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Επαρκής κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης στο Οντάριο
Ο πρωθυπουργός της Επαρχίας καλεί την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση για οικονομική στήριξη

Καθώς τα νοσοκομεία σε όλο το Οντάριο
αναγκάστηκαν να κλείσουν τις πόρτες τους
και να μειώσουν τις ώρες τις τελευταίες
εβδομάδες, ο πρωθυπουργός Doug Ford
δήλωσε την Τετάρτη ότι το σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης της επαρχίας
εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες των
κατοίκων του Οντάριο.
«Θέλω να είμαι σαφής, ότι οι κάτοικοι του
Οντάριο συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση
στη φροντίδα που χρειάζονται, όταν τη
χρειάζονται», είπε ο Ford σε ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την Ένωση Νοσηλευτών του
Οντάριο (ONA), περίπου 25 νοσοκομεία στο
Οντάριο αναγκάστηκαν να περιορίσουν
τμήματα των εγκαταστάσεων
τους
το
προηγούμενο
σελίδα
Σαββατοκύριακο
λόγω
3
ελλείψεων προσωπικού.

Δεκαπενταύγουστος: Ο Νίκος
Ανδρουλάκης θα κάνει διακοπές
με την ομογένεια
σελίδα 6
στο Μοντρεάλ

Αύγουστος ο μήνας
των διακοπών

Ο χιλιοτραγουδισμένος Αύγουστος έκανε την εμφάνισή του
πριν από λίγες μέρες και επειδή θεωρείται ο δημοφιλής
μήνας των καλοκαιρινών διακοπών προγραμματίζουμε τις
διακοπές μας.
Ο “Ελληνικός Τύπος” θα κυκλοφορήσει μέχρι τις
12 Αυγούστου 2022 και θα επιστρέψει με την έκδοση της
16ης Σεπτεμβρίου 2022.
Ευχόμαστε Καλές διακοπές και Καλή Παναγιά!
Γ. Οικονόμου: Στη
ΔΕΘ οι ανακοινώσεις
Μητσοτάκη για τα
νέα μέτρα στήριξης

Κλιμακώνει την
ένταση η Τουρκία
- Ηχηρή απάντηση
της Ελλάδας

Union wants 11.7 per
cent raise for Ontario
education workers in
bargaining proposal

Ontario Training
More Workers for In
Demand Careers in
Auto Manufacturing
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Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of USA

Ontario Grown

Sweet Jumbo Cherries

Sweet Peaches

1

4

99
lb/4.39 kg

Canadian “AAA” Grade

Ontario Poultry Back Attached

Boneless Rib Eye Steaks Chicken Legs

14

99

Chapman’s

Super Sandwiches 12x120 ml
Super Frosty 18x75 ml or Super Cones 8x120 ml

3

99
/each

Yogurt

4

3

11.29 lb

Selected Varieties 113 g

Roast Beef

Sausage or Crustini Buns
6’s-8’s

2

99

Chef Master

Christie

454 g

200 g

2

99

/each

Wheat Thins Original

Margarine

2/
Villaggio

675 g

/each

6

$

/100 g

Italian Bread

2

/each

2

Goat Cheese

49

99

99

Chicken Nuggets, Strips Oatmeal Crisp Cereal
399-427 g
Burgers

Woolwich Brand

Villaggio

2 lt

/Pints

Deli Sliced Brandt Brand

/Pkg

Chocolate Milk

12x100 g

2

99

/1.5 Lt

99

Sealtest

General Mills

Janes Pub Style

Top Dogs Wieners

lb/4.39 kg

Astro

Ice Cream

Maple Leaf

Selected Varieties 375 g

1

5

lb/4.39 kg

99

lb/33.05

1

99

99

lb/11.00 kg

Sweet Blueberries

Yellow Plums

Large Eggplant

99

Product of Canada

Ontario Grown

Ontario Grown

Nupak

/each

Calrose Rice
2 kg

700 g

7

99
/each

3

99
/each

1

69
/ each

1

99
/ each

5

99
/each
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Ο πρωθυπουργός της Επαρχίας καλεί την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση για οικονομική στήριξη
Καθώς τα νοσοκομεία σε
όλο το Οντάριο αναγκάστηκαν να κλείσουν τις πόρτες
τους και να μειώσουν τις
ώρες τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρωθυπουργός Doug
Ford δήλωσε την Τετάρτη ότι το σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης της επαρχίας
εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες των
κατοίκων του Οντάριο.
«Θέλω να είμαι σαφής, ότι οι κάτοικοι του
Οντάριο συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση
στη φροντίδα που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται», είπε ο Ford σε ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την Ένωση Νοσηλευτών του
Οντάριο (ONA), περίπου 25 νοσοκομεία
στο Οντάριο αναγκάστηκαν να περιορίσουν
τμήματα των εγκαταστάσεων τους το προηγούμενο Σαββατοκύριακο λόγω ελλείψεων
προσωπικού.
Ο Ford είπε ότι τα νοσοκομεία και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών δέχονται
"αυξημένες πιέσεις αυτή τη στιγμή", αλλά
είπε επίσης ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις
γίνονται με "σχεδόν το 90% των ρυθμών
πριν από την πανδημία" και εννέα στους 10
ανθρώπους που πηγαίνουν στα τμήματα
έκτακτης ανάγκης φροντίζονται εντός των
παραμέτρων υγείας».
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε στο σύστημα υγείας», είπε ο Ford, λέγοντας ότι η
επαρχία εργάζεται για να προσθέσει περισσότερους διεθνώς εκπαιδευμένους
νοσηλευτές, ενώ έχει ήδη προσθέσει 760
από αυτούς στο σύστημα.
Αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες που ο Ford λαμβάνει ερωτήσεις εν μέσω
μιας συνεχιζόμενης κρίσης προσωπικού
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
και των διαπραγματεύσεων για συμβάσεις
με εργαζόμενους στην εκπαίδευση.
Η εξουθένωση και οι ασθένειες μεταξύ των
εργαζομένων στον τομέα της υγείας, σε
συνδυασμό με μια εισροή ανθρώπων που
αναζητούσαν θεραπεία που είχε αναβληθεί
νωρίτερα στην πανδημία COVID-19, ανάγκασε ορισμένα νοσοκομεία να περιορίσουν τις υπηρεσίες και να κλείσουν προσωρινά τα τμήματα έκτακτης ανάγκης.
Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, ο
Ford είπε ότι και άλλες επαρχίες δέχονται
επίσης αυτές τις πιέσεις και ζήτησε και

πάλι αυξημένη χρηματοδότηση από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση — αν και μια
έκθεση Απριλίου από το Γραφείο Οικονομικής Υπευθυνότητας του Οντάριο σχετικά
με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα κατά
το πρώτο έτος της πανδημίας διαπίστωσε
ότι οι συνολικές δαπάνες προγράμματος
ανά άτομο της επαρχίας το 2020 ήταν οι
χαμηλότερες στον Καναδά, με το μικρότερο
ποσό στις δαπάνες για την υγεία.
"Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο το Οντάριο", είπε ο Ford.
Νοσηλευτικές ομάδες, στελέχη νοσοκομείων και άλλοι επαγγελματίες υγείας έχουν
πει ότι η επαγγελματική εξουθένωση μετά
από δύο χρόνια στην πρώτη γραμμή του
COVID-19 και η μη κατάλληλη αποζημίωση
έχει κάνει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το επάγγελμα κατά σωρό.
Πολλοί νοσηλευτές επισημαίνουν το νομοσχέδιο 124 ως κύρια πηγή ανησυχίας, λέγοντας ότι η νομοθεσία που περιόριζε τις αυξήσεις μισθών για τους εργαζόμενους του
δημόσιου τομέα στο 1% ετησίως για τρία
χρόνια έχει υποτιμήσει την εργασία τους.
Ο Ford σημείωσε ότι οι διατάξεις λήγουν και
δεν θα ισχύουν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιό τους, αλλά και
πάλι δεν είπε ότι θα το καταργήσει, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει προσφέρει στους νοσηλευτές ένα μπόνους 5.000
δολαρίων.
Ο Ford δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί
πρέπει να «ενισχύσουν» για να βοηθήσουν στην επίλυση της κρίσης προσωπικού στα νοσοκομεία του Οντάριο.
Ο πρωθυπουργός Ford καλεί για άλλη μια
φορά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για
οικονομική στήριξη ενόψει της αυξανόμενης κρίσης προσωπικού νοσοκομείων που
οδήγησε ορισμένα νοσοκομεία του Οντάριο
να κλείνουν τις πόρτες τους τις τελευταίες
εβδομάδες.
«Δεν είναι βιώσιμο ότι η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση μας δίνει το 22%. Πληρώνουμε το 78%. Και αυτό σε όλη τη χώρα.
Απαράδεκτο», είπε ο Ford.
«Θα συνεχίσουμε να ζητάμε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιταχύνει και να
αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί. Ποτέ
δεν υπήρξε πιο σημαντική στιγμή για να

γίνει αυτό».
Τα σχόλια του Ford ακολούθησαν έπειτα
από το κλείσιμο ενός αριθμού νοσοκομείων επειγόντων περιστατικών και μονάδων
εντατικής θεραπείας σε όλη την επαρχία
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου,
όπου περίπου 25 νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κάνουν αλλαγές στις λειτουργίες
τους.
Επιπλέον, την Τρίτη, το Πανεπιστημιακό
Δίκτυο Υγείας (UHN) είπε ότι τρεις μονάδες
εντατικής θεραπείας σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα νοσοκομεία του Τορόντο, το
Toronto General, είναι σχεδόν γεμάτες, ενώ
ανέφερε ένα όριο ανθρώπινου δυναμικού.
Η υπουργός Υγείας του Οντάριο, Sylvia
Jones, αναφέρθηκε στο θέμα την Τρίτη μετά
από εβδομάδες σιωπής, αλλά δεν χαρακτήρισε τη σειρά των τερματισμών απαράδεκτη.
«Είναι πάντα μια πολύ δύσκολη απόφαση
όταν πρέπει να κλείσουν ένα τμήμα έκτακτης ανάγκης, είτε πρόκειται για τέσσερις
ώρες, για μία βάρδια ή σε ορισμένες περιπτώσεις το Σαββατοκύριακο. Ξέρω ότι είναι
πολύ δύσκολο για αυτούς να το κάνουν αυτό
και να λάβουν αυτές τις αποφάσεις», είπε
τότε η Jones.
Από την πλευρά της επαρχίας, ο Ford υπερασπίστηκε το έργο που έχει κάνει η κυβέρνησή του μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση του ζητήματος στο ταλαιπωρημένο
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του
Οντάριο.
Αυτό περιλαμβάνει την πρόσληψη περισσότερων από 10.500 νέων εργαζομένων
στον τομέα της υγείας, την προσθήκη 3.100
νοσοκομειακών κλινών, τον εξορθολογισμό
της διαδικασίας για την απόκτηση διεθνώς
εκπαιδευμένων νοσοκόμων μέσω του Κολλεγίου Νοσοκόμων του Οντάριο και την
εφάπαξ πληρωμή 5.000 δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο για τη διατήρηση των
νοσηλευτών επί του παρόντος.
Ωστόσο, ο Ford δεν είπε εάν η κυβέρνησή του θα καταργήσει ή όχι το νομοσχέδιο
124 πριν λήξει τον Νοέμβριο του τρέχοντος
έτους.
Το νομοσχέδιο, το οποίο περιορίζει τις αυξήσεις των μισθών του δημόσιου τομέα στο
ένα τοις εκατό -- συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που εργάζονται στον τομέα της
υγείας -- εισήχθη το 2019 ως μια "δίκαιη
και χρονικά περιορισμένη προσέγγιση"

για την αντιμετώπιση του ελλείμματος της
επαρχίας.
Έκτοτε, οι εκκλήσεις για ανάκλησή του
έχουν γίνει μια κραυγή συγκέντρωσης μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης του Οντάριο, ορισμένοι από τους οποίους χαρακτήρισαν το ίδιο
το νομοσχέδιο «χαστούκι στο πρόσωπο».
Οι εκκλήσεις του Ford για υποστήριξη στην
Οτάβα έγιναν για πρώτη φορά τον Μάρτιο
του περασμένου έτους, όταν οι πρωθυπουργοί των Επαρχιών του Καναδά προέτρεψαν
τις ομοσπονδιακές αρχές να επεκτείνουν το
μερίδιό τους στο κόστος υγειονομικής περίθαλψης στο 35 % από 22%, το οποίο, όπως
είπαν, θα είχε ως αποτέλεσμα μια πρόσθετη
ενίσχυση 28 δισεκατομμύρια δολάρια στον
τομέα.
Τον περασμένο μήνα, το Γραφείο Οικονομικής Λογοδοσίας του Οντάριο διαπίστωσε
ότι η επαρχία δαπάνησε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με όσα είχαν προγραμματιστεί για τον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης κατά τη διάρκεια του περασμένου οικονομικού έτους.
Η υπουργός Υγείας του Οντάριο έδωσε
την Πέμπτη, στις ρυθμιστικές σχολές για
νοσηλευτές και γιατρούς, 2 εβδομάδες
για να αναπτύξουν σχέδια για την ταχύτερη εγγραφή διεθνώς εκπαιδευμένων
επαγγελματιών.
Η Sylvia Jones έστειλε οδηγίες σήμερα στο
Κολλέγιο Νοσοκόμων του Οντάριο και στο
Κολλέγιο Ιατρών και Χειρουργών του Οντάριο, ζητώντας τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγγραφή αυτών
των νοσοκόμων και γιατρών «όσο το δυνατόν συντομότερα».
Η υπουργός ζήτησε επίσης από το νοσηλευτικό κολέγιο να αναπτύξει υποστήριξη
για τις διεθνώς εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες
- για παράδειγμα για να φέρουν τις δεξιότητές τους στα πρότυπα του Οντάριο - για
να τους επιτρέψει να εξασκηθούν "έγκαιρα".
Η Jones ζήτησε αναφορές από τα κολέγια
σε δύο εβδομάδες για το πώς θα το πετύχουν αυτό.
Τα νοσοκομεία βρίσκονται υπό πίεση στην
επαρχία, με ορισμένα τμήματα επειγόντων
περιστατικών να αναγκάζονται να κλείνουν
για ώρες ή μέρες κάθε φορά λόγω ελλείψεων προσωπικού.
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Άρθρο των Times του Λονδίνου για την επανένωση των
Γλυπτών του Παρθενώνα

Οι Times του Λονδίνου δημοσίευσαν άρθρο με τίτλο «Γιατί τα Μάρμαρα
του Ελγιν ενδέχεται τελικά να επιστρέψουν στην Ελλάδα - Το Βρετανικό
Μουσείο θέλει να κάνει μια συμφωνία για να τελείωσει μια μνησικακία δύο
αίωνων με την Αθήνα- Τι άλλαξε τις απόψεις τους;».
Η αρθρογράφος Σάρα
Μπάξτερ επισημαίνει
ότι «την περασμένη
Γιάννης
Κακαγιάννης εβδομάδα, Έλληνες
επίσημοι συγκεντρώθηκαν στους δροσερούς κήπους του προεδρικού μεγάρου
για να γιορτάσουν την 48η επέτειο από
την αποκατάσταση της δημοκρατίας
μετά την πτώση της χούντας. Στη δεξίωση παρέστη και η συγγραφέας Βικτόρια
Χίσλοπ, που είναι πολύ αγαπητή στην
Ελλάδα για τα ιστορικά της μυθιστορήματα, επαναφέροντας ένα καυτό θέμα:
την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο.
Μετά από δεκαετίες αντιπαράθεσης, κάτι συμβαίνει. Η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη, ήρθε κοντά μας. «Η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει», μας είπε. «Με καλή θέληση
μπορούμε να βρούμε και τα δύο μέρη έναν τρόπο να προχωρήσουμε». Μας σύστησε τον
Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υποσχέθηκε επίσης, ότι η Ελλάδα
είναι ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις. Αλλά, προειδοποίησε ότι, «τα βήματα ενός βρέφους
δεν είναι αρκετά. Επιθυμούμε (να γίνουν) μεγάλα βήματα».
Γράφει η Σάρα Μπάξτερ: «Η ιδιοκτησία των γλυπτών, που κάποτε ήταν γνωστά ως Ελγίνεια
Μάρμαρα, αμφισβητήθηκε από τότε που ο Λόρδος Ελγιν ισχυρίστηκε το 1801 ότι είχε άδεια
από τις κατοχικές οθωμανικές αρχές να αφαιρέσει ορισμένα κομμάτια του Παρθενώνα —
και έστειλε εργάτες με σκάλες να τα αποσπάσουν από τη θεαματική ζωφόρο.
Το άρθρο του Τζόνσον
Ο Ελγιν δέχτηκε έντονη επίθεση από
τον Λόρδο Βύρωνα ως πράξη λεηλασίας αλλά και τον μετέπειτα πρωθυπουργό και πρώην φοιτητή της Οξφόρδης που ονομαζόταν Μπόρις Τζόνσον
σχεδόν δύο αιώνες αργότερα.
«Τα Ελγίνεια Μάρμαρα θα έπρεπε . . .
να βρίσκονται εκεί όπου ανήκουν: στη
χώρα με το λαμπρό φως του ηλίου, το τοπίο του Αχιλλέα, τα σκιερά βουνά και την αφρισμένη θάλασσα», έγραψε κάποτε ως νεαρός ο Μπόρις Τζόνσον σε ένα άρθρο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Δεν θα ήταν υπέροχο, είπε η Μενδώνη, χαμογελώντας, ο πρωθυπουργός σας να μπορούσε να κάνει μια τελευταία «υπέροχη χειρονομία» και να επιστρέψει τα
γλυπτά πριν φύγει από την Downing Street;
Κάτι τέτοιο είναι φυσικά ευσεβής πόθος. Αλλά το Βρετανικό Μουσείο γνωρίζει ότι χάνει τη
μάχη στις καρδιές και το μυαλό των ανθρώπων - και μετά από δεκαετίες αμυντικής στάσης
είναι τώρα έτοιμο να μιλήσει.
Πριν από ένα δεκαπενθήμερο συνάντησα τον αναπληρωτή διευθυντή του Βρετανικού
Μουσείου Τζόναθαν Γουίλιαμς στη γκαλερί. «Αυτό που ζητάμε είναι μια «συνεργασία του
Παρθενώνα» με τους φίλους και τους συναδέλφους μας στην Ελλάδα», δήλωσε για πρώτη
φορά. «Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει χώρος για μια πραγματικά δυναμική και θετική συζήτηση μέσα από την οποία μπορούν να βρεθούν νέοι τρόποι συνεργασίας». Αποκωδικοποιώντας αυτή τη διπλωματική γλώσσα υπάρχει ένα νέο μήνυμα: ας κάνουμε μια
συμφωνία.
Η Αθήνα φιλοξενεί το Μουσείο της Ακρόπολης, σχεδιασμένο για την επανένωση των γλυπτών στο εκπληκτικό σκηνικό του Παρθενώνα. Κατέχει ήδη το 30% των γλυπτών, που
έχουν συναρμολογηθεί από θραύσματα που άφησε πίσω του ο Ελγιν. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν κεφαλές, πόδια και κορμοί των ίδιων πολεμιστών, κενταύρων και θεών
σε απόσταση 1.500 μιλίων μεταξύ τους, στο Λονδίνο και την Αθήνα. Διαφέρουν μόνο στο
χρώμα: τα ελληνικά τεχνουργήματα έχουν μια ρόδινη, ανοικτού καφέ απόχρωση, ενώ αυτά
στη Βρετανία καθαρίστηκαν τη δεκαετία του 1930 με συρμάτινες βούρτσες κατόπιν εντολής
του Λόρδου Ντάβιν, προστάτη των γλυπτών του Παρθενώνα, για να τους δώσουν ένα
ψεύτικο λευκό. Για κάποιους αυτή ήταν η πλέον ασυγχώρητη πράξη βανδαλισμού - και μια
απάντηση σε όσους λένε ότι ο Elgin «έσωσε» τα μάρμαρα για τις επόμενες γενιές.
Ωστόσο, ακόμα κι αν ο Έλγιν είχε «σώσει» τα μάρμαρα, αυτό θα δικαιολογούσε την επ’
άπειρο παραμονή τους στο Λονδίνο; Το Βρετανικό Μουσείο δεν προσφέρεται να τα επιστρέψει, υποστηρίζοντας ότι δείχνουν την «παγκόσμια ιστορία» της ανθρώπινης ανάπτυξης, δίπλα σε αρχαίους αιγυπτιακούς, ασσυριακούς και άλλους θησαυρούς.
«Τα γλυπτά αποτελούν απολύτως αναπόσπαστο μέρος του Βρετανικού Μουσείου», είπε ο
Γουίλιαμς. «Βρίσκονται εδώ πάνω από 200 χρόνια».
Όμως, παραδέχθηκε ότι, «θέλουμε μια αναθέρμανση της συζήτησης».
Το Μουσείο σε μειονεκτική θέση
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μουσείο βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Μια δημοσκόπηση
της YouGov τον περασμένο Νοέμβριο έδειξε ότι το 59% των Βρετανών ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα (το 18% θα ήθελε να παραμείνουν στη Βρετανία, ενώ το 22 % απάντησε ότι δεν γνωρίζει). Σε συνάντηση της Unesco στο Παρίσι τον
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περασμένο Μάιο, όλες οι χώρες τάχθηκαν εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου. Η «μάχη της
προπαγάνδας» είναι μια «πρόκληση, σίγουρα», παραδέχτηκε ο Γουίλιαμς. «Γι’ αυτό προσφέρουμε μια θετική συνεργασία για τον Παρθενώνα».
Η προσέγγιση των κυβερνήσεων έχει πλέον αλλάξει δραματικά. Σύμφωνα με μια πράξη
του κοινοβουλίου του 1963 απαγορεύεται το Βρετανικό Μουσείο να διαθέτει τα αποκτήματά του. Αλλά όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Βρετανία τον περασμένο Νοέμβριο, ο Τζόνσον του διαμήνυσε ότι η επιστροφή των γλυπτών ήταν «θέμα» των επιτρόπων
του μουσείου (συμπεριλαμβανομένης της κλασικής μελετήτριας Μέρι Μπέαρντ και του
αγγειοπλάστη Γκρέισον Πέρι που πιστεύεται ότι αμφιταλαντεύονται). Μήπως αυτό είναι κάτι
περισσότερο από τη συνηθισμένη μετάθεση ευθυνών; Σε μια σημαντική παρέμβαση τον
περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν , ανακοίνωσε
ξαφνικά σε εκπομπή του Αντριου Μαρ στο LBC: «Υπάρχει μια συμφωνία που πρέπει να
γίνει».
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των Τόρις απολαμβάνει να κάνει εμφανή την παρουσία
του. Είναι φίλος του του Γάλλου προέδρου Μακρόν, από την εποχή που ήταν φιλόδοξοι
νέοι υπουργοί Οικονομικών. Ο Μακρόν ήταν ο πρώτος που απάντησε στο «θόρυβο» που
έγινε για την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες προέλευσής τους, λέγοντας το
2018 ότι δεν υπήρχε «καμία έγκυρη, και αδιαμφισβήτητη δικαιολογία» για να κρατούν τα
γαλλικά μουσεία τα λεηλατημένα αφρικανικά έργα τέχνης.
«Σίγουρα υπάρχει χώρος όχι μόνο για λόγια, αλλά για να κάνουμε πράγματα μαζί. Θέλουμε
να κάνουμε κάτι ποιοτικά διαφορετικό», είπε ο Γουίλιαμς. Έσπευσε όμως να απορρίψει
την ιδέα ότι το μουσείο θα μπορούσε να έχει τέλεια τρισδιάστατα αντίγραφα των γλυπτών
σε πεντελικό μάρμαρο: «Οι άνθρωποι έρχονται στο Βρετανικό Μουσείο για να δουν τα
πρωτότυπα, έτσι δεν είναι;», ανέφερε.
Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία στο προσκήνιο; Με προσκάλεσε στην Αθήνα το
Parthenon Project. Με την υποστήριξη του Έλληνα επιχειρηματία Τζον Λέφας, του δικηγόρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα Τζέφρι Ρόμπερτσον και του ηθοποιού Στίβεν Φράιμπουργκ, διεξάγει εκστρατεία για μια «πολιτιστική συνεργασία» που θα περιλαμβάνει εκ
περιτροπής εκθέματα έργων τέχνης που δεν έχουν ξαναέρθει στο Λονδίνο με αντάλλαγμα
για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα .
Η ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν διευκρίνισε ποιους θησαυρούς είναι διατεθειμένη να δανείσει, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η Μάσκα του Αγαμέμνονα μπορεί να είναι ένας από
αυτούς (ορισμένοι ειδικοί αμφιβάλλουν ότι θα επιτραπεί ποτέ να βγει από τη χώρα).
Πήγα με την Χίσλοπ να δω τη μάσκα της Εποχής του Χαλκού στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο στην Αθήνα. Κόβει την ανάσα. Μείναμε επίσης έκπληκτοι από τον αναβάτη του
Αρτεμισίου, περίπου του 150-140 π.Χ., που ανασύρθηκε από ένα ναυάγιο στη θάλασσα
του Αρτεμισίου. «Αυτό είναι μακράν το πλέον αγαπημένο μου αντικείμενο», είπε η Χίσλοπ.
«Κοιτάξτε τη συγκέντρωση στο πρόσωπο του αγοριού και τα φουσκωμένα ρουθούνια και
τις οπλές του αλόγου». «Μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα έπρεπε
να παραμείνουν στη Βρετανία. Δεν ήξερα καθόλου τα γεγονότα. Ήταν εγωιστική η επιθυμία
του Elgin να τα μεταφέρει στο σπίτι του, μέχρι που τα πούλησε στο Βρετανικό Μουσείο.
Δεν τα αφαίρεσα με αλτρουισμό», είπε.
Δανεικά τα Γλυπτά;
Ένα σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας είναι η λέξη «δάνειο». Η Ελλάδα
επιθυμεί όπως το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίσει την «ιδιοκτησία» της στα μάρμαρα,
αλλά το Βρετανικό Μουσείο είναι πρόθυμο μόνο να τα «δανείσει». Άρχισα να ακούω με
μεγάλη προσοχή, όταν ο Γουίλιαμς είπε κάτι πολλά υποσχόμενο: «Πρέπει να βρούμε έναν
τρόπο να προχωρήσουμε σε μια πολιτιστική ανταλλαγή τέτοιου επιπέδου και δυναμισμού
που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα». Αλλά επέστρεψε στη λέξη «δανεισμός», λέγοντας: «Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα που θα χαιρόμασταν να δανειστούμε και να δανείσουμε».
Επιστρέψαμε, λοιπόν, στο ίδιο παλιό αδιέξοδο; Μάλλον όχι.
Όπως γνωρίζουν έμπειροι διπλωμάτες, είναι δυνατό να «συμφωνούμε να διαφωνούμε»,
όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ένα μουσείο στη Σικελία έχει ανοίξει τον δρόμο.
Τον Ιανουάριο, το Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο Antonino Salinas στο Παλέρμο
«δάνεισε» το θραύσμα Φάγκαν, τμήμα των Μαρμάρων του Παρθενώνα που βρίσκονται
στο Μουσείο της Ακρόπολης, για έως και οκτώ χρόνια με αντάλλαγμα άλλα ελληνικά έργα
τέχνης.
Οι Έλληνες αποκάλεσαν τη συναλλαγή «κατάθεση», εν αναμονή μιας αλλαγής στην ιταλική νομοθεσία που έχει ήδη γίνει. Το θραύσμα Φάγκαν θα στεγάζεται πλέον μόνιμα στην
Αθήνα. Επιπλέον, το Μουσείο V&A αυτό το μήνα «δάνεισε» την κεφαλή του Έρωτα του 3ου
αιώνα στην Τουρκία για έξι χρόνια, ενώνοντάς την ξανά με τη μαρμάρινη σαρκοφάγο του.
Κανείς δεν πιστεύει ότι θα επιστρέψει (στο Λονδίνο).
Ρώτησα τον διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης Νικόλαο Σταμπολίδη σχετικά με την
προσφορά του Βρετανικού Μουσείου για μια «θετική συνεργασία».
«Θα μπορούσε να υπάρξει μια βάση για εποικοδομητικές συνομιλίες», επεσήμανε, επικαλούμενος το προηγούμενο της Σικελίας. «Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η αρχή των
πάντων». Αλλά φάνηκε επιφυλακτικός μήπως οι Βρετανούς προσφέρουν δώρα τα οποία
δεν προσδιορίζουν.
«Αν σου κόψω τα πόδια και τα χέρια, δεν θα τα ήθελες πίσω;», είπε. Στη συνέχεια έστρεψε
τη συζήτηση στην άποψη ότι τα γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Βρετανικού
Μουσείου. «Τι είναι η ακεραιότητα; Ο εγωισμός της ιστορίας των 200 χρόνων ενός μουσείου ή η δημιουργία του Παρθενώνα που χτίστηκε πριν από 2.500 έτη;».
Ο Σταμπολίδης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν ζητά τίποτα άλλο πίσω εκτός από τα γλυπτά—
Έχει ήδη αρκετά πολύτιμα αντικείμενα. «Μισώ να κρατώ πράγματα στο υπόγειο. Ζητάμε
μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα, όχι για εμάς αλλά για την ανθρωπότητα».
Υποστήριξε, επίσης, ότι τα μάρμαρα —που
απεικονίζουν άνδρες και γυναίκες, νέους και
ηλικιωμένους, πλούσιους και φτωχούς— ήταν συνεχίζεται στη σελίδα 5
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η πρώτη αναπαράσταση «όλων των συνιστουσών της δημοκρατίας». Απηύθυνε
αυτή την έκκληση προς την κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου, τον Όσμπορν και τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. «Στις
δύσκολες μέρες που ζούμε, η επιστροφή τους θα ήταν μια πράξη
ιστορική. Θα ήταν σαν οι Βρετανοί να αποκαθιστούσαν την ίδια
τη δημοκρατία. Αν ήσουν ο Βρετανός πρωθυπουργός, δεν θα
ήθελες να σε θυμούνται ως τον
αυτόν πού έδωσε κάτι και όχι ως
δανειστή;
Θα χρειαστεί μια ηράκλεια προσπάθεια για να επιτευχθεί μια
συμφωνία - αλλά το τέλος του
παιχνιδιού έχει ξεκινήσει.

συνέχεια από τη σελίδα 4

Γιώργο Γρηγοριάδη που βγάζει και την αντικατάσταση του
καλοκαιριού να λέει την πρώτη
καλημέρα στους τηλεθεατές.
Όσο για το ΣΚ, μετά από χρόνια προσπαθειών, η Φαίη
Μαυραγάνη επιστρέφει στον
ΑΝΤ1 από τον οποίο αποχώρησε το 2012 και μάλιστα όχι με τον καλύτερο τρόπο. Η δημοσιογράφος μετά την τεράστια
επιτυχία στο OPEN θα μεταφέρει την εκπομπή της στην ίδια ζώνη καθώς απαράβατος
όρος του συμβολαίου της και αυτή τη φορά είναι να μην κονταροχτυπηθεί με τον σύζυγό
της, Νίκο Μάνεση που κάνει εκπομπή στον ALPHA στη ζώνη 10 με 1.

ΟPEN
O Aκης Παυλόπουλος φεύγει για τον ΣΚΑΪ, ο
Παναγιώτης Στάθης έρχεται από τον ΑΝΤ1 και
από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μαζί
του και ο Δημήτρης Καμπουράκης πάλι από
Kίνηση Ματ του Ισραήλ
το ΣΚ αυτή τη φορά του ΣΚΑΪ για να αναλάΜηνύματα υπέρ της Ελλάδας και με πολβουν από κοινού την καθημερινή εκπομπή του
λαπλούς αποδέκτες στέλνει η κίνηση του
OPEN “Ώρα Ελλάδος”. Η ζώνη ωστόσο θα διΙσραήλ να δεσμεύσει με άδεια της Αθήνας,
χοτομηθεί όπως παλιά με το “Ώρα Ελλάδος 5”
δύο θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.
που έχει διάρκεια δυο ωρών και θα παρουσιάΟι συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές συζουν η Χρύσα Φωσκόλου που έφυγε από τον ΑΝΤ1 και
μπίπτουν με το παράνομο τουρκολιβυκό
την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” και ο Μάνος Νιφλής
μνημόνιο, το οποίο το Ισραήλ αμφισβητεί.
δίνοντας τη σκυτάλη στο “Ώρα Ελλάδος 7” με ΚαμπουΌπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», οι
ράκη – Στάθη.
περιοχές, που δεσμεύτηκαν για το διάστηΌσο για το Σαββατοκύριακο, εκεί μεταφέρεται η Ευλαμα από 26 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου για
μπία Ρέβη από τις καθημερινές έχοντας δίπλα της τον
ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού του ΙσΒαγγέλη Δουράκη στο αστυνομικό ρεπόρταζ από μεραήλ, συμπίπτουν με το παράνομο τουρταγραφή από τον ALPHA και τον Γιώργο Σιαδήμα από
κολιβυκό μνημόνιο, το οποίο το Ισραήλ αμφισβητεί.
μεταγραφή από το Kontra για να πάρουν τη θέση της Φαίης Μαυραγάνη στο πιο επιτυχηΩς εκ τούτου, το αίτημα της ισραηλινής πλευράς αποτελεί σαφές μήνυμα των συμμάχων μένο πρωινό του ΣΚ.
υπέρ της νομιμότητας, ενώ αμφισβητεί ευθέως τις αιτιάσεις της Άγκυρας, που κατηγορεί την
Ελλάδα ως δήθεν παραβάτη του διεθνούς δικαίου.
EΡΤ
Η κίνηση του Ισραήλ γίνεται την ώρα που η Άγκυρα προετοιμάζεται για την έξοδο του τουρ- Aπό τις αλλαγές δεν κατάφερε να ξεφύγει ούτε η ΕΡΤ και μάλιστα με την κατάργηση μιας
κικού γεωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν», πιθανόν στις 9 Αυγούστου και αναμένονται ζώνης αυτής του 10-12 που γίνεται πλέον ψυχαγωγική. Έτσι, το δίδυμο Κώστας Παπαχληδηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον προορισμό του γεωτρύπανου.
μίντζος και Χριστίνα Βίδου μετακομίζουν το πολύ πρωί στη ζώνη 6-10 και ο Δημήτρης Κοτταρίδης πηγαίνει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου αναζητώντας την κατάλληλη παρτενέρ
από το μόνιμο προσωπικό της δημόσιας τηλεόρασης.

Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Όλες οι αλλαγές σε πρόσωπα
και εκπομπές τη νέα σεζόν

Με φοβερές ανακατατάξεις, μεταγραφές και αλλαγές θα βγει στον αέρα από Σεπτέμβριο η πρωινή
ενημερωτική ζώνη των καναλιών. Με λίγα λόγια
δεν έχει μείνει τίποτα στη θέση του και σε κανένα
κανάλι εκτός από τον ΑLPHA που έχει επιλέξει
εκείνη την ώρα μια διαφορετική επιλογή, αυτή του
Happy Day, αλλά και το MEGA με την “Κοινωνία
Ωρα MEGA”.
Τσιμτσιλή και Χασαπόπουλος – Βούλγαρη κέρδισαν το στοίχημα και συνεχίζουν ως έχουν… Οι
υπόλοιποι όχι μόνο ανακατεύουν την τράπουλα,
αλλά οι τηλεθεατές θα χρειαστούν “σκονάκι” για να καταφέρουν να συνηθίσουν τις αλλαγές
σε πρόσωπα και δομή εκπομπών τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα.
ΣΚΑΪ
Η Μαρία Αναστασοπούλου φεύγει και στη θέση
της έρχεται ο Άκης Παυλόπουλος. Μάλιστα,
ήταν και η πρώτη μεταγραφή της νέας σεζόν
όταν εκείνος έκανε γνωστό ότι δεν πρόκειται
να συνεχίσει στο OPEN γιατί είχε ήδη συμφωνήσει να βρίσκεται στον ΣΚΑΪ μαζί με τον Δημήτρη Οικονόμου. Στο “Σήμερα” προστέθηκε
λίγο αργότερα και η Ντόρα Κουτροκόη καθώς η
εκπομπή θα έχει διάρκεια από τις 5- 10. Ωστόσο, την πρώτη ώρα θα καλύπτει ο Άκης Παυλόπουλος και η Μάρω Καρούση παρουσιάζοντας
ουσιαστικά το πρώτο δελτίο της ημέρας.
Όσο για το Σαββατοκύριακο, ο Γιώργος Αυτάς παραμένει στη θέση του με το “Καλημέρα”
και αρκετές αλλαγές στο σκηνικό και στο στήσιμο της εκπομπής, ενώ τη ζώνη 10-12 αναλαμβάνει ο Γιάννης Πιτταράς που επιστρέφει στον ΣΚΑΪ από την ΕΡΤ μαζί με τον Γιώργο
Γρηγοριάδη που έφυγε από τον ALPHA.
ΑΝΤ1
Τελικά ο Γιώργος Παπαδάκης έμεινε για ακόμη μια σεζόν παρά το γεγονός ότι ήταν πολλοί
αυτοί που στοιχημάτιζαν υπέρ της αποχώρησής του από την τηλεόραση. Αυτή τη φορά
όμως θα αποκτήσει παρτενέρ και μάλιστα όχι νεόκοπη αλλά με εμπειρία άρτι αφιχθείσα
από το κανάλι του Νέου Φαλήρου. Αυτή δεν είναι άλλη από την Μαρία Αναστασοπούλου,
η οποία απέρριψε την σόλο καριέρα στον ΣΚΑΪ και προτίμησε να θητεύσει δίπλα στον
“δάσκαλο” της πρωινής ζώνη. Η εκπομπή θα βγαίνει και αυτή στον αέρα από τις 5 με τον

Πρόκληση: Εκατοντάδες παιδιά φωνάζουν στην Αγία
Σοφία «ο Αλλάχ είναι μεγάλος»

Σοκ έχει προκαλέσει ένα βίντεο από το εσωτερικό της
Αγίας Σοφίας με εκατοντάδες παιδιά να φωνάζουν το
γνωστό ισλαμιστικό σύνθημα «Αλλαχού ακμπάρ». Το
παραπάνω σκηνικό-πρόκληση έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη «Συνάντηση θερινών σχολείων στην
Αγία Σοφία», την οποία
διοργάνωσε το ίδρυμα
TÜGVA ( Ίδρυμα Τουρκικής
Νεολαίας), στο οποίο αναφέρεται πως έχει διοικητική
θέση ο Μπιλάλ Ερντογάν,
γιος του Τούρκου προέδρου. Στο αποκαλυπτικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται αρχικά κάποιος να λέει στα παιδιά τη φράση «τεκμπίρ» και στη
συνέχεια όλα μαζί να φωνάζουν «Αλλαχού ακμπάρ», δηλαδή «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος».
Όλα αυτά στη «σκιά» της τουρκικής προκλητικότητας και της εξόδου του «Αμπντουλχαμίτ
Χαν» στην Ανατολική Μεσόγειο, που ήδη έχει ανεβάσει το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
«Ενορχηστρωτής» ο Ερντογάν Κατά την επέτειο μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί,
πριν από λίγες μέρες, τουρκικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν στις δύο ειδικές εκδόσεις καθώς και
στο ντοκιμαντέρ που παρουσίασε η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας.
Μάλιστα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν αυτός που έγραψε τον πρόλογο στο ένα από τα
δύο βιβλία που παρουσιάστηκαν, θέλοντας να υπενθυμίσει πως με προεδρικό διάταγμα
στις 10 Ιουλίου του 2020 λειτούργησε ξανά η Αγία Σοφία ως τζαμί.
Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζει στον πρόλογο του αμφιλεγόμενου βιβλίου, μεταξύ άλλων,
πως «το τζαμί της Αγίας Σοφίας που αποτελεί σύμβολο νίκης μιας κατάκτησης που άνοιξε και έκλεισε μια εποχή και τα σημαντικά κειμήλια των προγόνων μας, θα συνεχίσει να
ζει ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς αποτελεί έργο που προσθέτει ομορφιά
στην Κωνσταντινούπολη. Η επαναλειτουργία της ως τζαμιού ύστερα από 86 έτη αποτελεί
σίγουρα ένα ιστορικό γεγονός». Παράλληλα, αναφέρει ότι «το έργο αυτό, που το ετοίμασε
η Διεύθυνση Επικοινωνιών, αποκαλύπτει την ιστορική, αρχιτεκτονική, θρησκευτική και πολιτιστική σημασία του τεμένους της Αγίας Σοφίας. Θέτει επίσης την επαναλειτουργία της
Αγίας Σοφίας ως τζαμιού στο πλαίσιο του εθνικού και διεθνούς δικαίου».
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Κατασκευή 55 κατοικιών
από την Ομοσπονδιακή
κυβέρνηση στο Κέμπριτζ
Ο
αξιότιμος
Ahmed
Hussen, Υπουργός Στέγασης και Διαφορετικότητας
και Ένταξης, Bryan May,
Κοινοβουλευτικός Γραμματέας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και βουλευτής του Cambridge,
Steve Clark, Υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων και Στέγασης του Οντάριο, Karen
Redman, Πρόεδρος της Περιφέρειας Ο
Waterloo και η Kathryn McGarry, δήμαρχος
του Cambridge, ανακοίνωσαν χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων δολαρίων
για την υποστήριξη 55 νέων κατοικιών στο
Cambridge, ON.
Η κυβέρνηση του Καναδά επενδύει σχεδόν 15 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει αυτό το έργο. Η επαρχιακή κυβέρνηση
συνεισφέρει σχεδόν 1,4 εκατομμύρια δολάρια μέσω της IAH και περισσότερα από
280.000 δολάρια από το Ταμείο Κοινωνικών
Υποδομών, ενώ η Περιφέρεια του Βατερλό
συνεισφέρει 634.520 δολάρια και η πόλη
του Κέμπριτζ συνεισφέρει 700.000 δολάρια.
Το νέο κτίριο κατοικιών μικτού εισοδήματος
βρίσκεται στην οδό Hespeler 195 και αναπτύχθηκε από την Home Concept Property
Management. Θα διαθέτει προσιτές μονάδες με υπηρεσίες υποστήριξης επισκέψεων που προορίζονται για άτομα με ψυχικές
ασθένειες, σωματικές αναπηρίες και ομάδες
ιθαγενών στο Κέμπριτζ. Η προσβασιμότητα είναι κεντρική στο σχεδιασμό του κτιρίου – το οποίο θα περιλαμβάνει μονάδες με
καθολικό σχεδιασμό, πλήρως προσβάσιμες
μονάδες και κοινόχρηστους χώρους με χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.
Το έργο ξεκίνησε την άνοιξη του 2021 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του
2023.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Την έκπληξη κάνει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος φέτος τον Δεκαπενταύγουστο
θα μεταβεί στο Μόντρεαλ του Καναδά για
συναντήσεις με την ομογένεια.
Η παρουσία της ομογένειας μας είναι σημαντική καθώς σύμφωνα με την απογραφή
του 2016, στον Καναδά υπάρχουν αυτή τη
στιγμή 271.405 μόνιμοι κάτοικοι ελληνικής
καταγωγής (δεν συγκαταλέγονται άτομα
ελληνικής καταγωγής που μετανάστευσαν
Το έργο στέγασης επεκτείνεται και σε ευ- εκεί από περιοχές εκτός Ελλάδος, όπως για
άλωτους νέους που βιώνουν ή διατρέχουν παράδειγμα από την Κωνσταντινούπολη,
κίνδυνο έλλειψης στέγης και θα έχουν σύ- από την Αίγυπτο και την Βόρεια Ήπειρο).
ντομα πρόσβαση σε νέα υποστηρικτική
στέγαση στο Windsor.
Ο αξιότιμος Ahmed Hussen, Υπουργός Στέγασης και Διαφορετικότητας και Ένταξης, ο
Chris Bittle, Μέλος του Κοινοβουλίου για
το St. Windsor, On. Αυτό το έργο έλαβε μια
επένδυση 840.000 $ μέσω του Investment
in Affordable Housing (IAH), ενός κοινού
προγράμματος που χρηματοδοτείται από Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι ο 75χροτην ομοσπονδιακή και την επαρχιακή νος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ θα παρουκυβέρνηση.
σιάσει στο TIFF με το ημι-αυτοβιογραφικό
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός δράμα «The Fabelmans», με πρωταγωνισυγκροτήματος διαμερισμάτων έξι μονά- στές τους Μισέλ Ουίλιαμς, Πολ Ντάνο και
δων, τριών ορόφων για να φιλοξενήσει 10 Σεθ Ρόγκεν
νέους ηλικίας 16-24 ετών. Το αρθρωτό κτίριο, με προσβάσιμα και καθολικά στοιχεία ΟΣτίβεν Σπίλμπεργκ θα κάνει την πρώτη
σχεδιασμού, είναι το πρώτο του είδους του του εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιστο Windsor που απευθύνεται σε άστε- νηματογράφου του Τορόντο (TIFF), στον
γους νέους. Θα χρησιμεύσει για να δώσει Καναδά.
στους διαχειριστές δημοτικών υπηρεσιών Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι ο 75χροκαι στους ιθαγενείς διαχειριστές προγραμ- νος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ θα παρουμάτων την ευελιξία να σχεδιάζουν και να σιάσει στο TIFF με το ημι-αυτοβιογραφικό
προσφέρουν λύσεις με βάση τις ανάγκες δράμα «The Fabelmans», με πρωταγωνιτων κοινοτήτων τους μέσω πρωτοβουλι- στές τους Μισέλ Ουίλιαμς, Πολ Ντάνο και
ών όπως νέες κατασκευές για την παροχή Σεθ Ρόγκεν.
ασφαλών, οικονομικά προσιτών κατοικιών. Η ιστορία έχει βιογραφικά στοιχεία από
τα νεανικά χρόνια του Σπίλμπεργκ στην

Στάινεμ, την ηθοποιό και συγγραφέα Γουάντα Σάικς και την πρωτευοντολόγο Τζέιν
Γκούντολ.
Η σειρά κάνει πρεμιέρα στην Apple TV
Plus στις 9 Σεπτεμβρίου και το συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί στις 9 – 13 Σεπτεμβρίου.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του
Τορόντο πραγματοποιείται από τις 8 έως τις
18 Σεπτεμβρίου.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Φεστιβάλ Κάμερον Μπέιλι τόνισε ότι εμπνέεται από τη
γνώση των γυναικών για τα κοινωνικά ζητήματα και την πολιτική των φύλων.

Ο Καναδάς καλεί την Κίνα σε
αποκλιμάκωση της έντασης
Ο Καναδάς ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αυξημένες εντάσεις μετά την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι
στην Ταϊβάν αυτή την εβδομάδα, δήλωσε
σήμερα Τετάρτη η υπουργός Εξωτερικών
της χώρας, Μέλανι Τζολί, καλώντας την
Κίνα να αποκλιμακώσει.
«Οι βουλευτές πραγματοποιούν επισκέψεις
σε όλο τον κόσμο και σαφώς η επίσκεψη

Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να πάει
καλοκαίρι στην ομογένεια είναι έκπληξη για
το ελληνικό σκηνικό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι η σχέση του ΠΑΣΟΚ
με τους απόδημους Έλληνες είναι έντονη.
Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ
του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων του
Εξωτερικού.
Η τελευταία επίσκεψη Έλληνα πολιτικού στο
Μοντρεάλ ήταν τον Απρίλιο από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Ανδρέα Κατσανιώτη.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα εμφανιστεί
πρώτη φορά στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου του Τορόντο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
του Τορόντο θα παρουσιάσουν οι
Χίλαρι Κλίντον και Τσέλσι Κλίντον
Η Χίλαρι Κλίντον και η Τσέλσι Κλίντον θα
συμμετάσχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) για να παρουσιάσουν τη σειρά ντοκιμαντέρ «Gutsy».
Η πρώην υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ
και η κόρη της θα πάρουν σε συνέδριο στο
πλαίσιο του TIFF, μια από τις πολλές εκδηλώσεις συνομιλίας που θα πραγματοποιηθούν στο Φεστιβάλ στον Καναδά.
Στη σειρά ντοκιμαντέρ «Gutsy» βασισμένη στο βιβλίο των Κλίντον «The Book of
Gutsy Women» μητέρα και κόρη συζητούν
με ηρωίδες τους, μεταξύ άλλων με τη δημοσιογράφο και πολιτική ακτιβίστρια, Γκλόρια

Δεκαπενταύγουστος: Ο Νίκος
Ανδρουλάκης θα κάνει διακοπές
με την ομογένεια στο Μοντρεάλ

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να αυξηθούν οι εντάσεις ή ως πρόσχημα», τόνισε η Τζολί, μιλώντας μαζί με τη
Γερμανίδα ομόλογό της Ανναλένα Μπάερμποκ, σε δημοσιογράφους στο Μόντρεαλ.
«Καλούμε την Κίνα να αποκλιμακώσει, γιατί
υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο να αυξηθούν οι
εντάσεις, αλλά και να αποσταθεροποιηθεί η
περιοχή», είπε η Τζολί.

Αριζόνα. Ένας νεαρός άνδρας, τον οποίο
υποδύεται ο Γκάμπριελ Λαμπέλ, μαθαίνει
ένα συγκλονιστικό οικογενειακό μυστικό
τη στιγμή που ανακαλύπτει τη δύναμη του
κινηματογράφου.
Ο Σπίλμπεργκ συνυπογράφει το σενάριο της ταινίας «The Fabelmans» και ήταν
η πρώτη του σεναριακή απόπειρα μετά
το έπος επιστημονικής φαντασίας «A.I.
Artificial Intelligence» του 2001. Συνεργάστηκε με τον Τόνι Κουσνέρ, ο οποίος
έγραψε το σενάριο για τις ταινίες «Munich»,
«Lincoln» και «West Side Story».
Το TIFF έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 18 Σεπτεμβρίου
φέτος και η ταινία «The Fabelmans» θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στα τέλη Νοεμβρίου.

Εκλέχτηκε η νέα ηγεσία του
Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού
Στα Ιωάννινα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου και γενέτειρα των ευεργετών συνήλθε την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 η γενική
συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού (Π. Σ. Η. Ε.) με στόχο τον απολογισμό της δράσης του Συμβουλίου και την δια ζώσης διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών.
Στην συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στους
χώρους του Ξενοδοχείου Grand Serai, συμμετείχαν αντιπρόσωποι των Ηπειρωτών
από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη και
την Αυστραλία, οι οποίοι έκαναν και τον
απολογισμό της δράσης από το 5ο Τακτικό
Συνέδριο το οποίο, έλαβε χώρα διαδικτυακά το Σαββατοκύριακο, 24 και 25 Ιουλίου
2021 και εξέλεξαν τη νέα ηγεσία.
Ο πρόεδρος του Π. Σ. Η. Ε. κ. Χρυσόστομος
Δήμου εκ μέρους του Δ.Σ. έκανε τον απολογισμό των πλούσιων δράσεων του τελευταίου έτους και ακολούθησε ο οικονομικός
απολογισμός από τον Ταμία κ. Ηλία Γαλανό.
Ακολούθησε συζήτηση η οποία εστιάστηκε
στα προβλήματα τα οποία δεν επέτρεψαν
να πραγματοποιηθούν οι εκλογές τα τελευταία χρόνια και για το λόγους αυτούς ψηφίστηκε τροπολογία στο ισχύον καταστατικό

με την οποία δίνει την δυνατότητα όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες να διεκπεραιώνονται η αρχαιρεσίες διαδικτυακά.
Στο δεύτερο μέρος της Γενικής Συνέλευσης
πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. για την επόμενη τριετία.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως
ακολούθως:
Πρόεδρος: Χρυσόστομος Δήμου, Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Δημητρίου, Γενικός
Γραμματέας: Σπύρος Κωσταδήμας, Ειδικός
Γραμματέας: Παναγιώτης Μπουζιούρης,
Ταμίας: Ηλίας Γαλανός, Βοηθός Ταμία: Εύα
(Ευανθία) Καντλή.
Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού, Χρύστομος Δήμου.
Εκπρόσωπος Τύπου & Επικοινωνίας: Θεοφάνης Καλυβιώτης
Μέλη: Βάσει του άρθρου 9 του Καταστατικού το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τους προέδρους των Πανηπειρωτικών Ομοσπονδιών
καθώς και από τον εκάστοτε πρόεδρο της
«ΟΜΟΝΟΙΑΣ».
Επικεφαλής της εξελεγκτικής Επιτροπής
εκλέχθηκε ο κ. Σταύρος Ζιώγας.
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Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Προωθείται η δημιουργία μιας
δικοινοτικής μονάδας ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
μιλά στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
για ΜΟΕ, Τουρκία, Ενέργεια και Ουκρανικό
και αποκαλύπτει σχέδιο της ΕΕ για δικοινοτική δράση στην ηλιακή ενέργεια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ιδέα
της δημιουργίας μιας δικοινοτικής μονάδας
ηλιακής ενέργειας η οποία θα μπορούσε
«να συνεισφέρει στις ενεργειακές ανάγκες
και των δύο κοινοτήτων», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η Κομισιόν, πρόσθεσε, έχει «ετοιμάσει το
έδαφος για την ανάπτυξη μιας προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας» σύμφωνα με
την Πρόεδρο.
Η κ. Φον ντερ Λάιεν σχολίασε επίσης το
ενδεχόμενο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας για
τον διαμοιρασμό του ηλεκτρισμού που θα
παραχθεί μέσω της πλωτής μονάδας που
κατασκευάζεται στο νησί, συμφωνία που
«θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα
για μια ευρύτερη συζήτηση για τη διαχείριση
της ενέργειας στην Κύπρο».
Απαντώντας σε γραπτές ερωτήσεις επικεντρωμένες στο ζήτημα της ενέργειας, η
Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε
ακόμα πως η Κομισιόν αναμένει από την
Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειας κατά της ΕΕ ή των κρατών μελών της,
και υπογράμμισε πως «νέες μονομερείς
ενέργειες ή προκλήσεις κατά παράβαση του

διεθνούς δικαίου» θα έχουν «πολιτικές και
οικονομικές επιπτώσεις» για τη χώρα.
Στη συνέντευξή της η κ. Φον ντερ Λάιεν
αναφέρθηκε ακόμα στο πώς η Κύπρος μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια
της ΕΕ ενόψει του χειμώνα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, και εξήγησε πως η ΕΕ
εστιάζει στην διαφοροποίηση των πηγών
φυσικού αερίου ώστε να αποτρέψει εξαρτήσεις στο μέλλον.
Υπογράμμισε ακόμα πως πιστεύει ότι η
πλειοψηφία των Ευρωπαίων αντιλαμβάνονται την ανάγκη για κυρώσεις κατά της
Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία,
και πρόσθεσε πως η Μόσχα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αύξηση των τιμών
ενέργειας και τροφίμων.
Ενέργεια και οικοδόμηση εμπιστοσύνης
στην Κύπρο
Ερωτηθείσα κατά πόσο ένα πακέτο μέτρων
οικοδόμησης εμπιστοσύνης που να περιλαμβάνει συμφωνίες για τους υδρογονάνθρακες πριν την επανένωση θα μπορούσε
να εξισορροπήσει το δικαίωμα της Κυπριακής κυβέρνησης να λαμβάνει αποφάσεις
στον τομέα της ενέργειας και την επιθυμία
της Τουρκοκυπριακής κοινότητας για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε θέματα
ενέργειας, η κ. Φον ντερ Λάιεν εστίασε σε
ζητήματα παραγωγής ενέργειας.
«Μια συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων
για την εκμετάλλευση των πόρων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, για παράδειγμα σε

Αύγουστος ο μήνας
των διακοπών

σχέση με τον διαμοιρασμό του ηλεκτρισμού
που θα παράγεται μέσω FSRU (σ.σ. πλωτής
μονάδας επαναεριοποίησης), θα μπορούσε
να αποτελέσει το έναυσμα για μια ευρύτερη
συζήτηση για τη διαχείριση της ενέργειας
στην Κύπρο και για το πώς μπορεί καλύτερα να διασυνδεθεί η Κύπρος με το Ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού» είπε.
«Αν εφαρμοστεί σωστά, πιστεύουμε πως
αυτό το μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης
μπορεί να διευκολύνει την επανένωση της
Κύπρου» πρόσθεσε.
Κληθείσα να σχολιάσει πληροφορίες πως η
Κομισιόν εργάζεται με τις δύο πλευρές για
τη δημιουργία μονάδας ηλιακής ενέργειας
στην νεκρή ζώνη, και κατά πόσο η ΕΕ θα
έπρεπε να ήταν πιο ενεργή στην προώθηση
της συνεργασίας μέσω των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, η κ. Φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για ένα τέτοιο έργο.
«Η Κομισιόν είναι ενεργή. Έχουμε ετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη μιας

προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας
για την δημιουργία μιας δικοινοτικής μονάδας ηλιακής ενέργειας, συμβατής με τις
προδιαγραφές των δικτύων ηλεκτρισμού»
σημείωσε.
«Η εγκατάσταση αυτή θα μπορούσε να συνεισφέρει στις ενεργειακές ανάγκες και των
δύο κοινοτήτων, αυξάνοντας το ποσοστό
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, κατά τρόπο σύμφωνο με την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» εξήγησε.
«Η ενέργεια είναι βασικός τομέας για την
Κύπρο. Εμπεριέχει μεγάλες ευκαιρίες για
τις κοινότητες να έρθουν κοντά. Η Κομισιόν
είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες σε
αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων μέσω σχεδιασμών για ένα μελλοντικό ενωμένο σύστημα ενέργειας» υπογράμμισε η Πρόεδρος.
Απαντώντας σε ξεχωριστή ερώτηση, υπενθύμισε πως «μέσω του Μέσου Τεχνικής
Υποστήριξης η Κομισιόν στηρίζει στην Κύπρο με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας» και «την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης».
«Για παράδειγμα, έχουμε στηρίξει την Κύπρο στην αναθεώρηση των εθνικών ενεργειακών και κλιματικών της στόχων και μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα ώστε να
ενημερώσει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα», δηλαδή «το πλάνο της
για ένα μέλλον κλιματικής ουδετερότητας»
όπως είπε.

συνεχίζεται στη σελίδα 25

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης
Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)

Ο χιλιοτραγουδισμένος Αύγουστος έκανε την
εμφάνισή του πριν από λίγες μέρες και επειδή
θεωρείται ο δημοφιλής μήνας των καλοκαιρινών
διακοπών προγραμματίζουμε τις διακοπές μας.
Ο “Ελληνικός Τύπος” θα κυκλοφορήσει μέχρι τις
12 Αυγούστου 2022 και θα επιστρέψει
με την έκδοση της 16ης Σεπτεμβρίου 2022.
Ευχόμαστε Καλές διακοπές και Καλή Παναγιά!

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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«Ραβασάκια» σε χιλιάδες
συνταξιούχους
Αντιμέτωποι με την εφορία κινδυνεύουν να
βρεθούν τον προσεχή Σεπτέμβριο χιλιάδες
συνταξιούχοι, καθώς προγραμματίζονται να
τους σταλούν «ραβασάκια» λόγω εκκρεμών
υποθέσεων που σχετίζονται με τα αναδρομικά που έλαβαν και υπάρχει ο κίνδυνος της
παραγραφής. Στην «πρώτη γραμμή» βρίσκονται φορολογούμενοι οι οποίοι δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά
ποσά αποδοχών που έλαβαν το 2016, αλλά
αφορούν παλαιότερα έτη.
Η αιτία του κινδύνου που διατρέχουν αυτοί
οι συνταξιούχοι είναι η πενταετής παραγραφή στην οποία υπόκεινται όλες οι εκκρεμείς
φορολογικές υποθέσεις. Μπροστά στο ενδεχόμενο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 να
μην έχει δικαίωμα η Φορολογική Διοίκηση
να ασχοληθεί με αυτές τις υποθέσεις, είναι
πολύ πιθανό από τον Σεπτέμβριο να υπάρξει μαζική αποστολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων με τον πρόσθετο φόρο
που θα αναλογεί στους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή στους συνταξιούχους.
Το πρόβλημα της πολύμηνης ή ακόμα και
μακροχρόνιας αναμονής στην οριστική καταβολή των συντάξεων έχει ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία αναδρομικών ποσών που
πρέπει να καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ

μαζί με την εκκαθάριση της διαδικασίας. Σε
αρκετές περιπτώσεις τα ποσά αυτά αφορούν παρελθόντα έτη, τα οποία οι συνταξιούχοι πρέπει να τα δηλώνουν έγκαιρα στο
ετήσιο εισόδημά τους. Ακόμα κι αν πρόκειται για ποσά που αφορούν προηγούμενες
φορολογικές περιόδους, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, ώστε να καλύπτεται η συγκεκριμένη
υποχρέωση.
Σε όποιες περιπτώσεις, όμως, κάτι τέτοιο
δεν συνέβη εμπρόθεσμα ή έγινε με λάθος
τρόπο, τότε προκύπτει ο κίνδυνος πρόσθετης φορολογίας εισοδήματος, ακόμα και η
επιβολή προστίμων. Η πράξη προσδιορισμού φόρου αναμένεται να εκδοθεί από την
ΑΑΔΕ εντός της προθεσμίας παραγραφής,
δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους.

Γ. Οικονόμου: Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις
Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα στήριξης
Νέο πακέτο μέτρων στήριξης της κοινωνίας, η οποία πλήττεται από τον
πληθωρισμό, θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, όπως
ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
«Στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού
μετρήσουμε σωστά, ιεραρχήσουμε τις
προετεραιότητες και καταλήξουμε στις
δυνατότητες, ο πρωθυπουργός πολύ
συγκεκριμένα και με μεγάλη σαφήνεια
θα ανακοινώσει ποια είναι εκείνα τα
μέτρα στήριξης που μπορεί να περιμένει
η ελληνική κοινωνία», είπε ο κ. Οικονόμου,
τονίζοντας ότι «οτιδήποτε πετυχαίνουμε με
την ανάπτυξη μετατρέπεται αυτόματα σε
κοινωνικό μέρισμα για να στηρίξουμε την
κοινωνία απέναντι στις συνέπειες της εισαγόμενης ακρίβειας».
Σε ερώτηση για το αν ισχύει ότι εξετάζεται
το μέτρο Fuel Pass 3 από το φθινόπωρο και
μετά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε ότι ισχύουν όσα έχει δηλώσει, ότι οι
ανακοινώσεις για το σύνολο της κοινωνικής
πολιτικής ενόψει χειμώνα θα γίνουν από
τον πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο, οπότε
και θα ανακοινωθούν τα μέτρα που έχουν
αποφασιστεί «κρατώντας εφεδρείες και χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική
σταθερότητα της χώρας».
Πάντως ο κ. Οικονόμου, ξεκινώντας την
ενημέρωση, δήλωση ότι τα έσοδα από τον
τουρισμό «δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να στηρίξει περισσότερο την κοινωνία
που χειμάζεται από την ενεργειακή και από
τις υπόλοιπες κρίσεις και να έχουμε επίσης
τις πολύτιμες εφεδρείες που χρειαζόμαστε
ενόψει του χειμώνα που έρχεται». «Παράλληλα τα έσοδα από τον Τουρισμό περνούν

άμεσα στην καθημερινή οικονομία και ενισχύουν απευθείας το εισόδημα των πολιτών», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο,
η τουριστική κίνηση στη χώρα μας φέτος
καταγράφει ισχυρή δυναμική καθώς οι τουριστικές ροές ξεπερνούν ακόμη και τις πιο
αισιόδοξες αρχικές προβλέψεις. «Οι αφίξεις
από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν τον Ιούνιο σε 3.481.000 καταγράφοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το
περσινό ποσοστό, ήταν περίπου 1.980.000
οι αφίξεις ενώ οριακά αυξημένες είναι συγκριτικά και με τον Ιούνιο το 2019 όταν είχαμε 3.478.000 αφίξεις περίπου».
Ανέφερε ακόμη ως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πάνω από 15.000 τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά την Ακρόπολη ενώ
αυτή την εβδομάδα εκτιμάται ότι οι επισκέπτες στην Αθήνα ξεπέρασαν το 1 εκατ. «Σε
υψηλά επίπεδα κινείται επίσης ο τουρισμός
και σε άλλες περιοχές της χώρας, στην
Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία καθώς
η αντικατάσταση των Ρώσων και των Ουκρανών ταξιδιωτών από επισκέπτες βαλκανικών χωρών μπόρεσε να ισοσκελίσει τις
απώλειες που είχαμε από τους τουρίστες
αυτούς», είπε.

Πυρκαγιές: Αυξημένες 50% οι καμένες
εκτάσεις στην Ελλάδα στα μισά
της αντιπυρικής περιόδου 2022
Aύξηση καταγράφουν οι καμένες εκτάσεις
και ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών στη
χώρα μας κατά το πρώτο μισό της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου (01.05.2022
- 29.07.2022), όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS)
τα οποία ανέκτησε και επεξεργάστηκε η
πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) /
meteo.gr.
Ειδικότερα, με βάση το EFFIS, οι καμένες
εκτάσεις στην Ελλάδα έως και την Παρασκευή 29.07.2022 ανέρχονται σε 172.100
στρέμματα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
περίπου 50% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της περιόδου 2006 - 2021
(114.054 στρέμματα). Σημαντικό ρόλο σε

αυτά τα αρνητικά στατιστικά στοιχεία έχουν
οι έξι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο σε Ιτέα, Ηλεία, Ρέθυμνο, Πεντέλη, Λέσβο και Δαδιά.
Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των δασικών πυρκαγιών, έως και την Παρασκευή
29.07.2022, το EFFIS χαρτογράφησε 38
συμβάντα, με τον μέσο όρο της περιόδου
2006 - 2021 να είναι 22. Η αύξηση στο
πλήθος των δασικών πυρκαγιών κατά τη
διάρκεια του 2022 αντιστοιχεί σε ποσοστό
περίπου 73%. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία
προκαλεί το γεγονός ότι ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών παρουσιάζεται σημαντικά
αυξημένος ήδη από την αρχή της άνοιξης
(Μάρτιος 2022), καταγράφοντας τιμές πάνω
και από τις απόλυτα μέγιστες της περιόδου
2006 - 2021.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τη
φωτιά στο ελληνικό νοσοκομείο:
Μεγάλο πλήγμα για την ομογένεια
«Ηομογένειά μας δέχθηκε σήμερα ένα μεγάλο πλήγμα» τόνισε ο
Οικουμενικός Πατριάρχης για την
καταστροφική πυρκαγιά στο Γηροκομείο του Μπαλουκλή, ωστόσο υπογράμμισε ότι σημασία
έχουν οι ανθρώπινες ζωές.
«Ένα από τα σημαντικότερα φιλανθρωπικά ιδρύματά της, στο
οποίο έβρισκαν περίθαλψη και
ζεστασιά οι ηλικιωμένοι αδελφοί
μας, υπέστη σημαντικές ζημιές
από καταστροφική πυρκαγιά.
Δοξολογούμε τον Θεό που δεν είχαμε θύματα, και ευχαριστούμε τις Κρατικές και
Αυτοδιοικητικές αρχές και τα στελέχη των
πυροσβεστικών δυνάμεων, τους εργαζομένους στο γηροκομείο και στο παρακείμενο
νοσοκομείο, καθώς και όλους όσοι εθελοντικά βοήθησαν στη διάσωση των τροφίμων, αλλά και στη μάχη για την κατάσβεση
της πυρκαγιάς» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος.
«Σημασία έχουν οι ανθρώπινες ζωές. Τα
κτήρια, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά πράγματα μπορούν να αποκατασταθούν.

Αισθανόμεθα πόνο για ό,τι συνέβη, αλλά
θα ξεπεράσουμε και αυτή την δοκιμασία.
Και πάλι, ευχαριστούμε από την καρδιά μας
όλους όσοι βοήθησαν αυτή την δύσκολη
στιγμή, και όλους εκείνους που δηλώνουν
έτοιμοι να μας ενισχύσουν για την αποκατάσταση των ζημιών. Μας συγκινεί το ενδιαφέρον τους, και κυρίως η με κάθε τρόπο
συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση αυτής
της κρίσιμης κατάστασης. Τους ευχαριστούμε που βρίσκονται στο πλευρό μας. Ο Θεός
να τους έχει καλά» κατέληξε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης.

Υπογράμμισε ότι μεγάλη αύξηση αφίξεων
που φθάνει το 280% παρατηρείται και στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης καθώς συμμετέχει
πλέον στο κομμάτι αυτό και η κρουαζιέρα.
«Στόχος τώρα είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και η προσέλκυση
τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, βορειοευρωπαίων συνταξιούχων»,
υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.
Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι η κυβέρνηση
έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά προγραμμάτων που απευθύνονται και στο εσωτερικό
κι έχουν κυρίως σκοπό να βοηθήσουν εκείνους τους συμπολίτες μας που πλήττονται
από τις επάλληλες κρίσεις και δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους. Σκοπός είναι να κάνουν και αυτοί κάποιες μέρες διακοπές δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση
σε περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί
από φυσικές καταστροφές, πρόσθεσε.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα
κοινωνικού τουρισμού του πρώην ΟΑΕΔ
με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ και τρέχει από την 1η Αυγούστου για περιοχές με
ειδική μέριμνα για περιοχές όπως η βόρεια
Εύβοια αλλά και σε εκείνο που απευθύνεται
αποκλειστικά σε συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.
Εξήγησε επίσης ότι ιδιαίτερα διευρυμένο
είναι φέτος και το πρόγραμμα Τουρισμός
για Όλους με την παροχή άυλης ψηφιακής
κάρτας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ακολούθως μία ενημέρωση για τις πυρκαγιές
επισημαίνοντας ότι την τελευταία εβδομάδα
το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει
σε 756 αστικές πυρκαγιές, 472 παροχές βοήθειας και 297 δασικές πυρκαγιές ενώ μόνο
το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 41 δασικές πυρκαγιές.

Αυγούστου 5, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία - Ηχηρή απάντηση της Ελλάδας
Με ανυπόστατες κατηγορίες για παραβίαση
της Συνθήκης της Λωζάνης και προκλητικές
αναφορές σε δήθεν «τουρκική» μειονότητα
στη Θράκη, η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της εναντίον της Ελλάδας και επιχειρεί
αντιστροφή της πραγματικότητας.
«Ενώ η Ελλάδα θα πρέπει να παρέχει στην
Τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης
την απαραίτητη υποστήριξη και διευκόλυνση για την εκλογή, τη διαχείριση και τη διάρθρωση των Μουφτήδων της, είναι απαράδεκτο να προσπαθεί να φέρει τον Μουφτή
υπό τον δικό της έλεγχο, παρά τη θέληση
της Τουρκικής μειονότητας της Δυτικής
Θράκης», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου
Εξωτερικών που κάνει λόγο για παραποίηση της αλήθειας και τονίζει ότι οι πολιτικές
της Άγκυρας οδήγησαν σχεδόν σε αφανισμό της ακμάζουσας ελληνικής μειονότητας
σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο.
«Οι Μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στη
Θράκη ζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Απολαμβάνουν όλα όσα μια δημοκρατική και
ευνομούμενη πολιτεία παρέχει στο σύνολο των πολιτών της, χωρίς εξαιρέσεις. Ας
αναλογισθεί η Τουρκία, πριν προβεί σε
υποδείξεις προς οποιονδήποτε, πόσα από
τα άρθρα της Συνθήκης της Λωζάνης έχει
η ίδια σεβαστεί», υπογράμμισε το ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών.
«Έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη και οι συνταγματικές επιταγές και τα όσα προβλέπει
και περιγράφει το διεθνές δίκαιο και συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.
Αυστηρή προειδοποίηση στην Άγκυρα
από την Φον ντερ Λάιεν
Την ίδια ώρα, τα βλέμματα όλων βρίσκονται
στο πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ
Χαν» που αναμένεται να ξεκινήσει για την
Αν. Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου. Η πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής μάλιστα,
απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στην
Άγκυρα να απέχει από μονομερείς ενέργειες αλλιώς θα αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.
«Στην περίπτωση που η Τουρκία δεν

εμπλακεί εποικοδομητικά στην ανάπτυξη
μιας γνήσιας εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά επιστρέψει σε νέες
μονομερείς ενέργειες ή προκλήσεις κατά
παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, αυτό θα
έχει πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις»,
ανέφερε η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.
Το επικρατέστερο σενάριο, θέλει την Άγκυρα να στέλνει το πλωτό γεωτρύπανο αρχικά
στην Κύπρο για να μετρήσει τις ελληνικές
και διεθνείς αντιδράσεις.
«Στην Κύπρο έχει κάνει έξι γεωτρήσεις έως
τώρα η Τουρκία, σε περιοχές εκτός οριοθετήσεως αλλά και εντός οριοθετημένων τεμαχίων. Πιθανόν να ξεκινήσει κάπου εκεί και
αναλόγως των αντιδράσεων θα δει πως θα
κινηθεί», δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας,
Άγγελος Συρίγος.
«Δεν αποκλείεται να κινηθεί δυτικά προς
την ελληνική πλευρά, να έρθει οριακά εκεί
που συναντιούνται οι ΑΟΖ αλλά το πιο πιθανό είναι να κινηθεί ανατολικά προς την
Κύπρο», δήλωσε ο Αλέξης Διακόπουλος,
Τέως σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας.
Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις
της Άγκυρας και διατηρεί σε ετοιμότητα τις
Ένοπλες Δυνάμεις της.
Σημαντική επίσκεψη στην Αθήνα
αντιπροσωπείας της Αμερικανικής
Γερουσίας
Συνάντηση ΓΕΕΘΑ με αντιπροσωπεία του
Κογκρέσου
Αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Μέλος
της Βουλής Τζέισον Κρόου πραγματοποίησε, σήμερα, Πέμπτη επίσημη επίσκεψη στο
ΓΕΕΘΑ.
Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε τη σπουδαιότητα της διαρκούς
και δυναμικής ανάπτυξης της στρατηγικής
σχέσης μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στις επιπτώσεις της
Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ως προς
την άμυνα και ασφάλεια του ευρωατλαντικού χώρου και στην ενεργό συμμετοχή της
Ελλάδας στις δράσεις του ΝΑΤΟ για την

Ψηφιακά αντίγραφα ταυτοτήτων:
Δεκτά και από τράπεζες-εταιρείες
τηλεφωνίας από Οκτώβριο
Την ίδια ισχύ με τα αντίστοιχα φυσικά πιστοποιητικά έχουν τα ψηφιακά αντίγραφα
ταυτοτήτων και διπλωμάτων οδήγησης
εντός της ελληνικής επικράτειας που ενεργοποιούν σε καθημερινή βάση εκατοντάδες
χιλιάδες πολίτες, καθώς η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεπώς,
οι πολίτες μπορούν να τα επιδεικνύουν αντί
για την αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα
οδήγησης.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις συναλλαγές των πολιτών με
τράπεζες, με λοιπούς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς και με παρόχους υπηρεσιών
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας θα ισχύουν από
την 1η Οκτωβρίου 2022. Μέχρι τον Οκτώβριο που θα ανακοινωθούν και οι επιμέρους λεπτομέρειες χρήσης των ψηφιακών
αντιγράφων ταυτότητας στις συναλλαγές
με τράπεζες και εταιρείες τηλεφωνίας, οι
συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες και τις
εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα έγγραφα που απαιτούνται στην έντυπη μορφή τους.
Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα
https://wallet.gov.gr έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και μέχρι σήμερα Τετάρτη μεσημέρι
είναι διαθέσιμη για τους πολίτες των οποίων
ο ΑΦΜ λήγει σε ψηφίο από 1 έως και 8 και
επιθυμούν να ενεργοποιήσουν το ψηφιακό
δελτίο ταυτότητας ή/και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης.
Το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας, όπως
έχει ανακοινωθεί, δεν συνιστά ταξιδιωτικό
έγγραφο. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πτήσεις εσωτερικού, αλλά
όχι σε διεθνείς πτήσεις ή σε μετακινήσεις
εντός της ζώνης Σένγκεν. Συχνές ερωτήσεις
και απαντήσεις βρίσκονται στην εφαρμογή
και στο wallet.gov.gr. Επιπλέον, οι πολίτες
μπορούν να υποβάλουν αιτήματα εξυπηρέτησης και υποστήριξης στο
wallet.gov.gr/support.

ενίσχυση της Ανατολικής πτέρυγας της
Συμμαχίας.
Επισήμανε, δε, τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο των στρατιωτικών συνεργασιών και των εταιρικών σχημάτων που
έχουν αναπτυχθεί σε διμερές και πολυμερές
πλαίσιο με χώρες της Βόρειας Αφρικής, της
Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και εδραίωση του
ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου, εταίρου και πυλώνα ασφάλειας και
σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και πέραν αυτής.
Υπογράμμισε, ακόμη, τις διακλαδικές
κοινές δραστηριότητες επιχειρησιακής
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εκπαίδευσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο
της προσφάτως επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
αλλά και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στην Σούδα και την Αλεξανδρούπολη και
στον ρόλο τους στην παροχή σημαντικών
διευκολύνσεων των δυνάμεων των ΗΠΑ και
της Συμμαχίας.
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη διμερή διακλαδική συνεκπαίδευση Ελλάδος
και ΗΠΑ «Poseidon's Rage 22», κατά την
οποία φιλοξενήθηκαν στη Σούδα τα μαχητικά αεροσκάφη F-15E Fighting Eagle και για
πρώτη φορά τα μαχητικά αεροσκάφη F-35
Lightning II, τα οποία σύντομα θα αποκτήσει
και η χώρας μας.
Τέλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στάθηκε στην
στενή συνεργασία δυνάμεων Ειδικών
Επιχειρήσεων των δύο χωρών αλλά
και στην συνεργασία στο πλαίσιο της
ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλυσης και
κυβερνοάμυνας.

Κατώτατος μισθός: Επισπεύδεται η
επόμενη αύξησή του στα 751 ευρώ
Επισπεύδεται η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού έως τα 751 ευρώ, καθώς
η διαδικασία αναμένεται να εκκινήσει άτυπα από το φθινόπωρο, έτσι ώστε στις αρχές του νέου έτους να γίνει η απαραίτητη
αναπροσαρμογή.
Στις προθέσεις του υπουργείου Εργασίας
είναι να επισπευστεί η διαδικασία υποβολής υπομνημάτων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο έλεγχός τους, η τελική
έκθεση του ΚΕΠΕ και η οριστική απόφαση
της πολιτικής ηγεσίας. Η αλματώδης αύξηση των τιμών των προϊόντων, αλλά και
των πρώτων υλών, πιέζουν το οικονομικό
επιτελείο έτσι ώστε να προκύψει έμπρακτη
στήριξη, ειδικά στα χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα.
Έτσι, προετοιμάζεται η υποβολή ρύθμισης
στη Βουλή, από τον Σεπτέμβριο κιόλας,
για να περιγράφεται η επιτάχυνση της διαδικασίας καθορισμού του νέου κατώτατου
μισθού, που θα επηρεάσει τις αποδοχές
600.000 εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα.
Τα ισχύοντα σήμερα
Ο στόχος είναι η όποια τελική αύξηση να
ενεργοποιηθεί το αργότερο έως το τέλος
του α’ τριμήνου της επόμενης χρονιάς.
Κάτι τέτοιο σημαίνει επιτάχυνση της διαδικασίας κατά τρεις μήνες. Είναι γνωστό ότι
σύμφωνα με τα ισχύοντα της σημερινής νομοθεσίας, η έναρξη για τον καθορισμό του
κατώτατου μισθού γίνεται τον Ιανουάριο
ή τον Φεβρουάριο κάθε έτους και η τελική
ανακοίνωση πραγματοποιείται το αργότερο
έως τον Ιούλιο.
Ειδικά για φέτος υπήρξε μια πρώτη επιτάχυνση, καθώς ο ισχύον κατώτατος μισθός
(713 ευρώ μικτά) ενεργοποιήθηκε την 1η
Μαΐου. Όμως τώρα εκτιμάται ότι οι εξελίξεις
στο πεδίο της ακρίβειας, αλλά και ενδεχόμενη προσφυγή στις κάλπες την ερχόμενη
άνοιξη θα πιέσουν περαιτέρω τη διαδικασία. Βέβαια το γεγονός ότι η αύξηση στα 751
ευρώ φαντάζει από κυβερνητικές πηγές ως
η πιο πιθανή, ουσιαστικά «ακυρώνει» την
όλη διαδικασία.
Η έκφραση άποψης από παράγοντες της
αγοράς (από την πλευρά των εργοδοτών
ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ, αλλά και
των εργαζομένων η ΓΣΕΕ) για τον καθορισμό των κατώτατων αποδοχών, πραγματοποιείται ώστε να υπάρχει καλύτερη αντίληψη της συνολικής εικόνας στο εργασιακό

πεδίο.
Για τον ίδιο λόγο εξάλλου υποβάλλονται τεκμηριωμένες προτάσεις και από φορείς της
αγοράς (Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ,
ΔΥΠΑ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΟΒΕ, ΙΝΣΕΤΕ, ΚΕΠΕ, ΟΜΕΔ, ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ και
ΕΙΕΑΔ). Ακόμα και η ίδια η αύξηση του κατώτατου μισθού, ανεξαρτήτως ποσοστού,
αποτελεί ζητούμενο για την αγορά. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες προτάσεις που υπο_βλήθηκαν υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το ποσοστό
της αύξησης. Αν η κυβέρ_νηση έχει ήδη
προαποφασίσει να αυξηθούν σημαντικά οι
κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα
και μάλιστα να γίνουν σχετικές εξαγγελίες
στη ΔΕΘ από τον ίδιο τον πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε η διαδικασία υποβολής προτάσεων υποβαθμίζεται.
Το χρονικό
Υπενθυμίζεται ότι διανύουμε τη χρονιά
κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν δύο
αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Η πρώτη
εξαγγέλθηκε πέρυσι τον Ιούλιο και τέθηκε
σε ισχύ τον Ιανουάριο. Ήταν της τάξης του
2% και οι κατώτατες αποδοχές ανήλθαν
στα 663 ευρώ. Λίγους μήνες μετά, τον Μάιο,
πραγματοποιήθηκε νέα αύξηση κατά 7,5%,
με συνέπεια να διαμορφωθεί στα 713 ευρώ
ο σημερινός κατώτατος μισθός.
Πρόκειται για μια διπλή αύξηση, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από μία τριετία που
ο βασικός μισθός είχε «παγώσει» στα 650
ευρώ. Αυτή ήταν η αύξηση που συντελέστηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από την
προηγούμενη κυβέρνηση και ήταν η πρώτη ουσιαστική παρέμβαση στις κατώτατες
αποδοχές μετά από μία επταετία «παγώματος» που είχε επιβληθεί λόγω μνημονίων.
Άλλωστε, ο κατώτατος μισθός είχε υποστεί δραματική συρρίκνωση τον Φεβρουάριο του 2012, με την 6η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), από τα 751 ευρώ
(συμφωνία των κοινωνικών εταίρων) στα
586 ευρώ. Τότε, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ο υπο-κατώτατος μισθός των 511
ευρώ, ειδικά για νέους έως 25 ετών. Με την
αύξηση του 2019, ο υπο-κατώτατος καταργήθηκε. Άρα, εάν επανέλθει στα 751 ευρώ ο
κατώτατος μισθός το 2023, τότε θα επιστρέψει έπειτα από 11 χρόνια στα επίπεδα που
ήταν προ μνημονίων.
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GTA home sales fall 47% year-overyear, prices down from July: TRREB
The summertime real estate market in the
GTA has slowed to a crawl after yet another
interest rate hike in July — both home sales
and home prices are down from last month.
The Toronto Regional Real Estate Board
(TRREB) revealed July sales in the GTA
have fallen 47 per cent from the same time
last year, and 24 per cent from June.
The board says last month’s 4,912 sales are
an indication that the market is moderating
from the frenzied pace seen in 2021 and in
the first half of this year.
TRREB attributes the slowdown in the
market to soaring interest rates which have
quelled many sellers’ hopes of fetching big
money for their homes.
Canada’s key interest rate was raised a full
percentage point in July, the largest hike in
24 years. The central bank has also noted
that it expects to raise interest rates even
further moving forward.
Last month, the average home sale price
was $1,074,754 — a one per cent increase
from July of last year but a six per cent
drop from $1,145,994 a month prior. The
composite benchmark price was more than
$1.1 million, up 12.9 per cent year-over-year.
The market also saw a drop in new listings,
12,046 last month, down from four per cent
a year ago.
“Many GTA households intend on
purchasing a home in the future, but there
is currently uncertainty about where the
market is headed. Policymakers could help

allay some of this uncertainty,” said TRREB
CEO John DiMichele.
The board is calling on all levels of
government to “reassess and clarify policies
related to mortgage lending and housing
development.”
“Given the importance of the housing
industry as a driver of economic growth, a
transparent process and sound rationale
in the development and management of
stress test guidelines are also of utmost
importance,” said DiMichele.
A recent survey from Urbanation Inc. showed
condo prices in Toronto once again soared
to a record high in the second quarter of
2022 despite a decline in overall sales.
There were 6,792 condo units sold through
April, May, and June, down 19 per cent from
the first quarter of the year and down 24 per
cent year-over-year.
Despite the slowdown, the number of condo
sales in the city remains above the 10-year
average for the second quarter.

Toronto has 77% of Ontario's
monkeypox cases: Public Health Ontario

Men in Toronto make up the vast bulk of
Ontario’s monkeypox cases, according to
new data from Public Health Ontario.
As of July 28, 2022, there are 367 confirmed
cases of monkeypox in Ontario, with 286
(77.9 per cent) in Toronto.
There are also 12 probable cases.

Nearly all of the confirmed infections (99.5
per cent) are in men, with just two cases
identified in females.
So far no deaths from the virus have
been reported. Eleven people have been
hospitalized, but just two of 367 have ended
up in ICU.
Meanwhile, Toronto Public Health (TPH)
says it continues to offer the monkeypox
vaccine to those most at risk.
As of Monday, August 1, TPH says it has
administered 14,289 monkeypox vaccines.
Ontario Public Health says the most
common symptoms of monkeypox are rash,
oral/genital lesions, swollen lymph nodes,
headache, fever, chills, myalgia and fatigue.
Risk Factors (Source: Public Health Ontario)

Union wants 11.7 per cent raise
for Ontario education workers
in bargaining proposal
A union representing Ontario education
workers has asked the province for annual
wage increases of 11.7 per cent -- or $3.25
per hour -- as the two sides hash out a new
collective agreement.
The Canadian Union of Public Employees
-- which represents 55,000 workers
including early childhood educators,
school administration workers, bus drivers
and custodians -- shared a summary of
bargaining proposals it submitted Tuesday
as negotiations continue ahead of existing
contracts expiring at the end of this month.
The union argued workers' wages have
been restricted over the last decade and
inflation is expected to rise further. Public
sector workers have had wage increases
limited to one per cent annually in recent
years due to a controversial government bill.
CUPE said an average wage for permanent
employees is currently $27.87, and the
president of its Ontario School Boards
Council of Unions said moves limiting
education funding by the government and
school boards have "put many education
workers on the brink of poverty."
"Students and workers both deserve better
than the crumbs this government throws our
way, so my coworkers and I are willing to fight
for what students need in the classroom and
what we need to do our jobs even better,"
Laura Walton said in a written statement.
Other education unions in the process of
negotiating new contracts with the provincial
government have also said they intend to
argue for bigger raises to keep up with the
skyrocketing cost of living.
Statistics Canada said the annual inflation
rate in June was 8.1 per cent, the largest
increase since 1983.
The president of the Ontario Secondary
School Teachers' Federation told The
Canadian Press last month that her union
•
The most commonly reported
risk factors include engaging in sexual or
intimate contact (e.g., hugging, kissing,
cuddling) with new and/or more than one
partner.
•
Travel, being immunocompromised,
or having close contact with someone from
outside of the province were less commonly
reported.

is looking for a wage increase that will keep
up with inflation and not be restricted by
legislation.
Premier Doug Ford has said teachers will
get a raise larger than one per cent in their
new contracts but hasn't set an exact figure.
Other bargaining proposals from CUPE
include asks for minimum weekly hours
of work for full-time staff and minimum
standards on vacation and leaves of
absence, as well as funding to extend
benefits to more workers.
A spokeswoman for Education Minister
Stephen Lecce did not comment on
CUPE's proposed wage increase, but said
the government is "intent" on reaching a
deal that ensures students are in class
when school is scheduled to start, with
extracurriculars included.
"Students deserve stability and that's
what we're focused on -- not only so they
can catch up after two years of pandemic
disruptions, but so they can learn the skills
they need to succeed both inside and
outside the classroom," Grace Lee said in a
written statement.
Lecce and Ford have both stressed in recent
weeks they do not want labour disruptions
to affect extracurriculars like sports and
clubs, something that happened during the
last bargaining phase three years ago when
teachers took work-to-rule action.
Teachers' unions have noted, in response,
that extracurriculars are voluntary for
teachers to offer.
•
Although cases have mostly been
identified among males who report sexual
or intimate contact with other males (MSM),
anyone can get monkeypox. Various factors
that may increase the potential risk for
exposure include close, sexual, and/or other
intimate contact with someone who has a
monkeypox rash, sore, or scabs.
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Ontario directs regulator to
register internationally trained
nurses more quickly
Ontario's health minister is giving the
regulatory colleges for nurses and
doctors two weeks to develop plans
to more quickly register internationally
educated professionals.
Sylvia Jones sent directives today to the
College of Nurses of Ontario and the
College of Physicians and Surgeons of
Ontario directing them to make every
effort to register those nurses and
doctors "as expeditiously as possible."
The minister also directed the nursing college
to develop supports for the internationally
trained nurses -- for example to bring their
skills to Ontario standards -- to allow them
to practice "in a timely way."
Jones has asked for reports from the
colleges in two weeks on how they will
accomplish that.
Hospitals have been under strain in the
province, with some emergency rooms
forced to close for hours or days at a time
due to staff shortages.
Nursing groups, hospital executives, other
health-care professionals and advocates
have said that burnout after being on the
COVID-19 front lines for more than two
years and not being properly compensated
have caused people to leave the profession
in droves.
A 2020 report from Ontario's fairness

commissioner
showed
that
14,633
internationally educated nurses were
actively pursuing a licence through the
College of Nurses of Ontario. That same
year, just over 2,000 international applicants
became fully registered members.
The registered nurses' association says the
past decade has seen a growing backlog
of internationally educated applicants and
estimates the queue is near 26,000.
The nurses' college has recently taken steps
to speed up the process, including changes
to language proficiency requirements and
a partnership with the province to create
more supervised practice opportunities, a
spokeswoman has said.
It has registered a record number of nurses
this year, including more international
nurses than in previous years, with 4,728
registrations by the beginning of August.
The college also says it's looking at ways to
streamline the process.

Ontario Training More Workers for In
Demand Careers in Auto Manufacturing
Free Program Will Help 500 People Start
Better Jobs and Earn Bigger Paycheques
The Ontario government is working
for workers by investing $5 million to
provide free training to 500 people from
underrepresented groups to prepare
them for well-paying jobs in the province’s
thriving automotive manufacturing sector.
The project will provide participants with
the necessary skills for rewarding careers
in machine operation, assembly, quality
control, and logistics. The program will also
help address a critical shortage of workers
in a vital industry as Ontario positions
itself as a North American leader in auto
manufacturing.
“Our government is securing gamechanging investments in the province’s auto
sector that will ensure the electric vehicles
and batteries of the future are made here in
Ontario by Ontario workers,” said Premier
Doug Ford. “As we do, we’re investing in
training the next generation of Ontario’s
automotive workers and connecting
hundreds of them with good-paying jobs at
local businesses in immediate need of their
world class talent and expertise.”
Led by the Automotive Parts Manufacturers
Association (APMA), training includes
three-month paid job placements through
APMA’s network of more than 300 small and
medium-sized businesses. After completing
the program, each participant will receive a
job offer from a local employer.
“Our auto workers are heroes, and we need
more of them to deliver our ambitious plan
to build Ontario,” said Monte McNaughton,

Minister of Labour, Immigration, Training
and Skills Development. “This investment
will help local manufacturers find the skilled
workers they need to grow our economy
and connect job seekers with meaningful
careers where they can proudly earn
bigger paycheques for themselves and their
families.”
The program features a combination of online
and on-the-job training, where participants
learn critical skills, such as manufacturing
essentials, project management, and
troubleshooting. Training is tailored to the
needs of each participant and employers
can receive up to $4,600 in wage subsidies
for each trainee.
“The exciting future of the automotive sector
in Ontario will benefit from welcoming
new faces, voices and perspectives,”
said APMA president Flavio Volpe. “This
investment creates a sustainable platform
for communities that haven't historically
participated in the sector to become integral
to its success."
This project is funded by Ontario’s Skills
Development Fund, a more than $200
million initiative that supports innovative
programs that connect job seekers with the
skills and training they need to find wellpaying careers close to home.

The CNE is finally coming back
to Toronto this summer
It’s official: Toronto’s biggest
summer event is coming
back this year. The CNE has
announced it will return in
August 2022.
Mark your calendars because
the CNE will take over the
exhibition grounds from August
19 to September 5.
“We can’t wait to welcome fans back to the
Canadian National Exhibition this summer,
August 19 to September 5, and we are
actively preparing for the in-person return
of Ontario’s beloved tradition,” said Darrell
Brown, CNE Executive Director.
“More than anything, the CNE is excited to
bring back our employees, and to create
thousands more summer jobs and economic
opportunities directly, and indirectly
through our vendors, performers, and local
businesses whose livelihoods have been
impacted by the pandemic.”
Tickets have been on sale since this past

August, when coordinators
launched
their
2021
Virtual Experience: CNE
Connected.
The CNE told Daily Hive in
February 2021 that the team
was “busy planning the 2021
fair.”
But those plans never came
to fruition as they were cancelled several
months later due to uncertainty surrounding
the pandemic.
That was the third time the CNE cancelled
the event in its 142-year history. The first
time was due to WWII, and the CNE closed
in its entirety.
“It has been heartwarming to receive
the overwhelming love and support from
Torontonians, as well as from people far and
wide, who have missed our annual event;
and while we stayed connected with fans
virtually over the past two years — there is
nothing like the in-person experience of the
CNE,” said Brown.

Canada and Ontario support housing
for vulnerable youth in Windsor
Vulnerable youth who are experiencing or at
risk of homelessness will soon have access
to new supportive housing in Windsor.
Today, the Honourable Ahmed Hussen,
Minister of Housing and Diversity and
Inclusion, Chris Bittle, Member of Parliament
for St. Catharines and The Honourable
Steve Clark, Minister of Municipal Affairs
and Housing for Ontario mark the official
opening of the Youth Supportive Housing
building in Windsor, On. This project
received an investment of $840,000 through
Investment in Affordable Housing (IAH),
a joint program funded by the federal and

provincial governments.
The project involves the construction of a
six-unit, three-storey apartment complex to
house 10 youth between the ages of 16-24.
The modular building, with accessible and
universal design components, is the first
of its kind in Windsor targeted to homeless
youth. It will serve to give municipal
service managers and Indigenous program
administrators flexibility to design and
deliver solutions based on the needs of their
communities through initiatives such as
new construction to provide safe, affordable
housing.

Get ready to shovel and shiver this
winter: The Farmers' Almanac
Canadians should brace themselves
for a winter of record-breaking cold
temperatures, according to the long-range
weather predictions in the latest issue of
The Farmers' Almanac Extended Winter
Weather Forecast.
The annual periodical, released Tuesday,
is forecasting one of the coldest winters in
recent years. Temperatures, the forecasts
warn, could plummet as low as -40 degrees
Celsius in areas such as the Rockies and
Prairies during the month of January. Heavy
snowfall is predicted to particularly blanket
Quebec and Ontario.
“The Maritimes will see a good number of
cold rains, and many days filled with wintry
mix storms bringing in snow, sleet, ice and
rain,” The Farmer’s Almanac site warns.
The publication also predicts that areas
such as Labrador and Newfoundland and
the Great Lakes will often “see winter’s
precipitation fall as snow, and sometimes
a lot of it,” with British Columbia forecasted
to welcome decent skiing conditions for the
upcoming season.
But how accurate is The Farmers' Almanac
– and how does it differ from competing

weather forecast publications?
A major competitor of the periodical is
a publication with a similar name -- The
Old Farmers' Almanac – which releases
weather predictions 18 months in advance
(as opposed to The Farmer’s Almanac’s
16 month-in-advance forecasts), but relies
on similar factors for predicting weather
patterns.
These factors include sun spots and moon
phases, prevailing climate cycle, and
proprietary formulas based on meteorology.
The specificity of their 200-year-old
methods, however, are not publicly known.
According to FarmersAlmanac.com, “the
editors of the Farmers' Almanac firmly deny
using any type of computer satellite tracking
equipment, weather lore, or groundhogs.
What they will admit to is using a specific
and reliable set of rules that were developed
back in 1818.”
Although the results are not always
accurate, these rules, the site explains,
have been historically altered and turned
into a formula that is both “mathematical”
and “astronomical.”
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Carmen – Review of 2022 Glimmerglass Festival Production
The Glimmerglass Festival has
created a tradition of offering
something old, something new
and something familiar, usually
a Broadway hit. This year’s
James
Karas
old is Georges Bizet’s classic
chestnut Carmen. There is
a Double Bill of one-act operas already
reviewed by me and the other productions
are coming up.
Carmen, directed by Denyce Graves and
designed by Ricardo Hernandez is a mixed
success but it does build up to a superb last
scene earning it a standing ovation.
Let’s start with one of the most iconic
characters in opera – the cigarette girl
Carmen. Describing her as a femme fatal is
not doing her justice. She is a free woman,
a man-eater, a temptress and a sexual
magnet. Any singer taking on the role must
face those demands which come after the
vocal prowess she must command.
Mezzo-soprano Briana Hunter does have
the requisite voice to carry the role. She
does the Habanera, the histrionics, and
the vocal gymnastic that Bizet demands.
But Carmen needs more than that. Sexual
allure is expressed with body movements
and suggestive dances that can indicate as
they say vertical movements of horizontal
intent. Hunter cannot dance and she settles
for raising her hands in the air and doing a
few awkward moves. She is not a complete
Carmen.

Ian Koziara was scheduled to sing
Don Jose but was replaced by tenor
Mathew Pearce, a member of the
Young Artists Program. I hesitate to
be critical of his performance under
the circumstances. He has a powerful
and expressive voice and a future in
opera. I will leave it at that.
Soprano Symone Harcum has the
juicy role of Micaela and all she has
to do is sing beautifully, be pure and
floor Don Jose when she tells him
about his mother. She almost brings
the house down when she sings “Je
dis que rien ne m'épouvante” (I say
that nothing frightens me). She may
not be the ideal Micaela but she rises to the
occasion when she must and we do enjoy
what she delivers.
Richard Ollarsaba gives perhaps the best
overall performance of the production as
the toreador Escamillo. With a pirate’s patch
over one-eye, he expresses machismo and
self-assurance and sings his signature arias
with exceptional bravado, vitality and clarity.
Carmen is set in Seville where we meet some
bored soldiers in a square. But the soldiers
in this production wear black uniforms with
bullet-proof vests. Many of the women wear
slacks and if we are to guess the time of the
action and the location we may choose, say,
present day Wisconsin as well as anywhere
since there is no paraphernalia to tell us
where we are. We will just go along with the

story.
The sets for the square in Seville of the first
scene, Lillas Pastas’ tavern that follows,
the thieves’ lair in the mountains and the
final encounter outside the stadium are
economical workmanlike and acceptable.
One needs to be sensitive to financial
constraints, no doubt. I have no doubt that
the march of the children to a sprite marching
tune in the opening scene has been deleted
for that very reason.
The last scene shows a large religious
poster of the Virgin Mary. It requires some
comments. The opera as written opens on a
square in Seville where soldiers and people
mill around. Bryce adds a prologue of her
own. We see a dead body on the ground. A
man in a black robe stands over it and some
officers enter, remove the robe and take the

man away. Is it Don Jose who just
killed Carmen being arrested? We
have not met him yet and if it is Don
Jose what is he doing in a priest’s
robe?
In the final scene when Don Jose
begs Carmen to go with him, he
carries a Bible in one hand as if
he were a cleric who wants to save
her soul. In the first scene of the
opera, Don Jose tells us that he is a
Christian and had thought of going
into the priesthood but civilian life
distracted him from doing it. Is
this the justification for Don Jose
appearing in priestly vestments in
the first scene and carrying a bible in the last
scene?. His passion for Carmen is human
and what Graves brings in is at best clumsy
and not exactly supported by the libretto
because it tries to raise Don Jose above the
human.
When you are watching the opera, you are
not picking up details like that especially
in the final scene. We see Don Jose’s
overwhelming passion catapult him into
strangling (no knife here) Carmen in an
emotionally and sexually charged scene. It
got a standing ovation.
Carmen by Georges Bizet opened on July
16 and will be performed in repertory ten
times until August 21, 2022, at the Alice
Busch Opera Theater, Cooperstown, New
York. www.glimmerglass.org

Taking Up Serpents and Holy Ground – Review of 2022 Glimmerglass Festival Productions
On the shores of Lake Otsego,
in the lush greenery of the
rolling hills of Central New
York State, a stone’s throw
from Cooperstown, there
James
Karas
is a hidden gem. It is The
Glimmerglass Festival which
produces an eclectic selection of operas
and musicals every summer. In its 49th
season, it offers four main productions: The
Sound of Music, Carmen, Tenor Overboard
and a Double Bill of one-act operas, Taking
Up Serpents and Holy Ground.
If you have been to the Festival, you do not
need my recommendation. If you have not,
you probably know that the Baseball Hall of
Fame is in Cooperstown. If you do not want
to appear hoity-toity to your sports-minded
friends, pretend you are going to the Hall of
Fame and sneak in a couple of operas. You
can even buy some baseball memorabilia
from Cooperstown’s only street which has
5000 stores selling baseball souvenirs. (So,
I exaggerate. Sue me.)
The two one-act operas under review have
serious religious connections. Taking Up
Serpents is about a dysfunctional family
of a Pentecostal preacher. The libretto by
Jerre Dye includes visions, flashbacks and
dreams leading to a mysterious conclusion
of the work. A guide to the opera comes
from the Gospel of Matthew which speaks
of signs that “will drive out demons” in those
who believe in Jesus, the believers will speak
in tongues and “they will pick up snakes with
their hands; and when they drink deadly

poison, it will not hurt them at all; they will
place their hands on sick people, and they
will get well.” Mark 16:17-18.
Kayla (Mary-Hollis Hundley) left her parents
because she was mistreated by her father,
a firebrand preacher in Appalachia. He is
called Daddy in the opera (sung by Michael
Mays) and true to scripture he picked up
snakes and was a fearless if flawed man. He
is dying in a hospital bed and his wife Nelda
(Jacquelyn Matava) informs Kayla.
Childhood memories return to Kayla of her
father’s extraordinary talents as a preacher,
of his snake handling and of his belittling
her as a weak woman “weak as water and
weak as Eve.” Her mother sings “in tongues”
quite beautifully and we get a sample of the
religious excitement and fervor that can be
aroused by a Pentecostal preacher.
The singing by the three principal characters
is good with some major flourishes
demanded of Hundley and Mayes.
Composer Kamala Sankaram has written
some brilliant music that has some lyrical
passages and some stentorian moments.
Like much of modern music it is difficult to
appreciate or pin down all its layers on a
first hearing. Conductor Lidiya Yankovskaya
conducts the the Glimmerglass Festival
Orchestra is a spirited performance.
Holy Ground by Damien Geter (music) and
Lila Palmer (libretto) was commissioned by
The Glimmerglass Festival and received its
premiere performance on July 29, 2022. It
gives a serious/comical version of the search
for a woman worthy of giving birth to the Son

of God. The search is being conducted by the
Archangels Azraele (Helen Zhibing Huang),
Gabriel (Taylor-Alexis Dupont), Raphael
(Jeremiah Tyson) and Michael (Joseph
Goodale). They are a motley crew who must
find a Messiah Suitable (MS) woman. They
have been remarkably unsuccessful after
approaching almost 500 eligible girls and
offering the position to them without any of
them accepting.
Cherubiel (Jonathan Pierce Rhodes), the
newest Archangel, joins them and they surf
the internet. Mary (Jasmine Habersham)
seems suitable but she is about to get
married and her mother Ann (Alyson
Cambridge) wants to see her settled with a
good husband.
The Archangels almost give up but they

pursue their mission. A couple of dreams,
and nightmares provide some help and
Mary is finally convinced that giving birth to
Jesus is not a bad idea. The comic acts of
the Archangels are contrasted with Mary’s
nightmares and dreams and her progression
towards accepting the position of becoming
the Mother of God.
The final words of Cherubiel, who greets
her when she wakes are the solemn
announcement “Hail Mary, full of grace.”
The same comments can be made about
Damien Geter’s music as for Sankaram’s,
some fine, some difficult to understand, all
needing to be heard more times.
Chloe Treat directed both operas and the
sets were designed by James F. Rotondo
III with the costumes designed by Trevor
Bowen.
Producing modern operas is a leap in the
dark and an act of courage by an opera
company. The opera audience is generally
conservative and prefers the standard and
well-worn repertoire. That is wrong. Kudos
to The Glimmerglass Festival for promoting
modern works and for training performers
and artists to produce them.
Taking Up Serpents by Kamala Sankaram
(music) and Jerre Dye (libretto), and Holy
Ground by Damien Geter (music) and Lila
Palmer (libretto) opened on July 29 and will
be performed seven times under the title
Double Bill until August 20, 2022, at the
Alice Busch Opera Theater, Cooperstown,
New York. Tickets and information go to:
www.glimmerglass.org
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48ο Ετήσιο Πανηγύρι της Αδελφότητος Αραχωβιτών “Αι Καρυαί”
Το Ετήσιο Πανηγύρι της Αδελφότητος Αραχωβιτών “Αι Καρυαί”, πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία την Κυριακή
31 Ιούλη 2022, στο ιδιόκτητο
πάρκο της. Πρόκειται για έναν
υπέροχο και καταπράσινο
Μάρω
Καχριμανίδη χώρο, ο οποίος βρίσκεται στο
Clearview, στο Οντάριο μεν,
νοερά μας ταξίδεψε στην Ελλάδα δε, και με τη
συμβολή της μουσικής που πλημμύρισε τον
χώρο, της μυρωδιάς των πλούσιων εδεσμάτων
που προετοίμαζαν οι ακούραστες/οι εθελόντριες κι εθελοντές, των παρευρισκομένων που δεν
σταμάτησαν να χορεύουν, αλλά και σύμμαχο
τον υπέροχο καιρό !
Οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να προσέρχονται
από τις 7.00 το πρωί και στις 10.00 έλαβε χώρα
η Θεία Λειτουργία στο πανέμορφο εκκλησάκι
της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονος που βρίσκεται στο πάρκο. Μετά τη Θεία
Λειτουργία, οι ψησταριές πήραν φωτιά για να
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προσφέρουν στο κοινό την αφθονία εκλεκτών
και πεντανόστιμων εδεσμάτων.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά, όπου προσφέρθηκαν σε 5 τυχερές
και τυχερούς χρηματικά έπαθλα $1,000 -$500
-$500 -$250 -$250. Έπειτα, η μουσική κι ο
χορός δεν σταμάτησαν. Μεταξύ των παρευρισκομένων, το παρών έδωσαν η κυρία Μπέττυ
Σκουτάκη, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, ο κύριος Δημήτριος Νικολακάκος
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ κι
επικεφαλής των Συλλόγων, αλλά και η κυρία
Μάρθα Χέντυ, ομοίως εκπροσωπώντας επάξια
πάντοτε τους Συλλόγους του Τορόντο.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για όλη τη διοργάνωση, τους σπόνσορες, το Διοικητικό
Συμβούλιο και τον πρόεδρό του κύριο Γιάννη
Θεοδωρακάκη, αλλά ιδιαιτέρως τα άτομα που
φροντίζουν να διατηρηθεί αυτό το πανέμορφο
πάρκο! Ανανεώσαμε το ραντεβού για την επόμενη χρονιά, πάντοτε με υγεία!

GLS

stkgera@gmail.com

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided
Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να κλείσετε το ραντεβού σας
758 Pape Ave., Toronto, On
416-465-3243 cell 416-888-0894

14

Greek Press | August 5, 2022

Αυγούστου 5, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Toronto • Montreal • Vancouver

Το αγαπημένο ορεκτικό
σε κάθε Ελληνικό τραπέζι!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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δυνατό αποτέλεσμα!
 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
Greek Press |
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.
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Legal Translation
Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
Services επιδίωξη
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
Δικαστηρίων όσο και ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Αρχών.

Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
Ελλάδα…..

Certified
Translations

Η δικηγόρος
Βασιλική
εξειδίκευση
σε νομικές
Ελλήνων
Μαυρομματαίων
39 - Αθήνα
10434 Ανυφαντή,
• Τηλ.: +30έχοντας
2130226779
– Κινητό:
+30 υποθέσεις
6972051063

ομογενών, με
δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει
να σας συμβουλεύσει
Επίσημες skype: vasiliki.anyfanti
• E-mail:
anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com
και να διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

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









Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων
Την Ελληνική Ιθαγένεια
ομογενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
Real
Estate (αγοραπωλησίες
μισθώσεις
και
να διευθετήσει
υποθέσεις σας–στην
Ελλάδαακινήτων)
που αφορούν:

Κληρονομικές υποθέσεις • Διαθήκες • Γονικές παροχές

υποθέσεις
Στρατολογικές
Την Ελληνική
Ιθαγένεια
διεκδικήσεων
ακινήτων
• Κτηματολόγιο
Υποθεσεις
Real Estate
(αγοραπωλησίες
– μισθώσεις
ακινήτων)
διαζυγίου •υποθέσεις
Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
διαζυγίων
Αγωγές
Κληρονομικές
• Διαθήκες
• Γονικές
παροχές στην Ελλάδα
υποθέσειςυποθέσεις
 Ποινικές
Στρατολογικές

Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο
Στόχος
είναι ηδιαζυγίου
άμεση επίλυση
των υποθέσεων
που διαζυγίων
της ανατίθενται,
με το καλύτερο
 τηςΑγωγές
• Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
στην Ελλάδα
 αποτέλεσμα!
Ποινικές υποθέσεις
δυνατό
Στόχοςόλων
της είναι
άμεση επίλυση
των υποθέσεων
τηςκαθυστέρηση
ανατίθενται, με το καλύτερο
 Έναρξη
των ηαπαραίτητων
ενεργειών,
χωρίς που
καμία
δυνατό αποτέλεσμα!
 Εκτίμηση
χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.
 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
επιδίωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
είναιεπιδίωξη
παρόντες!
Εκπροσωπεί
τα συμφέροντά
σας, τόσο
ενώπιον
τωνπου
ελληνικών
είναι
οι πελάτες της
να ενημερώνονται
για κάθε
ενέργεια
γίνεται για
Δικαστηρίων
όσο
και
ενώπιον
των
ελληνικών
Διοικητικών
Αρχών.
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών

Επικοινωνήστε
μαζίκαι
μας,
και αφήστε
εμάς Διοικητικών
να μιλήσουμε
για εσάς στην
Δικαστηρίων όσο
ενώπιον
των ελληνικών
Αρχών.
Ελλάδα…..
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
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Τι θα μάθουμε από τα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας στην Ταϊβάν
Μετά την αναχώρηση της Νάνσι Πελόζι
από την Ταϊβάν, η Κίνα ξεκίνησε την επίδειξη δύναμης εναντίον της αυτοδιοικούμενης
περιοχής ξεκινώντας γυμνάσια ευρείας κλίμακας σε τομείς γύρω από το νησί. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες αεροπορικές και
ναυτικές ασκήσεις που έχουν οργανωθεί
ποτέ γύρω από τη νήσο.
Τα στρατιωτικά γυμνάσια έχουν εκτοξεύσει
τις εντάσεις στα στενά της Ταϊβάν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών,
αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός επικίνδυνου
εσφαλμένου υπολογισμού σε ένα από τα
πιο φορτισμένα γεωπολιτικά σημεία ανάφλεξης στον κόσμο.
«Με αυτά τα γυμνάσια η Κίνα έχει προχωρήσει περισσότερο από ποτέ» τονίζει στο
CNN o Καρλ Σούστερ, πρώην διευθυντής

επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των
ΗΠΑ στον Ειρηνικό. «Το γεωπολιτικό μήνυμα που στέλνει το Πεκίνο είναι πως μπορεί
να περικυκλώσει την Ταϊβάν και να κλείσει
τη θαλάσσια και εναέρια πρόσβασή της
όποτε θέλει» συμπληρώνει.
Όμως τι μπορούν να μας πουν αυτά τα γυμνάσια για την κινεζική στρατιωτική σκέψη
και ικανότητα; Ο απόστρατος στρατηγός
και συγγραφέας, Μικ Ράιαν επιχειρεί να
απαντήσει.
Πρώτον, οι επόμενες ημέρες θα μας επιτρέψουν να παρατηρήσουμε πώς η Κίνα και
ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA)
μπορούν να έχουν στο μυαλό τους τη διεξαγωγή ναυτικού αποκλεισμού της Ταϊβάν,
τα επίπεδα βραχυπρόθεσμης ανταπόκρισης, τα στυλ διοίκησης, τις σύγχρονες

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Ταϊβάν
για ενδεχόμενη κινεζική επίθεση:
Βγήκαν τανκς στους δρόμους
Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ταϊβάν, λόγω
των ασκήσεων των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων με πραγματικά πυρά σε έξι ζώνες
γύρω από τη νήσο, αλλά και τις σκληρές
δηλώσεις του Πεκίνου.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν δηλώνουν
έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε
πιθανή εισβολή από την Κίνα.
Εντεκα πυραύλους εκτόξευσε η Κίνα προς
την Ταϊβάν την ώρα που ο στρατός ετοιμάζεται για πόλεμο. Σημειώνεται ότι οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την
Ταϊβάν βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με
τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το
μεσημέρι -τοπική ώρα- το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε: «Από τον
κινεζικό στρατό επιλέχθηκαν έξι σημαντικές
περιοχές γύρω από το νησί και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου όλα τα πλοία και
τα αεροσκάφη δεν θα πρέπει να εισέλθουν
στις σχετικές θαλάσσιες περιοχές και στον
εναέριο χώρο».
Οι έξι προσδιορισμένες ζώνες περιβάλλουν
το νησί, ενώ ορισμένες βρίσκονται κοντά
σε βασικά λιμάνια. Το υπουργείο Άμυνας
της Ταϊβάν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις
της παρακολουθούν το περιβάλλον. «Δεν

επιδιώκουμε καμία κλιμάκωση, αλλά δεν
υποχωρούμε όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την κυριαρχία μας», ανέφερε το
υπουργείο.
Το Associated Press μίλησε με κατοίκους
στην πόλη Keelung καθώς πήγαιναν για
μπάνιο στο στενό της Ταϊβάν, κοντά στο
σημείο όπου η Κίνα λέει ότι πραγματοποίησε «πυραυλικά πλήγματα ακριβείας», στο
πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων.
Τα στρατιωτικά γυμνάσια έχουν αυξήσει την
ένταση στην περιοχή στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.
«Η Ταϊβάν δεν θα προκαλέσει συγκρούσεις,
αλλά θα υπερασπιστεί σθεναρά την κυριαρχία και την εθνική της ασφάλεια» τόνισε
η πρόεδρος Τσάι Ινγκ-γουέν, απαντώντας
στα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια κοντά
στο νησί.

Διάβημα διαμαρτυρίας της Ιαπωνίας
στην Κίνα: Καταγγέλλει ότι οι κινεζικοί
πύραυλοι έπεσαν στη δική της ΑΟΖ
Πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από την Κίνα
φαίνεται ότι προσγειώθηκαν στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Ιαπωνίας (ΑΟΖ),
δήλωσε σήμερα ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Νομπούο Κίσι, προσθέτοντας ότι αυτό
ήταν το πρώτο τέτοιο περιστατικό.
«Πέντε από τους εννέα βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Κίνα
πιστεύεται ότι προσγειώθηκαν στην ΑΟΖ

της Ιαπωνίας», είπε ο Κίσι
σε δημοσιογράφους, καθώς η Κίνα ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά
γυμνάσια σε χωρικά ύδατα
που περιβάλλουν την Ταϊβάν μετά την επίσκεψη της
προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Νάνσι Πελόζι.
Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας πρόσθεσε
ότι το Τόκιο υπέβαλε διάβημα διαμαρτυρίας
μέσω διπλωματικών οδών.

κινεζικές ναυτικές τακτικές, το πόσο καλοί
είναι στο δόγμα τους αλλά και τη βιωσιμότητα των ναυτικών αναπτύξεων μεγάλης
κλίμακας του PLA.
«Ουσιαστικά, τηλεγραφούν την επιχειρησιακή τους προσέγγιση, ώστε να μπορέσουμε να την ανατρέψουμε στο μέλλον», λέει
χαρακτηριστικά εξηγώντας πως ο χάρτης με
τις ζώνες που θα φιλοξενήσουν τα γυμνάσια
με πραγματικά πυρά απεικονίζει ξεκάθαρα
πού πιστεύουν οι Κινέζοι ότι είναι οι βασικές
περιοχές λειτουργίας για τον στρατηγικό εκφοβισμό της Ταϊβάν και τη διεξαγωγή ενός
παράνομου αποκλεισμού στο μέλλον.
Δεύτερον, οι επόμενες ημέρες θα επιτρέψουν την παρατήρηση ενοποίησης του
από αέρας και θαλάσσης Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, καθώς και τον τρόπο με
τον οποίο ενσωματώνουν αυτές τις επιχειρήσεις με τη διαστημική ικανότητα και τον
ηλεκτρονικό πόλεμο.
«Δεδομένης της σχεδόν αυτόματης ανταπόκρισής τους (γεγονός που κάνει τους
Κινέζους προβλέψιμους), ο τρόπος με τον
οποίο αλληλεπιδρούν οι αεροπορικές και
ναυτικές μονάδες θα παρέχει πληροφορίες
για εκμεταλλεύσιμες αδυναμίες», εξηγεί.

Τρίτον, οι επόμενες ημέρες
και εβδομάδες θα παρέχουν
μαθήματα σχετικά με την
αποτελεσματικότητα
του
Λαϊκού
Απελευθερωτικού
Στρατού και της Διοίκησης
του Ανατολικού Θεάτρου
Πολεμικών Επιχειρήσεων.
Πρόκειται για μια σχετικά νέα
''μαχητική διοίκηση'' (που
δημιουργήθηκε το 2016)
και είναι υπεύθυνη για την
Ταϊβάν.
«Το πόσο έτοιμη είναι αυτή
η νέα ομάδα να διοικεί και να ελέγχει την
ποικιλία των δυνάμεων (ναυτικές, αεροπορικές, κυβερνοχώρου, πυραύλων, κ.λπ.)
που θα αναπτυχθούν για να εκφοβίσουν
την Ταϊβάν βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, θα είναι ένας τομέας μεγάλου
ενδιαφέροντος για πολλούς στρατιωτικούς
και παρατηρητές δεξαμενών σκέψης», σημειώνει ο Ράιαν, τονίζοντας ότι τίποτα δεν
παρέχει καλύτερες γνώσεις για την πραγματική ικανότητα ενός στρατού από το να
τον βλέπεις να αναπτύσσετται «στο πεδίο»
(ή τη θάλασσα).
Καταλήγοντας ο αναλυτής αναφέρει ότι η
εξαιρετικά προβλέψιμη αύξηση των κινεζικών στρατιωτικών μονάδων στην περιοχή,
και η πιθανή επιθετική στάση τους, είναι
γεμάτη πιθανότητες για επεισόδια με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ταϊβάν. «Πέρα από
τα στρατηγικά μηνύματα του τύπου ''μην τα
βάζεις με τον PLA'', ο PLA θα αδράξει σχεδόν σίγουρα την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει
τα ζητήματα με την κοινή διοίκηση και τον
έλεγχό του. Είναι δεκαετίες πίσω από τη
Δύση σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις», λέει
χαρακτηριστικά.

Δελτίο Ετήσιας Συνδρομής - Subscription Coupon

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

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

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

Όνομα - Full Name

Ταχ. Κωδ. - P.C.

Διεύθυνση - Address

Τηλ. - Tel.

Πόλη - City

email address (if applicable)

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

Εκπτωτικό Κουπόνι

18

CYPRIOT NEWS

Greek Press | 5 August, 2022

Τα πολιτικά κόμματα του τόπου για τα 45 χρόνια από το θάνατο του Μακάριου
Πεθαίνει σε ηλικία 64 ετών ο Μακάριος Γ’, Αρχιεπίσκοπος, μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου – Η σωρός του τίθεται σε λαϊκό
προσκύνημα – 45 χρόνια σήμερα από το θάνατο του πρώτου Προέδρου της Κύπρου – Οι ανακοινώσεις των κομμάτων
45 χρόνια σήμερα από το θάνατο του
πρώτου Προέδρου της Κύπρου, του Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ’.

ΑΚΕΛ:

«45 χρόνια από τον θάνατο του Μακάριου
Αγαπήθηκε από τον λαό της Κύπρου
Πολεμήθηκε από τους εχθρούς της Κύπρου
Το ΑΚΕΛ τιμά τη μνήμη του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που έφυγε από τη
ζωή σαν σήμερα πριν από 45 χρόνια. Ο
Μακάριος σφράγισε την Ιστορία της πατρίδας μας γιατί ταύτισε ανά το παγκόσμιο το
όνομα του με την ίδια την Κύπρο και τον λαό
της. Αγαπήθηκε όσο κανείς άλλο από τον
λαό της Κύπρου και ταυτόχρονα, πολεμήθηκε όσο κανείς άλλος από τους εχθρούς της
Κύπρου.
Ο Μακάριος ηγήθηκε της αντιαποικιακής
πάλης του κυπριακού λαού μας, αλλά ταυτόχρονα είχε το σθένος, όντας πολιτικός
αρχηγός της ΕΟΚΑ, να καταδικάσει τη γριβική τρομοκρατία σε βάρος της Αριστεράς,
τη δεκαετία του 1950. Διείδε έστω και την
υστάτη τους ολέθριους κινδύνους και ένωσε σχεδόν ολόκληρο τον κυπριακό λαό στη
γραμμή του εφικτού, δηλαδή της ανεξαρτησίας απέναντι στα σχέδια διπλής ένωσης.
Απέρριψε τη ΝΑΤΟποίηση και ενέταξε την
Κύπρο στο Κίνημα των Αδεσμεύτων, όπου
η πατρίδα μας βρήκε πολύτιμη στήριξη.
Στάθηκε απέναντι στο χουντικό και εοκαβήτικο φασισμό και έγινε ο ίδιος το ζωντανό
λάβαρο της Δημοκρατικής Αντίστασης. Αμέσως μετά την τραγωδία του 1974, ο Μακάριος απέρριψε την υποταγή στην Τουρκία,
αλλά επέλεξε τον ιστορικό συμβιβασμό με
τους Τουρκοκύπριους. Το ΑΚΕΛ εκτιμά ως
την ύστατη προσφορά του Μακάριου στον
τόπο, το γεγονός ότι ανέλαβε με το πολιτικό
του ανάστημα, την ευθύνη για να αποδεχθεί
η ελληνοκυπριακή πλευρά την ομοσπονδιακή λύση στο Κυπριακό, με την Συμφωνία
Υψηλού Επιπέδου του 1977.
Η τιμή στο Μακάριο δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, εξιδανίκευση και θεοποίηση.
Αναγνωρίζουμε και τα λάθη και τις εσφαλμένες εκτιμήσεις στην πορεία του. Συνιστά
όμως προσβλητική αντιστροφή της Ιστορίας και της αλήθειας όταν επιχειρείται να παρουσιαστεί ο Μακάριος ως δικτάτορας ή να
εξισωθεί με τον ολετήρα Γρίβα. Βαθύτερος
στόχος αυτής της προπαγάνδας είναι να
αποενοχοποιηθεί η εοκαβήτικη προδοσία
και να ενοχοποιηθεί η αδέσμευτη πολιτική
του Μακάριου για την τραγωδία του 1974.
Μόνο έτσι άλλωστε, θα πειστεί ο κυπριακός

λαός να αγαπήσει το βιαστή του και
να αποδεχθεί ένταξη στο ΝΑΤΟ. Είναι όμως μάταιος ο ζήλος των παραχαρακτών της Ιστορίας διότι είναι
ο ίδιος ο λαός που τίμησε και τιμά το
Μακάριο μέχρι σήμερα.
Το ΑΚΕΛ τιμά και μνημονεύει με
σεβασμό τον Πρόεδρο Μακάριο.
Τιμούμε τη μνήμη του υπερασπιζόμενοι την ιστορική αλήθεια και τη
Δημοκρατική Αντίσταση. Συνεχίζοντας τον αγώνα για να μην δικαιωθεί το έγκλημα του 1974 και να μην
οριστικοποιηθεί η διχοτόμηση της
Κύπρου».

ΔΗΚΟ

«Αντλούμε δύναμη από τον ένδοξο βίο του
Εθνάρχη Μακαρίου, για να συνεχίσουμε τον
αγώνα μας για δικαίωση και ελευθερία.
Συμπληρώνονται φέτος σαρανταπέντε χρόνια από το θάνατο του Αρχιεπισκόπου και
Εθνάρχη Μακαρίου, πρώτου Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το μεγαλείο του μένει για πάντα βαρύ και
ασήκωτο καθώς αποτυπώθηκε βαθιά πάνω
σ’ ολόκληρη την Κύπρο.
Ο Εθνάρχης Μακάριος σφράγισε με τον
αγώνα του τα σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης μας ιστορίας.
Υπήρξε το μεγάλο εμπόδιο στα σχέδια διχοτόμησης και τουρκοποίησης της Κύπρου
και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, ήταν ο στόχος
του προδοτικού πραξικοπήματος του Ιουλίου του 1974.
Το Δημοκρατικό Κόμμα μνημονεύει και τιμά
τον μεγάλο ηγέτη που οδήγησε την Κύπρο
μέσα από την καταπίεση της αποικιοκρατίας, στην ανεξαρτησία και ο οποίος ταύτισε
τη ζωή του με τους πόθους του λαού για
ελευθερία και δικαίωση.
Πορευόμαστε τα βήματα που χάραξε ο ένδοξος του βίος και αντλούμε δύναμη για
να αντιμετωπίζουμε τις σύγχρονες εθνικές
προκλήσεις.
Αντλούμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον
αγώνα μας για μία λύση του κυπριακού η
οποία θα διασφαλίζει τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και του συνόλου των
κυριαρχικών της δικαιωμάτων, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις βασικές
ελευθερίες και τις ευρωπαϊκές αρχές και η
οποία θα διασφαλίζει ότι η Τουρκία δεν θα
έχει ρόλο και λόγο στην Κύπρο.
Όσα χρόνια και αν περάσουν, τα εθνικά μας
δίκαια, δεν παραγράφονται.
Σε αυτό το δύσκολο και μεγάλο αγώνα, ο
Εθνάρχης Μακάριος παραμένει άσβεστος
φωτοδότης».
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ΕΔΕΚ

«Στις 3 Αυγούστου 1977 η Κύπρος έχανε
τον πρώτο της Πρόεδρο, τον εθνικό ηγέτη
που την οδήγησε στην ανεξαρτησία, και ο
ελληνισμός έχανε τον τελευταίο του εθνάρχη. Τον Εθνάρχη Μακάριο, τον άνθρωπο
που σαγήνευε ανά το παγκόσμιο με την
προσωπικότητα, την οξυδέρκεια και την χαρισματική του φύση.
Ο σεβασμός έναντι της τεράστιας παρακαταθήκης του Εθνάρχη Μακαρίου προς
τον κυπριακό ελληνισμό επιβάλλει την συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση της
πατρίδας μας, επιστροφή όλων των προσφύγων, προάσπιση και ενδυνάμωση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του
Εθνάρχη Μακαρίου, δημοσιοποιούμε και
πάλι τα όσα είπε στην τελευταία ιστορική
του ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας στις
20 Ιουλίου 1977 και καλούμε για ακόμα μια
φορά την πολιτική ηγεσία να εισακούσει
τη δραματική έκκληση του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου:
«Ο διακοινοτικός διάλογος με τη μορφή που
διεξήχθη διέδραμε ήδη τη χρησιμότητά του,
η Τουρκία τον αξιοποιεί ως άλλοθι για να
εδραιώσει τα επεκτατικά της σχέδια. Ως εκ
τούτου όσοι ενδιαφέρονται για πραγματική
λύση θα πρέπει να ασκήσουν πιέσεις προς
την Τουρκία».
Ταυτόχρονα ο Μακάριος διακήρυξε και την
έναρξη ενός μακροχρόνιου αγώνα ο οποίος
θα τερματιστεί με την λήξη της κατοχής και
την εξεύρεση μίας δίκαιης, δημοκρατικής
και βιώσιμης λύσης, όπου όλοι οι κάτοικοί
της Κυπριακής Δημοκρατίας θα απολαμβάνουν τα ίδια, πολιτικά και ανθρώπινα,
δικαιώματα.
Η ΕΔΕΚ συνεχίζει τον αγώνα. Μέχρι να
περπατήσουμε λεύτεροι, στον λεύτερο
Πενταδάκτυλο.»

Κίνημα Οικολόγων

«Συμπληρώνονται 45 χρόνια από τον θάνατο, στις 3 Αυγούστου του 1977, του πρώτου
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο
εθνάρχης Μακάριος αναδείχθηκε μέσα από
τον κυπριακό αγώνα για την ελευθερία της
μικρής πατρίδας του, ως ένας από τους κορυφαίους ηγέτες – σύμβολα για την αποτίναξη του αποικοικρατικού ζυγού, των υπόδουλων λαών στην υφήλιο, που με τη λήξη
του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου διεκδικούσαν
δυναμικά την ελευθερία τους.
Στις τρεις δεκαετίες που ακολούθησαν την
εκλογή του, στο 1948, αρχικά ως μητροπολίτης Κιτίου, στο 1950 ως Αρχιεπίσκοπος

και στα 1960 ως πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ο Μακάριος παρέμεινε συνώνυμο των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης σε όλο τον
κόσμο.
Πολιτεύτηκε με ρεαλισμό και σύνεση. Πολέμησε για τα δίκαια του λαού του. Αντιμετώπισε και αντιστάθηκε στην επιβουλή των ξένων και των ντόπιων φερέφωνων τους που
προσπαθούσαν να επιβάλουν “λύσεις” που
θα εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα εις βάρος του λαού μας.
Όταν οι χουντοπροδότες παρέδωσαν την
πατρίδα στον Αττίλα, προσπάθησε με την
επιστροφή του στην Κύπρο να επουλώσει
τις πληγές και να καταλήξει σε ένα συμβιβασμό με προοπτική για τον λαό μας. Όταν
οι Τούρκοι στο 1977 και παρόλες τις διαβεβαιώσεις των Αμερικανών, δεν αποδέχτηκαν το συμβιβασμό, ορθά διέγνωσε ότι η
στρατηγική θα έπρεπε να αλλάξει και ότι η
αδιαλλαξία της Τουρκίας επέβαλλε τον μακροχρόνιο αγώνα.
Η ημέρα θανάτου του Μακάριου αποτελεί
ημέρα επαναβεβαίωσης ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Ότι συνεχίζουμε να παλεύουμε για
την αποτίναξη της τουρκικής κατοχής, και
την επικράτηση του δικαίου στην Κυπριακή
πολιτεία. Ότι συνεχίζουμε να παλεύουμε για
να ζήσουμε σε μία πραγματικά ανεξάρτητη
χώρα, χωρίς ξένους στρατούς, σε μία χώρα
που θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα και τα
πολιτικά δικαιώματα όλων των πολιτών
της».

ΔΗΠΑ

«Σαρανταπέντε χρόνια συμπληρώνονται
σήμερα από το θάνατο του αείμνηστου
Εθνάρχη και πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.
Αποτέλεσε φωτεινό φάρο ελευθερίας και
στο πρόσωπο του αποτυπώθηκαν οι
αγώνες του κυπριακού λαού για δικαίωση και ανεξαρτησία από τους Βρετανούς
αποικιοκράτες.
Στάθηκε με όλο του το σθένος απέναντι στις
προσπάθειες διχοτόμησης της Κύπρου,
επέλεξε τον ιστορικό συμβιβασμό με τους
Τουρκοκύπριους, ήταν ηγέτης διεθνούς εμβέλειας που έχαιρε σεβασμού και εκτίμησης
από εχθρούς και φίλους σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Η ΔΗΠΑ – Συνεργασία τιμά και μνημονεύει
με σεβασμό τον Εθνάρχη Μακάριο, οι παρακαταθήκες του οποίου παραμένουν πιο
επίκαιρες από ποτέ.
Τη σημερινή 45η επέτειο από το θάνατο του
ας ανακαλέσουμε όλοι στη μνήμη μας το διαρκές κάλεσμα του για ενότητα, συμπόρευση και συστράτευση.
Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά τις σύγχρονες εθνικές προκλήσεις, τον τουρκικό αναθεωρητισμό και
την αυξανόμενη προκλητικότητα της Άγκυρας έναντι της Κύπρου και του Ελληνισμού
στην ανατολική Μεσόγειο.
Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε σε ευόδωση του αγώνα μας για απελευθέρωση
και επανένωση της πατρίδας μας αλλά και
την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης
λύση του κυπριακού».
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Αποκαλυπτικό – Ιδού το χαμένο
έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών

Να τελειώνει το αυτομαστίγωμα
και το ξέπλυμα της Τουρκίας
Το κουβάρι με τα όσα έγιναν το 2017 στο Κραν
Μοντάνα ξετυλίγεται όσο
έρχονται στο φως περισσότερα στοιχεία. Όπως
το «εξαφανισμένο» πρακτικό της συνάντησης της
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4ης Ιουλίου, το οποίο δημοσίευσε την περασμένη
Κυριακή ο «Φιλελεύθερος» διά του Μιχάλη
Ιγνατίου. Πρόκειται για μια συνάντηση, για
την οποία παρόλο που έγινε, κάποιοι «πείσθηκαν» (μεταξύ αυτών και… ευκολόπιστοι
Ελληνοκύπριοι) από τον τότε απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, ότι ήταν στη…
φαντασία ακόμη και όσων συμμετείχαν. Γιατί όμως; Ο αξιωματούχος του Διεθνούς Οργανισμού, το πρωί μετέφερε αυτά που του
είπε ο Γ.Γ. και το απόγευμα, άλλα τους έλεγε,
διαφορετικά.
Το γιατί φάνηκε και στη συμπεριφορά του
σε όλη τη θητεία του. Ο κύριος που ήθελε
να εναρμονίσει τα άστρα, όπως είναι γνωστό, στην ίδια Διάσκεψη, είχε ενημερώσει
τους συμμετάσχοντες, σε μια σύνοδο που
λάμβαναν μέρος όλες οι αντιπροσωπείες,
πως «έρχονται οι Πρωθυπουργοί», Ελλάδος, Τουρκίας και Βρετανίας. Αυτό, όμως,
δεν ήταν αλήθεια. Ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, βγήκε από την αίθουσα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και διαπίστωσε
ότι αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ
ήταν ψέμα. Του το υπέδειξε ο Κοτζιάς επανερχόμενος στην αίθουσα και ο Άιντε επιχείρησε να «διασκεδάσει» με το ψέμα, την
παραπλανητική πληροφορία, που έδωσε
στη σύσκεψη. Δεν ήταν, όμως, ένα απλό
ψέμα, αλλά μια συνειδητή προσπάθεια να
παγιδεύσει τις συζητήσεις, να παρακάμψει
όσους θεωρούσε «εμπόδια» στα σχέδια
του.
Ο ρόλος του έχει αποκαλυφθεί. Και δεν
αναφέρεται αυτό, επειδή όπως ισχυρίζονται
κάποιοι, πάντα στεκόμαστε απέναντι από
ξένους αξιωματούχους, που έρχονται να…
βοηθήσουν στο Κυπριακό. Το λένε αυτό και
για την κριτική, που ασκείται στον νυν Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ στην Κύπρο,
Κόλιν Στιούαρτ. Η αλήθεια είναι πως εκεί
που κρίνεται πως γίνονται ενέργειες, που
επηρεάζουν αρνητικά, αντιστρατεύονται τα
συμφέροντα της χώρας, θα ασκείται κριτική.
Και θα είμαστε απέναντι. Όσοι θέλουν μπορούν να ταυτίζονται με τους Αμερικανούς,

Το εξαφανισμένο πρακτικό των Ηνωμένων Εθνών που αφορά τη συνάντηση του
Έσπεν Μπαρθ Άιντε με τις ομάδες των διαπραγματευτών των δύο πλευρών στις 4
Ιουλίου 2017, στις 4:00 μμ, στο Κραν Μοντανά, υπάρχει και το αποκαλύπτει σήμερα
ο «Φιλελεύθερος».
Από αυτό αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι:
τους Βρετανούς και τους συνοδοιπόρους
τους, ας το κάνουν.
Το τι έχει γίνει στο Μοντ Πελεράν και στο
Κραν Μοντανά, έχει τη σημασία του, επειδή κρίνεται η στάση και συμπεριφορά όλων
και η διαχείριση της δικής μας πλευράς.
Η διαχείριση, που έγινε από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, επιδέχεται διαφόρων αναγνώσεων. Η δική μου είναι πως κρίνεται
πρωτίστως για τις απαράδεκτες προτάσεις,
που είχε καταθέσει στις 5 Ιουλίου, στην
προσπάθεια του να ικανοποιήσει κάποιες
από τις επιδιώξεις της τουρκικής πλευράς.
Κυρίως σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του
κράτους, που είναι κομβικής σημασίας. Την
ίδια ώρα, όμως, δεν μπορεί να καταλογιστεί
στην ελληνική πλευρά ότι έχει τινάξει στον
αέρα τη Διάσκεψη. Στο δείπνο της τελευταίας ημέρας, είναι ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που
έβαλε ένα τέλος στην προσπάθεια. Έβαλε
τελεία επιμένοντας στα θέματα της Ασφάλειας, επιχειρώντας λίγο-πολύ να βγάλει
ψεύτη τον Γενικό Γραμματέα ή πως δεν κατάλαβε αυτά που του είχε πει. Αυτοί που
υποστηρίζουν το αντίθετο, είναι οι ίδιοι που
δεν τους ενοχλούσε το γεγονός ότι το αλήστου μνήμης σχέδιο Ανάν, προέβλεπε και
εγγυήσεις και παραμονή στρατευμάτων.
Όταν, λοιπόν, τελειώσει… το αυτομαστίγωμα και ξεπερασθεί το σύνδρομο ότι «εμείς
φταίμε για όλα», θα φτάσουμε και στο διά
ταύτα. Ό,τι δηλαδή, ο στόχος δεν είναι μέσα
από την αυτοενοχοποίηση να ικανοποιηθεί
η κατοχική Τουρκία, αλλά να αρθούν πλήρως τα κατοχικά δεδομένα. Να απαλλαγεί
η Κύπρος πλήρως από την εξάρτηση της
Τουρκίας. Αυτό προϋποθέτει την απελευθέρωση της και την επίτευξη μιας συμφωνίας χωρίς στρεβλωτικές ρυθμίσεις, που
θα καθιστούν προβληματική τη λειτουργία
του κράτους. Η λειτουργία του κράτους
δεν θα πρέπει να διαμορφώνει συνθήκες
για μόνιμες αντιπαραθέσεις, στη βάση της
εθνικής προέλευσης. Ένα κράτος, δηλαδή,
που θα διαιωνίζει με τη λειτουργία του τον

Αμπντουλχαμίντ Χαν: Παραμένει
ανοιχτά της Μεσογείου μέχρι
τις 4-5 Αυγούστου
Για δραστηριότητες δοκιμής βγήκε το τουρκικό γεωτρύπανο Αμπτουλχαμίντ Χαν στα
ανοιχτά της ανατολικής Μεσογείου, μετέδωσε το φιλοκυβερνητικό κανάλι Α Χαμπέρ,
το οποίο αναφέρει ότι θα παραμείνει στην
περιοχή μέχρι τις 4-5 Αυγούστου.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Αμπτουλχαμίντ Χαν θα επιστρέψει στη συνέχεια και
πάλι στο λιμάνι Τασουτσού της Μερσίνης
όπου θα κάνει τις τελευταίες του προετοιμασίες πριν τις 9 Αυγούστου που θα ξεκινήσει
την πρώτη του αποστολή.

Το σημείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί
γεώτρηση αναμένεται να ανακοινωθεί απο
τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν κατά
την τελετή της 9ης Αυγούστου.

1.

2.

3.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση, το
πρωί της 4ης Ιουλίου 2017, στο Κραν
Μοντανά μεταξύ των δύο ηγετών και
των εκπροσώπων του Γενικού Γραμματέα. Κατά τη συνάντηση ο Έσπεν
Μπαρθ Άιντε είπε ότι μίλησε με τον
Αντόνιο Γκουτέρες δύο φορές και μετέφερε το διευκρινισμένο πλαίσιο, δηλαδή το πλαίσιο που ο ΓΓ είχε κατά νου,
και όχι αυτό που ο Άιντε απέστειλε ηλεκτρονικά προς τις δύο πλευρές, στις 2
Ιουλίου, ως το πλαίσιο.
Υπήρξε από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών πρακτικό γι’ αυτή τη συνάντηση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι αξιωματούχοι στη Γραμματεία του ΟΗΕ το
απέκρυψαν και δεν το είχαν δώσει στην
κ. Τζέιν Χολ Λουτ όταν αυτή το ζήτησε.
Στο πρακτικό του απογεύματος, που
αποκαλύπτει σήμερα ο «Φιλελεύθερος», καταγράφεται το πλαίσιο Γκουτέρες και γίνεται επίκληση στα πρακτικά
του ΟΗΕ του πρωινού, με την αναφορά
μάλιστα ότι είναι η ακριβής διατύπωση
σύμφωνα με τις σημειώσεις που τηρούνταν το πρωί της ίδιας μέρας.
Το διευκρινισμένο πλαίσιο, δηλαδή
αυτό που ο ΓΓ είχε αναφέρει κατά το
δείπνο της 30ής Ιουνίου 2017 με την
έναρξη των συνομιλιών, δεν είχε καμία
σχέση ούτε με τη σειρά των θεμάτων
που θα ’πρεπε να συζητηθούν ούτε με
το περιεχόμενο των έξι παραμέτρων
του κ. Γκουτέρες, σε σύγκριση πάντα
με εκείνο το πλαίσιο που ο Άιντε έστειλε στις δύο πλευρές, στις 2 Ιουλίου
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email).

Συνεπώς, καταρρίπτεται το αφήγημα της
τουρκικής πλευράς και όσων την υποστηρίζουν στις ελεύθερες περιοχές, ότι το πλαίσιο
ήταν ένα, και ήταν αυτό το παραποιημένο

που έδωσε ο Άιντε. Καταρρίπτεται και ο
ισχυρισμός του τέως κατοχικού ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, ότι δήθεν δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 4 Ιουλίου το πρωί,
κατά την οποία και διευκρινίστηκε τι πραγματικά θεωρεί ο ΓΓ του ΟΗΕ ως πλαίσιο.
Το σημειώνουμε, διότι έχει σημασία, γιατί
όταν η κ. Λουτ αναζήτησε το πρακτικό της
συνάντησης του πρωινού (της 4ης Ιουλίου 2017) στη Γραμματεία των Ηνωμένων
Εθνών, της είπαν ότι δεν υπάρχει. Σύμφωνα
με πληροφορίες μας, προκλήθηκε σάλος
τότε και απείλησε να παραιτηθεί...
Αξίζει να σημειωθεί ξανά ότι ο Μουσταφά
Ακιντζί επέμενε ότι δεν είχε γίνει η συνάντηση του πρωινού, γνωρίζοντας ότι ψεύδεται
(και παρέσυρε και τον Άντρο Κυπριανού, ο
οποίος επανέλαβε τον ισχυρισμό στο Τρίτο
Πρόγραμμα του ΡΙΚ). Ισχυρίστηκαν ότι δεν
υπήρχε άλλο από το πλαίσιο που έδωσε ο
κ. Άιντε, παραποιημένο την Κυριακή (2 Ιουλίου 2017)
Με αυτό το πρακτικό καταρρίπτεται ένας
ακόμη μύθος, που πάλι εκπορεύθηκε από
την Άγκυρα και το έχαψαν οι γνωστοί «τουρκολάγνοι» της Λευκωσίας. Αποκαλύπτεται
ο βρώμικος ρόλος που έπαιξε ο Άιντε εκείνες τις δύσκολες ώρες στο Κραν Μοντανά,
αλλά και αργότερα με την παραπλάνηση της
κ. Λουτ που επιχείρησαν προφανώς πρώην
συνεργάτες του Νορβηγού διπλωμάτη, στη
Γραμματεία του ΟΗΕ. Επέμεναν πως δεν
υπήρχε πρακτικό της πρωινής συνάντησης
(της 4ης Ιουλίου 2017) κατά την οποία ο ΓΓ,
μέσω του ‘Αιντε, διευκρίνισε ποιο πραγματικά είναι το πλαίσιο του, με αποτέλεσμα η
κ. Λουτ να ρεζιλευτεί όταν επισκέφθηκε την
Αθήνα, την Άγκυρα και τη Λευκωσία.

Κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο του
Συμβουλίου Ασφαλείας το ψήφισμα για
ανανέωση της UNFICYP – Ικανοποίηση
Λευκωσίας για περιεχόμενο
Κυκλοφόρησε χθες, 3 Αυγούστου 2022, ως
επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας το ψήφισμα S/RES/2646 (2022) για
την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής
Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, UNFICYP.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε εκφράσει
ικανοποίηση για την υιοθέτηση του Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ για την ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης.
Στο Ψήφισμα του, το οποίο εγκρίθηκε την
περασμένη βδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει όλα τα περί Κύπρου
Ψηφίσματα του και επαναλαμβάνει τη σημασία επίτευξης συνολικής επίλυσης του
Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο

λύσης Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται
στα σχετικά Ψηφίσματα.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει επίσης τη στάση του αναφορικά με το καθεστώς της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα
και την Προεδρική Δήλωση ημερομηνίας 23
Ιουλίου 2021 που καταδικάζει τις ανακοινώσεις της Τουρκικής και Τουρκοκυπριακής
ηγεσίας για το περαιτέρω άνοιγμα μέρους
της περίκλειστης περιοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζει έντονη απογοήτευση για τη μη
αναστροφή των τουρκικών ενεργειών στην
περίκλειστη περιοχή.
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Γνωρίζοντας την Χώρα της Αστυπάλαιας με ρυθμούς βάδην!
Όπου και αν κοιτάξεις η πρωτεύουσα της
Αστυπάλαιας εκπέμπει την κλασσική κυκλαδίτικη γοητεία, χωρίς βέβαια να... ανήκει στις Κυκλάδες!
Τα πάντα στη μαγευτική Χώρα της Αστυπάλαιας θα σου θυμίσουν κυκλαδίτικο νησί
στα καλύτερά του! Λευκά σπιτάκια με μπλε
Γιάννης
μπαλκόνια και παράθυρα, χτισμένα αμφιΚακαγιάννης
θεατρικά επάνω σε δύο λόφους και αυλές
που ξεχειλίζουν από ολάνθιστες βουκαμβίλιες. Μόνο που η Αστυπάλαια δεν ανήκει στις Κυκλάδες.
Είναι νησί των Δωδεκανήσων και αν το εξερευνήσεις, θα δεις
πως διαφέρει από όλα τα άλλα ελληνικά νησιά.
Όποιον επισκέπτη της Αστυπάλαιας και αν ρωτήσεις θα σου
μιλήσει για την ξεχωριστή ενέργειά της. Μπορείς και εσύ να
την ανακαλύψεις. Πως; Περπαντώντας στα στενάκια της Χώρας ή ανεβαίνοντας από τον Πέρα Γυαλό, το παλιό λιμάνι του
νησιού, στο Βενετικό κάστρο.
Εδώ θα λατρέψεις τη θέα από ψηλά και τα στενά δρομάκια με
τα μαγαζάκια και τα μπαρ που δίνουν μια σύγχρονη νότα στο
παραδοσιακό τοπίο. Δε θα αργήσεις να βρεις και το αγαπημένο σου σημείο, όχι μόνο γιατί θα νιώσεις την ξεχωριστή του
ενέργεια αλλά και γιατί θα θέλεις να μιλάς συνέχεια γι’ αυτό!

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Πέρα Γυαλός
Μαζί με τον καφέ σου απόλαυσε την ατμόσφαιρα του λιμανιού

με τις γραφικές ψαροταβέρνες και τα καφενεία. Η θέα προς τα
σπίτια, που «σκαρφαλώνουν» επάνω στους δυο λόφους της
Χώρας και το Κάστρο, είναι ανυπέρβλητη.
Αρχαιολογικό Μουσείο
Μη φύγεις από τον Πέρα Γυαλό χωρίς να επισκεφθείς το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αστυπάλαιας. Η συλλογή των εκθεμάτων του, ανάμεσα στα οποία θα δεις κεραμεικά σκεύη,
κοσμήματα, μπρούντζινα και πέτρινα εργαλεία από το θάλαμο Μυκηναϊκού τάφου, σε πηγαίνει πίσω στα προϊστορικά
χρόνια.
Ανεμόμυλοι

Ανηφορίζοντας τα στενά δρομάκια της Χώρας δε θα
σταματήσεις να βγάζεις φωτογραφίες τις αυλές και τα
σπιτάκια της, μέχρι να φτάσεις στην κεντρική πλατεία.
Εδώ βρίσκονται οι επίσης πολυφωτογραφημένοι οκτώ
ανεμόμυλοι. Παλιότερα εδώ έφερναν τις σοδειές τους
οι ντόπιοι για άλεσμα. Τώρα οι ντόπιοι επιλέγουν να
φέρνουν βιβλία, αφού κάποιοι από τους ανεμόμυλους
λειτουργούν ως ξενόγλωσση δανειστική βιβλιοθήκη.
Ένας λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης
Κάστρο
Το πλακόστρωτο μονοπάτι στην νοτιοδυτική πλευρά
είναι η μοναδική είσοδος στο Κάστρο. Εδώ θα σε εντυπωσιάσουν τα επιβλητικά τείχη και η θέα. Όμως η θέα
που θα απολαύσεις από την εκκλησία της Παναγίας
Πορταΐτισσα θα σου κόψει την ανάσα! Χτισμένη τον
18ο αιώνα από έναν τυφλό Αθωνίτη μοναχό, είναι ο
τόπος που φιλοξενεί το περίφημο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου. Τα βράδια θα σε συνεπάρει η ατμόσφαιρα στα μπαράκια γύρω από το κάστρο και η εμπειρία να απολαμβάνεις
κοκτέιλ παρέα με το πιο γλυκό καλοκαιρινό αεράκι.
Τοπική κουζίνα
Εξερευνώντας τη Χώρα με τα πόδια, ψάξε να βρεις το αγαπημένο σου ταβερνάκι. Όπου και αν καθίσεις το φαγητό είναι
εξαιρετικό. Μην ξεχάσεις να παραγγείλεις πουγκιά με χλωρή
(ψωμί γεμιστό με τοπικό τυρί), αρντιστά (φακές με μπαλάκια
ζύμης), λαμπριανό (αρνί γεμιστό με ρύζι και συκώτι) και ξηροτήγανα (διπλωμένο και τηγανιτό ζυμάρι με μέλι).

Σε επίπεδα ρεκόρ για τις Κυκλάδες η τουριστική κίνηση Δύσκολη εξίσωση η εξεύρεση δωματίου τον Αύγουστο
Με ρυθμούς που ξεπερνάνε τα μεγέθη του
2019 τρέχει η τουριστική κίνηση στα νησιά
των Κυκλάδων εφέτος, με τον Αύγουστο να
σφραγίζει τη χρονιά ρεκόρ για αυτά, αλλά
και συνολικά για τους περισσότερους ελληνικούς προορισμούς. Αυτό τουλάχιστον
αποτυπώνουν σε δηλώσεις τους στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, φορείς των
νησιών , με τον Αύγουστο να αποτελεί την
κορύφωση του τουριστικού ρεύματος για τα
ελληνικά νησιά.
Εστιάζοντας στα νησιά των Κυκλάδων, αυτά
αποτελούν πόλο έλξης για όλες σχεδόν τις
βασικές αγορές της χώρας. Άγγλοι, Γάλλοι,
Ιταλοί, αλλά και Αμερικάνοι έχουν κατακλύσει φέτος τα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και
οι Έλληνες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε
αυτά, όπως τονίζεται. Μύκονος και Σαντορίνη είναι τα νησιά που κάθε χρόνο αποτελούν σημείο αναφοράς για το ελληνικό
τουριστικό προϊόν . φέτος μάλιστα πρωταγωνιστούν στις αφίξεις τουριστών και ειδικά
τον Αύγουστο η εύρεση ελεύθερου δωματίου σε αυτά αποτελεί δύσκολη υπόθεση.
Η Μύκονος επανέκαμψε ταχύτατα από
την πανδημία-Με κρατήσεις την τελευταία στιγμή θα κινηθεί τον Αύγουστο
Ο Ιούλιος του 2022 έκλεισε με θετικό πρόσημο για την Μύκονο. Τόσο από την σκοπιά της επισκεψιμότητας όσο και από τα
επίπεδα κρατήσεων, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Μύκονος έχει κατακτήσει σε αξιοσημείωτο ποσοστό το στοίχημα του quick
recovery μετά την πανδημία, αναφέρει στην
παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ανδρέας
Φιορεντίνος, επικεφαλής θεματικού τομέα
Τουρισμού της Ν.Δ και πρώην πρόεδρος
των ξενοδόχων στο νησί.
Ο Αύγουστος πάλι, είναι ο μήνας των last
minute κρατήσεων για το νησί. Αυτή η τάση
έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες
και την επόμενη στιγμή απορροφώνται.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε από

την συνολική τουριστική κίνηση του
πρώτου εξαμήνου, είμαστε αισιόδοξοι
και περιμένουμε έναν άκρως αποδοτικό μήνα για τον νησί, όπως τονίζει ο κ.
Φιορεντίνος.
Σαντορίνη: Σταθερή αξία στον ελληνικό τουρισμό
Με την πληρότητα να προσεγγίζει το
100% τον Αύγουστο η Σαντορίνη αποτελεί σταθερή αξία στον τομέα του τουρισμού, αφού κατόρθωσε όχι μόνο να
κρατήσει δυνάμεις, αλλά και να σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση συγκριτικά
με το πολύ καλό σε επιδόσεις έτος 2019.
Απέδειξε ότι διαθέτει ισχυρά ερείσματα
στην παγκόσμια ταξιδιωτική αγορά πράγμα
που φάνηκε από τις εξαιρετικές επιδόσεις
της τα " δύσκολα" για τον τουρισμό χρόνια,
2020 και 2021, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
δήμαρχος του νησιού Αντώνης Σιγάλας.
Σε ό,τι αφορά την εφετινή χρονιά, αυτή
όπως τόνισε ο κ. Σιγάλας εξελίσσεται με
ρυθμούς σταθερής ανόδου και με τάσεις
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, γεγονός που ενισχύεται και από την σταδιακά
εφαρμοζόμενη στρατηγικής μας που έχει
ως στόχο τη διασπορά στο χώρο και στο
χρόνο του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
υπερσυγκέντρωσης που επιβαρύνουν τη
φέρουσα ικανότητα του νησιού.
"Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι να
ενισχύσουμε την θέση της Σαντορίνης ως
luxury προορισμό και να επιταχύνουμε την
ανάπτυξη του ειδικού τουρισμού", ανάφερε
μεταξύ άλλων. Τα δικά τους κοινά εντός και
εκτός Ελλάδας διαθέτουν τόσο η Νάξος όσο
και η Πάρος, που και πέρυσι κατάφεραν να
ξεχωρίσουν στο σκέλος των αφίξεων, ενώ
φέτος και αυτά βαδίζουν σε νέον ρεκόρ
αφίξεων.
Νάξος: Στο 100% η πληρότητα στο νησί
«Η Νάξος εισήλθε πολύ δυναμικά στην τουριστική περίοδο με αύξηση ακτοπλοϊκών

αφίξεων 200% για τον Μάιο σε σχέση με
το 2019 και πάνω από 94% για τον Ιούνιο
σε σχέση με το 2021. Το νησί έχουν «κατακλύσει» τουρίστες του εξωτερικού με προέλευση από Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία,
ΗΠΑ και άλλες αγορές. Η πληρότητα αναμένεται να «αγγίξει» το 100% για Ιούλιο, Αύγουστο και μέρος του Σεπτεμβρίου και στο
σύνολο να υπερβούν τη χρονιά ρεκόρ 2019.
Ωστόσο παρά τα εντυπωσιακά νούμερα, οι
επαγγελματίες συνεχίζουν να προσφέρουν
επιλογές διαμονής και εστίασης σε λογικές
τιμές», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.
Πάρος: Ξεπερνάει κάθε προσδοκία η
χρονιά φέτος
Η Πάρος διανύει μια ακόμα εντυπωσιακή σε επισκεψιμότητα περίοδο που, μέχρι
στιγμής, ξεπερνάει κάθε προσδοκία ακόμα
και από τη χρονιά ρεκόρ του 2019, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού
Μάρκος Κωβαίος. Ακόμα και στη δύσκολη
διετία της πανδημίας, το νησί κρατήθηκε
όρθιο με αποτελέσματα που υπερέβησαν
το μέσο όρο των Κυκλάδων αλλά και της
χώρας, γενικότερα. Στο μεταξύ σύμφωνα με
τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η τουριστική ροή
αναμένεται να διατηρηθεί και πέραν του
φθινοπώρου, όπως τονίστηκε.
Οι αφίξεις του Ιουνίου έδειξαν ότι πάνω από
120.000 αφίξεις μετρήθηκαν από θαλάσσης

και αέρος με αυξήσεις έναντι του Ιουνίου
2019 που ξεπερνούν το 40%. Τον ίδιο μήνα,
ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε
με πλοίο το νησί άγγιξε τις 100.000, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τις αφίξεις του
αντίστοιχου μήνα του 2019 κατά 5% - 7%,
πράγμα που σημαίνει ότι ο εφετινός Ιούνιος
ήταν ο καλύτερος από πλευράς αφίξεων μέχρι σήμερα στην Πάρο.
Μήλος: θα ξεπεράσουν κάθε αισιόδοξη
πρόβλεψη αφίξεις και έσοδα
Σε ό,τι αφορά τη Μήλο, φέτος παρατηρείται
μεγαλύτερη πληρότητα απ’ ότι τις προηγούμενες χρονιές. Τα μέχρι στιγμής στατιστικά
στοιχεία, δείχνουν ότι φέτος προβλέπεται
να καταγραφεί το υψηλότερο ποσοστό της
αεροπορικής κι επιβατικής κίνησης όλων
των εποχών, όπως αναφέρει ο πρόεδρος
της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου Αβέρκιου Γαϊτάνη.
Η εφετινή χρονιά, όπως άλλωστε και η περυσινή, δείχνει τη σταθερή ανοδική πορεία
του προορισμού. Και είμαστε βέβαιοι ότι
θα κλείσει με αποτελέσματα που θα ξεπεράσουν κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη, όπως
τονίστηκε. Τον Ιούνιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν 364 πτήσεις, μεταφέροντας
13.208 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο κατά
9% σε σχέση με το 2019.Όσον αφορά τώρα,
κίνηση για τον ίδιο μήνα σε σχέση με πέρυσι (2021), παρουσίασε άνοδο κατά 17% στα
αεροπορικά δρομολόγια και κατά 52% στο
επιβατικό κοινό. Για το πρώτο εξάμηνο του
2022 σε αντιστοιχία με το 2019, καταγράφεται 0,47% άνοδο στην αεροπορική κίνηση, και 2,27 % στην κίνηση του επιβατικού
κοινού.
Ιος: Στο 90% η πληρότητα του Αυγούστου
«Τη δυναμική της σεζόν για την Ίο επιβεβαίωσαν οι ακτοπλοϊκές αφίξεις για τον
Μάιο και τον Ιούνιο που ολοκληρώθηκαν
σε επίπεδα υψηλότερα του 2019
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Η Νίσυρος εντάσσεται στο δίκτυο
γεωπάρκων της UNESCO
Στο δίκτυο των παγκόσμιων γεωπάρκων
της UNESCO ετοιμάζεται να ενταχθεί η Νίσυρος και οι γύρω νησίδες και ήδη προς
την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει αρκετά
βήματα.
“Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε αυτά που
πρέπει και αναμένουμε τον Οκτώβριο να
φτάσουν στη Νίσυρο οι κριτές της UNESCO
για την απόφασή τους”, δηλώνει στο ΑΠΕ/
ΜΠΕ ο δήμαρχος Νισύρου, κ. Χριστοφής
Κορωναίος. Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν
από 1,5 χρόνο και βρίσκεται στο τελικό της
στάδιο και εντός του Αυγούστου θα ξεκινήσει την λειτουργία του, στο λιμάνι του νησιού,
ειδικό γραφείο πληροφοριών για το γεωπάρκο του Λακκιού, που εκτός από το νησί
της Νισύρου (με επίκεντρο το ηφαίστειο)
περιλαμβάνει τις γύρω νησίδες Στρογγύλη,
Περγούσα, Παχειά και Κανδηλούσα.
Από την πλευρά του Δήμου Νισύρου δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια αυτή
και αναμένονται θετικά αποτελέσματα τον
Οκτώβριο όπως δηλώνει ο κ. Κορωναίος
εκφράζοντας την αισιοδοξία του.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας προετοιμασίας ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε ο ψηφιακός οδηγός του Υδροθερμικού Πεδίου
Λακκιού του υποψήφιου Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO της Νισύρου, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία των
επισκεπτών στους περίφημους ηφαιστειακούς κρατήρες του νησιού.
Ένα mobile application συμβατό με Android
και iOS, που συνδυάζει ξενάγηση και διαδραστικότητα με την μοναδική γεωλογική
κληρονομιά του ενεργού ηφαιστειακού πεδίου, είναι πλέον διαθέσιμο όχι μόνο στους
εκατοντάδες επισκέπτες που δέχεται το Γεωπάρκο ημερησίως, αλλά και στο ενδιαφερόμενο ευρύ κοινό.

συνέχεια από τη σελίδα 20
κατά 5%. Εκτός από το φυσικό κάλλος και
τη διασκέδαση, διαπιστώνουμε την αυξανόμενη προτίμηση των επισκεπτών στη
γαστρονομία, τις δραστηριότητες και τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ελλάδα, Γαλλία,
Ιταλία, Μ. Βρετανία αλλά και αγορές όπως
οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται στις χώρες προέλευσης των τουριστών. Η πληρότητα για την
επόμενη περίοδο εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το 90% σε πολλά διαστήματα, ενώ και
ο Σεπτέμβριος θα προσελκύσει σημαντικές
ταξιδιωτικές ροές», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο Δήμαρχος Ιητών, Γκίκας Γκίκας.
Άνδρος: Στο 100% η πληρότητα τον
Αύγουστο
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Άνδρου
Νίκος Μουστάκας επισημαίνει στο ΑΠΕΜΠΕ πως «τα δεδομένα του 2019 θυμίζουν
μέχρι στιγμής, οι επιδόσεις της Άνδρου για
την τρέχουσα σεζόν. Ο Ιούνιος "έκλεισε"
εντυπωσιακά με 57% αύξηση ακτοπλοϊκών
αφίξεων σε σχέση με το 2021. Η εκτίμηση
μας για τον Αύγουστο είναι πως θα υπερβούμε τα δεδομένα προ πανδημίας με πληρότητα κοντά στο 100%, ενώ και ο Σεπτέμβριος προβλέπεται πολύ ικανοποιητικός.
Εκτός από τους Έλληνες που λατρεύουν το
νησί, αυξημένη επισκεψιμότητα παρουσιάζουν οι ταξιδιώτες από Μ. Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Σκανδιναβία, Ισραήλ και Γαλλία.
Θετική εντύπωση προκαλούν σε Έλληνες
και ξένους οι προσιτές τιμές μας στις τουριστικές υπηρεσίες».
Σίφνος: Στο 90% η πληρότητα τον

Η πρωτότυπη offline ψηφιακή εφαρμογή
(Νisyros Volcano app) για κινητά, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.) με την επιστημονική ομάδα
του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
του ΕΚΠΑ και τους συνεργάτες της, με επικεφαλής την αναπλ. καθηγήτρια κα Παρασκευή Νομικού. Ο σύγχρονος και επικαιροποιημένος ψηφιακός οδηγός αναδεικνύει με
επιστημονική πληρότητα την περιπατητική
διαδρομή στο Λακκί, εστιάζοντας σε τρία
σημεία ενδιαφέροντος αναδεικνύοντας τους
υδροθερμικούς κρατήρες.
Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν, ταυτόχρονα ή μη με την ξενάγησή
τους, στους κρατήρες μέσα από εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υλικό (υψηλής ποιότητας φωτογραφίες, πανοράματα 360o,
λήψεις drone, 2D & 3D ψηφιακούς - διαδραστικούς χάρτες υψηλής ανάλυσης) συνοδευόμενο από επιστημονικά τεκμηριωμένες
πληροφορίες για την εξέλιξη και την ηφαιστειακή δραστηριότητα της Νισύρου.
Ένας πρωτοπόρος ψηφιακός οδηγός με
ιδιαίτερα μοντέρνο και φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό έρχεται να ενισχύσει την
υποψηφιότητα του Γεωπάρκου της Νισύρου
στην ένταξή του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO αλλά και την ουσιαστική ενημέρωση των κατοίκων και των
τουριστών, καθώς και να καλύψει το υπάρχον αξιοσημείωτο γνωστικό κενό σχετικά με
την σπουδαιότητα και την αξία της γεωποικιλότητας που διαθέτει αυτός ο μοναδικός
τόπος.
Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν σε Google
Play Store και App Store.
Αύγουστο
«Η Σίφνος φαίνεται πως θα σημειώσει
υψηλές επιδόσεις καθ'όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Η πληρότητα για τον Ιούνιο
ανήλθε στο 65%, σύμφωνα με τους επαγγελματίες. Ο Ιούλιος κινήθηκε συνολικά στο
75% περίπου. Η τουριστική ροή θα αυξηθεί
με αποκορύφωμα τον Αύγουστο που μέχρι
στιγμής εκτιμάται πως βρίσκεται σε πληρότητα 90%, ένα μέγεθος που εξελίσσεται διαρκώς. Μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζει και ο
Σεπτέμβριος με μετρήσεις κοντά στο 65%.
Οι αγορές που δείχνουν υψηλή προτίμηση
στο Κυκλαδίτικο νησί της αρμονίας είναι κυρίως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Αγγλία, η Αμερική και το Ισραήλ»,
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δήμαρχος Σίφνου,
Μαρία Ναδάλη.
Τήνος: Πίστη για αύξηση των εσόδων
εφέτος
Η Τήνος εφαρμόζοντας με συνέπεια μία
στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προβολής κατάφερε να αναδειχθεί σε διαχρονικό
τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος
του νησιού Γιάννης Σιώτος. Η εφετινή χρονιά αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση της
ορθής αυτής πολιτικής και της ουσιαστικής
μας εισόδου στον παγκόσμιο τουριστικό
χάρτη και μάλιστα για επισκέπτες με ποιοτικές, κατά βάση, αναζητήσεις.
Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να ξεφύγουμε από τον μαζικό τουρισμό και να διεισδύσουμε στην κατηγορία του επιλεκτικού
τουρισμού. Αναμένουμε αυτή η επιτυχία
που υπάρχει στον αριθμό των αφίξεων να
καταγραφεί και στην αύξηση των εσόδων.
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Ένα χρονογράφημα που φανερώνει τα ψέματα των μέσων συσκότισης
της Ελλάδας που έχουν κάνει μια ιδιότυπη “ομερτά” με την κυβέρησητσίρκο να αποσιωπούν οτιδήποτε αμαυρώνει την εικόνα των μαφιόζων
λήσταρχων του κρατικού πλούτου και τώρα τελευταία μέσω της ηλεκτρικής
ενέργειας, του πορτοφολιού του μέσου Έλληνα. Και ενώ ο κούλης έκανε
‘πλάτες’ στις εταιρείες ενέργειας (και στην ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ) για να
Τάσος
βάλουν παράνομες αυξήσεις μέσω της ‘ρήτρας αναπροσαρμογής’, με
Θεοδωρίδης αποτέλεσμα να έχουν ρεκόρ κερδοφορίας 2.2 δις, μετά την κατακραυγή
του κόσμου, την ‘μεταμφίεσε’ (την ρήτρα) ενσωματώνοντάς την στην τιμή
του ρεύματος (!) και επέτρεψε στις εταιρείες να αυξήσουν ως και 800% τα πάγια και ως 200%
τις τιμές στο ρεύμα. Έτσι, με απάτες και ψέματα, ο κούλης παρουσιάζει “ανάπτυξη” στους
αριθμούς, αλλά στην πραγματικότητα η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα του Μεσαίωνα, όσον
αφορά στα εργασιακά, στην ενέργεια, στις τιμές των προϊόντων στα σουπερμάρκετ, στα
καύσιμα, παντού…Εν τω μεταξύ, με την απόφασή τους να αφήσουν τα πάντα χωρίς έλεγχο
στον τομέα της Πανδημίας, οι ερασιτέχνες ‘άριστοι’ της κυβέρνησης είναι υπεύθυνοι για το
πραγματικό μακελειό στην υγεία. Τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ αναφέρουν 387 απώλειες
συμπολιτών μας για τον Ιούνιο και 1.145 για τον Ιούλιο. Καταλάβατε; ΧΙΛΙΟΙ ΕΚΑΤΟΝ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ συμπατριώτες μας μακελεύτηκαν επειδή ο κούλης θέλησε να ‘ανοίξει’ τον
τουρισμό για το καλοκαίρι, ώστε να ικανοποιήσει τα διάφορα λόμπι που τον “πρεσάρουν’
από πίσω! Σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα όπου ο λαός είναι υπεύθυνος για τη μοίρα
του, αυτή η κυβέρνηση-τσίρκο θα είχε λογοδοτήσει και τιμωρηθεί. Στο ελλαδιστάν, είναι
απλά, ένα άλλο καλοκαίρι…
Πλιάτσικο Νο 1. Ηλεκτρικό ρεύμα
Το ξαναγράψαμε πως η κυβέρνηση έχει
θεσπίσει την αισχροκέρδεια για τις εταιρείες
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Για να
προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα αυτό,
έδωσε το πράσινο φως στην ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ, συνέχισε την παραγωγή ρεύματος
από ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (που εξαρτάται από
τις διαθέσεις της Ρωσίας) και θέσπισε το
“χρηματιστήριο ενέργειας” για να επιτρέψει
την κερδοσκοπία από την ενέργεια. Έτσι θα
κέρδιζε διπλά, να προσελκύσει επενδύσεις
στον κερδοφόρο πια τομέα της Ενέργειας,
και παράλληλα να δείξει πως το ‘έργο’ της
για ανάπτυξη της χώρας πηγαίνει καλά. Το
αν το ρεύμα αυξήθηκε αστρονομικά, αν η
‘ρήτρα αναπροσαρμογής’ που θέσπισε είναι
αντισυνταγματική, το αν ΑΥΤΗ Η ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ, δεν φαίνεται να τους
νοιάζει. Ούτε η απατεωνιά που έκαναν να “καμουφλάρουν” το παράνομο χαράτσι της
‘ρήτρας” μέσα στην τιμή του ρεύματος. Απατεώνες. Πλιατσικολόγοι. Καθάρματα. Διαβάστε
και την είδηση που περιγράφει το πλιάτσικο:
Ηλεκτρικό ρεύμα / Παραπλανούν τους καταναλωτές οι πάροχοι- Διαφημίζουν ως
εκπτώσεις τις κρατικές επιδοτήσεις
Αυστηρή προειδοποίηση από τη ΡΑΕ ότι αν δεν σταματήσουν, θα δημοσιοποιήσει την
Πέμπτη στην ιστοσελίδα της τις περιπτώσεις αυτές και θα τους επιβάλει κυρώσεις
Τρόπους να συνεχίσουν το πάρτι αισχροκέρδειας, που έχει επιτρέψει με την ανοχή της η
κυβέρνηση Μητσοτάκη, ψάχνουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την ανακοίνωση
των νέων τιμών-«φωτιά» για τον Αύγουστο με τις κρυφές αυξήσεις σοκ, τώρα επιδίδονται
και σε παραπλανητικές διαφημίσεις, εμφανίζοντας τις κρατικές επιδοτήσεις ως εκπτώσεις
που παρέχουν οι ίδιοι «ψαρεύοντας» για πελάτες.
Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία μάλιστα
προχώρησε και σε αυστηρή προειδοποίηση. Αν δεν σταματήσουν άμεσα αυτή την
πρακτική, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει την Πέμπτη 4 Αυγούστου στην ιστοσελίδα της αυτές
τις περιπτώσεις.
Η ανακοίνωση της ΡΑΕ
«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ως αρμόδια Αρχή, αφενός για τη ρύθμιση και την εποπτεία
των ενεργειακών αγορών, ιδίως ως προς την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού, τον
καθορισμό των τιμών και την εμφάνιση στρεβλώσεων (άρθρα 22 – 23 του ν. 4001/20111),
αφετέρου για την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 24 του ν. 4001/2011), την
παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας / ΚΠΗΕ
(άρθρα 46 και 138 του ν. 4001/2011, καθώς και άρθρο 4 ΚΠΗΕ), την τήρηση της αρχής της
διαφάνειας (άρθρο 49 του ν. 4001/2011) και τη συμμόρφωση των Προμηθευτών Ηλεκτρικής
Ενέργειας με τις υποχρεώσεις τους (άρθρο 13 του ν. 4001/2011) εφιστά την προσοχή των
καταναλωτών σε φαινόμενα πρόσφατων παραπλανητικών αναφορών – διαφημίσεων
Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι φέρονται ψευδώς να χορηγούν εκπτώσεις
επί των Χρεώσεων Προμήθειας, τεχνηέντως αποσιωπώντας το ότι οι εν λόγω «εκπτώσεις»
συνιστούν επιδοτήσεις που παρέχονται από την Πολιτεία μέσω του Ταμείου Ενεργειακής
Μετάβασης (ΤΕΜ).
Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μέσω του ΤΕΜ συνιστά έκτακτο μέτρο που έχει υιοθετήσει
η Ελληνική Πολιτεία για την άμβλυνση των συνεπειών εκ της ενεργειακής κρίσης ήδη από
τον Σεπτέμβριο 2021. Μάλιστα, κατά τον Αύγουστο 2022, η εν λόγω επιδότηση θα ανέλθει
στο ιδιαιτέρως αξιοσημείωτο ύψος των 337 €/MWh για όλους τους οικιακούς καταναλωτές,
αδιακρίτως του αν ο μετρητής αντιστοιχεί στην κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία και
ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Στο ίδιο ποσό (337 €/MWh) έχει προσδιορισθεί και
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η επιδότηση της κατανάλωσης των μη οικιακών Πελατών που τροφοδοτούνται βάσει
Αγροτικού Τιμολογίου. Περαιτέρω, για τους μη-οικιακούς Πελάτες με ισχύ παροχής μέχρι
35 kVA αλλά και για τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος η κρατική επιδότηση θα ανέλθει στα
300 €/MWh, ενώ για τους λοιπούς μη-οικιακούς ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης θα ανέλθει
στα 250 €/MWh (βλ. και την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/80122/7627/1.8.2022 επιστολή του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τους Προμηθευτές). Συνεπώς, το εν λόγω
ποσό χορηγείται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής
Ενέργειας με τον οποίο συμβάλλονται.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιδότηση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών
χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΕΜ, δηλαδή από κρατικούς πόρους, και δεν συνιστά
έκπτωση που παρέχεται από τους Προμηθευτές, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής,
όφειλε να είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε αναφορά, απεικόνιση ή συνυπολογισμός του
ποσού εκ της εν λόγω κρατικής επιδότησης στα νέα τιμολόγια των Προμηθευτών πρέπει να
δηλώνεται με σαφήνεια ως προερχόμενη από την Πολιτεία. Ατυχώς όμως, πολύ πρόσφατες
διαφημιστικές και επικοινωνιακές τακτικές Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας χαρακτηρίζονται
από ασάφεια και ανακρίβεια ως προς τα ουσιώδη στοιχεία της εμφανιζόμενης ως
«μείωσης», «έκπτωσης» ή «εναλλακτικής έκπτωσης» της Χρέωσης Προμήθειας, καθότι
αποκρύπτουν το ότι αυτή χορηγείται οριζόντια και εξίσου σε όλους τους καταναλωτές
ανεξαρτήτως Προμηθευτή και αντιθέτως την παρουσιάζουν ως εμπορικό προνόμιο του
συγκεκριμένου προμηθευτή. Σχετικώς επισημαίνεται ότι τέτοιες τακτικές είναι προδήλως
παραπλανητικές, δεδομένου ότι δύνανται να δημιουργήσουν στους καταναλωτές ψευδείς
εντυπώσεις περί της τιμολογιακής πολιτικής του Προμηθευτή. Πράγματι, η απόκρυψη
του χαρακτήρα της μείωσης – έκπτωσης ή/και η στρεβλή ή επιλεκτική παρουσίασή της
διαβρώνουν το δικαίωμα του καταναλωτή σε ελεύθερη επιλογή προμηθευτή και προϊόντος
προμήθειας, κατόπιν ορθής και διαφανούς ενημέρωσής του. Επιπλέον, μέσω τέτοιου
είδους παρελκυστικών τακτικών, ορισμένοι Προμηθευτές δύνανται να αποκομίζουν
αθέμιτα πλεονεκτήματα, με αποτέλεσμα τη διατάραξη του υγιούς ανταγωνισμού στην
αγορά λιανικής. Για τους ανωτέρω λόγους, οι καταχρηστικές αυτές πρακτικές παραβιάζουν
κατάφορα το υφιστάμενο πλαίσιο.
Σημειώνεται ότι, προσφάτως, η Πολιτεία, αποβλέποντας στην διαφάνεια, την ορθή
ενημέρωση των καταναλωτών για την κρατική επιδότηση μέσω ΤΕΜ και την προστασία
τους έναντι παραπλανητικών αναφορών, καθώς και στον ίσο ανταγωνισμό μεταξύ των
Προμηθευτών, προέβλεψε ειδικά για την ευδιάκριτη επισήμανση της εν λόγω επιδότησης
«σε όλους τους λογαριασμούς κατανάλωσης» και «σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των
Προμηθευτών στους πελάτες τους, ηλεκτρονικό ή έντυπο» (βλ. άρθρο 138 παρ. 4 εδάφια
[δ] και [ε] του ν. 4951/2022, όπως ισχύει).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την κλιμακούμενη επιθετική
επικοινωνιακή πολιτική ορισμένων Προμηθευτών, που στηρίζεται στην εμφάνιση των
κρατικών επιδοτήσεων ως μέρος της εμπορικής πολιτικής τους, τον άμεσο κίνδυνο
που συνεπάγεται αυτή η διαφημιστική τακτική τόσο για τους καταναλωτές όσο και
τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά λιανικής, καθώς και την κατεπείγουσα ανάγκη της
αποτελεσματικής αποτροπής τέτοιων καταχρηστικών φαινομένων, προειδοποιεί ότι
την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 θα δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα της τις περιπτώσεις
Προμηθευτών που επιδίδονται σε παραπλανητικές αναφορές ως προς την επιδότηση
μέσω του ΤΕΜ και, εκ παραλλήλου, θα εκκινήσει τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων κατά
το άρθρο 36 του ν. 4001/2011».
Πλιάτσικο Νο 2 : Τι κρύβει ο Κώστας ο Καραμανλής;
Μεγάλη λαμογιά με τις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Έχει πολλά χρόνια που
ο οργανισμός έχει παραδοθεί στα λαμόγια του παράνομου πλουτισμού που με διάφορους
τρόπους προσπαθούν να καρπωθούν κρατικό χρήμα και να πλουτίσουν με ιδιωτικές
περιουσίες. Τουλάχιστο τα ρεπορτάζ απ’ την πόλη της Βόρειας Ελλάδας πάνω σ’αυτό δεν
λείπουν. Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε κάποιες προσπάθειες, μέσα σε συκοφαντίες
και άδικες επιθέσεις εναντίον του προέδρου Στέλιου Παππά που είχε διορίσει στον
οργανισμό και είχε επισημάνει τα κακώς κείμενα καθώς και σκάνδαλα κακοδιοίκησης και
παράνομου πλουτισμού. Και αντί να γίνει κάθαρση, όταν ανέλαβε αυτή η πλιατσικολόγα
κυβέρνηση, αντί να μπουν υγιείς βάσεις για τις δημόσιες μεταφορές, ο κούλης έβαλε τον
Κώστα Καραμανλή να κακοφορμίσει το καρκίνωμα, αντί να το κόψει. Και στο μεταξύ, να
επωφελούνται οι δικοί μας με έφοδο στον κρατικό κορβανά (λες και δεν το ξέρουμε το
τροπάρι). Βλέπουμε τον κόσμο που ταλαιπωρείται στις στάσεις περιμένοντας με τις ώρες,
ή βλέποντας το αδιαχώρητο στα λεωφορεία, με οχήματα που είναι νοικιασμένα (leasing)
με αδιαφανείς συμφωνίες συνεργασίας με ιδιώτες, που σίγουρα ευνοούν κάποια λαμόγια,
έχουμε ακούσει για ανταλλακτικά που λείπουν, για ενοίκια που επιστρέφουν στις τσέπες
παλιών μετόχων, ένα χάλι, από τα συνηθισμένα στην Ελλάδα. Διαβάστε την έρευνα του
Α. Λυκεσά για τον ΟΑΣΘ, ενός δημοσιογράφου που έχει μελετήσει και παρακολουθήσει το
θέμα επί πολλά χρόνια, άρα και θα ξέρει καλά το αντικείμενό του.
Χρωστάνε 3,5 εκατ. ευρώ οι παλιοί μέτοχοι του ΟΑΣΘ
Απόστολος Λυκεσάς
Κόλαφος η έκθεση του ανεξάρτητου εκτιμητή ● Καυτά ερωτήματα για τη σκανδαλώδη
πρακτική του υπουργού Μεταφορών, Κ. Καραμανλή, που κρατούσε επί δυόμισι χρόνια
κρυμμένη την αποτίμηση του οργανισμού από την Grant Thornton, αντί να προσφύγει στη
Δικαιοσύνη για να καταλογιστούν οι οφειλές προς το Δημόσιο ● Στον αέρα και η αγωγή του
ΟΑΣΘ κατά του προμηθευτικού συνεταιρισμού «Ηρακλής», όπως και η προσφυγή στην
Ε.Ε. για παράνομες κρατικές ενισχύσεις
Οι μέτοχοι του κρατικοδίαιτου ΟΑΣΘ χρωστάνε τελικά στο Ελληνικό Δημόσιο 3,5
εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον, αφού υπάρχουν πάντα και αυτοί που υποστηρίζουν ότι
το χρέος τους είναι δεκάδες εκατομμύρια. Ο
καταλογισμός όμως ήρθε με την επισημότερη συνεχίζεται στη σελίδα 23
μορφή που θα μπορούσε να έχει, δηλαδή
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μέσα από την έκθεση αποτίμησης της Grant
Thornton, της εταιρείας που είχε αναλάβει με
διαγωνισμό το σχετικό έργο.
Δυόμισι ολόκληρα χρόνια κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την έκθεση ο
υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, αλλά το μυστικό διέρρευσε μόλις το πήρε
στα χέρια του πρώην μέτοχος με δικαστική απόφαση. Πλήρης αφωνία συνόδευσε τη
δημοσίευση. Υπουργείο, ΟΑΣΘ, μέτοχοι σιώπησαν, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι κινητοποιήσεις
των εργαζομένων συνεχίζονται σήμερα με νέα στάση εργασίας (11 π.μ.-3 μ.μ.) η οποία
καταδεικνύει την… επιτυχία των κυβερνητικών χειρισμών.
Μπορεί στα χρόνια που ακολούθησαν την κρατικοποίηση του οργανισμού οι μέτοχοι αλλά
και οι σημερινοί κυβερνητικοί να μιλούσαν για «δήμευση περιουσιών», ωστόσο η έκθεση της
Grant Thornton -αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής»- όχι μόνο
τους διαψεύδει, αλλά δείχνει ανάγλυφα ότι ο ΟΑΣΘ ήταν ένας χρεοκοπημένος οργανισμός
με κατεστραμμένο στόλο οχημάτων και πολλές αμαρτίες. «Η τελική αξία της αποτίμησης
καταλήγει μηδενική» λέει στο τελικό της συμπέρασμα η Grant Thornton, σημειώνοντας
πως «από τη διενεργηθείσα εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
του Οργανισμού και των αναπροσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν σε κονδύλια της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια και λαμβάνοντας
υπόψη τα όσα προσδιορίζονται στο άρθρο 25 του Ν. 4482/2017, η αναπροσαρμοσμένη
αξία των Ιδίων Κεφαλαίων εκτιμήθηκε σε ποσό μείον €3.507.029».
Από κοντά βέβαια η εταιρεία θυμίζει την αγωγή του ΟΑΣΘ κατά του Συνεταιρισμού
«Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» Συν.Πε.»
συνολικού ποσού €10.852.402 ως αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Αλλά δεν είναι μόνο
αυτά τα 10 εκατομμύρια για τα οποία ο ΟΑΣΘ με την παρούσα διοίκηση ήρθε σε συμφωνία
-δεν έχει διαψευστεί ακόμη η σχετική είδηση- με τον «Ηρακλή». Είναι και τα 120 εκατομμύρια
των παράνομων κρατικών ενισχύσεων, υπόθεση που παρά τη σπουδή της κυβέρνησης να
αποσύρει από την Ευρωπαϊκή Ενωση τη σχετική προσφυγή, αυτή δεν έχει ακόμη πλήρως
αποσυρθεί.
Το ερώτημα γιατί ο κ. Καραμανλής κράτησε σαν επτασφράγιστο μυστικό τη συγκεκριμένη
έκθεση για 2,5 χρόνια -η έκθεση κατατέθηκε τον Φεβρουάριο του 2020-, γιατί δεν πήγε
ως όφειλε στο Εφετείο για να προχωρήσουν οι καταλογισμοί, έχει, εκ του αποτελέσματος
κρίνοντας, μια απλή απάντηση. Δεν ήθελε να πιέσει τους μετόχους με τους οποίους
υπάρχει στενή εκλογική σχέση, έχουν δοθεί προεκλογικές υποσχέσεις οι οποίες είναι
αδύνατο σήμερα να τηρηθούν, οπότε γίνονται προσωρινές «διευκολύνσεις». Κι ακόμη δεν
ολοκληρώνεται η εκκαθάριση του οργανισμού -αν και ο νόμος προέβλεπε ολοκλήρωση
στο τέλος του 2019-, αντιθέτως δίνονται συνέχεια παρατάσεις, μάλιστα διακινείται η
πληροφορία ότι με νέα τροπολογία σχεδιάζεται καινούργια παράταση ώς και το τέλος του
2023.
«Με την έκθεση αποτίμησης της αξίας του ΟΑΣΘ καταρρίπτεται το αντιΣΥΡΙΖΑ αφήγημα
της κυβέρνησης, καθώς αποδεικνύεται περίτρανα ότι εάν το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
δεν είχε παρέμβει δραστικά, ο ΟΑΣΘ θα είχε χρεοκοπήσει, οι εργαζόμενοι θα οδηγούνταν
στην ανεργία και η πόλη θα έμενε χωρίς αστικές συγκοινωνίες» είπε ο Χρήστος Γιαννούλης,
αναπληρωτής τομεάρχης Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
«Δικαιώθηκε πλήρως η παρέμβαση της κυβέρνησης» λέει στην «Εφ.Συν.» ο πρώην
πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Στέλιος Παππάς, παρατηρώντας ότι «ο ΟΑΣΘ αποδεικνύεται ότι
ήταν χρεοκοπημένος και επιχειρησιακά ανίκανος να αντεπεξέλθει στις ανάγκες και την
εξυπηρέτηση της Θεσσαλονίκης. Ο στόλος οχημάτων ήταν πρόωρα γηρασμένος και χωρίς
καμιά προσπάθεια συντήρησής του. Υπήρχε μεγάλο ποσοστό ακινησίας οχημάτων που
συνεπαγόταν τεράστια απώλεια εσόδων. Αυτά παραλάβαμε. Σε τούτα δεν συνυπολογίζονται
βέβαια α) οι παράνομες κρατικές ενισχύσεις 120 εκατομμυρίων και β) τα υπερβολικά
μισθώματα που εισέπραττε από τον ΟΑΣΘ ο συνεταιρισμός των μετόχων «Ηρακλής». Αυτά
μένουν ανοιχτά προς διεκδίκηση από μια άλλη κυβέρνηση».
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«Προστασία “ημετέρων” από το επιτελικό κράτος»
Δήλωση του πρώην υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη στην «Εφ.Συν»
«Η ερμητικά κλεισμένη στα συρτάρια του υπουργείου Μεταφορών έκθεση είναι ακόμη
μία ηχηρή περίπτωση προστασίας “ημετέρων” από το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη,
δικαιώνοντας απόλυτα την πολιτική μας για την αποϊδιωτικοποίηση του ΟΑΣΘ και
αποδεικνύοντας τα ψέματα, τη λάσπη και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων
διασυνδεδεμένων με τη Ν.Δ. μέχρι σήμερα.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι προφανή: Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν
προχωρά στην εκκαθάριση του Οργανισμού; Γιατί κρύβουν την έκθεση του ανεξάρτητου
εκτιμητή λειτουργώντας ως προστάτες των δικών τους παιδιών και όχι του δημόσιου
συμφέροντος; Γιατί δεν ολοκληρώνουν την εκκαθάριση του ΟΑΣΘ και δεν ζητούν να
επιστραφούν 3.507.029 € που χρωστούν οι παλαιοί μέτοχοι; Ποια η πορεία της προσφυγής
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράνομες κρατικές
ενισχύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ; Ποια η
πορεία της μηνυτήριας αναφοράς μου για την εκποίηση
309 λεωφορείων προς 1000 € το καθένα και σε τι ποσό
αγοράζουν ή ενοικιάζουν λεωφορεία 10ετίας όπως αυτά
που εκποίησαν; Ποια η πορεία της διεκδίκησης επιστροφής
υπερβαλλόντων ενοικίων από τον συνεταιρισμό “Ηρακλής”,
αξίας περίπου 10.000.000 €;»
Πλιάτσικο Νο 3. Καίγονται οι Δρυμοί για να κάνουν
χώρο για Αιολικά πάρκα;
Κάηκε η Εύβοια πέρυσι, εκατομμύρια στρέμματα. Φέτος,
ακόμη και τώρα που μιλάμε, η πολιτεία είναι απούσα και
δεν έχει κάνει ΚΑΝΕΝΑ έργο για την ανακούφιση των
πληγέντων. Οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι. Φέτος, πάλι
κάηκαν οι Εθνικοί Δρυμοί της Δαδιάς και της “Βάλια Κάλντα”
(λες και υπάρχει σχέδιο!). Ακόμη και αυτήν την στιγμή που
γράφουμε αυτά, η “Βάλια Κάλντα”, ένας παράδεισος της
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φύσης στα Γρεβενά, καίγεται για 13η μέρα! Και παράλληλα υπάρχει ‘ομερτά’ από τα μέσα
συσκότισης να μην δείχνουν τις καταστροφές ώστε να μην αμφισβητούν οι πολίτες την
κυβέρνηση-τσίρκο. Πουθενά δεν αναφέρεται η είδηση πως ο Δρυμός καίγεται ακόμη και
σήμερα. Αλήθεια ποιος αισθάνεται ασφαλής στην Ελλάδα με τέτοια μέσα συσκότισης και
τέτοια κυβέρνηση-τσίρκο; Διαβάστε και το ρεπορτάζ από το διαδίκτυο:
12η μέρα καίει η φωτιά στη Βάλια Κάλντα – «Χάθηκαν πολύτιμες ώρες γιατί όταν
άναψε, έψαχναν αν θα πάει η υπηρεσία των Ιωαννίνων ή των Γρεβενών»
Για 12η μέρα καίγεται η Βάλια Κάλντα, με την είδηση να μην είναι ούτε στα ψιλά γράμματα
των δελτίων και των περισσότερων Μέσων. Μιλάμε για μια ανυπολόγιστη καταστροφή του
παρθένου οικοσυστήματος του Εθνικού Δρυμού Πίνδου, που φιλοξενεί πλήθος σπάνιων
ζώων και φυτών.
της Γεωργίας Κριεμπάρδη
«Είναι πηγή ζωής για εμάς. Αυτός ο φυσικός πλούτος είναι ανεκτίμητος. Θα πρέπει εμείς
οι άνθρωποι να συμβιώνουμε με τα δάση, με την περιοχή που ζούμε» λέει στο ΤΡΡ ο
Αποστόλης Κοκορδάτος, ταμίας του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων,
σε μια συζήτηση για τις πληγές που αφήνει πίσω της η φωτιά στη Βάλια Κάλντα. Από
τις 22 Ιουλίου στις φλόγες έχει τυλιχθεί το παρθένο οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού
Πίνδου, μετρώντας σήμερα 12 μέρες καταστροφής -καταστροφής που συνεχίζεται στη
θέση Τσακατούρα, ανάμεσα στην Βωβούσα Ιωαννίνων και το Περιβόλι Γρεβενών προς την
πλευρά που γειτνιάζει με το Αρκουδόρεμα, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και ξερόκλαδα.
Όπως εξηγεί ο κ. Κοκορδάτος, «η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και το πρόβλημα με
την κατάσβεση -εκεί που χάθηκε η μπάλα στην αρχή- είναι ότι φωτιά που εντοπίστηκε
στο κομμάτι μεταξύ Γρεβενών και Ιωαννίνων δημιούργησε σύγχυση στο ποια υπηρεσία
να πάει -Ιωαννίνων ή Γρεβενών-, που είναι τα διοικητικά όρια». Επισημαίνει πως «έτσι
χάθηκαν πολύτιμες ώρες που αν πήγαιναν αμέσως πεζοπόρα τμήματα που ήξεραν την
περιοχή καλά, θα σταματούσε». «Καλά και τα ελικόπτερα, αλλά χρειάζονταν πυροσβέστες
που με τις κατευθύνσεις των κατοίκων, του δασικού συνεταιρισμού, που γνωρίζουν το
έδαφος που είναι δύσβατο και δυσπρόσιτο, θα έκαναν αποτελεσματική δουλειά. Μόνο
τα πεζοπόρα τμήματα μπορούν να βοηθήσουν στον άμεσο περιορισμό ενός μετώπου.
Έπρεπε να απευθυνθούν στους κατοίκους στο Περιβόλι και τη Βωβούσα». «Να μείνει κάτι
για τις επόμενες γενιές. Να παραμείνουν ζωντανές όλες αυτές οι περιοχές, ο φυσικός μας
πλούτος» καταλήγει.
Η συνολική έκταση του δρυμού φτάνει τα 68.990 στρέμματα και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από
την ποικιλία μορφολογικών αντιθέσεων με απότομους γκρεμούς και ορμητικούς χειμάρρους,
καθώς και πυκνά δάση. Αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους και παρθένους δρυμούς.
Είναι από τους τελευταίους βιότοπους της καφετιάς αρκούδας, του αγριόγατου και του
αγριόγιδου καθώς και χώρος όπου καταφεύγουν να ξεχειμωνιάσουν τα πιο σημαντικά είδη
της ελληνικής πανίδας. Καλύπτεται από εκτεταμένα δάση κωνοφόρων και οξιάς και πάρα
πολλά είδη ενδημικών φυτών των Βαλκανίων και της Ελλάδας. Φιλοξενεί περισσότερα από
80 είδη πουλιών (11 από τα οποία είναι αρπακτικά) ορισμένα είναι και προστατευόμενα.
Αποτελεί καταφύγιο για σπάνια θηλαστικά όπως η βίδρα, το ζαρκάδι και ο αγριόγατος. Στα
ποτάμια της κοιλάδας συναντάμε δυο σπάνια είδη πέστροφας (Trutta fario και Salvelinus
fontinalis). Επιπλέον, υπάρχουν πολλά είδη μανιταριών και ερπετών όπως οχιές, σαύρες,
σαλαμάνδρες, αστρίτες. Επτά από αυτά τα είδη προστατεύονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η
εκτίμηση για το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά αναμένεται…
Στάχτη περισσότερα από 130.000 στρέμματα τον Ιούλιο του 2022
Το φετινό καλοκαίρι μετράμε το οξυγόνο της χώρας και βγαίνει συνεχώς λιγότερο, με τις
φωτιές να έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, ενώ ήδη από τον Απρίλιο μέσα σε μία εβδομάδα
είχαμε σημειώσει περισσότερες από 400 πυρκαγιές. Οι πυροσβέστες ήδη και από το
περσινό καταστροφικό καλοκαίρι έκρουαν καμπανάκι κινδύνου, βλέποντας τις ελλείψεις
στο σώμα να είναι σημαντικές. Ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών, Αλέξανδρος
Καραδελής, μιλώντας τότε στο ΤΡΡ είχε τονίσει: «Όσα εναέρια μέσα και να φέρουμε, πάντα
τις φωτιές θα τις σβήνουν οι πυροσβέστες. Αν δεν πατήσει η μπότα του πυροσβέστη,
φωτιά δε σβήνει. Τα πραγματικά κενά στην Πυροσβεστική είναι πάνω από 9.000, επίσημα
αυτά που βγαίνουν είναι 4.000 οργανικά κενά, τα οποία ούτε αυτά καλύπτονται. Φέτος
έχουμε την πρόσληψη, μετά από 12 χρόνια, περίπου 500 πυροσβεστών -δασοκομάντο-,
με τη δημιουργία του νέου τμήματος Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων – ΕΜΟΔΕ.
Ωστόσο, «αυτές οι προσλήψεις σβήνουν γιατί φέτος συνταξιοδοτήθηκαν 680 πυροσβέστες.
Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα, κάποιοι συνταξιοδοτούνται και δεν προσλαμβάνονται
καινούργια άτομα».
Ο πυροσβέστης Παύλος Ανδρέου επίσης είχε επισημάνει πως «όλα αυτά τα συστήματα που
εμπλέκονται στην πυρόσβεση, δήμοι, περιφέρειες, εθελοντικές ομάδες καλά είναι, βοηθάνε,
αλλά στην ουσία δημιουργείται ένα πολυδαίδαλο σύστημα το οποίο περισσότερο μπερδευτεί
την κατάσταση, παρά βοηθάει. Θα έπρεπε να υπάρχει μόνο το πυροσβεστικό σώμα και
τα κατά τόπους δασαρχεία που γνωρίζουν τη δασώδη περιοχή. Δε
μπορεί να έρθει κάποιος από κάποιο γραφείο πολιτικό και επειδή
είναι πολιτικός και “είναι παραπάνω από τους αξιωματικούς μας” να
έχει εκείνος τον πρώτο λόγο. Αυτό είναι καταστροφικό, δηλαδή να
πρέπει να ακολουθήσουμε εντολές ανθρώπων που δε γνωρίζουν
καν από πυρόσβεση».
Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του
φετινού Ιουλίου στη χώρα μας έκαψαν συνολική έκταση μεγαλύτερη
των 130.000 στρεμμάτων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία,
η έκταση που κάηκε τον Ιούλιο (γύρω στα 132.720 στρέμματα)
αντιστοιχεί περίπου στο 60% των αθροιστικά καμένων εκτάσεων
της χώρας μας από την 1η Ιανουαρίου 2022 (περίπου 215.000
στρέμματα). Αναλυτικά, τον Ιούλιο (1η έως 31) οι πυρκαγιές έκαψαν
περί τα 40.000 στρέμματα στη Δαδιά Έβρου, 27.800 στρέμματα
στην Πεντέλη, 24.500 στρέμματα στη Λέσβο, 20.020 στρέμματα στις
Μέλαμπες Κρήτης, 12.150 στρέμματα στην Ιτέα και 8.250 στρέμματα
στις Πόρτες Πελοποννήσου.
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Από την αρχή του εμφυλίου πολέμου 19461949 μέχρι και την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου του
1967, πέρασαν πολλά δύσκολα χρόνια και
η πολιτική ζωή του τόπου πέρασε πολλούς
σημαντικούς «σταθμούς». Οι νικητές του
εμφυλίου με τους συμμάχους τους Αμερικανούς ήθελαν να πάρουν την ρεβάνς. Με τον
φόβο και την δικαιολογία του κομμουνιστικού κινδύνου, η αστική τάξη κυβέρνησε με
την βία και την νοθεία στις εκλογές χρησιμοποιώντας πάντα το παρακράτος της Δεξιάς.
Ήταν γνωστό, η κατάσταση με τους αγώνες
του λαού δεν ήταν εύκολή για την αστική
τάξη και όλοι περίμεναν ότι θα επιβληθεί μία
στρατιωτική χούντα για να ελέγξει τις εξελίξεις που δεν ήταν προβλέψιμες. Μπορεί κάποιοι (οι περισσότεροι) να περίμεναν πως
πρώτοι θα κινούνταν οι στρατηγοί ή ακόμα
και ο ίδιος ο βασιλιάς, σε μία δικτατορία
ενάντια στον λαό.
Στην πολυτάραχη αυτή πολιτική περίοδο
στους πρώτους μήνες του 1967, κάθε προσπάθεια των πολιτικών της ΕΡΕ και του
Κέντρου μαζί με τον Κωνσταντίνο Γλύξμπουρκ να βρεθεί μία πολιτική λύση δεν
έφερε κανένα αποτέλεσμα. Ο Κωνσταντίνος είχε από την περίοδο των μεγάλων
κινητοποιήσεων χάσει κάθε εμπιστοσύνη
στους πολιτικούς και ένιωθε ότι ο θρόνος
απειλούταν. Μετά από τις κατηγορίες μερίδας του τύπου που έδειχνε το παλάτι να
είναι υπεύθυνο και φαύλο δεν είχε καμία
διάθεση για την εξεύρεση πολιτικής λύσης.
Θεώρησε ότι η λύση θα πρέπει να έρθει με
την ανάμιξη του στρατού.
Στο διάστημα αυτό της προετοιμασίας γινόταν μεγάλες αλλαγές στο στράτευμα με
μετακινήσεις ανωτέρων αξιωματικών. Ο
αρχηγός του στρατού Γρηγόρης Σπαντιδάκης είχε αρχίσει τις μεταθέσεις έμπιστων
αξιωματικών σε νευραλγικά σημεία. Είχε
επικοινωνία με τις Αμερικάνικες υπηρεσίες
πληροφοριών τις οποίες ενημέρωσε ότι είχε
βάλει σε κίνηση το μυστικό σχέδιο πραξικοπήματος με την έγκριση του βασιλιά.
Είχε αναθέσει σε έμπιστους αξιωματικούς
ορισμένα καθήκοντα για την προετοιμασία
σχεδίου κατάληψη της εξουσίας. Το σχέδιο
αυτό ονομάστηκε «Ιέραξ ΙΙ» που ήταν το Νατοϊκό σχέδιο «Προμηθεύς» για την κατάληψη εξουσίας. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε την
κατάληψη νευραλγικών κτιρίων και εγκαταστάσεων της χώρας και τις συλλήψεις στελεχών της Κομμουνιστικής Αριστεράς.
Στις αρχές του Απρίλη του 1967, ο Γρηγόρης
Σπαντιδάκης κάλεσε σε σύσκεψη 6 αντιστράτηγους, τους πιο έμπιστους, και τους
τόνισε ότι έφτασε η ώρα για επέμβαση του
στρατού. Η CIA ήταν πλήρως ενημερωμένη για το περιεχόμενο αυτής της σύσκεψης
των στρατηγών. Οι δυνάμεις της κατασκοπίας «ΚΥΠ» μαζί με την ΣΙΑ στις αρχές του
1967, επεξεργάζονταν τις λεπτομέρειες στο
επιτελικό σχέδιο για την επιβολή δικτατορίας στην Ελλάδα. Όλοι συμφώνησαν με τον
στρατηγό Σπαντιδάκη και τον εξουσιοδότησαν να συναντηθεί με τον Κωνσταντίνο και
να του ζητήσει εκ μέρους όλων να δώσει την
εντολή εκτέλεσης του σχεδίου "Ιέραξ ΙΙ" για
τη διενέργεια του πραξικοπήματος. Αν μέχρι τότε ο βασιλιάς δεν είχε διατάξει να γίνει
το πραξικόπημα, κανόνισαν νέα σύσκεψη
για τη Δευτέρα 24 Απριλίου,
Ο νεαρός βασιλιάς Κωνσταντίνος είναι
άβουλος και η μητέρα του η Φρειδερίκη τραβάει τα νήματα στο παλάτι και θα δεχόταν
οτιδήποτε σχήμα διακυβέρνησης προκειμένου να είναι το στέμμα ο ρυθμιστής του
συντάγματος.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Greek Press | 5 August, 2022

«Αποκατάσταση Δημοκρατίας»
στην Ελλάδα (Μέρος 2ο)
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Ο λαός στο περιθώριο και άλλοι ήταν αυτοί
που όριζαν την μοίρα του. Αλλά δεν ήταν
μόνο οι στρατηγοί με τον βασιλιά που ετοίμαζαν τις αλυσίδες της χούντας στον Ελληνικό λαό, ήταν και άλλη ομάδα. Τρείς επίορκοι αξιωματικοί του Ελληνικού στρατού
και συνωμότες, ο συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο ταξίαρχος Στυλιανός
Παττακός και ο συνταγματάρχης Νικόλαος
Μακαρέζος είχαν προχωρήσει την ομάδα
τους και μαζί με τους συμμάχους των ΗΠΑ
προετοίμαζαν την δική τους εκτροπή από
την δημοκρατία με τις δικές τους επαφές
και συναντήσεις για να λάβουν όχι μόνο την
συγκατάθεση την οποία είχαν αλλά τις εγγυήσεις για το δικό τους πραξικόπημα που
το είχαν επεξεργαστεί στα άδυτα της ΣΙΑ.
Αυτές οι δύο ομάδες σχεδίασαν να αλυσοδέσουν τον λαό και να τον κρατήσουν χρόνια πίσω μαζί με τις μυστικές διαβουλεύσεις
με την ΣΙΑ και μπαλαντέρ το παλάτι.
Μπορεί κάποιοι (οι περισσότεροι) να περίμεναν πως πρώτοι θα κινούνταν οι στρατηγοί ή ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς, αλλά
από ένα χρονικό σημείο και έπειτα το ερώτημα δεν ήταν το αν θα γίνει το πραξικόπημα αλλά το πότε. Την ίδια ώρα, η Αριστερά προειδοποιούσε αλλά ταυτόχρονα
έδειχνε και ανίκανη να σταματήσει το…
αναπόφευκτο.

Οι συνταγματάρχες άρχισαν το μακάβριο
σχέδιο τους. Μετατίθεται στην Αθήνα ο
Γεώργιος Παπαδόπουλος μαζί με τον συνταγματάρχη Νικόλαο Μακαρέζο και τοποθετείται στη θέση – κλειδί του διευθυντή του
3ου Επιτελικού Γραφείου του ΓΕΣ, έχοντας
την ευθύνη των επιχειρήσεων. Σε εκείνον
ανατίθεται η εφαρμογή του Νατοϊκού σχεδίου «Προμηθεύς», που προβλέπει την
επέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση «ερυθράς» απειλής. Ταυτόχρονα,
ο ίδιος, φροντίζει να μεταθέσει στην Αθήνα
φίλους και συνεργάτες του και να τους τοποθετήσει σε καίριες θέσεις.
Η τράπουλα είχα στηθεί και απέμεναν μερικές ακόμα λεπτομέρειες. Από τον πολιτικό
χώρο, η Δεξιά της οποίας κύρια στελέχη
της είχαν επαφές και με τις δύο ομάδες των
στρατιωτικών, δεν θα είχε αντίρρηση στο
πραξικόπημα αρκεί τα κύρια της μέλη να
ήταν μελλοντικά στο παιχνίδι. Βάσει αυτού
του σχεδίου θα εκδηλωθεί και θα επικρατήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης
Απριλίου το στρατιωτικό πραξικόπημα με
το πρόσχημα του κομμουνιστικού κινδύνου.
Στις 11.30΄ το βράδυ της Πέμπτης 20ης
Απριλίου, η τριανδρία συναντήθηκε στο
αρχηγείο των τεθωρακισμένων στο Γουδί,
Μετά από μακρές συζητήσεις σε ότι αφορά την ημερομηνία για το πραξικόπημα ο
Παπαδόπουλος πρότεινε να το αναβάλουν
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κατά είκοσι τέσσερις ώρες. Ο Παττακός
αρνήθηκε κι η διαφωνία τους κράτησε αρκετή ώρα. Τελικά ο Παττακός ανακοίνωσε
στους άλλους συνωμότες ότι εκείνος θα
ξεκινούσε το κίνημα και θα έβγαζε τα άρματα στον δρόμο της πρωτεύουσας είτε τον
ακολουθούσαν οι άλλοι δύο ή όχι και τότε
συμφώνησαν κι οι υπόλοιποι. Ωστόσο, το
πραξικόπημα είχε ήδη καθυστερήσει κατά
μία ώρα και οι πρώτες μετακινήσεις μονάδων άρχισαν μετά τη 1 π.μ. Έτσι ξεκίνησε η
εκστρατεία των στρατιωτικών ενάντια στον
εχθρό λαό.

Από όσα αποκάλυψε ιστορική έρευνα για
τους πραξικοπηματίες της 21ης Απριλίου,
τα πρόσωπα, οι ιδέες τους και η δράση
τους ήταν γνωστά από μία δεκαετία πριν το
πραξικόπημα. Τους γνώριζαν οι μυστικές
υπηρεσίες, η στρατιωτική ιεραρχία και η
πολιτική εξουσία. Ήταν το οργανικό κομμάτι της δεξιάς εξουσίας και παραεξουσίας. Η
Δεξιά τους κάλυψε και τους αξιοποίησε. Οι
στρατηγοί του βασιλιά τους είχαν εμπιστοσύνη και τους θεωρούσαν μέρος του δικού
τους σχεδίου. Η ομάδα του Παπαδόπουλου
είχε επαφές με ανώτατους αξιωματικούς, με
το Παλάτι και με τους Αμερικανούς, με λίγα
λόγια αυτό ήταν το παρακράτος.
Το βράδυ της 20ης Απριλίου προς την 21η
Απριλίου άλλαξαν μερικά πράγματα από
αυτά που αρχικά είχε αποφασίσει η ομάδα
των πραξικοπηματιών. Αντί να παραδώσουν την εξουσία στον βασιλιά, που έσπευσε να τους νομιμοποιήσει, αποφάσισαν τελικά να την κρατήσουν για τον εαυτό τους.
Αυτό είναι που επιτρέπει έκτοτε στη Δεξιά
να ισχυρίζεται ότι δεν είχε την παραμικρή
σχέση με τους συνταγματάρχες της Χούντας και ότι τους έμαθε την ημέρα που κινήθηκαν, από ματαιοδοξία και μόνο, για να
καταλύσουν τον κοινοβουλευτισμό.
Τα ξημερώματα της 21ης Απρίλη τα ραδιόφωνα έπαιζαν στρατιωτικά εμβατήρια
και ενδιάμεσά ανακοίνωναν ότι «λόγο της
έκρυθμου καταστάσεως την διακυβέρνηση της χώρας αναλαμβάνει ο στρατός».
Έβγαζαν ανακοινώσεις για τους κομμουνιστές που σχεδίαζαν να κυλήσουν την χώρα
στο αίμα. Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος
στην ημερήσια ανακοίνωση του ανέφερε
ότι ο στρατός αναγκάστηκε να αναλάβει
την διακυβέρνηση της χώρας και να αποτρέψει τους κομμουνιστές να προκαλέσουν
το χάος. Απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις
και η κυκλοφορία του κόσμου στους δρόμους εκείνο το πρωινό. Έβλεπες μόνο

στρατιωτικά αυτοκίνητα τους δρόμους.
Το παρακράτος της δεξιάς που είδαμε στο
πρώτο μέρος αυτής της αφήγησης, μεταβλήθηκε σε επίσημο φορέα της εξουσίας
για επτά ολόκληρα χρόνια. Οι φασιστικές
πρακτικές από τους λάτρες των Ναζί εφαρμόστηκαν με απερίγραπτη αγριότητα στον
Ελληνικό λαό. Συνέλαβε αριστερούς αγωνιστές του Δεύτερου πολέμου μιας περασμένης πια ηλικίας. Συνέλαβε συνδικαλιστές,
ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού.
Φοιτητές, εργάτες ανθρώπους που τους είχαν χαρακτηρίσει οι χαφιέδες της ασφάλειας και τους είχαν στους «φακέλους».
Συνέλαβαν τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο
και τους πολιτικούς Γεώργιο Μαύρο, Γεώργιο και Ανδρέα Παπανδρέου, Ηλία Ηλιού,
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη Μανώλη Γλέζο Λεωνίδα Κύρκο και άλλους. Επίσης το πρώτο
πρωί της 21ης Απρίλη συνέλαβαν 8,720 πολίτες. Τους συγκέντρωσαν στο Ιππόδρομο
Φαλήρου, γήπεδο Καραϊσκάκη γήπεδο της
ΑΕΚ. Περικύκλωσαν τα ανάκτορα του Τατοϊου και ο Παπαδόπουλος, Παττακός και
Μακαρέζος απαίτησαν από τον Βασιλιά την
νομιμοποίηση του Πραξικοπήματος.
Οι πραξικοπηματίες είχαν τον έλεγχο των
μονάδων του στρατού ξηράς. Τεθωρακισμένα, ΕΣΑ και Ευέλπιδες. Κατέλαβαν
στρατηγικής σημασίας σημεία στην Αθήνα.
Πεντάγωνο, Αεροδρόμιο, κτίριο του ΟΤΕ,
επικοινωνίες επί της οδού Πατησίων. ΕΙΡ
ίδρυμα ραδιοφωνίας και παλαιά ανάκτορα.
Οι πραξικοπηματίες υπέδειξαν στο βασιλιά
σαν πρωθυπουργό τον Σπαντιδάκη. Ο βασιλιάς διαφώνησε και τοποθέτησαν πρωθυπουργό τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Κωνσταντίνο Κόλλια φιλοβασιλικό και άνθρωπο του Βασιλιά.
Τον Δεκέμβρη του 1967 ο βασιλιάς σε μία
καθαρά θεατρινίστικη κίνηση κάνει πραξικόπημα γνωστό σαν το Αντικινημα της 13ης
Δεκεμβρίου το οποίο όπως ήταν αναμενόμενο ατύχησε. Ίσως και αυτό να ήθελε ο
Κωνσταντίνος για να μην έχει τον πονοκέφαλο της δικτατορίας. Το ατύχημα αυτό του
Κωνσταντίνου οδήγησε στην φυγή του στο
εξωτερικό και την μονιμότητα της χούντας
με νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Δικτάτορα Παπαδόπουλο.

Το καθεστώς της 21 Απριλίου καθιερώθηκε μετά την απόπειρα του Βασιλιά με την
αποτυχία του αντικινήματος και παγιώθηκε
περισσότερο. Το καθεστώς κυβέρνησε για
τα επόμενα επτά χρόνια, κατάργησε επίσημα τη βασιλεία την 1η Ιουνίου 1973 και οδήγησε τη χώρα στη τραγωδία της Κύπρου το
1974.
Η Χούντα τον Απρίλη του 1967 βρήκε τον
Ελληνικό λαό απροετοίμαστο. Αφού ο λαός
πέρασε το πρώτο σοκ με τη Χούντα πολύ
δειλά και με τον φόβο των αντιποίνων έμεινε
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Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Προωθείται η δημιουργία μιας
δικοινοτικής μονάδας ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο
συνέχεια από τη σελίδα 7
«Έχουμε επίσης στηρίξει τις κυπριακές αρχές στην ολοκλήρωση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης της. Χάρη σε αυτό,
η Κύπρος θα επωφεληθεί από 101 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την μετάβαση προς μια οικονομία
χαμηλή σε άνθρακα. Και τώρα εργαζόμαστε
με την Κύπρο για την νέα Εθνική Στρατηγική
για το Υδρογόνο» εξήγησε.
Οι ενεργειακές δυνατότητες της Κύπρου
και ο ρόλος της Τουρκίας
Η Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την παρεμπόδιση του
ερευνητικού προγράμματος για τους υδρογονάνθρακες της Κύπρου από την Τουρκία
μέσω διεκδικήσεων που δεν συνάδουν με
το διεθνές δίκαιο, δεδομένων των αναγκών
της ΕΕ για εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου, καθώς και πώς η ΕΕ μπορεί να απαντήσει σε ένα θέμα που αφορά τα δικά της
ενεργειακά συμφέροντα.
«Η ΕΕ ήταν πολύ ξεκάθαρη με την Τουρκία πως η ποιότητα της σχέσης και της συνεργασίας μας εξαρτάται τη συνέχιση των
προσπαθειών για αποκλιμάκωση των εντάσεων, και την αποφυγή προκλήσεων κατά
κρατών μελών της ΕΕ» είπε η κ. Φον ντερ
Λάιεν, προσθέτοντας πως «συνεχίζουμε
να αναμένουμε και να απαιτούμε από την
Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες ή προκλήσεις κατά της ΕΕ ή των κρατών
μελών της οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές
δίκαιο» και τόνισε πως «αυτό είναι κρίσιμης
σημασίας για την όποια πρόοδο στις σχέσεις με την Τουρκία».
«Στην περίπτωση που η Τουρκία δεν εμπλακεί εποικοδομητικά στην ανάπτυξη μιας
γνήσιας εταιρικής σχέσης με την ΕΕ, αλλά
επιστρέψει αντί αυτού σε νέες μονομερείς
ενέργειες ή προκλήσεις κατά παράβαση του
διεθνούς δικαίου, αυτό θα έχει πολιτικές και
οικονομικές επιπτώσεις» υπογράμμισε.
Η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει μέσω
της εξοικονόμησης ενέργειας
Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα
δεδομένου πως δεν αξιοποιεί το συγκεκριμένο καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρισμού
ή θέρμανση, και κατά πόσο νέα τερματικά
LNG που κατασκευάζονται ή προτείνονται
μπορούν να έχουν κάποιο ρόλο, η Πρόεδρος
της Κομισιόν υπέδειξε πως «η εξοικονόμηση ενέργειας, από όλες τις πηγές, συνεισφέρει στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας σε
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μουδιασμένος και αρχικά αμέτοχος σε εκδηλώσεις ενάντια στην χούντα. Η δυσκολία να
οργανωθεί σε αντιδικτατορικές οργανώσεις
αλλά και ο φόβος από ένα μεγάλο αριθμό
χαφιέδων έκανε την δράση ενάντια στην
χούντα πολύ δύσκολη στην αρχή και είχε
μεγάλα ρίσκα.
Τις παραμονές της χούντας μία αριστερή
εφημερίδα έγραφε σε περίπτωση δικτατορίας ο κόσμος να κατέβει στις πλατείες και
να συγκεντρωθεί εκεί. Δεν υπήρχε κίνηση
στους δρόμους και από μακριά ακούγαμε
πυροβολισμούς και δεν ξέραμε τι συνέβη.
Στα πέτρινο δημοτικό σχολείο μάθαμε από
ένα φαντάρο ότι αυτούς που συνελάμβαναν

Ευρωπαϊκό επίπεδο».
«Δεν υπάρχει μικρή συνεισφορά. Όσον περισσότερο εξοικονομήσουμε και όσο πιο
γρήγορα το κάνουμε, τόσο πιο ασφαλείς θα
είμαστε. Επίσης, είναι σημαντικό να στείλουμε στις αγορές ένα μήνυμα ενότητας και
αλληλεγγύης της ΕΕ. Αυτό θα βοηθήσει στη
σταθεροποίησή τους» πρόσθεσε.
«Για αυτό και η συμφωνία των κρατών μελών την Τρίτη για συντονισμένα μέτρα για
μείωση σε όλη την ΕΕ της ζήτησης του φυσικού αερίου, στη βάση του σχεδίου ετοιμότητας μας, είναι μια καλή εξέλιξη» σημείωσε
η κ. Φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη στην συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ στις
26 Ιουλίου 2022.
«Φυσικά όμως, αυτή η συμφωνία λαμβάνει
υπόψη εθνικές ιδιαιτερότητες όπως αυτή
την οποία αναφέρατε» είπε η Πρόεδρος της
Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «σε διάστημα
μιας εβδομάδας, η ΕΕ αποφάσισε να αναλάβει ένα χωρίς προηγούμενο αποφασιστικό βήμα για αντιμετώπιση της απειλής
πλήρους διακοπής της παροχής αερίου
από τον Πούτιν. Η συλλογική δέσμευση για
μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου
κατά 15% είναι σημαντική. Θα βοηθήσει να
γεμίσουμε τους αποθηκευτικούς χώρους
ενόψει του χειμώνα, κυρίως στην ηπειρωτική Ευρώπη».
Το ρωσικό φυσικό αέριο και η
διαφοροποίηση
Ερωτηθείσα κατά πόσο η Ευρώπη θα μπορούσε ρεαλιστικά να απαγορεύσει την εισαγωγή Ρωσικού φυσικού αερίου, η Πρόεδρος
της Κομισιόν υπογράμμισε πως «η ΕΕ δεν
έχει προτείνει την απαγόρευση εισαγωγών
Ρωσικού αερίου» όμως πρόσθεσε πως «είναι ξεκάθαρο πως η Ρωσία έχει γίνει αναξιόπιστος προμηθευτής»
«Έχει διακόψει την προμήθεια φυσικού αερίου σε 13 κράτη μέλη, πλήρως ή εν μέρει.
Επιπρόσθετα, η Ρωσία χρηματοδοτεί τον
πόλεμό της με τα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα και είμαστε αποφασισμένοι να απαλλαγούμε από την εξάρτησή μας από τα Ρωσικά ορυκτά καύσιμα, περιλαμβανομένου
του φυσικού αερίου. Αυτό κάνουμε μέσω
του σχεδίου REPowerEU plan, το οποίο φυσικά περιλαμβάνει εξοικονόμηση ενέργειας
και ενεργειακή απόδοση, αλλά και άλλα δύο
σημαντικούς πυλώνες» σύμφωνα με την
Πρόεδρο.
Ο πρώτος πυλώνας, εξήγησε, είναι οι «τεράστιες επενδύσεις στις ανανεώσιμες» καθώς
«κάνουν καλό στον πλανήτη και κάνουν καλό
στην ασφάλεια προμήθειας μας». Σε αυτό το
πλαίσιο, πρόσθεσε, «το σχέδιο ανάκαμψης
θα τους είχαν εκεί μέχρι να τους μεταφέρουν
αλλού άγνωστο σε ποιο μέρος. Εκτός από
μερικούς φαντάρους σκοπούς οπλισμένους
δεν είδαμε κάτι διαφορετικό.
Ρώτησα τον ιδιοκτήτη από ένα μικρό μαγαζάκι για τσιγάρα και εφημερίδες και μου
είπε πριν από λίγη ώρα τους φόρτωσαν στα
στρατιωτικά φορτηγά και τους πήγαν προς
την κατεύθυνση του Πειραιά. Συνεχίζοντας
κατεβήκαμε στο κέντρο της συνοικίας μας
στην πλατεία. Εκτός από μερικούς φαντάρους δεν υπήρχε κόσμος εκεί. Μάλιστα μας
είπαν με αυστηρό τόνο τι δουλειά έχουμε
εκεί αφού απαγορεύονταν η κυκλοφορία.
Στην επόμενη έκδοση θα αναφερθούμε στα
βασανιστήρια που υπέστησαν οι αντιφρονούντες στην δικτατορία.

της Ευρώπης NextGenerationEU θα επενδύσει 89 εκατομμύρια σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στην Κύπρο».
Ο δεύτερος πυλώνας, συνέχισε, είναι «η διαφοροποίηση των πηγών» με την ΕΕ «να
στρέφεται σε πιο αξιόπιστους ενεργειακούς
εταίρους».
«Έχουμε ήδη φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ παραλαβών LNG από τις ΗΠΑ. Και ολοένα αυξανόμενες ποσότητες αερίου έρχονται από
τη Νορβηγία, τις χώρες του Κόλπου, την Αλγερία ή την Κασπία Θάλασσα. Όλο και περισσότερες χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο,
συμμετέχουν» υπογράμμισε, προσθέτοντας
πως «υπάρχουν αποτελέσματα».
«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 έχουμε εισάγει 38 περισσότερο LNG και αέριο
από αγωγούς από μη Ρωσικές πηγές. Αυτό
υπερκαλύπτει τα 28 bcm μείωσης παροχής
Ρωσικού αερίου μέσω αγωγών» εξήγησε.
«Τέλος, μακροπρόθεσμα, ο στόχος μας είναι να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι μέχρι το
2050. Αυτό φυσικά είναι κρίσιμης σημασίας
για το μέλλον μας στον πλανήτη από περιβαλλοντικής άποψης, όμως θα σημάνει επίσης πως δίνουμε τέλος στην εξάρτησή μας
από τα ορυκτά καύσιμα, από όπου και αν
προέρχονται» σημείωσε η Πρόεδρος.
Ερωτηθείσα αν υπάρχει ενδεχόμενο κατάργησης της ομοφωνίας όσον αφορά κυρώσεις που αφορούν συγκεκριμένες επιθετικές
ενέργειες και καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, η κ. Φον ντερ Λάιεν επεσήμανε πως
«ήδη υπάρχει ειδική πλειοψηφία σε πολλά
θέματα» και εξήγησε πως «αν οι χώρες
γνωρίζουν από πριν πως η τελική απόφαση μπορεί να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία,
έχουν ισχυρό κίνητρο να διαπραγματευτούν, να δημιουργήσουν συμμαχίες και να
διαμορφώσουν συναίνεση».
«Πολιτικά όμως προτιμώ πάντα μια στάση
ενότητας όταν καταδικάζουμε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και άλλων θεμελιωδών αξιών» είπε.
Διαφοροποίηση και νέες εξαρτήσεις
Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ρώτησε
επίσης την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν κατά
πόσο οι πρόσφατες συμφωνίες της ΕΕ με
κυβερνήσεις όπως αυτές της Αιγύπτου και
του Αζερμπαϊτζάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες εξαρτήσεις που θα έθεταν
σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια και τις
αξίες της ΕΕ.
«Η εξάρτηση συμβαίνει όταν ένα μεγάλο
μέρος ενός απαραίτητου πόρου έρχεται
μόνο από μια πηγή. Οι πρόσφατες συμφωνίες αυτές είναι μέρος των προσπαθειών

διαφοροποίησης, και της στροφής προς πιο
αξιόπιστους προμηθευτές», είπε η κ. Φον
ντερ Λάιεν.
«Επίσης, σε αντίθεση με τη Ρωσία, καμία
από αυτές τις χώρες δεν είναι εχθρική προς
την ΕΕ. Δεν έχουν ιστορικό μετατροπής
των ενεργειακών πηγών σε όπλο και έχουν
δείξει ενδιαφέρον να αναπτύξουν αμοιβαία
επωφελείς εταιρικές σχέσεις» επεσήμανε.
«Οι νέες ενεργειακές μας συμφωνίες με την
Αίγυπτο και το Αζερμπαϊτζάν έχουν ως στόχο όχι μόνο την αύξηση των παραδόσεων
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά θέτουν τα θεμέλια για μακροπρόθεσμες εταιρικές σχέσεις όσον αφορά την
ενεργειακή απόδοση και την καθαρή ενέργεια» πρόσθεσε.
Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση των
υψηλών τιμών
Κληθείσα να σχολιάσει ενδεχόμενες μελλοντικές αντιδράσεις της κοινής γνώμης για
τα μέτρα κατά της Ρωσίας για στήριξη της
Ουκρανίας, και για το τι μπορεί να κάνει η
Κομισιόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να αποτρέψει πολιτική αστάθεια στην
Ευρώπη, η επικεφαλής της Κομισιόν υπογράμμισε πως «υπάρχει μόνο ένας υπεύθυνος για τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και
τροφίμων: η Μόσχα».
«Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αντιλαμβάνομαι πως το Κρεμλίνο προσπαθεί να
επιβάλει ένα μη ειλικρινές αφήγημα όμως τα
δεδομένα είναι εδώ: η Ρωσία χρησιμοποιεί
την ενέργεια σαν όπλο μήνες πριν τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η Gazprom έχει
εσκεμμένα διατηρήσει την προμήθεια φυσικού αερίου όσο χαμηλά μπορούσε, παρά τις
υψηλές τιμές. Για αυτό μειώνουμε την εξάρτησή μας από όλα τα Ρωσικά ορυκτά καύσιμα όσο γρηγορότερα μπορούμε» εξήγησε.
«Την ίδια ώρα, οι κυβερνήσεις μπορούν να
στηρίξουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις υψηλές
τιμές που είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής
του Κρεμλίνου. ‘Τους έχουμε εξηγήσει ποια
είναι τα διαθέσιμα μέτρα για να το κάνουν»
είπε.
«Είμαι πεπεισμένη πως η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων καταλαβαίνουν καλά
πως στηρίζουμε την Ουκρανία γιατί η ειρήνη μας και η διεθνής τάξη βρίσκεται σε κίνδυνο. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει μεγάλη συναίνεση μεταξύ των πολιτών
της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέρ
της απάντησης της ΕΕ στη Ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία» πρόσθεσε.
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«Έδωκε τοις μαθηταίς τους άρτους, οι δε μαθηταί τοις όχλοις»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Ματθαίου 14: 14- 20)

Ιερά Κοινότητα Αγ. Όρους:
«Αδύνατο ένα ομόφυλο ζεύγος
να θεωρείται ως οικογένεια»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ του πολλαπλασιασμού των πέντε
άρτων και των δύο ιχθύων
βλέπομε μία αξία παρατήρησης συνεργασία μεταξύ
του Κυρίου και των μαθητών Του. Ας την παρακολουθήσουμε όπως περιγράφεται στην ευαγγελική
περικοπή.
Είχε περάσει μία ημέρα
επικοινωνίας του Κυρίου
με τα πλήθη εκείνα του
λαού, τα οποία πήγαν να
ακούσουν τη διδασκαλία
Του και να δεχθούν τις
πολλές Του ευεργεσίες.
Και Εκείνος με αγάπη θεραπεύει τους αρρώστους, οι οποίοι υπήρχαν μεταξύ τους, και
τρέφει όλους πνευματικά με τον ζωοπάροχο
λόγο Του. Οι άνθρωποι είναι απορροφημένοι πραγματικά από την πνευματική εκείνη
πανδαισία. Οι ώρες περνούν χωρίς να το
καταλάβουν. Ο ήλιος πλησιάζει στη δύση:
Τότε οι μαθητές δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον.
Παίρνουν κάποια πρωτοβουλία. Πλησιάζουν
τον Κύριο και του συνιστούν να λάβει κάποια
φροντίδα για τα πλήθη εκείνα του λαού.
Του λένε: «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα
έχει περάσει. διάλυσε τα πλήθη, ώστε να
πάνε στα γύρω χωριά και να αγοράσουν
για τον εαυτόν τους τροφές».
Ο Κύριος δέχεται κατ’ αρχήν την πρότασή
τους. Φανέρωνε ένα ανθρώπινο ενδιαφέρον.
Μια φυσική, δικαιολογημένη ανησυχία. Ως
ανθρώπινη όμως ενέργεια, τουλάχιστο στην
προκειμένη περίπτωση, ήταν ατελής και περιορισμένη. Γιατί, τάχα δεν ήξερε ο Κύριος τι
έπρεπε να κάνει; Ο καρδιογνώστης και παντοδύναμος Πατέρας δεν εγνώριζε τι οι περιστάσεις επέβαλαν να γίνει; Δέχεται όμως
την πρότασή τους και τους καλεί σε βοήθεια
για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Όχι
δεν θα φύγουν. Δεν χρειάζεται να τρέξουν να
φροντίσουν οι ίδιοι.
«Δώστε τους εσείς να φάγουν».
Και στη δικαιολογημένη έκπληξη και απορία
τους, πώς να χορτάσουν τόσο κόσμο. Αυτοί έχουν μαζί τους μόνο πέντε ψωμιά και
δύο ψάρια. Ο Κύριος τους καλεί και πάλι σε
συνεργασία και τους προτρέπει να φέρουν
ό,τι έχουν σε υλικά αγαθά, κοντά Του. Και
τότε Εκείνος, αφού ευλόγησε τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια και τα πολλαπλασίασε
κατά τρόπον θαυματουργικό, καλεί και πάλι
τους μαθητές Του σε συνεργασία. Εκείνος
προσφέρει τα κομμάτια από τα ευλογηθέντα
αγαθά στους μαθητές Του και εκείνοι τα προσφέρουν και τα μοιράζουν στις χιλιάδες του
λαού. Τι ευλογημένη συνεργασία. Ο Χριστός
κάνει το ανώτερο. Κάνει εκείνο το οποίον
μπορούσε να κάνει. Το θαύμα. Το θαυμαστό
πολλαπλασιασμό. Και οι μαθητές κάνουν το
δικό τους έργο. Και έτσι έφαγαν και εχόρτασαν οι χιλιάδες εκείνες του λαού και συγχρόνως είχαν και περισσεύματα δώδεκα κοφίνια
γεμάτα!

Αλλά ο Θεός πάντα καλεί τον άνθρωπο σε
συνεργασία. Σε συνεργασία -ας μη φανεί
υπερβολικό- για την πορεία και τη διακυβέρνηση του κόσμου. Ο κόσμος είναι βέβαια δημιούργημα του Θεού. Ανήκει στον Θεό. Τον
προσέφερε και τον προσφέρει στον άνθρωπο ως κατοικία. Και του έδωσε εντολή και
τη δυνατότητα «εργάζεσθαι και φυλάσσειν
αυτόν» (Γένεσ. β΄15). Ο Θεός προνοεί και
φροντίζει για τη δημιουργία Του, για το υλικό
κόσμο. Καλεί όμως και τον άνθρωπο συνεργάτη, συντηρητή και φύλακα.
Μας καλεί ο Θεός σε συνεργασία και στο
χώρο της Εκκλησίας Του. Για τη μετάδοση
της ευαγγελικής αλήθειας και της θείας χάριτος στον κόσμο. Καλεί τον άνθρωπο σε συνεργασία για τη σωτηρία του κόσμου.
Δεν εκάλεσε τους δώδεκα μαθητές Του σε
αυτό το έργο; Και τους έδωσε την εντολή:
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη;»
(Ματθ. 28:19).
Αυτή τη μεγάλη αποστολή την αισθανόταν
βαθειά ο Απόστολος Παύλος και γι’ αυτό
έγραφε για τον εαυτό του και τους λοιπούς
Αποστόλους «Θεού εσμέν συνεργοί». (Α΄Κορ.
3:9)
Ο άνθρωπος συνεργός Θεού. Ασφαλώς
μπορούσε ο Θεός χωρίς εμάς να σώσει τον
κόσμο. Όμως καλεί και μας. «Δεήθητε του
Κυρίου του θερισμού όπως εκβάλει εργάτας
εις τον θερισμόν αυτού» (Ματθ. 9:38).
Ό,τι γίνεται διά της Εκκλησίας δεν είναι καρπός συνεργασίας; Δεν είναι θεανθρώπινος
οργανισμός η Εκκλησία; Η αλήθεια και η θεία
χάρη, δώρα του απολυτρωτικού έργου του
Κυρίου, προσφέρονται στους ανθρώπους
διά της Εκκλησίας. Διά των ανθρώπων.
Και για τη σωτηρία του καθενός μας, μας καλεί ο Θεός σε συνεργασία. Η σωτηρία μας είναι καρπός συνεργασίας. Του ανθρώπου και
του Τριαδικού Θεού. Χωρίς αυτή τη συνεργασία είναι αδύνατος η σωτηρία μας. Ό,τι κάνει
ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος.
Και ό,τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, δεν το
κάνει ο Θεός, σεβόμενος το θείο δώρο της
ελευθερίας του.
Συνεργασία λοιπόν θεία και ανθρώπινη.
Θεού και ανθρώπου. Δεχόμεθα την τιμή αυτή
της συνεργασίας; Είμαστε καλοί συνεργάτες,
καλοί οικονόμοι και συνεργοί Θεού;

Με μια ανακοίνωση «φωτογραφίζει» η
Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους την τέλεση του μυστηρίου της βάφτισης των
παιδιών ενός ομόφυλου ζευγαριού στην
Αθήνα πριν από μερικές ημέρες από τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο.
«Είναι σαφώς ξένο προς τη διδασκαλία του
Ευαγγελίου και το Ορθόδοξο ήθος να αφήνεται να εννοηθεί ότι ένα “ομόφυλο ζεύγος”
είναι δυνατόν να θεωρείται ως οικογένεια και
να αναγνωρίζεται σε αυτό δικαίωμα υιοθεσίας τέκνων, αναφέρεται – μεταξύ άλλων –
στην ανακοίνωσή της η Ιερά Κοινότητα του
Αγίου Όρους.
Σύμφωνα με την Ιερά Κοινότητα, κάθε τέτοιου
είδους μορφή τεκνοθεσίας ή αναδοχής αντίκειται στην ευαγγελική διδασκαλία.
«Δεν θα μπορούσαμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη μας για τις παραπάνω δημόσιες εμφανίσεις και τοποθετήσεις προσώπων της Εκκλησίας, οι οποίες παρέχουν
αφορμές σκανδαλισμού του πιστού λαού»,
υπογραμμίζει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Εξ αφορμής προσφάτων δημοσίων εμφανίσεων και τοποθετήσεων κληρικών της
Εκκλησίας, ακόμη και ιεραρχών, οι οποίες
αφήνουν να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι
είναι δυνατόν η Εκκλησία να δέχεται οποιαδήποτε άλλη μορφή οικογένειας, εκτός από
αυτήν που θεσπίζει το Ιερόν Ευαγγέλιον, η
Ιερά Κοινότης επιθυμεί να τοποθετηθεί και
δημοσίως.
Το Άγιον Όρος, ως χώρος προσευχής και
ασκήσεως, με αδιάσπαστη συνέχεια λειτουργική και πνευματική, εύχεται ταπεινά υπέρ
του σύμπαντος κόσμου, για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως διακρίσεων.
Το μυστήριο του βαπτίσματος, με το οποίο ο
άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας και
λαμβάνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος,
αναμφισβήτητα αποτελεί την ορατή έκφραση
της άπειρης αγάπης του Θεού. Η προσπάθεια να ζήσουμε σύμφωνα με το άγιο Ευαγγέλιο και τον νόμο του Θεού εξασφαλίζει τις
προϋποθέσεις για την συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω δεν θα μπορούσαμε παρά να εκφράσουμε την λύπη μας

για τις παραπάνω δημόσιες εμφανίσεις και
τοποθετήσεις προσώπων της Εκκλησίας, οι
οποίες παρέχουν αφορμές σκανδαλισμού
του πιστού λαού.
Είναι σαφώς ξένο προς την διδασκαλία του
Ευαγγελίου και το Ορθόδοξο ήθος να αφήνεται να εννοηθεί ότι ένα «ομόφυλο ζεύγος»
είναι δυνατόν να θεωρείται ως οικογένεια και
να αναγνωρίζεται σε αυτό δικαίωμα υιοθεσίας τέκνων, καθώς κάθε τέτοιου είδους μορφή
τεκνοθεσίας ή αναδοχής αντίκειται στην ευαγγελική διδασκαλία, την ανθρώπινη φύση
αλλά και στο ήθος και στις παραδόσεις του
λαού μας, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζει και
τα στοιχειώδη δικαιώματα αθώων αντυπεράσπιστων ανθρώπων, που δεν έχουν την
δυνατότητα να επιλέξουν ένα φυσιολογικό
οικογενειακό περιβάλλον.
Τα ανωτέρω εκφράζομε ως φωνή ειλικρινούς
ενδιαφέροντος για την πορεία της πατρίδος
μας, και μάλιστα σε περίοδο τόσο κρίσιμη γι᾽
αυτήν.
Είθε η Προστάτις της πατρίδος μας και Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτόκος να
μεσιτεύει προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν για να οδηγήσει όλους σε μετάνοια και
ζωή σύμφωνα προς το φως του Ευαγγελίου
και την διδασκαλία Του
Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προιστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω».
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Μουσακάς
Moussaka
•
•
•
•
•
•

3 large eggplants
1 kg of extra lean ground beef
4 tbsp of olive oil
2 large onions, diced
3 bay leaves
6 cloves of minced garlic

•
•
•
•
•

1 -796ml can of plum tomatoes,
pureed (or Pomodoro)
1/2 cup white wine
salt, pepper
3 tsp dried oregano
1/2 tsp cinnamon

1.
Wash and cut the eggplants into large, thin slices. Salt and
them to drain for at least an hour. Pat them dry, brush them with olive oil,
grill them on high heat (3 minutes per side) or place on parchment-lined
baking sheets and bake for 10 minutes in a 400F oven and reserve.
2.
Prepare the meat sauce by pouring olive oil into a sauce pan
and add your onions, garlic and bay leaves. Reduce to medium-low and
Πήτερ
cook until the onions are translucent. Add your beef and brown. Season
Μινάκης
with salt and pepper.
3.
Add your wine and reduce until there’s barely any liquid. Add
your tomato sauce, oregano. Simmer until you have a thick meat sauce. Adjust seasoning
and add your cinnamon. Remove the bay leaves and set aside your sauce.

Bechamel Sauce
•
•
•
•

1/2 cup butter
1/2 cup flour
5 cups of warm milk (no lighter than
2%)
4 eggs

•
•
•

3/4 cup of Kefalotiri or Romano
cheese
salt to taste
pinch of grated nutmeg

1.
Put the butter in a pot to melt. Add the flour, stirring quickly with a wooden spoon
to prevent lumps from forming. Stir & cook the flour/butter mixture to a golden colour.
2.
Pour in the milk while stirring and then and salt to taste, stirring the mixture
constantly. When it thickens, turn off the heat and add your cheese and slowly pour in your
eggs, continue stirring.
3.
Add your nutmeg and stir.

1.
In a 18″ x 11″deep casserole, place one layer of eggplant on the bottom then spread
some meat sauce over top and sprinkle with some grated cheese.
2.
Add the second layer of eggplant and again the meat sauce and the grated cheese.
3.
Pour the Bechamel Sauce on top and sprinkle more grated cheese to help with
a crisp, golden surface. Bake in a pre-heated 375F oven for 30-40 minutes or when top is
golden brown.
4.
Allow the Moussaka to rest for 30 minutes before cutting and serving. NOTE: If
you like potato in your Moussaka, peel three large potatoes, brush with oil, season
with salt and place in pre-heated 400F oven and bake 10 minutes.

Κρέμα καραμελέ στο φούρνο
•
•
•
•

8 κρόκους αυγών
1 φλιτζάνι ζάχαρη
2 κουταλιές νερό
Προθερμάνετε το φούρνο στους 350
βαθμούς Φαρενάιτ.
1.		
Βάλτε τα αυγά και το 1 φλιτζάνι ζάχαρη σε ένα μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα και ανακατέψτε τα.
Βάλτε το γάλα σε μια μικρή κατσαρόλα
και προσθέστε τη βανίλια σας. Σε μια
μέτρια θερμότητα, φέρτε το γάλα σε
σημείο βρασμού. Αφαιρέστε το από
τη θερμότητα. Ρίχνουμε το γάλα πάνω
από το μίγμα των αυγών ανακατεύοντας συνεχώς. Αφήστε το μίγμα να
κρυώσει.
2.		
Εν τω μεταξύ, κάντε την καραμέλα σας. Βάλτε τη ζάχαρη (200 γρ.)
και το νερό σε ένα μικρό αντικολλητικό
τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία. Περιμένετε έως ότου η ζάχαρη καραμελώσει

3 μεγάλες μελιτζάνες
1 κιλό άπαχο βόειο κιμά
4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
2 μεγάλα κρεμμύδια, σε κύβους
3 φύλλα δάφνης
6 σκελίδες σκόρδου

•
•
•
•
•

1 -796ml κουτί από ντομάτες πουρέ
(ή Pomodoro)
1/2 φλιτζάνι λευκό κρασί
αλάτι πιπέρι
3 κουταλάκια σούπας ρίγανη
1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1.
Πλύνετε και κόψτε τις
μελιτζάνες σε μεγάλες, λεπτές
φέτες. Άπλωστε το αλάτι και
αφήστε τες να στραγγίσουν για
τουλάχιστον μία ώρα. Με ένα
πινέλο απλώστε στην επιφάνεια
της μελιτζάνας ελαιόλαδο, και
ψήστε 3 λεπτά ανά πλευρά σε
φούρνο 400F .
2.
Προετοιμάστε τη σάλτσα κιμά. Ρίχνετε το ελαιόλαδο
σε μια κατσαρόλα και προσθέστε τα κρεμμύδια, το σκόρδο και
τα φύλλα δάφνης. Μειώστε σε
μέτρια χαμηλή και μαγειρέψτε
έως ότου τα κρεμμύδια είναι ημιδιαφανή. Προσθέστε τον κιμά, το
αλάτι και το πιπέρι.
3.
Προσθέστε το κρασί
σας και μειώστε έως ότου δεν
υπάρχει σχεδόν κανένα υγρό. Προσθέστε τη σάλτσα ντομάτας, την ρίγανη. Σιγουρευτείτε
μέχρι να έχετε μια παχιά σάλτσα κρέατος. Ρυθμίστε την στα καρυκεύματα ανάλογα με τα
γούστα σας και προσθέστε την κανέλα. Αφαιρέστε τα φύλλα δάφνης και αφήστε την σάλτσα στην άκρη.

Σάλτσα Μπεσαμέλ
•
•
•
•

Assembly

(12 άτομα – 3 ίντσες μπωλ πυρίμαχα)
• 5 φλιτζάνια γάλα σε σκόνη
• 2 κουταλιές εκχύλισμα βανίλιας
• 200 γραμμάρια ζάχαρης
• 4 αυγά

•
•
•
•
•
•
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1/2 φλιτζάνι βούτυρο
1/2 αλεύρι
5 φλιτζάνια ζεστό γάλα (όχι λιγότερο
από 2%)
4 αυγά

•
•
•

3/4 φλιτζάνι τυρί κεφαλοτύρι ή
Romano
αλάτι
λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο

1.
Βάλτε το βούτυρο σε κατσαρόλα για να λιώσει. Προσθέστε το αλεύρι, ανακατεύοντας γρήγορα με ένα ξύλινο κουτάλι για να αποφύγετε τη δημιουργία σβώλων. Ανακατέψτε
και μαγειρέψτε το μείγμα αλευριού / βουτύρου μέχρι να αποκτήσει ένα χρυσό χρώμα.
2.
Προσθέστε το γάλα ενώ ανακατεύετε και στη συνέχεια το αλάτι, ανακατεύοντας
συνεχώς το μίγμα. Όταν αρχίζει να πήζει, σβήστε τη φωτιά και προσθέστε το τυρί σας και
σιγά-σιγά ρίξτε τα αυγά σας, ανακατεύοντας συνεχώς.
3.
Στο τέλος βάλτε το μοσχοκάρυδο και ανακατέψτε.
Σύνθεση
1. Σε ένα βαθύ ταψί 18 “x 11”, τοποθετήστε ένα στρώμα μελιτζάνας στο κάτω μέρος στη
συνέχεια, απλώστε λίγο σάλτσα κιμά και κατόπιν πασπαλίστε με λίγο τριμμένο τυρί.
2. Προσθέστε το δεύτερο στρώμα μελιτζάνας και πάλι τη σάλτσα κρέατος και το τριμμένο
τυρί.
3. Ρίξτε τη σάλτσα Bechamel στο τέλος και πασπαλίστε περισσότερο τριμμένο τυρί για να
έχετε μια τραγανή, χρυσή επιφάνεια. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο 375F για 30-40
λεπτά ή όταν η κορυφή είναι χρυσαφί.
4. Αφήστε το μουσακά να ξεκουραστεί για 30 λεπτά πριν κόψετε και σερβίρετε.

Σύνθεση
1.
Σε ένα βαθύ ταψί 18 “x 11”, τοποθετήστε ένα στρώμα μελιτζάνας στο κάτω μέρος
στη συνέχεια, απλώστε λίγο σάλτσα κιμά και κατόπιν πασπαλίστε με λίγο τριμμένο τυρί.
2.
Προσθέστε το δεύτερο στρώμα μελιτζάνας και πάλι τη σάλτσα κρέατος και το
τριμμένο τυρί.
3.
Ρίξτε τη σάλτσα Bechamel στο τέλος και πασπαλίστε περισσότερο τριμμένο τυρί
για να έχετε μια τραγανή, χρυσή επιφάνεια. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο 375F για
30-40 λεπτά ή όταν η κορυφή είναι χρυσαφί.
4.
Αφήστε το μουσακά να ξεκουραστεί για 30 λεπτά πριν κόψετε και σερβίρετε.
και αλλάξει σε ένα καφέ χρώμα. Αφαιρέστε το τηγάνι από τη φωτιά και ρίξτε μια μικρή ποσότητα καραμέλας στο κάτω μέρος κάθε μπωλ. Αφήστε το να απλωθεί.
3.
Ρίξτε το μίγμα κρέμας πάνω από τη καραμέλα σε κάθε μπωλ. Ψήστε σε μια μπενμαρί γεμάτη στο μισό με νερό. Όταν ψηθεί αφήστε τις κρέμες να ξεκουραστούν στο ψυγείο
όλη τη νύχτα. Την επομένη με ένα μαχαίρι ξεκολλήστε τα τοιχώματα και αναστρέψτε την
κρέμα στο πιάτο που θα τη σερβίρετε.
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WWW.SELECTBAKERY.CA
Call Us: 416-421-2400

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

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

Diana’s Seafood
Delight

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

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

