούρνης.
Είχαν προηγηθεί η κα Μαίρη
Λάλιου στο δήμο Γουϊτλεσι
και ο κ. Τζιμ Γρίβας στο δήμο
του Μάνινχαμ.
Έργα υποδομής αλλά και
διαφάνεια υποσχέθηκε ο κ.
Ταπεινός που είναι «γέννημα
θρέμμα» της ομογένειας
και μέλος του Εργατικού
κόμματος.
Στο παρελθόν χρημάτισε
και πρόεδρος της Εθνικής
Ένωσης Ελληνοαυστραλών
Φοιτητών (NUGAS) και έχει
αγωνιστεί για την διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας στα
αυστραλιανά δημόσια σχολεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
δήμο του Μόρελαντ έχουν την
έδρα τους πολλοί ομογενειακοί
οργανισμοί και λειτουργούν
τρεις ελληνορθόδοξες
εκκλησίες.
Εκεί είναι και η μικρή πλατεία
Σπάρτη αλλά και η προτομή
του Λεωνίδα .
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Κοφτό μακαρονάκι
με κοτόπουλο και
τριμμένη φέτα

Σολομός ποσέ
με λαχανικά
Υλικά (για 2 άτομα)
•
•
•
•
•
•
•

300γρ. φρέσκο σολομό
1 κολοκύθι
1 καρότο
1 σελινόριζα
1 μικρή ρίζα Ginger
1 σφηνάκι Lemoncello
Άνηθο

Χρόνος μαγειρέματος : 35 λεπτά
Για 4 άτομα
ΥΛΙΚΑ
500 γραμμάρια Κοφτό Misko
Ολικής Άλεσης
120 γραμμάρια σάλτσα τομάτας
MISKO με βασιλικό, θυμάρι και
κόκκινο κρασί
4 μικρά φιλέτα κοτόπουλου
κομμένα σε κομμάτια
80 γραμμάρια τριμμένη φέτα
Ελαιόλαδο
Αλάτι
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
Ποσάρετε
το σολομό
μαζί με μια
φούντα
άνηθο και
τον βγάζετε
από τη φωτιά.
Κόβετε σε λεπτές λωρίδες τα λαχανικά
(κολοκύθι, καρότο, σελινόριζα) και τα
σιγοβράζετε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μέσα
σε νερό και σε χαμηλή θερμοκρασία, μαζί με
μια κουταλιά ελαιόλαδο.
Τρίβετε το ginger και προσθέτετε το χυμό
του πάνω στα λαχανικά.
Σβήνετε με ένα σφηνάκι lemoncello.
Τοποθετείτε τα λαχανικά σε τσέρκι, για να τα
«στήσετε», και βάζετε από πάνω το κομμάτι
σολομού.

Rib Eye μόσχου με ρολάκι
μανιταρόπιτας
Υλικά για 2 άτομα
2 κομμάτια rib eye (260 γρ. το καθένα)
½ κιλό πατάτες
200 γρ. μανιτάρια κουμπιά
70 γρ. κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)
2 φύλλα spring rolls
2 σκελίδες σκόρδο
400 γρ. ζωμό κοτόπουλο
75 ml ελαιόλαδο
20 ml λευκό κρασί
Θυμάρι
Ρίγανη
Εκτέλεση
Λαδώνετε και αλατοπιπερώνετε τα rib eye και τα τοποθετείτε στο
γκρίλ για 20 λεπτά.
για την πατάτα
Καθαρίζετε τις πατάτες, τις κόβετε σε ακανόνιστα κομμάτια και
τις τοποθετείτε σε ένα ταψάκι μαζί με το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το
θυμάρι, τη ρίγανη και το ζωμό. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 160 βαθμούς για 40 λεπτά και στο τέλος τις σπάτε με ένα
πιρούνι.για το ρολάκι
Κόβετε τα μανιτάρια σε φέτες και τα τσιγαρίζετε σε δυνατή φωτιά
μαζί με το σκόρδο. Σβήνετε με κρασί και αποσύρετε από την φωτιά.
Στη συνέχεια, γεμίζετε τα φύλλα spring rolls και τα διπλώνετε σε
φάκελο. Τηγανίζετε τα ρολά σε φριτέζα ή τηγάνι με αρκετό λάδι.

Σοτάρετε τα υλικά για 1 λεπτό, ρίχνετε
το ρύζι και ανακατεύετε καλά μέχρι να
αρωματιστεί και να δημιουργηθεί γύρω
του μια απαλή κρούστα.
Σβήνετε το φαγητό με το κονιάκ και
προσθέτετε σταδιακά το ζωμό γαρίδας,
αλάτι και πιπέρι.
Ελέγχετε το ρύζι και ανακατεύετε
συνεχώς για 14 λεπτά περίπου.
Προσθέτετε τα ντοματίνια, τις ελιές και το ξύσμα πορτοκαλιού και
μαγειρεύετε για άλλα 2 λεπτά.
Κατεβάζετε το φαγητό από τη φωτιά, ρίχνετε από πάνω το ελαιόλαδο,
ανακατεύετε και σερβίρετε.

Μπαβαρουάζ με ροδάκινο και γιαούρτι
Υλικά
•
•
•
•
•
•

250 γρ. πουρές από ροδάκινα
70 γρ. ζάχαρη
5 γρ. ποτό (π.χ.grand marnier)
14 γρ. φύλλα ζελατίνης
200 γρ. σαντιγί ζωική (μισοχτυπημένη)
100 γρ. sστραγγιστό γιαούρτι

Εκτέλεση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Βράζετε το κοφτό μακαρονάκι
σε βραστό αλατισμένο νερό και
στην συνέχεια το σουρώνετε.
2. Κόβετε τα φιλέτα κοτόπουλου
σε μικρά κομμάτια και τα
ψήνετε με πολύ λίγο ελαιόλαδο
σε ένα αντικολλητικό τηγάνι
ή για 10 λεπτά στο grill του
φούρνου σας.

1. Ξεφλουδίζετε τα φρούτα, τα
πολτοποιείτε και τα βάζετε με τη
ζάχαρη να φτάσουν μέχρι λίγο πριν
το σημείο βρασμού.
2. Έχετε βάλει ήδη σε κρύο νερό
τις ζελατίνες για να μαλακώσουν
και αφού έχει ζεσταθεί το
μείγμα του φρούτου το αφαιρείτε από την εστία και προσθέτετε
στραγγισμένες καλά τις ζελατίνες.
3. Ανακατεύετε και περιμένετε να κατέβει η θερμοκρασία ώστε το
μείγμα να είναι χλιαρό.

3. Σε μια κατσαρόλα
προσθέτετε τα ψημένα κομμάτια
κοτόπουλου και την σάλτσα
τομάτας MISKO και τα
ζυμαρικά.

4. Σ’ αυτό το σημείο προσθέτετε το ποτό ανακατεύετε απαλά το
μείγμα του φρούτου με το γιαούρτι και τέλος αναμειγνύετε απαλά με
την σαντιγί.

4. Ανακατεύετε καλά και
πασπαλίζετε με αλάτι και
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
σερβίρετε σε ατομικά πιάτα
προσθέτοντας από πάνω την
τριμμένη φέτα.

6. Όταν κρυώσει το γλυκό αναποδογυρίζετε τη φόρμα και σερβίρετε.

Ριζότο γαρίδας με φινόκιο,
τοματίνια και ελιές
Υλικά
•
8 γαρίδες
•
1 φλιτζάνι ρύζι Arborio
•
1 μικρό φινόκιο
•
8 ελιές καλαμών (χωρίς
κουκούτσι)
•
10 ντοματίνια
•
2 ντομάτες
•
1 μεγάλο καρότο
•
1 φρέσκο κρεμμυδάκι
•
1 κρεμμύδι
•
1 σκελίδα σκόρδο
•
Ξύσμα από μισό
πορτοκάλι
•
1 σφηνάκι κονιάκ
•
10-15 γραμμάρια
ελαιόλαδο (ή 1 κομματάκι βούτυρο
φυτικό ή αγελαδινό)
•
Αλάτι
•
Πιπέρι
Εκτέλεση
Καθαρίζετε τις γαρίδες και
χρησιμοποιείτε τα κελύφη τους, για
να φτιάξετε ζωμό, βράζοντάς τα
για 2 ώρες μαζί με τις ντομάτες, το
καρότα και το κρεμμύδι.
Σε ένα άλλο σκεύος, σοτάρετε
ελαφρά την ψίχα των γαρίδων, που
έχετε κόψει σε τρία κομμάτια.
Προσθέτετε το φινόκιο και μόλις
μαλακώσει, βάζετε το σκόρδο και το
κρεμμύδι.

5. Το σερβίρετε άμεσα σε φόρμες της αρεσκείας σας και τ’ αφήνετε
στο ψυγείο να πήξουν 2 με 3 ώρες.

7. Μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάποιο άλλο φρέσκο
φρούτο όπως γιαρμάδες, κεράσια ή βανίλιες.

Παγωτό σοκολάτα με καφέ
Είναι λαχταριστό, δροσερό, γίνεται εύκολα και πάνω από όλα το
απολαμβάνετε χωρίς τύψεις γιατί έχει χαμηλά λιπαρά, ελάχιστες θερμίδες,
περιέχει φυτικές ίνες και δεν έχει ζάχαρη αλλά το φυσικό γλυκαντικό από το
φυτό stevia! Ανακαλύψτε βήμα βήμα πως θα φτιάξετε το ωραιότερο παγωτό
με γεύση σοκολάτα με καφέ. Ένας συνδυασμός που θα γίνει ο αγαπημένος
σας, αυτό το καλοκαίρι!
Υλικά
•
1 κουτί Sweet and Balance ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΜΕ ΓΕΥΣΗ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
•
1 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ SWEET AND BALANCE
•
2 γρ. (2 κουτ. σούπας) Sweet and Balance ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
•
10 γρ. (1 κουτ. σούπας) στιγμιαίο καφέ
•
400 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) γάλα 0% ή 1,5% λιπαρά
•
50 γρ. αμύγδαλο ανάλατο
•
2 κουτ. σούπας ποτό της αρεσκείας σας (προαιρετικά)
•
ΣΙΡΟΠΙ Sweet and Balance ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
(προαιρετικά)
Εκτέλεση
Βήμα 1ο: Τοποθετείτε τα αμύγδαλα σε ένα ταψάκι και τα καβουρδίζετε στο
φούρνο, τα αφήνετε να κρυώσουν και τα κόβετε σε μικρά κομμάτια.
Βήμα 2ο: Ψιλοκόβετε τη σοκολάτα.
Βήμα 3ο: Παρασκευάζετε το Sweet and Balance ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΑΓΩΤΟ
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες χρησιμοποιώντας
γάλα, στο οποίο έχετε διαλύσει το στιγμιαίο καφέ και το Sweet and Balance
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ και έχετε προσθέσει το ποτό.
Βήμα 4ο: Προσθέτετε στο έτοιμο παγωτό τα αμύγδαλα και τη σοκολάτα και
ανακατεύετε ελαφριά με ένα κουτάλι.
Βήμα 5ο: Βάζετε το παγωτό στην κατάψυξη και το αφήνετε 5-6 ώρες.
Tip: Αν θέλετε γαρνίρετε με Sweet and Balance ΣΙΡΟΠΙ ΜΕ ΓΕΥΣΗ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Γνωρίστε όλη τη νέα γενιά επιδορπίων Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ με Stevia
και ενημερωθείτε στο site www.sweetandbalance.gr.
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Celebrating Canadian Multiculturalism Day
Ottawa - On November 13, 2002, the Government of Canada, by Royal Proclamation declared June 27th of each year as Canadian Multiculturalism Day.
It is a day to recognize and acknowledge Canada’s rich diversity and significant contributions many ethnocultural communities have made and continue
to make to the development of our great country, Canada.
“As we celebrate Multiculturalism Day, let us reflect and give homage to not
only all those people who have come from every corner of the world and
by working together contributed to building this country of ours but also to
the precious values of equality, mutual respect and democracy that are at the
forefront of our diversity and which make Canada such a great nation and the
envy of the world. Multiculturalism is also a cornerstone of our values and
a very fundamental part of our Canadian identity. Let us together celebrate
Multiculturalism Day and be proud of our rich diversity and at the same time
embrace our identity and heritage”, said Dominic Campione, President.
“We applaud and are in gratitude to the Government of Canada for proclaiming in 2002 Canadian Multiculturalism Day, and most recently the unanimous
support at the Ontario Legislative Assembly of MPP for Trinity- Spadina Han
Dong’s motion officially recognizing Canadian Multiculturalism Day in the
Province of Ontario. We look forward to the recognition of Canadian Multiculturalism Day in all Provinces and Territories in Canada and thereby fully
celebrate our cultural diversity and the cultural, social, and economic contributions of ethnocultural communities.”
- 30 The Canadian Ethnocultural Council is a non-profit , non partisan coalition of
national ethnocultural organizations. The CEC works to promote the understanding of the multicultural reality of Canada thereby ensuring equal opportunity and dignity for all Canadians regardless of race, religion, ethnicity, and
ancestry, as defined in The Charter of Rights and Freedoms and the Canadian
Multiculturalism Act.

Statement by the Prime Minister of Canada condemning terrorist attacks in France, Kuwait and
Tunisia
June 26, 2015
Ottawa, Ontario
Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement on terrorist attacks that occurred in France, Kuwait and Tunisia:
“I was both saddened and angered today to learn of the heinous terrorist attacks that occurred in
France, Kuwait and Tunisia that claimed the lives of many, and injured others.
“On behalf of all Canadians, Laureen and I offer our deepest condolences to the family and friends
of those lost today and a speedy recovery to those injured.
“Canadian agencies have reached out and offered French authorities our full support as they bring
the perpetrators of this heinous crime to justice.
“We mourn today with France and stand behind our close friend on this dark day.
“Canada also strongly condemns the unfolding terrorist attacks in Kuwait and Tunisia that have
killed and injured many. Our hearts and prayers are with the families and friends of all victims.
“The international jihadist movement has declared war on Canada and the shared values of freedom, democracy and human dignity.
“Canada will not sit on the sidelines as this global terrorist group unleashes senseless violence on
innocent civilians from Europe to the Middle East. We will continue to protect Canadians, support
the international coalition to degrade the jihadist threat, and stand shoulder to shoulder with our
allies in defiance of this evil.”

Vancouver FIFA Fan Zone to Open One Extra Day
Old Age Security benefit amounts
increase for July to September 2015
GATINEAU, QC, June 26, 2015 /CNW/ - Employment and
Social Development Canada today announced the quarterly
benefit amounts for Old Age Security (OAS) for July to September 2015.
The maximum basic OAS pension benefit paid to people 65
years of age and older will increase by $1.13 from $563.74
to $564.87 per month from July 1 to September 30, 2015.
Payments under the Guaranteed Income Supplement (GIS),
the Allowance and the Allowance for the Survivor will also
increase by the same 0.2 percent for this quarter.
OAS benefit amounts are reviewed quarterly (in January,
April, July and October) and revised as required to reflect
increases in the cost of living, as measured by the Consumer
Price Index (CPI) set by Statistics Canada. The Old Age Security Act guarantees that OAS benefits can never be reduced,
even when there is a decrease in the CPI. If the average CPI
surpasses the previous level in the future, OAS benefits will go
up again.

June 30th Added to Schedule for Semi-Final Match
City of Vancouver June 25, 2015 In response to public demand, the City of Vancouver has added
an additional date on the FIFA Fan Zone schedule. Soccer fans are now invited on Tuesday, June
30th from noon to 7 pm to enjoy the festivities and watch the semi-final match on the Fan Zone big
screens. This match will determine one of the two FIFA Women’s World Cup 2015TM final match
contenders who will play for the Women’s World Cup on July 5th at BC Place.
Visitors to the Fan Zone on June 30th will have the opportunity to win four tickets to the sold-out
final match on July 5th courtesy of FIFA. In order to qualify, Fan Zone visitors must take a selfie at
the Fan Zone and tag it with #VanFanZone and address it to Vancouver’s own @Miss604.
The Fan Zone has welcomed more than 67,000 visitors over the eight days it has been open so far
—exceeding expectations and reflecting how residents have embraced the FIFA Women’s World Cup
2015TM. The response coupled with visitor requests for additional open days have both contributed
to the decision to open for one extra day.
Details on the live musical performances on June 30th are being determined and will be announced
soon. Remaining Fan Zone open dates are Saturday, June 27; Tuesday, June 30th; Wednesday, July
1st (Canada Day); Saturday, July 4th (US Independence Day); and, Sunday July 5th (Final Match at
BC Place for the World Cup).
Originally scheduled to be open for twelve days including on July 5th for the final match, the Fan
Zone’s programming, which includes live entertainment, interactive games, a mini soccer pitch,
multi-cultural food trucks along with contests and giveaways, has drawn local and visiting soccer
fans alike.
For more information about the Fan Zone and which matches will air on the big screens for the
remainder of the tournament please visit: vancouver.ca/fanzone or join the conversation on Twitter
#VanFanZone.

www.contemporaryrailings.com
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Πρωταθλήτρια Ευρώπης για
πέμπτη φορά η Μπαρτσελόνα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/06/2015

Χρυσό ο Πετρούνιας, ασημένιο ο Μάρας στο Μπακού
Τέσσερα μετάλλια μέχρι στιγμής για την Ελλάδα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 20/06/2015 TO BHMA
Aθήνα

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε για πέμπτη φορά στην ιστορία της
το Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς νίκησε στον τελικό που έγινε στο
Βερολίνο τη Γιουβέντους με 3-1. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε
έκανε το τρεμπλ για αυτή την περίοδο, καθώς έχει κατακτήσει
πρωτάθλημα και κύπελλο στην Ισπανία. Η ομάδα της Καταλoνίας
είχε κατακτήσει το τρεμπλ και το 2009. Είναι η πρώτη ομάδα στην
ιστορία που καταφέρνει κάτι τέτοιο.
Από την άλλη πλευρά η Γιουβέντους δεν τα κατάφερε σε έναν
ακόμα τελικό.Eμεινε στους δύο τίτλους ενώ συμπλήρωσε έξι
χαμένους τελικούς.

Το χρυσό μετάλλιο στους 1ους Ευρωπαϊκού Αγώνες που διεξάγονται στο Μπακού κατάκτησε ο Λευτέρης
Πετρούνιας. Ο πρωταθλητής Ευρώπης που ήταν και ο σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στην Τελετή Εναρξης
της διοργάνωσης κατέλαβε την πρώτη θέση στον τελικό των κρίκων με 15.633 βαθμούς.
Δεύτερος ήταν ο Ρώσος Ιγκνατίεφ με 15.333 βαθμούς και τρίτος ο Τούρκος Τσολάκ με 15.133.
Πρόκειται για το δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες μετά το ασημένιο του Τζάνη στο
καράτε.
«Αυτό το μετάλλιο πάνω απ’ όλα το αφιερώνω στην Ελλάδα μας, η οποία δεν δοκιμάζεται αλλά αντιστέκεται».
«Είναι πολύ σημαντική στιγμή, που νομίζω ότι την περίμενα, αλλά πρέπει πρώτα να νικήσεις τους δαίμονές
σου, την ώρα που ανεβαίνεις στους κρίκους. Αγωνιζόμουν τελευταίος και αυτό άλλοτε σε τσιτώνει, άλλοτε σε
χαλαρώνει. Προσωπικά ήμουν σε μια κατάσταση ενδιάμεση αλλά μάλλον με χαλάρωσε καθώς είχα δει το βασικό
μου αντίπαλο, τον Ουκρανό Ραντιβιλοβ να κάνει ένα σημαντικό λάθος στην έξοδο και απλά έπρεπε να βγάλω το
πρόγραμμά μου» τόνισε ο Λευτέρης Πετρούνιας που παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο από τα χέρια του προέδρου της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρου Καπράλου.
Πέταξε την ανθοδέσμη στην κερκίδα, η οποία έγινε ανάρπαστη, ενώ το αναμνηστικό αληθινό ρόδι που δίνουν οι
διοργανωτές έφυγε προς τα κάτω και έσπασε πάνω στο χαλί. Γούρι, πολύ γούρι για τον Λευτέρη που αφιέρωσε το
μετάλλιο στην Ελλάδα που αντιστέκεται και φυσικά δεν ξέχασε τους δικούς του ανθρώπους.
«Πάνω απ’ όλα τους γονείς μου που θέλω να τους αφιερώσω το μετάλλιο, φυσικά τον προπονητή μου που
χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εδώ, αλλά και τον γιατρό και τους φυσιοθεραπευτές για όλη τη βοήθεια» τόνισε ο
σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας που εκτέλεσε με μαεστρία το – με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας 6800 –
πρόγραμμά του φτάνοντας με εντυπωσιακό τρόπο στο χρυσό.
Πλέον ο μεγάλος στόχος του άρχοντα των δαχτυλιδιών (κρίκων) είναι να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Ρίο το 2016.
«Πράγματι αυτός είναι ο στόχος και το κλίμα εδώ στο Μπακού, με το χωριό των αθλητών και όλη αυτή τη γιορτή
σε βάζει λίγο σε ρυθμό Ολυμπιακών Αγώνων. Ελπίζω να το ζήσω από κοντά».
Η κατάταξη του τελικού:
1. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 15.633
2. Νικίτα Ιγκνάτιεφ (Ρωσία) 15.333
3. Ιμπραχίμ Τσολάκ (Τουρκία) 15.133
4. Όλεγκ Στέπκο (Αζερμπαϊτζάν) 14.466
5. Γκιγιόμ Ογκουλιαρό (Γαλλία) 14.033
6. Ιγκόρ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 13.866
Ασημένιος ο Μάρας στο μονόζυγο
Λίγη ώρα αργότερα, ο Βλάσης Μάρας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του μονόζυγου,
συγκεντρώνοντας 15.366 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο πέρασε στο λαιμό του Γερμανoύ Φαμπιάν Αμπουεκέν
(15.533β.), ενώ το χάλκινο στου Ρώσου Νικίτα Ιγκνατίεφ (15.166β.).
Με τους θριάμβους της ενόργανης γυμναστικής η Ελλάδα συμπλήρωσε τα τέσσερα μετάλλια στο Μπακού,
ενώ τα τρία ήρθαν σήμερα με την προσθήκη του χάλκινου της Εθνικής Ομάδας υδατοσφαίρισης των νεανίδων.
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο μετάλλιο (ασημένιο) έχει κατακτηθεί από τον Γιώργο Τζάνο στο καράτε.

Παρουσιάστηκε η φανέλα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν
Παρών στην εκδήλωση και ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Με κάθε επισημότητα παρουσιάστηκε το απόγευμα
της Τετάρτης η φανέλα του Ολυμπιακού εν όψει
της νέας αγωνιστικής σεζόν. Και όταν λέμε με κάθε
επισημότητα, σημαίνει πως στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο
Πειραιά, όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια, βρέθηκε
και ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος, Βαγγέλης
Μαρινάκης, ο οποίος έδωσε κανονικά το «παρών».
Η νέα ερυθρόλευκη ριγέ φανέλα της ΠΑΕ
Ολυμπιακός φέρει τη «σφραγίδα» της Adidas και
θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, στο
ανανεωμένο REDStore.
Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν και δεύτερη
εκδήλωση -ελεύθερη προς το κοινό- στα γραφεία
της ΠΑΕ.

Η Μπαρτσελόνα ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του
ματς, αλλά η Γιουβέντους δεν είχε τη διάθεση να παραδοθεί
εύκολα. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε τέλειωσε το ματς με 62%
κατοχή μπάλας, ενώ είχε 505 ολοκληρωμένες πάσες, έναντι 287
της Γιουβέντους. Η Μπαρτσελόνα είχε και τις σημαντικότερες
ευκαιρίες για γκολ. Ομως, ο εξαιρετικός και πάλι Μπουφόν
κατάφερε να διατηρήσει τις ελπίδες της ιταλικής ομάδας μέχρι το
τέλος.
Ιδανική αρχή για την Μπαρτσελόνα, καθώς στο 4’ ο Ράκιτιτς
από ασίστ του Ινιέστα σκόραρε για το 1-0. Από το σημείο αυτό,
η ισπανική ομάδα πιέζοντας ψηλά απέκτησε τον έλεγχο του ματς
και είχε φάσεις για γκολ. Δύο φορές ο Μπουφόν σταμάτησε τους
Ντάνι Αλβες (13’) και Σουάρες (40’), ενώ η Γιουβέντους είχε δύο
καλά σουτ (άουτ) των Μοράτα (24’) και Μαρκίζιο (26’).
Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά και στο β’ μέρος και στο 48’ ο
Μπουφόν πραγματοποίησε νέα σπουδαία επέμβαση σε σουτ του
Σουάρες. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μέσι από καλή θέση σούταρε
άουτ και στο 55’ έγινε το 1-1. Ο Τέβες σούταρε, ο Τερ Στέγκεν
απέκρουσε και ο Μοράτα από κοντά ισοφάρισε.
Από το σημείο αυτό, η Γιουβέντους πήρε θάρρος και προσπάθησε
να γίνει πιο απειλητική για την εστία του Τερ Στέγκεν. Στο 62’ ο
Τέβες σούταρε άουτ, ενώ στο 68’ ο Μπουφόν απέκρουσε το σουτ
του Μέσι, αλλά ο Σουάρες πρόλαβε τους αμυντικούς και πέτυχε
από κοντά το 2-1.
Η Γιουβέντους δεν παραδόθηκε, προσπάθησε να φτάσει
και πάλι στην ισοφάριση και στην καλύτερη στιγμή, ο Τερ
Στέγκεν εξουδετέρωσε σουτ του Μαρκίζιο. Στο έβδομο λεπτό
των καθυστερήσεων, ο Νεϊμάρ λύτρωσε την Μπαρτσελόνα
σκοράροντας για το τελικό 3-1.
Να σημειώσουμε ότι στο 78’ ο Τσάβι πήρε τη θέση του Ινιέστα
και συμπλήρωσε 151 συμμετοχές σε αγώνες του Τσάμπιονς
Λιγκ. Ετσι, πέρασε στην πρώτη θέση καθώς ξεπέρασε τον Ικερ
Κασίγιας.
Γιουβέντους : Μπουφόν, Λιχστάινερ, Μπαρτσάλι, Μπονούτσι,
Εβρά (89’ Κόμαν), Μαρκίζιο, Πίρλο, Πογκμπά, Βιδάλ (79’
Περέιρα), Τέβες, Μοράτα (85’ Γιορέντε).
Μπαρτσελόνα: Τερ Στέγκεν, Ντάνι Αλβες, Πικέ, Μαστσεράνο,
Ζόρντι Αλμπα, Ράκιτιτς (90+1’Ματιέ), Μπουσκέτς, Ινιέστα (78’
Τσάβι), Μέσι, Σουάρες (90+4’ Πέδρο), Νεϊμάρ.
Πηγή: ΤΟ ΕΘΝΟΣ

9 Γνώμη

Κλειστές οι τράπεζες για το κοινό έως και
τις 6 Ιουλίου Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015
Τραπεζική αργία ορίζεται η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως
και 6 Ιουλίου, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
που εκδόθηκε πριν από λίγο.
ΠΝΠ: Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας
Κατά την τραπεζική αργία τα ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά
για το κοινό και θα έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον το προσωπικό
που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας πράξης και
την προετοιμασία για την επανέναρξη των συναλλαγών με το
κοινό μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας.
Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τις τραπεζικές
συναλλαγές. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα
ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των συντάξεων και τα
συγκεκριμένα ανά περιοχή υποκαταστήματά τους, τα οποία
θαλειτουργήσουν για το σκοπό αυτό.
Στα 60 ευρώ το όριο αναλήψεων από ATM
Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται:
1.
Αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές
μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο
ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών. Οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές
θα λειτουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών κατά την
πρώτη μέρα ισχύος της παρούσας.
2.
Συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που ίσχυαν
πριν την έκδοση της παρούσας με πιστωτικές και χρεωστικές
κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για
πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στηνΕλλάδα.
3.
Πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών
αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν
από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες προπληρωμένες
κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.
4.
Συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής −
Web Banking −ή συναλλαγές διά της ηλεφωνίας), για πληρωμές
στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση
λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.
5.
Αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί
στο εξωτερικό από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές.
Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών των καρτών δύναται να
καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.
Μεαπόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να εξαιρούνται
και άλλες κατηγορίεςσυναλλαγών, με την ίδια, δε, απόφαση
καθορίζεται και η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις
αυτές.
Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:
α. συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΛ+2,08% β.
διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά
στην πίστωση ενός λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, γ. εκκαθάριση συναλλαγών,
οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήματα
πληρωμών (TARGET2−GR, EURΟ1, ∆ΙΑΣ) και διακανονισμών,
ενδεικτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστημα
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή/
́Αϋλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας Πράξης,
δ. συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες
με απόφαση της Επιτροπής της επομένης παραγράφου, και ε.
συναλλαγές της Ελληνικής ∆ημοκρατίας.

EXETE ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ
ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ;
CORREIA & ASSOCIATES
IMMIGRATION CONSULTING SERVICES
www.immigrationservicesca.com

VITORIA CORREIA
Regulated Immigration Consultant
Member of ICCRC

300-1275 West 6th Avenue
Vancouver, BC, Canada, V6H 1A6

Tel: +1. 604. 812. 8237

ΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
info@immigrationservicesca.com

Ανέκδοτα
Η νεαρά παρθένος
συμβουλεύθηκε την γιαγιά της
Η νεαρά παρθένος θα έβγαινε
ραντεβού για πρώτη φορά και
συμβουλεύθηκε την γιαγιά της:
“Κάτσε εδώ κόρη μου, να σου
πω εγώ για τα νεαρά αγόρια.
Λοιπόν... θα προσπαθήσει να σε
φιλήσει, θα σου...αρέσει, αλλά
μην τον αφήσεις.
Μετά θα προσπαθήσει να πιάσει
το στήθος σου, θα σου....αρέσει,
αλλά μην τον αφήσεις.
Αλλά το πιο σημαντικό, θα
θέλει να ανεβεί επάνω σου και
να κάνει το κέφι του. Θα σου
αρέσει, αλλά μην τον αφήσεις.
Θα ατιμάσει την οικογένειά
μας.”
Πάει, λοιπόν, στο ραντεβού
η μικρά και μετά ανυπόμονα
ήθελε να τα πει όλα στην γιαγιά
της:
“Γιαγιά όλα πήγαν όπως
ακριβώς μου τα είπες. Αλλά
δεν τον άφησα να ατιμάσει την
οικογένειά μας.
- Όταν προσπάθησε, τον
αναποδογύρισα, ανέβηκα
πάνω του, και ατίμασα εγώ την
οικογένειά του.

***
Ο σύζυγος, κάθεται στον καναπέ
στο σαλόνι.
Κάνει συνεχώς ζάπινγκ,
ανάµεσα σε δυο
κανάλια...................
Από το ßάθος ακούγεται η φωνή
της συζύγου
--- Τι κάνεις ρε Βασιλη;;; Θα την
κάψεις την τηλεόραση.........
--- Τι να κάνω ρε γυναίκα ;;
Aφού ßάλανε το ποδοσφαιρο και
την τσόντα μαζι τηιν ιδια ωρα....
Δεν ξέρω ποιο από τα δυο να
δω..........
--- Την τσόντα δες....απο
ποδοσφαιρο ξέρεις..........
Ένα ζευγάρι δέκα παιδιά κι ένας
τυφλός
Στάση λεωφορείου, ένα
ζευγάρι με τα δέκα παιδιά τους
περιμένουν το λεωφορείο! Σε
λίγο καταφθάνει κι ένας τυφλός.
Έρχεται το λεωφορείο, αλλά
επειδή είχε υπεράριθμους
επιβάτες μπαίνουν η σύζυγος με
τα δέκα παιδιά τους και μένουν
έξω ο σύζυγος και ο τυφλός κι
έτσι αποφασίζουν να το κόψουν
με το πόδι.
Στο δρόμο ο σύζυγος άρχισε
να εκνευρίζεται με το τίκι-τίκι
που κάνει το μπαστουνάκι του
τυφλού στο πεζοδρόμιο και του
λέει:
- Ρε ‘συ μεγάλε δεν μπορείς
να βάλεις ένα λαστιχάκι στο
μαρκούτσι σου να μη μας σπας
τα α...... με το τίκι-τίκι;
Και ο τυφλός του απαντάει:
- Ναι ρε μ....., αν είχες βάλει
εσύ ένα λαστιχάκι στο δικό σου
μαρκούτσι, τώρα θα πηγαίναμε
με το λεωφορείο.

***

Πεθαίνει ένας χασικλής και πάει
στην κόλαση. Δεν ήταν όμως
έτσι όπως την είχε φανταστεί,
αλλά ένας μακρύς και περίεργος
διάδρομος γεμάτος πόρτες.
Κοιτάει την πρώτη πόρτα και
έγραφε πάνω:
«ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ».

– Χριστέ μου, τι με περιμένει;
αναρωτήθηκε.
Πάει παρακάτω και βλέπει μια
άλλη πόρτα που έγραφε :
«ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ».
– Θεέ μου, συγχώρα με, πού
ήρθα;
Στο τέλος του διαδρόμου
περνώντας πολλές πόρτες,
βλέπει μια που έγραφε:
«ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑ
ΧΑΣΙΚΛΗΔΕΣ».
Αρχίζει να ιδρώνει από αγωνία.
Ανοίγει την πόρτα και τι βλέπει;
Τεράστιες ποσότητες χασισιού.
Δεν πιστεύει στα μάτια του ο
χασικλής.
Η τύχη του ήταν βουνό.
Πάνω σε ένα βουνό από χασίς
καθόταν ένας τύπος ατάραχος
και «έστριβε» τσιγαριλίκια.
Τον πλησιάζει διστακτικά και
του λέει:
– Ρε φιλαράκο, να πάρω λίγο
χόρτο για να στρίψω και εγώ ένα
τσιγάρο;
– Και το ρωτάς; Πάρε, του λέει
αδιάφορα.
Αφού στρίβει το πρώτο τσιγάρο
ο χασικλής, μετά από λίγη ώρα
του ξαναλέει:
– Ξέρεις, να πάρω λίγο
παραπάνω, για να έχω και για το
βράδυ να στρίβω τσιγαριλίκια;
– Άκου, λέει. Όλα αυτά δικά
μας είναι, ξέρεις. Πάρε χωρίς να
ντρέπεσαι.
Παίρνει μπόλικο χόρτο και
στρίβει καμιά δεκαριά τσιγάρα.
Χωρίς να το σκεφτεί ξαναρωτάει
τον τύπο:
– Μήπως έχεις μια φωτιά για να
ανάψω τα τσιγάρα;
Τον κοιτάζει περίεργα ο άλλος
και του λέει:
– Ρε φίλε, αν είχαμε και φωτιά
εδώ μέσα, θα ήταν παράδεισος.

***

Ο Τάκης και η Κατίνα πετούν
προς Αυστραλία για δύο
εβδομάδες διακοπές για να
γιορτάσουν την 40ή επέτειό
τους. Ξαφνικά, ακούγεται ο
κυβερνήτης από τα μεγάφωνα:
“Κυρίες και κύριοι, φοβάμαι ότι
έχω κάποια πολύ άσχημα νέα...
Οι μηχανές μας σταμάτησαν
και θα προσπαθήσουμε να
κάνουμε προσγείωση έκτακτης
ανάγκης. Για καλή μας τύχη
βλέπω ένα αχαρτογράφητο νησί
κάτω από εμάς και μάλλον θα
καταφέρουμε να προσγειωθούμε
στην παραλία. Το άσχημο της
υπόθεσης είναι ότι θα είναι από
πολύ δύσκολο εως αδύνατον
να μπορέσουν ποτέ να μας
εντοπίσουν και θα πρέπει να
ζήσουμε για πάντα στο νησί”
Χάρη στην ικανότητα του
πληρώματος, το αεροπλάνο
προσγειώνεται με ασφάλεια
στο νησί. Μετά από μια ώρα,
ο Τάκης γυρίζει στη γυναίκα
του και την ρωτά: «Κατίνα,
εξοφλήσαμε την κάρτα της
American Express;» «Όχι,
γλυκέ μου», του απαντά η
Κατίνα. Ο Τάκης, που είναι
ακόμη ταραγμένος από την
προσγείωση, ρωτά στη συνέχεια:
«Κατίνα, την πληρώσαμε
την MasterCard;» «Ω, όχι!
Συγγνώμη. Ξέχασα να κάνω την
κατάθεση», λέει η Κατίνα «Να
σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο
ρε Κατίνα. Μήπως θυμάσαι
αν εξόφλησες την Visa αυτό
το μήνα;» «Συχώρα με Τάκη»,
λέει η Κατίνα κλαίγοντας,
«αλλά ούτε αυτή πρόφτασα να
ξοφλήσω».
Ο Τάκης την αρπάζει και της
δίνει το μεγαλύτερο φιλί εδώ και
40 χρόνια. Η Κατίνα, τραβιέται
και τον ρωτά με απορία, «Τι
ήταν αυτό;» Και ο Τάκης
απαντά: Σωθήκαμε. Θα μας
βρούνε !

***

Είχε πάει η πεθερά κάποιου στα
Ιεροσόλυμα...
Εκεί έπαθε εγκεφαλικό, και
σύντομα πέθανε.
Παίρνουν τηλέφωνο στην
Αθήνα, τον γαμπρό της για τα
τυπικά της κηδείας:
- Για να γίνει η κηδεία Αθήνα
χρειάζονται τουλάχιστον 5000
ευρώ, ενώ εδώ μόνο 1000.
Το σκέφτεται λίγο ο γαμπρός της
και απαντά:
- Αθήνα!!
- Α, εσείς νοιάζεστε πολύ. Θα
σας κάνουμε καλύτερη τιμή!
Αθήνα 5000 ευρώ, εδώ 800.
- Όχι, να την φέρετε εδώ.
- Αθήνα 5000, εδώ 600!!
- Όχι, όχι, εδώ!!!!
- Αθήνα 5000, εδώ 200!!!
- Μα δεν καταλαβαίνετε τι σας
λέω;;; Αθήνα είπαμε!!
- Α, μα εσείς πρέπει να την
λατρεύετε! Πρώτη φορά βλέπω
τέτοια αγάπη, τέτοια επιθυμία
να την έχετε κοντά σας!
- Κοίταξτε να δείτε, πριν
πολλά πολλά χρόνια, ένας
δικός σας κηδεύτηκε εκει πέρα,
και μετά αναστήθηκε! Δεν το
διακινδυνεύω...!!!

***

Ο σύζυγος και το μέντιουμ...
Πάει ο σύζυγος σε ένα μέντιουμ
να μάθει το μέλλον του. Με τα
πολλά το μέντιουμ του λέει:
-Βλέπω η γυναίκα σου να
πεθαίνει με βίαιο θάνατο...
Και αυτός απαντά:
-Καλά, αυτό το ήξερα. Πες μου
όμως, θα με αθωώσουν στο
δικαστήριο;
Ένας νεαρός μπαίνει σ’ ένα
φαρμακείο...
Ένας νεαρός μπαίνει σ’
ένα φαρμακείο και ζητά
προφυλακτικά.
-Ποια συσκευασία θέλετε;
ρωτάει ο φαρμακοποιός. Έχουμε
με τρία, έξι εννιά και δώδεκα.
-Να σας πω, λέει ο νεαρός.
Απόψε έχω ραντεβού με μια
πανέμορφη και φοβερά ‘καυτή’
κοπέλα. Θα φάμε με τους γονείς
της και μετά θα βγούμε βόλτα.
Έχω το προαίσθημα πως απόψε
θα το ‘κάνουμε’! Και είμαι
σίγουρος πως αν αρχίσουμε, δε
θα θέλει να σταματήσουμε. Γι
αυτό, δώσε μου τη δωδεκάδα.
Το βράδυ έρχεται, ο νεαρός
πηγαίνει στο σπίτι της κοπέλας
και κάθονται στο τραπέζι
οικογενειακώς για το δείπνο.
Ο νεαρός παρακαλεί να πει
αυτός την προσευχή και
όλοι συμφωνούν. Αρχίζει να
μουρμουρίζει την προσευχή και
συνεχίζει έτσι για πέντε λεπτά.
Η κοπέλα σκύβει προς το μέρος
του και του ψιθυρίζει:
-Δεν μου είχες πει πως είσαι
τόσο θρήσκος.
-Κι εσύ δεν μου είπες
πως ο πατέρας σου είναι
φαρμακοποιός!

***

Φωνάζει ο πατέρας τον γιο του
και του λέει:
-Γιωργάκη έλα να σου πω τι μου
είπε ένα πουλάκι για σένα..
-Τι σου είπε ρε πάτερα;
-Οτι παίρνεις ναρκωτικά…
-Εγώ ρε πατέρα ή εσύ που
κάθεσαι και μιλάς με τα
πουλιά….

10 Γνώμη

11 Γνώμη

ΣΤΙΓMΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ
GREEK FOOD FESTIVAL OF SURREY

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel

Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 41 συνεχή χρόνια!
H Διεύθυνση και το προσωπικό εύχαριστεί την ομογένεια που μας προτιμεί

12 Γνώμη

Εγκρίθηκε το δημοψήφισμα-Στις κάλπες στις 5 Ιουλίου 2015
178 βουλευτές ψήφισαν«ναι»στην πρόταση,120«όχι»απόντες δύο
Έπειτα από μία πολύωρη διαδικασία
στην Ολομέλεια της Βουλής,που
ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου
27 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε
λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα
της Κυριακή,η Βουλή, με ψήφους
178 υπέρ,120 κατά και δύο
απόντες,ενέκρινε τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος την Κυριακή 5
Ιουλίου.
Υπέρ της διεξαγωγής του
δημοψηφίσματος τάχθηκαν οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,των
ΑΝΕΛ και της Χρυσής Αυγής, ενώ
κατά οι βουλευτές της ΝΔ, του
Ποταμιού,του ΠΑΣΟΚ και του
ΚΚΕ το οποίο κατέθεσε δική του
πρόταση.
Είναι το πρώτο δημοψήφισμα από
το 1975,με το οποίο οι Έλληνες
καλούνται να δηλώσουν αν
εγκρίνουν ή όχι την πρόταση των
Θεσμών.
Το ερώτημα που θα κληθούν να
απαντήσουν οι ψηφοφόροι είναι εάν
πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο
συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup
της 25/6/2015 και αποτελείται από 2
έγγραφα, τα οποία συγκροτούν την
πρόταση επί της οποίας προτείνεται
το δημοψήφισμα: το πρώτο έγγραφο
τιτλοφορείται «Reforms for the
completion of the Current Program
and Beyond» (Μεταρρυθμίσεις για
την ολοκλήρωση του τρέχοντος
προγράμματος και πέραν αυτού) και
το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» (προκαταρκτική
ανάλυση βιωσιμότητας χρέους).
Όσοι πολίτες απορρίπτουν την
πρόταση των τριών θεσμών
ψηφίζουν ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/
ΟΧΙ. Όσοι πολίτες συμφωνούν με
την πρόταση των τριών θεσμών
ψηφίζουν ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ».
Νωρίτερα και εν μέσω μιας
πολύωρης και θυελλώδους
συνεδρίασης,κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του Αντώνη Σαμαρά
η διαδικασία διεκόπη καθώς η
πρόεδρος της Βουλής παραβίασε
τον Κανονισμό και ανέβηκε
στο προεδρείο ενώ δεν είχε
δικαίωμα,μετά την ομιλία της που
έκανε ως βουλευτής προκαλώντας
την οξύτατη αντίδραση των
βουλευτών της ΝΔ αλλά και του
προέδρου του κόμματος που
αντέδρασε οξύτατα και αφού
η κυρία Κωνσταντοπούλου
δεν συμμορφωνόταν με τον
κανονισμό,αποχώρησε μαζί με τους
βουλευτές του.«Κυρία πρόεδρε
να το πάρετε χαμπάρι το έχετε
παρακάνει, δεν είστε δικτάτορας
είστε πρόεδρος της βουλής και εσείς
κύριε Τσίπρα να την μαζέψετε»,είπε
μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς.
Η συνεδρίαση διεκόπη για μερικά
λεπτά και ύστερα από παρέμβαση
και σχετική υπόδειξη του Αλέξη
Τσίπρα η κυρία Κωνσταντοπούλου
αποδέχθηκε ότι πρέπει να
συμμορφωθεί με τον κανονισμό
της Βουλής και αφού απολογήθηκε
στο Σώμα παραχώρησε τη θέση
της στον αντιπρόεδρο της Βουλής
Αλέξη Μητρόπουλο.
Τσίπρας:
Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του
αφού επιτέθηκε για μια ακόμη
φορά σε αντιπολίτευση και
δανειστές, κατηγορώντας τους ότι
υπονόμευσαν τη διαπραγμάτευση,
άφησε ανοιχτό παράθυρο για
συμφωνία με τους πιστωτές,
λέγοντας ότι, ακόμα και μετά το
δημοψήφισμα, στο τραπέζι θα
παραμένει η συμφωνία».
Επίσης, διεμήνυσε ότι το
δημοψήφισμα την Κυριακή 5
Ιουλίου 2015 θα γίνει, είτε το

θέλουν είτε δεν το θέλουν οι
εταίροι μας και πρόσθεσε:«Θα
σεβαστούμε όλοι το αποτέλεσμα.
Θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία,
τη λαϊκή κυριαρχία και ταυτόχρονα
τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης».Η
απάντηση του Ελληνικού λαού
πρέπει να είναι πάνδημη, συνέχισε
και επισήμανε ότι «δεν θα
ζητήσουμε την άδεια από τον κ.
Σόιμπλε και τον κ. Ντάισεμπλουμ
για να δώσουμε τον λόγο στον
Ελληνικό λαό και να διαφυλάξουμε
τη δημοκρατία στον τόπο που
γεννήθηκε».
Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του,
για μια ακόμη φορά επέρριψε τις
ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση
και τη μη επίτευξη συμφωνίας
στους δανειστές λέγοντας:
«Διαπραγματευτήκαμε με ανοιχτά
χαρτιά και με διάθεση συνεργασίας,
με στόχο έναν έντιμο συμβιβασμό.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι
και προσωπικά έκανα ό,τι ήταν
δυνατό. Στο τέλος επικράτησαν
οι ακραίες φωνές μεταξύ των
εταίρων και των θεσμών». Σε αυτό
το πλαίσιο, σημείωσε πως κάθε
πολίτης αυτού του τόπου γνωρίζει
πως η Ελλάδα έκανε ειλικρινή
προσπάθεια διαπραγμάτευσης.
«Από τις πρώτες μέρες της εκλογής
μας δώσαμε σκληρή μάχη για τον
λαό και την πατρίδα μας, τόνισε
ο πρωθυπουργός και σημείωσε
ότι «διαπραγματευτήκαμε με την
πλάτη στον τοίχο σε συνθήκες
πρωτοφανούς ασφυξίας».
Προς το τέλος της ομιλίας του
τόνισε ότι η απόφαση της
κυβέρνησης να εκφραστεί κυρίαρχα
ο Ελληνικός λαός δεν είναι
απόφαση ρήξης με την Ευρώπη,
αλλά ρήξης με τις πρακτικές που
προσβάλλουν την Ευρώπη. «Είμαι
βέβαιος ότι ο Ελληνικός λαός θα
σταθεί στο ύψος της ιστορίας του
και θα πει όχι στο τελεσίγραφο»
υπογράμμισε και επισήμανε ότι «θα
στείλει και μήνυμα δημοκρατίας και
αξιοπρέπειας σε όλη την Ευρώπη».
Σαμαράς:
Ο πρόεδρος της ΝΔ,Αντώνης
Σαμαράς,εξαπόλυσε επίθεση στον
κ.Τσίπρα κατηγορώντας τον ότι
προχωρεί σε πραξικόπημα κάνοντας
ένα δημοψήφισμα παρωδία, που
καλεί τον λαό να αποφασίσει με ένα
«ναι» ή ένα «όχι» αν θα βγει από το
ευρώ και την Ευρώπη.
Καλείτε το λαό να εγκρίνει ο ίδιος
την αποκοπή του από την ΕΕ. Αυτό
που θα κληθούν να πουν οι Έλληνες
πολίτες δεν είναι ένα ναι ή ένα όχι
στα 8,5 δισ. ευρώ που προτείνει
η τρόικα ή η κυβέρνηση Τσίπρα»
τόνισε ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε:
«Το λέω ξεκάθαρα, θέλουμε οι
Έλληνες να είμαστε σταθερά στην
καρδιά της Ευρώπης».
«Το δημοψήφισμα σέρνει τη χώρα
έξω από την Ευρώπη» τόνισε,
ενώ απέρριψε τις αιτιάσεις της
κυβέρνησης περί καλύτερης
διαπραγμάτευσης λέγοντας
χαρακτηριστικά:
«Η διαπραγμάτευση τελείωσε.
Έβγαλαν τον υπουργό Οικονομικών
έξω από το Eurogroup. Την
παράταση που ζητήσαμε, δεν την
πήραμε.Το βράδυ της Τρίτης θα
είναι η χώρα χωρίς πρόγραμμα,
χωρίς την προστατευτική ομπρέλα
της Ευρώπης» υποστήριξε και
συμπλήρωσε:
«Αποτύχατε δραματικά και με
πάταγο, κ Τσίπρα. Φέρατε μια
απαράδεκτη συμφωνία και οδηγείτε
σε έξοδο από το ευρώ και την
Ευρώπη. Η δική σας συμφωνία
που φέρατε είναι χειρότερη από
κάθε μνημόνιο. Έχετε ικανοποιήσει
πλήρως και απολύτως όλες τις

απαιτήσεις των δανειστών. Οκτώ
φορές περισσότερα μέτρα λιτότητας
από το email Χαρδούβελη.
Προεκλογικά υποσχεθήκατε 11
δισ. για παροχές και φέρνετε μέτρα
λιτότητας 8,5 δισ. ευρώ. Είναι ο
δικός σας εφιάλτης,κ.Τσίπρα.
Γιατί δεν φέρατε για το
δημοψήφισμα τη δική σας πρόταση;
Μήπως γιατί θα την καταψηφίζατε
πανηγυρικά; Βάλατε φαρδιά πλατιά
την υπογραφή σας στην πρόταση
που ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικός
σας δήλωσε ότι οδηγεί σε
ανεργία,είναι υφεσιακή και το email
Χαρδούβελη μπροστά της μοιάζει
παιχνιδάκι»
Γεννηματά:
Μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο και
απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό,
Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά,
τον κατηγόρησε για επικίνδυνη
πολιτική, αμετροεπή στάση και
για κρυφή ατζέντα που οδηγεί
την Ελλάδα στο περιθώριο της
Ευρώπης, και υπογράμμισε ότι
το δημοψήφισμα δεν έχει καμία
χρησιμότητα.
«Δεν χρειάζεται κανένα
δημοψήφισμα. Μην προσπαθείτε
να αποφύγετε τη λυτρωτική για την
Ελλάδα και τους Έλληνες ομολογία
αδυναμίας και αποτυχίας σας. Δεν
θα καταφέρετε να αποδράσετε
παγιδεύοντας τους Έλληνες πολίτες
σε ερωτήματα όχι για το τι θέλουν
αλλά για το τι δεν θέλουν» τόνισε
ζητώντας τη διεξαγωγή εκλογών.
«Προχωρήστε σε εκλογές τώρα,
κ. πρωθυπουργέ, τα ψέματα
τελείωσαν. Σήμερα ενώπιον της
Εθνικής Αντιπροσωπείας είναι για
σας η δύσκολη ώρα της αλήθειας»
ανέφερε χαρακτηριστικά για τον
κ. Τσίπρα, κατηγορώντας τον
για παραπλάνηση και έλλειψη
ειλικρίνειας, καθώς και για
αποτυχημένη διαπραγμάτευση που
οδήγησε στο απόλυτο αδιέξοδο.
«Προτιμήσατε, κύριε Τσίπρα, να
υποταχτείτε στους κήρυκες της
ρήξης και της δραχμής. Έχετε
υποχρέωση να αναλάβετε την
ευθύνη της απόφασης για να
παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη
και να διασφαλίσει την προοπτική
της ανάπτυξης έστω και τώρα»
επισήμανε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
ζητώντας καθαρές απαντήσεις
για την επόμενη μέρα, «καθώς η
χώρα οδηγείται σε μεγάλη εθνική
περιπέτεια».
«Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές
δεν θα αλλάξουν με αυτοκτονίες
κρατών και γραφικές αναφορές
στο Κούγκι, ούτε με νταούλια που
παίζουν χορούς του Ζαλόγγου»
πρόσθεσε η κ. Γεννηματά και
απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας να προστατεύσει
τη συνταγματική τάξη και την
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
«Ο ρόλος του είναι καθοριστικός.
Το ερώτημά μας είναι: Κύριε
Πρόεδρε, θα είστε ο Πρόεδρος που
θα παρακολουθεί την Ελλάδα να
βαδίζει ολοταχώς εκτός ευρώ;»
κατέληξε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Κουτσούμπας:
«Επί πέντε μήνες είχατε
προεξοφλήσει, κάτι το οποίο
και εσάς βόλευε. Ότι αυτή η
κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια
και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή
μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν
σας κάνουμε τη χάρη ούτε σε
εσάς ούτε στους άλλους από
την άλλη πλευρά» σχολίασε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και
απευθυνόμενος στο ΓΓ του ΚΚΕ
Δημήτρη Κουτσούμπα είπε: «Θα
σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε
και την ιστορία του κόμματος σας
και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή
να μην κάνετε μικροπολιτικά

παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή θα
περίμενα να μεγάλη σαφήνεια
να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο
δίλημμα. Για τα συμφέροντα του
ελληνικού λαού, του εργαζόμενου
λαού, της εργατικής τάξης ή με
τα συμφέροντα αυτών που θέλουν
να γονατίσουν την κοινωνία. Και
μην ταυτίζεστε εσείς με την άλλη
πλευρά. Δεν σας περιποιεί τιμή».
«Κύριε Τσίπρα εσείς παίζετε
μικροπολιτικά παιχνίδια και
είστε ο πρωθυπουργός της χώρας
και βρίσκεστε ενώπιον του
κοινοβουλίου», σχολίασε ο ΓΓ του
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και
πρόσθεσε: «Η πρότασή μας είναι
καθαρή. Τη δική σας πρόταση προς
την τρόικα, τους τρεις θεσμούς,
λέμε να βάλετε σε ψηφοφορία
για δημοψήφισμα στον ελληνικό
λαό. Γιατί αυτή η πρόταση είναι
μνημόνιο και είναι καραμπινάτο
μνημόνιο, ένα μνημόνιο πολύ κακό.
Αρμαγεδόνας της τρόικας από τη
μία, πολύ κακό επίσης και το δικό
σας μνημόνιο. ‘Αρα απευθυνθείτε
και για τα δύο, ειλικρινά,
δημοκρατικά στον λαό μας για να
αποφασίσει και να πει όχι και στα
δύο όπως προτείνει το ΚΚΕ και να
πει αν θέλει ρήξη πραγματική όπως
λένε πολλοί από τους βουλευτές σας
στα κανάλια και ντρέπονται να το
πούνε εδώ».
«Το πρόβλημα δεν είναι δικό μας
ή δικό σας, είναι του ελληνικού
λαού που θα κληθεί να αποφασίσει
την Κυριακή για το μέλλον του»,
απάντησε ο Πρωθυπουργός και
συνέχισε: « Σέβομαι τη διάθεσή σας
να διαφοροποιηθείτε. Εντούτοις,
ταυτόχρονα χαιρετίζω το γεγονός
ότι , είτε ηθελημένα είτε άθελα, την
άλλη Κυριακή θα ψηφίσουμε το ίδιο
ψηφοδέλτιο».
«Κάνετε μεγάλο λάθος», είπε ο ΓΓ
του ΚΚΕ ενώ η Αλέκα Παπαρήγα
είπε ότι «είναι πλαστογραφία αυτό
που κάνει ο πρωθυπουργός, όταν
λέει ότι θα ψηφίσουμε το ίδιο».
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης ζήτησε
να γίνει ονομαστική ψηφοφορία
προκειμένου να συμπεριληφθεί
μέσα στο δημοψήφισμα, ως
ερώτημα, η πρόταση που είχε
καταθέσει η κυβέρνηση στους
θεσμούς και να τεθεί ως ερώτημα
στον ελληνικό λαό αν είναι υπέρ
της αποδέσμευσης από την ΕΕ
και αν είναι υπέρ της κατάργησης
των μνημονίων και όλων των
εφαρμοστικών νόμων.
«Τι άλλο περιμένετε; Αντί να
βγείτε να πείτε να αποφασίσει ο
ελληνικός λαός, εσείς χαϊδεύετε
το παπούτσι που σας κλωτσάει.
Μας βγάζετε λόγους για την αξία
της ΕΕ. Σας ξαναπροκαλούμε να
τολμήσετε. Το θέμα είναι πολιτικό
δεν είναι τεχνικό. Εμείς δεν
έχουμε διλήμματα. Εσείς έχετε. Τι
φοβάστε αλήθεια;», είπε ο Θανάσης
Παφίλης.
Θεοδωράκης:
Ο κ.Σταύρος Θεοδωράκης
υποστήριξε ότι ήδη έγιναν 8 οι
χώρες που θέλουν την Ελλάδα εκτός
ευρώ και «θα πρέπει να δώσετε μια
απάντηση στη νέα γενιά για την
τυχοδιωκτική επιλογή σας». «Τι
θα πούμε, λοιπόν, σε όλα αυτά τα
παιδιά; Ότι χάνουν την Ευρώπη
αλλά τους μένουν τα Βαλκάνια; Και
σε λίγα χρόνια θα παρακαλάνε για
τη θετική ψήφο των Σκοπίων και
της Αλβανίας για να πάρουν μια
μικρή βοήθεια από την Ευρώπη»
τόνισε και επέκρινε την κυβέρνηση
πως όλες οι κινήσεις πέντε μήνες
τώρα, μαρτυρούν ότι το μόνο που
ενδιαφέρει είναι οι συνιστώσες και
κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει
στόχο τον διχασμό, σημειώνοντας
ότι το έχει ήδη καταφέρει
«Ο λαός έχει διχαστεί,μόνο που
τα στρατόπεδα δεν είναι αυτά που
είχατε υπολογίσει. Από τη μία,
και μπορείτε να το δείτε και μέσα
στη Βουλή αλλά και στον δημόσιο

διάλογο, στο διαδίκτυο και στην
κοινωνία, από τη μια είναι η Χρυσή
Αυγή, οι ΑΝΕΛ βέβαια, και ένα
τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, και από την
άλλη είναι η υπόλοιπη κοινωνία.
Η τρόικα, δηλαδή, της δραχμής
είναι στο πλευρό σας, και μαζί και
άλλοι συντηρητικοί της Ευρώπης
που θέλουν να ξεμπλέκουν κάποια
στιγμή με τους Έλληνες. Άλλες
συμμορίες, ίδιο σόι»
Ο Σταύρος Θεοδωράκης
υπογράμμισε προς τα στελέχη
της κυβέρνησης ότι δεν
διαπραγματευθήκατε στην Ευρώπη
και επισήμανε: «Οι άνθρωποί
σας έκαναν περαντζάδες όπως
μαρτυρούν μέχρι και οι γραμματείς
στις Βρυξέλλες. Χωρίς χαρτιά,
χωρίς προτάσεις, χωρίς σχέδιο κι
αν εξαιρέσεις -και θα πρέπει να το
πω- τον κύριο Χουλιαράκη που
όπως λένε, “ήξερε για τι μιλάμε”
και προσπαθούσε ο άνθρωπος
να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, οι
άλλοι πήγαιναν σαν σε σχολική
εκδρομή. Το μαρτυρούν οι
φωτογραφίες στους καναπέδες.
“Σχολική εκδρομή”. Αυτός είναι
ο χαρακτηρισμός ακόμα και των
φίλων σας στην Ευρώπη. Των
Σοσιαλιστών που σας ενίσχυσαν
στο Ευρωκοινοβούλιο. Των Γάλλων
και των Ιταλών κεντροαριστερών.
Έρχονται για να μας πουν ιδέες,
έρχονται σαν στελέχη ΜΚΟ. Και
ζητώ συγνώμη από τις ΜΚΟ. Που
πολλές είναι σοβαρότερες από το
κυβερνητικό σας ασκέρι»
«Δεν έχετε σχέδιο. Γιατί δεν
έχετε προτάσεις. Γιατί μόνο
αυτοσχεδιάζετε. Στεγνώσατε
αυτούς τους 5 μήνες την οικονομία.
Αυξήσατε την ανεργία και τη
μαύρη εργασία» ισχυρίστηκε
και υπογράμμισε ότι «αν ο λαός
ψηφίσει “ναι”, τι θα κάνετε; Θα
έρθετε να εφαρμόσετε τις εντολές
των δανειστών;».
Στη συνέχεια κατηγόρησε τον
Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε την
απόφαση να ηγηθεί του λόμπι
της δραχμής και πως θα πρέπει
θαρραλέα να πει «αν ηττηθώ θα
φύγω». «Ελπίζω βέβαια να έχουν
το σθένος οι υπουργοί που σας
ακολουθούν σε αυτή τη μοιραία
πορεία μεθαύριο το πρωί να δώσουν
εντολή στους τραπεζίτες τους να
μεταφέρουν τα λεφτά τους στην
Ελλάδα, να πάρουν κι αυτοί το ίδιο
ρίσκο που παίρνει ο ελληνικός λαός,
να μπουν κι αυτοί στην ουρά των
ΑΤΜ» τόνισε και κατέληξε:
«Σας έχουμε μία πρόταση.
Αποσύρετε την επιλογή του
δημοψηφίσματος και βάλτε σε
ψηφοφορία στη Βουλή τη δική
σας πρόταση - αν έχετε. Πάρτε
τη θετική ψήφο και πηγαίνετε με
αυτήν στην Ευρώπη. Ή κάντε τώρα
συγκεκριμένη αντιπρόταση στους
Θεσμούς. Τώρα όμως. Διαφωνείτε,
λέτε, με το 10% των προτάσεων των
Θεσμών. Πείτε καθαρά λοιπόν στη
Βουλή τι θέλετε να αλλάξει. Να το
δούμε. Να το συζητήσουμε. Δε θα
το κάνετε όμως. Γιατί αυτό που σας
ενδιαφέρει είναι οι κομματικές σας
ισορροπίες και μόνο. Δε θέλετε να
δυσαρεστήσετε κανέναν. Και με τον
χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ
του κόμματος. Προτιμάτε να
διαλύσετε την πατρίδα προκειμένου
να διασώσετε τις συνιστώσες σας.
Την Κυριακή όμως το δίλημμα είναι
ένα: “ναι” ή “όχι” στην Ευρωπαϊκή
Ένωση; “Ναι” στο ευρώ; Ή “όχι
“στο ευρώ; Δεν μας ενδιαφέρει
ο εμφύλιός σας με τη Νέα
Δημοκρατία -ποιο μνημόνιο είναι
χειρότερο, το γαλάζιο ή το ροζ».
»Εμείς λέμε ότι η Ελλάδα μπορεί
χωρίς μνημόνια, η Ελλάδα
μπορεί να κινηθεί ρεαλιστικά και
προοδευτικά η Ελλάδα μπορεί
να αλλάξει τους όρους του
παιχνιδιού. Οι αλλαγές είναι εκεί
έξω και φωνάζουν και εσείς τις
προσπερνάτε».
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ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7 πράγματα που μου έμαθε
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ο Καβάφης για τη ζωή
ΡΟΔΟΥ
O Mητροπολίτης Απόστολος Κουφαλλάκης της Μητρόπολης Αγίου Φραγκίσκου Αμερικής την
Παρακευή 12 Ιουνίου 2015, επικεπτόμενος για λέγες μέρες την πατρίδα του και ιδιαίτερα το χωριό του
Ελεούσα Ρόδου, όπου γεννήθηκε, συνλειτούργησε σε μεσονύχτιο Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. του Αγίου
Χαραλάμπου Ελεούσας Ρόδου με τους ιερείς της περιοχής, παρουσία πλήθους πιστών.

1. Τον φόβο σου μόνο εσύ μπορείς να τον θρέψεις και μόνο εσύ
μπορείς να τον καταστρέψεις. Τα τέρατα ζουν μέσα σου και στο χέρι
σου είναι μόνο αν θα τα αφήσεις να μεγαλώσουν
ή όχι. Ή, όπως λέει και ο Καβάφης, «Τους Λαιστρυγόνας και τους
Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους
κουβανείς μες στην ψυχή σου,αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός
σου».
2. Οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου να είναι λίγοι και καλοί.
Μην αναλώνεσαι με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις άσχημα,
που σε μειώνουν, που δεν θέλουν το καλό σου, που δεν ξέρουν να
δίνουν. Μην εξαντλείσαι «μέσα στην πολλή συνάφεια του κόσμου».
3. Αυτά που δεν λες, αυτά που δεν ζεις, αυτά που δεν θες
να παραδεχθείς ούτε στον εαυτό σου, τα απωθημένα και τα
καταπιεσμένα σου ένστικτα είναι αυτά που θα έρθουν μια μέρα και
θα σε εκδικηθούν, θα σε πνίξουν.Μην καταπιέζεις τον εαυτό σου,
μην δημιουργείς αδιέξοδα εκεί που δεν υπάρχουν. Ζήσε.
4. Πόθος. Έρωτας. Σεξ. Αγάπη. Οι μεγαλύτερες κινητήριες δυνάμεις.
Απόλαυσέ τες.
5. Δεν έχουν σημασία μόνο αυτά που ζήσαμε. Ίσως μεγαλύτερη
σημασία έχουν αυτά που δεν ζήσαμε. Οι έρωτες οι ανεκπλήρωτοι,
όλα τα «σ’αγαπώ» που τσιγκουνευτήκαμε, όλα τα σώματα που
αγγίξαμε μόνο νοητά, όλα τα χείλη που ονειρευτήκαμε αλλά
φοβηθήκαμε να φιλήσουμε. Ίσως τα «όχι» μας μας έκαναν αυτό που
είμαστε, όχι τα «ναι» μας. Ίσως.
6. Ό,τι αρχίζει, θα τελειώσει. Ό,τι δεν αρχίσει δεν θα τελειώσει
και ποτέ. Έρωτας δεν είναι μόνο ό,τι εκπληρώθηκε- είναι και ό,τι
πόθησες. Ίσως γι’ αυτό μας τρώνε για πάντα οι ανεκπλήρωτοι
έρωτες. Δεν πεθαίνουν γιατί δεν κατάφεραν να γεννηθούν.

Το βιογραφικό του
Ο Μητροπολίτης Απόστολος (κατά κόσμον Ευάγγελος) Κουφαλάκης -Εψηφισμένος Επίσκοπος Ι.
Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου. Γεννήθηκε στη Ρόδο, όπου και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο.
Συνέχισε τις σπουδές του στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πάτμου και το 1993 εκάρη Μοναχός,

λαμβάνοντας το όνομα Απόστολος.
Τον ίδιο χρόνο χειροτονήθηκε Διάκονος και το 1996 Πρεσβύτερος, από
τον μακαριστό Μητροπολίτη Ρόδου Απόστολο.
Φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και το 2002 μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής για μεταπτυχιακές σπουδές, στη Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστημίου Βοστώνης, απ’ όπου μάλιστα απέκτησε το 2004
Δίπλωμα Μάστερ.
Στην διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του υπηρέτησε στις
γύρω κοινότητες του Ευαγγελισμού στο Μπρόκτον, Αγίου Γεωργίου
Σάουθμπριτζ και Αγίων Αναργύρων Μάλμπορο. Από το 2004 διετέλεσε
προϊστάμενος του Καθεδρικού του Αγίου Δημητρίου Αστόριας
και παράλληλα διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής, στην Αστόρια.
Στα τέλη του 2011 ανέλαβε τα καθήκοντα του Πρωτοσυγκέλλου της
Ι. Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου, θέση την οποία κατείχε μέχρι
σήμερα, οπότε εξελέγη εν Φαναρίω Επίσκοπος!

7. Το να παραδεχθούμε ότι κάτι πέθανε, ότι έκανε τον κύκλο του, ότι
δεν είναι πια ό,τι ήταν, ότι το χάσαμε για πάντα, δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Η μόνη λύση είναι, όμως, να αποχαιρετήσεις αυτό που
φεύγει «σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος». Τουλάχιστον «σαν».
Μέχρι να γίνεις θαρραλέος.
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Το μεταφρασμένο κείμενο των θεσμών
για το οποίο θα ψηφίσουμε «ναι» ή «όχι»
στο δημοψήφισμα
(Συνέχεια από σελίδα 3)
ονομαστικούς όρους έως το 2021.
Να παρέχεται σε όσους
συνταξιοδοτηθούν μετά τις 30
Ιουνίου 2015 η βασική εγγυημένη
σύνταξη
Αύξηση των εισφορών υγείας από
4% σε 6% τόσο για τις κύριες όσο
και για τις επικουρικές συντάξεις.
Σταδιακή κατάργηση των
χρηματοδοτούμενων εξαιρέσεων
και εναρμόνιση των εισφορών όλων
των ασφαλιστικών ταμείων με αυτές
που ισχύουν στο ΙΚΑ από την 1η
Ιουλίου 2015.
Επιπρόσθετα οι αρχές έως την 31
Οκτωβρίου 2015, θα νομοθετήσουν
επιπλέον μεταρρυθμίσεις που
θα εφαρμοστούν από την 1η
Ιανουαρίου 2016: α. Βασικός
σχεδιασμός και παραμετρικές
βελτιώσεις για να εφαρμοστεί
στενότερη σύνδεση μεταξύ
εισφορών και παροχών, β.
Διεύρυνση και εκσυγχρονισμός
τόσο του συστήματος εισφορών
όσο και της συνταξιοδοτικής βάσης
για τους αυτοαπασχολούμενους,
συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς από το ονομαστικό
στο πραγματικό εισόδημα και
υποβολή στη διαδικασία καταβολής
βασικών εισφορών, γ. Αναθεώρηση
και εξορθολογισμός όλων των
διαφορετικών συστημάτων
παροχής βασικής και επικουρικής
σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη
και τα κίνητρα που υπάρχουν τόσο
για εργασία όσο και για παροχή
εισφορών, δ. Εναρμόνιση των
συνταξιοδοτικών ταμείων και των
κανόνων που ισχύουν για εισφορές
αλλά και παροχές που αφορά όλα
τα ταμεία, ε. Κατάργηση όλων των
μη οικονομικών χρεώσεων για την
χρηματοδότηση των συντάξεων και
στ. Εναρμόνιση των κανόνων για
τα συνταξιοδοτικά προνόμια του
ΟΓΑ με το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό
σύστημα, εκτός εάν ο ΟΓΑ
ενσωματωθεί σε άλλα ταμεία. Η
συγχώνευση των ασφαλιστικών
ταμείων θα λάβει χώρα έως το
τέλος του 2017 και σε διάστημα
δύο ετών. Το 2015 η διαδικασία θα
ενεργοποιηθεί μέσω νομοθεσίας που
θα ενώνει όλα τα συνταξιοδοτικά
ταμεία.
5.Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη,
Κατά της διαφθοράς
Υιοθετήστε νομοθεσία ώστε:
να μεταρρυθμίσετε το ενιαίο
μισθολόγιο, εφαρμόζοντάς το από
1η Ιανουαρίου 2016, το οποίο
αποτελεί βασική παράμετρο σε
έναν ουδέτερο δημοσιονομικό
χειρισμό και συνεπής με τους
συμφωνημένους στόχους
μισθολογικό κόστος και με
ολοκληρωμένη εφαρμογή σε
ολόκληρο τον δημόσιο τομέα,
συμπεριλαμβανομένης της
χαλάρωσης της κατανομής των
μισθών σε όλο το φάσμα σε
σχέση με την ικανότητα, την
επίδοση και την υπευθυνότητα των
εργαζομένων. να εξορθολογίσετε
το εξειδικευμένο μισθολόγιο και να
το εφαρμόσετε από τον Νοέμβριο
του 2015 να ευθυγραμμίστε τις μη
μισθολογικές παροχές, όπως την
κατάργηση των αποζημιώσεων για
τα οδοιπορικά και τα προνόμια, με
καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη
και την εφαρμογή του από 1η
Ιανουαρίου του 2016.
να καθορίστε μέσα στο ενιαίο
μισθολόγιο όρια για την
μισθολογική δαπάνη και τον
αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων
που θα είναι σύμφωνα με τον
δημοσιονομικό στόχο και
διασφαλίστε την μείωση του
μισθολογικού κόστους σε σχέση με
το ΑΕΠ μέχρι το 2019.
να γίνει η πρόσληψη μάνατζερ
και την αξιολογητές επιδόσεων
για όλους τους υπαλλήλους (με
στόχο να ολοκληρώσετε την

πρόσληψη νέων μάνατζερς από τις
31 Δεκεμβρίου του 2015, οι οποίοι
θα υπόκεινται σε μια διαδικασία
εξέτασης) να μεταρρυθμίστε το
Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων,
σύμφωνα με τις προηγούμενες
συμφωνίες να ενισχύσετε τον τρόπο
λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ. Θα
καλύπτει: ι) το ρόλο και τη δομή
των Συμβουλευτικών σωμάτων
του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης
της αναδιάρθρωσης της Επιτροπής
του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος σε Συμβουλευτική
Επιτροπή, και τον ρόλο της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Καλής
Διαχείρισης.
ιι)την διαδικασία για την πρόσληψη
του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ώστε
να διασφαλίζει ότι προσλαμβάνεται
ένας πρόεδρος με τα υψηλότερα
δυνατά επαγγελματικά προσόντα
έπειτα από διαφανείς διαδικασίες
και προκαθορισμένα κριτήρια.
ιιι) την συμβολή της ΕΛΣΤΑΤ σε
κάθε νομοθετική ή άλλη νομική
πρόταση που αφορά οποιοδήποτε
στατιστικό θέμα, ιv) άλλα θέματα
που επηρεάζουν την ανεξαρτησία
της ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβανομένης
της οικονομικής αυτονομίας,
η ενδυνάμωση της ΕΛΣΤΑΤ
για να αντικατάσταση μόνιμου
προσωπικού και για πρόσληψη
προσωπικού όπου χρειάζεται και
για την πρόσληψη επιστημονικού
προσωπικού και την ένταξη
της αρχής ως όργανο άσκησης
δημοσιονομικής πολιτικής στον
πρόσφατο νόμο 4720/2014.
καθορισμός του ρόλου και
των αρμοδιοτήτων της ΤτΕ σε
στατιστικά θέματα σε πλήρη
εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
Δημοσίευση ενός αναθεωρημένου
Στρατηγικού Σχεδίου έως τις 31
Ιουλίου του 2015. αναθεώρηση και
εφαρμογή του νομικού πλαισίου
που αφορά την χρηματοδότηση των
πολιτικών κομμάτων και εφαρμογή
νόμων καταπολέμησης οικονομικού
εγκλήματος και των ερευνών κατά
της διαφθοράς η οποία οφείλεται
σε πολιτικές παρεμβάσεις για
προσωπικά θέματα.
6. Φορολογική διοίκηση
Πάρτε τα κάτωθι μέτρα για:
Θέσπιση νομοθεσίας για τη
δημιουργία ένας αυτόνομου
οργανισμού εσόδων που να ορίζει
λεπτομερώς i) τη νομική μορφή, την
οργάνωση, την κατάσταση και το
πεδίο εφαρμογής του οργανισμού,
ii) τις εξουσίες και τα καθήκοντα
του Διευθύνοντος Συμβούλου και το
ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο
της Κυβέρνησης, iii) τη σχέση προς
τον Υπουργό Οικονομικών και προς
τις άλλες κυβερνητικές οντότητες,
iv) την ευελιξία του ανθρώπινου
δυναμικού του οργανισμού και τη
σχέση με τη δημόσια διοίκηση v)
την αυτονομία του προϋπολογισμού,
με τη δική της βάση δεδομένων και
ένα νέο τύπο χρηματοδότησης για
την ευθυγράμμιση των κινήτρων με
την είσπραξη των εσόδων και την
εγγύηση του προϋπολογισμού της
προβλεψιμότητας και της ευελιξίας,
vi) την υποβολή εκθέσεων προς
την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο
και vii) την άμεση μεταφορά
του συνόλου της χωρητικότητας
του φόρου που σχετίζεται με το
προσωπικό και με άλλους φορείς
(περιλαμβανομένου του ΣΔΟΕ)
στον οργανισμό
Για τα ειδοποιητήρια κατάσχεσης,
εγκρίνετε νομοθεσία για την
εξάλειψη του ανωτάτου ορίου
25% για μισθούς και συντάξεις
και να μειώσετε όλα τα κατώτατα
όρια των € 1.500 και παράλληλα
να διασφαλίσετε αξιοπρεπείς

συνθήκες διαβίωσης. Nα
επιταχύνετε τις δημόσιες συμβάσεις
της υποδομής πληροφορικής
για να αυτοματοποιήσετε την
ηλεκτρονική κατάσχεση, τη
βελτίωση της διαγραφής των
κανόνων φορολογικής οφειλής
(να προσδιοριστούν), να αρθούν
οι περιορισμοί σχετικά με τη
διεξαγωγή των ελέγχων των
φορολογικών δηλώσεων από
το 2012 που υπόκεινται σε
εξωτερικό καθεστώς φορολογικού
πιστοποιητικού και να επιβληθεί,
εάν είναι νομικά δυνατόν εκ των
προτέρων, είσπραξη εσόδων των
φορολογικών διαφορών.
Τροποποιείστε i) τη ρύθμιση 201415 για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς
την εφορία και τα ασφαλιστικά
Ταμεία ώστε να αποκλειστούν
εκείνοι που δεν καταφέρνουν
να πληρώσουν τις τρέχουσες
υποχρεώσεις και εισάγετε μία
προϋπόθεση για να μειώσετε τη
χρονική περίοδο γι αυτούς που
έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν
νωρίτερα. Παράλληλα εισάγετε
επιτόκια με βάση τα τρέχοντα
στην αγορά. Το τμήμα Μεγάλων
οφειλετών και το ΚΕΑΟ να
αξιολογήσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 2015, τους μεγαλοοφειλέτες με
χρέη σε φόρους και ασφαλιστικές
εισφορές άνω του 1 εκατ. ευρώ. ii)
το βασικό σύστημα των δόσεων με
βάση των Κώδικα Φορολογικών
Εσόδων να προσαρμοστεί σε
επιτόκια απ” την αγορά και η
ανασταλούν ως το τέλος του 2017
η επαλήθευση τους από τρίτους και
οι προϋποθέσεις των τραπεζικών
εγγυήσεων.
Υιοθέτηση νόμων για τη διασφάλιση
των εσόδων από το ΦΠΑ. Έκδοση
και εφαρμογή του Προεδρικού
Διατάγματος που είναι αναγκαίο
για να υπάρξει αναδιάρθρωση του
τρόπου «επιβολής» του ΦΠΑ με
στόχο αυτός να ενισχυθεί και να
παταχθεί η φοροδιαφυγή. Οι αρχές
θα καταθέσουν μία έκθεση στην
αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. (EU
VAT Commitee) και θα πρέπει να
προετοιμαστούν για την επιβολή
ΦΠΑ για συναλλαγές τουλάχιστον
25.000 ευρώ.
Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου
των καυσίμων, μέσω διοικητικών
μέτρων και για τον τρόπο
αποθήκευσης (είτε με μεταφορικό
μέσο, είτε σε σταθερά).
Δημιουργία ενός σχεδίου
προκειμένου να υπάρξει
εντατικοποίηση της πάταξης της
φοροδιαφυγής αλλά και των μη
«καταγεγραμμένων» τραπεζικών
λογαριασμών. Έλεγχος των
τραπεζικών συναλλαγών στις
ξένες θυγατρικές των ελληνικών
τραπεζών, με στόχο να αντληθούν
μη καταβληθέντες φόροι.
Aνάπτυξη ενός κοστολογημένου
σχεδίου ώστε να προωθηθούν οι
ηλεκτρονικές πληρωμές, με χρήση
και των διαρθρωτικών ταμείων της
Ε.Ε.
7.Χρηματοοικονομικός Τομέας
i) Τροποποιήσεις στον πτωχευτικό
κώδικα που διέπει τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις προκειμένου να
καλύπτονται όλοι οι δανειολήπτες.
Παράλληλα ένταξη στον πτωχευτικό
κώδικα και του εξωδικαστικού
συμβιβασμού
ii) Τροποποιήσεις στον πτωχευτικό
κώδικα των νοικοκυριών για την
εισαγωγή μηχανισμού που θα
διαχωρίζει αυτούς που στρατηγικά
προχωρούν σε στάση πληρωμών
απ” τους δανειολήπτες με καλή
πίστη, την απλοποίηση και
ισχυροποίηση των διαδικασιών,
την εισαγωγή μέτρων για την
αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού

εκκρεμών υποθέσεων.
iii) Τροποποιήσεις για την άμεση
βελτίωση του δικαστικού πλασίου
για ζητήματα πτωχεύσεων
νοικοκυριών και επιχειρήσεων
iv) Νομοθεσία για την καθιέρωση
ρυθμισμένου επαγγέλματος των
διαχειριστών πτωχεύσεων, που δεν
θα είναι περιορισμένο από κάποιο
συγκεκριμένο επάγγελμα και θα
ακολουθεί την καλή εμπειρία άλλων
χωρών
v) Μία συνολική στρατηγική για
το χρηματοοικονομικό σύστημα:
η στρατηγική θα βασιστεί στη
έγγραφο στρατηγικής του 2013
λαμβάνοντας υπόψη το νέο
περιβάλλον και τις συνθήκες του
χρηματοοικονομικού συστήματος
και με την οπτική της επιστροφής
των τραπεζών σε ιδιωτική
ιδιοκτησία μέσω της προσέλκυσης
διεθνών στρατηγικών επενδυτών,
και την επίτευξη διατηρήσιμου
χρηματοδοτικού μοντέλου
μεσοπρόθεσμα
vi) Μία ολιστική στρατηγική
αντιμετώπισης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, που
θα προετοιμαστεί με τη βοήθεια
στρατηγικού συμβούλου.
8. Αγορά Εργασίας
Θα ξεκινήσει μια διαδικασία
διαβούλευσης, παρόμοια με
εκείνη που προβλέπεται για τον
προσδιορισμό του ποσού του
κατώτατου μισθού (άρθρο 103,
Ν.4172/2013), για την αναθεώρηση
των υφιστάμενων πλαισίων των
συλλογικών απολύσεων, της
συνδικαλιστικής δράσης και
των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις
βέλτιστες πρακτικές αλλού στην
Ευρωπη. Διεθνείς οργανισμοί
θα παράσχουν περαιτέρω
παρατηρήσεις στην διαβούλευση
αυτή, συμπεριλαμβανομένου του
Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας
(ILO). Η οργάνωση και τα
χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να
συνταχθούν σε συνεργασία με τους
θεσμούς. Δεν θα γίνει καμία αλλαγή
στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών
συμβάσεων εργασίας πριν από την
ολοκλήρωση της διαβούλευσης
και σε κάθε περίπτωση όχι πριν
από το τέλος του 2015. Όλες
οι προτεινόμενες αλλαγές των
νομοθετικών πλαισίων θα εγκριθούν
μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των ΕΚ
/ ΕΚΤ / ΔΝΤ. Οι αρχές θα λάβουν
μέτρα για την καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας, προκειμένου να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των
νόμιμων επιχειρήσεων, η προστασία
των εργαζομένων, καθώς και τα
φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα.
9.Καταναλωτική Αγορά
Υιοθέτηση νομοθεσίας για:
Την εφαρμογή όλων των εκκρεμών
προτάσεων της ανταγωνιστικής
εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ Ι,
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ
άλλων των επαγγελματικών αδειών
οδήγησης, και των προτάσεων της
εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ II για τα
προϊόντα πετρελαίου και τα ποτά.
Το άνοιγμα των κλειστών
επαγγελμάτων των μηχανικών,
των συμβολαιογράφων, των
αναλογιστών, και των δικαστικών
επιμελητών, και την απελευθέρωση
της αγοράς για τα τουριστικά
καταλύματα και τις ακτοπλοϊκές
μεταφορές.
Την κατάργηση των ανταποδοτικών
και μη ανταποδοτικών
τελών υπερημερίας (???
– nuisance charges) (i) τη
μείωση της γραφειοκρατίας,
συμπεριλαμβανομένων των
οριζοντίων απαιτήσεων
αδειοδότησης των επενδύσεων
και των δραστηριοτήτων χαμηλού
ρίσκου, όπως συνιστάται από
την Παγκόσμια Τράπεζα, και
την διοικητική επιβάρυνση των
επιχειρήσεων με βάση τις συστάσεις
του ΟΟΣΑ, και (ii) την δημιουργία
επιτροπής για τη διυπουργική
προετοιμασία της νομοθεσίας.
Θα ζητηθεί τεχνική βοήθεια από

την Παγκόσμια Τράπεζα για
την εφαρμογή χαλάρωσης των
απαιτήσεων αδειοδότησης.
Την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης
της αγοράς φυσικού αερίου και
συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών
για αυτήν, και η εφαρμογή της θα
πρέπει να ακολουθήσει άμεσα
Την λήψη μη αντιστρέψιμων
μέτρων (συμπεριλαμβανομένης της
ανακοίνωσης της καταληκτικής
ημερομηνίας για την υποβολή των
δεσμευτικών προσφορών) για την
ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
Για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
οι αρχές θα μεταρρυθμίσουν το
σύστημα πληρωμών διαθέσιμης
ισχύος και άλλους κανόνες της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για
να αποφευχθεί η εξαναγκασμένη
λειτουργία ορισμένων σταθμών
παραγωγής χαμηλότερα από τα
μεταβλητά κόστη τους, και για την
αποτροπή του συμψηφισμού των
καθυστερημένων οφειλών μεταξύ
της ΔΕΗ και του
Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Να τεθεί η
τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ
με βάση το κόστος παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένης της
αντικατάστασης της έκπτωσης
20% για τους καταναλωτές υψηλής
τάσης επί της τιμολόγησης με
βάση το κόστος παραγωγής. Να
κοινοποιούνται τα αποτελέσματα
δημοπρασιών λιγνιτικής και
υδροηλεκτρικής ενέργειας (σχέδιο
ΝΟΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επίσης, οι αρχές θα συνεχίσουν
την εφαρμογή του οδικού χάρτη
προς το μοντέλο που στοχεύεται
από την ΕΕ. Να προετοιμαστεί ένα
νέο πλαίσιο για τη στήριξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και την εφαρμογή ενεργειακής
αποδοτικότητας, και επανεξέταση
της φορολογίας της ενέργειας.
Την ενίσχυση της δημοσιονομικής
και λειτουργικής ανεξαρτησίας της
ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (ΡΑΕ).
Η Κυβέρνηση θα επικυρώσει
νομοθετικά την οδηγία 27/2012 για
την ενεργειακή αποδοτικότητα.
10. Ιδιωτικοποιήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ) θα εγκρίνει το πλάνο
της αξιοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων του, που θα περιλαμβάνει
την ιδιωτικοποίηση όλων των
περιουσιακών στοιχείων υπό το
ΤΑΙΠΕΔ από τις 31/12/2014. Το
υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει
το πλάνο.
Για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση
των προσφορών, οι αρχές
θα ολοκληρώσουν όλες τις
κυβερνητικές ενέργειες που
εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που απαιτούνται για τα
περιφερειακά αεροδρόμια, την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία Οδό,
τα λιμάνια του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό
(ακριβής κατάλογος στο Τεχνικό
Μνημόνιο). Αυτός ο κατάλογος των
ενεργειών θα ενημερώνεται τακτικά
και η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι
όλες οι ενέργειες που εκκρεμούν θα
εφαρμοστούν εγκαίρως.
Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα
ανακοινώσουν τις καταληκτικές
ημερομηνίες κατάθεσης προσφορών
για τα λιμάνια του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης το αργότερο έως
το τέλος Οκτωβρίου 2015, και για
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς
ουσιαστικές αλλαγές στους όρους
των προσφορών.
Η κυβέρνηση θα μεταφέρει της
μετοχές του ΟΤΕ που της ανήκουν,
στο ΤΑΙΠΕΔ
Θα ληφθούν μη αναστρέψιμη
βήματα για την πώληση των
περιφερειακών αεροδρομίων, με
τους τρέχοντες όρους, με τους
νικητήριους πλειοδότες που έχουν
ήδη επιλεγεί.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟ
H σκληρή zωή τών ψαράδων

Mπροστά στην πόρτα του βραχόσπιτιου που είχε ο πατέρας του Σταμάτη (αριστερά) και του
Θεοδωρή (δεξιά στη φωτογραφία) ο καπετάν Βασίλης Καραγιάννης, στην μαγευτική Κάμερος
Σκάλα.
τα δύχτια.
Σκληρή δουλειά το ψάρεμα και
του Καθολική μεγάλωσαν
Μετά το καφεδάκι,
ελάχιτο εισόδημα μου είπε ο
δώδεκα παιδιά. Επτά αγόρια
κατευθυνθήκαμε προς το
ψαράς Σταμάτης Καραγιάννης,
και πέντε κορίτσια. Δύσκολα
λιμανάκη που ήταν οι βάρκες
στην Κάμερο Σκάλα της Ρόδου,
χρόνια για την οικογένεια
και λίγο πιο πέρα δένουν τα
όταν τον επικεφθήκαμε πριν
Καραγιάννη. Αλλά ο πατέρας
καραβάκια που μεταφέρουν
λίγες μέρες. Εκείνη την ημέρα
τους πάλαιψε για την οικογένειά
τουρίστες και εμπορεύματα στη
η θάλασσα είχε λίγο κύμα,
του στη θάλασσα και στη
στεριά. Το ενδέκατο αγόρι που
ονομάζεται Ρόδιος, πήρε το
όνομα της ποδοφαιρικής όμάδος
ΡΟΔΟΣ που τον βάπτισε.
Ο δωδέκατος αδελφός τους
ονομάζεται Δωδεκανήσιος,
παίρνοντας το όνομα από τους
Δημάρχους Δωδεκανήσων που
τον βάπτισαν. Ηταν μια μεγάλη
οικογένεια που δεν άφησε
ασυγκίνητη την κοινωνία της
Ρόδου. Τα δυο αδέλφια που
συναντήσαμε, δεν μπορούν
να ξεχάσουν τον αδελφό τους
Μανώλη που σκοτώθηκε σε
φθάνοντας στην Κάμερο Σκάλα
τροχαίο και τον ίδιο μήνα σε
που είναι περίπου 30 χιλιόμετρα νήσο Χάλκη.
λίγες μέρες χάσανε και την
Στο βράχο, όπως βλέπετε
από το χωριό Πλατάνια της
μητέρα τους. Μέσα στη μεγάλη
στη φωτογραφία, είναι το
Ρόδου συναντήσαμε στην
αυτή λύπη και στεναχώρια, η
βραχόσπιτο σκαλισμένο με
ψαροταβέρνα ΑΛΘΑΙΜΕΝΗ
κόρη του Σταμάτη η Καθολική,
τέχνη με την ελληνική σημαία
τον Σταμάτη Καραγιάννη που
γέννησε ένα αγόράκι που κατά
και το όνομα Καπετάν Βασίλης.
έπινε καφέ με τον εξάδελφό του
κάποιο τρόπο απάλυνε λίγο τον
Ανεβαίνοντας λίγα τσιμεντένια
Γιώργο Μιχαλαριά. Ο Μιχάλης
πόνο τους.
κατακόρυφα σκαλιά
Εγώ λέει ο Σταμάτης θα πάω
μπαίνουμε σε ένα
στη Βάρκα να ετοιμάσω τα
μικρό διαμορφωμένο
δίχτυα για να πάω να τα ρίξω το
δωματιάκη
απόγευμα, πέστε τα εσεις μας
και συναντάμε
είπε και κατέβηκε τις σκάλες,
τον Θεοδωρή
συμπληρώνοντας την κατατροφή
Καραγιάννη, αδελφό
που παθαίνουν από τις φώκες
του Σταμάτη,
και τα δελφίνια κατηγορώντας
στριμωγμένο
τις οργανώσεις που προτατεύουν
ανάμεσα σε ένα
τα ζώα μόνο και αδιαφορούν για
κρεβάτι, δυο
το πως θα ζήσουν οι ψαράδες.
καθίσματα, έναν
Εγώ μας λεει ο Θεοδωρής με τον
μικρό πάγκο που
αδελφό μας Δημήτρη ρίχνουμε
ήταν το πετρογκάζ
παραγάδι, και ο Σταμάτης ρίχνει
με μια κατσαρόλα
τα δίχτυα, αγωνιζόματε σκληρά
μαγειρεύματος
για το μεροκάματο. Αλλά δεν το
και ένα μικρό
βάζουμε κάτω, και ανοίγοντας
ψυγείο. Αυτό ήταν
ένα μικρό συρτάρι μας έδειξε
το ορμητήριο του
ένα χαρτονόμισμα 10 ΕΥΡΟ.
πατέρα τους Βασίλη
Αυτό έχω και βράζω φακιές να
Δημ. Καραγιάννη,
φάμε σήμερα. Δεν φοβούμαστε
ο οποίος το
την πίεση των Ευρωοαίων.
εκτισε 30-10-63 για το
καθότανε σε μια καρέκλα τον
Κατεβαίνοντας τα απότομα
ψάρεμα. Ασχλολείτο επίσης
ήλιο γιατί τα ρούχα του ήταν
σκαλιά του βραχόσπιτιου,
βρεγμένα από την θάλασσα, είχε με την καλλιέργεια και την
βγάζοντας και μερικές
φωτογραφία, μαζί με την συζυγό
πολύ κύμα όταν πήγε να βγάλει
φωτογραφίες, ακούγω, τον

Ένα τοπίο από την Κάμερος Σκάλα

Σταμάτη να φωνάζει τον εξάδελφό Γιώργο να πάρει ένα χταπόδι
που είχε ο Θεοδωρής για μένα και να το χτυχπίσει να το πάρω σπίτι.
Χαζεύοντας στην παραλία κοιτάζοντας τον Σταμάτη με τον Γιώργο
να ετοιμάζουν τα δίχτυα, ρώτησα τον Σταμάτη αν ήταν το μέρος
καλό να ρίξω το καλάμι για να ψαρέψω να περάσει και η ώρα μου.
Άφησε ο Σταμάτης τα δίχτυα και πήγε και μου έφερε ψαροτροφή
και το δικό του καλάμι και μου έδειξε τον τρόπο για να πιάσω
Λαυράκια. Έβγαλα μια καρέκλα που είχα στο αυτοκίνητο και
κάθησα κρατώντας το καλάμι. Αφού μου φαγανε μερικές φορές το
δόλωμα, έπιασα ένα Λαυράκι περίπου 370 γραμμάρια. Δεν πέρασε
μιά ώρα και ξαφνικά έπιασα ένα μεγάλο Λαυράκι που ζύγιζε 700
γραμμάρια.
Ήρθε λοιπόν η ώρα να γυρίσω σπίτι αφού ευχαρίστησα αυτά τα
αγαπημένα αδέλφια που ο ένας ετοίμαζε το παραγάδι και ο άλλος τα
δίχτυα, υποσχόμενος να επιστρέψω σύντομα.
Κώστας Καρατσίκης
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Aπό την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Συγγραφέας: Δήμητρα Π. Πυργελή
Εικονογράφηση: Μαρία Πεπονά
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Μια φορά και δυο καιρούς, ζούσαν
δυο αδέρφια. Ένα αγόρι κι ένα
κορίτσι. Ήταν αγαπημένα πολύ.
Έπαιζαν, ονειρεύονταν κι έπλαθαν
ιστορίες. Το αγόρι αγαπούσε τα
άλογα και τις περιπέτειες. Το
κορίτσι τη ζαχαροπλαστική και τους
μύθους.
Μια μέρα που ετοιμάστηκαν γλυκά
ψωμάκια γεμιστά με παραμύθια,
αποφάσισαν κι οι δυο να φτάσουν
στο φεγγάρι. Άλλωστε και ποιος δεν θα ήθελε να ταξιδέψει μέχρι
εκεί…
Η συγγραφέας μαζί με την εικονογράφο μαγείρεψαν μια τρυφερή
ιστορία καληνύχτας που σου ανοίγει την όρεξη για γλυκές
λιχουδιές και για ακόμα πιο γλυκά όνειρα.
Ο ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
Συγγραφέας: Ιωάννα Μπουλντούμη
Εικονογράφηση: Νικόλας
Ανδρικόπουλος
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν
ένας πρίγκιπας. Στο βασίλειό
του βασίλευε η οικονομική
κρίση κι έτσι ο πρίγκιπας, αν και
γαλαζοαίματος, έμεινε άνεργος.
Είχε γνωριμίες πολλές και νόμιζε
πως θα έβρισκε εύκολα δουλειά.
Όμως γνωριμίες είχαν κι άλλοι και
δυστυχώς οι δουλειές ήταν λίγες…
Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες, μα
την αλήθεια…
Μια μέρα, που έμοιαζε ίδια με τις άλλες, βρέθηκε μπροστά στο
Βασίλειο της γεύσης. Κι εκεί όλα άλλαξαν.
Μια ιστορία αισιόδοξη και χιουμοριστική. Με σκληρή δουλειά,
όρεξη, χαμόγελο και δημιουργικότητα, το παραμύθι της ζωής μας
θα έχει σίγουρα καλό τέλος. Κι έτσι θα ζήσουν όλοι καλά κι εμείς
καλύτερα!

ΠΟΙΗΜΑ

Κέρνα τη θλίψη

TO ΒΑΣΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ-ΜΕΜΨΗ ΑΣΤΟΡΓΗΣ
ΔΩΡΕΑΣ
Γράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου, Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις*
Υπάρχους δύο τρόποι να εγκατασταθεί κάποιος κληρονόμος.
Με διαθήκη ή χωρίς διαθήκη, (εξ αδιαθέτου κληρονόμος).
Εξ αδιαθέτου κληρονόμοι είναι οι εγγύτεροι συγγενείς του
θανόντος, όπως προκύπτουν από το ομώνυμο πιστοποιητικό
που εκδίδεται από το Δήμο που ήταν εγγεγραμμένος ο θανών.
Αν ο αποβιώσας είχε σύζυγο και 2 τέκνα τότε αυτοί είναι οι εξ
αδιαθέτου κληρονόμοι του και τον κληρονομούν κατά τα εξής
ποσοστά: Κατά το 1/4 εξ αδιαιρέτου η σύζυγος και κατά τα
υπόλοιπα 3/4 εξ αδιαιρέτου τα τέκνα. Στην περίπτωση δε που
είναι δύο όπως στο παράδειγμα μας κατά 3/8 εξ αδιαιρέτου
έκαστος.
Αν ένα τέκνο είχε προαποβιώσει του θανόντος τότε στην μερίδα
του υπεισέρχονται και κληρονομούν τα δικά του τέκνα (εγγόνια). Αν είναι ένα κληρονομεί τα 3/8 αν είναι δύο τα
3/16 το καθένα κ.τ.λ. Αν ο αποβιώσας δεν είχε τέκνα τότε κληρονομείται από την σύζυγο κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου
και τα αδέλφια του ή τους γονείς του που υπεισέρχονται στο άλλο 1/2 εξ αδιαιρέτου.
Ο/Η σύζυγος, τα τέκνα, τα εγγόνια και οι γονείς ονομάζονται «αναγκαίοι κληρονόμοι» και έχουν δικαίωμα στην
κληρονομιαία περιουσία ακόμα κι αν η επιθυμία του θανόντος ήταν να αποκλειστούν από αυτήν. Αυτοί θα λάβουν
ως κληρονομιά το μέρος εκείνο της κληρονομικής περιουσίας, που ονομάζεται «νόμιμη μοίρα» και προβλέπεται
από τις διατάξεις της «αναγκαστικής κληρονομικής διαδοχής» του κληρονομικού δικαίου. Οι διατάξεις αυτές
ενεργοποιούνται μόνο στην περίπτωση που ο διαθέτης άφησε με διαθήκη την περιουσία του αποκλείοντας με αυτήν
κάποιους από τους αναγκαστικούς κληρονόμους ή αφήνοντας τους ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία που η αξία τους
είναι μικρότερη και από αυτήν της νόμιμης μοίρας.
Από τους ανωτέρω συγγενείς αναγκαίοι κληρονόμοι θα γίνουν μόνο οι κατιόντες και η σύζυγος, στην περίπτωση
που ο κληρονομούμενος άφησε κατιόντες, και οι γονείς και η σύζυγος, στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος
δεν άφησε κατιόντες αλλά μόνο γονείς. Γίνεται λοιπόν ήδη φανερό ότι ο/η σύζυγος του κληρονομούμενου γίνεται
αναγκαία κληρονόμος σε κάθε περίπτωση αναγκαστικής κληρονομικής διαδοχής, οι δε γονείς γίνονται αναγκαίοι
κληρονόμοι μόνο εάν ο κληρονομούμενος δεν κατέλειπε τέκνα ή εγγόνια.
Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας, δηλαδή η νόμιμη μοίρα είναι το μισό του υποθετικού
ποσοστού, το οποίo θα ελάμβανε ο αναγκαίος κληρονόμος, αν ο κληρονομούμενος δεν είχε αφήσει διαθήκη και
κληρονομούνταν με βάση την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Για να βρούμε επομένως ποιο ποσοστό θα λάβει
ο κάθε κληρονόμος πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το ποσοστό το οποίο θα ελάμβανε ως κανονικός κληρονόμος
με βάση την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή.
Ο/Η σύζυγος περιορίζεται στο 1/8 της κληρονομίας ήτοι το μισό του 1/4 που δικαιούται με την εξ αδιαθέτου
διαδοχή εφόσον υπάρχουν τέκνα ή εγγόνια, σε κάθε άλλη περίπτωση στο 1/4 εξ αδιαιρέτου.
Η νόμιμη μοίρα είναι δικαίωμα που δεν παραγράφεται και μπορεί να διεκδικηθεί ανά πάσα στιγμή από τον αναγκαίο
κληρονόμο ή ακόμα και από τον δικό του κληρονόμο μόνο επί της πραγματικής κληρονομίας.
Για τον υπολογισμό της αξίας της νόμιμης μοίρας του μεριδούχου α) εκτιμάται η αξία όλων των αντικειμένων
της κληρονομιάς κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα κηδείας
και τα υπόλοιπα χρέη [πραγματική κληρονομιά] β) προσθέτονται με την αξία που είχαν κατά το χρόνο που
πραγματοποιήθηκαν, οι παροχές του κληρονομούμενου προς τους μεριδούχους ή τρίτους, (δωρεές, γονικές
παροχές), [πλασματική κληρονομιά], γ) με βάση την αυξημένη (πλασματική) κληρονομική ομάδα, που
προσδιορίζεται κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου και δ) σχηματίζεται
ένα κλάσμα με αριθμητή το ποσό της εξευρισκόμενης με τον πιο πάνω τρόπο νόμιμης μοίρας του και παρανομαστή
την αξία εκείνων των στοιχείων της πραγματικής ομάδας, από τα οποία θα λάβει ο μεριδούχος το απαιτούμενο
ποσοστό για τη συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας του. Το κλάσμα αυτό ή δεκαδικός αριθμός που προκύπτει από τη
διαίρεση του αριθμητή με τον παρανομαστή παριστά το ποσοστό που πρέπει να πάρει ο μεριδούχος αυτούσιο σε
κάθε αντικείμενο της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς, για να λάβει έτσι τη νόμιμη μοίρα του.
Για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας πρέπει να προστεθεί για την εξεύρεση της αυξημένης κληρονομικής ομάδας
στην πραγματική κληρονομική ομάδα, η αξία κατά τον χρόνο που έγιναν όλων των δωρεών ή γονικών παροχών,
που έκανε εν ζωή ο διαθέτης προς τους άλλους μεριδούχους.
Κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονομουμένου, η οποία υπολογίζεται στην κληρονομία, μπορεί να ανατραπεί, εφόσον η
κληρονομία που υπάρχει κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου [πραγματική κληρονομιά] δεν επαρκεί
για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα.
Όταν η πραγματική κληρονομική ομάδα δεν επαρκεί για να καλύψει την νόμιμη μοίρα του αναγκαίου κληρονόμου,
οι παροχές εκ μέρους του διαθέτη τυγχάνουν ακυρωτέες ως άστοργες, αφού μ` αυτές προσβάλλεται το δικαίωμα
των αναγκαίων κληρονόμων στη νόμιμη μοίρα. Η αγωγή αυτή ονομάζεται αγωγη μέμψης αστόργου δωρέας και η
προθεσμία άσκησής της είναι δύο χρόνια από το θάνατο του διαθέτη.
Συνεπώς, για να λάβει κάποιος τη νόμιμη μοίρα που του αναλογεί κατά το ελλείπον ποσοστό από την κληρονομιαία
περιουσία του διαθέτη, πρέπει να λάβει την αξία της υπολειπομένης νομίμου μοίρας του τόσο από την πραγματική
κληρονομική ομάδα, όσο και με ανατροπή των τυχόν υπαρχουσών δωρεών κατά το μέτρο που η αξία των
δωρηθέντων καλύπτει το ελλείπον ποσοστό της νομίμου μοίρας του.
Με βάση τα ανωτέρω, οι προϋποθέσεις της μέμψεως είναι: α) η ύπαρξη αναγκαίων κληρονόμων, β) η προσβολή
της νόμιμης μοίρας, γ) η αδυναμία καλύψεως της νόμιμης μοίρας με την πραγματική κληρονομία και δ) η ύπαρξη
άστοργης δωρεάς με την οποία προσβάλλεται η νόμιμη μοίρα ως τοιαύτης νοουμένης και της δωρεάς εν ζωή προς
τρίτους που έγινε κατά την προ του θανάτου του κληρονομουμένου δωρητή δεκαετία και δεν την επέβαλαν λόγοι
ευπρέπειας ή ιδιαίτερο ηθικό καθήκον.
Εν όψει αυτών: 1. Η μέμψη άστοργης δωρεάς είναι η αγωγή του μεριδούχου, του οποίου η νόμιμη μοίρα
προσβάλλεται με δωρεά, 2. χωρεί μόνον κατά το μέρος που η πραγματική κληρονομία δεν επαρκεί για την
ικανοποίηση του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας. 3. Σε μέμψη υπόκεινται μόνον δωρεές, που κατά το άρθρο 1831
παρ.2 ΑΚ συνυπολογίζονται στον καθορισμό της κληρονομίας, με βάση την οποία υπολογίζεται η νόμιμη μοίρα.
4. Αν οι δωρεές είναι περισσότερες η μέμψη αρχίζει από την χρονικά τελευταία δωρεά και προχωρεί στις χρονικά
αμέσως προηγούμενες δωρεές, εωσότου φθάσουμε σε δωρεά, που δεν θίγει τη νόμιμη μοίρα, κατά της οποίας και
δεν χωρεί μέμψη.

Φύσα τις ώρες να σκορπίσουν.
Σπρώξε τους δείχτες να περνούν.
Σπάσε τη νύχτα σε κομμάτια
και πες στις μέρες να διαβούν.
Μίλα στον άνεμο να φέρει.
Λόγια δικά σου μυστικά...
Να τα φυλάξω να τα έχω
στ’ άσχημα πάντα συντροφιά.
Κέρνα τη θλίψη να μεθύσει
και ζαλισμένη να κοιμηθεί.
Να μην απλώνεται στα στήθη...
Δικό σου χάδι όταν αργεί.
Xριστίνα Γαλιάνδρα Strada

Για να διαπιστωθεί η προσβολή της νόμιμης μοίρας, η οποία είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδος, είναι
απαραίτητο να καθοριστεί, όχι το ποσοστό της, αλλά η αξία της.
Συνεπώς για τον προσδιορισμό της νομίμου μοίρας προς ανατροπή δωρεάς κατά το μέρος που λείπει από τη νόμιμη
μοίρα, πρέπει να γνωρίζουμε την αξία όλης της καταλειφθείσης κληρονομίας κατά το χρόνο του θανάτου του
κληρονομουμένου, καθώς και την αξία των υπό του θανόντος εις τους μεριδούχους οποτεδήποτε παραχωρηθέντων
άνευ ανταλλάγματος, καθώς και των σε οποιουσδήποτε (τρίτους ή μεριδούχους) δωρηθέντων υπ’ αυτού εντός της
τελευταίας προ του θανάτου δεκαετίας, αξία την οποία κάθε παροχή είχε κατά το χρόνο πραγματοποιήσεως της και
η οποία προστίθεται λογιστικώς στην υπάρχουσα κληρονομιά, ώστε να προκύψει το ποσοστό της νομίμου μοίρας
του καθενός και η τυχόν ανάγκη της ανατροπής της δωρεάς κατά το μέρος που λείπει, διότι άλλως δεν μπορεί να
διακριβωθεί αν η κληρονομία που υπάρχει κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, επαρκεί ή όχι για την
ικανοποίηση της νομίμου μοίρας του μεριδούχου και κατά συνέπεια εάν πρέπει να ανατραπεί και κατά ποιο μέτρο
η δωρεά της οποίας ζητείται η ανατροπή, αλλά και διότι δεν γίνεται δυνατός ο ακριβής υπολογισμός της νομίμου
μοίρας της οποίας και ζητείται η ικανοποίηση με την ανατροπή της άστοργου δωρεάς.
Προκειμένου δε να βρεθεί το ποσοστό κατά το οποίο ανατρέπεται η δωρεά, τίθεται ως αριθμητής του κλάσματος
το ποσόν που δικαιούται ο μεριδούχος και ως παρανομαστής το ποσόν της προς ανατροπή δωρεάς και όχι όλης της
κληρονομικής ομάδος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου
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66% η πιθανότητα του «Ναι»
στο δημοψήφισμα της Κυριακής,
σύμφωνα με εταιρείες στοιχημάτων
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 30 Ιουνίου 2015 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ
Οι αποδόσεις που δίνουν οι
τρεις μεγαλύτερες εταιρείες
του κλάδου είναι περίπου
ταυτόσημες. Η Ladbrokes
παρέχει απόδοση 1,33 στο
«Nαι» και 3,00 στο «Οχι». Η
William Hill δίνει απόδοση 1,40
στο «Ναι» και 2,75 στο «Οχι».
Τέλος, η Betfair δίνει απόδοση
1,40 στο «Ναι» και 2,75 στο
«Οχι».
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Το «Ναι» αναμένουν οι μεγάλες
στοιχηματικές εταιρείες να
κυριαρχήσει την ερχόμενη
Κυριακή στο ελληνικό
δημοψήφισμα. Οι αποδόσεις
όσων στοιχηματίζουν υπέρ
του «Ναι» είναι εμφανώς
χαμηλότερες σε σχέση με όσους
ποντάρουν υπέρ του «Οχι».
Συγκεκριμένα, η πιθανότητα
να υπερψηφιστεί το «Ναι»
ανερχόταν χθες το απόγευμα
στο 66% και το «Οχι» στο
33%. Οι αποδόσεις που
δίνουν οι τρεις μεγαλύτερες
εταιρείες του κλάδου είναι
περίπου ταυτόσημες. Η Ladbrokes παρέχει απόδοση
1,33 στο «Nαι» και 3,00 στο
«Οχι». Η William Hill, η
οποία τον περασμένο Απρίλιο
είχε σταματήσει να δέχεται
στοιχήματα για το ενδεχόμενο
του Grexit, δίνει απόδοση
1,40 στο «Ναι» και 2,75 στο
«Οχι». Τέλος, η Betfair βλέπει
τις ίδιες σχεδόν αποδόσεις και
πιθανότητες με τη William Hill
για το μέλλον της χώρας στην
Ευρωζώνη, δίνοντας απόδοση
1,40 στο «Ναι» και 2,75 στο
«Οχι».
Αντίστοιχα κινούνται και οι
πιθανότητες για το Grexit μέσα
στο 2015. Οι στοιχηματικές
εταιρείες πάλι τάσσονται
«κατά», δίνοντας μέση απόδοση
1,36 σε όσους ποντάρουν στο
ότι δεν θα συμβεί το Grexit και
3,25 σε όσους ποντάρουν ότι
θα υπάρξει έξοδος της χώρας
από την Ευρωζώνη φέτος.
Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι,
σύμφωνα με το http://www.oddschecker.com που συγκεντρώνει
τις στοιχηματικές αποδόσεις
στη διάρκεια της χθεσινής
ημέρας, ότι οι πιθανότητες
αυξάνονταν για την παραμονή
της χώρας στην Ευρωζώνη
και μειώνονταν για το Grexit. Για παράδειγμα, η Paddy
Power μείωσε την απόδοση
σε όσους στοιχηματίζουν υπέρ
της παραμονής της χώρας και
αύξησε σε όσους ποντάρουν
στην έξοδό της. Τα χαράματα
της Δευτέρας η απόδοση όσων
πόνταραν στο Grexit ήταν 2,25
και μέχρι το απόγευμα της
Δευτέρας, ανήλθε στο 3,25. Οι
αντίστοιχες αποδόσεις της Betfair ανήλθαν από 2,15 σε 3,00
και του ανταλλακτηρίου της
Betfair (δηλαδή στοιχηματισμός
μεταξύ παικτών) από 2,60 σε
3,14.
Επίσης την Κυριακή ήταν πολύ
πιο πιθανό το Grexit από χθες,
αφού οι αποδόσεις κυμαίνονταν
κοντά στο 2,00, δηλαδή στο
50% να συμβεί. Κάποια στιγμή
μάλιστα, στη διάρκεια της
Κυριακής, οι αποδόσεις του
Grexit είχαν μειωθεί οριακά
κάτω από το 2,00, δηλαδή
πάνω από 50% να συμβεί.
Σημειώνεται ότι την περασμένη
Παρασκευή, πριν από το

διάγγελμα του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα, οι στοιχηματικές
εταιρείες έδιναν απόδοση στην
παραμονή της χώρας στην
Ευρωζώνη της τάξης του 1,15,
δηλαδή πιθανότητα 87%. Επίσης
την επομένη των τελευταίων
βουλευτικών εκλογών (27
Γενάρη 2015) μπαίνει το πρώτο
στοίχημα της χρονιάς για το μη
Grexit με απόδοση 1,01, δηλαδή
πιθανότητα 99%.
Kάτι αντίστοιχο ισχύει και για
το δημοψήφισμα της ερχόμενης
Κυριακής, αφού οι αποδόσεις
είναι δυναμικές και αλλάζουν
από στιγμή σε στιγμή. Για
παράδειγμα, το μεσημέρι της
Δευτέρας η William Hill έδινε
πιθανότητες υπέρ του «Οχι»
κοντά στο 33% και μέχρι το
απόγευμα οι πιθανότητες είχαν
διευρυνθεί στο 36%.
Από την άλλη πλευρά, οι
στοιχηματικές εταιρείες
θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι
αν μια χώρα βγει από την
Ευρωπαϊκή Ενωση, αυτή με
μεγάλη σιγουριά θα είναι η
Ελλάδα. Η William Hill στο
ερώτημα «ποια χώρα θα βγει
πρώτη από την Ε.Ε.», η Ελλάδα
έχει απόδοση μόλις 1,33, δηλαδή
πιθανότητα 75%. Ακολουθεί
η Βρετανία με απόδοση 5,00
(πιθανότητα 20%), η Ουγγαρία
με απόδοση 13,00 (7,7%) και η
Κύπρος με 15,00 (6,6%).

Διπλωματικός πυρετός για συμφωνία
στο παρά 1’

Letters to Editor
Statement by Thomas S. Saras,
President NEPMCC
On behalf of the members of the National Ethnic Press and Media
Council of Canada I want to express our indignation for the kind of
journalistic ethics some mainstream publications and among them,
unfortunately, the “Globe and Mail” of Canada, reporting against
members of Canada’s ethnic communities persuading a political
career. Among them minister Michael Chan, a very bright, honored
and hardworking Canadian politician.
It seems to us that according to opinion of some reporters of this paper, only the Anglo-Saxons are considered to be trustworthy for the
official business of the government and the rest of us should remain
“servants” in the service of our Masters. This is exactly the very old
thyme of the colonial years that the editors of the “Globe and Mail”
are recollecting. We really feel sorry for them, as the times have
changed dramatically since.
Thomas S. Saras
President & CEO
National Ethnic Press and Media Council of Canada
Toronto City Hall Press Gallery
100 Queen Street West
Toronto, ON M5H 2N2
Tel: 416 921 8926/416 921 4229
Fax: 416 921 0723
www.nepmcc.ca
www.nationalethnicpress.com

Letter to the editor: More help for families
			
Dear editor,

It’s expensive to be a good parent in Canada. Raising a child to
age 18 is estimated to take over
$230,000—and that’s before the
cost of post-secondary education.

Stagnant incomes haven’t
helped. Over the past 30 years,
median after-tax family incomes—middle class incomes—
have increased by less than half
a percentage point per year on
average.

Current federal programs to support families are quite a hodgepodge. Some are tied to income
levels. Some are not. Some are
taxable. Some are not. It’s all
very confusing and inadequate.
In an odd twist, the Harper government’s most recent tax breaks
make the situation worse. They
provide the biggest benefits
to the wealthiest households,
but nothing for those in greatest need. That simply has to
change.
The Liberal Party believes that
middle class Canadians, and all
those working so hard just to get
there, deserve more.
By rolling all the current support programs together, topping
them up with money saved by
reducing government waste, and
then targeting benefits to lower
and middle income households,
we can create a new and better
“Canada Child Benefit” (CCB).
It would provide a lot more help,
indexed to inflation and completely tax free, to nine out of 10
families.
For the lowest income households (below $30,000 annually),
the new Liberal CCB would pay
$6,400 per year for every child
under the age of 6, and $5,400
per year for every child over 6
but under 18. That adds up to
hundreds of dollars more per-

child each year than what’s currently available. The amounts
per child would gradually taper
downward at higher incomes.
A typical family with two kids
(one over 6, one under 6) and a
household income of $90,000
would get $5,875 annually—
that’s more than $2500 better
than under existing programs.
If that same family makes
$140,000, they would get $3,125
per year—over $1,000 better.
Our plan is progressive and fair
because it’s linked to income
levels. It’s good economics
because it’s efficient and transparent in putting more dollars in
the hands of middle and lower
income households who quickly
reinvest that money in the
economy.
By providing more help to parents with the high cost of raising
kids, the Liberal Party’s CCB
will be a powerful improvement
in fighting poverty, bolstering
the middle class and driving
growth. And that’s real change!
Yours sincerely,
Ralph Goodale, MP
Liberal Party of Canada Deputy
Leader
Liberal.ca/fairness 613-9964743
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Greece crisis: a disaster for Athens
and a colossal failure for the EU
Ian Traynor in Brussels

After three crises in as many days, the collective performance of the eurozones
governments inspires little hope or confidence in their crisis management
Five years from its inception, the world’s biggest bailout of a sovereign state will grind to an excruciating halt on
Tuesday, theoretically leaving Greece high and dry and on its own under a leftwing government bitterly accusing the
EU elite of deliberately using the country as a neo-liberal laboratory.
If the experiment has been a disaster for Greece, it is also a colossal failure for Europe, with the result that at the
very apex of leadership the EU nowadays resembles an unhappy assembly of squabbling politicians locked in what
could not be called an “ever closer union”.
Take just the last few days. On Thursday leaders at a summit contemplated formally for the first time, however
briefly, the prospect of Britain leaving the EU. By three o’clock on Friday morning they were all at one another’s
throats in an unseemly quarrel over who should take part in accommodating a mere 40,000 refugees from Italy and
Greece over two years, and on what terms. On Saturday, 18 governments of the eurozone cut Greece off and initiated
a process that could end in pushing Athens out of the currency and perhaps out of the union.
Three days, three crises, and a collective performance that inspires little hope or confidence in their crisis management.
The air is already thick with recrimination, not just between Greece and the rest of Europe, but among the Europeans. France says that Greece must be saved, Germany says impossible. The European commission is seeking to
revive negotiation that are on their deathbed. The Finnish finance minister, Alex Stubb, is looking forward to the
funeral. The International Monetary Fund is at odds with the Europeans over the levels of Greek debt.
Everywhere there is the sight of leaders seeking to escape responsibility for a sorry state of affairs. For weeks, in
anticipation of the criticism certain to be directed at them in the event of a Greek collapse, senior German figures
have privately been saying: “Well, nobody will be able to say that we did not try our best.”
Advertisement
At the meeting of eurozone finance ministers on Saturday that ended the Greek bailout, the French finance minister,
Michel Sapin, was the only one with enough humility to remark that maybe the Europeans had got some things
wrong and that things might have been done differently, according to witnesses.
The IMF has argued internally for at least three years that the organisation was breaching its own rules by taking part
in a bailout that held out little prospect of achieving the debt sustainability the fund’s rescues prescribe. Christine
Lagarde, the IMF chief, ignored the advice of her own experts and remained in the failing project.
Following the calling of the Greek referendum, the collapse of the negotiations and the end of the bailout on Saturday, the European commission, keen to salvage the situation while diverting blame, stated publicly for the first
time on Sunday that the proposed deal would have included a form of debt relief for Greece, prime minister Alexis
Tsipras’s central demand.
“The understanding of all parties involved was that [Saturday’s] Eurogroup meeting should achieve a comprehensive
deal for Greece, one that would have included not just the measures to be jointly agreed, but would also have addressed future financing needs and the sustainability of the Greek debt,” a commission statement said.
Berlin will not wear that any time soon. According to people present, Wolfgang Schäuble, Germany’s finance minister, told his eurozone counterparts there was no way he would risk taking a Greece bailout proposal to the Bundestag
at this stage, especially when Tsipras had roundly rejected it.
“We would have to say to our population and parliament that [the Greek] government would do what it is obliged to
do in the programme, although it just recommended that people should not accept it,” he then told German TV.
Eurozone leaders ooze confidence that Greece’s financial collapse could be easily weathered by the rest of the currency bloc. No one really knows how the chaos, likely if Tsipras wins his referendum on Sunday, will affect the rest
of the zone economically and financially. But it is political poison.
For Europe’s leaders, five years of failure in Greece mean that everyone’s a loser.
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A Legal View of Germany’s
Wartime Occupation
The purpose of this article is to present a legal perspective on how
the occupation loan should be characterized.
In some of the darkest hours of the Second World War, the Axis
powers massacred the people of Distomo, Kalavryta and other parts
of Greece. The Germans deported Greek Jews to the death camps in
Poland and made them pay for their rail tickets. The Greek Jews are
seeking reparations from Germany for these atrocities. Greece, like
any nation that is made the victim of death and destruction by an
aggressor nation during wartime, is entitled to reparations. Reparations is a financial remedy paid to the victim nation by the aggressor nation, after the aggressor nation loses the war. Reparations are
meant to compensate the people of the victim nation, in this case
Greece, for the death and destruction caused by the aggressor nation,
which was Germany. The concept of reparations has been a principle
of international law ever since the creation of the nation state in 1648
after the 30 Years’ War.
In addition to the massacres, Germany perpetrated another atrocity, which was the occupation loan. By 1942, the Axis powers had
invaded and occupied Greece. Germany forced Greece to “lend”
money to Germany, purportedly to pay for the costs of occupying
Greece. The amount of the loan was about 500 million reichsmarks,
which, reportedly, was equal to one-third of Germany’s gross national product in 1938.
Under the London Debt Agreement of 1953, the Allies suspended
Germany’s wartime obligations until East and West Germany were
reunited. Germany asserts that it paid reparations to Greece in 1963.
It was not until 1990 that East and West Germany reunited under a
treaty to which Greece was not a signatory. Germany makes the dubious legal argument that because Greece did not claim any wartime
damages when Germany reunited, all claims of Greece for compensation, including the occupation loan, were extinguished.
Greece’s legal rights with respect to the occupation loan depend
on whether the loan is characterized as a commercial loan or as an
unlawful taking of property under the guise of a commercial loan.
To be a commercial loan, it must have the attributes of a commercial
loan. There must be a voluntary lender, a voluntary borrower, terms
for repayment, and an interest rate.
This occupation loan did have a voluntary borrower and, possibly,
some terms for repayment, but it did not have a voluntary lender.
Greece, the lender, had been invaded and occupied by the borrower.
Also, because the representatives of the Greek government collaborated with Germany, the borrower actually controlled the lender.
Moreover, it was foreseeable that the occupation loan would devastate the Greek economy, which it did. Consequently, Greece was not
a voluntary lender in any sense. In addition, the occupation loan did
not carry an interest rate. The occupation loan may have had one,
possibly two, of the attributes of a commercial loan. However, it did
not have all of the necessary attributes so it cannot be characterized
as a commercial loan.
Since the occupation loan is not a commercial loan it can only be an
unlawful taking of property. The legal term for this taking is “conversion.” In other words, once a property is unlawfully taken, it is
considered to be converted. Conversion is a civil wrong not a criminal offense. The remedy for conversion is restitution not reparations.
Restitution means that the taker returns the converted property to the
rightful owner.
If the taker does not return the property, the law imposes a constructive trust (referred to as a usufructary in civil law systems) on
the converted property. The taker is deemed to be the trustee. The
taker-trustee must preserve, protect and enhance the value of the
property for the benefit of the rightful owner. These are the obligations of any trustee with respect to any property. The nature of these
obligations depends on the type of property. The property in this case
is money. Germany did not borrow the money but rather converted
it. Germany, as the taker-trustee, is required to protect and preserve
the money. This means that Germany must not cause or permit the
money to be dissipated and is required to enhance the value of the
money by allowing it to accrue interest. Since Germany dissipated
the money and failed to allow the interest to accrue, it must restitute
the money as well as any accrued interest and it must do so from its
own sources.
The conversion-constructive trust concept has precedent in international law. The European Court of Human Rights (ECtHR) supports
this concept in cases involving real property which Turkey took
after it invaded the Republic of Cyprus in 1974. Turkey occupies
about one-third of the territory of the Republic of Cyprus. Within
the occupied territory, there is real property to which the rightful
owners hold title under the laws of the Republic of Cyprus. Turkey

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΡΟΔΟΣ: BBQ

ΣΤΟ STUDIO BIKH ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Vicki)
1938-2015

Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015, στενοί
φίλοι ο Τάσος Καβουσανάκης και η
σύζυγός του Ευγενία μας κάλεσαν να
παραβρεθούμε σε ένα στενό φιλικό
και οικογενειακό μπάρμπεκιου, όπου
γνωρίσαμε τους γονείς του Τάσου, οι
οποίοι είχαν εργασθεί παλαιότερα στο
Γουήνιπεγκ Καναδά.Εκεί συναντήσαμε
και άλλους γνωτούς φίλους από το
χωριό Καλυθιές και ιδιαίτερα τον
νεαρό ιερέα πατήρ Ευθύμιο Γιαννακλή
και την πρεβυτέρα Φωτεινή, γνωτοί
μας για πάνω από 8 χρόνια.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 15 Μαϊου 2015, η
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ. Γεννήθηκε στο χωριό
Γόννος Λαρίσης.Μετανάστευσε στον Καναδά το
1965 και εγκαταστάθηκε στο Βανκουβερ όπου
δημιούργησε οικογένεια. Το τρισάγιο έγινε την
Πέμπτη 21 Μαίου 2015 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου στις 7:30 μ.μ., η κηδεία έγινε την Παρασκευή 22 Μαϊου
2015 και η ταφή στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby.
Στον σύζυγό της Γιάννη, στα παιδιά της Γιώργο (Μπέτη),
Τάσο (Leah), στα εγγόνια της , Γιάννη, Ιζαμπέλα, Άρη, Βίκη,
Levi, και σε όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Ο πατήρ Ευθύμιος Γιαννακλής με
το χαμόγελο πάντοτε στο πρόσωπό
του είναι πολύ αγαπητός στο χωριό.
Ο παππούς του, Πάπα Στέργος
Γιαννακλής είναι συνταξιούχος ιερέας
ζει, είναι ηλικίας 95 χρόνων και
χαίρει καλής υγείας και πνευματικής
διαύγιας.

ΣΟΥΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΛΑ
1938-2015

Με πλούσια φαγητά, ποτό, μπύρες και τσιπουδιά, ακούγοντας τούς ήχους Λύρας που έπαιζε ο μικρός Μιχάλης γιός
του Τάσου και Ευγενίας Καβουσανάκη, είχαμε μια πολύ ευχάριστη βραδιά στο Φαληράκι. Πριν φύγουμε ο πατήρ
Ευθύμιος, αστειευόμενος μου ζήτησε να βλάλουμε και μαζί μια φωτογραφία και όχι να με βλέπει συνέχεια με τον
πατήρ Δημήτριο Παρτσάφα στην ΓΝΩΜΗ που του ταχυδρομούμε.
Kώστας Καρατσίκης

ΠΕΝΘΗ

Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από το μπάρμπεκιου.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 7 Ιουνίου 2015
η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΟΥΣΑΝΗ. Το τρισάγιο
έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 10
Ιουνίου 2015, η κηδεία έγινε την Τρίτη 11
Ιουνίου 2015 και η ταφή έγινε στο South
Mausoleum Burnaby.
Στην ανηψιά της Χριστίνα και Στέφανο Λεβέντη, ανηψιά DoriAnn και Γιώργο Στούμπο και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΕΡ (Παναγιώτης)
1924-2015
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 17 Ιουνίου 2015 ο
Παναγιώτης ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. Το τρισάγιο
έγινε στις 22 Ιουνίου 2015 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου, η κηδεία έγινε στις 23 Ιουνίου 2015
και η ταφή στο κοιμητήριο του Valley Vie Cemetry, Surrey.
Στην σύζυγό του Ελένη, στις κόρες της Μαρία
(Νίκος), Αφροδίτη (Jim), στον γιό του Αγγελο και εγγόνια
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Και την ώρα που η ΓΝΩΜΗ πήγαινε
στο τυπογραφείο μας πληροφόρησαν
τηλεφωνικώς για τον θάνατο
ενός αξιολάτρευτου φίλου πολλών
ομογενών του Βανκούβερ
του ΛΑΡΥ ΚΑΜΠΑΝΑ.

A Legal View of Germany’s
Wartime Occupation
(Συνέχεια από σελίδα 18)
forced the rightful owners from
their real property and continues to exclude them from their
real property. The ECtHR has
effectively ruled that Turkey has
illegally taken the real property
from its rightful owners and
that the real property is held in a
constructive trust.
Germany argues that Greece
relinquished any claims it had
to the occupation loan in the
aforementioned treaty of 1990.
It argues that even though
Greece is not a signatory, Greece
implicitly acceded to the terms
of the treaty. Leaving aside
the law on treaties, whether or

not Greece signed the treaty or
implicitly acceded to the treaty
is irrelevant. Germany is wrong.
As with any trust, Greece could
only relinquish its claims to the
money of the occupation loan by
a specific and affirmative release
of claims. No such release appears in the public record.
The Greek government has
calculated the current value of
the occupation loan to be 279
billion euros, or $303 billion.
The problem with enforcing the
conversion-constructive concept
is that there is no legal forum at
the international level in which
Germany can be compelled to

restitute the money. Determining whether the German courts
would enforce the remedy of
restitution against the German
government is a complicated
and probably fruitless inquiry.
The Greek courts have considered attaching property located
in Greece which the German
government owns. The efforts of
the current Greek government
to resolve the matter through
diplomatic means is the most
practical way for Greece to seek
and obtain restitution. Diplomacy works best when the issue
is grounded in a legal principle
which derives from a universal
moral doctrine.
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