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Προϋπολογισμός του Οντάριο
Στήριξη για ισχυρότερη Επαρχία και οικονομία
Ως μέρος της δέσμευσής της να εφαρμόσει
τον Προϋπολογισμό του 2022 και να
οικοδομήσει ένα ισχυρότερο Οντάριο για
τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και
τις οικογένειες, η κυβέρνηση του Doug
Ford εισήγαγε εκ νέου τον νόμο Σχέδιο
για την οικοδόμηση (Προϋπολογιστικά
Μέτρα), 2022.
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να
επαναφέρω το νομοσχέδιο για το Plan
to Build Act (Budget Measures), 2022,
ώστε η κυβέρνησή μας να μπορεί
να συνεχίσει να παρέχει βάση του
σχεδίου,
υποστηρίζοντας
καλύτερες
θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους,
ενώ
κατασκευάζει
περισσότερους
αυτοκινητόδρομους,
κατοικίες
και
νοσοκομεία σε όλη την επαρχία. »,
δήλωσε ο Peter Bethlenfalvy, υπουργός
Οικονομικών.
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12 Αυγούστου 2022 και θα
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SunValley Market
468 Danforth Road
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S p e c i a l s e f f e c t i v e A u g u s t 1 2 th t i l A u g u s t 1 8 th, 2 0 2 2

Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of Canada

Ontario Grown

Romaine Lettuce

Red or Yellow
Bell Peppers

1

1

Ontario Poultry

Canada “AAA” Grade

Maple Leaf Prime
Whole Chicken

T-Bone Steaks

14

lb/33.05

3

Kellogg’s

Natrel

440 g

1%, 2% or 3.25%
2 lt

3

/each

Beyond Meat

Diana

340 g

500 ml

6

99
/each

9.03 lb

3

Hot Dog or
Hamburger Buns

Cheemo

2

6’s

2

/each

Cardinal Roadhouse

Bounty

852 g

4=6 rolls

2

/each

11

/each

Paper Towels

Sirloin Burgers

69

2

99

69

/each

907 g

/each

Bagels

8’s

99

/100 g

Dempster’s

Dempster’s Original

1

99

/100 g

/Pkg

Perogies

2

1

49

99

/each

Havarti Cheese

Black Forest Ham

250 g

99

/each

6.76 lb

Astro

BBQ Sauce

Burgers

/each

375 g

Bacon

1

49

99
Deli Fresh

Tzatziki

4

12

Mangoes

Deli Sliced

99

99

/each

Product of Mexico

Carver’s Choice

//lb 7.70 kg

Organic Milk

Corn Flakes

2

49

99

Case of 12-14’a

49

/each

lb/4.39 kg

Black or Green Greek Figs

Green Cabbage

69

99

Product of Greece

Ontario Grown

99
/ each

8

99
/each
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Η ομιλία του Θρόνου
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

«Μπορούν να γίνουν περισσότερα
για να μειωθούν οι πιέσεις στο
σύστημα υγείας στο Οντάριο»

Η Elizabeth Dowdeswell εκφώνησε την ομιλία του Ford
από τον θρόνο, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας
νομοθετικής συνόδου, και είπε
ότι η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση συνεργάζεται
με ενδιαφερόμενους φορείς
του συστήματος υγείας για να
εντοπίσει ιδέες για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Ο Ford είναι πρωθυπουργός
από το 2018 και η ομιλία ανέδειξε αυτό που έχει ήδη κάνει
στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης χιλιάδων νοσοκομειακών κρεβατιών και
νοσοκόμων, της επένδυσης στην οικιακή
και κοινοτική φροντίδα, την καθιέρωση επιχορήγησης για την προσέλκυση επαγγελματιών υγείας σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και τον σχεδιασμό για την
κατασκευή 30.000 νέων κρεβατιών μακροχρόνιας φροντίδας.
«Ενώ αυτές οι ιστορικές επενδύσεις βοήθησαν στην υποστήριξη του συστήματος
υγείας της επαρχίας στην πιο δύσκολη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι, όπως και τα συστήματα υγείας σε ολόκληρο τον Καναδά, συνεχίζουν να
υφίστανται σημαντικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένου του εξαντλημένου εργατικού
δυναμικού και των τμημάτων έκτακτης ανάγκης με ολοένα και περισσότερο άγχος».
είπε η Υπολοχαγός Κυβερνήτης του Οντάριο κ. Dowdeswell.
Τα τμήματα έκτακτης ανάγκης σε όλο το
Οντάριο έχουν κλείσει για ώρες ή μέρες
αυτό το καλοκαίρι, κάτι που σύμφωνα με
ενδιαφερόμενους φορείς και υποστηρικτές
οφείλεται σε κρίση προσωπικού νοσηλευτών. Οι συνήγοροι ζήτησαν από τον Ford
να καταργήσει τη νομοθεσία για τον περιορισμό των μισθών στον δημόσιο τομέα που
εισήγαγε το 2019, λέγοντας ότι βλάπτει τις
προσπάθειες για πρόσληψη και διατήρηση
νοσηλευτών.
Η Ντόρις Γκρίνσπουν, Διευθύνουσα

Σύμβουλος της Ένωσης Εγγεγραμμένων
Νοσηλευτών του Οντάριο, είπε ότι θα ήθελε
να δει να ληφθούν ταχύτερα μέτρα.
«Αυτό που έγινε είναι παιδικά βήματα και
χρειαζόμαστε γιγάντια βήματα», είπε μετά
την ομιλία στον θρόνο. «Χρειαζόμαστε τεράστια βήματα για να μας βγάλουν από
αυτή την τεράστια έλλειψη νοσηλευτών».
«Η κρίση κάθε άλλο παρά προσωρινή είναι
και η κυβέρνηση πρέπει να αφυπνιστεί με
αυτό το γεγονός και να ακούσει τις λύσεις
που της έχουμε πει ότι υπάρχουν».
Ο Ford ανέφερε μέσω της ομιλίας ότι ενώ
εργάζεται για την αντιμετώπιση «βραχυπρόθεσμων στρεσογόνων παραγόντων», η
κυβέρνηση θα κάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως το πώς δημιούργησε προηγουμένως τις Ομάδες Υγείας του Οντάριο
για την ενσωμάτωση της φροντίδας και την
εφαρμογή ενός σχεδίου «Οδικού χάρτη για
την ευεξία» για την ψυχική υγεία και φροντίδα των εξαρτήσεων.
Η ομιλία του θρόνου σημείωσε επίσης ότι
-- όπως υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια των
εκλογών -- η κυβέρνηση θα ενισχύσει τις
πληρωμές στήριξης αναπηρίας κατά 5% και
θα συνδέσει τις μελλοντικές αυξήσεις με τον
πληθωρισμό και πρόσφερε νέα δέσμευση
να δώσει επιπλέον 225 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσες πληρωμές στους γονείς “για
να βοηθήσουν τα παιδιά τους».

συνεχίζεται στη σελίδα 6

Προϋπολογισμός του Οντάριο - Στήριξη
για ισχυρότερη Επαρχία και οικονομία
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί κατέθεσαν εκ νέου τον
προϋπολογισμό τους για
το 2022, σχεδόν τρεις μήνες μετά την παρουσίασή
του στους κατοίκους του

Οντάριο.
Το έγγραφο των 268 σελίδων κατατέθηκε
για πρώτη φορά στα τέλη Απριλίου, αλλά
πριν γίνει οποιαδήποτε συζήτηση ή έγκριση, το νομοθετικό σώμα διεκόπηκε προκειμένου οι βουλευτές να μπορέσουν να προετοιμαστούν για τις εκλογές του Ιουνίου.
Στη συνέχεια, ο προϋπολογισμός έγινε η
πλατφόρμα επανεκλογής του Premier Doug
Ford. Το σχέδιο δεσμεύει δισεκατομμύρια
δολάρια για την κατασκευή και την αναζωογόνηση των υποδομών, καθώς και μια σειρά υποσχέσεων με θέμα την προσιτή τιμή,
συμπεριλαμβανομένης μιας νέας πίστωσης
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
για ηλικιωμένους.
Οι αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές
ότι οι μικρές τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό - συμπεριλαμβανομένης της
αύξησης κατά 5% στη χρηματοδότηση για
το Πρόγραμμα Υποστήριξης Αναπηρίας
του Οντάριο που υποσχέθηκαν κατά την
εκστρατεία - δεν θα κάνουν σημαντική διαφορά στο συνολικό σχέδιο δαπανών της
επαρχίας.
Ακολουθούν μερικές από τις μεγαλύτερες
υποσχέσεις της κυβέρνησης Ford, όπως περιγράφονται στον προϋπολογισμό ύψους
σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων:

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο
Ford κατέστησε σαφές ότι έχει ένα σχέδιο να
πει «ναι» στην οικοδόμηση και την αναζωογόνηση της επαρχίας μετά την πανδημία.
Ο προϋπολογισμός του 2022 περιέγραφε
λίγο περισσότερα από 25,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ετών για την
επέκταση και τη δημιουργία αυτοκινητοδρόμων, δρόμων και γεφυρών στο Οντάριο. Αυτό περιλαμβάνει την παράκαμψη του
Μπράντφορντ και τον αμφιλεγόμενο αυτοκινητόδρομο 413, στον οποίο δεν έχει ακόμη
δοθεί ακριβής τιμή.
Η κυβέρνηση έχει επίσης διαθέσει 61,6

δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 χρόνια για
έργα διαμετακόμισης, τα οποία περιλαμβάνουν τη γραμμή του Οντάριο στο Τορόντο
- ένα σύστημα ταχείας μεταφοράς που θα
συνδέει το Επιστημονικό Κέντρο του Οντάριο με το Ontario Place - καθώς και μια σειρά από επεκτάσεις GO Rail.
Επίσης θα καταργηθούν τα διπλά ναύλα
κατά τη μεταφορά τους στο GO Transit, μια
υπόσχεση που πιθανότατα θα επηρεάσει
τα περισσότερα τοπικά συστήματα, με εξαίρεση το Τορόντο.

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Συντηριτικοί έχουν αφήσει στην άκρη περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια
τα επόμενα 10 χρόνια για νοσοκομειακή
υποδομή, κάτι που σημαίνει 10 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από όσα είχαν
δεσμευτεί το 2021.
Δεν θα γίνουν αλλαγές στην κάλυψη για
φάρμακα στο πλαίσιο του OHIP.
Ενώ οι ειδικοί στον τομέα της υγείας επέκριναν την κυβέρνηση ότι δεν έλαβε περαιτέρω
μέτρα καθώς έκλεισαν τα επείγοντα και οι
ασθενείς ανακατευθύνθηκαν, η νέα υπουργός Υγείας της επαρχίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά
όσο φαίνονται.
«Με ενοχλεί, όπως είμαι σίγουρη ότι κάνει
πολλούς, όταν διαπιστώνουν ότι το νοσοκομείο τους πρέπει να κλείσει για τέσσερις
ώρες, μια βάρδια, μια χρονική περίοδο»,
είπε η Sylvia Jones σε μια συζήτηση στο
Queen's Park.

συνεχίζεται στη σελίδα 7
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«Ο νόμος αυτός, τον οποίο υπέγραψε ως συναρμόδιος
υπουργός ο κ. Βενιζέλος, ισχύει περίπου με το ίδιο περιεχόμενο έως σήμερα. Ούτε βεβαίως στο σύγγραμμά του αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με την επέκταση της προστασίας
των βουλευτών πέρα από τη μη υποχρεωτική μαρτυρία. Αν,
όπως διατείνεται ο κ. Βενιζέλος, δεν υπάρχει καν νομιμοφάνεια στην άρση απορρήτου ενός βουλευτή επειδή αυτός αυτονοήτως προστατεύεται συνολικά, είναι απορίας άξιο πώς
δεν είχε μνημονευτεί η εξαίρεση αυτή στον νόμο και στο σύγγραμμά του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Επικρατείας. «Λογικά και ερμηνευτικά σφάλματα», «λανθάνουσα
παραδοχή», «ερμηνευτικό άλμα», κάποιοι από τους χαρακτηρισμούς Γεραπετρίτη στα όσα
ισχυρίστηκε ο Βενιζέλος. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια...

Καταρρίπτονται όλα τα ρεκόρ οι αφίξεων τουριστών στην
Ελλάδα

Οι μωρές παρθένες που πέφτουν από τα... σύννεφα
Τ ο θέμα των υποκλοπών στην Ελλάδα δεν είναι άγνωστο, ούτε βεβαίως
πρωτοφανές. Συνεπώς κανείς δεν χρειάζεται να πέφτει από τα σύννεφα, όπως πέφτουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αλλά
και άλλοι πολιτικοί που αναζητούν οφέλη από την εκμετάλλευση ενός
ιδιαιτέρως ευαίσθητου ζητήματος.
Παρακολουθήσεις γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Έτσι κι αλλιώς, η
ραγδαία εξάπλωση του κυβερνοχώρου έχει καταργήσει την έννοια της
ατομικότητας, της ιδιωτικότητας και των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων εδώ και χρόνια. Βεβαίως, υπήρξαν και περιπτώσεις που συντάραξαν την πολιτική ζωή του τόπου, όπως, για παράδειγμα, το 1989 με το σκάνδαλο Κοσκωτά
και τις παρακολουθήσεις, όταν διοικητής του ΟΤΕ ήταν ο Τόμπρας.
Γιάννης
Κακαγιάννης

Αξέχαστες εποχές. Οι κασέτες με τις συνομιλίες μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών παραλίγο να πωλούνται στα καλάθια στην Ομόνοια. Λάσπη, βούρκος και κατηγορίες εκατέρωθεν. Αντίστοιχο κλίμα δημιουργήθηκε και το 2014. Ξένες υπηρεσίες παρακολουθούσαν
τη μισή κυβέρνηση της ΝΔ. Βεβαίως, αυτά τα σκάνδαλα πυροδότησαν πολιτικές εξελίξεις,
αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ. Τα πιο γνωστά ονόματα από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90
που σχετίζονται με τον όρο «υποκλοπές» είναι αυτά του Θεοφάνη Τόμπρα και του Χρήστου
Μαυρίκη.
Όταν... άκουγαν το μισό υπουργικό συμβούλιο
Και οι υποκλοπές συνεχίζονται. Το
2006, στα μέσα της θητείας της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
μια άλλη υπόθεση υποκλοπών έρχεται να αιφνιδιάσει και να ταρακουνήσει
επί μήνες το πολιτικό σκηνικό. Στις 2
Φεβρουαρίου 2006 τρεις υπουργοί,
ο Γιώργος Βουλγαράκης (Δημόσιας
Τάξης), ο Αναστάσης Παπαληγούρας
(Δικαιοσύνης) και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος (Επικρατείας), ανακοινώνουν
στο πανελλήνιο ότι εντοπίστηκε έπειτα
από έλεγχο ρουτίνας τής εταιρείας Vodafone, που έγινε το 2005, εκτεταμένο δίκτυο τηλεφωνικών υποκλοπών. Οι έρευνες οδηγούν σε ενδείξεις εμπλοκής των ΗΠΑ, όμως ουδέποτε επισήμως τίθεται τέτοιο θέμα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, αν και
παρακολουθούνταν το μισό υπουργικό συμβούλιο.

Τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα ο Γεραπετρίτης

Με συγκεκριμένα νομικά επιχειρήματα ο
υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης
αποδόμησε έναν προς έναν τους ισχυρισμούς
του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος δεν έχασε
την ευκαιρία να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει
για κανένα λόγο να παρακολουθούνται. Ξέχασε
όμως ότι τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι σήμερα τις έχει στηρίξει ο ίδιος και του το υπενθύμισε
ο μετρ του είδους Γιώργος Γεραπετρίτης.

Με άρθρο του στο Protagon ο υπουργός αναφέρθηκε στον νόμο του 1994, από τον οποίο δεν εξαιρείται κανένας από την άρση του
απόρρητου των επικοινωνιών και φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του συνταγματολόγου και πρώην υπουργού.

Εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά αύξησης στις
διεθνείς πτήσεις που καταγράφουν τα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας κατά το πρώτο
εξάμηνο του έτους. Από το σύνολο της επικράτειας η Σαντορίνη και το Άκτιο εκτόξευσαν
τα ποσοστά τους.
Μόνο τον μήνα Ιούνιο η Σαντορίνη, η οποία
μονοπώλησε το ενδιαφέρον των ξένων ταξιδιωτών, κατέγραψε αύξηση 44% σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ επίσης
εντυπωσιακό είναι και το ποσοστό που κατέγραψε το Άκτιο.

Στο αεροδρόμιο του ακροτελεύτιου ακρωτηρίου της ομώνυμης χερσονήσου της Ακαρνανίας απογειώθηκε η επιβατική κίνηση, καθώς τα ποσοστά των αφίξεων διεθνών πτήσεων
άγγιξαν το 26%, γεγονός που οφείλεται στις νέες συνεργασίες και τους νέους προορισμούς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους κατέφθασαν 80.000 επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, 30.000 από τη Γερμανία και 28.000
από την Ολλανδία.
Συνολικά οι Κυκλάδες αύξησαν τα ποσοστά τους σε διεθνείς πτήσεις κατά 30,5%, τα Δωδεκάνησα κατά 4,5% και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατά 5,5%.
Προσέλκυση επενδύσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της GPR Consulting για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), ο συνολικός αριθμός των διανυκτερεύσεων ανά ξενοδοχείου μπορεί να κατέγραψε πτώση κατά 17,4%, όμως τα έσοδα
ξεπέρασαν το 2019. Αύξηση σε ποσοστό 3,5% καταγράφηκε στα έσοδα των ξενοδοχείων
τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Τα πολυτελή καταλύματα (resorts) στην πλειονότητά τους ξεκίνησαν τη σεζόν τον Απρίλιο
και κάποια τον Μάιο, με τα επίπεδα πληρότητάς τους να είναι σχεδόν ίδια με τα επίπεδα
του 2019, με το οριακό ποσοστό του -0,7%.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας «EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2022», παρά
τις αντιξοότητες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η επενδυτική ελκυστικότητα της
Ελλάδας παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική και οι δείκτες συνεχίζουν να βελτιώνονται, καθώς
αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην προσέλκυση επενδύσεων.
Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2017 έως σήμερα επώνυμες αλυσίδες δραστηριοποιούνται
ήδη στην αγορά της πρωτεύουσας, ενώ για τα επόμενα χρόνια έχει ήδη εκφραστεί αντίστοιχα μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις. Ανάμεσα στις branded και rebranded μονάδες
ο συνολικός αριθμός των νέων ξενοδοχείων που λειτούργησαν στην Αθήνα την τελευταία
πενταετία φτάνει τα 71.

Τεντόγλου: Και χρυσό και ρεκόρ

Ο Μίλτος Τεντόγλου διατήρησε το αήττητο της σεζόν σε αγώνες Diamond
League και με άλμα στα 8,13 μ. πήρε
την πρώτη θέση στο τουρνουά που έγινε στη Σιλεσία. Αν και ξεκίνησε άσχημα,
τελικά στο πέμπτο άλμα ο αθλητής του
Γιώργου Πομάσκι κατάφερε όχι μόνο να
πάρει την πρώτη θέση, αλλά και να καταρρίψει το ρεκόρ αγώνα, που κρατούσε
από το 2014 ο Άντριαν Στραλκόφσκι με
άλμα στα 7,83 μ

Παγκόσμιος σφυροβόλος προπονείται στο… χωράφι!
Αποκαλύψεις που θα έπρεπε να ήταν σε γνώση της ΓΓΑ έκανε ο προπονητής σφυροβολίας Κωστής Παπαμαρκάκης για τον ελπιδοφόρο αθλητή του Χρήστο Φραντζεσκάκη, συνεχίζεται στη σελίδα 5
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συνέχεια από τη σελίδα 4
δεύτερο στον κόσμο στους εφήβους. Ο Φραντζεσκάκης δεν είχε χώρο να προπονηθεί στα Χανιά,
μέχρι που βρέθηκε ένας χωρικός και τον άφησε
να προπονείται στο… χωράφι του.

Εκβιάζουν με «λουκέτο» το
κράτος-ευεργέτη τους

έχει αναλάβει η ΚΩΑΝ Α.Ε. Ο κ.Νικηταράς εξέφρασε τη λύπη του, αφού σε μια πρώτη έρευνα διαπιστώθηκε η παντελής έλλειψη στοιχείων, για τους απόδημους και επισήμανε την
συνέχιση της προσπάθειας από τα στελέχη της ΚΩΑΝ, για ολοκλήρωση του Μητρώου. Ο
δήμαρχος πρόεβη στην ανακοίνωση της δημιουργίας γραφείου Κώων Αποδήμων, το οποίο
θα στελεχωθεί με γραμματειακή υποστήριξη.
Όλοι οι ομιλητές στις τοποθετήσεις τους συμφώνησαν ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μητρώο αποδήμων!

Νοσοκομείο Μπαλουκλί: Βοήθεια 350.000 δολ.

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ απειλούν να κασυγκέντρωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την
τεβάσουν ρολά γιατί θα αργήσει η δεύτερη δόση από το Στοίχημα, όταν η κυβέρνηση χωρίς
αποκατάσταση των ζημιών
να έχει υποχρέωση αποφάσισε να τους βοηθήσει, αλλά πλέον δίνει προτεραιότητα στην
κοινωνία και όχι στον επαγγελματικό αθλητισμό.
«Η Ομογένειά μας ανταποκρίθηκε άμεσα
στην πρόσκλησή μας για την ανοικοδόμηση
Απλώνουν το χέρι και κουνάνε το δάκτυλο
του ιστορικού κτιρίου του νοσοκομείου ΜπαΌλα τα επαγγελματικά σωματεία τι ακριβώς έκαναν για να βελτιώσουν το προϊόν τους; λουκλί» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Απολύτως τίποτα. Στο ποδόσφαιρο σοβεί η κόντρα του προέδρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλ- Ελπιδοφόρος
τάκου με τον ομόλογό του της Super League 1 Βαγγέλη Μαρινάκη για τον «έλεγχο» της Την εξασφάλιση ενός αρχικού ποσού ύψους
επαγγελματικής διαιτησίας.
350.000 δολ. και την άμεση διάθεσή του για την
ανοικοδόμηση του Νοσοκομείου του ΜπαλουΣτο μπάσκετ για δύο ολόκληρα χρόνια ο Ολυμπιακός απείχε από το πρωτάθλημα της κλί, που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την καBasket League εξαιτίας της διαιτησίας. Είναι όλοι αυτοί που όχι απλώς απλώνουν επιδεικτι- ταστροφική πυρκαγιά της 4ης Αυγούστου, αλλά
κά το χέρι στην κυβέρνηση αλλά της κουνάνε και το δάκτυλο για να πέσει χρήμα.
και «για την ανακούφιση των ηλικιωμένων και
ασθενών αδελφών μας που φιλοξενούνταν στο
Διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να παράξουν χρήμα και υπεραξίες. Πρώτον, γιατί έχουν απολέσει ίδρυμα», ανακοίνωσε την Τρίτη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στον Οικουμενικό
χρόνια τώρα την αξιοπιστία τους και, δεύτερον και πλέον σημαντικό, γνωρίζουν ότι όποιος Πατριάρχη Βαρθολομαίο, από τον οποίο έγινε δεκτός στην Κωνσταντινούπολη.
φωνάζει προς το κράτος κάτι θα πάρει στο τέλος. Διότι τα επαγγελματικά σωματεία κουβαλούν μάζες πίσω τους που είναι πρόθυμες να υπακούσουν στα κομματικά κελεύσματα του «Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, πληροφορώ τον Παναγιώτατο ότι η Ομογένειά μας ανταποκρίκάθε «επενδυτή».
θηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας για την ανοικοδόμηση του ιστορικού κτιρίου του νοσοκομείου και για την ανακούφιση των αδελφών μας στην Πόλη που φιλοξενούνται σε αυτό»,
τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος.

Πουλάνε τρέλα οι Τούρκοι

Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα: Ο όρος «μουσουλμανική μειονότητα» ήταν απαίτηση της Τουρκίας κατά τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης το 1923. Βλέπετε, στην προσπάθειά της να επιτύχει την απαιτούμενη εθνική ομογενοποίηση κατά τη μετάβαση από
τον οθωμανισμό στον τουρκισμό η επιλογή οποιουδήποτε εθνικού κριτηρίου για περιγραφή
μειονοτήτων θα μπορούσε να γυρίσει σε βάρος της.
Τότε οι Τούρκοι (όπως και τώρα) φοβούνταν σφόδρα τον κουρδικό πληθυσμό και δεν ήθελαν εθνικές μειονότητες. Αφήστε που γνώριζαν πολύ καλά ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Δυτικής Θράκης δεν είχε ποτέ τουρκική εθνική συνείδηση στο σύνολό του, αφού
μιλάμε για συνιστώσες Πομάκων και Ρομά αλλά και για διαφορές μεταξύ οθωμανιζόντων
συντηρητικών παλαιομουσουλμάνων και εθνικιστών μεταρρυθμιστών Τούρκων. Αν επέλεγαν υιοθέτηση εθνικού κριτηρίου για τον χαρακτηρισμό της μειονότητας, οι μισοί μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης θα ήταν «ανταλλάξιμοι». Για να ισοσκελίσουν λοιπόν τον αριθμό
των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης που συμφωνήθηκαν ως «μη ανταλλάξιμοι» έπρεπε
να συμπεριλάβουν μεγαλύτερο αριθμό μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη. Από εκεί λοιπόν
προέκυψε το θρησκευτικό κριτήριο. Το ότι σήμερα ζητούν τουρκική μειονότητα είναι απλώς
θέμα κουτοπονηριάς και πολιτικού ξιπασμού…

Δημιουργία γραφείου Κώων Αποδήμων ανακοίνωσε ο
δήμαρχος Κω
Στην ατζέντα συζήτησης
, μια σειρά καίριων ζητημάτων για τους Κώους
απόδημους
Συνεδρίασε η Επιτροπή
Κώων της Διασποράς του
Δήμου Κω, μετά από πρόσκληση της Προέδρου,
Αντιδημάρχου Σέβης Βλάχου, την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια
διάταξη την: Ενημέρωση Μελών και ανταλλαγή απόψεων για τις δράσεις του Δήμου.
Στο επίκεντρο της συνάντησης στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου, η δημιουργία του
Μητρώου Κώων Αποδήμων, η ενίσχυση της λειτουργίας των συλλόγων και των αποδήμων,
με «Στόχο και στοίχημα της Επιτροπής, να ενεργοποιηθούν όλες οι δυνάμεις και των ίδιων
των απόδημων Ελλήνων».
Την συνεδρίαση «άνοιξε» ο δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς ο οποίος καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους και έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα απόδημου Ελληνισμού
κ.Γιάννη Χρυσουλάκη σε διαδικτυακή σύνδεση ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για
τη συνάντηση που είναι η αρχή για επαναδραστηριοποίηση της Επιτροπής και συνεχάρη τη
δημοτική αρχή, για την πρωτοβουλία, δημιουργίας Μητρώου Κώων της Διασποράς.
Ο δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς, τόνισε πως η δημιουργία του Μητρώου Κώων Αποδήμων, αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή και το εγχείρημα της χαρτογράφησης,

Οι δωρεές
Όπως σημείωσε, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει δεσμεύσει αρχικά 100.000 δολ. και αναμένει το ποσό αυτό να αυξηθεί μέσω διαφόρων δωρεών, ενώ το Ταμείο Ηγεσίας των Εκατό
έχει και αυτό δεσμεύσει, από την πλευρά του, επιπλέον 100.000 δολάρια.
Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι το Τάγμα του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου προσφέρει αρχικά το ποσό των 100 χιλιάδων δολ., πιστό στην αποστολή του να
υποστηρίζει και να υπερασπίζεται τη Μητέρα Εκκλησία.
Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο του Φιλόπτωχου Ταμείου διαθέτει 50.000 δολάρια ως μια
πρώτη πράξη υποστήριξης αυτής της εμβληματικής πατριαρχικής διακονίας.
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Ήθη και έθιμα του
Δεκαπενταύγουστου
σε όλη την Ελλάδα
Το ιερότερο πρόσωπο της ορθοδοξίας, η
Παναγία, γιορτάζεται με μεγάλες δοξασίες σ’
όλη την Ελλάδα, σε μια από τις μεγαλύτερες
γιορτές της χριστιανοσύνης. Μαρία, Μάριος, Δέσποινα, Παναγιώτης, Γιώτα, Παρθενόπη έχουν την τιμητική τους και σίγουρα
δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει, τουλάχιστον, έναν εορτάζοντα.
Παναγία, όμως, δεν είναι… μία, αφού ανάλογα με τη θέση που βρέθηκε η εικόνα της
ή ανάλογα με τα θαύματα που έχει κάνει,
συνοδεύεται και από αντίστοιχα ονόματα.
Έτσι, συναντάμε την Παναγιά την Κανάλα
στην Κύθνο, την Εκατονταπυλιανή στην
Πάρο, την Παντάνασσα στην Πάτρα και τον
Μυστρά, την Κρεμαστή στη Ρόδο και στον
Πύργο, τη Σουμελά στη Βέροια και πολλές άλλες… Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας
υπάρχει και μια εκκλησία αφιερωμένη στην
Παναγία η οποία γιορτάζεται με ιδιαίτερο
και ξεχωριστό τρόπο. Τελετές και δοξασίες
συνοδεύουν τις θαυματουργές εικόνες οι
οποίες περιφέρονται με τιμές και μουσική,
διοργανώνονται θρησκευτικά πανηγύρια
και πολύ συχνά το έθιμο επιβάλλει και σφάξιμο αρνιών. Άλλωστε, ο Δεκαπενταύγουστος, η μέρα δηλαδή που γιορτάζεται «η
Κοίμηση της Θεοτόκου», είναι η μεγαλύτερη
γιορτή του καλοκαιριού στην Ελλάδα.
Μια Παναγιά σε κάθε τόπο
Στις «Παναγίες» του Αιγαίου αναβιώνει
κάθε χρόνο το «Πάσχα του καλοκαιριού»,
ένα «χαρμόσυνο πένθος» και ένα προσκύνημα που μαγνητίζει τα πλήθη.
Η Μεγαλόχαρη της Τήνου με τα χιλιάδες τάματα, πιο πέρα η μεγαλοπρεπής Εκατονταπυλιανή της Πάρου, το κάτασπρο ξωκλήσι
της Παναγιάς της Επανωχωριανής στην
Αμοργό, η Παναγία η Σπηλιανή σε ένα μοναδικό σπήλαιο μέσα στο κάστρο των Ιπποτών της Νισύρου και τόσες άλλες, καθεμία
με το δικό της χρώμα.
Άνδρος: Θεοσκέπαστη
Η εκκλησιά της Παναγιάς υψώνεται κοντά
στο λιμάνι της Άνδρου. Σύμφωνα με την
παράδοση, ένα βράδυ με φουρτούνα η εικόνα της Παναγίας ερχόταν από το πέλαγος
προς την ακρογιαλιά με ένα παράξενο φως.
Νησιώτες το ακολούθησαν και τους οδήγησε σε μια σπηλιά, όπου πάνω σε φύκια
είδαν την εικόνα Της. Τη μετέφεραν στο
παρεκκλήσι του αγίου Αθανασίου, αλλά
την άλλη μέρα η εικόνα γύρισε στη σπηλιά!
Εκεί χτίστηκε ο ναός, που πήρε το όνομά
του από το επόμενο θαύμα της Παναγίας.
Η ξυλεία ενός καραβιού που ξέβρασε η θάλασσα κοντά στο ναό χρησιμοποιήθηκε για
να φτιαχτεί η σκεπή. Οι ντόπιοι πίστεψαν
ότι την έστειλε η Παναγία και την ονόμασαν
Θεοσκέπαστη.
Κύθηρα: Μυρτιδιώτισσα
Σύμφωνα με την παράδοση, περίπου το
1400 μ.Χ., ένας βοσκός βρήκε την εικόνα
της Παναγίας ανάμεσα σε μυρτιές. Την πήρε
σπίτι του αλλά εκείνη βρέθηκε και πάλι στο
ίδιο σημείο με τις μυρτιές.
Εκείνος κατάλαβε ότι ήταν θέλημα της Παναγίας να χτιστεί εκεί ναός. Χαρακτηριστικό της εικόνας είναι το μαύρο χρώμα των
προσώπων της Παναγίας και του Θείου
Βρέφους. Βλέποντας από ψηλά την εκκλησία με φόντο τη θάλασσα, υπάρχουν δύο
μακρόστενοι σχηματισμοί από βράχια και
ξέρες. Σύμφωνα με το μύθο, είναι πλοία

πειρατών που θέλησαν να κλέψουν την εικόνα Της. Όταν πλησίασαν τη στεριά, εκείνη
τους πέτρωσε.
Ίος: Παναγιά Γκρεμιώτισσα
Ιερό προσκύνημα στην Ίο είναι η Παναγιά
η Γκρεμιώτισσα. Η γραφική νησιώτικη εκκλησία είναι χτισμένη πάνω σε απρόσιτο
γκρεμό.
Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Κοιμήσεως ταξίδεψε από την
τουρκοκρατούμενη Κρήτη και έφθασε στα
φιλόξενα ακρογιάλια του νησιού σε μια μικρή σχεδία με ένα αναμμένο καντήλι. Στο
πιο περίβλεπτο μέρος της Χώρας, δίπλα σε
ένα γερο-φοίνικα που θυμίζει την παλαιά
ονομασία του νησιού «Φοινίκη», η Γκρεμιώτισσα, όπως λένε οι νησιώτες, «εποπτεύει
και φυλάει το νησί της από κάθε κακό».
Νίσυρος: Σπηλιανή
Στη Νίσυρο μέσα στο κάστρο των Ιπποτών
ανεγέρθηκε η Παναγία η Σπηλιανή, που
έλαβε το όνομά της εξαιτίας του φυσικού
χώρου του σπηλαίου στο οποίο βρίσκεται
από το 1600μ.Χ.
Εντυπωσιακό είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο
της με την Παρθένο και το Θείο Βρέφος,
εικόνα της ρωσικής σχολής, η οποία είναι
σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένη από τάματα πιστών. Ναυτικοί, κάτοικοι του νησιού,
προσκυνητές έχουν κάτι να διηγηθούν για
τη βοήθεια που έλαβαν από τη Μεγαλόχαρη. Ένα παλιό έθιμο που διατηρείται ακόμα
και σήμερα είναι το «τάξιμο» στην Παναγία.
Γυναίκες, οι λεγόμενες «Νιαμερίτισσες»,
από τη Νίσυρο και αλλού, πηγαίνουν στο
Μοναστήρι στις 6 Αυγούστου (Μεταμόρφωση του Σωτήρος), ντύνονται στα μαύρα,
τρώνε φαγητό χωρίς λάδι και ημερησίως
κάνουν τριακόσιες μετάνοιες. Γυρίζουν ανήμερα της Παναγίας.
Σαντορίνη: Επισκοπής
Η εκκλησία του 11ου μ.Χ. αιώνα με τις μοναδικές τοιχογραφίες, που κτίστηκε από τον
αυτοκράτορα Αλέξιο Α’ Κομνηνό, κατάφερε να επιβιώσει από πολλές λεηλασίες και
φυσικές καταστροφές, κυρίως σεισμούς.
Βρίσκεται στο χωριό Μέσα Γωνιά και είναι
το πιο σημαντικό βυζαντινό μνημείο της
Σαντορίνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το τέμπλο της, το οποίο αποτελεί
σπάνιο δείγμα σμίλευσης μαρμάρου, το
επιβλητικό καμπαναριό και η εξωτερική
σκάλα. Η πιο σημαντική εικόνα που βρίσκεται στο ναό είναι η Παναγιά Γλυκοφιλούσα,
η οποία συμμετείχε στις λιτανείες στα τείχη
της Κωνσταντινούπολης και δόθηκε στο
Ναό της Επισκοπής τον 11ο αιώνα.
Πάρος: Εκατονταπυλιανή
O ναός της Παναγίας Εκατονταπυλιανής με
τις 100 πύλες είναι από τα σπουδαιότερα
παλαιοχριστιανικά μνημεία της Ελλάδας.
Ιδρύθηκε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ.,
όταν, σύμφωνα με την παράδοση, το καράβι που μετέφερε την Αγία Ελένη στους
Αγίους Τόπους έπεσε σε θαλασσοταραχή
και σταμάτησε στην Πάρο. Ο αυτοκράτορας
Κωνσταντίνος ίδρυσε την Εκατονταπυλιανή, μετά το θάνατο της μητέρας του, ως εκπλήρωση του ιερού της χρέους. Οι κάτοικοι
του νησιού συνδέουν τη μεγαλοπρέπεια
της Εκατονταπυλιανής με εκείνη της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Την ονομάζουν δε και Καταπολιανή, καθώς είναι
χτισμένη «κατά την Πόλη».
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Δωρεά 107.155 $ από τους
Ομογενείς, στο Άσυλο
Ανιάτων Σπάρτης!
Οι ομογενείς του τόπου απέδειξαν ξανά την αγάπη προς
την ιδιαίτερη πατρίδα τους
αλλά και την εμπιστοσύνη τους
στο έργο της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης,
ενισχύοντας με μια ιδιαίτερα
σημαντική δωρεά το Ίδρυμα
Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, Ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ
«ο Άγιος Παντελεήμων», στη
Μαγούλα Σπάρτης.
Πιο συγκεκριμένα
Έτσι, με πρωτοβουλία του προέδρου της
Παλλακωνικής Συνομοσπονδίας Η.Π.Α. και
Καναδά, Γιώργου Μαραφάτσου, και των συνεργατών του, συγκεντρώθηκε το ποσό των
107.155 $.
Μάλιστα, τα πρώτα 97.855 $ εστάλησαν
στην Ιερά Μητρόπολη τον Ιούλιο.
Τα υπόλοιπα 9.700 $ παρέδωσε ιδιοχείρως
στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, Ευστάθιο, το πρωί της Τετάρτης (3/8), συνοδευόμενος από την οικογένειά του, ο Γιώργος
Μαραφάτσος.
•
Απόδειξη και ειδική ευχαριστήρια
επιστολή
Ας σημειωθεί πως για κάθε έναν από τους
δωρητές ετοιμάστηκε απόδειξη και ειδική
ευχαριστήρια επιστολή, οι οποίες και δόθηκαν στον πρόεδρο της Παλλακωνικής, ώστε
να τις παραδώσει ο ίδιος, όταν επιστρέψει
στην Αμερική.
Ο Ποιμενάρχης Μονεμβασίας και Σπάρτης,

εξέφρασε και δημοσίως τις «ευγνώμονες
ευχαριστίες» του «…για την συγκινητική,
όσο και ουσιαστική αυτή χειρονομία, σε μία
ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Πατρίδα
μας, αλλά και διεθνώς».
«Η πρωτοβουλία αυτή», επισημαίνει ο Σεβασμιώτατος, «…έχει ως κινητήριους μοχλούς την αστείρευτη αγάπη που τρέφει
ο Απόδημος Ελληνισμός για την Μητέρα
Πατρίδα, τη διαχρονική άριστη σχέση του
με την τοπική Εκκλησία και την διαρκή φιλανθρωπική του διάθεση προς τους εμπερίστατους συνανθρώπους μας».
Ο κ.κ. Ευστάθιος, εύχεται σε όλους τους
δωρητές «…προσωπική και οικογενειακή
υγεία, χαρά και κατά Θεόν προκοπή». Παράλληλα, εκφράζει την ευχή «…του χρόνου
το Καλοκαίρι, έχοντας απαλλαγεί οριστικά η ανθρωπότητα από την πανδημία του
κορονοϊού, να βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση η Ιερά Μητρόπολή μας να πραγματοποιήσει το καθιερωμένο, τα τελευταία χρόνια, αντάμωμα με τους απόδημους αδελφούς μας, ως ελάχιστη ένδειξη αγάπης και
ευγνωμοσύνης».

Η ομιλία του Θρόνου
συνέχεια από τη σελίδα 3
Ο υπουργός Οικονομικών Peter Bethlenfalvy
παρουσίασε τον προϋπολογισμό αμέσως
μετά την ομιλία του θρόνου.
Η πραγματική νομοθεσία παραμένει αμετάβλητη από τότε που κατατέθηκε αλλά δεν
ψηφίστηκε πριν από τις εαρινές εκλογές.
Αλλά οι προβλέψεις άλλαξαν από τότε και η
κυβέρνηση προβλέπει τώρα έλλειμμα 18,8
δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, από τα
19,9 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι Τόρις την άνοιξη λόγω των υψηλότερων από τις προβλεπόμενες φορολογικών
εσόδων.
Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να αυξηθούν
κατά 941 εκατομμύρια δολάρια, ο φόρος
επί των πωλήσεων κατά 597 εκατομμύρια
δολάρια και ο εταιρικός φόρος κατά 417
εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, τα έσοδα
από φόρους μεταβίβασης γης προβλέπεται να μειωθούν κατά 787 εκατομμύρια δολάρια λόγω της επιβράδυνσης της αγοράς
κατοικίας.
Ο Bethlenfalvy είπε ότι είναι συνετό να χρησιμοποιηθούν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια
για τη μείωση του ελλείμματος αντί για τις
δαπάνες του προγράμματος, δεδομένης της
παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας.
Οι δηλώσεις της ομιλίας του θρόνου άνοιξαν συζητώντας μια παγκόσμια «αυξανόμενη αίσθηση αβεβαιότητας», εν μέσω του
COVID-19, του υψηλού πληθωρισμού και

του πολέμου στην Ουκρανία, ιδιαίτερα των
επιπτώσεών του στις αλυσίδες εφοδιασμού.
«Οι άνευ προηγουμένου δαπάνες σε όλη
την πανδημία έχουν δημιουργήσει νέες δημοσιονομικές προκλήσεις εδώ στο Οντάριο
και σε ολόκληρο τον Καναδά που θα απαιτήσουν συνετή οικονομική διαχείριση τους
επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια»,
ανέφερε.
Η ομιλία σημείωσε την αύξηση των επιτοκίων ως απάντηση στον υψηλό πληθωρισμό
και προειδοποίησε ότι το Οντάριο, όπως και
η υπόλοιπη χώρα, πρέπει να είναι προετοιμασμένο για την πιθανότητα βραχυπρόθεσμης οικονομικής επιβράδυνσης.
Ο Ford δεσμεύτηκε μέσω της ομιλίας να χαράξει μια πορεία προς τα εμπρός βασισμένη
στην οικονομική ανάπτυξη, «όχι επώδυνες
αυξήσεις φόρων ή περικοπές δαπανών».
Προωθήθηκαν επίσης, σε μεγάλο βαθμό
βασικά μέρη της ατζέντας του Ford, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και άλλων υποδομών,
προσέλκυσης επενδύσεων στην κατασκευή
ηλεκτρικών οχημάτων και μια στρατηγική
ειδικευμένων επαγγελμάτων που επιδιώκει να αντιμετωπίσει την έλλειψη εργατικού
δυναμικού.
Η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι ένα ισχυρό
νομοσχέδιο για τους δημάρχους αναμένεται, και θα δώσει στους ηγέτες του Τορόντο
και της Οτάβα περισσότερη εξουσία. Η ομιλία πρότεινε ότι αυτές οι εξουσίες θα βοηθήσουν στην ταχύτερη κατασκευή κατοικιών.
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Το Τορόντο προσλαμβάνει 15.000
άτομα για να εργαστούν στις
δημοτικές εκλογές του 2022
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Η πόλη του Τορόντο αναζητά να προσλάβει 15.000
άτομα για να εργαστούν
στις δημοτικές εκλογές
του 2022, που έχουν προγραμματιστεί για τις 24

Οκτωβρίου.
Οι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας
πληρώνουν $235 έως $425 για να δουλέψουν την ημέρα των εκλογών, μαζί με λίγες
ώρες εκπαίδευσης πριν. Ορισμένες θέσεις
ζητούν από τους υποψηφίους να εργαστούν προηγούμενες ημέρες ψηφοφορίας,
οι οποίες διαρκούν από τις 7 έως τις 14
Οκτωβρίου.
Οι πληρωμές θα γίνονται με επιταγή, η
οποία θα ταχυδρομηθεί στις κατοικίες των
εργαζομένων έως περίπου έξι εβδομάδες
μετά την ημέρα των εκλογών.
Οι απαιτήσεις για συγκεκριμένους ρόλους
ποικίλλουν, αλλά δεν αναφέρονται εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις.
Για να είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση, τα άτομα πρέπει να είναι κατάλληλα για
εργασία στον Καναδά, να είναι άνω 18 ετών

Πανηγυρικός Εορτασμός
της εορτής της Κοιμήσεως
Της Υπεραγίας Θεοτόκου
14-15 Αυγούστου 2022
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την ημέρα των εκλογών ή πριν από αυτήν,
να έχουν έγκυρο αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και να έχουν λάβει μια πλήρη σειρά
εμβολίων για τον COVID-19.
Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να δηλώσουν
ότι δεν έχουν και δεν πρόκειται να ασκήσουν
πολιτική δραστηριότητα στις εκλογές του
2022. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη ή
την αντίθεση με έναν υποψήφιο, την αναζήτηση υποψηφιότητας ή την ύπαρξη υποψηφίου ή εγγεγραμμένου διαφημιστή τρίτου
μέρους στις εκλογές, καθώς και τη διεκδίκηση ή την εκστρατεία για ένα ζήτημα δημοψηφίσματος του Τορόντο. Πρέπει επίσης να
δηλώσουν ότι δεν είναι μέλη της οικογένειας
ενός ατόμου που θέτει υποψηφιότητα.

Προϋπολογισμός του Οντάριο - Στήριξη
για ισχυρότερη Επαρχία και οικονομία
συνέχεια από τη σελίδα 3
«Αλλά για να προτείνω ότι βρίσκεται σε κρίση, είναι εντελώς ακατάλληλο».
Τα συνδικάτα ζητούν εδώ και καιρό την κατάργηση του νομοσχεδίου 124, που προβλέπει ανώτατα όρια αυξήσεων μισθών για
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα όπως οι
νοσηλευτές, ώστε το προσωπικό να αμείβεται με ό,τι του αξίζει.
Ο προϋπολογισμός του 2022 περιλαμβάνει επίσης μια επένδυση για την πρόσληψη
και τη διατήρηση παρόχων υγειονομικής
περίθαλψης.

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Μια προσθήκη έκπληξη στον προϋπολογισμό του Απριλίου ήταν μια πίστωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που
προοριζόταν να αντισταθμίσει το κόστος
ορισμένων ιατρικών εξόδων περίθαλψης
στο σπίτι για άτομα άνω των 70 ετών.
Η πίστωση θα προσφέρει στους ηλικιωμένους επιστροφή χρημάτων έως και 25% των
επιλέξιμων δαπανών έως και $6.000 για
μέγιστη πίστωση $1.500.
Η πίστωση θα είναι διαθέσιμη για ηλικιωμένους που κερδίζουν λιγότερο από 65.000
δολάρια το χρόνο και αναμένεται να κοστίσει περίπου 110 εκατομμύρια δολάρια το
2022.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η κυβέρνηση υποσχέθηκε επίσης να μειώσει τους φόρους εισοδήματος για τους κατοίκους του Οντάριο που κερδίζουν λιγότερα από 50.000 δολάρια το χρόνο.
Η πίστωση φόρου για άτομα με χαμηλό

εισόδημα και οικογένειες ήταν αρχικά διαθέσιμη για άτομα που κερδίζουν λιγότερα από
$38.000 ετησίως.
Η επαρχία είπε ότι περίπου 1,1 εκατομμύριΑ
φορολογούμενοι θα επωφεληθούν από επιπλέον $300 ετησίως κατά μέσο όρο ως αποτέλεσμα της επέκτασης του προγράμματος.
Το LIFT εισήχθη για πρώτη φορά το 2018
από την κυβέρνηση της Ford ως ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ακύρωση του
κατώτατου μισθού των $15 , μια απόφαση
που ελήφθη μόλις ανέλαβαν τα καθήκοντά
τους οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί.
Η επέκταση του προγράμματος θα κοστίσει
στους φορολογούμενους 400 εκατομμύρια
δολάρια ετησίως.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΓΙΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ

Τα τέλη ανανέωσης πινακίδων κυκλοφορίας καταργήθηκαν - μια κίνηση που θα εξοικονομήσει στους οδηγούς περίπου 60 έως
120 δολάρια ετησίως. Αυτό θα κοστίσει στην
κυβέρνηση περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο φόρος φυσικού αερίου μειώθηκε
επίσης κατά 5,7 λεπτά το λίτρο και ο φόρος
στα καύσιμα μειώθηκε κατά 5,3 λεπτά το
λίτρο.
Ωστόσο, η ανακούφιση στα καύσιμα μπορεί
να είναι βραχυπρόθεσμη, καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να διατηρήσει αυτά τα μέτρα
μόνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

• Αύξηση 50 σεντ στον κατώτατο μισθό
• Επιπλέον 3,5 εκατομμύρια δολάρια για μέτρα ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης
• Περίπου 96 εκατομμύρια δολάρια σε τρία
χρόνια για τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των αστυνομικών υπηρεσιών του
Οντάριο ώστε να ανταποκρίνονται σε μελλοντικές διαδηλώσεις και αποκλεισμούς στα
χερσαία σύνορα.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Συντάξεις: Έρχεται τριπλή αύξηση στις αποδοχές το 2023
Τριπλή αύξηση έρχεται για χιλιάδες συνταξιούχους το 2023 ενώ βρίσκονται σε αναμονή
της πολιτικής απόφασης για τα αναδρομικά
από τα κομμένα δώρα και τις επικουρικές,
μετά την πρόσφατη απορριπτική απόφαση
του ΣτΕ. Ειδικότερα το επόμενο έτος φέρνει
στους συνταξιούχους:

Αύξηση στις αποδοχές
για περίπου 1 εκατ.
συνταξιούχους από 1/1/2023

Με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να δηλώνει (στο Μega) ότι «είναι δεδομένη η αύξηση των συντάξεων το 2023,
η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από
τις αρχικές εκτιμήσεις λόγω του πληθωρισμού», το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα
του 6%. Οι συνταξιούχοι θα δουν τις αυξήσεις στις αποδοχές τους τον Δεκέμβριο του
2022 αφού οι συντάξεις προπληρώνονται.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το τέχνασμα
Κατρούγκαλου με την προσωπική διαφορά
περιορίζει σημαντικά τους τελικούς ωφελημένους αυτής της παρέμβασης. Όσοι
συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά
θα δουν μόνο λογιστική αύξηση της σύνταξής τους και μηδενική αύξηση στην τσέπη,
καθώς η αναπροσαρμογή που δικαιούνται
από 1/1/2023 θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Κατάργηση εισφοράς
αλληλεγγύης

Κατάργηση της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατείται κάθε μήνα με
ποσοστά από 2,2% έως και 10% από όλα τα
μηνιαία ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν
τα 1.000 ευρώ. Ωστόσο σχεδόν 7 στους 10
χαμηλοσυνταξιούχους δεν θα έχουν το όφελος από την κατάργηση της συγκεκριμένης

εισφοράς. Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε φορολογητέα εισοδήματα άνω των
12.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ, σε ετήσια βάση. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνει μόνο τους συνταξιούχους με πάνω
από 1.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις. Όλοι οι υπόλοιποι δεν καταβάλλουν
τη συγκεκριμένη εισφορά.
Επιπλέον αύξηση το 2023 θα πάρουν
280.000 παλαιοί συνταξιούχοι με πάνω
από 30 έτη ασφάλισης που μηδένισαν
την προσωπική διαφορά και δικαιούνται
να πληρωθούν την 4η δόση αύξησης του
επανυπολογισμού.

Προσωπική διαφορά

Ήδη στον ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει η καταγραφή της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων από μηδενική βάση και «τρέχει»
ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία
(π.χ. 500 έως 600 ευρώ, 600 έως 700 ευρώ
κ.ο.κ.). Σε κάθε κατηγορία καταγράφεται
ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στην
τσέπη και ποιοι στα χαρτιά, καθώς διατηρούν θετική προσωπική διαφορά. Στόχος
των ασκήσεων επί χάρτου είναι να εκτιμηθεί
το συνολικό κόστος ώστε τον Οκτώβριο να
καταρτιστεί νέος προϋπολογισμός που θα
περιλαμβάνει τα αυξημένα κονδύλια για τις
συντάξεις από 1/1/2023.
Το ποσοστό της αύξησης, σύμφωνα με τον
Νόμο 4670/2020, υπολογίζεται με βάση το
άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του
πληθωρισμού του 2022 διά του 2. Σύμφωνα
με τις έως τώρα επίσημες εκτιμήσεις (Κρατικός Προϋπολογισμός, Τράπεζα της Ελλάδος, Κομισιόν), για το 2022 προβλέπεται
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μεταξύ
3,1% και 3,7% και πληθωρισμός γύρω στο
7%-8%, που σημαίνει ότι η αύξηση συντάξεων για το 2023 θα κυμαίνεται σε ένα εύρος από 5,05% έως 5,85%. Στην παρούσα

Koμισιόν: Από τις 20 Αυγούστου η
Ελλάδα εξέρχεται από το καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα ότι από τις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα
εξέρχεται από το καθεστώς ενισχυμένης
εποπτείας.
Έπειτα από ανταλλαγές με τις ελληνικές
αρχές, μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση του
Eurogroup της 16ης Ιουνίου, η Επιτροπή
στην ανακοίνωσή της, τονίζει ότι αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων πολιτικής που
ανέλαβε στο Eurogroup κατά την έξοδό του
από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Ιούνιο του 2018 και ότι έχει πετύχει
αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ακόμη και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και πιο πρόσφατα, από τη
στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της
Ουκρανίας.
Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Ελλάδας,
η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας
έχει βελτιωθεί σημαντικά και οι κίνδυνοι
δευτερογενών επιπτώσεων στην οικονομία
της ζώνης του ευρώ έχουν μειωθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της Ελλάδας

υπό ενισχυμένη επιτήρηση δεν δικαιολογείται πλέον.
Η παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της χώρας θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της μεταπρογραμματικής επιτήρησης
και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η παρακολούθηση των εκκρεμών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων θα πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της πρώτης μεταπρογραμματικής
έκθεσης που θα εκδοθεί τον Νοέμβριο του
2022, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει
ως βάση για μια απόφαση του Eurogroup
σχετικά με την τελική δόση των μέτρων
ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2018. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προβλέπονται
επίσης στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας.
Η Επιτροπή χαιρετίζει τα επιτεύγματα της
Ελλάδας και τη δέσμευσή της να συνεχίσει
να πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις πέρα
από το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας. Ο
αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, και ο επίτροπος για την οικονομία, Πάολο Τζεντιλόνι, έχουν ήδη ενημερώσει τις ελληνικές αρχές.

συγκυρία, οι συνταξιούχοι δεν ευνοούνται
από τον πληθωρισμό που καλπάζει και μοιραία θα απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης, ενώ αρνητικά επιδρά η
προβλεπόμενη επιβράδυνση του ΑΕΠ.

Ποιοι χάνουν τις αυξήσεις

Όπως υπολογίζουν οι ειδικοί στην ασφάλιση, περίπου 850.000 συνταξιούχοι δεν δικαιούνται αυξήσεις καθώς διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία προέκυψε

μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
Δηλαδή, λαμβάνουν υψηλότερο ποσό σύνταξης από αυτό που θα έπαιρναν αν η
σύνταξή τους υπολογιζόταν με βάση τα όσα
προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτό
σημαίνει ότι αυξήσεις θα πάρουν δύο στους
τρεις, οι περισσότεροι από τους οποίους
ανήκουν στην κατηγορία των νέων συνταξιούχων. Παράλληλα, περίπου 300.000 συνταξιούχοι θα δουν ελάχιστη αύξηση.

ΠτΔ: Άμεση και πλήρης
διαλεύκανση της υπόθεσης των
τηλεφωνικών παρακολουθήσεων
Την ανάγκη για την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης των τηλεφωνικών
παρακολουθήσεων, καθώς και για τη θωράκιση της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπογραμμίζει με δήλωσή
της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπoύλου.
«Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας είναι θεμελιώδης συνθήκη μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης κοινωνίας. Η
εξαίρεση που προβλέπει το Σύνταγμα για
λόγους εθνικής ασφάλειας συναρτάται με
την ανάγκη προστασίας της χώρας σε ένα
απαιτητικό διεθνές περιβάλλον που προϋποθέτει εγρήγορση και δύσκολες σταθμίσεις», αναφέρει στη δήλωσή της η κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τονίζει.
«Πρέπει, ωστόσο, να ερμηνεύεται στενά και η εφαρμογή της να είναι σύμφωνη
με τις αρχές του κράτους δικαίου και της

αναλογικότητας. Η απαρέγκλιτη τήρηση
της νομιμότητας και η διαφάνεια της κρατικής δράσης δεν συνιστά μόνον εγγύηση
των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά τον πιο
κρίσιμο δείκτη της ποιότητας της δημοκρατίας μας. Θεμελιώνει την εμπιστοσύνη στο
πολιτικό μας συμβόλαιο και την αντοχή του
πολιτεύματός μας. Επιβάλλει την άμεση και
πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καθώς και
τη θωράκιση της λειτουργίας της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με αυτοσυγκράτηση και προσήλωση στις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες και τους θεσμούς.
Ο σεβασμός και η προάσπιση της δημοκρατίας υπερβαίνει κόμματα και παρατάξεις, πρόσωπα και αξιώματα. Αποτελεί το
πιο υψηλό καθήκον όλων μας απέναντι
στον ελληνικό λαό», καταλήγει η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας.

ΑΑΔΕ: Αρχίζουν διασταυρώσεις
για απλήρωτα τέλη
«Μπλόκο» στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων
των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας τους βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία δεν επέρχεται μεταβίβαση της
κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος εάν δεν
καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών τα οποία τυχόν
οφείλονται για τον χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος.
Οι έλεγχοι
Έτσι, το επόμενο διάστημα αρχίζουν

έλεγχοι καθώς και διασταυρώσεις σε παρελθόντα έτη όσον αφορά τον άμεσο έλεγχο πληρωμής των αναλογούντων τελών
κυκλοφορίας.
Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί πως
δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας,
αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με πράξη της αστυνομικής αρχής, από την οποία επιστρέφονται
μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το
αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας, καθώς και του οφειλόμενου, κατά
περίπτωση, προστίμου ή αποδεικτικό στοιχείο περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
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Παρακολουθήσεις: Ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι -Ανοίγει
νωρίτερα τη Βουλή, προαναγγέλλει αλλαγές στην ΕΥΠ
Το θέμα της παρακολούθησης του κινητού Ανδρουλάκη
εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές αναταράξεις και θα
απασχολήσει τη Βουλή η οποία θα ανοίξει νωρίτερα, καθώς η κυβέρνηση έκανε δεκτό σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος η Βουλή
αντί για τις 31 Αυγούστου θα ανοίξει στις 22 του μηνός προκειμένου να συζητήσει το θέμα των υποκλοπών.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωσή του είχε επισημάνει ότι ήταν πολιτικά
λάθος η παρακολούθηση του Ν. Ανδρουλάκη και προανήγγειλε σαρωτικές αλλαγές στην ΕΥΠ.
«Παρότι όλα έγιναν νόμιμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υποτίμησε την πολιτική διάσταση της συγκεκριμένης
ενέργειας. Ήταν τυπικά επαρκής, όμως πολιτικά μη αποδεκτή. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, προκαλώντας ρωγμές
στην εμπιστοσύνη των πολιτών στις Υπηρεσίες Εθνικής
Ασφάλειας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Παράλληλα έσπευσε να υποστηρίξει το κρίσιμο έργο της
ΕΥΠ στον τομέα της εθνικής ασφάλειας σημειώνοντας πως
«Η προσφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι
σημαντική. Αποτυπώνεται εμφατικά στην ετοιμότητα της
Ελλάδος να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως αυτές στον
Έβρο ή στο Αιγαίο. Στη διαρκή διπλωματική και αμυντική
μας θωράκιση. Αλλά και στην καθημερινή μάχη της κοινωνίας με την τρομοκρατία και το έγκλημα. Ένα ολίσθημα,
συνεπώς, δεν μπορεί να σκιάσει ένα έργο με μετρήσιμο
εθνικό όφελος. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για
να αντιληφθεί πόσο πολύτιμες είναι οι αξιόπιστες πληροφορίες στον σύνθετο κόσμο στον οποίο ζούμε».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αποστροφή Μητσοτάκη για
πιθανές επιβουλές ξένων παραγόντων. «Υπάρχουν πολλοί
εχθροί της πατρίδας που καραδοκούν και θα ήθελαν μία
αδύναμη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και αν κάποιες
σκοτεινές δυνάμεις εκτός Ελλάδας απεργάζονται οποιοδήποτε σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας, να ξέρουν ότι
η Ελλάδα είναι και ισχυρή και θεσμικά θωρακισμένη. Ζούμε
σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Είμαστε όμως μια Δημοκρατική
πολιτεία. Και έχουμε ιερή υποχρέωση να ισορροπούμε ανάμεσα στην ασφάλεια του τόπου και των πολιτών και στην
προστασία των θεμελιωδών αρχών που προστατεύουν την
ιδιωτική σφαίρα και το απόρρητο των επικοινωνιών», είπε
χαρακτηριστικά.
Προειδοποίησε επίσης ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία συμφώνησε πάραυτα η κυβέρνηση «δεν
μπορεί, δεν πρέπει να μετατραπεί σε κατασκοπευτικό σήριαλ προς κομματική κατανάλωση. Ούτε, πολύ περισσότερο,
να αποτελέσει αιτία υποβάθμισης της εθνικής συμβολής
της ΕΥΠ και υπονόμευσης πτυχών της εθνικής ασφάλειας»
Μάλιστα, προανήγγειλε δέσμη 4 μέτρων για την ενίσχυση
ελέγχου και λογοδοσίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ δήλωσε ανοιχτός σε δημιουργικές προτάσεις
από τις πολιτικές δυνάμεις.
• Ενίσχυση εποπτείας του Κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
• Αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών και
της ΕΥΠ
• Θωράκιση του πλαισίου νομίμων επισυνδέσεων για
πολιτικά πρόσωπα
• Αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΥΠ για ενίσχυση εσωτερικού ελέγχου, διαφάνειας, εξωστρέφειας και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επιπλέον δικλίδες ασφαλείας για τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, που
αφορούν στην επαναφορά από της έγκρισης και από Εισαγγελέα Εφετών, εκτός του Εισαγγελέα της ΕΥΠ.

Αίτημα Τσίπρα να ανοίξει εκτάκτως η
Βουλή

Η δήλωση Μητσοτάκη πάντως προκάλεσε τις αντιδράσεις
της αντιπολίτευσης. Λίγο αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα και ζήτησε να διακόψει τις θερινές της διακοπές η Βουλή για να
συζητηθεί το θέμα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αίτημα
το οποίο έκανε αμέσως δεκτό η κυβέρνηση. «Η Κυβέρνηση

επιδιώκει να γίνει με σοβαρότητα ό,τι απαιτείται σε θεσμικό
και κοινοβουλευτικό επίπεδο για τη διερεύνηση της υπόθεσης της νόμιμης επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη» σημείωσε ο κ. Οικονόμου.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας τηλεφώνησε στον Πρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα ζητώντας να ανοίξει η
Βουλή και να συζητήσει το θέμα των παρακολουθήσεων.
Όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην επιστολή του προς
τον κ. Τασούλα «η πολιτική ζωή της χώρας βιώνει μια από
τις κρισιμότερες στιγμές της στη Μεταπολιτευτική περίοδο»
και «ο Πρωθυπουργός εκμεταλλευόμενος το ότι διάγουμε
περίοδο θερινών διακοπών επιχείρησε να αποφύγει την
αναγκαία διαδικασία εκτενούς και δημόσιας λογοδοσίας
στο χώρο που είναι το φυσικό περιβάλλον αυτής, δηλ. στη
Βουλή και επέλεξε να απευθύνει διάγγελμα μέσω βιντεοσκοπημένης εξαγγελίας με προετοιμασμένο κείμενο».
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του λίγο αργότερα και αφού έκανε δεκτό το αίτημα η κυβέρνηση, διαμαρτυρήθηκε για το
γεγονός ότι η Βουλή δεν ανοίγει άμεσα όπως ζήτησε ο Αλ.
Τσίπρας εκτιμώντας ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «κερδίζει χρόνο για να εξουδετερώσει τη βόμβα
των παρακολουθήσεων».
Την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε καυστικά η ΝΔ λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ευτυχώς δεν ζήτησε η συνεδρίαση να γίνει στις 14 Αυγούστου όπως έγινε επι των ημερών του. Ημερομηνία που η Βουλή ψήφιζε το 3ο αχρείαστο
Μνημόνιο που έφερε».

Ανδρουλάκης: Να ανακοινωθεί ο
λόγος παρακολούθησής μου από την
ΕΥΠ

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τη
δήλωση του πρωθυπουργού επεσήμανε πως δεν θα δεχτεί
«καμία συγκάλυψη», ενώ ζήτησε να ανακοινωθεί άμεσα ο
λόγος παρακολούθησής μου από την ΕΥΠ.
Με την σημερινή του δήλωση ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε και πάλι άμοιρος ευθυνών υιοθετώντας το αφήγημα ενός
«νόμιμου λάθους» για να δικαιολογήσει μια αξιόποινη πράξη και την ευθεία παραβίαση της συνταγματικής πρόνοιας
για το βουλευτικό απόρρητο. Επιδίωξε, δε, απροκάλυπτα
να καθοδηγήσει τις εξελίξεις. Ήταν εμφανής η αγωνία του
κ. Μητσοτάκη να βρεθεί στο απυρόβλητο ο τέως Διοικητής
της ΕΥΠ ενώ απέδωσε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη
στον γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, υποβαθμίζοντας την στο επίπεδο της αμέλειας.
Αφού στη Δημοκρατία δεν επιτρέπονται σκιές, ποια σκιά
φωτίσατε, κύριε Μητσοτάκη; Τη σκιά του Predator που ούτε
καν αναφέρατε;
Ο Πρωθυπουργός απέφυγε μεθοδικά να δώσει εξηγήσεις
για τον παρακρατικό βραχίονα, που είχε στηθεί. Το κατασκοπευτικό «υπερόπλο» Predator επιχειρήθηκε να παγιδεύσει το κινητό μου τηλέφωνο ενώ λίγες μέρες πριν είχα
τεθεί σε καθεστώς παρακολούθησης από την ΕΥΠ.
Και αν δεν υπήρχε η επίσημη έκθεση της ειδικής υπηρεσίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα μαθαίναμε τίποτα
για αυτές τις σκοτεινές πρακτικές.
Τα παραμύθια χωρίς κινεζικό δράκο περί εμπλοκής της Αρμενίας και της Ουκρανίας στην παρακολούθηση μου, σας
το απάντησαν οι πρεσβείες τους με τον πιο επίσημο και
εξευτελιστικό για σας τρόπο .

Κύριε Μητσοτάκη, ζητώ να ανακοινωθεί άμεσα ο λόγος παρακολούθησης μου από την ΕΥΠ, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζετε με περίσσιο θράσος νόμιμη κατά παράβαση του
απορρήτου των επικοινωνιών μου ως ευρωβουλευτή και
υποψήφιου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής .
Δεν θα δεχτώ καμία συγκάλυψη. Δεν θα επιτρέψω να ευτελίσει ο κ.Μητσοτάκης μια υπόθεση κομβική για τη διάκριση
των εξουσιών στη χώρα μας.
Δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα όπως έχω πει πολλές φορές. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Είναι η αγωνία κάθε πολίτη
να ζει και να μεγαλώνει τα παιδιά του σε περιβάλλον δικαιοσύνης και απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα συνεχίσω τον αγώνα προκειμένου η Δικαιοσύνη, η ελληνική Βουλή και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να φέρουν
στο φως όλη την αλήθεια.
Ο Πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε να κερδίσει χρόνο. Όμως ο χρόνος μετρά πια αντίστροφα για αυτόν. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αλήθεια.
Καλώ κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, κάθε δημοκράτη, να
υπερασπιστούμε την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος
απέναντι σε αυτούς, που έκαναν τις συνταγματικές ελευθερίες κουρελόχαρτο εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα μας».

Οικονόμου: Ο Ανδρουλάκης αρνείται
επίμονα να ενημερωθεί

Απαντώντας ο Γ. Οικονόμου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,
επανέλαβε ότι η επισύνδεση στο κινητό Ανδρουλάκη ήταν
λάθος, αλλά νόμιμη.
Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει ότι
ο κ. Ανδρουλάκης αρνείται επίμονα να ενημερωθεί από την
κυβέρνησηα αλλά και από τα θεσμικά όργανα.
Αναλυτικά η δήλωση -απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Ν. Ανδρουλάκη:
«Από την πρώτη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη νόμιμη επισύνδεση στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη η Κυβέρνηση επεδίωξε να ενημερώσει τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κάτι που αυτός επίμονα αρνείται.
Εκτός από την Εξεταστική και την Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας, που επίσης θα ασχοληθούν με το ζήτημα, ο κ.
Ανδρουλάκης μπορεί πάντοτε να απευθυνθεί και να λάβει
απαντήσεις, με τον δέοντα θεσμικό τρόπο, από τις αρμόδιες αρχές. Επίμονα αρνείται και αυτή την επιλογή.
Η επισύνδεση στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη πολιτικά
είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, η νομιμότητα της όμως δεν αμφισβητείται. Αν ο κ. Ανδρουλάκης και
όλοι όσοι προσποιούνται ότι αμφιβάλουν για τη νομιμότητα
θέλουν να βεβαιωθούν για αυτό, δεν έχουν παρά να ανατρέξουν στο νόμο 2225/1994. Εκεί θα βρουν όλα τα σχετικά
με τις νόμιμες επισυνδέσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας
που δεν εξαιρούν κανέναν υποκείμενο από το πεδίο εφαρμογής. Θα βρουν επίσης τις υπογραφές όλων όσων τον
εισηγήθηκαν.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το Predator και άλλα κακόβουλα λογισμικά μέσω των οποίων έχει γίνει παρακολούθηση ή απόπειρα παρακολούθησης δεκάδων πολιτικών και δημόσιων
προσώπων στην Ευρώπη, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν τα έχει προμηθευτεί και καμιά αρχή
ασφαλείας στην Ελλάδα δεν τα χρησιμοποιεί. Πρόκειται για
ακόμη μία αξιοπρόσεκτη επιμονή του κ. Ανδρουλάκη η άρνηση και αυτής της πραγματικότητας.
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Will you be eligible for one of Ontario's
new tax credits? Here's the breakdown
The Ontario government is planning to move
forward with several tax credits for residents
as it formally tabled its 2022-23 budget on
Tuesday.
The tax credits include an extended credit
for low-to mid-income earners, a credit for
seniors to make their homes safer, and a
subsidy for child-care costs for parents with
children.
In order to for the tax credits to be
guaranteed, MPPs still need to vote on the
budget before it is passed.
The first tax credit, the low-income
individuals and families’ tax credit, also
known as LIFT, existed since 2018, but
the program was only available for people
earning up to $38,500 annually.
The proposed budget has promised to
expand the program so that people in the
province making upwards of $50,000 per
year or households making $82,500 per
year could have access to the credit.
The expansion would mean more than 1.7
million Ontarians could be eligible for an
average tax credit of $300. At the maximum,
lower-income earners can receive up to
$875 in tax relief.
The credit can be claimed each year while
filing one’s personal tax return.
The second proposed tax credit is the
Ontario Seniors Care at Home Tax Credit to
help support lower-income seniors age 70

and above.
Lower-income seniors in that age category
can receive up to $1,500 for hospital-style
medical equipment and support. It offers a
25 per cent tax break on a senior’s at-home
medical costs up to $6,000.
Under the terms of the new credit, they can
claim expenses associated with home nurse
visits, a hospital bed at home, wheelchairs,
attendants, canes, oxygen, eyeglasses or
hearing aids.
The credit is refundable and anyone earning
up to $65,000 can qualify, and the amount
of credit on offer is on a sliding scale based
on income level.
The third tax credit being proposed is
called the Childcare Access and Relief
from Expenses (CARE). The province has
previously said the credit will be offered
to families with a household income of
$150,000 or less.
Eligible families may be able to claim up to
75 per cent of some child-care expenses,
including services from camps and childcare centres.
The province has previously said the new
tax credit will provide an average of about
$1,250 per family in new childcare support
to nearly 300,000 families.
The credit can also be claimed each year
while filing one’s personal tax return.

Ontario education union prepares for
strike vote amid ongoing contract talks
Ontario’s
Progressive
Conservative
government is accusing an education
workers’ union of preparing for a strike in
September even as the two sides continue
to negotiate a multi-year contract.
The Ontario School Boards Council
of Unions, which represents 55,000
custodians, early childhood educators,
education assistants and library workers,
recently sent a memo to members notifying
them of a meeting on Aug. 22 to discuss a
potential strike vote.
Laura Walton, who represents the union at
the bargaining table, told Global News the
meeting is to discuss preparations for a
potential strike but is “not a strike vote.”
“It is discussing how to get ready, what do we
need to do, how people can be prepared,”

Walton said. “The best way to avoid a strike
is to be prepared for one.”
The union presented the government with
its first offer, including wage increases of
$3.25 per hour per year for the length of the
contract.
Government sources told Global News it
would represent a 53 per cent increase in
pay over the course of three years — which
the union is dismissing.
A source in the Ministry of Education said
the government is planning to present its
counter-offer on Monday and expressed
alarm that the union has begun discussions
about a potential strike.
“They’re already organizing to strike before
they even hear from us,” the source said,
speaking on background.

Ontario's 2022-23 deficit falls to $18.8
billion; revenue and interest costs climb

Ontario’s 2022-23 deficit will
be $1.1 billion smaller than
forecast three months ago,
as tax revenue grew faster
than rising interest costs on
the province’s ballooning
debt.
The
province’s
latest
disclosure of its finances
shows that the deficit for
the year is now $18.8 billion,
down $1.1 billion from the
Ford’s pre-election estimate.

Tax revenue is up $1.2 billion, while the
cost of servicing the province’s $427 billion
net debt rose by $105 million due to rising
interest rates.
Finance Minister Peter Bethlenfalvy said the
entirety of the new net revenue would be put
against the deficit, with no new funding so
far to overcome the ongoing hospital closure
crisis.
“I think it’s important we have a prudent and
flexible plan going forward and we‘ve done
that in this budget,” Bethlenfalvy said.
All spending is unchanged from the April
28 budget which was formally re-tabled
in the legislature on Tuesday afternoon,
save for a five per cent increase in monthly
Ontario Disability Support Program (ODSP)
payments promised during the election
campaign and a new cash offer to parents.
Also contained in the throne speech was a
pledge for more cash to parents of school
age children.
The province is earmarking $225 million
to give to parents as a means to “help
their kids catch up” with learning impacted
by prolonged school closures during the
COVID-19 pandemic.
Using 2021 estimates of expenditure from
similar programs, the money amounts to
between $90 and $100 per child.
Walton insisted, however, the union is
communicating vital information with its
members and said a possible strike vote
isn’t always a signal of intent.
“Unions will often take strike votes to show
the amount of support that workers have
for the negotiations,” Walton said. “It is not
unusual to take strike votes.”
According to the province’s own laws
governing collective bargaining, in order for
a strike to occur, unions and the employer

A ministry of finance
spokesperson
said
the
government is still unsure if
the money will be relayed to
parents in the form of a tax
credit or direct transfer, but
Bethlenfalvy called it a “direct
payment.”
Both new commitments
will be funded out of a $1
billion reserve and other
contingency funds.
“Parents who know their
children best can provide the tutoring
type support that their children need,”
Bethlenfalvy said.
He fielded repeated questions from
reporters about why ODSP rates could not
be increased further given the improving
fiscal picture, given the increased rate will
still leave recipients in poverty.
“I understand that the environment is difficult
and challenging, and that’s why we made a
commitment to increase it by five per cent,
that’s why we made a commitment to adjust
it to inflation, and we’re one of only three
provinces doing that.”
The slump in the province’s once red-hot
housing market is also weighing on the
province’s revenues, with land transfer tax
revenue forecast to be $787 million less this
year than forecast in late April.
That decline is more than offset by rising
sales tax, income tax and corporate tax
revenues.
NDP interim leader Peter Tabuns said the
hospital situation and rampant inflation were
grave enough that the province should have
amended its budget.
"Given that inflation has soared since they
tabled previously, given the depth of the
(hospital) we’re facing they should have
substantially amended the budget, they
needed a course correction as my colleague
has said.
have to meet certain thresholds.
Once the contract expires and negotiations
break down, both sides would be required to
meet with a Ministry of Labour conciliation
officer and receive a “no-board” report
before a union is legally allowed to strike 17
days later.
Unions are also legally required to hold a
strike vote and can only stage a walkout if
a majority of members vote in favour of job
action.
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Ontario’s Plan to Build Supporting
Stronger Province and Economy
2022 Budget is a plan to help keep costs
down for families, support better jobs
and bigger paycheques and build more
highways, housing, transit and hospitals
August 09, 2022 Ministry of Finance
As part of its commitment to implement the
2022 Budget and build a stronger Ontario
for workers, businesses and families, the
Ontario government today re-introduced the
Plan to Build Act (Budget Measures), 2022.
“I am pleased to re-introduce the Plan to
Build Act (Budget Measures), 2022 bill today
so our government can continue delivering
Ontario’s Plan to Build, supporting better jobs
for workers while building more highways,
housing and hospitals right across the
province,” said Peter Bethlenfalvy, Minister
of Finance. “With costs rising, our plan also
includes measures to help families, including
new direct payments to parents to help
their kids catch up and increasing Ontario
Disability Support Program payments.”
To help those who qualify for disability
support, the government is delivering on
its commitment to increase the rates for
income support by five per cent beginning
in September 2022, for families and persons
under the Ontario Disability Support
Program (ODSP). Beginning in September,
the government will increase both the
ODSP rate and the Assistance for Children
with Severe Disabilities Program maximum
monthly amount by five per cent. Future
ODSP rates will also be adjusted to inflation.
To help fill gaps in learning for students
after two years of pandemic disruptions,
the government is also investing $225
million for direct payments to parents. This
is in addition to the previously announced
$175 million tutoring support program, the

largest of its kind in Ontario’s history. The
government will have more details later in
the year on how families can access this
new support.
“No government in Ontario history has
invested more in public education, tutoring
supports, and student mental health than
our government,” said Stephen Lecce,
Minister of Education. “We are going
further by providing direct financial support
to parents, in addition to the expanded
tutoring supports for students, all focused
on ensuring kids get back to class with the
full school experience."
The additional investment in tutoring
supports and increased ODSP rate will
be funded from existing contingencies
contained in the government’s fiscal plan as
presented in the 2022 Budget.
Building on the Province’s record of
transparency and accountability, the
government also released the 2022-23 First
Quarter Finances today, which provides
updated information about the evolution of
Ontario’s economic and fiscal outlook since
the 2022 Budget for the 2022-23 fiscal
year. Due to higher-than-projected taxation
revenues, the government is projecting
a deficit of $18.8 billion in 2022-23, an
improvement of $1.1 billion from the outlook
presented in the 2022 Budget.
“We have a prudent and flexible plan which
builds on our record of responsible fiscal
management, while making the investments
that will reduce commute times, support
front-line health care and help create good
jobs,” said Minister Bethlenfalvy. “In a time
of economic uncertainty, our government is
supporting Ontario workers and families by
putting more money back into their pockets.”

Delivering new services
'complicated,' Freeland says of
planned dental care program
The government is working hard to meet its
end-of-year deadline to deliver dental-care
coverage to kids, the deputy prime minister
said Tuesday, but added providing new
services is "complicated."
The Liberals agreed to offer dental coverage
to low- and middle-income children by the
end of the year as part of their confidence
and supply deal with the New Democrats to
keep the minority government from toppling
before 2025.
Several groups have raised concerns about
the very tight deadline, and four sources
close to the program say the government
is working on a temporary solution to give
money directly to qualifying families while it
comes up with a permanent program.
"As we experienced, for example, in
rolling out child-care agreements across
the country, delivering new services to
Canadians is complicated," Freeland said
when asked about the stopgap plan at a
news conference in Toronto.
"I think Canadians understand that."
Freeland did not confirm or deny the
government's immediate plans but said
the Liberals are committed to the dentalcare program, and it's a commitment she's
"happy to make."
The government could pursue dental-care

deals that resemble the ones it made with
provinces to lower the cost of child care,
in which it offered provincial governments
money to administer their programs under
a prescribed set of criteria. However, that
route is looking increasingly unlikely.
Federal officials have also canvassed dentalhealth experts about other approaches. The
government could contract out a national
program to a private insurance firm or have
federal public servants take on the work.
"Kids should not have their teeth get rotten
just because their parents don't have enough
money to pay for them to go see a dentist,
I think it's as simple as that," Freeland said.
The Liberals set aside $5.3 billion over five
years to fully implement the program. They
hope to start with children under the age of
12 with an annual household income of less
than $90,000.
Last week NDP Leader Jagmeet Singh said
he was confident the dental-care program
would come together by the end of the
year, as outlined in the agreement with the
Liberals.
Freeland said the government is working
"very, very hard" to make good on the
promise to the NDP. The Liberals risk the
NDP walking away from the supply and
confidence agreement entirely if they don't.

Ontario health minister won't rule out
privatization as option to help ER crisis
Ontario's health minister isn't ruling
out privatization in health care as the
government looks at ways to deal with a
major staff shortage straining hospitals
across the province.
Sylvia Jones said the government is
considering many ideas in an effort to keep
emergency departments from closing.
When asked if the government is considering
privatization, Jones said "all options are on
the table."
"I'm saying that there is innovation and
opportunities here in Ontario, and we will
explore those," she said at the legislature on
Wednesday.
Emergency departments across Ontario
have had to close for hours or days at a time
this summer, which health-care officials say
is due to a nurse staffing crisis. Some small
rural hospitals have been hit harder than
larger urban hospitals.
NDP 'horrified' by suggestion
Jones says she has been in talks with
hospital corporations across the province in
an effort to fix the problem. The government
is considering changes to the health system,
she said, although she did not specify what
those would be.
"We've always had a public health-care
system in the province of Ontario and we will
continue to," she said.
"Are we looking at options? Absolutely. There
are jurisdictions in other parts of Canada,
in the world, that have other opportunities
that we're going to look at and all of those
suggestions are being considered."
Interim NDP Leader Peter Tabuns said
any health-care privatization "would be a
disaster for Ontario."
In a statement Wednesday, Ontario
Opposition New Democratic Party healthcare critic France Gélinas said the party was
"horrified" to hear that privatization is under
consideration.
"We are now deeply concerned that the

reason this Conservative government is
refusing to act on the health-care crisis is
because they'd rather just privatize health
care," Gélinas said.
Advocates urge repealing wage-restraint
legislation
Advocates have urged Premier Doug
Ford to repeal public sector wage restraint
legislation that he introduced in 2019, saying
it is harming efforts to recruit and retain
nurses.
Jones and Ford were peppered Tuesday
about the ongoing crisis in hospitals as they
attended the first Question Period since the
Progressive Conservatives' re-election in
June.
Both did not call it a crisis, saying the
government was investing in the health-care
system.
"If there was 5,000 nurses that could fly from
the sky, we'd be hiring them tomorrow," Ford
said.
Jones said she is looking at "tweaks" to the
health-care system to help the problems in
emergency departments.
She said she has met with hospital
administrators and nurses unions to get
more ideas on what to do. But she said she
is being cautious to understand how any
suggested changes could affect other parts
of the health-care system.
"You can't just fix what is happening in
health-care shortages in an emergency
department and not appreciate and
understand that there are impacts that
may happen in the community through
community care services, through (personal
support workers), through long-term care,"
she said.
Last week, Jones sent directives to the
College of Nurses of Ontario and the
College of Physicians and Surgeons of
Ontario, urging them to make every effort to
register internationally educated nurses and
doctors in the province as fast as possible.
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Mε Λαμπρότητα γιόρτασαν τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Τορόντο
Στις 5 και 6 Αυγούστου ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος, τέλεσε Μέγα
Εσπερινό και Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Τορόντο, από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.
Σωτήριο, με συμπροσευχόμενους
τους Επισκόπους, Πατάρων κ. Αθηναγόρα
και Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβο και πλήθος Ιερέων από την ευρύτερη περιοχή της παροικίας μας.
Ευχόμαστε σε όλους τους εορτάζοντες Χρόνια Πολλά και του Χρόνου με υγεία.

Η Μεταμόρφωση του
Σωτήρος: Το θαύμα στο
όρος Θαβώρ και η ευλογία
των σταφυλιών
Της Δέσποινας Σωτηρίου
«Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος έχει κεντρική θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία. Είναι το γεγονός που αποκαλύπτει
την δόξα της Εκκλησίας και των πιστών. Είναι η μαρτυρία της νέας καταστάσεως που
εισάγεται με την έλευση του Χριστού στην
ιστορία. Κατά την Μεταμόρφωση, ο Χριστός
φανερώνει μέσα από την ανθρώπινη φύση
Του την άκτιστη δόξα της θεότητός Του.
Ταυτόχρονα προσλαμβάνει στην άκτιστη
θεϊκή δόξα τους ανθρώπους που τον περιβάλλου» γράφει χαρακτηριστικά ο Γεώργιος
Ι. Μαντζαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Οι άγιοι Πατέρες καθόρισαν να γιορτάζεται
η μεγάλη δεσποτική γιορτή της Θείας Μεταμορφώσεως την 6η Αυγούστου, δηλαδή σαράντα ήμερες πριν από την Ύψωση
του Τιμίου Σταυρού. Έκριναν αναγκαία τη
μετάθεση της γιορτής, γιατί δεν ταίριαζε ο
πανηγυρικός της χαρακτήρας με την πένθιμη περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής, στη

διάρκεια της οποίας είχε γίνει. Κι έγινε τότε
για να προετοιμάσει τους Αποστόλους για
τη δοκιμασία του Θείου Πάθους, αλλά και
για να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο την
προαιώνια δόξα Του.
Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο «Μετά από
έξι ημέρες ο Ιησούς πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους
οδήγησε σε ένα ψηλό βουνό, όπου ήταν
όλοι μόνοι, εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά
τους, τα δε ρούχα Του έγιναν λευκά ως το
χιόνι, τόσο που κανένας στον κόσμο δεν
μπορεί να λευκάνει. Και εμφανίστηκαν
μπροστά τους ο ο Ηλίας με τον Μωυσή, οι
οποίοι μιλούσαν με τον Ιησού. ο δε Πέτρος
είπε στον Ιησού: «Διδάσκαλε, καλό είναι να
μείνετε εδώ, ας φτιάξουμε τρία καταφύγια
(σκηνές) – ένα για Σας, ένα για τον Μωυσή
και ένα για τον Ηλία. (Δεν ήξερε τι να πει,
ήταν τόσο φοβισμένοι.) Τότε εμφανίστηκε
ένα σύννεφο και τους επισκίασε, και μια
φωνή ήρθε από το σύννεφο: «Αυτός είναι ο
Υιός μου, τον οποίο αγαπώ, αυτόν να ακούετε». Ξαφνικά, όταν κοίταζαν γύρω, δεν είδαν πια κανέναν μαζί τους, εκτός από τον
Ιησού. Καθώς κατέβαιναν από το βουνό, ο
Ιησούς τους έδωσε εντολή να μην πουν σε
κανέναν ό, τι είχαν δει, μέχρι που ο Υιός του
Ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς»
(μεταφρ. Μαρκ.9, 2-9).
Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους τό Θαβώρ ταυτίσθηκε με το «υψηλόν όρος» επάνω στο οποίο έλαβε
χώρα το θαύμα της Μεταμορφώσεως
του Χριστού (Ματθ.17,1-9.Μαρκ. 9, 2-9.
Λουκ.9,28-36).
Το όρος Θαβώρ υψώνεται ως τεράστιος κωνικός όγκος στο βόρειο άκρο της πεδιάδος
των Εσδραελών. Το όνομα Θαβώρ προέρχεται από την σημιτικήνρίζαν και σημαίνει
ύψωμα, όρος η ομφαλός.
Κατά τον 6ον αιώνα στην κορυφή του όρους

Έρανος στην Αρχιεπισκοπή Καναδά για
το ιστορικό νοσοκομείο Βαλουκλή
Τη
συγκέντρωση
χρημάτων για την
ανοικοδόμηση
του
ελληνικού νοσοκομείου
«Βαλουκλή»
που καταστράφηκε
ολοσχερώς σε πρόσφατη πυρκαγιά ζητά
ο αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος σε
εγκύκλιό του προς
τους
επισκόπους,
τους ιερείς, τις φιλόπτωχες κοινότητες,
τα κατηχητικά και ελληνικά σχολεία καθώς και στους πιστούς.
Στην εγκύκλιο του ο αρχιεπίσκοπος αναφέρετε στις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η
πυρκαγιά στο νοσοκομείο Βαλουκλή. «…
Καίγεται ολοσχερώς το μοναδικό γηροκομείο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Εκατόν (100) και πλέον ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι ηλικιωμένοι – οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες
μας, που θυσιάστηκαν να μας μεγαλώσουν
– βρίσκονται άστεγοι», σημειώνει ο αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και συνεχίζει:

«Τι περιμένουν αυτοί
από εμάς; Ποιο είναι το
καθήκον μας; Και τι περιμένει ο Θεός από εμάς;
Όλοι περιμένουν να δώσουμε χέρι βοηθείας, να
αποδειχθούμε πραγματικά χριστιανοί, παιδιά
που νιώθουν τον πόνο
των γονέων τους».
Στη συνέχεια, ο αρχιεπίσκοπος Καναδά καλεί
τους ηγέτες των ενοριών
και των κοινοτήτων το
Σάββατο, 6 Αυγούστου, και την Κυριακή 7
Αυγούστου κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας να περιφέρουν έκτακτο δίσκο στο
εκκλησίασμα προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα γι αυτό τον σκοπό.
Επιπλέον, προτρέπει ιερείς και τους υπόλοιπους παράγοντες των ομογενειακών κοινοτήτων να κάνουν ότι είναι δυνατόν, ώστε ο
έρανος αυτός να επιτύχει, σημειώνοντας ότι
το συνολικό ποσό του εράνου θα αποσταλεί
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ώστε το ιστορικό γηροκομείο του Βαλουκλή να ανεγερθεί εκ νέου καλύτερο.

υπήρχαν τρεις ναοί, οι οποίοι αντιστοιχούσαν εις τας τρεις σκηνάς. Την ιδίαν εποχήνανεκηρύχθη το Θαβώρ επισκοπή και
προσείλκυσε πολλούς Χριστιανούς μοναχούς και χιλιάδας προσκυνητάς. Την εποχήν των Σταυροφόρων εγκατεστάθησαν εις
το Θαβώρ Βενεδικτίνοι μοναχοί καθώς και
Έλληνες. Μετά την εκδίωξιν των σταυροφόρων από τους Αγίους Τόπους, ο Σουλτάνος
της Δαμασκού Μάικλ ελ Αντίλ, το 1211, κατέστρεψε όλα τα χριστιανικά κτίσματα και
επάνω από τα ερείπιά τους ανήγειρε ισχυρόνφρούριον, τα υπολείμματα του οποίου
σώζονται έως σήμερον εις διάφορα σημεία
του όρους.
Η πρώτη χριστιανική εκκλησία κτίσθηκε
στο Θαβώρ προς το τέλος του 4ου αἰώνα.
Τον 5ο αιώνα κατασκευάσθηκαν άλλοι δύο
ναοί και έτσι τον 6ο αιώνα επάνω στη κορυφή του όρους υπήρχαν τρείς ναοί που
αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες
ο απόστολος Πέτρος πρότεινε να στήσουν
εκεί κατά την διάρκεια του θαυμαστού γεγονότος της Μεταμορφώσεως. Ένας ναός για
τον Προφήτη Μωυσή, ένας για τον Προφήτη Ηλία και ένας αφιερωμένος στους Αγίους
Αποστόλους.
Αργότερα, πιθανότατα κατά τον 7ο αιώνα,
κτίσθηκε και τέταρτη εκκλησία. Τα προσκυνηματικά οδοιπορικά του 9ου αιώνα αναφέρουν πως στην κορυφή του όρους υπήρχαν
τέσσερις εκκλησίες.
Το 1263 το Θαβώρ εγκαταλείφθηκε οριστικά από τούς χριστιανούς, μέχρι τα μέσα του
19ου αιώνα μ.Χ.
Σήμερον η κορυφή του Θαβώρ είναι χριστιανική ιδιοκτησία και κατέχεται από Έλληνας
ορθοδόξους και Λατίνους μοναχούς. Εις το
νότιον τμήμα της κορυφής ευρίσκονται το
Ελληνορθόδοξονμοναστήριον, η Εκκλησία
της Μεταμορφώσεως, η οποία εκτίσθη το
1862, και το παρεκκλήσιον του Μελχισεδέκ,
ενώ εις το βόρειον τμήμα ευρίσκονται το μοναστήριον και ο ξενών των Φραγκισκανών
καθώς και μεγαλοπρεπής βασιλική εκτισμένη επάνω εις τα ερείπια αρχαίας βυζαντινής
Εκκλησίας.

Ο εορτασμός

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, ως σπουδαία δεσποτική εορτή, αποτελεί εξαίρεση
εθιμικά καθιερωμένης ιχθυοφαγίας, μέσα
στην σύντομη αλλά αυστηρή νηστεία του
Δεκαπενταύγουστου.
Σε πολλούς τόπους πιστεύουν ότι την παραμονή το βράδυ, κάποια ώρα, ανοίγουν
ξαφνικά οι ουρανοί και φαίνεται το «άγιο
φως», σε όσους είχαν την υπομονή και την
πίστη να ξαγρυπνήσουν. Ανήμερα δε, προσφέρουν στους ναούς τα πρώτα σταφύλια
της χρονιάς, για να ευλογηθούν από τον
ιερέα μετά την θεία λειτουργία, και να διανεμηθούν ως ευλογία στους πιστούς. Σε
ορισμένους μάλιστα τόπους προσφέρουν
στον ναό το πρώτο λάδι της χρονιάς, για να
ευλογηθεί, ώστε η ευλογία να επεκταθεί και
στην υπόλοιπη παραγωγή.
Σύμφωνα με τον Επίκουρο Καθηγητή του
Α.Π.Θ., Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή, σε σχετικά
παλαιό λειτουργικό τυπικό, αυτό των Κασούλων (12 αι.), σημειώνεται ότι η ευλογία
των σταφυλιών, γινόταν από τον ιερέα το Δεκαπενταύγουστο, μετά τη θεία Λειτουργία.
Κάτι ανάλογο γινόταν, όπως είδαμε, και
στην Κωνσταντινούπολη, όπου το Δεκαπενταύγουστο ο Πατριάρχης ευλογούσε τα

σταφύλια στο ναό των Βλαχερνών, παρουσία του αυτοκράτορα.
Οι περισσότερες πάντως πηγές συνδέουν την ευλογία των σταφυλιών με τη
Μεταμόρφωση.
Η Τυπική Διάταξη Νείλου Ιερομονάχου, του
13ου αι., σημειώνει ότι «εν αυτή δε τη εορτή
καταλύομεν σταφυλάς, καθώς το της εκκλησίας διέξεισιτυπικόν». Παράδοση των Πατέρων θεωρεί και το Τυπικό του Αγίου Σάββα
την ευλογία των σταφυλιών κατά την εορτή
της Μεταμορφώσεως.
Την ίδια ακριβώς είδηση έχει και το Τυπικό του Ρήγα, το οποίο όμως προσδιορίζει
ακριβώς και το σημείο της Λειτουργίας,
όπου γίνεται η ευλογία αυτή: «Μετά δε την
οπισθάμβωνον
ευχήν, ψάλλομεν το απολυτίκιον της εορτής
και το κοντάκιον και ο ιερεύς του Κυρίου
δεηθώμεν και ευλογεί δια της τεταγμένης
ευχής τας παρατεθειμένας προ της εικόνος
του Χριστού σταφυλάς».

Σχετική είναι και η ευχή για
την ευλογία των σταφυλιών
που διαβάζει ο ιερέας:

“Εὐλόγησον,
Κύριε,
τὸνκαρπὸντοῦτοντῆςἀμπέλουτὸν
νέον,
ὃνδιὰτῆςτοῦἀέροςεὐκρασίας, καὶτῶν σταγόνων τῆςβροχῆς, καὶτῆςτῶνκαιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τὴν ὡριμοτάτην στάσιν ἐλθεῖν
ηὐδόκησας, ἵνα ᾖ ἐν ἡμῖν τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ
γεννήματος τῆς ἀμπέλου μεταλαμβάνουσιν εἰς εὐφροσύνην, καὶτοῖς προσενέγκασι δῶρον εἰς ἐξιλασμὸν ἁμαρτιῶν, διὰτοῦ
ἱεροῦ καὶἁγίου Σώματος καὶΑἵματος τοῦ
Χριστοῦ σου• μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ
παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν”.
Στην Αγιά Κυδωνίας συνηθίζουν να πηγαίνουν τα σταφύλια αποβραδίς, να μένουν
όλη τη νύχτα στο ναό και το πρωί να ευλογούνται και να μοιράζονται. Στον Κρουσώνα
«την ημέρα του Χριστού πάμε απ’τα αμπέλια και κόβουμε σταφύλια και τα φέρνουμε
στην εκκλησία μαζί με βασιλικούς και τα ευλογάει ο παπάς. Στο τέλος παίρνουμε αντίδωρο, ένα τσαμπί σταφύλι κι ένα βασιλικό.
Τρως μερικές ρώγες και τ’ άλλο το ρίχνεις
στο βαρέλι για το καλό» (Αικατερινίδης
2005:35). Ήταν συνήθεια αυτά τα σταφύλια
των απαρχών να τα βάζουν στα κρασοβάρελα για να έχει την ευλογία της εκκλησίας
και το κρασί.
Όσον αφορά τη λειτουργική τάξη της ευλογίας της αμπέλου ο Παν. Σκαλτσής θα σημειώσει τα εξής: «η Εκκλησία κατά παλαιά
συνήθεια ευλογούσε πάντοτε τον τρύγο και
τα σταφύλια, όπως ακριβώς έκανε και με
τις άλλες απαρχές και τα πρωτογεννήματα.
Υπάρχει μάλιστα και κανόνας που επιβάλλει την ευλογία του σίτου και της σταφύλης,
πριν αυτά αναλωθούν από τους πιστούς.
Συνέχεια αυτής της παράδοσης είναι ακριβώς και η ευλογία των σταφυλιών κατά την
6η Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως. Διασώζεται μάλιστα και ειδική ευχή, η
οποία στα χειρόγραφα μαρτυρείται από το
10ο αιώνα, με διάφορους τίτλους, όπως
«Ευχή του σταφυλιού», «Ευχή εις μετάληψινσταφυλης», «Ευχή επί σταφυλής και
πάσης οπώρας», «Ευλογία αμπέλου και
σταφυλής».

συνεχίζεται στη σελίδα 15
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The NEPMCC will be
appearing with their
booth at the CNE 2022
NEPMCC Με το δικό τους
περίπτερο και φέτος στην
έκθεση CNE 2022
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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
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
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Ήθη και έθιμα του Δεκαπενταύγουστου σε όλη την Ελλάδα
συνέχεια από τη σελίδα 6
Σαμοθράκη: Κρημνιώτισσα
Γαντζωμένο στα βράχια, σαν αετοφωλιά,
στην άκρη ενός απόκρημνου βράχου σε
μεγάλο υψόμετρο βρίσκεται το ξωκκλήσι
της Παναγιάς Κρημνιώτισσας. Το όνομά της
προήλθε από την τοποθεσία όπου βρέθηκε
η εικόνα της Παναγίας.
Οι ντόπιοι διηγούνται ότι, την εποχή της Εικονομαχίας, Σαμοθρακίτες βοσκοί βρήκαν
την εικόνα κοντά στην παραλία και τη μετέφεραν σε μια σπηλιά. Εκείνη εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε ξανά στο βράχο, όπου
τελικά χτίστηκε το ξωκλήσι με τα πενήντα,
σκαμμένα πάνω στο βράχο, σκαλοπάτια.
Αστυπάλαια: Πορταΐτισσα
Το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αστυπάλαιας
γίνεται τον Δεκαπενταύγουστο στην Παναγιά την Πορταΐτισσα χτίστηκε, πριν από 240
χρόνια, από τον Όσιο Άνθιμο.
Όπως λέγεται, εκείνος στο Άγιο Όρος έβαλε την εικόνα της Πορταΐτισσας των Ιβήρων
επάνω σε ανολοκλήρωτη εικόνα και ύστερα
από ολονύχτια προσευχή είδε το πρόσωπο
της Παναγίας να αποτυπώνεται στο ξύλο.
Όταν επέστρεψε στην Αστυπάλαια, συκοφαντήθηκε από τους ντόπιους και του ζητήθηκε να αποχωρήσει μαζί με την εικόνα.
Προσπάθησε να τη βγάλει απ’ τη θέση της
τρεις φορές, αλλά εκείνη αρνήθηκε να εγκαταλείψει το νησί. Ο εορτασμός της τον Δεκαπενταύγουστο συνοδεύεται από το ξακουστό κυνήγι του κόκορα πάνω στο γράσο.
Ο Επιτάφιος της Παναγίας στα νησιά
Σε ορισμένα νησιά της Ελλάδας, όπως για
παράδειγμα στην Κασσιόπη της Κέρκυρας ή την Πάτμο και την Ικαρία, οι πιστοί
ακολουθούν τα πρότυπα της νεκρώσιμης
πομπής που συναντάμε και τη Μεγάλη Παρασκευή. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι
στην Κασσιόπη της Κέρκυρας στολίζουν
τον επιτάφιο της Παναγίας και ακολουθούν
τη λιτανεία με αναμμένα κεριά. Στην Ικαρία
μάλιστα, και πιο συγκεκριμένα στον Καμαρόκαμπο στο ξωκλήσι της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, υπάρχει ένας μικρός σε μέγεθος
επιτάφιος και κάθε χρόνο την παραμονή του
Δεκαπενταύγουστου ο ψάλτης τον παίρνει
στους ώμους του, για να τον μεταφέρει στην
εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Εκεί ξεκινούν
να χτυπούν οι καμπάνες και γυναίκες κάθε
ηλικίας τον στολίζουν με λεβάντες και γαρύφαλλα ψάλλοντας προσευχές, μέχρι τα
ξημερώματα.
Μόλις χαράξει, οι καμπάνες χτυπούν καλώντας τους πιστούς να προσέλθουν με αναμμένα κεριά, όπου ξεκινά μια μεγάλη πομπή
με προορισμό και πάλι τον Καμαρόκαμπο.
Η Μεγαλόχαρη της Τήνου
Τις μέρες που πλησιάζουν μέχρι τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, ολόκληρη η
Τήνος μετατρέπεται σε ένα απέραντο πανηγύρι. Χιλιάδες πιστοί καταφθάνουν στο
νησί και πολλοί από αυτούς –εκείνοι που
έχουν κάνει τα πιο μεγάλα τάματα- διανύουν ολόκληρη την απόσταση από το λιμάνι
μέχρι την είσοδο της εκκλησίας γονατιστοί,
περνώντας κάτω από τον επιτάφιο με την
εικόνα της Μεγαλόχαρης.
Από το 1823 που βρέθηκε η θαυματουργή
εικόνα, ύστερα από φανερώσεις στην αγία
Μοναχή Πελαγία, στην εκκλησία που χτίστηκε στο ίδιο σημείο εορτάζεται, κάθε χρόνο, με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Κοίμηση της
Θεοτόκου, με αποκορύφωμα τη λιτάνευση
της εικόνας στην πόλη. Καροτσάκια μικροπωλητών κατακλύζουν τους γύρω δρόμους
και τα αναμμένα κεριά σχηματίζουν μια

ατελείωτη πομπή που περιφέρεται στα στενάκια με τελικό προορισμό το ξυλόγλυπτο
και κατάμεστο από χρυσά και ασημένια τάματα, τέμπλο της εκκλησίας. Στην Τήνο, τον
Δεκαπενταύγουστο, τιμώνται και τα θύματα
του υποβρύχιου Έλλη που τορπιλίστηκε
ανήμερα της Κοιμήσεως, μέσα στο λιμάνι
από ιταλικές δυνάμεις.
Δεκαπενταύγουστος στην Αγιάσο της
Λέσβου
Στην Αγιάσο της Λέσβου, που είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του νησιού, έχει βρεθεί η θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας με την ονομασία «Αγία Σιών» την
οποία, σύμφωνα με μια παλιά παράδοση,
κουβάλησε μαζί του από την Ιερουσαλήμ ο
ιερέας Αγάθων ο Εφέσιος, τον 9ομ.Χ. αιώνα.
Το πανηγύρι της Παναγίας, εδώ, ξεκινά από
τις αρχές του Αυγούστου όπου οι πιστοί
νηστεύουν από λάδι και κρέας και προσέρχονται για να προσευχηθούν, αλλά και να
αγοράσουν λαχανικά, όπως επίσης και σιδερένια ή ξυλόγλυπτα εργαλεία από τα φημισμένα τοπικά εργαστήρια. Με λίγα λόγια,
ξεκινά μια θρησκευτική εμποροπανήγυρις
που κορυφώνεται την παραμονή και ανήμερα της Παναγίας. Παράλληλα με το προσκύνημα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία
να περιδιαβούν τα καλντερίμια της Αγιάσου
και να χαζέψουν τους πάγκους των πλανόδιων πωλητών, με τη συνοδεία μουσικών
συγκροτημάτων που, τα παλαιότερα χρόνια, κατέκλυζαν ολόκληρη τη γύρω περιοχή
και τα γειτονικά χωριά.
Το «Πάσχα του Καλοκαιριού» στα
Γρεβενά
Στη Μακεδονία, και πιο συγκεκριμένα στην
περιοχή των Γρεβενών, τόσο λαμπρές είναι
οι γιορτές του Δεκαπενταύγουστου που οι
κάτοικοι, κυρίως των ορεινών χωριών, την
αποκαλούν «Πάσχα του Καλοκαιριού».
Ξενιτεμένοι από κάθε γωνιά της γης μαζεύονται και ξεκινούν ένα ατελείωτο γλέντι που
κάνει τους αγαπημένους συγγενείς να ξανασμίξουν, αλλά και τους νέους να διαλέξουν
κοπέλες από τον τόπο τους... Χωριά που το
χειμώνα κατοικούνται από 100 το πολύ 200
κατοίκους, την εποχή του Δεκαπενταύγουστου φτάνουν να φιλοξενούν έως και δυο
και τρεις χιλιάδες πιστούς. Το επίκεντρο της
γιορτής, φυσικά, είναι συγκεντρωμένο στο
ψηλότερο χωριό της Ελλάδας, την πολυτραγουδισμένη Σαμαρίνα, αφού χιλιάδες προσκυνητές καταφθάνουν στη Μεγάλη Παναγιά, για να πανηγυρίσουν σε ένα γλέντι
που κρατάει τρεις ολόκληρες ημέρες. Το ίδιο
σκηνικό επικρατεί και στη γειτονική Αβδέλλα, όπου για πέντε ημέρες η πλατεία του
χωριού παίρνει χρώμα γιορτινό και σφύζει
από ζωή.
Τεγέα και Σαρακίνι Αρκαδίας
Στην Επισκοπή της Τεγέας, ο Δεκαπενταύγουστος έχει το δικό του χρώμα, αφού
από τις 13 έως τις 20 Αυγούστου, η περιοχή γύρω από την Τρίπολη γίνεται το πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου. Στην
Τεγέα, εκτός από έντονη εμπορική κίνηση,
τα πανηγύρια πλαισιώνονται από διαγωνισμούς τοπικών χορών, αναβίωση αρχαίων
αγώνων, φεστιβάλ τραγουδιού και θεατρικά
δρώμενα. Το βράδυ της παραμονής γίνεται
η λιτανεία της θαυματουργής εικόνας και η
πομπή καταλήγει στο πανέμορφο πάρκο
της Επισκοπής.
Αντίστοιχα, στο Σαρακίνι της Αρκαδίας, το
απόγευμα της παραμονής οι νεότεροι συμμετέχουν σε αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, ενώ στην πλατεία του χωριού στήνονται ψησταριές με αρνιά, γουρουνοπούλες

και κοντοσούβλι, που συνοδεύονται από
άφθονο εκλεκτό κρασί. Το επόμενο πρωί,
μετά τη λειτουργία, ο τοπικός σύλλογος
βγάζει σε πλειστηριασμό την παραδοσιακή
Κουλούρα της Παναγίας, μαζί με ένα αρνί
ή άλλα παραδοσιακά προϊόντα που έχουν
χαρίσει οι πιστοί για τάμα. Και όταν ο ήλιος
πέσει, το γλέντι ολοκληρώνεται με τη «βραδιά του Μετανάστη» που είναι αφιερωμένη
στους ξενιτεμένους συγχωριανούς.
Δεκαπενταύγουστος στη Ματαράγκα
Λίγο έξω από τη Ματαράγκα (18χλμ. έξω
από το Αγρίνιο), στους πρόποδες του Αρακύνθου, υπάρχει ένα ξωκλήσι, η Κοίμηση
της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο, την παραμονή
της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
μετά τον εσπερινό, μαζεύονται οι χωριανοί
για γλέντι στο χώρο κοντά στο εκκλησάκι.
Το ξωκλήσι παραμένει ανοιχτό όλο το βράδυ για όσους επιθυμούν να προσκυνήσουν
πριν από το γλέντι τους. Την επομένη, ανήμερα δηλαδή της Παναγίας, μετά τη Θεία
Λειτουργία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ματαράγκας διοργανώνει μεγάλο γλέντι. Κάθε
χρόνο παίρνουν μέρος σ' αυτό το γλέντι δύο
με τρία τμήματα του πολιτιστικού συλλόγου
και παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς.
Το «Μικρό Πάσχα» στην Ίμβρο
Για το γνωστό έθιμο στα Αγρίδια της Ίμβρου. Ακόμη και σήμερα φαντάζει παράξενο που η Κοίμηση της Θεοτόκου, γιορτάζεται στα Αγρίδια, ενώ υπάρχουν τόσες άλλες
Παναγίες όπως αυτή της Μητρόπολης, στο
Γλυκή και το Σχοινούδι. Το έθιμο που παρουσιάζει στοιχεία από τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό και συγκεκριμένα τα Καβήρεια
Μυστήρια, στα οποία υπήρχαν και θυσίες
ζώων, «απαιτεί» και την αναβίωσή της θυσίας. Η μόνη διαφορά είναι πως στον Χριστιανισμό δεν γίνεται αιματηρή θυσία, αλλά
αναίμακτη.
Το πανηγύρι αρχίζει από τις 14 Αυγούστου,
γύρω στο μεσημέρι και γίνεται με προσφορά ζώων. Οι κάτοικοι μαζεύουν τα βόδια και
ένας ιερέας τα ευλογεί και διαβάζει υπέρ
υγείας τα ονόματα των Χριστιανών που τα
προσφέρουν για την Παναγία. Όταν τα ζώα
σφαχτούν, το κρέας του μεταφέρεται δίπλα
στην εκκλησία, στον ναό των Εισοδίων της
Θεοτόκου, όπου και τεμαχίζεται. Έπειτα,
μπαίνει σε καζάνια και βράζεται μέχρι το
πρωί, οπότε και αφαιρείται από το ζωμό.
Στο ζωμό προστίθεται σπασμένο σιτάρι και
το αποτέλεσμα είναι το πεντανόστιμο φαγητό, η λεγόμενη «κουρκούτα». Ο κόσμος
συρρέει και μετά την πανηγυρική λειτουργία
της 15ης Αυγούστου, οπού όλα τα εκλεκτά
εδέσματα του χωριού που φτιάχτηκαν για
το πανηγύρι, διαβάζονται και ευλογούνται
συνήθως από τον Μητροπολίτη. Κατόπιν, μοιράζονται σε όλο τον κόσμο κυρίως
στους ξένους, αφού αυτοί είναι που δεν
έχουν κάποιο σπίτι να φάνε και συνεπώς
προηγούνται.
Η «ντουντούλια» στις Σέρρες
Είναι ένα πολύ παλιό έθιμο που οι ρίζες
του φθάνουν στην αρχαιότητα και μας παραπέμπουν σε τελετουργικά επίκλησης

προς τον Όμβριο Δία, για να στείλει στους
θνητούς ανθρώπους την πολυπόθητη και
ζωογόνο βροχή. Στην Πεντάπολη το θυμόμαστε να γίνεται μέχρι και την δεκαετία του
’60. Από την άνοιξη έως το φθινόπωρο και
κυρίως τους θερινούς μήνες σε περιόδους
έντονης ξηρασίας οι γεωργοί βρίσκονταν
σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέποντας
το βιός τους να κινδυνεύει να χαθεί από την
έλλειψη νερού και μη έχοντας καμία διέξοδο
κατέφευγαν στιςθεϊκές δυνάμεις.
Όλα ξεκινούσαν από μια ομάδα ή μια παρέα
χωριανών που αποφάσιζαν να κάνουν την
«Ντουντούλα» για να εξευμενίσουν τον Θεό
να βρέξει. Έβρισκαν έναν άνδρα, συνήθως
ήταν εργένης και τον έντυναν ολόσωμα με
μεγάλα μακριά χόρτα και θάμνους. Τα χόρτα
αυτά φύονται ακόμα και σήμερα μέσα στο
νερό σε παρόχθιες περιοχές λιμνών, χειμάρρων και ρυακιών γύρω από το χωριό
και είναι τα γνωστά στην περιοχή υδροχαρή φυτά «Βούζια» με την περίεργη μυρωδιά
τους, το «Ψαθόχορτο» κ.ά.
Πολλές φορές έπρεπε να κοπούν και να
είναι έτοιμα από την προηγούμενη ημέρα.
Έτσι, για να μη μαραθούν τα διατηρούσαν
σε σκιερό μέρος μέσα σε βαρέλια ή καζάνια με νερό, βρέχοντας τα φύλλα τους κατά
διαστήματα. Επρόκειτο δηλαδή για έναν
κινούμενο θάμνο. Αφού όλα ήταν έτοιμα
ξεκινούσαν την τελετή με πομπή. Μπροστά
πήγαινε η «Ντουντούλα» και ακολουθούσαν
όλη η παρέα και πολλοί χωριανοί.Περιφέρονταν στα κεντρικότερα μέρη του χωριού.
Αρκετές φορές την εκδήλωση συνόδευαν
νταούλια με ζουρνάδες ή γκάιντα. Καθώς
προχωρούσε η «Ντουντούλα» συνεχώς λικνίζονταν – χόρευε – πηδούσε και έβγαζε
κραυγές φωνάζοντας «βάι – βάι ντουντούλα, πουλλή βρουχή - πουλλή βρουχή». Τα
ίδια ανταπαντούσαν και ο κόσμος δίνοντας
ευχές για να βρέξει: « άϊντε ντουντούλα
καλή βρουχή – πουλλή βρουχή κι τα πιδούδια φώναζαν – βρέξει-βρέξει πάππου να γίνουν τα σταφύλια». Καθώς διέρχονταν έξω
από τα σπίτια, κάτω από τα μπαλκόνια, τα
μαγαζιά, τους καφενέδες, τις πλατείες, όλος
ο κόσμος με διάφορα σκεύη που διέθετε
εκείνη την στιγμή τον κατέβρεχαν. Γκιούμια,
τενεκέδες, μαστραπάδες, στάμνες, μπούκλους, μπακράτσια, κουβάδες, κανάτες, κύπελλα κ. ά, άδειαζαν το νερό επάνω του, για
το καλό, για να βρέξει. Όπως γίνετε αντιληπτό ο άνθρωπος αυτός ήταν καταβρεγμένος από την κορυφή ως τα νύχια. Συνήθως,
πριν ή μετά την ευτράπελη αυτή εκδήλωση
οι κάτοικοι του χωριού ως πιστοί χριστιανοί
και πάντα κοντά στην εκκλησία και στον
προστάτη τους Άγιο Αθανάσιο επικαλούνταν την βοήθειά του κάνοντας λιτανεία και
περιφορά τις ιερής εικόνας του. Το παράδοξο όλων αυτών των τελετών ήταν ότι συνήθως μετά από μερικές ημέρες έβρεχε.
Οι καβαλάρηδες της Σιάτιστας
Ένα από τα γραφικότερα έθιμα που παραμένει αναλλοίωτο απ' τη φθορά του χρόνου
και αποτελεί ένα πολύτιμο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της Σιάτιστας είναι το
έθιμο των καβαλάρηδων. Η Σιάτιστα πανηγυρίζει την γιορτή της Παναγίας στο Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που
βρίσκεται στο χωριό Μικρόκαστρο 12 χιλ.
Δυτικά της Σιάτιστας. Στο Μοναστήρι αυτό
του Μικροκάστρου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα τής Παναγίας της Ελεούσας
που… πλέει μέσα στο ασήμι. Στο πανηγύρι
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Άδειασε Τατάρ η Κομισιόν Διεθνή πολιτική της Κύπρου
ασκεί ο ΥΠΕΞ της ΚΔ
Ο Ερσίν Τατάρ ως εκπρόσωπος κοινότητας από μη ελεγχόμενο από την κυβέρνηση
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει
το δικαίωμα να προχωρά σε συναντήσεις,
ωστόσο οι νόμιμες εξωτερικές σχέσεις με
την Κύπρο μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε
ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για εξωτερικές
υποθέσεις, Πίτερ Στάνο, κληθείς από το
ΚΥΠΕ να σχολιάσει τη συνάντηση του Τ/κ
ηγέτη με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ.
«Δεν είμαστε αρμόδιοι να σχολιάσουμε
συναντήσεις εκπροσώπων κοινοτήτων. Ο
κ. Τατάρ είναι ο εκπρόσωπος της τουρκοκυπριακής κοινότητας στις μη ελεγχόμενες
από την κυβέρνηση περιοχών ενός κράτους μέλους μας. Ως εκ τούτου ως ηγέτης
κοινότητας μπορεί να έχει συναντήσεις»,
σημείωσε.
«Όμως όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις και
τη διεθνή πολιτική ενός κράτους μέλους
μας, της Κύπρου, αυτή φυσικά ασκείται από
Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε.
Κληθείς να διευκρινίσει τη θέση της Κομισιόν σε σχέση με την απόφαση του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, να
συναντηθεί με τον κ. Τατάρ, ο εκπρόσωπος
επεσήμανε πως «οι νόμιμες σχέσεις μεταξύ
ΕΕ και Αζερμπαϊτζάν λαμβάνουν χώρα μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν στο κατάλληλο επίπεδο», πως αυτό «συζητήθηκε
και καταγράφηκε τον περασμένο μήνα στο
Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ - Αζερμπαϊτζάν» και πως οι παράμετροι της σχέσης
αυτής περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα.
Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση του
ΚΥΠΕ για την προστασία της πολιτικής και
κοινωνικής ταυτότητας της Τουρκοκυπριακής κοινότητας από μέτρα και πολιτικές
που ενισχύουν τον έλεγχο της Τουρκίας στα
κατεχόμενα, καθώς και τις αντιδράσεις για
αυτό το θέμα από την τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών, ο
εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδιος για τις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, Άνταλμπερτ
Γιανς, αναφέρθηκε στις παραμέτρους της
εμπλοκής της ΕΕ στο Κυπριακό και τόνισε
πως ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης

των προβλημάτων είναι η συνολική λύση.
Αφού σημείωσε πως η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη σε λύση στη βάση των
παραμέτρων της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα τη βάση των ψηφισμάτων του ΣΑ του
ΟΗΕ και του κοινοτικού κεκτημένου, ο κ.
Γιανς πρόσθεσε ότι «ο καλύτερος τρόπος
διευθέτησης του Κυπριακού είναι μέσω της
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό
την καθοδήγηση των ΗΕ για μια συνολική
συμφωνία».
Όπως είπε, η ΕΕ θα συνεχίσει «να στηρίζει
όπως μπορεί τη διαδικασία καθώς και τις
προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ να βρει κοινό
έδαφος μεταξύ των πλευρών» και ο ρόλος
της Κομισιόν αφορά την «τεχνική και νομική στήριξη στη διαδικασία επίλυσης μέσω
των ΗΕ, και με τη χρήση του προγράμματος
βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα» για προώθηση μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης με συγκεκριμένα οφέλη για
όλους τους Κύπριους, ενώ αναφέρθηκε και
στην υιοθέτηση τον Ιούλιο του ετήσιου προγράμματος βοήθειας για την Τ/κ κοινότητα
ύψους 33 εκατ. ευρώ.
Κληθείς να πει τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν
σε μια περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχει
προοπτική γρήγορης επανέναρξης συνομιλιών, ο κ. Γιανς τόνισε πως «πρόκειται για
διαδικασία υπό την καθοδήγηση των μερών
και των Ηνωμένων Εθνών» και πως «ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός».
«Συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία σταθερά.
Δίνουμε τη στήριξή μας με όλους τους τρόπους που μπορούμε» σημείωσε, προσθέτοντας πως η Κομισιόν έχει επίσης ρόλο
στην επιτήρηση της σωστής εφαρμογής του
Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.
«Αυτές είναι οι ενέργειές μας και εξαρτάται
από τα μέρη και τα Ηνωμένα Έθνη να συνεχίσουν» υπογράμμισε.

Ανησυχεί η Φον ντερ Λάιεν για
παράνομες τουρκικές ενέργειες σε
Βαρώσια. Προτρέπει σε διάλογο
Απαντητική επιστολή της Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη – Έντονες ανησυχίες για τις
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια – Προτρέπει σε διάλογο
Σε απαντητική της επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη,
η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συμμερίζεται τις έντονες ανησυχίες του Προέδρου
Αναστασιάδη σε ό,τι αφορά τις παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια.
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επαναλαμβάνει την καταδίκη από την ΕΕ,

της απόφασης της τουρκικής πλευράς για
διάνοιξη της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων και την επέκταση του παραλιακού
της μετώπου, ενώ ζητά την αντιστροφή
όλων των έκνομων τουρκικών ενεργειών
στα Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 2020.
Την ίδια ώρα, επαναβεβαιώνει την υποστήριξη της ΕΕ προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για το καθεστώς των
Βαρωσίων, υπογραμμίζοντας ότι θα ήταν
απαράδεκτη η όποια απόπειρα εποικισμού
οιουδήποτε μέρους της πόλης από πρόσωπα, άλλα από τους νόμιμους κατοίκους της
και ζητώντας τη μεταβίβαση της περιοχής

«Ευφάνταστες ιδέες» με αποδέκτες
τους ατάραχους της Λευκωσίας
Την ώρα που η θάλασσα
της Ανατολικής Μεσογείου άρχισε να… βράζει
και πάλιν με την προετοιμασία για αποστολή του
νέου τουρκικού γεωτρύπανου στην περιοχή, στη
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Λευκωσία εξακολουθούν
να παρακολουθούν έργα
ρετρό. Το τι μέλλει γενέσθαι δεν βρίσκεται
στην ατζέντα των διαχειριστών. Άλλο να
φωτίζονται γεγονότα, κομβικής σημασίας
σταθμοί στο Κυπριακό, όπως έπραξε και
πράττει ο «Φιλελεύθερος», με την έρευνα
του Μιχάλη Ιγνατίου για το Κραν Μοντάνα
και διαφορετικό να επιλέγεται ως τακτική
ο κλεφτοπόλεμος με φόντο το παρελθόν.
Άλλο να ξεκαθαρίζει το τοπίο, να ακυρώνονται αφηγήματα, που διαιωνίζουν μια ιδεολογία προσαρμογής και αυτομαστιγώματος
και διαφορετικό να συζητείται μόνο αυτό. Οι
αποκαλύψεις είναι χρήσιμο εργαλείο για το
πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η κατοχική Τουρκία. Φτάνει να γίνεται σωστή ανάγνωση των γεγονότων και των δεδομένων.
Να μην υπάρχει, για παράδειγμα, επιμονή
πως για όλα φταίει η ελληνική πλευρά.
Υπενθυμίζεται πως παλαιότερα οι κόντρες
είχαν ως θέμα αναφοράς το 1974. Αυτό,
όμως, σιγά-σιγά άρχισε να λαμβάνει -φευμουσειακό χαρακτήρα. Άλλωστε έφθασαν
στο σημείο οι πάλαι ποτέ εχθροί, καταστροφείς, να χρηματοδοτούν το αντίπαλο δέος.
Αυτό είναι, όμως, άλλο κεφάλαιο στο οποίο
θα επανέλθουμε σε μεταγενέστερο στάδιο.
Το ζητούμενο, βέβαια, είναι πάντα το τι θα
πρέπει να γίνει, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ιδιαίτερα όταν στην αντίπερα
όχθη, εργάζονται συστηματικά και σε διάφορα επίπεδα, διπλωματικά και στο πεδίο
της στρατιωτικής ισχύος, για επιβολή των
επιδιώξεών τους. Το επίσημο αφήγημα είναι
αυτό που πάντα επιδίωκαν, του πλήρους
ελέγχου μέσω μιας συνομοσπονδίας δυο
κρατών αλλά τα συγκάλυπταν με διάφορους μανδύες (ΔΔΟ). Μέσω της φιλανδοποίησης, ακόμη και χωρίς συμφωνία.
Διαχρονικά το Κυπριακό αντιμετωπιζόταν
ως ένα τοπικό θέμα, δικοινοτικό. Οι τρίτοι το
έβλεπαν ως μέρος του γεωπολιτικού παιχνιδιού. Στα όσα διαδραματίζονται διεθνώς,
στην ευρύτερη και εγγύς περιοχή μας, με
αφορμή και το Ουκρανικό, ανατρέπουν δεδομένα και πολιτικές. Αυτό, όμως, ποσώς
αυτής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.
Περαιτέρω, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν επισημαίνει την ανάγκη όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι συνδράμουν στην προσπάθεια
για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού,
συγκαταλεγόμενων και των εξωτερικών
του πτυχών, στη βάση του συμφωνημένου
πλαισίου του ΟΗΕ, καθώς και του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αξιών, στις οποίες
εδράζεται η ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αναφέρεται στην επιστολή, θα συνεχίσει
να καταβάλλει προσπάθειες για δημιουργία
κλίματος που θα ευνοεί την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων.
Τέλος, στην επιστολή της Προέδρου φον
ντερ Λάιεν επαναδιατυπώνεται η στήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έχει προτείνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα οποία,
μεταξύ άλλων, θα ήταν βοηθητικά στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ

δεν επηρεάζει τις διαχρονικές προσεγγίσεις
στη Λευκωσία. Οι διαχειριστές παραμένουν… ατάραχοι. Είναι της λογικής να επαναλαμβάνουν διαχρονικές ατάκες για να…
αγοράζουν τον μπελά. «Κατάθεσα ΜΟΕ
και απορρίφθηκαν αλλά έκαμα προτάσεις.
Αυτό έχει σημασία. Άλλαξα το κλίμα», φέρεται να έχει πει στη σύσκεψη των πρέσβεων
ο υπουργός των Εξωτερικών. Και μετά;
Μέσα από την αμηχανία, που χαρακτηρίζει τους χειρισμούς, κάθε προσπάθεια για
«κινητικότητα», μάλλον οδηγεί σε εδραίωση
των κατοχικών δεδομένων. Το αντιλαμβάνονται και οι διάφοροι εν δυνάμει μεσολαβητές και αρχίζουν τα «ευφάνταστα». Από
τα «έμφυτα δικαιώματα» (inherent rights),
που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ,
μέχρι τις αναφορές για «αυτοδιοικούμενες
περιοχές», που έθεσε η πρώην απεσταλμένη του. Προτάσσουν οι Τούρκοι το θέμα
της συνδιαχείρισης του φυσικού πλούτου
πριν από τη λύση και ακολουθούν οι Βρυξέλλες με «νέες ιδέες», του ίδιου, περίπου,
περιεχομένου.
Το Κυπριακό, μισό αιώνα μετά, κινείται σε
ρηχά νερά. Παραμένει στη λογική των ΜΟΕ,
των Τεχνικών Επιτροπών, της συνεργασίας
δυο οντοτήτων.
Τι μπορεί να γίνει; Προτάσσεται διαχρονικά
το στοιχείο του συσχετισμού ισχύος, που
ασφαλώς και δεν μπορεί να αγνοηθεί, να
υποβαθμιστεί. Αντίθετα, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Να λαμβάνεται
υπόψη για να αντιμετωπισθεί μέσα σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης και όχι να
προτάσσεται ως εργαλείο για συνθηκολόγηση με τουρκικούς όρους.
Είναι προφανές πως είναι σημαντικό να
υπάρχει μια συνολική αντίληψη των στρατηγικών συμφερόντων και δεδομένων και
ως εκ τούτου δεν μπορεί να παραβλέπονται
οι δυνάμεις που ενεργούν στην περιοχή. Σε
συνδυασμό με την αξιοποίηση πολλών και
διαφορετικών συμφερόντων, τα οποία στην
παρούσα φάση συγκλίνουν. Παράλληλα,
πρέπει να υπάρξουν από κοινού κινήσεις
αποτροπής από Αθήνα και Λευκωσία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διαμορφωθεί πολιτική για τους Τουρκοκύπριους, μέσα από
την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι διά ενός
διαχωριστικού μοντέλου διαιώνισης του
διαχωρισμού και του εθνικισμού και με την
Τουρκία παρούσα.

των δύο κοινοτήτων και θα διευκόλυναν τις
προσπάθειες για επιστροφή στο τραπέζι
των συνομιλιών, με στόχο την επίλυση του
Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα,
σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του
ΟΗΕ. Εκφράζεται, παράλληλα, η ελπίδα
πως η τουρκοκυπριακή πλευρά θα ανταποκριθεί κατά τρόπο εποικοδομητικό στα προτεινόμενα ΜΟΕ.
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Ν. Δένδιας: Ουδέποτε λογοδότησαν
οι αυτουργοί των δολοφονιών
Ισαάκ και Σολωμού
Τη συμπλήρωση, εικοσιέξι χρόνων από την
αποτρόπαια δολοφονία του Τάσου Ισαάκ
και τρεις μέρες, αργότερα, του Σολωμού Σολωμού από όργανα της τουρκικής κατοχής
στην Κύπρο, υπενθυμίζει, με ανάρτηση του
στο Τουίτερ, ο υπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδας, Νίκος Δένδιας.
Υπογραμμίζει ότι «παρά τις αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διερεύνηση της υπόθεσης,
η Τουρκία ουδέποτε συμμορφώθηκε και οι
φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν».
Ανακοινώσεις καταδίκης της Τουρκίας, με
αφορμή την επέτειο για τις δολοφονίες του
Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού,
εξέδωσαν και κόμματα και οργανώσεις στην
Κύπρο.

Τατάρ: Ύπουλες οι προτάσεις
του Προέδρου Αναστασιάδη
"Ύπουλες", ισχυρίστηκε ο Ερσίν Τατάρ ότι
είναι οι προτάσεις του Προέδρου Αναστασιάδη για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, σε ομιλία του στην 13η Σύνοδο Πρέσβεων στην Άγκυρα. Από την πλευρά του
ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου είπε ότι καταβάλλουν προσπάθειες ως Τουρκία για αναγνώριση των
διαβατηρίων του ψευδοκράτους.
Στην ομιλία του ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι τα
θεμέλια του ψευδοκράτους τέθηκαν όταν «ο
τουρκικός στρατός πάτησε το πόδι του στο
νησί στις 20 Ιουλίου 1974».
Σε όλη την πολιτική του ζωή έχει υπερασπιστεί λύση δύο κρατών με ίσο καθεστώς
και ίση κυριαρχία στην Κύπρο, είπε ο Ερσίν Τατάρ και πρόσθεσε ότι «το μοντέλο
λύσης που βασίζεται στην ομοσπονδία σημαίνει μπαλώματα των Τουρκοκυπρίων ως
μειονότητα».
Σχολιάζοντας τα ΜΟΕ που πρότεινε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι
είναι «ύπουλες προτάσεις», που στοχεύουν
στη διεύρυνση της εξουσίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας «στον βορρά».
Απευθυνόμενος στους πρέσβεις, ανέφερε ότι μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει στην

Κύπρο. «Η νέα πολιτική μπορεί να είναι δύσκολη, ίσως χρειαστεί χρόνο, αλλά πιστεύω
ότι ακόμη και στα δύο χρόνια θα έχει σημειωθεί πρόοδος. Η νέα πολιτική είναι μια
έντιμη, εθνική πολιτική», είπε.
Υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν δύο χωριστά
κράτη στην Κύπρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποστήριξη της Τουρκίας σε
αυτές τις πολιτικές.
Από την πλευρά του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι ο Ερσίν Τατάρ «κέρδισε τις
εκλογές με την υποστήριξη του λαού με τη
θέση δύο ίσων κυρίαρχων κρατών». Υποστήριξε ότι «εάν είναι να γίνει διαπραγμάτευση στην Κύπρο. , θα είναι μεταξύ δύο
κυρίαρχων κρατών».
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου πρόσθεσε ότι
ως Δημοκρατία της Τουρκίας, καταβάλλουν
προσπάθειες «για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της τδβκ σε όλο τον κόσμο, για
να γίνει πιο ορατή και να αναγνωριστούν τα
διαβατήρια της».
Αφού ολοκλήρωσε τις επαφές του στην
Άγκυρα, ο Τατάρ μετέβηκε στο Ικόνιο, όπου
θα διεξαχθεί η Τελετή Έναρξης των 5ων
Ισλαμικών Αγώνων Αλληλεγγύης.

Δυσαρέσκεια για συνάντηση
Τατάρ με Αζέρο Πρόεδρο Οδηγίες ΥΠΕΞ για διαβήματα
Σε διαβήματα διαμαρτυρίας προβαίνει το
Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εκφράζει
απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν με τον Ερσίν Τατάρ.
Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ αναφέρει ότι
το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την πρόσφατη
συνάντηση του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν με τον κατοχικό ηγέτη, αλλά και για τη
δημοσιοποίηση της συνάντησης, παρουσιάζοντας τον κ. Τατάρ ως Πρόεδρο της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου".
Η εν λόγω ενέργεια, σημειώνει, είναι αντίθετη με το πνεύμα και το γράμμα των περί
Κύπρου Ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία καταδικάζουν

Τα μηνύματα της πορείας του
γεωτρύπανου Αμπντούλ Χαμίντ Χαν
55 χλμ. ανοιχτά της Αττάλειας και εντός της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας
κινήθηκε το «Αμπντούλ
Χαμίντ Χαν» – Φιέστα
Ερντογάν στη Μερσίνα για τον απόπλου του
πλοίου
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε. Και
οι εντολές που έδωσε
για το πρώτο ταξίδι του
«Αμπντούλ Χαμίντ Χαν»
ήταν άκρως «συντηρητικές» σε σχέση με το
όργιο προπαγάνδας και
απειλών που προηγήθηκαν.
Τόσο συντηρητικές που προκάλεσαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας
των θεωρητικών της «Γαλάζιας Πατρίδας»,
με πρώτο να επιτίθεται στον Ερντογάν τον
αντιναύαρχο ε.α. Τζιχάτ Γιαϊτζί. Γιατί ο Ερντογάν τελικά δεν βγήκε από τα όρια των
περιοχών τουρκικής δικαιοδοσίας, κάτι που
θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση με την
Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε
ένα παιχνίδι για «γερά νεύρα», ο τούρκος
πρόεδρος προτίμησε να συντηρήσει την
απειλή μεν στις δηλώσεις του, να μην έρθει
δε αντιμέτωπος με τη Δύση σε αυτή τη συγκυρία, που θα μπορούσε να τον φέρει σε
θέση απολογουμένου.
Σύμφωνα με τη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία, το «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» από τις 9
Αυγούστου 2022 έως και τις 7 Οκτωβρίου
2022 θα βρίσκεται 55 χιλιόμετρα νότια του
Γκαζί Πασά, στην περιοχή του κόλπου της
Αττάλειας.
Μακριά από τις περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας όπου κινήθηκε το «Ορούτς Ρέις»
το 2020, μακριά και από τις περιοχές που η
Κυπριακή Δημοκρατία έχει αδειοδοτήσει για
έρευνες, δύο σενάρια που θα προκαλούσαν
τις εντονότερες αντιδράσεις.

Δοκιμάζει τις αντοχές

Η επιλογή του Ερντογάν στον χάρτη δεν
μπορεί σίγουρα να θεωρηθεί ως το τέλος
των τουρκικών προκλήσεων. Περισσότερο
μία αναδίπλωση είναι, δεδομένου του μομέντουμ που δημιουργεί η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία.
Αλλωστε, όπως αποδείχθηκε, ο Ερντογάν
δεν ήθελε να πάει σε σενάριο έντασης – μεγάλης ή μεσαίας κλίμακας – αλλά να δείξει,
κυρίως στη Δύση, ότι μπορεί να δημιουργεί
αναταραχή, να δοκιμάζει τις αντοχές των
«αντιπάλων» του, αλλά και να συντηρεί την
ένταση στα επίπεδα που ο ίδιος θέλει.
Κρατώντας ζωντανό τον εκβιασμό για το
μέλλον. Για όποτε και αν αυτός χρειαστεί.
Ενώ τυπικά παραμένει εντός των ορίων της
«ανεκτικότητας», αφού για να είναι νόμιμες
οι γεωτρήσεις πρέπει να υπάρχει συμφωνία
οριοθέτησης με άλλο κράτος ή δικαστική
απόφαση.

Επικρίσεις

Στον Ερντογάν επιτέθηκε άμα τη ανακοινώσει του προορισμού του «Αμπντούλ Χαμίντ
την μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας του
ψευδοκράτους της "τδβκ" και τα οποία αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως το
μόνο κράτος στην Κύπρο.
Επιπρόσθετα, με τη συγκεκριμένη αναφορά
η αζέρικη πλευρά παραγνωρίζει το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ, με την οποία

επιδιώκει τη σύναψη θεσμικής σχέσης,
μέσω υπογραφής συμφωνίας εταιρικής συνεργασίας για την υπογραφή της οποίας, ως
γνωστόν, απαιτείται και η συγκατάθεση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Επισημαίνει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών

Χαν» ο Τζιχάτ Γιαϊτζί, σημειώνοντας μέσω
ενός tweet που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του think tank του οποίου είναι επικεφαλής πως «οι φόβοι μας έγιναν πραγματικότητα!». Για τον αντιναύαρχο ε.α. είναι
ήττα το γεγονός ότι το γεωτρύπανο αποφασίστηκε να πραγματοποιήσει έρευνες
σε μία περιοχή εντός των ορίων που επιβάλλει στην Τουρκία ο χάρτης της Σεβίλλης,
που την «εγκλωβίζει μέσα στον κόλπο της
Αττάλειας».
Τουρκικές διπλωματικές πηγές πάντως επέμεναν εδώ και καιρό ότι βαδίζουμε σε ένα
«ήρεμο καλοκαίρι» εκτός και αν γίνουν κινήσεις από την πλευρά της Αθήνας ή της Λευκωσίας που θα μπορούσαν να θεωρηθούν
ως «πρόκληση» απέναντι στην Τουρκία.
Ενδεικτική η δήλωση του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου τη
Δευτέρα στους τούρκους πρέσβεις κατά τη
διάρκεια της διάσκεψης διπλωματών στην
Αγκυρα, ότι «χαλάσαμε τα σχέδιά τους που
έγιναν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με την αντίληψη «ό,τι και να κάνω, θα
είναι κέρδος»».
Ακόμα και οι επικρίσεις τύπου Γιαϊτζί στη
διεθνή κοινότητα μπορεί να λειτουργήσουν
υπέρ του Ερντογάν. Ενώ η ανησυχία που
εμφανίστηκε να προκαλείται στην Ελλάδα
επίσης λειτουργεί στο επικοινωνιακό πεδίο
υπέρ του τούρκου προέδρου.

Φιέστα

Ο Ερντογάν ξεπροβόδισε το «Αμπντούλ
Χαμίντ Χαν» σε μία φιέστα ανάλογη της
προπαγάνδας που προηγήθηκε. Ο ίδιος
επιθεώρησε το σκάφος από αέρος, ενώ
έδωσε την εντολή στον καπετάνιο κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης στη Μερσίνα σε
πανηγυρικό τόνο.
«Οι δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης που πραγματοποιούμε στη Μεσόγειο είναι στη δικαιοδοσία μας. Δεν χρειαζόμαστε άδεια ή έγκριση από κανέναν για
αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Και
φρόντισε να αφήσει ανοιχτά τα σενάρια για
την επόμενη ημέρα, σημειώνοντας ότι «θα
στείλουμε το πλοίο «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν»
στο Οικόπεδο Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω
από το Γκαζί Πασά.
Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα
του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μας
σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο». Ανανεώνοντας το ραντεβού του με την ένταση
για το επόμενο στάδιο των αποφάσεών του,
ίσως σε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον…
Ιωάννης Κασουλίδης, έχει ήδη δώσει οδηγίες για διενέργεια διαβημάτων διαμαρτυρίας
σε διάφορα επίπεδα, έτσι ώστε να μεταφερθεί η δυσαρέσκεια και απογοήτευσή μας για
αυτή την εξέλιξη, ζητώντας τη διόρθωσή
της.
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ΙΚΑΡΙΑ: Ομορφιά και ενέργεια στην άκρη του Αιγαίου
Χωριά στους δικούς τους ρυθμούς, πανηγύρια «μοναδικά», πράσινη φύση,
γυμνά τοπία, ποτάμια, παραλίες και το
μυστικό της μακροζωίας.
«Ανυπάκουος» βράχος στο Βόρειο Αιγαίο,
όπως και ο νέος στον οποίο χρωστά το
Γιάννης
όνομά του. Ο μυθικός Ίκαρος, ο γιος του
Κακαγιάννης
Δαίδαλου, αγνόησε την προειδοποίηση
του πατέρα του και ο ήλιος έλιωσε το κερί
που στέριωνε τα φτερά του. Ο νέος έγινε όνομα νησιού και
υπόμνηση του ανθρώπινου ορίου. Χάρισε, όμως, σε αυτό
το νησί την αιώνια ενέργειά του. Εξήντα χωριά, τρεχούμενα
νερά, άγρια βλάστηση, δάση που εναλλάσσονται με ονειρεμένες παραλίες, πολιτισμός του διαφορετικού.
Ταξίδι σε έναν τόπο μαγικό, γεμάτο αντιθέσεις με πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους, όπου η φαντασία περισσεύει και η λογική υπακούει. Απόφαση πρώτη. Αδιαφορούμε για τον χρόνο.
Μπορεί να κυλάει όσο αργά θέλει. Απόφαση δεύτερη. Τελικά
δεν χρειαζόμαστε διακοπές από την καθημερινότητα. Χρειάζεται να χαιρόμαστε διαρκώς τη ζωή μας. Τα δύο μυστικά
των ντόπιων, που σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο κλίμα του
νησιού, τους έχουν χαρίσει τη μακροζωία. Ένα φαινόμενο
στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αξίζει να δείτε στην Ικαρία

Νικαριώτικα πανηγύρια: τελετουργίες στο ρυθμό της
ψυχής
Χορός νησιώτικος, συρτός στα δύο τέταρτα. Η τσαμπούνα
και το βιολί δίνουν το ρυθμό. Τα πανηγύρια στην Ικαρία είναι
κατάθεση ψυχής. Θα πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό, αν γίνετε μέρος της τελετουργίας τους. Όλα τα χωριά
στήνουν το δικό τους με αφορμή κάποια γιορτή, που διαρκεί
από το πρωί μέχρι το βράδυ ή από το βράδυ μέχρι το πρωί.
Τα μεγαλύτερα θα τα ζήσετε τον Αύγουστο, στο Χριστό Ραχών στις 6, στη Λαγκάδα, το Μονοκάμπι και την Ακαμάτρα
στις 15, στο Καραβόσταμο στις 17 και στο Μάραθο στις 27.
Χριστός στις Ράχες: εκεί που η μέρα ξεκινά τη νύχτα

απέραντο γαλάζιο. Σεϋχέλλες: ένας μικρός κόλπος στο πουθενά, με κατάλευκα ψηλά βράχια, καταγάλανα νερά και άγρια
εξωτική ομορφιά. Η κατάβαση 10 λεπτών μέσα από βράχια,
για να ανακαλύψετε την πανέμορφη αυτή παραλία, θα σας
ανταμείψει. Πάρτε προμήθειες, αλλά αν το ξεχάσετε και είστε
τυχερός, όλο και κάποια αυτοσχέδια καντίνα θα πετύχετε.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Ικαρίας

Το ορεινό «γαλατικό χωριό» της Ικαρίας έχει το όνομα του
Χριστού. Θαρρεί κανείς πως όλοι έχουν ενεργοποιήσει τη
λειτουργία της απόλυτης βραδύτητας. Νομίζει πως το καθιερωμένο 24ωρο έχει κηρυχθεί «εκτός νόμου». Στο χωριό αυτό
ανοίγουν τα μαγαζιά το βράδυ, για να κάνετε τα ψώνια της
ημέρας... Άλλωστε αιώνες τώρα το πρωί εκείνοι δουλεύουν
στα χωράφια, οπότε αυτό το ωράριο ήταν και είναι βολικό!
Νας: η παραλία της Αρτέμιδος
Ένα ποτάμι με μικρούς καταρράκτες κυλάει νωχελικά το καλοκαίρι προς το Αιγαίο. Στις κατάφυτες όχθες του βρίσκουν
σκιά και καταφύγιο αναρίθμητες νεανικές ψυχές, που χαίρονται τη ζωή. Στις εκβολές του ένας αρχαίος ναός αφιερωμένος σε μιαν «άλλη» Άρτεμη. Στολίζει τα μεγάλα βότσαλα
της παραλίας, αλλά και την ίδια τη θάλασσα. Η γονιμοποιός
δύναμη της φύσης και η δύναμη της φθοράς ήταν δύο από τις
ιδιότητες της «Ταυροπόλου Αρτέμιδος», το ιερό της οποίας
αντικρίζει ο επισκέπτης.
Οι παραλίες Μεσαχτή και Σεϋχέλλες.
Δύο εξωτικές παραλίες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους και
τόσο μοναδικές. Μεσαχτή: τ εράστια παραλία με χρυσή αμμουδιά και γαλάζια νερά, ιδανική για σερφ, παιχνίδια στην
άμμο, διασκέδαση στις καντίνες και χαλάρωση με θέα το

Μαγγανίτης και Καρκινάγρι: δύο χωριά που πρέπει να
ανακαλύψετε
Στην Ικαρία εκεί που τελειώνουν οι δρόμοι αρχίζουν οι εκπλήξεις. Στο χωριό Καρκινάγρι, σαν εξόριστοι οι άνθρωποι,
αφουγκράστηκαν τον εαυτό τους. Ανέσυραν τις βασικές αξίες
της ζωής. Και ζουν ευτυχισμένοι, χωρίς να χρειάζονται υλικά αγαθά. Από την άλλη μεριά, στον Μαγγανίτη κανείς δεν
μπορούσε να πιστέψει την πλαστικότητα των βράχων που
βουτάνε στο Αιγαίο. Ούτε την αντίστροφη αγριάδα εκείνων
που λογχίζουν τον ορίζοντα ψηλά. Και σε αυτό το καριώτικο
χωριό όλοι έκαναν ειρήνη με τη φύση. Και άφησαν το χρόνο
να κυλά υπέρ τους.
Τα αντι-πειρατικά «βραχόσπιτα»
Σπάνιο αρχιτεκτονικό στοιχείο: τα λεγόμενα «αντι-πειρατικά» σπίτια. Δημιουργήθηκαν την εποχή της «αφάνειας»,
γύρω στα 1700, τότε που οι κάτοικοι ζούσαν με τον φόβο των
πειρατικών επιδρομών. Εκμεταλλεύτηκαν τους τεράστιους
στρογγυλούς βράχους (τους λεγόμενους λούρους από τους
ντόπιους) και τους τείχισαν με πέτρα. Σπίτια χωρίς παράθυρα και χωρίς καμινάδα. Κρυμμένα επιμελώς κάτω από δέντρα. Παραχωμένα κατά το ήμισυ στο έδαφος. Για στέγη
τους; Μεγάλες ακατέργαστες πλάκες από σχιστόλιθο.
Ιαματικές πηγές
Τύχη καλή προίκισε την Ικαρία με τον ανεκτίμητο πλούτο των
ιαματικών υδάτων. Οκτώ φυσικές θερμοπηγές, που αναβλύζουν σε διάφορα σημεία του νησιού, αναζωογονούν σώμα και
πνεύμα. Αφεθείτε στη μοναδικότητα της καριώτικης φύσης
και μπορεί να μάθετε το μυστικό της μακροζωίας!

UNWTO: Ο τουρισμός δείχνει σημάδια ισχυρής ανάκαμψης
Οι νέες προκλήσεις και τι απειλεί να
ανακόψει τη ανοδική τροχιά - Αυξημένες οι τουριστικές δαπάνες παρά τον
πληθωρισμό
Ο διεθνής τουρισμός συνεχίζει να δείχνει
σημάδια ισχυρής και σταθερής ανάκαμψης
από τις επιπτώσεις της πανδημίας παρά τις
σημαντικές αυξανόμενες οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.
Σύμφωνα με το τελευταίο Παγκόσμιο Βαρόμετρο Τουρισμού του UNWTO, ο διεθνής
τουρισμός σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη
τους πρώτους πέντε μήνες του 2022, με
σχεδόν 250 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις
να καταγράφονται. Αυτό συγκρίνεται με 77
εκατομμύρια αφίξεις από τον Ιανουάριο έως
τον Μάιο του 2021 και σημαίνει ότι ο κλάδος
έχει ανακτήσει σχεδόν το μισό (46%) των
επιπέδων πριν από την πανδημία του 2019.
«Η ανάκαμψη του τουρισμού έχει επιταχυνθεί σε πολλά μέρη του κόσμου, ξεπερνώντας τις προκλήσεις που στέκονται στο
δρόμο της», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας
του UNWTO Zurab Pololikashvili. Ταυτόχρονα, συνιστά επίσης προσοχή εν όψει των
«οικονομικών αντιθέσεων και των γεωπολιτικών προκλήσεων που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τον κλάδο στο υπόλοιπο του
2022 και μετά».
Η Ευρώπη και η Αμερική οδηγούν την

ανάκαμψη
Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, οι
διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν κατά 350% σε σχέση με τους πρώτους
πέντε μήνες του 2021, λαμβάνοντας ώθηση από την ισχυρή ενδοπεριφερειακή ζήτηση και την άρση όλων των ταξιδιωτικών
περιορισμών σε έναν αυξανόμενο αριθμό
χωρών. Η περιοχή σημείωσε ιδιαίτερα
ισχυρές επιδόσεις τον Απρίλιο (+458%),
αντανακλώντας μια πολύ καλή περίοδο του
Πάσχα. Στην Αμερική , οι αφίξεις υπερδιπλασιάστηκαν (+112%). Ωστόσο, η ισχυρή
ανάκαμψη μετράται έναντι των αδύναμων
αποτελεσμάτων το 2021 και οι αφίξεις παραμένουν συνολικά 36% και 40% κάτω από
τα επίπεδα του 2019 και στις δύο περιοχές,
αντίστοιχα.
Η ανάκαμψη του τουρισμού έχει επιταχυνθεί
σε πολλά μέρη του κόσμου, ξεπερνώντας
τις προκλήσεις που στέκονται εμπόδιο.
Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και σε άλλες περιοχές. Η ισχυρή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή (+157%) και την Αφρική (+156%) παρέμεινε 54% και 50% κάτω από τα επίπεδα
του 2019 αντίστοιχα, και η Ασία και ο Ειρηνικός σχεδόν διπλασίασαν τις αφίξεις (+94%),
αν και οι αριθμοί ήταν 90% χαμηλότεροι
2019, καθώς ορισμένα σύνορα παρέμειναν
κλειστά για μη απαραίτητα ταξίδια. Εδώ,
η πρόσφατη χαλάρωση των περιορισμών
φαίνεται σε βελτιωμένα αποτελέσματα για

τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Εξετάζοντας τις υποπεριφέρειες, αρκετές
έχουν ανακτήσει μεταξύ 70% και 80% των
προπανδημικών επιπέδων τους, με επικεφαλής την Καραϊβική και την Κεντρική
Αμερική , ακολουθούμενη από τη Νότια
Μεσόγειο, τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη
. Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένοι προορισμοί ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019,
συμπεριλαμβανομένων των Παρθένων Νήσων των ΗΠΑ, του Αγίου Μάρτεν, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της Αλβανίας, της
Ονδούρας και του Πουέρτο Ρίκο.
Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις
Η αύξηση των τουριστικών δαπανών από
τις κύριες αγορές πηγών συνάδει με την
παρατηρούμενη ανάκαμψη. Οι διεθνείς δαπάνες των τουριστών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες
βρίσκονται πλέον στο 70% έως 85% των
επιπέδων πριν από την πανδημία, ενώ οι
δαπάνες από την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία
και το Κατάρ έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019.
Όσον αφορά τις διεθνείς τουριστικές εισπράξεις σε προορισμούς, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών – Δημοκρατία της
Μολδαβίας, Σερβία, Σεϋχέλλες, Ρουμανία,
Βόρεια Μακεδονία, Αγία Λουκία, Βοσνία &
Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Πακιστάν, Σουδάν,
Τουρκία, Μπαγκλαντές, Ελ Σαλβαδόρ,

Μεξικό, Κροατία και Πορτογαλία – έχουν
ανακτήσει πλήρως τα προ πανδημίας επίπεδά τους.
Αψηφώντας τις προκλήσεις
Ο διεθνής τουριστικός οργανισμός επισημαίνει ότι η έντονη ζήτηση κατά τη θερινή
περίοδο του Βορείου Ημισφαιρίου αναμένεται να παγιώσει αυτά τα θετικά αποτελέσματα, ιδίως καθώς περισσότεροι προορισμοί
χαλαρώνουν ή αίρουν τους ταξιδιωτικούς
περιορισμούς. Από τις 22 Ιουλίου, 62 προορισμοί (εκ των οποίων 39 στην Ευρώπη)
δεν είχαν ισχύ περιορισμούς που σχετίζονται με την COVID-19 και ένας αυξανόμενος
αριθμός προορισμών στην Ασία άρχισε να
χαλαρώνει τους δικούς τους.
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η συνολική μείωση
της διεθνούς αεροπορικής χωρητικότητας
το 2022 θα περιοριστεί στο 20% έως 25%
των θέσεων που προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες σε σύγκριση με το 2019. Αυτή
η ανθεκτικότητα αντανακλάται επίσης στα
ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχείων. Με
βάση τα στοιχεία της εταιρείας συγκριτικής
αξιολόγησης του κλάδου STR, τα παγκόσμια ποσοστά πληρότητας ανέβηκαν στο
66% τον Ιούνιο του 2022, από 43% τον
Ιανουάριο.
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CNN: Το Ναύπλιο φιγουράρει στις 10
πιο όμορφες ευρωπαϊκές πόλεις
Στην λίστα των 25 πόλεων φιγουράρει
και μία πανέμορφη και γραφική ελληνική
πόλη που σχεδόν κάθε Έλληνας/ιδα έχει
επισκεφτεί και κάθε σαββατοκύριακο ή
ακόμα και καθημερινή ημέρα του χρόνου
«βουλιάζει» από επισκέπτες. Πρόκειται
βέβαια για το Ναύπλιο!
Στο αφιέρωμα του CNN περιλαμβάνονται
ευρωπαϊκές πόλεις όλο των ειδών, από
ταπεινές ψαροπόλεις μέχρι μεσαιωνικές
κωμοπόλεις χτισμένες στην κορυφή ενός
λόφου.
Η αναφορά στο Ναύπλιο
Το πανέμορφο Ναύπλιο βρέχεται από το
Αιγαίο Πέλαγος στην Πελοπόννησο, με το
βενετσιάνικο κάστρο του να βυθίζεται μέσα
στο νερό (στην πραγματικότητα, υπάρχουν
τρία κάστρα για επίσκεψη στην περιοχή) και

μια όμορφη Παλιά Πόλη που ξεδιπλώνεται
πίσω από τα παλιά τείχη.
Το CNN ξεχωρίζει τον περίπατο στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης, την ασφαλή
βουτιά στην πιο κοντινή παραλία και την
επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο που
παρουσιάζει αντικείμενα που χρονολογούνται από τη μυκηναϊκή εποχή.

συνέχεια από τη σελίδα 20
Αντίθετοι άνεμοι
Ωστόσο, η ισχυρότερη από το αναμενόμενο ζήτηση έχει δημιουργήσει σημαντικές
λειτουργικές προκλήσεις στο εργατικό δυναμικό, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο
αυξανόμενος πληθωρισμός και τα επιτόκια,
καθώς και οι φόβοι για οικονομική επιβράδυνση εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για την ανάκαμψη.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει
μια παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση
από 6,1% το 2021 σε 3,2% το 2022 και στη
συνέχεια σε 2,9% το 2023. Ταυτόχρονα, ο
UNWTO συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για
την παρακολούθηση της πανδημίας καθώς
και οι αναδυόμενες καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης για τη δημόσια υγεία και ο πιθανός
αντίκτυπός τους στα ταξίδια.
Περιφερειακά σενάρια για το 2022
Τα μελλοντικά σενάρια του UNWTO που
δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2022 υποδεικνύουν ότι οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν
το 55% έως 70% των επιπέδων πριν από
την πανδημία το 2022. Τα αποτελέσματα
εξαρτώνται από τις εξελισσόμενες συνθήκες, κυρίως μεταβαλλόμενους ταξιδιωτικούς
περιορισμούς, τον συνεχή πληθωρισμό,
συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών
ενέργειας και τις συνολικές οικονομικές
συνθήκες , την εξέλιξη του πολέμου στην
Ουκρανία, καθώς και την κατάσταση της

υγείας που σχετίζεται με την πανδημία. Πιο
πρόσφατες προκλήσεις, όπως ελλείψεις
προσωπικού, σοβαρή συμφόρηση στα αεροδρόμια και καθυστερήσεις και ακυρώσεις
πτήσεων, θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τον αριθμό του διεθνούς τουρισμού.
Σενάρια ανά περιοχή δείχνουν ότι η Ευρώπη και η Αμερική καταγράφουν τα καλύτερα
τουριστικά αποτελέσματα το 2022, ενώ η
Ασία και ο Ειρηνικός αναμένεται να υστερήσουν λόγω πιο περιοριστικών ταξιδιωτικών
πολιτικών. Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών
στην Ευρώπη θα μπορούσαν να ανέλθουν
στο 65% ή στο 80% των επιπέδων του 2019
το 2022, ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες, ενώ στην Αμερική θα μπορούσαν να
φτάσουν το 63% έως το 76% αυτών των
επιπέδων.
Στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή οι αφίξεις
θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου το 50%
έως 70% των επιπέδων πριν από την πανδημία, ενώ στην Ασία και τον Ειρηνικό θα
παραμείνουν στο 30% των επιπέδων του
2019 στο καλύτερο σενάριο, λόγω αυστηρότερων πολιτικών και περιορισμών.
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια
στην πτώση μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης-απατεώνων που κατέλυσαν
την δημοκρατία, εγκαθίδρυσαν ένα καθεστώς ελέγχου των θεσμών και
του κοινοβουλίου από οργανωμένα συμφέροντα με πιθανούς συνενόχους
στη μίζα τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, και κατέβασαν την
Ελλάδα στο σκοτεινό βάραθρο μιας δικτατορίας των κολαούζων των
Τάσος
πλουτοκρατών. Με όλα τα μέσα ενημέρωσης του κόσμου να αναδεικνύουν
Θεοδωρίδης την κατάλυση των θεσμών με τις πρωτοφανείς παρακολουθήσεις περίπου
14000 πολιτών από μια κυβέρνηση εγκάθετων ρουφιάνων και λαμόγιων,
τα δικά μας ελληνικά μέσα συσκότισης (πλην δυο -τριών εξαιρέσεων) ασχολούνται με
οτιδήποτε βάλει ο νους του ανθρώπου εκτός από το μείζον εθνικό θέμα της ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη χώρα που την γέννησε. Ντροπή τους και ντροπή μας που το
ανεχόμαστε!
ΝΤΡΟΠΗ Νο1: Ένα κράτος σπιούνος και ρουφιάνος
Στις 7 Ιουλίου 2022 περίπου 2,5 εκατομμύρια
Έλληνες
ψήφισαν
να
σχηματιστεί
αυτοδύναμη κυβέρνηση συντηρητικών, με
προεξάρχον στοιχείο τους ακροδεξιούς
σχηματισμούς που είχαν προσχωρήσει στην
συντηρητική παράταξη της Νέας Δεξιάς. Την
8η Ιουλίου 2022, την αμέσως επόμενη μέρα,
ο κούλης παίρνει υπό την ευθύνη του την
κατασκοπευτική υπηρεσία της Ελλάδας, την
ΕΥΠ. Ο σκοπός του, όπως κάθε δικτάτορα,
να ελέγξει ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΕΙ τις
φωνές κριτικής ή αντιπολίτευσης ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ αλλά και σε άλλα
κόμματα. Με μια κωμική σειρά επεμβάσεων
στη βουλή, αλλάζει τους νόμους για τα
προσόντα πρόσληψης του διευθυντικού
προσωπικού των κατασκόπων για να βάλει
έναν εγκάθετο, άσχετο με το αντικείμενο
αλλά έμπιστό του στην διεύθυνση. Δεν του
έφτασε όμως αυτό, θέλοντας και να εμπλέξει όσο περισσότερο άλλα κόμματα σ’αυτή τη
λαμογιά, θεσπίζει νόμο που να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ σε όποιον παρακολουθεί η ΕΥΠ ΝΑ ΖΗΤΑ
ΤΑ ΡΕΣΤΑ για την παρακολούθησή του. Δηλαδή αν καταλάβει κανείς πως παρακολουθείται
από το κράτος δεν θα μπορεί να ζητά τους λόγους ή τα στοιχεία της παρακολούθησής
του γιατί θα είναι παράνομο! Ως εδώ καλά; Τι καλά, μαύρα και ανάποδα... Λοιπόν, επειδή
ο κούλης δεν ήθελε να έχει άμεση επαφή με τον διευθυντή των κατασκόπων, έβαλε τον
ακόμη πιο έμπιστο ανιψιό του να έρχεται εκείνος σε επαφή με τον διευθυντή και όλοι μαζί
να είναι μια ευτυχισμένη, χαρούμενη κομπανία. Αποδεικνύεται δε, πως ο κούλης, με την
μανία που έχει για ευθυνοφοβία, όσους βάζει σε διάφορες θέσεις τους βάζει ακριβώς για να
“τις αρπάξουν” αυτοί, και να την γλυτώσει αυτός. Αυτό ακριβώς έγινε όταν πριν ένα χρόνο
ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ εξελέγη στο τρίτο κόμμα της αντιπολίτευσης. Τότε, όπως φαίνεται,
οι κατάσκοποι αποφάσισαν να παγιδεύσουν το τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη επειδή
κατάλαβαν πως θα εκλεγόταν στην αρχηγική θέση του κόμματος. Ξέρετε, καταγραφές με
ποιόν μιλάει, ποιοί σημαίνοντες του λένε τι, πόσοι είναι ‘εξαγοράσιμοι’, πόσοι ‘εκβιάσιμοι’,
και άλλα αξιόλογα που εφευρίσκουν οι φασίστες. Επειδή δεν μπόρεσαν, για άγνωστο λόγο,
να ‘φυτέψουν’ το ακριβό λογισμικό που αγόρασε η ΕΥΠ από εμπόρους κολλητούς με το
κύκλωμα που αναφέραμε πιο πάνω, αποφάσισαν να παρακολουθούν τις συνομιλίες του
και να τις καταγράφουν. Επαναλαμβάνω: Σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, οι γόνοι
των δοσίλογων, ταγματαλητών, μαυραγοριτών, κατσαπλιάδων και τα τσιράκια τους που
ξεκοκκάλισαν την βοήθεια Μάρσαλ και έκλεψαν, βίασαν, είπαν ψέματα, εξόρισαν και
εξαπάτησαν τους έντιμους και ηρωικούς αγωνιστές που ελευθέρωσαν αυτή τη χώρα
απ’ τους ΝΑΖΙ, αυτοί οι αλητήριοι, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, τροποποίησαν κατά
συμφέρον τους και τους νόμους ώστε να ισχυρίζονται πως ΝΟΜΙΜΑ (δηλαδή νομότυπα)
παρακολουθούσαν χιλιάδες πολίτες. Το εμπεδώσατε; Ιδιαίτερα εσείς που μας “πρήξατε
στον έρωτα” με τις βαθυστόχαστες αναλύσεις περί “σφαλμάτων” του ΣΥΡΙΖΑ και έχετε
αφρίσει απ’ την λύσσα εναντίον του “Τσίπρα” που δήθεν σας εξαπάτησε; ‘Φάτε’ τώρα μια
παγκόσμια ντροπή και μετά τα βρίσκουμε…
ΝΤΡΟΠΗ Νο2: “Νόμιμες” παρακολουθήσεις!

Συνεχίζοντας το αληθινό μας
… παραμυθάκι, βλέπουμε πως
αμέσως μετά την αποκάλυψη
των
παρακολουθήσεων,
του
σκανδάλου
να
κουκουλωθεί
αυτή η παράνομη πράξη με
δήθεν νομότυπες και καθαρά
επικοινωνιακές
τακτικές
(π.χ.
υπάρχει εισαγγελέας που έδωσε
την άδειά της για να παρακολουθεί
η ΕΥΠ 14.000 πολίτες που δήθεν
είναι “εθνική απειλή”) ο κούλης
έβαλε σε ενέργεια το σχέδιο “κάνω
τον ψόφιο κοριό” και δηλώνοντας
πως δεν ήξερε τίποτε, απόλυσε
και τον διευθυντή της ΕΥΠ και τον
ανιψιό. Αυτό βέβαια αφού είπαν

πως ‘ξένες υπηρεσίες ζήτησαν την παρακολούθηση Ανδρουλάκη”. Τί ξένες ρε ρεζίληδες,
που ακόμη και τα αστεία ντράπηκαν και εξαφανίστηκαν; Η πρεσβεία της Αρμενίας
τους διέψευσε. Το ίδιο και όσους ενέπλεξαν τα ‘ξεφτέρια’ της υπηρεσίας κατασκόπων.
Το έκαναν για να κερδίσουν χρόνο και το έκαναν βλακωδώς… Αυτό δεν είναι καθόλου
παράξενο δεδομένου πως μόνο έτσι κερδίζει χρόνο ένας δειλός, άνανδρος και ανεύθυνος
εντολοδόχος των μεγάλων αφεντικών που τον κρατάνε εκεί για να γίνουν τα “ντιλ” τους.
Έτσι πρόχειρα να σκεφτούμε το ντιλ του ξεπουλήματος του Ελληνικού που αγοράστηκε
μερικά εκατομμύρια και θα πουληθεί για δεκάδες ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, ευνοώντας τα
αφεντικά του κούλη. Ή τις μίζες και τα ντιλ με κατασκευαστικές εταιρείες, την εταιρεία
χρυσού στη Χαλκιδική για παράδειγμα, τις εταιρείες ανεμογεννητριών, τους μιζαδόρους και
κομπιναδόρους προμηθειών, τις φαρμακευτικές, των επιχειρήσεων ιδιωτικής περίθαλψης
και παιδείας, και πάει λέγοντας. Σ’ αυτούς βέβαια περιλαμβάνονται και οι επιχειρηματίες
που έχουν τα 6 πανελλαδικά τηλεοπτικά δίκτυα που έχουν ‘ομερτά’ πληρωμένοι με δεκάδες
εκατομμύρια απ’ το κρατικό χρήμα για να σιωπούν για όλα αυτά, και να πουλάνε σανό στο
μισοκοιμισμένο κοινό τους (και στους οποίους έκανε ‘πλάτες’ ο κούλης να ΜΗΝ πληρώνουν
την ετήσια συνδρομή τους – άρα και να μην φορολογούνται- που χρησιμοποιούν ΤΖΑΜΠΑ
τις συχνότητες, και που ο μόνος που τους ‘ζόρισε’ να πληρώσουν, ο Νίκος Παππάς, της
προηγούμενης κυβέρνησης τώρα βρίσκεται υπό την απειλή φυλάκισης). Όλοι αυτοί οι
“αξιότιμοι κύριοι” αποφάσισαν πως για όλα θα φταίει ο πολίτης, και για όσα φταίει αλλά και
για όσα δεν φταίει. Οι πρώτες αντιδράσεις των απατεώνων όταν τους έπιασαν στα πράσα,
ήταν “δεν φταίει ο κούλης γιατί δεν ήξερε, φταίνε οι υφιστάμενοί του” (που ως γνωστόν τους
διόρισε ειδικά για να τους ελέγχει και επειδή τους είχε απόλυτη εμπιστοσύνη). Θυμίζει λίγο
το ανέκδοτο του καθηγητού που ζητάει την εργασία του μαθητή και ο μαθητής απαντάει
πως δεν την έχει διότι: “Δεν φταίω εγώ, ο σκύλος φταίει που έφαγε την εργασία!!!”.
ΝΤΡΟΠΗ Νο3: Δεν φταίμε εμείς αν φταίμε, φταίει ο φταίχτης αν φταίει…
Παραιτήθηκε λοιπόν ο ανιψιός του κούλη καθώς και ο ελεγχόμενος απ’ αυτόν Διευθυντής
των κατασκόπων και βγήκε ο κούλης σε ιδιωτικό κανάλι του αφεντικού του επιχειρηματία, για
να πει στον ελληνικό λαό πως η ΕΥΠ ΝΟΜΙΜΑ έκανε κάτι ΠΑΡΑΝΟΜΟ...Και πως δεν ήξερε
τίποτε αυτός (ο κούλης που διόρισε ειδικά αυτούς και όχι άλλους) και πως ο κ. Ανδρουλάκης
δεν απαντά στις κλήσεις να πάει να δει τον φάκελο που του έκανε η ασφάλεια. Παρντόν;
Καταλάβατε; Σε ποιο κράτος του κόσμου (εκτός των δικτατορικών καθεστώτων) θεωρείται
“νόμιμη” η παρακολούθηση πολιτών, ειδικά αν είναι διαπιστωμένο πως δεν συντρέχουν
λόγοι επικινδυνότητας του συγκεκριμένου για την ασφάλεια του κράτους; Η κυβέρνηση που
παρακολουθεί τον πρόεδρο του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της Ελλάδας προσπαθεί
να τον ΠΑΓΙΔΕΥΣΕΙ σε ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ πράξεις διότι, αν ο Ανδρουλάκης πάει να δει τον
φάκελό του αυτομάτως ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ (θυμάστε, που η κυβέρνηση-τσίρκο ψήφισε ΜΑΖΙ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ να μην μπορεί ο παρακολουθούμενος να ζητάει
στοιχεία για την παρακολούθησή του- το αναλύσαμε πιο πάνω;). Δηλαδή, δεν φτάνει που
μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι! Αυτή είναι η δεξιά κυρίαι και κύριοι. Τι ψηφίσατε
ρε κόπανοι 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων, το έχετε αντιληφθεί; Και σεις που δεν ψηφίσατε
αλλά προτιμήσατε να πάτε για μπάνιο “διότι όλοι ίδιοι είναι”, τι καταλάβατε τώρα με την 3,5
χρόνων καταστροφή της Ελλάδας; Τιμωρήσατε τον εαυτό σας αρκετά, ή ακόμη;
Ρεζίλι των σκυλιών: Η Ελλάδα στο στόχαστρο του ξένου τύπου
Και για την ιστορία, που θα
μείνουμε στην ιστορία, σας
βάζουμε την έρευνα του Politico
για το χάλι της Ελλάδας στο
θέμα των μέσων συσκότισης.
Θεωρήστε το σαν bonus για τους
αγγλομαθείς φίλους μας που
δεν καταλαβαίνουν γιατί έχουμε
ασχοληθεί με την κυβέρνηση
– τσίρκο εδώ τα τελευταία 3.5
χρόνια,
καταγράφοντας
τα
ψέματα, τις αποκρύψεις αλήθειας,
τις συκοφαντίες και τις βλακείες
των μέσων συσκότισης που
έφεραν την Ελλάδα στο χείλος
του Μεσαίωνα. Να προσέχετε, να
περνάτε καλά το καλοκαίρι και να
τα ξαναπούμε τον Σεπτέμβρη με υγεία και σώας τας φρένας (με αυτά που ακούμε και
διαβάζουμε), και ας ελπίζουμε άλλο κακό να μην μας βρει!
How Greece became Europe’s worst place for press freedom
The country’s financial crisis sapped media profits. Outlets grew more partisan. Critical
reporting waned. Threats toward reporters rose.
Greece is seeing the troubling results of a years-long erosion of press freedom in
the country |
Louisa Gouliamaki/AFP via Getty Images
By Nektaria Stamouli
ATHENS — In late July, a team of German and French journalists landed a thunderous
scoop: A classified report showing the EU’s border agency working with Greek authorities
to turn away asylum seekers struggling to get ashore.
Reporters across Europe raced to follow up on the piece, which provided evidence of
possible criminal behavior. Interview requests poured into Germany's Der Spiegel, one of
the outlets behind the story. One country,
however, was noticeably quiet on the matter: συνεχίζεται στη σελίδα 23
Greece.
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“You’d be hard pressed to find any reference to it in the pro-government press, which
dominates, especially the airwaves,” said Giorgos Christides, a reporter at Der Spiegel. “In
Greece, there’s two parallel media universes.”
The moment illustrated what journalists, media analysts, civil rights groups and EU
investigators have been warning about for years. Greece, they say, is now seeing the
troubling, violent and oppressive results of a years-long erosion of press freedom in the
country.
It’s a problem, they say, born during the Greek financial crisis, which destabilized the
country, polarized its politics and sapped media outlets of the profits that helped them
stay independent. News organizations became increasingly partisan. Threats, attacks and
surveillance targeting journalists rose.
The pandemic only made things worse. Press conferences were halted and essentially never
came back. Questions arose over whether the government was favoring friendly outlets
with taxpayer funds. A new law claimed to curb misinformation but is fueling concerns that
journalists could be tossed in jail for critical reporting. And just last week, the spying web that
had ensnared journalists blossomed into a full-blown scandal that forced two top officials
to resign.
“Due to the financial situation, media owners have handed over the keys of their businesses to
the government,” said Tasos Telloglou, an investigative reporter in Greece. “This, combined
with a government that believes that it does nothing wrong, is an explosive combination.”
The situation reflects a broader trend across Europe. Demonstrators going after reporters.
Demonization from officials. Public funds withheld. Countries from Germany to Luxembourg
to Slovenia, Poland and Hungary have all slipped in annual press freedom rankings. But
Greece fell to the bottom of all European countries on the latest list.
The Greek government insists the fears are vastly overblown. Press freedom is enshrined in
the country’s constitution and there is no press censorship, officials note, correctly.
“Greece is a country where everyone can write and publish whatever they want about
anyone, without any censorship and no government control,” Greek Prime Minister Kyriakos
Mitsotakis told the European Parliament in a recent debate, holding up two newspaper front
pages featuring negative articles about the government.
It started years ago …
Greece’s darkening media outlook has stretched across several governments with divergent
ideologies.
Before the current center-right government came to power, Syriza, a left-wing party, was in
charge from 2015 to 2019. The party gained control amid a deep financial crisis and massive
street protests. The mainstream media was seen as part of the elite that had brought the
country to the economic brink.
Syriza pledged to revamp the media sector as part of its efforts to upend entrenched political
and business interests. The government tried to license TV broadcasters itself — taking
the power away from an independent body. But it only auctioned off permits for four private
channels, leaving several existing stations facing closure. Judges eventually stepped in,
ruling the tactic unconstitutional.
Yannis Palaiologos, a prominent journalist at the conservative newspaper Kathimerini,
accused the current government, which took over in 2019, of that Syriza with its heavyhanded schemes could return to power if journalists become overly critical.
“The current government is using Syriza’s excesses as a cudgel with which to beat down
any voices of criticism,” he said. “The message is: ‘Stray too far from the government
narrative and you'll be doing the bidding of the opposition and the turbulent days of 2015-19
will return.’ Its interventions are more discrete, comprehensive and effective in controlling
the media.”
Reporters described several tools they see the current government using, all backed up by
media freedom analysts.
First, there are state funds the government can channel to media outlets with favorable
coverage.
In the early months of the pandemic, aiming to assist the media, the government allocated
€20 million for a public health campaign. But the International Press Institute said those
funds were directed disproportionately to media willing to uncritically repeat the government
line.
Second, the government can lean on reporters and editors who aren’t giving positive
coverage. Such tactics, of course, are present in newsrooms worldwide. But journalists in
Greece describe an exceptional level of coercion.
In 2020, journalist Dimitra Kroustalli resigned from the Greek newspaper To Vima, citing
“suffocating pressure” from the prime minister’s office after publishing a censorious report
on coronavirus case monitoring.
“It turned into internal tension and brought me to the dilemma: personal and professional
humiliation or resignation?” she posted on Facebook.
Third, the government last November criminalized “fake news.” The new law gave authorities
the power to send people to jail for up to five years for spreading alleged false reports
deemed “capable of causing concern or fear to the public or undermining public confidence
in the national economy, the country’s defense capacity or public health.”
Human rights and media advocates were aghast. Who determines what is “fake”? The
government? Prosecutors? The potential for abuse was obvious, they said.
Mitsotakis, the prime minister, has since acknowledged the law may have been misguided
— the measure, he said, “was not very successful, if I were to do that again, I probably would
not.” But it remains on the books.
The end result, journalists argue, is a winnowing — and more homogeneous — scope of
what is deemed “news” in Greece. The agenda-setting is quite impressive: A scan of the
country’s main news outlets often reveals stories in the same order with similar headlines
and similar context. Several areas of reporting are considered “untouchable.”
“It might be an exaggeration to say that Greece has bigger problems compared to Poland

or Hungary, but there is no doubt that the definition of the news that’s fit to print has gotten
narrower and narrower,” said Palaiologos.
Annual press freedom rankings reflect this. Greece this year supplanted Bulgaria as the EU’s
lowest-ranked country in Reporters Without Borders' annual press freedom list. Greece now
ranks 108 out of 180 countries worldwide, down from 70 last year.
The domestic view is similarly bleak. In a Reuters Institute poll of 46 countries, Greece
ranked last when citizens were asked whether their local press was free. Only 7 percent said
Greek media was free from undue political influence, while a mere 8 percent said it was free
from undue business influence.
Last month, the EU detailed its own fears about the Greek media landscape in an annual
rule-of-law report, a country-by-country compendium of potential democratic backsliding
among members. The report echoed the same concerns journalists and media rights groups
have been expressing: rising violence against journalists, a deteriorating professional
environment, possible political influence in public media.
A murder and a spying scandal
In April 2021, veteran crime reporter
Giorgos Karaivaz was shot and
killed near his home. His murder
remains unsolved and has come to
serve as a symbol of the growing
problems for Greek media.
Surveillance
and
hacking
revelations followed.
Last November, journalist Stavros
Malichudis realized from a leaked
report that the government had
spied on him. The government
denied the allegation and the media paid little attention to it.
Then, in April, a network of journalists with Reporters United revealed the government
had spied on reporter Thanasis Koukakis, who was working in part as a contributor for the
Financial Times investigating money laundering and corruption. The government admitted
to the behavior during a closed parliamentary session, according to several lawmakers
present in the session, but publicly denied it.
The independent outlet Inside Story also reported that Koukakis’ phone had been bugged
by the intrusive Predator spyware, which gives hackers full access to a device.
When Koukakis was initially alerted about the spying, he filed a request to the Greek
authorities for information about his case. Yet shortly after that, the government passed
a new law barring people from finding out if they had been under surveillance for national
security reasons.
“By changing the law, the government tried to hide the traces of a surveillance that was
already happening,” said Nikolas Leontopoulos, an investigative reporter with Reporters
United.
Late last week, the dam finally broke. The scandal that a senior opposition leader had been
bugged forced the resignation of the country's No. 2 official, Grigoris Dimitriadis, and the
national spy chief.
But in a sign that the landscape is still perilous for reporters, the journalists who reported
on the Predator spyware scandal were swiftly hit by numerous lawsuits on the day of the
resignations.
Until that moment, most Greek outlets had only cursorily covered the unfolding scandal.
“It is a shame that the methods of a group of individuals lead to the country's vilification,” said
Koukakis, who has filed a complaint with the European Court of Human Rights. Dimitriadis,
who denies the accusations made against him in the press, sued Koukakis on Friday.
Opposition parties are now pushing the government to roll back its move to make state
surveillance less transparent. But it has shown no signs of budging.
Palaiologos, the Kathimerini reporter, cautioned that democratic freedoms will only
deteriorate further if such changes aren’t made soon.
“When the government is largely immune from media oversight, its reflexes are dulled and
its incentive to misbehave increases,” he said. “It would be good for us to do things that
require a little courage now, rather than face the need to show greater courage in the future.”
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Το φασιστικό στρατιωτικό πραξικόπημα
του 1967 έγινε με σκοπό να βγάλει το αστικό πολιτικό σύστημα από την κρίση. Χωρίς
να έχουν οι πραξικοπηματίες ένα καθαρό
σχέδιο για το τι επιδίωκαν να κάνουν, αλλά
και τον χρόνο εφαρμογής του, η επιδίωξη
τους ήταν: Να διαμορφωθεί ένα «υγιές»
πολιτικό σύστημα, «σύγχρονο», σαφώς
αντικομμουνιστικό, με βασικό πυλώνα του
την Δεξιά «εθνικόφρονα» παράταξη και με
χαρακτηριστικά «αστυνομικού κράτους».
Σε αυτό το πλαίσιο θα εναλλάσσονταν στην
κυβερνητική εξουσία αστικά κόμματα αναμορφωμένα κατά τις «εθνικές παραδόσεις»
ενώ ο στρατός θα είχε το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις. Δεν θα
μπορούσε να υπάρχει περισσότερο αντιδραστικό πολιτικό σύστημα με φασιστικά
χαρακτηριστικά.
Στον «πολιτισμό» της χούντας απαγορεύσαν βιβλία έργα Ελλήνων κλασσικών όπως
και ξένων με την λογοκρισία. Οι φασίστες
αποφάσισαν ότι «μεγάλη συμβολή στην
διαφθορά του ελληνικού λαού» είχαν 1046
έργα των: Ευριπίδη, Σοφοκλή, Αισχύλου,
Αριστοτέλη, Αριστοφάνη και η «πολιτεία»
του Πλάτωνα.
Για την προστασία αυτού του συστήματος
είχαν δημιουργήσει ένα κρατικό χαφιεδισμό
με καταδότες παντού. Στην γειτονιά, στη
δουλειά, σχολές κλπ. Αρκούσε μια μαρτυρία
χαφιέ για να σε καλέσουν στην ασφάλεια
με οποιαδήποτε βλακώδη δικαιολογία. Θα
ήσουν τυχερός αν έβγαινες από την ασφάλεια με μερικές «φιλικές συστάσεις» και
μερικά χαστούκια από τον διοικητή. Συστάσεις για τους γονείς σου, για το ντύσιμο σου
για τα μαλλιά σου και ότι δεν άρμοζαν στην
φασιστική αντίληψη τους. Τελικά έβγαινες
από την ασφάλεια με τα μάγουλα κατακόκκινα από τις «συμβουλές» και χαρούμενος
που σε αφήσαν να φύγεις. Ήσουν ένας από
τους τυχερούς.
Από την ασφάλεια πέρασαν Έλληνες και
Ελληνίδες και αντιμετώπισαν τα τέρατα
του φασισμού επάνω στα κορμιά τους μετά
από απάνθρωπα βασανιστήρια. Ηλεκτροσόκ, φάλαγγα, σεξουαλική κακοποίηση και
σοδομισμοί. Ήταν μερικά από τα τρομερά
βασανιστήρια από τους “υπερασπιστές της
Πατρίδας”... Το άντρο της ασφάλειας στην
οδό Μπουμπουλίνας στην Αθήνα, το κέντρο
Λοκατζήδων στην περιοχή του Διόνυσου,
ήταν τα πιο φημισμένα κέντρα βασανιστηρίων της Χούντας.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε μόνο τρία
άτομα άσχετα μεταξύ τους αλλά αντιπροσωπευτικά της Ελληνικής κοινωνίας. Τα
άτομα αυτά υπέστησαν τρομερά βασανιστήρια στα χέρια των δημίων της Αμερικανόπνευστης χούντας.
Ο ταγματάρχης Σπύρος Μουστακλής πήρε
μέρος στο κίνημα του ναυτικού και προδόθηκε. Ήταν η μόνη ανταρσία αξιωματικών
κατά της χούντας με σκοπό να απαγάγει
τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. “Θα σε κάνω
να ακούς ΕΣΑ και να τρέμεις”. Αυτή ήταν η
φράση με την οποία ο διαβόητος βασανιστής Αναστάσιος Σπανός μπήκε στο κελί
του ταγματάρχη Σπύρου Μουστακλή για να
τον βασανίσει. Τον Σπύρο Μουστακλή τον
έδερναν 45 ημέρες. Τα βασανιστήρια που
υπέστη ήταν μεσαιωνικά και του προκάλεσαν εγκεφαλική αιμορραγία. Ένας βασανιστής της βάρδιας τον χτύπησε με κίνηση
καράτε και τον άφησε για πάντα ανάπηρο.
Παρά την δραματική του κατάσταση τον μετέφεραν μετά από ώρες στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με το ψευδώνυμο Μιχαηλίδης. Οι βασανιστές του δήλωσαν ότι έπεσε
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Για την αποκατάσταση της
Δημοκρατίας (Μέρος 3ο)
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
θύμα τροχαίου ατυχήματος.
Από τα χτυπήματα προκλήθηκε ολική
παράλυση των δεξιών του άνω και κάτω
άκρων. Πέθανε στις 28 Απρίλη 1986. Του
δόθηκε τιμητικά ο βαθμός του αντιστράτηγου και το όνομα στο κέντρο νεοσυλλέκτων
του Μεσολογγίου που είναι ο τόπος της καταγωγής του. Προτομή του έχει αναρτηθεί
στο κέντρο της ΕΣΑ/ΕΑΤ στο πάρκο ελευθερίας στην Αθήνα.
Το ηγετικό στέλεχος
του ΚΚΕ Κώστα Κάππος. Η δουλειά του
ήταν λογιστής. Αρτιμελής, καλοφτιαγμένος
το μόνο που δεν ήξερε
ήταν η αντοχή του.
Τον Απρίλη 25 του
1968 ο τριάντα εφτάχρονος κομμουνιστής
και πατέρας ενός μικρού παιδιού Κώστας
Κάππος, συνελήφθη
από ανθρώπους της
ασφάλειας. Αρχικά τον
έκλεισαν στην ασφάλεια Αθηνών. Μετά
τον μετέφεραν στο στρατόπεδο του διαβόλου στον Διόνυσο, εκεί όπου για ένα
μήνα υπέφερε τα πιο κτηνώδη και φοβερά
μαρτύρια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε ξανά
στην ασφάλεια μέχρι να σταλθεί εξόριστος στην Λέρο. Καμία κατηγορία δεν του
απαγγέλθηκε, κανένας μάρτυρας δεν είπε
τίποτα εναντίον του. Παρόλα αυτά πέρασε
μία πρωτοφανή δοκιμασία στα χέρια των
βασανιστών του. Εκτός από το σώμα του,
σημαδεύτηκε για πάντα το πρόσωπο του.
Η ιατρική γνωμάτευση που εκδόθηκε αργότερα ανέφερε: Δύσμορφος βαθιά ουλή 4
εκατοστών μετά ανωμάλων χειλιών βάθους
δυο εκατοστών κατά την αριστερά ζυγωματική χώρα προκληθείσα προφανώς δια εξ
αμβλέος οργάνου.
Ο κομμουνιστής Κώστας Κάππος πέρασε
από τον «λάκκο» στο «τσιμέντο» όπως περιέγραψε τα μεσαιωνικά βασανιστήρια στο
«λεξικό του τρόμου». Ο «λάκκος» στο στρατόπεδο του Διόνυσου ήταν ένας λάκκος στο
μπόι ενός ανθρώπου. Τον έβαλαν μέσα και
τον σκέπασαν με χώμα και λαμαρίνες. Εκεί
έμεινε έξι ώρες και όταν οι φρουροί διαπίστωσαν ότι δεν είχε χάσει τις αισθήσεις του
τον έδεσαν και έβαλαν ένα φαντάρο να τον
χτυπάει μέχρι λιποθυμίας.
Μία άλλη φορά έδεσαν τον λαιμό του με τα
γεννητικά του όργανα με ένα σπάγκο. Το
μεσαιωνικό αυτό βασανιστήριο το εφάρμοσαν στο Μπογιάτι και καθώς ήταν έτσι δεμένος δεν μπορούσε να κάνει καμία κίνηση.
Αυτό το ονόμασαν «διαρκή επίκυψη».
Από τις δέκα το βράδυ του έδεσαν τα χέρια
με μια ζώνη και καθώς ήταν μπρούμητα σε
ένα κρεβάτι του έβαλαν στην πλάτη του ένα
σακί τσιμέντο. Τις πρωινές ώρες του κόπηκε η αναπνοή του και πρόλαβε και έβαλε
το νύχι του δακτύλου του και κατάφερε να
σκίσει το τσουβάλι και μετά από μία ώρα
να αδειάσει το τσιμέντο από το τσουβάλι.
Οι σκοποί που το αντιλήφθηκαν τον έλυσαν και το χτύπησαν βάναυσα. Μετά του
έσκισαν με ξιφολόγχη την κοιλιά αφού τον
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έδεσαν στο κρεβάτι ανάσκελα με το αίμα να
τρέχει του έβαλαν επάνω στην πληγή ξερό
ασβέστη.
Ο Κώστας Κάππος ήταν ο άνθρωπος που
είχε κάνει τον υπέρτατο ηθικό άθλο (που
ελάχιστοι ήξεραν): Είχε συγχωρήσει τους
βασανιστές του. Ήταν χριστιανοί οι βασανιστές του. Του χτυπούσαν το πρόσωπο μέχρι που φεύγανε κομμάτια. Οι γιατροί αργότερα έπρεπε να αφαιρέσουν
με σπάτουλα τους σάπιους
ιστούς και να πάρουν υγιείς
ιστούς από τα πόδια του για
να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις. Οι ουλές ήταν οι σφραγίδες της χριστιανικής αγάπης
στο σώμα του.….
Ο Κώστας Κάππος ήταν ένας
από τους βασικούς μάρτυρες
στη δίκη της χούντας. Εκλέχτηκε βουλευτής του ΚΚΕ το
1974 και από τότε εκλέγονταν
συνέχεια μέχρι το 1989. Πέθανε το 2005 σε ηλικία 68 ετών.
Η χούντα δεν σεβάστηκε τις
γυναίκες ειδικά την έγκυο στην
περίπτωση μας. Ο βασανιστής Μάλλιος της
είπε: «σιγά μη σε αφήσουμε να κάνεις παιδί». Η μαρτυρία της Νατάσας Μερτίκα, που
βασανίστηκε από τη Χούντα και απέβαλε.
Στην ηλικία των 24 ετών συνελήφθηκε στο
διαμέρισμα της με τον άντρα της και οδηγήθηκε στο κολαστήριο της οδού Μπουμπουλίνας. Εξ αιτίας των βασανιστηρίων έχασε
το παιδί της και την δυνατότητα να γίνει
μητέρα. Μετά από 45 ημέρες στην απομόνωση στις φυλακές του Αβέρωφ κατάφερε
να δραπετεύσει και κατέθεσε στο συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια της
χούντας.
Ήρθαν στις τρεις η ώρα την νύχτα στις 24
του Σεπτέμβρη του 1967. Εγώ τότε ζούσα με
τον άντρα μου στην οδό Μυτιλήνης. Ήμουν
μόλις τριών μηνών έγκυος και είχα τα χαρτιά
του γυναικολόγου μου που το απέδειχναν.
Όταν τα έδειξα στον βασανιστή Μάλλιο μου
είπε: Σιγά μη σε αφήσουμε να κάνεις ένα
σαν και εσένα. Δεν σεβάστηκαν καθόλου
την κατάσταση μου. Έψαξαν το δωμάτιο και
βρήκαν κάτι προκηρύξεις του ΠΑΜΕ μέσα
σε ένα βιβλίο. Εγώ ισχυρίστηκα ότι της είχα
βρει σε ένα παγκάκι στην Κυψέλη. Είχα τότε
δράση με τους Λαμπράκηδες.
Μας πήγαν πρώτα στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης εκεί ο διοικητής μας είπε:
Πείτε τα όλα γιατί άμα πάτε κάτω θα είναι
διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς δεν είχαμε τίποτα να πούμε και όταν πήγαμε κάτω,
είχε δίκιο ο διοικητής, ήταν διαφορετικά τα
πράγματα.
Όταν έφεραν τον φάκελο μου ο Λάμπρου
μου είπε: εσύ τα ξέρεις καλά τα πράγματα.
Έγραφε ο φάκελός μου ότι είχα πει ότι οι
Ρώσοι με τον Γκαγκάριν είχαν πάει στο φεγγάρι. Επίσης ότι μάζευα υπογραφές με ένα
πράσινοι στυλό για να βγάλουν τους πολιτικούς κρατούμενους από τον εμφύλιο έξω
από τις φυλακές. Η αλήθεια είναι ότι μάζευα
υπογραφές και το πράσινο ήταν σπάνιο
χρώμα για στυλό. Τώρα να δω ποιος θα
μαζεύει υπογραφές για εσένα μου λέει ο
Μάλλιος.

Άρχισαν να με χτυπούν και μάλιστα άγρια
από το πρώτο βράδυ στη Μπουμπουλίνας.
Το πρωί κατάλαβα ότι είχε γίνει το κακό γιατί
είδα τα αίματα. Φώναξα και με πήγαν στην
Αλεξάνδρας με ψεύτικο όνομα. Εγώ φυσικά έδωσα το πραγματικό μου όνομα στους
γιατρούς. Οι γιατροί με περιποιήθηκαν όσο
μπόρεσαν και μου έβαλαν κομπρέσες στα
πόδια που ήταν πρησμένα από το βασανιστήριο της φάλαγγας. Δυστυχώς το έμβρυο
δεν μπόρεσε να κρατηθεί και μου έκαναν
απόξεση σχεδόν χωρίς νάρκωση, δεν ήθελα να κοιμηθώ μήπως στον ύπνο μου αναφέρω ονόματα. Δεν είχα εμπιστοσύνη σε
κανέναν.
Εγώ τα είπα όλα στους γιατρούς και έδωσα
το πραγματικό μου όνομα και αυτοί τα έδωσαν στο BBC. Ήταν και αυτός ένας τρόπος
προστασία μας γιατί όταν έβγαιναν στη δημοσιότητα δεν τολμούσαν να συνεχίσουν.
Με ξαναέφεραν στην Μπουμπουλίνας στην
απομόνωση για 47 ημέρες. Στο κελί μου
δεν είχα κρεβάτι ήταν ένα τσιμεντένιο μικρό
κουτί χωρίς απολύτως τίποτα.
Το φασιστικό καθεστώς δεν δίστασε να μπει
στο πολυτεχνείο με τανκς για να διαλύσει
μια ειρηνική διαμαρτυρία των φοιτητών. Οι
έρευνες κάνουν λόγο για 59 νεκρούς και
συνολικά για 2000 τραυματίες νοσηλευόμενους ή μη.
Τα βασανιστήρια, το αστυνομικό κράτος, ο
χαφιεδισμός, οι εκβιασμοί, η ανεργία και η
φτώχια που πάνε χέρι-χέρι και είναι προϊόντα του βρώμικου συστήματος της δικτατορίας, χρησιμοποιήθηκαν από την χούντα.
Τα θύματα σε αυτή την κατάσταση ήταν οι
εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι
γυναίκες και οι νεολαίοι.
Τα εφτά χρόνια της χούντας στην Ελλάδα
έληξαν με το προδοτικό πραξικόπημα στην
Κύπρο
ενάντια στον Μακάριο και την
εγκαθίδρυση του αχυράνθρωπου Σαμψών
στην προεδρία και την κήρυξη ένωσης με
την Ελλάδα. Μετά από αυτή την πρόκληση,
οι Τουρκικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στο
νησί και κατέλαβαν περίπου 40% της Βορείου Κύπρου το οποίο και κατέχουν παράνομα μέχρι σήμερα . Με την απόβαση των
Τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων και την
απειλή ενός γενικότερου πολέμου η χούντα
αδυνατούσε να διαχειριστεί αυτή την κρίση.
Εκείνη την στιγμή επενέβησαν οι Αμερικανοί. Η επέμβαση αυτή των Αμερικανών
συμμάχων ήταν καθοριστική και οδήγησε
στα παζάρια και στον συμβιβασμό ανάμεσα
στη Χούντα και τις αστικές πολιτικές δυνάμεις. Με αυτή την παρέμβαση των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ, ηγετικά στελέχη της δικτατορίας
παρέδωσαν την πολιτική εξουσία στη λεγόμενη κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» υπό
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ο οποίος επέστρεψε από το Παρίσι.
Τα εφτά χρόνια με την χούντα έδειξαν ότι
η αστική τάξη δεν διστάσει να εναλλάσσει
τις μορφές διαχείρισης και επιβολής της
εξουσία της επάνω στον λαό ανάλογα με τις
εσωτερικές και διεθνείς προτεραιότητες.
Στην καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως η φετινή, προς τιμήν της
«αποκατάστασης της δημοκρατίας», επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά τα μεγάλα
λόγια των δικομματικών εταίρων. Και πράγματι: Η σημερινή δημοκρατία των πολυεθνικών δεν έχει το ίδιο πρόσωπο με εκείνο
που περιφέραν επί μια επταετία οι συνταγματάρχες. Είναι, όμως, η δημοκρατία για
την οποία πάλεψε και συνεχίζει να παλεύει
ο λαός;
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The Sound of Music – Review of 2022 Glimmerglass Festival Production
The Glimmerglass Festival’s
staging of The Sound of Music
is a great production of a great
musical.
Every aspect of the production
James
Karas
works including the very
important but rarely seen
relationship between performers and
audience. There is a type of magic when the
performers have the audience in the palm of
their hands or the audience is enthralled by
the performance and they appreciate every
move on stage the way the performers
dream it would happen. That is what
happened during the performance of The
Sound of Music at the Alice Busch Opera
Theater in Cooperstown, New York.
The production is directed by Francesca
Zambello, the outgoing Artistic and General
Director of the Glimmerglass Festival and
it is a fitting farewell by a woman who has
done outstanding work there.
Rodgers and Hammerstein’s 1959 musical
has had its detractors as being sentimental
and far from the standards set by say
Oklahoma or South Pacific. Its enormous
success has silenced many of them and
Zambello’s production showed nothing but
enthusiasm by the audience and critics be
damned.
The Sound of Music requires a worthy
Maria, the would-be nun who is sent to
tutor Captain von Trapp’s seven children.
Mikaela Bennett is a perfect Maria. She has
a beautiful voice but just as importantly she

can act. She is effervescent, lovable and
just what the children and the captain need.
Captain von Trapp (Michael Mays) starts as
a dour martinet but guided subtly, almost
imperceptibly by Maria he becomes a loving
father, dumps his blonde girlfriend Elsa
(Alyson Cambridge) and marries Maria.
Big-voiced baritone Michael Mays handles
the role with aplomb and brings in a superb
performance.
We have a monastery where Maria is taking
the first steps towards becoming a nun and a
convent high in the Alps, you need a Mother
Abbess and soprano Alexandra Loutsion fills
the role splendidly. She shows the Abbess’s
humanity and sings a gorgeous ”Climb Ev’ry
Mountain”.

The seven children deserve kudos for their
singing and the humour that they bring to
the production. They are Liesl (Tori Tedeschi
Adams), Friedrich (Gavin Grady), Louisa
(Annie Hotz), Kurt (Oliver Horvath), Brigitta
(Cordelia Dziuban), Marta (Arianne Ajakh)
and Gretl (Nadia Buttermann). Adams is a
member of the Young Artists Program and
all the rest are members of the Glimmerglass
Youth Ensemble.
There is a serious aspect to The Sound
of Music and that is the role of the Nazis
and the Anschluss which resulted in the
“peaceful” annexation of Austria by Nazi
Germany. It is a sickening sight to see some
Austrians become collaborators and others
recommend submission. Captain von Trapp

and his family refuse to submit or collaborate
and manage to escape from Austria. We see
Nazi banners unfurl on the stage and Nazi
officers guard the singers during a concert
where the von Trapp family performs. The
von Trapp family is spirited out and they are
saved by the decency of Rolf (Marcus Lee),
Lisl’s boyfriend who had become a Nazi
officer but, in the end, refused to betray the
von Trapps and they were able to escape to
Switzerland.
The Glimmerglass Festival frequently
presents workmanlike sets and I attribute
it not to the lack of talent of the designers
but to the amount of money available. It
is wiser to spend the funds available for
performers rather than expensive sets. The
sets for this production were sumptuous
and simply marvelous. Modular panels
showed the interior of the convent with
columns and paintings of religious subjects.
Then we saw the Captain’s lavish house
on top of the mountain. Large columns, a
winding staircase and fine furniture, it was
spectacular.
James Lowe conducted The Glimmerglass
Festival Orchestra and Chorus adding to the
splendid evening at the opera house.
The Sound of Music by Richard Rodgers
(music), Oscar Hammerstein II (lyrics) and
Howard Lindsay and Russel Crouse (book)
is being performed thirteen times until
August 19, 2022 at the Alice Busch Opera
Theater, Cooperstown, New York. www.
glimmerglass.org\

Tenor Overboard – Review of 2022 Glimmerglass Festival Production
When it comes to opera, you
can have something new or
something old but is there
any reason why you cannot
have both at the same time.
James
Karas
Francesca Zambello, the
Artistic and General Director of
The Glimmerglass Festival will tell you that
you can have both and that is what she has
done. Tenor Overboard is a classic comedy
by Ken Ludwig. Two women dress up as
men and go on board a ship as members of
the all-male Sicilian Singers group. Yes, you
may think of the movie Some Like It Hot with
Jack Lemmon and Tony Curtis.
The comedy is fine but The Glimmerglass
Festival produces opera and we need
some bubbly, melodically terrific music and
lyrics to supplement to play. Call Giacomo
Rossini. He provides the sung parts in
the original Italian (well, mostly) while the
comedy advances the silly plot in English.
Meet sisters Gianna (Reilly Nelson) and
Mimi (Jasmine Habersham) in Little Italy,
New York in the 1940s. They are on the run
from their overstrict and overbearing father
Petronio (Stefano de Peppo), and sneak on
a ship heading for Sicily, disguised as Joe
and Jerry and join The Singing Sicilians. The
four-person group has only two members
left, Luca (Armando Contreras) and Dante
(Fran David Laucerica). Guess who loves
whom? Not to hold you in suspense, the
sisters’ father also boards the ship as does
the movie star Angostura (Keely Futterer)
and her agent Cedric (Gregory Feldmann).

We also have a funny and
fine-voiced Captain (Matthew
Pearce). Broad comedy needs
a selection of characters, you
see and Ken Ludwig, knows
how to provide them.
The
four
lovers,
the
overprotective father, the crazy
actress, the abused agent and
the bumbling Captain are a
splendid collection of people
for this type of comedy and the
actors deserve nothing less
than a standing ovation.
But this is a comic opera and
we need arias, duets and
ensemble pieces. Go for
the best, Rossini. Ludwig’s
collaborators scavenge through more than
a dozen of Rossini’s works for appropriate
pieces to “fit” the story line of the Tenor
Overboard. They filch music and lyrics
(when suitable) from familiar operas like
The Barber of Seville, L’Italiana in Algeri,
Cenerentola and La gazza ladra to less wellknown operas like William Tell, Semiramide,
La donna del lago and Tancredi.
We get high Cs on the high seas as
Francesca Zambello told us.
Mezzo soprano Reilly Nelson playing Gianna
and soprano Jasmine Habersham jump into
pants roles with the expected hilarity and the
delightful rendition of Rossini’s high notes.
They are lovers and we love them.
Tenor Fran David Laucerica as Dante and
baritone Armando Contreras as Luca are

the other lovers and we want them to get
together and all obstacles be damned. Both
singers are members of Glimmerglass’s
Young Artists Program and they displayed
versatility, vocal agility and enthusiasm that
made them a delight to watch and hear.
Soprano Keely Futterer gets the juicy role
Angostura, the movie star who is allowed
to overact and provide laughs. But she
has a fine, ringing voice and is a member
of the Young Artists Program with multiple
opportunities for comic acting and excellent
singing.
Baritone Gregory Feldmann was Futterer’s
sidekick, the agent Cedric. He is also a
member of the Young Artists Program and a
rising star in his profession.
Bass-baritone Stefano de Peppo played
Petronio, the foolish father, standing in the

way of youth and love. He seems
like an expert in handling such
roles which are plentiful in opera
buffa.
Tenor Matthew Pearce is
the bumbling ship’s captain
who when asked to perform
a wedding ceremony starts
reciting the funeral mass. A fine
performance and a fine tenor
voice. He too is a member of the
Young Artists Program.
I mention the artists who
come from the Young Artists
Program to give due credit to
The Glimmerglass Festival for
promoting and training young
artists, including an Assistant
Conductor Robert Kahn and Assistant
Director Nora Winsler. The production was
co-directed for the fun of it by Francesca
Zambello and Brenna Corner.
The sets were designed by James Noone
and we get a street in New York in front of the
YMCA, the interior of the Y and on board the
brightly lit ship with its three smokestacks.
Well done.
Joseph
Colaneri
conducted
The
Glimmerglass Festival Orchestra at a
spritely pace.
Tenor Overboard by Ken Ludwig (book)
Giacomo Rossini will be performed
seven times in repertory until August
18, 2022, at the Alice Busch Opera
Theater, Cooperstown, New York. www.
glimmerglass.org

26

RELIGION

Greek Press | 12 August, 2022

Ήθη και έθιμα του Δεκαπενταύγουστου
σε όλη την Ελλάδα
συνέχεια από τη σελίδα 17
αυτό έρχονται προσκυνητές απ' όλη τη Δυτική Μακεδονία. Με σεβασμό στην παράδοση, λεβεντιά και μεγαλοπρέπεια η γιορτή
της Παναγίας στη Σιάτιστα γιορτάζεται με
ξεχωριστό τρόπο.
Από τις πρώτες, όμως, ημέρες του Αυγούστου οι προετοιμασίες εντείνονται. Οι καβαλάρηδες περιποιούνται τα ζώα τους, τα
κρατούν ξεκούραστα, καθαρά και καλοταϊσμένα για την επίσημη μέρα. Μέρες πριν
απ' το πανηγύρι αρχίζει μια κεφάτη και
χαρούμενη προετοιμασία, η οποία μεταδίδεται σε όλους τους οικείους και συγγενείς
που έχουν καβαλάρη. Θα πεταλωθούν τα
ζώα, θα καθαριστούν και θα γυαλιστούν
τα μπρούντζινα στολίδια και τα σπιρούνια.
Θα περαστεί ειδικό λάδι και κερί σε όλα τα
δερμάτινα εξαρτήματα του αλόγου όπως η
σέλα, ίγκλα, κουσκούνι, γκέμια, λουριά που
στηρίζονται τα ζιγκιά κ.α., για να είναι καθαρά και μαλακά. Θα γυαλιστούν οι χάνδρες
και τα ρουμπίνια απ' τα γιορντάνια (περιλαίμια), τα χαμαϊλιά καθώς και τα μπρούντζινα
στρόγγυλα κουδουνάκια που φοριούνται
στο λαιμό του αλόγου. Την παραμονή, η
αρραβωνιασμένη στέλνει στον αρραβωνιαστικό της άσπρο μαξιλάρι κεντημένο με
δαντέλα που μπαίνει πάνω απ' τη φλοκάτη,
κουλούρα ζυμωτή στολισμένη με ξεφλουδισμένα αμύγδαλα σε διάφορα σχέδια, κεφτέδες, τυρί, κοτόπουλο ψητό και γεμιστό
και παλιό σιατιστινό κρασί. Οι πιο τολμηροί
και μερακλήδες πηγαίνουν στο ποτάμι του
Αλιάκμονα, στη θέση Πασσά Γεφύρι όπου
υπάρχει μέρος πλωτό με βαθιά νερά, βάζουν τα άλογα να κολυμπούν, τα πλένουν
και όπως είναι μουσκ μένα, πλέκουν την
ουρά και τη χαίτη πλεξούδες ώστε με το ξετύλιγμα να φουντώσει και να γίνει σγουρή.
Παράλληλα με τις προετοιμασίες οργανώνονται και οι παρέες. Κάθε παρέα προσπαθεί με κάθε τρόπο να έχει δικό της χαρακτήρα, για να ξεχωρίζουν φίλοι και αχώριστοι
να είναι. Αν ανήκουν σε διαφορετικές παρέες, εκείνη την ημέρα χωρίζουν και κάθε ένας
πηγαίνει με την παρέα του. Κάθε παρέα έχει
τον αρχηγό της, ο οποίος θα φροντίσει για
το καπάρωμα της μουσικής, την φιλοξενία
της, γιατί συνήθως οι μουσικοί είναι ξένοι,
δεν επαρκούν οι ντόπιες κομπανίες. Η οργάνωση της παρέας καθώς και η συγκέντρωση γίνεται στο σπίτι του αρχηγού, από
όπου ξεκινούν για το πανηγύρι.
Ξημερώματα της Παναγίας
Το εγερτήριο γίνεται απ' το χλιμίντρισμα
των αλόγων: Χαράματα αρχίζει το στόλισμα. Σελώνουν το άλογο, ξετυλίγουν την
ουρά και τη χαίτη που ως τώρα είχαν πλεξούδα για να δείχνει σγουρή και φουντωτή,
και τη στολίζουν με χρωματιστές κορδέλες.
Σκεπάζουν τη σέλα με κόκκινη άλικη φλοκάτη, ρίχνουν πάνω ένα άσπρο μαξιλάρι
κεντημένο και το στερεώνουν στη μέση του
αλόγου με δερμάτινη ίγκλα. Βάζουν μετά
όλα τα απαραίτητα στολίδια, γιορντάνια,
χαμαϊλιά, κουδουνάκια, καπίστρι ρουμπινένιο με oυρά ασβού στο μέτωπο του αλόγου
και τα κεντημένα χαλινάρια. Απαραίτητο,
δε, συμπλήρωμα του στολισμού είναι τα
λουλούδια της εποχής, ζουκούμια και λιοβότανα. Αφού ντυθούν και οι ίδιοι με τις
όμορφες φορεσιές στη μέση, το ζωνάρι και
στο λαιμό μεταξωτό μαντήλι πού πέφτει

τριγωνικά πίσω στην πλάτη, πλεκτό γκορμπάτσι (μαστίγιο) επιδέξια πλεγμένο και την
τσότρα με το κρασί κρεμασμένη στον ώμο,
ανεβαίνουν στα άλογα. Μπροστά τα όργανα και πίσω οι καβαλάρηδες.
Οι παρέες βγαίνουν από τα σοκάκια και
κατευθύνονται στον κεντρικό δρόμο. Στη
συνέχεια, ακολουθώντας το μονοπάτι που
έχουν χαράξει οι παππούδες πάνω απ' τα
βουνά, Καστράκι και Χαϊρι περνώντας μέσα
απ' το Μικρόκαστρο φτάνουν στο Μοναστήρι, ξεπεζεύουν και αφού αποδώσουν
τον υπέρτατο φόρο τιμής και προσήλωσης
στην Μεγαλόχαρη, ξαναπαίρνουν το δρόμο
της επιστροφής για τη Σιάτιστα. Στο μικρό
εκκλησάκι του Προφήτου Ηλία Μικροκάστρου οι καβαλάρηδες σταματούν για λίγο
να ξεκουραστούν, κάτω από τις αιωνόβιες
σκιερές βαλανιδιές. Εκεί ταϊζουν και περιποιούνται τα ζώα τους και στρώνουν στο
τραπέζι τους το μενού της ημέρας που είναι
τούρτες (ψωμιά) στολισμένες με ξεφλουδισμένα αμύγδαλα, κεφτέδες, τυρί, κοτόπουλα γεμιστά και παλιό σιατιστινό κρασί
που φυλάγεται στις στολισμένες τσότρες
(μπούκλες).
Όλα αυτά οι καβαλάρηδες τα έχουν στα
δισάκια τους που είναι κρεμασμένα στο
πίσω μέρος της σέλας και σκεπασμένα με
τις κόκκινες φλοκάτες για να μην φαίνονται.
Και ενώ απολαμβάνουν το γεύμα τους, η
μουσική κάθε παρέας παίζει επιτραπέζιους
παραδοσιακούς ήχους. Κατά το μεσημέρι
ετοιμάζονται να πάρουν το δρόμο της επιστροφής για την θριαμβευτική τους είσοδο
στη Σιάτιστα. Ακολουθούν πάλι το μονοπάτι που είναι χαραγμένο στην πλαγιά του
βουνού Χαϊρι. Η μία ομάδα ακολουθεί την
άλλη. Τα άλογα ένα-ένα αραδιάζονται στην
πλαγιά του βουνού, περπατούν καμαρωτά
κι ανάμεσά τους και κανένα γαϊδουράκι που
συνήθως έχουν μικρά παιδιά που ακολουθούν τις παρέες. Οι Αρχές του τόπου και
πολύς κόσμος περιμένουν και υποδέχονται
τους καβαλάρηδες στην είσοδο της πόλεως
στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Οι πιο
ανυπόμονοι, όμως, κάτοικοι βγαίνουν και
υποδέχονται τους πανηγυριώτες στη θέση
«Ντουλάπι Εικονοστάσι» για να απολαύσουν και το καταπληκτικό θέαμα, όταν τ'
άλογα είναι αραδιασμένα ένα ένα στην πλαγιά του βουνού.
Αφού συγκεντρωθούν όλες οι ομάδες των
καβαλάρηδων, σχηματίζεται πομπή. Μπροστά τα όργανα από κάθε παρέα. Κατά τη
διάρκεια της πομπής γίνεται επίδειξη δεξιοτεχνίας των καβαλάρηδων, ανταλλάσσονται οι τσότρες στον αέρα και φθάνουν στην
πλατεία της Χώρας όπου οι κάτοικοι και
επισκέπτες τους υποδέχονται πανηγυρικά.
Ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί από τους
καβαλάρηδες καθώς και απ' όλους τους
παρευρισκόμενους ντόπιους και ξένους. Tο
γλέντι συνεχίζεται στην πλατεία της Χώρας
περίπου δυο ώρες και ύστερα οι παρέες
ξεκινούν για τη Γεράνεια, όπου τους περιμένουν και τους υποδέχονται στην πλατεία,
όπου συνεχίζεται ο χορός απ' τους καβαλάρηδες με αμείωτο κέφι και ζωντάνια.
Ύστερα από μικρή ανάπαυλα παίρνουν
πάλι τα άλογα και τα όργανα και επισκέπτονται τα σπίτια από εορτάζοντες. Μπαίνουν
απ' την αυλόπορτα, παίρνουν το κέρασμα
καβάλα, εύχονται χρόνια πολλά, ξεπεζεύουν και ρίχνονται στο χορό μαζί με τους

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

(Κατά Ματθαίον, κεφ. 14:22-34)

«ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ
ΠΡΟΣΕΥΞΑΣΘΑΙ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Το άγιο παράδειγμα του Κυρίου μας που
ανέβηκε μόνος στο όρος για να προσευχηθεί απερίσπαστος, μας θέτει μπροστά μας
το θέμα της «κατ’ ιδίαν» προσευχής, δηλ. της
ατομικής προσευχής.
«Ανέβη εις το όρος
κατ’ ιδίαν προσεύξασθαι»
Ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό νοιώθει απέραντη μοναξιά, δεν κοινωνεί το άχραντο Σώμα
και το τίμιο Αίμα Του διότι (ευτυχώς) γνωρίζει
την αμαρτωλότητά του, και δυστυχώς διότι
δεν τον αφήνει η εγωιστική υπερηφάνειά του
να μετανοήσει και επιστρέψει. Προσπαθεί να
γεμίσει την ψυχή του με την άνεση και την διασκέδαση, αλλά τίποτε δεν μπορεί να την γεμίσει και την αναπαύσει, διότι είναι πλασμένη
«κατ’ εικόνα Θεού». Μόνον όταν συναντήσει
τον Θεό, ξεκουράζεται και γαληνεύει. Και η
συνάντηση αυτή γίνεται όταν η ψυχή «ανέβη
εις το όρος», «κατ’ ιδίαν» για να προσευχηθεί. Τη μυστική αυτή συνάντησή της ψυχής
με τον Θεό την συνιστά ο Κύριος, γι’ αυτό και
μας παραγγέλλει: «Συ όταν προσεύχη, είσελθε εις το ταμείον σου και κλείσας την θύραν
σου πρόσευξαι τω πατρί σου τω εν τω κρυπτώ» (Ματθ. 6:6). Συ ο Χριστιανός, όταν θέλεις να προσευχηθείς, είσελθε στο ιδιαίτερο
δωμάτιό σου και, αφού κλείσεις τη θύρα σου,
προσευχήσου κρυφά, χωρίς να σε βλέπει ανθρώπου μάτι, προς τον ουράνιο Πατέρα σου,
που είναι αόρατος, και πανταχού παρών, και
ο Πατέρας σου που βλέπει την προσευχή,
που κάνεις κρυφά, θα σε αμείψει δι’ αυτήν
στην έσχατη κρίση ενώπιον των αγγέλων και
των ανθρώπων.
Μέσα, λοιπόν, στην ησυχία, η ψυχή με ιερή
και άγια αγάπη θα συνομιλήσει με τον Κύριό
της. Θα του ξεδιπλώσει την ύπαρξή της. Θα
του πει τα κρίματά της. Θα του εμπιστευθεί τα
προβλήματά της. Θα του αναφέρει τους πόνους της, τις θλίψεις της, τους οραματισμούς
της. Ακόμη θα εκφράσει η ψυχή τις άπειρες
ευχαριστίες της, για τις πολλές ευεργεσίες
που έλαβε, θα ψάλλει και μύριες δοξολογίες
στον Λυτρωτή της και Δημιουργό της.

«Η προσευχή είναι μεγάλη αρετή», λέγει ο
ιερός Χρυσόστομος. «Διότι ο καθένας που
προσεύχεται, συνομιλεί με τον Θεό. Πόση
αξία έχει να είναι κανείς άνθρωπος και να συνομιλεί με τον Θεό, όλοι το γνωρίζουν, αλλά
δεν μπορούν να το περιγράψουν με λόγια.
Διότι αυτή η αξία ξεπερνά και την μεγαλοπρέπεια των αγγέλων. Οι άγγελοι γνωρίζοντας αυτό πολύ καλά, έφεραν τις δεήσεις των
προφητών στον Θεό και τους ύμνους και τις
λατρείες με πολύ φόβο, έχοντας και τα πόδια
σκεπασμένα από την μεγάλη ευλάβεια. Και
δείχνουν αυτόν τον φόβον οι άγγελοι που
πετούν και δεν μπορούν να ησυχάσουν, για
να μας βοηθήσουν την ώρα της προσευχής
να αποχωριζόμαστε από τις φροντίδες της
ανθρώπινης φύσεως και με ευλάβεια και
φόβο, να μη φανταζόμαστε κανένα πράγμα
του κόσμου τούτου, αλλά να μας φαίνεται ότι
είμαστε ανάμεσα στους αγγέλους και να κάμνουμε τη λατρεία, όπως και εκείνοι».
«Ανέβη εις το όρος
κατ’ ιδίαν προσεύξασθαι».
Η «κατ’ ιδίαν» επικοινωνία και συνομιλία με
τον Κύριο είναι εντελώς απαραίτητη για τη
ζωή της ψυχής μας. Είναι η αναπνοή της
καρδιάς μας, που στη συνάντησή της με τον
Δημιουργό της νοιώθει, πως πέρα από τη βιολογική ζωή του οργανισμού, υπάρχει και η
εσωτερική ζωή της ψυχής.
Με την πληροφορία αυτή η ανθρώπινη
ύπαρξη βεβαιώνεται για την αξία της ζωής.
Λυτρώνεται από την πικρία της μοναξιάς.
Απλώνεται στον απέραντο κόσμο του πνεύματος. Γι’ αυτό η προσευχή δεν είναι εξαγγελία φράσεων και λέξεων ή ανάγνωση ευχών
και ψαλμών. Είναι προσωπική συνάντηση
της ανθρώπινης εικόνας με τον Δημιουργό
του παντός. Συνάντηση που δεν έχει καμμία σχέση με την «βαττολογία» και χαρίζει
στην ψυχή τη θεία παρουσία, η οποία την
γαληνεύει και ειρηνεύει. Οδηγεί τον άνθρωπο
στον Θεό. Σε απ’ ευθείας διάλογο μαζί Του.
Γι’ αυτή τη ζωντανή ατομική προσευχή γράφει ο ιερός Χρυσόστομος: «... μη νομίσης ότι
η προσευχή είναι τα λόγια. Η προσευχή είναι
πόθος προς τον Θεό, αγάπη ανέκφραστος,
που δεν επιτελείται από τους ανθρώπους,
αλλά υπό της ενεργείας της Θείας Χάριτος»,
περί της οποίας και ο απόστολος Παύλος λέγει; «Πράγματι εμείς δεν γνωριζομε πως πρέπει να προσευχηθούμε, αλλ’ αυτό το Πνεύμα
το Άγιον μεσιτεύει θερμώς για μας και εμπνέει στις καρδιές μας στεναγμούς ιερής κατανύξεως που δεν είναι δυνατόν να εκφραστούν
με λόγια (Ρωμ. 8:26).

εορτάζοντες και το γλέντι τραβάει μέχρι τα
χαράματα, ένα ξεφάντωμα που στα αλήθεια
δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν το μεγαλείο της γιορτής αυτής. Το έθιμο έχει τις
ρίζες του στα δύσκολα εκείνα χρόνια που
περνούσε το έθνος μας στην Τουρκοκρατία. Και όταν οι Τούρκοι ύστερα από αιώνες
αποφάσισαν να δώσουν στους Έλληνες να
γιορτάσουν ελεύθερα δημόσια και επίσημα
τις θρησκευτικές τους γιορτές, συγκεντρώνονταν στην Παναγία για να αποδώσουν
τον υπέρτατο φόρο τιμής και προσήλωσης
στην Υπέρμαχο Στρατηγό, η οποία με τη
θαυματουργική της δύναμη έδινε α' αυτούς

το δικαίωμα να ζουν και να χαίρονται έστω
και για μια μέρα σαν ελεύθεροι άνθρωποι.
Γι’ αυτό και αυτό το ξεφάντωμα, η χαρά, ο
ενθουσιασμός και τα πολυποίκιλα στολίδια
και εξαρτήματα για τον στολισμό των αλόγων. Και καλυμμένη πίσω απ' τους ήχους
των τούρκικων ζουρνάδων και νταουλιών
ανορθώνονταν η ελληνική λεβεντιά και
αποφασιστικότητα μπροστά στα μάτια των
Τούρκων. Τα πρώτα χρόνια οι καβαλάρηδες έφερναν Τούρκους μουσικούς απ’ τη
Νεάπολη με τους ζουρνάδες και νταούλια,
έμπαιναν μπροστά οι ζουρνάδες και πίσω
οι καβαλάρηδες.

Ο Κύριός μας ανηφορίζει στο βουνό, μετά
από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων ανδρών. Όχι για να ξεκουραστεί,
αλλά για να επικοινωνήσει με τον Θεό Πατέρα Του. Ο Ιησούς Χριστός ως αληθινός
Θεός είναι πάντοτε ενωμένος μαζί Του (Ιωαν.
16:32). Αλλά και ως τέλειος άνθρωπος αισθανόταν την ανάγκη να αποσύρεται «κατ’
ιδίαν» και να συνομιλεί ώρες πολλές με τον
Θεό Πατέρα Του από πολλή αγάπη.
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Greek Yogurt Panna Cotta
With Apricot Preserve
Rice With Ampelofylla,
Stafides & Koukounaria
•
•
•
•
•
•
•

(serves 4)
1 cup of wild rice
1/4 cup extra-virgin olive oil
1 small onion, diced (or 1/3 cup)
1 clove of garlic, minced
1/4 cup chopped fresh parsley
2 tsp. of fresh lemon verbena (or
mint), finely chopped
2 Tbsp. + 2 Tbsp. lemon juice
(reserve half for the end)

•
•
•
•
•
•
•

2 Tbsp. of raisins
2 Tbsp. of pine nuts
6 grape vine leaves, jarred in brine
– rinsed and sliced into thin ribbons
(chiffonade)
3 cups of hot chicken or vegetable
stock
1/4 cup chopped fresh dill
fresh ground pepper
Pre-heated 400F oven

1.
In a skillet, add your
olive oil over medium heat then
add the onions and garlic and
stir. Reduce to medium-low and
saute until translucent. Add the
rice and stir for a couple of
Πήτερ
minutes or until the rice toasts
Μινάκης
a bit and absorbs some of the
oil.
2.
Take off the heat and empty into your
baking vessel. Add the parsley, lemon verbena
(or mint), 2 Tbsp. of lemon juice, the raisins, pine
nuts and the ribbons of grape vine leaves. Now add the hot stock and stir to incorporate.
3.
Place in your pre-heated oven for 35-40 minutes uncovered or until there’s no
more liquid in your baking vessel. Remove from the oven and add the chopped fresh dill
and fluff and stir with a fork. Taste and adjust seasoning, adding fresh ground pepper at this
phase. You may add the reserved 2 Tbsp. of lemon juice and mix into the rice.
4.
Serve as a side with a fish or chicken main course.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2 κουτ σούπας σταφίδες
2 κουτ σούπας Κουκουνάρια
6 Αμπελόφυλλα πλυμένα και κομμένα σε λεπτές λωρίδες
3 κούπες ζωμό κοτόπουλου ή
λαχανικών
1 / 4 κούπας φρέσκο ψιλοκομμένο
μάραθο
φρέσκο τριμμένο πιπέρι
Προθερμaίνετε το φούρνο στους
400 Φαρενάιτ

1.
Σε τηγάνι προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε το κρεμμύδι κομμένο σε κύβους, το σκόρδο ψιλοκομμένο κι ανακατεύουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σοτάρουμε μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε το ρύζι κι ανακατεύουμε για κάνα δύο
λεπτά μέχρι να απορροφηθεί μερικό από το λάδι.
2.
Κατεβάζουμε από τη φωτιά και μεταφέρουμε τα υλικά σε ταψί όπου προσθέτουμε
το μαϊντανό, τη μέντα, 2 κουτ σούπας χυμό λεμονιού, τις σταφίδες, τα κουκουνάρια και τις
λεπτές λωρίδες από αμπελόφυλλα. Προσθέτουμε το ζεστό ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών κι ανακατεύουμε.
3.
Τοποθετούμε το ταψί στον προθερμασμένο φούρνο για 35-40 λεπτά χωρίς να το
καλύπτουμε μέχρι να πιει το περισσότερο ζουμί. Βγάζουμε από το φούρνο και προσθέτουμε το φρέσκο ψιλοκομμένο μάραθο κι ανακατεύουμε με πιρούνι. Αλατοπιπερώνουμε και
προσθέτουμε τις 2 κουτ σούπας χυμό λεμονιού που κρατήσαμε κι ανακατεύουμε πάλι με
το ρύζι.
4.
Το πιάτο από Ρύζι με Αμπελόφυλλα, Σταφίδες και Κουκουνάρια σερβίρετε ως
συμπλήρωμα με κύριο γεύμα ψάρι ή κοτόπουλο.

• 1 Tbsp. of pure vanilla extract
• 2 cups of Krinos sheep’s milk yogurt
Garnish
• 1/2 cup apricot Preserve
• splash of vanilla extract
• 2 Tbsp. Muscat de Limnos
• ground unsalted pistachios

1.
Add your water to a cup and
sprinkle the gelatin into and stir in with a
spoon, set aside. In a small pot, add the
cream, tea bags, sugar and vanilla and
bring up to a simmer. Take off the heat and
allow the tea to steep in the cream for 30
minutes.
2.
Remove the tea bags and reheat
your cream to 110F and stir-in the gelatin
until melted/incorporated.
3.
Add the yogurt to a mediumsized bowl and whisk until smooth. Place
a strainer over the bowl. Whisk to blend
yogurt and cream and pour equal amounts
into glasses or 1/2 cup ramekins. Place in
the fridge and allow to set for a minimum of
3 hours.
4.
Meanwhile, place your apricot preserve in a small pot and add the vanilla and
wine and stir in and simmer for a couple minutes or until smooth. Take of the heat and allow
to cool.
5.
If serving out of a glass, spoon some apricot on top and pistachios. If using a
ramekin, carefully run a butter knife around the edge to loosen and place a place on top.
Hold the plate tightly over the ramekin and invert. Quickly jerk the panna cotta to loosen
and unmold. Serve with apricot topping and pistachios.

Ελληνικό γιαούρτι Panna
Cotta με βερίκοκο

Ρύζι με Αμπελόφυλλα,
Σταφίδες και Κουκουνάρια
(4 μερίδες)
1 κούπα άγριο ρύζι
1 / 4 κούπας αγνό παρθένο
ελαιόλαδο
1 μικρό κρεμμύδι κομμένο σε κύβους
(1 / 3 κούπας)
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο
1 / 4 κούπας φρέσκος μαϊντανός
2 κουτ γλυκού μέντας ψιλοκομμένη
2 κουτ σούπας+ 2 κουτ σούπας χυμός λεμονιού (για το τέλος)

(serves 6)
1/4 cup cold water
1 envelope of unflavoured gelatin (or
2 1/4 tsp.)
1 cup of whipping cream
3 bags of Oreanthi “Relax” tea leaves
(or camomille tea)
1/3 cup sugar

•
•
•
•
•
•

( 6 τεμάχια)
1/4 φλιτζάνι κρύο νερό
1 φάκελος αρωματισμένης ζελατίνης
(ή 2 1/4 κουταλάκι του γλυκού.)
1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος
3 φακελάκια τσαγιού Oreanthi
“Relax” (ή τσάι χαμομήλι)
1/3 φλιτζάνι ζάχαρη
1 κουταλιά της σούπας, αγνού

εκχυλίσματος βανίλιας
2 φλιτζάνια γιαούρτι πρόβειου γάλακτος Κρίνος
Γαρνιτούρα
• 1/2 φλιτζάνι βερίκοκο
• εκχύλισμα βανίλιας
• 2 κουταλιές της σούπας κρασί Μουσκάτ της Λήμνου
• αλεσμένα φιστίκια
•

1.
Προσθέτουμε το νερό σε ένα φλιτζάνι, ρίχνουμε τη ζελατίνη και ανακατεύουμε
με ένα κουτάλι κι ύστερα αφήνουμε το μίγμα στην άκρη. Σε μια μικρή κατσαρόλα, προσθέτουμε την κρέμα, τα φακελάκια τσαγιού, τη ζάχαρη και τη βανίλια και σιγοβράζουμε.
Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε την κρέμα να πιει το τσάι για 30 λεπτά.
2.
Αφαιρούμε τα φακελάκια τσαγιού και αναθερμαίνουμε την κρέμα στους 110 βαθμούς Φαρενάιτ και ανακατεύουμε τη ζελατίνη μέχρι να λιώσει / ενσωματωθεί.
3.
Προσθέτουμε το γιαούρτι σε ένα μπολ μεσαίου μεγέθους και το χτυπάμε ελαφρά
μέχρι να μαλακώσει. Τοποθετούμε ένα σουρωτήρι πάνω από το μπολ. Χτυπάμε ελαφρά
να ανακατέψουμε το γιαούρτι μαζί με τη κρέμα και μοιράζουμε ίσες ποσότητες σε ποτήρια
ή το μισό σε φορμάκια. Τοποθετούμε στο ψυγείο και αφήνουμε για τουλάχιστον 3 ώρες.
4.
Εν το μεταξύ, τοποθετούμε τα βερίκοκα σε μια μικρή κατσαρόλα και προσθέτουμε τη βανίλια και το κρασί. Αφού τα ανακατέψουμε, τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για λίγα
λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσουν.
5.
Εάν σερβίρουμε στο ποτήρι, προσθέτουμε λίγο βερίκοκο στην κορυφή και φιστίκια. Εάν χρησιμοποιείτε φορμάκια, περάστε προσεκτικά με ένα μαχαίρι βουτύρου γύρω
από την άκρη για να χαλαρώσετε την πανακότα και τοποθετήστε ένα πιάτο από πάνω.
Κρατήστε το πιάτο σφιχτά πάνω από το ramekin και αναστρέψτε. Γρήγορα τραβήξτε την
πανακότα για να χαλαρώσει και να βγει από τη φόρμα. Σερβίρουμε πάλι με βερίκοκο και
φιστίκια.

Καλές καλοκαιρινές διακοπές!

Happy
Summer!
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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

