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Κάθε νέο έτος, οι δημοτικοί σύμβουλοι του
Τορόντο συνεδριάζουν για να καταλάβουν
πώς ακριβώς θα διαχειριστούν τον
προϋπολογισμό της πόλης την επόμενη
χρονιά. Δεν είναι ποτέ εύκολο έργο, το να
ασχολείσαι με έναν προϋπολογισμό για μια
πόλη του μεγέθους της πόλης του Τορόντο.
Προσπαθώντας
να
απλοποιήσουμε
το
προϋπολογισμό,
ακολουθούν
συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά με το τι διακυβεύεται και τι να
περιμένουμε από τον προϋπολογισμό
λειτουργίας του Τορόντο
σελίδα 4
για το 2022.

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού
Κ. Μητσοτάκη με τους επικεφαλής
της Ελλάδας στο εξωτερικό

Η «περιθωριακή μειονότητα» στη
συνοδεία φορτηγών με «απαράδεκτες
απόψεις» δεν αντιπροσωπεύει
τους Καναδούς δήλωσε ο Trudeau
Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau δήλωσε ότι η «περιθωριακή
μειονότητα» που κατευθύνεται προς την Οτάβα με μια
συνοδεία φορτηγών που έχει «απαράδεκτες απόψεις» δεν
αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που αισθάνονται οι περισσότεροι
Καναδοί.
Πρόσθεσε ότι «σχεδόν το 90%» των φορτηγατζήδων στον
Καναδά «είναι εμβολιασμένοι».

Η Πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για την επικοινωνία
με τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών της
χώρας στο εξωτερικό και την παρουσίαση των βασικών
προτεραιοτήτων και στόχων της εξωτερικής πολιτικής
για το 2022, έχει στόχο τον συντονισμό της κυβέρνησης
με τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών για την
καλύτερη προώθηση των εθνικών στόχων και θέσεων.
Πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη
είναι η επικοινωνία αυτή σε ανώτατο
σελίδα 7
επίπεδο να καθιερωθεί σε ετήσια βάση.
Τέλος στα
σενάρια αλλαγής
του εκλογικού
νόμου

σελίδα 8

Τριήμερη συζήτηση στη
Βουλή για την πρόταση
μομφής που κατέθεσε
ο Αλ. Τσίπρας
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Canada’s big-city
mayors call on
federal government
for transit funding
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rate, but warns of
looming hikes
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

H ROAD

DANFORT

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

S p e c i a l s e f f e c t i v e J a n u a r y 2 8 th t i l F e b r u a r y 3 rd, 2 0 2 2

Now Selling

Beer, Wine & Cider
Ontario Grown

Product of Mexico

Sweet Gala Apples

Fresh Asparagus

3

1

Canadian Raised Beef “AAA” Or Higher

New York Striploins
Steaks

Rib End Pork Chops

2

12

Astro

lb/6.59 kg

Yogurt

Christie

Oreo Cookies

12x100 g

3

Allen’s

/each

Aurora

Fruit Punch

2

49
/each

lb/6.59 kg
Deli Sliced

/each

Provolone Cheese
9.07 lb

11.29 lb

2

49

lb/28.64

/100 g

/100 g

Wonder

Wonder

180 g

White, Whole Wheat, Plus Fibre or
Texas Toast
675 g

8’s

Sliced Bread

2/

6

50

1

99

Old Dutch

2

English Muffin 6’s
Hot Dog & Hamburger Buns

2

49

49
/each

/each

Sponge Towels

Cashmere

Arm & Hammer Clean & Simple

3-6 rolls

24=48 rolls

1.81 lt

Paper Towels

Extra Virgin
Olive Oil

8x200 ml

3

99

Tomato Basil
Turkey Breast

Potato Chips

261-270 g

99

Deli Sliced

99

99

2

Jumbo Sweet
Golden Pineapples

99

lb/3.28 kg

lb/8.80 kg

Product of Costa Rica

Sweet Red or Yellow
Bell Peppers

49

99

Ontario Raised

Product of Mexico

Bathroom Tissue

Laundry Detergent

750 ml

2

49
/each

6

99
/each

4 12
99
/each

99
/each

3

99
/each
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Η «περιθωριακή μειονότητα» στη
συνοδεία φορτηγών με «απαράδεκτες
απόψεις» δεν αντιπροσωπεύει
τους Καναδούς δήλωσε ο Trudeau
Ο πρωθυπουργός Justin
Trudeau δήλωσε ότι η
«περιθωριακή
μειονότητα» που κατευθύνεται
προς την Οτάβα με μια
συνοδεία φορτηγών που έχει «απαράδεκτες απόψεις» δεν αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που αισθάνονται οι περισσότεροι Καναδοί.
Οι διοργανωτές της συνοδείας φορτηγών
ήταν ανένδοτοι ότι αυτές οι εξτρεμιστικές
φωνές δεν αντιπροσωπεύουν τη θέση των
διαδηλωτών.
«(Καναδοί) που ήταν εκεί ο ένας για τον άλλον, που γνωρίζουν ότι το να ακολουθούμε
την επιστήμη και να προστατεύουμε ο ένας
τον άλλον είναι ο καλύτερος τρόπος για να
συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τις ελευθερίες μας, τα δικαιώματά μας, τις αξίες μας
ως χώρα».
Πρόσθεσε ότι «σχεδόν το 90%» των
φορτηγατζήδων στον Καναδά «είναι
εμβολιασμένοι».
Η Tamara Lich, διοργανώτρια της συνοδείας φορτηγών, είπε σε βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα της αυτοκινητοπομπής
στο Facebook ότι οι πιο ακραίες φωνές στο
κίνημα δεν αντικατοπτρίζουν τη θέση των
διαδηλωτών.
«Όπως γνωρίζετε, είμαστε καθ' οδόν προς
την Οττάβα για να πραγματοποιήσουμε
μια ειρηνική διαμαρτυρία. Θέλω απλώς να
πω ότι κανείς σε αυτήν τη συνοδεία δεν θα
υποκινεί τη βία ή θα εκφωνεί απειλές. Δεν
είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό», είπε η
Lich στο βίντεο.
«Αν δείτε κάποιον που προσπαθεί να συσχετιστεί μαζί μας και ενεργεί με αυτόν τον
τρόπο, πρέπει να λάβετε τον αριθμό του
φορτηγού του και την πινακίδα κυκλοφορίας του και να το αναφέρετε στην αστυνομία
και να το στείλετε σε εμάς και θα το αναφέρουμε στην αστυνομία. Δεν είναι αυτός ο
στόχος μας. Η βία και οι απειλές δεν είναι
στόχοι μας».
Η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε αρχικά με
επίκεντρο τις αντίθετες εντολές εμβολίων - ειδικά αυτή που απευθύνεται σε
οδηγούς φορτηγών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2021 ότι όλοι
οι Καναδοί φορτηγατζήδες που θέλουν
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να περάσουν τα σύνορα από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εμβολιαστούν προκειμένου να αποφευχθεί η
καραντίνα 14 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καθιέρωσαν επίσης τη δική τους
απαγόρευση για τους μη εμβολιασμένους οδηγούς φορτηγών το Σάββατο,
μια εβδομάδα αφότου ο Καναδάς εφάρμοσε την πολιτική του.
Όταν η καναδική πολιτική εμβολίων τέθηκε
σε ισχύ στις 15 Ιανουαρίου, πολλοί φορτηγατζήδες και πολιτικοί τάχθηκαν κατά της
εντολής — και λίγο περισσότερο από μία
εβδομάδα αργότερα, στις 23 Ιανουαρίου, οι
φορτηγατζήδες βγήκαν στο δρόμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Σε μια ανάρτηση από τη σελίδα Freedom
Convoy 2022 στο Facebook, ο οργανισμός
είπε ότι η αυτοκινητοπομπή είναι «αντίθετη
προς τις κυβερνητικές εντολές», εξηγώντας
ότι αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε εντολή
εμβολίων — όχι μόνο σε αυτήν για τους
φορτηγατζήδες.
Μία από τις ομάδες που σχετίζονται με την
εκδήλωση, Canada Unity, έχει συντάξει ένα
ψευδο-νομικό «μνημόνιο κατανόησης» που
σκοπεύουν να παρουσιάσουν στην Κυβερνήτη στρατηγό Mary Simon και στη Γερουσία, το οποίο λανθασμένα πιστεύουν ότι
θα ανάγκαζε την κυβέρνηση να ακυρώσει
το COVID- 19 μέτρα δημόσιας υγείας, ή να
αναγκάσουν την κυβέρνηση να παραιτηθεί
μαζικά.
Στη συνομιλία Zello των διαδηλωτών, η
οποία είναι μια εφαρμογή walkie-talkie, πολλοί υποστηρικτές εξέφρασαν την ελπίδα ότι
η διαμαρτυρία τους θα είχε ως αποτέλεσμα
τον τερματισμό των εντολών εμβολίων και
άλλων μέτρων δημόσιας υγείας.

Το Οντάριο είναι «πολύ κοντά» στη
συμφωνία των $10 /ημέρα παιδικής
φροντίδας σε παιδικούς σταθμούς
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Το Οντάριο είναι πλέον η
μόνη επαρχία στον Καναδά
που δεν έχει συνάψει συμφωνία παιδικής μέριμνας
10 δολαρίων ημερησίως, αφού η άλλη που
ήταν εκτός, το Nunavut, υπέγραψε συμφωνία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη
Δευτέρα.
Το Queen's Park είναι «πολύ κοντά» σε μια
συμφωνία και «αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα».
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε τη συμφωνία 66 εκατομμυρίων δολαρίων με το Nunavut το πρωί της Δευτέρας.
Ο Τριντό ανέφερε ότι η συμφωνία θα μειώσει στο μισό τα τέλη παιδικής φροντίδας
του Nunavut μέχρι το τέλος του έτους, με το
χαμηλό ποσό των $10 την ημέρα να τίθεται
σε ισχύ έως τον Μάρτιο του 2024.
«Οι οικογένειες στο Οντάριο συνεχίζουν να
συνθλίβονται από τα τεράστια τέλη παιδικής φροντίδας του Οντάριο», ανέφερε σε
δήλωση. «Η τιμή των αγαθών συνεχίζει να
ανεβαίνει και οι γονείς στο Οντάριο αναγκάζονται να πληρώσουν τις ιλιγγιώδεις αμοιβές της επαρχίας σε επίπεδο υποθηκών.
«Η άρνηση του Νταγκ Φορντ να θέσει τους
γονείς και τις νεαρές οικογένειες σε προτεραιότητα σημαίνει ότι οι γονείς πληρώνουν
2.000 δολάρια το μήνα ή περισσότερα σε

παιδική μέριμνα ενώ οι οικογένειες σε κάθε
άλλη δικαιοδοσία της χώρας πληρώνουν
έως και 10 δολάρια την ημέρα».
«Η κυβέρνησή πρέπει να υπογράψει μια
συμφωνία για τη φροντίδα των παιδιών με
10 δολάρια την ημέρα τώρα».
Τον Νοέμβριο, ο υπουργός Παιδείας του
Οντάριο, Στίβεν Λέτσε, τόνισε ότι η επαρχία παραμένει «δεσμευμένη» στην επίτευξη
συμφωνίας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και είπε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η ομοσπονδιακή φιλελεύθερη κυβέρνηση
σχεδιάζει να δαπανήσει 30 δισεκατομμύρια
δολάρια σε διάστημα πέντε ετών για να μειώσει τα τέλη παιδικής φροντίδας κατά μέσο
όρο στα 10 δολάρια την ημέρα σε όλη τη
χώρα.
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Ford έχει
τονίσει ότι θέλει μια καλύτερη συμφωνία για
την επαρχία — μια συμφωνία που να είναι
ευέλικτη και βιώσιμη πέρα από το αρχικό
πενταετές σχέδιο.
«Τι θα γίνει μετά από πέντε χρόνια;» ρώτησε
ο Ford τον περασμένο Νοέμβριο. «Θα πλύνουν τα χέρια τους και θα φύγουν και εμείς
θα έχουμε κολλήσει με τη χρηματοδότηση;
Όχι, χρειαζόμαστε μια καλή συμφωνία» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Αλλά οι διοργανωτές απωθούν οποιονδήποτε παρεκκλίνει από το μήνυμά τους,
που είναι να διατηρήσουν τη διαμαρτυρία
ειρηνική.
«Αυτό αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και δεν είμαστε εδώ για να είμαστε
βίαιοι ή κάτι παρόμοιο», είπε η Lich.
«Δεν είναι αυτή η αποστολή μας. Δεν είναι
αυτή η εντολή μας».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη, ο
υπουργός Μεταφορών Ομάρ Αλγκάμπρα
είπε ότι «η διαμαρτυρία είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας».
«Ο κόσμος έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί.
Πρέπει να είναι ειρηνικό, πρέπει να υπάρχει
σεβασμός», είπε.
«Είμαι αισιόδοξος και σίγουρος ότι οι διαδηλωτές θα σεβαστούν τους νόμους μας. Σε
τελική ανάλυση, υποστηρίζουν το κράτος
δικαίου και τον νόμο και την τάξη».
Ο Alghabra πρόσθεσε ότι τα «θέματα

ασφάλειας» ανατίθονται στους «πράκτορες
ασφαλείας».
Σύμφωνα με την αστυνομία της Οτάβα, οι
διοργανωτές της συγκέντρωσης τους είπαν
ότι η διαμαρτυρία του Σαββάτου θα είναι
«ένα σημαντικό και εξαιρετικά ρευστό γεγονός» που θα μπορούσε να διαρκέσει «για
παρατεταμένη περίοδο».
«Σχεδιάζουμε για μια σειρά πιθανών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,
αντιδιαδηλώσεων, αποκλεισμού διασταυρώσεων, παρεμβολών σε κρίσιμες υποδομές και παράνομης και βίαιης δραστηριότητας», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της
αστυνομίας της Οτάβα, Τρις Φέργκιουσον.
Πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι θα πρέπει «να
αποφεύγουν τα ταξίδια στο κέντρο της πόλης, αν είναι δυνατόν».
Η διαδήλωση αναμένεται να ξεκινήσει το
Σάββατο γύρω στην ώρα του μεσημεριανού
γεύματος.
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Απόλυτη «σιωπή» στη παροικία

λειτουργίας είναι 14,99 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο δεκαετής προϋπολογισμός ΄της πόλης
ανέρχεται στα 45,48 δισεκατομμύρια δολάρια.

Απόλυτη σιωπή επικρατεί στη
παροικία. Ουσιαστικά τα παροικιακά νέα είναι ανύπαρκτα ή αυτό που λέμε… «με το
σταγονόμετρο».
Ακούγονται κάποιες ανεπιβεΓιάννης
βαίωτες φήμες ή κουτσομπολιά
Κακαγιάννης
χωρίς ουσιαστική βάση. Από την
Ελληνική Κοινότητα περιμένουμε
κάποια ανακοίνωση του νέου ΔΣ αλλά βέβαια οργανώνονται στα νέα δεδομένα. Η Αρχιεπισκοπή,
συνεχίζει τη συνηθισμένη σιωπή της αν και ακούγονται πολλές φήμες για αποχωρήσεις
ιερέων, μεταθέσεις κλπ.

Τον Δεκέμβριο, οι δημοτικοί σύμβουλοι ενέκριναν τους προϋπολογισμούς για το νερό και
τα λύματα, τα στερεά απόβλητα και την Αρχή Στάθμευσης του Τορόντο, τους λεγόμενους
προϋπολογισμούς που υποστηρίζονται από συντελεστές, που ονομάζονται έτσι επειδή
χρεώνονται ξεχωριστά.

Η αλήθεια είναι πως τα μέτρα που λαμβάνονται από τη Πολιτεία για τον κορονοϊό έχουν
«γονατίσει» στη κυριολεξία τους παροικιακούς οργανισμούς και θα χρειαστούν άμεσα την
δική μας συμβολή και συμπαράσταση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να επανακάμψουν.
Για να επιτευχθεί αυτό όμως θα πρέπει οι Οργανισμοί αυτοί να διατηρήσουν τη γέφυρα
επικοινωνίας ανοικτή με τη παροικία. Αλλιώς θα χτυπήσουν στα βράχια.

Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον προϋπολογισμό της
πόλης του Τορόντο για το 2022

Κάθε νέο έτος, οι δημοτικοί σύμβουλοι του Τορόντο
συνεδριάζουν για να καταλάβουν πώς ακριβώς θα
διαχειριστούν τον προϋπολογισμό της πόλης την
επόμενη χρονιά. Δεν είναι ποτέ εύκολο έργο, το να
ασχολείσαι με έναν προϋπολογισμό για μια πόλη
του μεγέθους της πόλης του Τορόντο.

Προσπαθώντας να απλοποιήσουμε το προϋπολογισμό, ακολουθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις και
απαντήσεις σχετικά με το τι διακυβεύεται και τι να
περιμένουμε από τον προϋπολογισμό λειτουργίας
του Τορόντο για το 2022.
Ποιο είναι το μέγεθος του προϋπολογισμού;
Ο προϋπολογισμός του Τορόντο που υποστηρίζεται κυρίως από φόρους και συντελεστές
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Ο προϋπολογισμός λειτουργίας που υποστηρίζεται από φόρους είναι το 96,9% του συνόλου, ή 13,03 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ποιος είναι ο αντίκτυπος για έναν ιδιοκτήτη σπιτιού;
Ο προϋπολογισμός προτείνει συνολική αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 4,4 %
— αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 2.9%, βάσει του ποσοστού πληθωρισμού,
επιπλέον της αύξησης του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 1.5%, ετησίως για το ταμείο
κτιρίων πόλης του Τορόντο. Για έναν ιδιοκτήτη σπιτιού, αυτό θα σημαίνει $141 περισσότερα
το χρόνο σε ένα μέσο σπίτι με εκτιμώμενη αξία $687,185.
Τι γίνεται αν κατοικώ σε πολυκατοικία (condominium), νοικιάζω ένα διαμέρισμα ή
διευθύνω μια επιχείρηση;
Οι πολυκατοικίες δεν θα σημειώσουν αύξηση, οι εμπορικές θα είναι 1.45% και οι βιομηχανικές ιδιοκτησίες θα σημειώσουν αύξηση 0.97%. Οι μικρές επιχειρήσεις θα αρχίσουν σταδιακά να βλέπουν μείωση 15% στους φόρους ακίνητης περιουσίας τους, για να βοηθηθούν
να ανακάμψουν από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.
Επομένως, οι ιδιοκτήτες κατοικιών, οι εμπορικοί και βιομηχανικοί ιδιοκτήτες πληρώνουν
λίγο περισσότερο φέτος. Αυτό θα γίνει τελικά;
Όχι απόλυτα. Μέσω επαρχιακών και ομοσπονδιακών φόρων, θα συνεισφέρετε επίσης μέρος των 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα χρειαστεί η πόλη από τις ομοσπονδιακές
και τις επαρχιακές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του COVID-19 τον
περασμένο χρόνο.
Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 στην πόλη;
Η πόλη θα χρειαστεί 561 εκατομμύρια δολάρια σε υποστήριξη συγκοινωνιών, 288 εκατομμύρια δολάρια σε υποστήριξη κατοικιών αστέγων, συμπλήρωση 266 εκατομμυρίων δολαρίων από απώλεια εταιρικών εσόδων και 60 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετο κόστος
δημόσιας υγείας. Αυτό αφήνει το υπόλοιπα 224 εκατομμύρια δολάρια σε άλλες διάφορες
επιπτώσεις που η πόλη χρειάζεται βοήθεια για να καλύψει.
Υπάρχει βοήθεια από την Ottawa και Queen’s Park;
Η πόλη ελπίζει να κάνει κάτι περισσότερο από το να διαχειρίζεται το απλό νερό το 2022.
Υπάρχουν 135 εκατομμύρια δολάρια σε νέες επενδύσεις που θα χρειαστούν βοήθεια από
άλλα επίπεδα διακυβέρνησης.
Η πόλη του Τορόντο θα καλύψει 54 εκατομμύρια δολάρια από αυτά μέσω φόρων ακίνητης
περιουσίας, αλλά τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν 71 εκατομμύρια δολάρια για κοινωνικά προγράμματα και προγράμματα δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής
φροντίδας, της μεταρρύθμισης της μακροχρόνιας φροντίδας, της στέγασης και της συμφιλίωσης και της καταπολέμησης του ρατσισμού κατά των Μαύρων. 34 εκατομμύρια δολάρια
για μια ασφαλή και βιώσιμη πόλη, που θα σημαίνει χρηματοδότηση για την ασφάλεια της
κοινότητας, την αντιμετώπιση κρίσεων, την κινητικότητα και την κοινοτική ανάπτυξη. Επίσης, 29 εκατομμύρια δολάρια για τον εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας των πληροφοριών, του γενικού εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού
και του μετασχηματισμού των αναπτυξιακών εφαρμογών.
Είναι ο προϋπολογισμός τελεσίδικος;
Είμαστε μακριά από αυτό. Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Τορόντο και επίσης το κοινό θα
εξετάσουν το όλο θέμα λεπτομερώς. Από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου, η επιτροπή προϋπολογισμού θα επανεξετάσει το σχέδιο και στις 24 και 25 Ιανουαρίου θα ακούσει το κοινό.
Στις 28 Ιανουαρίου και ξανά στις 7 Φεβρουαρίου, η επιτροπή προϋπολογισμού θα συζητήσει και θα περάσει οποιεσδήποτε αλλαγές στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του
Τορόντο στις 11 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια το συμβούλιο θα εγκρίνει το όλο θέμα σε
ειδική συνεδρίαση στις 17 Φεβρουαρίου.

Μόνο Έλληνες, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν

Tι έγινε και για πρώτη φορά ύστερα από πολύ καιρό
θα σφυρίξουν μόνο Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια
τoυ πρωταθλήματος της Super League 1; Σταμάτησε, μήπως, η ξενομανία του Άγγλου αρχιδιαιτητή
Μαρκ Κλάτενμπεργκ; Η απάντηση είναι ότι το ταμείον της ΕΠΟ είναι μείον. Δεν επαρκεί για αφίξεις ξένων διαιτητών, αλλά ούτε καν για τον ίδιο τον Μαρκ
Κλάτενμπεργκ των 50.000 ευρώ τον
μήνα. Ο δε εκτελών χρέη προέδρου στην ΕΠΟ Παναγιώτης Δημητρίου είχε δηλώσει πρόσφατα ότι
μέρος του 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο που στοιχίζει η
διαιτησία γενικώς πρέπει να επωμισθούν οι
«Big-4», Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
συνεχίζεται
ΠΑΟΚ.

στη σελίδα 5
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Οι πλούσιοι και οι ισχυροί Ελληνες εντός και εκτός Ελλάδος οφείλουν να επωμισθούν ένα
κομμάτι μιας εθνικής προσπάθειας για την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας.

Ελπίζουμε όλοι ότι η κρίση δεν θα έλθει. Πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι να την αντιμεΣύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Political», έχουν συνδράμει οικονομικά μόνο
τωπίσουμε. Και έχουμε μείνει πολύ πίσω σε δύο κρίσιμους τομείς μεγάλης σημασίας: τη
ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
δημόσια διπλωματία και την αποτελεσματική προετοιμασία της Διασποράς.
Η Διασπορά θα έπρεπε να είναι ένα θεμελιώδες όπλο μας. Δεν είναι, και για αυτό ευθύνοΑπόδημος ελληνισμός: «Έπεφταν ρουκέτες στις αυλές», νται διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις που προτιμούσαν να συνομιλούν με τους «επαγγελματίες ομογενείς» και άφησαν τους δεσμούς να χαλαρώσουν. Μονάδες υπάρχουν και
λένε οι Έλληνες της Ουκρανίας
κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ο πρωθυπουργός έχει ένα καλό δίκτυο προσωπικών επαφών
Με την Ουκρανία και τη Ρωσία να είναι στα πρόθυμε σημαίνοντες ομογενείς που θα παίξουν τον ρόλο τους. Ο υπουργός Εξωτερικών ταξιρα σύρραξης η ομογένεια των 91.500 Ελλήνων ζει με
δεύει παντού και αναζωογόνησε την έννοια της ήπιας ισχύος. Δεν φτάνει όμως αυτό. Το
τον φόβο ενός νέου πολέμου και την πιθανότητα ότι
παράδειγμα της οργάνωσης μιας Διασποράς υπάρχει, το έχει τελειο-ποιήσει το Ισραήλ. Θα
θα ξαναζήσουν τον εφιάλτη των προηγούμενων πομπορούσαμε να ζητήσουμε τη συνδρομή των εκπροσώπων και κορυφαίων προσωπικοτήλεμικών αναμετρήσεων. «Και τί να κάνουμε υπάρχει
των της δικής του Διασποράς, που είναι ήδη κοντά μας.
άλλη λύση; Να φύγεις; Πού να φύγεις; Ποιος σε θέλει;
Γι’ αυτό έχουμε συνηθίσει και κουβαλάμε και το άγχος
Οι πλούσιοι και οι ισχυροί Ελληνες εντός και εκτός Ελλάδος οφείλουν να επωμισθούν ένα
και το φόβο και ζούμε, έχουμε συνηθίσει με αυτά να
κομμάτι μιας εθνικής προσπάθειας. Αλλωστε, αν ένα πράγμα μάθαμε από τους «Θριάμζούμε. Και η ζωή συνεχίζεται και τα σχολεία και όλα
βους και τις καταστροφές» είναι πως ο καταλύτης για την αναγέννηση και τη θωράκιση της
λειτουργούν» αναφέρει η Πρόεδρος Κοινότητας Ελλήχώρας ήταν συχνά μια φωτισμένη και δυναμική Διασπορά και μια αστική τάξη που είχε την
νων Μαριούπολης, Νάντια Τσάπνη στο κεντρικό δελαίσθηση χρέους, ότι χρωστάει, όχι ότι της χρωστάνε».
τίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Με το μέλλον να είναι αβέβαιο
οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα τους ξημερώσει η
Ας μου επιτραπεί να σχολιάσω πως δεν είναι οι προσωπικές γνωριμίες του Απόδημου
επόμενη μέρα.
Ελληνισμού του εκάστοτε πρωθυπουργού που θα δώσουν τη λύση τη κρίσιμη στιγμή μια
νέας ελληνοτουρκικής κρίσης. Θα είναι το σύνολο του Απόδημου Ελληνισμού που θα πρέ«Πρέπει να τα καταφέρουνε πρώτα οι πολιτικοί και να τα συζητήσουνε διπλωματικά. Να πει να είναι σε θέση να αντιδράσει. Και για να επιτευχθεί αυτό οι οργανισμοί-θεσμοί της
βρούνε λύση διπλωματικά, μη σκοτώνουνε τον κόσμο. Σαν μάνα το λέω. Εμείς χρειαζό- Ομογένειας δεν θα έπρεπε να είναι χαλαροί. Όταν όμως, απαξιώνονται από την ίδια την
μαστε μόνο ειρήνη, ησυχία και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας χωρίς πόλεμο και μη ζούμε Ελλάδα η οποία έχει την υποχρέωση να πράξει το αντίθετο, αρχικά οργίζεσαι, στη συνέχεια
στα υπόγεια όπως ζούσανε τόσα χρόνια, 3 χρόνια ήταν στα υπόγεια αυτά τα χωριά που απογοητεύεσαι και, προς ικανοποίηση όσων ευθύνονται, τα παρατάς.
βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη» δηλώνει επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό η Πρόεδρος
Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, Αλεξάνδρα Προτσένκο Πιτσατζή. «Δεν Η ευθύνη βαραίνει το πολιτικό σύστημα και όχι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλήακούγονται πυροβολισμοί κλπ, βέβαια στους δρόμους βλέπεις στρατιωτικούς περισσότε- θεια πότε ελληνική κυβέρνηση αφουγκράστηκε την Ομογένεια στο θέματα εθνικά,
ρους αλλά όταν ξέρεις ότι κάπου κοντά σχεδόν κάθε μέρα κάποιο παιδί χάνει τη ζωή του, πατριωτικά, οργανωτικά; Πότε;
εντάξει πραγματικός πόλεμος γίνεται δεν αισθάνεσαι και πολύ καλά, αν και ο άνθρωπος
συνηθίζει και στα χειρότερα έχουμε συνηθίσει κι εμείς με αυτό το βάρος τόσα χρόνια», λέει Μπορώ να πω αρκετά και με στοιχεία, ακόμη περισσότερο μπορώ να τεκμηριώσω το γεγοαπό τη μεριά της η Πρόεδρος Κοινότητας Ελλήνων Μαριούπολης.
νός πως η συνεχιζόμενη αδράνεια της Μητροπολιτικής Ελλάδας, όχι μόνο δεν ανοίγει την
πόρτα της αξιοποίησης, αντιθέτως, με τον χρόνο να κυλά ανεκμετάλλευτος, οι αρνητικές
Την ώρα που οι σειρήνες του πολέμου ηχούν δυνατά οι μνήμες προηγούμενων ετών επα- συνέπειες είναι βαρύτερες, τόσο ώστε -μετά βεβαιότητας- να είναι σαφές πως, στην Αθήνα
νέρχονται. «Το ζήσαμε το 2016 όταν έριχναν με άρματα και οι ρουκέτες έπεσαν ακριβώς δεν καταλαβαίνουν.
στην αυλή του σπιτιού μας αλλά δόξα τω θεώ είμαστε όλοι ζωντανοί, βεβαίως ήταν τρομερό, ήταν πολύ μεγάλο το άγχος αλλά τώρα που πέρασαν 5 χρόνια το ξεχάσαμε και αυτό
αλλά όντως το ζήσαμε», αναφέρει η Ελληνίδα Φιλόλογος στο Σαρντανά της Ουκρανίας,
Ιουλία Ζαρίκοβα.

H Ελλάδα κινδυνεύει και το πιο αποτελεσματικό της όπλο
είναι ο Ελληνισμός του εξωτερικού αλλά…
«Η Διασπορά θα έπρεπε να είναι
ένα θεμελιώδες όπλο μας. γράφει ο
Παπαχελάς.
Θα τολμήσω να προσθέσω πως η συνεχιζόμενη αδράνεια της Μητροπολιτικής Ελλάδας, όχι μόνο δεν ανοίγει την
πόρτα της αξιοποίησης, αντιθέτως, με
τον χρόνο να κυλά ανεκμετάλλευτος,
οι αρνητικές συνέπειες είναι βαρύτερες, τόσο ώστε -μετά βεβαιότητας- να
είναι σαφές πως, στην Αθήνα δε καταλαβαίνουν τίποτα…
Ένας ενδιαφέρον διάλογος ξεκίνησε
στην Ελλάδα για τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει ο Ελληνισμός του εξωτερικού στην αντιμετώπιση των απειλών
που δέχεται σήμερα η πατρίδα μας από
την Τουρκία.
Την αρχή την έκανε ο διευθυντής της «Καθημερινής», Αλέξης Παπαχελάς, που σε κύριο
άρθρο του σημειώνει:
«Εχουμε µπει σε μια δύσκολη και απρόβλεπτη περίοδο με την Τουρκία. Δυτικοί διπλωμάτες και αναλυτές συμμερίζονται τις ελληνικές ανησυχίες και εκτιμούν πως ο Ερντογάν θα
αυξήσει την ένταση θεαματικά είτε με την Ελλάδα είτε με την Κύπρο το επόμενο εξάμηνο.
Οι περισσότεροι, δυστυχώς, δεν αντιλαμβάνονται πως ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται
ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις την Αγκυρα μάλλον αυξάνει τις πιθανότητες να υπάρξει κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η κυβέρνηση έχει κινητοποιηθεί στο διπλωματικό και το στρατιωτικό πεδίο. Κάνει βέβαια
το κλασικό –πια– λάθος να σηκώνει πολύ τις προσδοκίες. Λύνει πάντως με απρόσμενους
ρυθμούς μακροχρόνια προβλήματα και κτίζει συμμαχίες.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Η στήλη του “Νόστου”
Queuing... αλά ελληνικά!
Τις ημέρες των εορτών
ήταν η δεύτερη φορά, μέσα
σε έξι χρόνια, που οι Έλληνες συγκεντρώθηκαν μαζικά σε ουρές αγωνίας. Η
πρώτη ήταν το 2015, όταν
έκλεισαν οι τράπεζες και
Ιάσων
επεβλήθησαν κεφαλαιακοί
Νικόλαος
Ροδόπουλος έλεγχοι, οπότε οι συμπολίτες μας έστηναν ουρές
έξω από τα ΑΤΜ, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τα επιτρεπόμενα
ανά ημέρα μετρητά σε ευρώ, τα οποία θα
ήταν απαραίτητα για την επιβίωσή τους, αν
η Ελλάδα εγκατέλειπε την Ευρωζώνη. Εκείνες οι ταραγμένες ημέρες χαρακτηρίζονταν
από αγωνία για το μέλλον, τόσο σε προσωπικό ή οικογενειακό, όσο και σε κοινωνικό
και εθνικό επίπεδο. «Σε κλείνω, να προλάβω να πάω στο ΑΤΜ», μου έλεγε μια φίλη
στο τηλέφωνο, το επόμενο πρωινό της ανακοίνωσης των capital controls. Στον Καναδά
ήταν ξημερώματα και παρακολουθούσα με
κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, μπαίνοντας
στο ένα site μετά το άλλο, και τηλεφωνώντας παράλληλα στους αγαπημένους μου
ανθρώπους στην Ελλάδα, για να μπορέσω
να πιάσω το κλίμα. Είτε υποστήριζαν, είτε
όχι την κυβέρνηση Τσίπρα, όλοι είχαν στο
μυαλό τους τρία γράμματα: «ΑΤΜ».
Φέτος, σε πιο ψυχρό αυτή τη φορά – λόγω
χειμώνα – κλίμα, η ατμόσφαιρα θύμιζε εν
πολλοίς το καλοκαίρι του 2015. Μόνο που
αυτή τη φορά, τα τρία γράμματα που είχαν
οι Έλληνες στο μυαλό τους ήταν διαφορετικά: «PCR». Ουρές στα ιατρικά κέντρα για
τεστ κορωνοϊού, ουρές στα φαρμακεία για
προμήθεια μασκών και self ή rapid test. Και
όταν μιλώ για ουρές, αναφέρομαι σε κατάληψη του πεζοδρομίου, συχνά για ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, όπως και το
2015. Βέβαια, αυτή τη φορά, η αφορμή για
στήσιμο στην ουρά ήταν διαφορετική για
τον κάθε άνθρωπο· κάποιος είχε συμπτώματα, άλλος χρειαζόταν τεστ για να μπορέσει να πάει στη δουλειά του, αρκετοί έιχαν
στην οικογένεια ή στο φιλικό τους περιβάλλον άνθρωπο που νόσησε και πήγαιναν να
ελεγχθούν και αυτοί προληπτικά, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που που ακολουθούσαν
τη σύσταση του ΕΟΔΥ για covid test πριν
και μετά τα ρεβεγιόν με τους αγαπημένους
τους. Εντούτοις, το κίνητρο ήταν και πάλι το
ίδιο με το 2015: ο φόβος και το θεμελιώδες
ανθρώπινο ένστικτο για επιβίωση. Δυστυχώς, αντί η κοινή αγωνία των παρευρισκόμενων στις ουρές να συνενώσει, μάλλον
χώριζε τους ανθρώπους· ο ένας έβλεπε τον
άλλον (κυρίως τον μπροστινό) ως ανταγωνιστή και ως εμπόδιο στο δρόμο για τα τρία
γράμματα.
«Να βρεθούμε, αλλά πρώτα, να κάνουμε
προληπτικά ένα rapid»... «Τι συμπτώματα
έχεις; Έλεγχο για covid έκανες;»... «Τρίτη δόση έχεις κάνει;»... «Το πιστοποιητικό
εμβολιασμού το πήρες μαζί σου;», ήταν
μερικές φράσεις που άκουσα και είπα δεκάδες φορές, τις εβδομάδες που πέρασα
στην Αθήνα αυτόν τον χειμώνα. Ο φόβος
της νόσησης από τη φονική πανδημία είχε
κυριαρχήσει· ένα συνάχι ήταν αρκετό για
να κινητοποιήσει κάποιον να ελεγχθεί για

κορωνοϊό, και να στηθεί στην ουρά, παρέα
με εκατοντάδες συμπολίτες του. Η ειρωνεία
είναι ότι σε αυτές τις ουρές, λόγω της υψηλοτάτης ζήτησης που επιβάρυνε εν πολλοίς
το υγειονομικό σύστημα, ήταν μεγάλος ο
αριθμός των ανθρώπων που δεν κατάφερναν τελικά να εξυπηρετηθούν και να κάνουν
PCR, όπως το 2015 δεν προλάβαιναν να
βγάλουν μετρητά από το ΑΤΜ. Αυτοί οι άνθρωποι, και το 2015, και το 2021, αποχωρούσαν από τις ουρές σκυθρωποί και με
μετάθεση της αγωνίας για την επαύριον.
Στο απόγειο της υγειονομικής κρίσης των
εορτών, τα ημερήσια κρούσματα ξεπέρασαν τις πενήντα χιλιάδες. Δηλαδή 0.5%
του πληθυσμού της Ελλάδας κρούσματα
ανά ημέρα, ενώ μέχρι τις 20 Δεκέμβρη, τα
ημερήσια κρούσματα ήταν μεν υψηλά, αλλά
δεν είχαν ξεπεράσει τις επτά χιλιάδες. Η
τεράστια αυτή αύξηση ενδέχεται να οφείλεται και στην «απογείωση» του αριθμού των
ελέγχων στη διάρκεια των εορτών. Πρέπει
όμως να αναγνωρίσουμε ότι οι άνθρωποι
που έφαγαν τις ώρες τους στις ουρές είναι
κατά βάση ευσυνείδητοι και λογικοί πολίτες
που δεν ήθελαν ούτε να έχουν αρρωστήσει,
ούτε – αν είχαν αρρωστήσει – να μεταδώσουν την ασθένεια σε άλλους συνανθρώπους τους. Είναι αδιανότητο το γεγονός ότι,
παρά την οριακή κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει το σύστημα υγείας και η πολιτεία γενικότερα, ο αριθμός των αρνητών του
εμβολιασμού είναι απρόσμενα υψηλός και
θέτει σε διαρκή κίνδυνο την κοινωνία, ιδιαίτερα ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα,
την ώρα που στις ΜΕΘ πεθαίνουν εκατοντάδες συνάνθρωποί μας την ημέρα.
Ας πάρουμε όμως εδώ μια ανάσα και ας
προσπαθήσουμε να δούμε και τη θετική
πλευρά της κατάστασης. Σκεφτείτε για
παράδειγμα, πόσοι έρωτες μπορεί να
γεννήθηκαν στην Ελλάδα σε αυτές τις
ουρές του 2015 και του 2021. Εξάλλου η
επιβίωση και η Ζωή είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Για την επιβίωση, ίσως είναι αναγκαίο ένα ΑΤΜ ή ένα PCR. Η Ζωή
όμως δεν μπορεί να περιοριστεί από μια
οικονομική ή υγεινομική κρίση. Τα κατάφερε μέσα από πολέμους και εμφυλίους·
θα τα καταφέρει και τώρα. Και εμείς οι
Έλληνες ξέρουμε να την αγαπάμε και
να την εμπιστευόμαστε. Ακόμη και όταν
μας οδηγεί σε πολύωρη ταλαιπωρία στις
ουρές των ιατρικών κέντρων και των
φαρμακείων.
Ιάσων-Νικόλαος Ροδόπουλος
Πολιτικός Επιστήμονας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιστορίας

Η πόλη του Τορόντο προσφέρει νέα
εφαρμογή για κινητά για πρόσβαση
στο κέντρο πληροφοριών 311
Ο δήμαρχος John
Tory ανακοίνωσε
την κυκλοφορία
μιας νέας εφαρμογής για κινητά
για το κέντρο πληροφοριών 311
Toronto, καθιστώντας τη σύνδεση
ευκολότερη για τους κατοίκους,
τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες με το
311 Toronto – οπουδήποτε, οποτεδήποτε σε
οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή.
Η εφαρμογή 311 Toronto προσφέρει περισσότερα οφέλη στον τελικό χρήστη, όπως:
• Δυνατότητα GPS που επιτρέπει στους
χρήστες να εντοπίζουν και να ορίζουν
την ακριβή τοποθεσία ενός αιτήματος
υπηρεσίας
• Δυνατότητα προβολής ανοιχτών αιτημάτων σε μια δεδομένη γειτονιά για να μάθετε
αν έχει ήδη αναφερθεί κάποιο πρόβλημα
• Λειτουργικότητα για να εξερευνήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, όπως αστικά
κέντρα, βιβλιοθήκες και μουσεία
• Λειτουργία κάμερας για εύκολη μεταφόρτωση και επισύναψη φωτογραφίας σε αίτημα υπηρεσίας, για πρόσθετο πλαίσιο
• Κράτηση ραντεβού για επιλεγμένες υπηρεσίες με επιβεβαίωση, υπενθυμίσεις και
ειδοποιήσεις στη συσκευή του χρήστη
• Ατομική εξατομίκευση, σκοτεινή και φωτεινή λειτουργία, αποθηκευμένες προτιμήσεις
και αυτόματη συμπλήρωση πληροφοριών
Η κυκλοφορία της εφαρμογής για κινητά είναι μια επέκταση της βελτιωμένης εμπειρίας
εξυπηρέτησης 311 Τορόντο που παρουσιάστηκε το περασμένο φθινόπωρο. Αυτό
περιλάμβανε ηλεκτρονικές υποβολές αυτοεξυπηρέτησης και για τα περίπου 600 αιτήματα υπηρεσιών που προσφέρει το κέντρο
πληροφοριών 311, παρακολούθηση αιτημάτων έναρξης έως ολοκλήρωσης, ενημερώσεις κατάστασης σε πραγματικό χρόνο
μέσω κειμένου (SMS) ή ειδοποίησης μέσω
email, ζωντανή διαδικτυακή συνομιλία και
μια διευρυμένη Γνωσιακή Βάση. Όλες οι
βελτιωμένες λειτουργίες είναι πλέον διαθέσιμες με ακόμη πιο εύκολη στην πρόσβαση
στη νέα εφαρμογή για κινητά.
Η εφαρμογή για κινητά αποτελεί μέρος του
ολοκληρωμένου συστήματος που προσφέρει στην πόλη βελτιωμένες δυνατότητες
ανάλυσης και αναφοράς για την ενημέρωση
των συνεχών ενημερώσεων της υπηρεσίας 311 Toronto και τον εντοπισμό πιθανών
βελτιώσεων και αναγκών υπηρεσιών σε
ολόκληρη την πόλη.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Το κέντρο πληροφοριών 311 Toronto είναι
η πύλη για πληροφορίες, προγράμματα και
υπηρεσίες της πόλης για κατοίκους, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και επισκέπτες και θα
συνεχίσει να είναι διαθέσιμο μέσω τηλεφώνου, 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την
εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Το 2021,
το 311 χειρίστηκε 1.346.077 αλληλεπιδράσεις μέσω τηλεφώνου, email, ιστοσελίδας
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκπληρώνοντας 414.591 αιτήματα υπηρεσιών. Η
βάση γνώσεων 311 είχε 3.712.041 δημόσιες
προβολές – μια αύξηση άνω των 1,3 εκατομμυρίων αλληλεπιδράσεων από το 2020.
Αφοσιωμένο και καταρτισμένο προσωπικό
είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να παρέχει ποιοτική
προσφορά υπηρεσιών μέσω πολλαπλών
καναλιών επικοινωνίας. Το 311 είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 180 γλώσσες
μέσω τηλεφώνου και σε περισσότερες από
50 γλώσσες μέσω αυτόματης ψηφιακής μετάφρασης στο διαδίκτυο και στην εφαρμογή
για κινητά.
Η εφαρμογή 311 Toronto είναι διαθέσιμη για
συσκευές iOS και Android και μπορεί να ληφθεί δωρεάν από τα καταστήματα Google
Play και Apple App.
Περισσότερες πληροφορίες για το κέντρο
πληροφοριών 311 Toronto είναι διαθέσιμες
στο διαδίκτυο.
«Θέλουμε να καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολη την πρόσβαση των κατοίκων στο 311 Τορόντο. Η νέα εφαρμογή 311
Toronto φέρνει όλες τις εξαιρετικές δυνατότητες της νέας και πολύ επιτυχημένης διαδικτυακής πλατφόρμας 311 απευθείας στο
smartphone σας. Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να αποκτήσετε πρόσβαση στο 311, την
πύλη σας στις υπηρεσίες και τα προγράμματα της πόλης. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της δουλειάς που κάνουμε – και
που συνεχίσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της
πανδημίας – για τον εκσυγχρονισμό των
υπηρεσιών της πόλης και τη διευκόλυνση
της πρόσβασης σε αυτές για όλους τους
κατοίκους και τις επιχειρήσεις». Δήλωσε ο
Δήμαρχος του Τορόντο John Tory.

Ρεκόρ στις αγορές κατοικιών
στον Καναδά για το 2021 - Μόλις
86.000 ακίνητα προς πώληση
Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών
«σκαρφάλωσαν» οι πωλήσεις και αγορές
κατοικιών στον Καναδά για το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωση Ένωση Κτηματομεσιτών της χώρας.
Ειδικότερα, για τον Δεκέμβριο του 2021
μόλις 86.000 ακίνητα ήταν διαθέσιμα προς
πώληση σε εποχικά διορθωμένα επίπεδα,
με 667.000 ακίνητα να έχουν πωληθεί το
περασμένο έτος ανά την επικράτεια του
Καναδά. Όπως αναφέρει το Bloomberg,
πρόκειται για αύξηση 20% σε σχέση με τον
προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων που είχε

σημειωθεί στην αγορά ακινήτων της χώρας
μέσα σε ένα έτος.
Είναι χαρακτηριστικό πως οι τιμές κατοικιών στον Καναδά ενισχύθηκαν σε μηνιαίο
επίπεδο κατά 2,5% τον Δεκέμβριο, ενώ για
το 2021 και σε ετήσιο επίπεδο αυξήθηκαν
26,6%, συγκριτικά με το 2020.
Σημειώνεται πως η μέση τιμή κατοικίας
στον Καναδά φτάνει τα 648.000 αμερικανικά δολάρια, ενώ οι πόλεις της χώρας με τις
λιγότερες προς πώληση κατοικίες είναι το
Τορόντο και το Βανκούβερ.
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Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επικεφαλής
των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
απευθύνθηκε, για πρώτη φορά, μέσω τηλεδιάσκεψης, στους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών
της Ελλάδας στο εξωτερικό, συνομίλησε
μαζί τους και άκουσε την οπτική τους από
τις αποστολές όπου υπηρετούν.
Η Πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για
την επικοινωνία με τους επικεφαλής των
διπλωματικών αρχών της χώρας στο εξωτερικό και την παρουσίαση των βασικών
προτεραιοτήτων και στόχων της εξωτερικής πολιτικής για το 2022, έχει στόχο τον
συντονισμό της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των διπλωματικών αρχών για την
καλύτερη προώθηση των εθνικών στόχων
και θέσεων.
Πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
η επικοινωνία αυτή σε ανώτατο επίπεδο
να καθιερωθεί σε ετήσια βάση.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες και τις προκλήσεις
της εξωτερικής πολιτικής και της ελληνικής
διπλωματίας για το 2022, τονίζοντας ότι η
Ελλάδα είναι μια ισχυρή και εξωστρεφής
χώρα που συνδιαμορφώνει τις διεθνείς εξελίξεις, έχει λόγο και άποψη σε κάθε πολυμερές forum, είναι σε θέση να καινοτομεί, να
δείχνει τον δρόμο και να βρίσκεται μπροστά
από άλλες χώρες σε ευρωπαϊκές συζητήσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή

Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, καθώς και
οι αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις
ΗΠΑ.

για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό και συνομιλεί ταυτόχρονα με ειλικρίνεια με
Covid-19, αλλά και για την υποχρεωτικότητα πρωτεύουσες όπως η Μόσχα και το Πεκίνο.
των εμβολιασμών.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη ανάδειξης των
«Η εποχή της εσωστρέφειας, η εποχή πλεονεκτημάτων της χώρας και στην
της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρε- οικονομική διπλωματία, την ενίσχυση
πτί. Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι η Ελλά- του εξαγωγικού προσανατολισμού των
δα του 2012. Και είναι σε θέση και πρέπει ελληνικών επιχειρήσεων και την προνα διεκδικεί τον ρόλο που της αναλογεί σέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, καθώς
στο διεθνές στερέωμα», σημείωσε ο Πρω- και στην ανάγκη οι διπλωματικές αρχές
θυπουργός, αναλύοντας τον πολυεπίπεδο της Ελλάδας στο εξωτερικό να δώσουν
χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής της ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια επιτυχημένη
κυβέρνησης. Μιας πολιτικής με ευρωπαϊκό τουριστική περίοδο το 2022.
πυρήνα, στη βάση της οποίας αναπτύσ- Σημείωσε δε ότι η εξωτερική πολιτική του
σονται παράλληλα καλές σχέσεις με κάθε 21ου αιώνα αφορά την ώσμωση της οικονοδιεθνή εταίρο με βάση το Διεθνές Δίκαιο μίας με την κλασική διπλωματία.
και το αμοιβαίο συμφέρον. Και η οποία Υπογραμμίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική
επεκτείνεται στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, της Ελλάδας δεν είναι μονοθεματική, ο Κυτη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο, ριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας
ενδυναμώνει την υπερατλαντική συμμαχία επανέρχεται στο επίκεντρο των περιφερειακών εξελίξεων τόσο στη Μεσόγειο, όσο και
στα Βαλκάνια.
«Μπορούμε και οφείλουμε να καταστούμε η ατμομηχανή της ανάπτυξης, της
Μαθητικός Διαγωνισμός για σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού σταθερότητας και της ευημερίας στα
Βαλκάνια, να είμαστε ουσιαστικά παΗ Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελρόντες σε όλα τα επίπεδα» επισήμανε
ληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
ο Πρωθυπουργός, με αφορμή επισκέψεις
του Υπουργείου Εξωτερικών έχει θέπου θα πραγματοποιήσει σε χώρες της πεσει υπό την αιγίδα της τον Πανελλήνιο
ριοχής το αμέσως επόμενο διάστημα.
Μαθητικό Διαγωνισμό ΛημματογράΣχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
φησης με τίτλο «Γίνε ένας σύγχρονος
ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε «την
εγκυκλοπαιδιστής» που διοργανώετοιμότητα της Ελλάδας για διάλογο με
νουν το Ίδρυμα Ωνάση και η Ωνάσειβάση τη διεθνή νομιμότητα», τονίζοντας
ος Βιβλιοθήκη με θέμα την Ελληνική
παράλληλα ότι η χώρα μας είναι εξίσου
Επανάσταση του 1821. Πρόκειται για
έτοιμη να προασπίσει την κυριαρχία και
έναν εξ ολοκλήρου συμμετοχικό ψηδιαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας και τη ση- τα κυριαρχικά δικαιώματά της, στόχο τον
φιακό διαγωνισμό, ο οποίος απευθύνεται
μασία του ανοιχτού περιεχομένου, και να οποίο υπηρετούν οι συμφωνίες της Ελλάσε ελληνικά σχολεία της δευτεροβάθμιας
αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες διευρύ- δας με χώρες της περιοχής, όπως η Ιταλία
εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
νοντας τις γνώσεις τους. Θα έχουν επίσης και η Αίγυπτος, οι τριμερείς συμπράξεις
και αφορά τη δημιουργία, τον εμπλουτισμό
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό στην Ανατολική Μεσόγειο και η εμβάθυνκαι τη μετάφραση λημμάτων της διαδικτυακαι οδηγίες σχετικά με τη λημματογράφηση, ση των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά
κής εγκυκλοπαίδειας Βικιπαίδεια με άξονα
την τεκμηρίωση και την ορθή χρήση της Βιτην Ελληνική Επανάσταση.
κιπαίδειας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρΟ Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελλημα του Ιδρύματος Ωνάση https://classroom.
νισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
onassis.org. Περισσότερες πληροφορίες για
Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης Χρυτην προκήρυξη και τους όρους του διαγωσουλάκης αναφερόμενος στον Διαγωνισμό
νισμού βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα
επεσήμανε ότι «ο ψηφιακός χαρακτήρας
του Ιδρύματος Ωνάση https://www.onassis.
του διαγωνισμού δίνει την ευκαιρία στους
org/el/whats- on/wikipedia- challenge - Έδωσε, ωστόσο, σήμα ότι σύντομα θα ξεκιμαθητές της ελληνικής ομογένειας να μελεbecome-contemporary-encyclopedist
νήσουν οι αυξήσεις των επιτοκίων προς τα
τήσουν την ελληνική ιστορία, αλλά και την
Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού λήγει στις μέσα του 2022.
ελληνική γλώσσα μέσα από μια δράση που
18/2/2022. Οι ομάδες που θα διακριθούν θα
θα τους ενώσει ψηφιακά με μαθητές από
βραβευτούν με επαίνους, αλλά και χρημα- Η Τράπεζα του Καναδά διατήρησε αμετην Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.
τικά έπαθλα με τη μορφή δωρεάς τεχνικού τάβλητο το βασικό της επιτόκιο , το οποίο
Η Γενική Γραμματεία υποστηρίζει τις αξιόλοεξοπλισμού για το σχολείο τους.
παραμένει στο 0,25%, ένα επιτόκιο που
γες πρωτοβουλίες που προωθούν την ελΟ Διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συ- υιοθέτησε με δραστική πτώση τις πρώτες
ληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό
νεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κρά- ημέρες της πανδημίας COVID-19, το 2020.
στο εξωτερικό και ο συγκεκριμένος διαγωτους, την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού Έδωσε, ωστόσο, σήμα ότι σύντομα θα ξεκινισμός ενισχύει με έναν δημιουργικό τρόπο
/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, την εταιρεία νήσουν οι αυξήσεις των επιτοκίων προς τα
την ελληνοφωνία και την ιστορική γνώση
PostScriptum, τον Σύλλογο Σχολείων Κοι- μέσα του 2022, με το σκεπτικό ότι ο πληθωσχετικά με την Ελλάδα».
νότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας και με την ρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρί- για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι
εξοικειωθούν με τη διαχείριση ιστορικών
ωσης (ΕΚΤ), ενώ έχει λάβει την έγκριση του αναμενόταν προηγουμένως.
πηγών, να κατανοήσουν τη λειτουργία της
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η Τράπεζα του Καναδά στην έκθεση

«Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σημασία οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία να μείνουν ανοικτοί σε όλα τα επίπεδα,
ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει εντατικοποίηση των επαφών για θέματα στα οποία
οι δύο χώρες οφείλουν και μπορούν να
συνεργάζονται, τα οποία εμπίπτουν στη λεγόμενη η «θετική ατζέντα», όπου η συνεργασία μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελής.
Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μίλησε για το
Στρατηγικό Σχέδιο του ΥΠΕΞ για την περίοδο 2022-2026, ενώ οι επικεφαλής των
αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό είχαν
την ευκαιρία να εκθέσουν την οπτική από
τις χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς
στους οποίους είναι διαπιστευμένοι.
Κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι η χώρα αφήνει
πίσω της την δεκαετία της κρίσης και πλέον ακολουθεί μια ενεργητική πολιτική με
αυτοπεποίθηση.
Κάλεσε τους εκπροσώπους της χώρας στο
εξωτερικό να βρίσκονται σε εγρήγορση, γιατί, όπως τόνισε, «όπως έλεγε και συνάδελφός σας Γιώργος Σεφέρης, οι ευκαιρίες πάντα φαίνονται μεγαλύτερες όταν φεύγουν,
παρά όταν έρχονται».
Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος με φυσική παρουσία ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, ο Αναπληρωτής Υπουργός
αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και
την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης,
ο Υφυπουργός αρμόδιος για τον Απόδημο
Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών
Θεμιστοκλής Δεμίρης, η Διευθύντρια του
Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Ελένη Σουρανή, η αρμόδια
ευρωπαϊκών υποθέσεων στο Διπλωματικό
Γραφείο του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα, ο Σύμβουλος Εθνικής
Ασφαλείας Θάνος Ντόκος, η Αναπληρώτρια
Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελώνη και ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος
Χατζηβασιλείου.

Αμετάβλητο διατήρησε το
βασικό επιτόκιο η Κεντρική
Τράπεζα του Καναδά
νομισματικής πολιτικής που δημοσιεύθηκε
αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει
γύρω στο 5% για το πρώτο εξάμηνο του
2022, επικαλούμενη περιορισμούς στην
αλυσίδα εφοδιασμού και αύξηση των τιμών
των τροφίμων. Ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει ξανά στο 3% μέχρι το τέλος του έτους
και θα επιστρέψει στον στόχο του 2% έως
το 2024.
Η έκθεση νομισματικής πολιτικής σημειώνει
ότι η αβεβαιότητα είναι «ασυνήθιστα υψηλή» γύρω από τις τελευταίες προβλέψεις
για τον πληθωρισμό εν μέσω παραγόντων
όπως η συνεχιζόμενη πανδημία και τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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Κ. Μητσοτάκης: Ζητώ προσωπικά συγγνώμη - Υπήρξαν
αστοχίες που πρέπει να διορθωθούν
«Υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού και θα
διερευνηθούν»
Συγγνώμη από τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν από την κακοκαιρία ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου,
αναγνωρίζοντας πως «υπήρξαν αστοχίες
και ανεπάρκειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν». Ανέφερε ακόμη πως υπάρχουν
«σαφέστατες ευθύνες» του παραχωρησιούχου της Αττικής Οδού, οι οποίες και θα
διερευνηθούν.
«Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μία προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί
πολλές ώρες, μένοντας εγκλωβισμένοι στην
Αττική Οδό. Υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες
στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετώπισε αυτή, την τελευταία
χιονοθύελλα. Αυτές θα διερευνηθούν πλήρως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία,
αλλά και τους όρους που περιλαμβάνονται
στις σχετικές συμβάσεις με το Δημόσιο» σημείωσε συγκεκριμένα κατά την εισαγωγική
του τοποθέτηση.
Όπως είπε, ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται, όχι με ευκαταφρόνητο κέρδος,
κρίσιμες υποδομές, έχουν υποχρεώσεις,
με πρώτη, να μπορούν να κρατούν το
δρόμο ευθύνης τους ανοιχτό. Αυτό έγινε
στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας». «Δυστυχώς, όμως, δεν έγινε στην Αττική Οδό.
Για αυτό και η απόφαση να δοθούν άμεσα
2.000 ευρώ στους οδηγούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί. Και, όπως ανακοίνωσε και

ο Υπουργός Υποδομών, αποζημίωση θα
υπάρξει και για όσους ταξίδεψαν με την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ταλαιπωρήθηκαν άδικα»
ανέφερε.
Επισήμανε παράλληλα πως «είναι η πρώτη
φορά που η πολιτεία ενεργοποιείται για να
ανακουφιστούν με αυτή τη διαδικασία συμπολίτες μας οι οποίοι υπέστησαν βλάβη,
θυμίζοντας ότι «με νόμο αυτής της κυβέρνησης έχει προστεθεί πλέον στις συμβάσεις
παραχώρησης και η πρόβλεψη αποζημίωσης -το τονίζω αυτό- ανεξάρτητα από τις
όποιες ιδιωτικές απαιτήσεις μπορεί να εγερθούν ή από τις ενέργειες που θα ακολουθήσει το Δημόσιο στο θέμα αυτό».
«Πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τους
σχεδιασμούς μας»
Συνεχίζοντας ο κ. Μητσοτάκης είπε πως
«προβλήματα δεν υπήρξαν μόνο στην Αττική Οδό, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους
του λεκανοπεδίου». «Είναι σαφές ότι και εκεί
τα πράγματα δεν πήγαν καλά και πρέπει να
εξετάσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή
την κατάσταση και να αναπροσαρμόσουμε
τους σχεδιασμούς μας» τόνισε.
«Είναι αλήθεια πως οι υποδομές μιας

Τέλος στα σενάρια αλλαγής
του εκλογικού νόμου
«Η κυβέρνηση θα πάει σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας με τον ισχύοντα εκλογικό
νόμο», είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, βάζοντας τέλος
στα σενάρια που ήθελαν την κυβέρνηση να
επεξεργάζεται νέα αλλαγή του εκλογικού
νόμου. Ο λόγος που υπήρξε η σχετική φημολογία είναι πως, πράγματι, όταν είχε κατατεθεί ο νόμος Θεοδωρικάκου, το πολιτικό
σκηνικό ήταν διαφορετικό, καθώς ο δικομματισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός. Σήμερα
με το ΚΙΝΑΛ να αποτελεί ένα νέο αστάθμητο παράγοντα, το πολιτικό σκηνικό είναι πιο
ρευστό και ο ισχύων νόμος που προβλέπει
πως η αυτοδυναμία θα επιτευχθεί κοντά
στο 37%-38% –ανάλογα με το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή και τι ποσοστό θα
έχουν τα εκτός Βουλής– ανεβάζει τον πήχυ
ψηλά. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν διάφορες
πληροφορίες που ήθελαν την κυβέρνηση να επεξεργάζεται σενάριο αλλαγής του
εκλογικού νόμου, που θα ενισχύει το πρώτο
κόμμα και κατ’ επέκταση τον δικομματισμό
και την πολιτική σταθερότητα.
Τα εν λόγω σενάρια τροφοδότησε περαιτέρω μια αποστροφή του ΥΠΕΣ, Μάκη Βορίδη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, στην
οποία ανέφερε πως «αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει σκέψη για αλλαγή του εκλογικού
νόμου». Η φράση «αυτή τη στιγμή» θεωρήθηκε πως αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο
αλλαγής σε κάποια επόμενη φάση. Αυτό

το ενδεχόμενο λοιπόν διέψευσε μετ’ επιτάσεως χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου, λέγοντας δεν υπάρχει
καμία τέτοια περίπτωση. Κυβερνητικά στελέχη συνομιλώντας με την «Κ» ανέφεραν
πως ουδέποτε εξετάστηκε αυτό το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και δεν
υπάρχει περίπτωση να γίνει «ούτε τώρα
ούτε μετά τις εκλογές». Οι ίδιες πηγές προσέθεταν πως «η Ν.Δ. θα πάει στο τέλος της
τετραετίας σε εκλογές με τον ισχύοντα νόμο
και θα κερδίσει την αυτοδυναμία».
Οι λόγοι
Στην κυβέρνηση θεωρούν πως οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού
νόμου αυτή τη στιγμή αφενός δεν αφορά
τους πολίτες, οι οποίοι αναζητούν λύσεις
σε μια σειρά βασικών προβλημάτων, αφετέρου θα θεωρείτο –και ορθώς– από την
αντιπολίτευση ως πολιτικός ελιγμός ώστε
να καταστήσει πιο εφικτή την αυτοδυναμία,
κάνοντας τελικά μεγαλύτερη ζημιά, αφού θα
φανέρωνε έλλειψη αυτοπεποίθησης για την
επίτευξη ποσοστού 37%-38%. Στο Μαξίμου
άλλωστε θεωρούν πως αυτό το ποσοστό
που δίνει αυτοδυναμία με το υπάρχον εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής
είναι εφικτό, καθώς σε αυτή τη συγκυρία,
που είναι μία από τις χειρότερες για την κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως
κινείται κοντά στο 32%, κάνοντας πιθανή
την άνοδο των ποσοστών σε μια επόμενη
φάση.

μεσογειακής χώρας δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες σε συνθήκες έντονων χιονοπτώσεων. Αν και παντού στον κόσμο
το πολύ χιόνι φέρνει μεγάλα προβλήματα.
Είναι εξίσου, όμως, αλήθεια πως ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητας που απαιτούν φαινόμενα
τόσο μεγάλης έντασης. Και αυτό αφορά
πρωτίστως τον συντονισμό μεταξύ των
εμπλεκόμενων: κράτος, Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας, Δήμων και ιδιωτών» συνέχισε ο
πρωθυπουργός.
Αλλαγές ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ασυνεννοησίας
Επισήμανε ακόμη πως «αν πρέπει να
αντλήσουμε ένα μάθημα από τη μη επιτυχημένη διαχείριση αυτής της χιονοθύελλας
είναι το γεγονός ότι σε συνθήκες κρίσεων
τα κέντρα, οι προϊστάμενοι όλων αυτών
των δομών, πρέπει να βρίσκονται μαζί, να
αποφασίζουν και να δρουν αμέσως από
κοινού». Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε
αλλαγές «ώστε να έχουμε επιτροπές διαχείρισης κρίσεων που θα φέρουν όλους τους
εμπλεκόμενους με πολύ σαφή και ξεκάθαρα
πρωτόκολλα στον ίδιο χώρο, ώστε να μην
παρατηρούνται φαινόμενα ασυνεννοησίας,
καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων, αλλά
και ενίοτε αποποίησης ευθυνών».
«Διδασκόμαστε από τα λάθη»
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι
«μέσα σε 30 μήνες δύσκολα λύνονται

προβλήματα δεκαετιών και πολύ περισσότερο όταν συνδυάζονται με αλλεπάλληλες
και ταυτόχρονες προκλήσεις σε πολλά και
διαφορετικά μέτωπα» αλλά όπως έσπευσε να προσθέσει «έχουμε βάλει τον πήχη
των προσδοκιών ψηλά και η σύγκριση δεν
μπορεί να γίνεται με τις αδυναμίες του χθες,
γίνεται με τις ανάγκες του σήμερα». «Αντιλαμβάνομαι πάντα τις αιτιολογίες. Ναι, είχαμε μια πρωτοφανή χιονόπτωση, ναι το χιόνι
μπορεί να ήρθε λίγο πιο γρήγορα από ότι
είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, όμως δεν
πρόκειται, δεν πρόκειται αυτό να το επικαλεστώ ως δικαιολογία» είπε, συμπληρώνοντας πως ««Υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν».
Αναφερόμενος στον ρόλο του υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είπε: «Για όλους αυτούς τους λόγους
δημιουργήσαμε το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Εγώ θα εξακολουθώ να στηρίζω αυτή την επιλογή, ενισχύοντας ακόμη
περισσότερο τις δομές και τις δυνατότητές
του. Και φροντίζοντας η λειτουργία του
Υπουργείου να γίνει αποτελεσματικότερη με
την καλύτερη συνεργασία όλων των άλλων
Υπουργείων. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε
το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας
και τη διάθεση να μαθαίνουμε από αυτά και
να γινόμαστε καλύτεροι. Διδασκόμαστε λοιπόν και προχωράμε» κατέληξε.

Σφοδρή κριτική από τους πολιτικούς
αρχηγούς κατά της κυβέρνησης
Η «Ελπίδα» φούντωσε την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ.
Στην Κουμουνδούρου επιχειρούν να
αναδείξουν πως η κυβέρνηση αδυνατεί
να διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση της
παρουσιάζεται και έτσι τη σκυτάλη πήρε
ο Αλέξης Τσίπρας: «Oσο γρηγορότερα
παραιτηθούν, όσο γρηγορότερα φύγουν,
τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Χιλιάδες συμπολίτες μας έμειναν μόνοι τους στο έλεος
της κακοκαιρίας. Aλλοι εγκλωβισμένοι στην
Αττική Οδό, άλλοι χωρίς ρεύμα και θέρμανση και βέβαια με κλειστές κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας για ώρες».
«Ενα εικοσιτετράωρο χάους για τη χώρα και
ταλαιπωρίας για τους πολίτες της και ο κ.
Μητσοτάκης, ο βασικός υπεύθυνος του χάους, απών», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

είναι πιο ιδιαίτερη η κατάσταση για μια σειρά από λόγους. Δεχτήκαμε και κριτική γιατί
κλείσαμε τα σχολεία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε η πρόγνωση ότι αργά
το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα θα είχαμε
μια ένταση του φαινομένου τέτοια που να
επέβαλε να μη λειτουργήσει η πόλη».

Σε χαμηλούς τόνους δόθηκε η απάντηση
από τον Γιάννη Οικονόμου: «Υπήρχαν χιλιάδες κόσμου που ήταν για ώρες εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σε αυτόν
τον κόσμο οφείλουμε καταρχήν τη συγγνώμη μας, όλοι, ως οργανωμένο κράτος χωρίς
αμφιβολία. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα
πράγματα και δεύτερον, πέραν από τις εξηγήσεις και όχι τις δικαιολογίες για την απόδοση των ευθυνών –που δεν είναι ζήτημα
της ημέρας αυτό– η προτεραιότητά μας είναι να φτάσουν οι πολίτες με ασφάλεια στα
σπίτια τους». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
δικαιολόγησε τα αργά αντανακλαστικά που
παρουσίασε ο κρατικός μηχανισμός: «Δεν
υπήρχε η πρόγνωση για αυτή τη σφοδρότητα και για αυτή την ταχύτητα εισόδου
του φαινομένου στην Αττική και την Αθήνα.
Κλείσαμε τα σχολεία, ακριβώς γιατί εκεί

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως
«αυτό δεν είναι επιτελικό κράτος, όπως
επαγγέλλεται ο κ. Μητσοτάκης, αλλά επιτελικό χάος που ταλαιπωρεί διαρκώς τον
ελληνικό λαό» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι οι πολίτες έμειναν
μόνοι τους στο έλεος της κακοκαιρίας, παρά
το γεγονός πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήταν γνωστό πως θα πλήξουν και την
Αθήνα.
«Αυτός ο εφιάλτης είναι κάτι παραπάνω
από κυβερνητική ολιγωρία και αδιαφορία. Είναι η ίδια η εγκληματική πολιτική
που συντηρεί τις τεράστιες ελλείψεις
στον τομέα της πολιτικής προστασίας
και του κρατικού σχεδιασμού, που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες γιατί τις θεωρεί
“ανεπίτρεπτο κόστος”», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
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Τριήμερη συζήτηση στη Βουλή
για την πρόταση μομφής που
κατέθεσε ο Αλ. Τσίπρας
Πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνηση
κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.
Την πρόταση ανήγγειλε ο κ. Τσίπρας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και εξήγησε: «Δεν πάει άλλο με την ανάλγητη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη... Η πεποίθηση
μου και η πεποίθησή της πλειονότητας των
πολιτών είναι ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει
να φύγει το συντομότερο δυνατό...Ήλθε η
ώρα να φύγετε κύριοι της κυβέρνησης για
να ανασάνει ο τόπος...Γιατί δεν μπορείτε
να αντιμετωπίσετε την οργή της κοινωνίας
με μισές συγγνώμες και δημοσκοπήσεις
της χαράς. Να φύγετε γιατί δεν αξίζει στους
πολίτες και στην κοινωνία τόση παρακμή».
Ακολούθως είπε ότι αποφάσισε να «να καταθέσω πρόταση μομφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος
από την μεταπολίτευση...Ήλθε η ώρα να
φύγετε γιατί στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Καλούμε όλες τις πολιτικές
και κοινωνικές δυνάμεις που βρίσκονται
στην πλευρά της δημοκρατίας και της προόδου να δώσουν την μάχη μαζί μας για να
φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».
Η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Στην τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε ακόμη στη κυβέρνηση γιατί όπως ανέφερε «μία εδώ και πολλές μέρες αναμενόμενη
κακοκαιρία έθαψε στο χιόνι οριστικά το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αφήνοντας
χιλιάδες πολίτες στο έλεος της κακοκαιρίας.
Έθαψε ο χιονιάς τις ελπίδες ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν την θέληση
και την δυνατότητα να διδάσκονται από τα
λάθη τους».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην πανδημία: «Κάθε ώρα που η κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία, τέσσερις με πέντε συμπολίτες μας χάνουν την ζωή τους. Χωρίς
οι καταπονημένοι άνθρωποι του συστήματος υγείας να μπορούν να τους βοηθήσουν
όπως θα έπρεπε. Ο συνολικός αριθμός
των νεκρών προσεγγίζει τους 23.000 ανθρώπους. Η χώρα μας είναι στην χειρότερη
θέση στην ΕΕ, και αυτό είναι ένα διαρκές
έγκλημα που καμία επικοινωνία δεν μπορεί
να κρύψει».
Ακολούθως επέρριψε ευθύνες για την ακρίβεια λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός που
δεν πιστεύει στο κράτος και η κυβέρνηση
αρνούνται να πάρουν...Αντίθετα διευκολύνουν την κερδοσκοπία και δεν παίρνουν
μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και χωρίς να δείχνουν καν
ότι κατανοούν το πρόβλημα. Και μας λένε
ότι οι πολίτες όταν τους συναντάνε δεν τους
απαγγέλλουν στοιχάκια αλλά τους ζητάνε

σέλφι».
Ο κ. Τσίπρας μίλησε και για «φθορά και
διαφθορά του επιτελικού κράτους και υποβάθμιση της δημοκρατίας» και την υποβάθμιση της ελευθερίας του Τύπου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οδηγούμαστε σε
ερντογανοποίηση και ορμπανοποίηση της
πολιτικής ζωής». Γενικεύοντας υποστήριξε:
«Η τραγική αποτυχία του επιτελικού κράτους σε κάθε δοκιμασία, στις φωτιές, στην
πανδημία, στον χιονιά, παράγει φαινόμενα κρατικής καταστολής και δίωξης όσων
έχουν άλλη άποψη. Αυτό προσβάλει την
δημοκρατία με αποτέλεσμα η χώρα μας να
διασύρεται διεθνώς στις τελευταίες θέσεις...
Τίποτε θετικό και καλό δεν μπορεί η πλειοψηφία να περιμένει από την σημερινή κυβέρνηση και τον σημερινό πρωθυπουργό.
Οδηγούνται σε νέες τραγωδίες, δεν μπορούν και δεν θέλουν να βγάλουν συμπεράσματα και τα αποδίδουν όλα στην ατομική
ευθύνη. Τα αντιμετωπίζουν με υποκριτικές
συγγνώμες για να προστατεύσουν την εικόνα του πρωθυπουργού τους...».
Αύριο το απόγευμα ξεκινά η συζήτηση επί
της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο
Αλ. Τσίπρας - Αδ. Γεωργιάδης: Μην ανησυχείτε, θα πάρετε από την κυβέρνηση όλες
τις απαντήσεις στα ψέματά σας
Αύριο το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, θα ξεκινήσει η τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.
«Την απάντηση στην πρόταση δυσπιστίας
που καταθέσατε, θα σας την δώσει αύριο
το απόγευμα η Βουλή. Τις επόμενες τρεις
ημέρες, μην ανησυχείτε, θα πάρετε από
την κυβέρνηση όλες τις απαντήσεις στα
ψέματά σας». Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Γεωργιάδης που απάντησε εκ μέρους της
κυβέρνησης.
Η πρόταση κατατέθηκε πριν τη συζήτηση
του Αναπτυξιακού Νόμου και έτσι όπως
προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, οι
κοινοβουλευτικές διαδικασίες διακόπηκαν
άμεσα προκειμένου να αποφασίσει η Ολομέλεια επί της πρότασης. Η συζήτηση θα
ξεκινήσει αύριο το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής.

Τριπλή παράταση για μεταβιβάσεις
ακινήτων, κορωνοχρέη & Εξοικονομώ
Δεκτό έγινε το αίτημα των συμβολαιογράφων για παράταση στις μεταβιβάσεις ακινήτων με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες.
Έτσι, όσοι είχαν κάνει αίτηση στην Εφορία
για να πραγματοποιήσουν γονική παροχή
ενός ακίνητου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, θα
μπορούν να προχωρήσουν στη μεταβίβαση
μέχρι το τέλος Μαρτίου, μετά τη δίμηνη παράταση που δόθηκε.
Παράταση δόθηκε και για την υποβολή
των αιτήσεων για το νέο Εξοικονομώ, με τις

πληροφορίες να αναφέρουν ότι η προθεσμία
που λήγει στις 26 Ιανουαρίου, θα παραταθεί
μέχρι περίπου τα μέσα Φεβρουαρίου.
Τέλος, όσοι έχουν συσσωρεύσει χρέη κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή από
τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του
2021, θα μπορούν μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου για να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση
ένταξης στη ρύθμιση για 36 ή 72 δόσεις,
ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί
έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Οι δύο βασικές αλλαγές
στον νέο ΕΝΦΙΑ
Του Προκόπη Χατζηνικολάου
Στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση του
νέου ΕΝΦΙΑ με τον οποίο θα φορολογηθούν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκεται η επιτροπή του
υπουργείου Οικονομικών.
Ήδη οι θεσμοί έχουν λάβει ενημέρωση για
τις προωθούμενες αλλαγές οι οποίες θα συζητηθούν με τους επικεφαλής των θεσμών
στο πλαίσιο της 13ης αξιολόγησης.
Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί
προς ψήφιση στη Βουλή στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων και τα τεστ από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων προκειμένου το εκκαθαριστικό του νέου φόρου να φθάσει σωστά
χωρίς λάθη σε όλους του ιδιοκτήτες.
Ο φόρος θα πληρωθεί σε 10 δόσεις όπως
έχει αναφέρει και ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταικούρας, ενώ υπολογίζεται και
έκπτωση της τάξης του 3-4% αλλά όχι για
όλους.
Στις περιοχές που οι αντικειμενικές αξίες αυξήθηκαν σημαντικά αλλά και στις περιοχές
που εντάχθηκαν στο σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ο ΕΝΦΙΑ θα
είναι τσουχτερός.
Ο νέος φόρος που θα δημοσιοποιηθεί τον
επόμενο μήνα θα προβλέπει τη φορολόγηση κάθε ακινήτου χωριστά και με βάση την
αξίας της ακίνητης περιουσίας που κατέχει ο
φορολογουμένους την 1η Ιανουαρίου 2022.
Με βάση τον σχεδιασμό ο νέος ΕΝΦΙΑ θα
προβλέπει
- Μείωση 3%-4%. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση του βεβαιωθέντος ποσού θα είναι μειωμένο κατά 100 εκατ. ευρώ. Μαζι με την
προηγούμενη μείωση που είχε πραγματοποιηθεί το 2019 συνολικά το "κούρεμα" στον
ΕΝΦΙΑ θα φθάσει το 25-27%
– Στη νέα κλίμακα που έχει σχεδιάσει η
επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών
υπάρχουν αλλαγές στα κλιμάκια για να
απορροφήσουν τις μεγάλες αυξήσεις στις
αντικειμενικές αξίες. Επίσης θα τοποθετηθεί και ένας "κόφτης" στην περίπτωση που
το νέο κλιμάκιο δεν απορροφά την αύξηση
της αντικειμενικής αξίας θα ενεργοποιείται
ο "κόφτης" Με βάση τα σημερινά δεδομένα
ο "κόφτης" θα είναι μεγαλύτερο για περιουσίες έως 100.000 ευρώ και πάνω από την
αξία αυτή και ανά 100.000 ευρώ θα βαίνει μειούμενος. Το βάρος του υπουργείου
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Οικονομικών φαίνεται πως για μία ακόμη
φορά πέφτει στους έχοντες χαμηλή ακίνητη περιουσία, με τους υπόλοιπους δηλαδή
τη μεσαία τάξη και όσους έχουν υψηλότερη
περιουσία να συνεχίζουν να πληρώνουν
δυσανάλογα ποσά. Και δυστυχώς αυτή η
εξέλιξη θα κλιμακώνεται σε όλες τις φορολογικές όσο φθάνουμε στις εκλογές.
Σημειώνεται ότι ο κύριος και ο συμπληρωματικός φόρος θα υπολογίζεται για κάθε
ακίνητο ξεχωριστά με βάση τη νέα ενιαία
κλίμακα με περισσότερους συντελεστές σε
σχέση με το σημερινό καθεστώς οι οποίοι
θα αυξάνονται ανάλογα με την τιμή ζώνης
της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο και
την αξία του
Μπορεί ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ να ενσωματώνεται στον κύριο φόρο για τα φυσικά πρόσωπα ωστόσο, δεν θα συμβεί το ίδιο
και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες οι 68.652 επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να πληρώνουν τον συμπληρωματικό
φόρο και το 2022.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ ύψους 278 εκατ. ευρώ. Συνολικά ο συμπληρωματικός φόρος ανέρχεται
στο ποσό των 646 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι για κάθε νομικό πρόσωπο
ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία
των δικαιωμάτων με συντελεστή 5,5‰.
Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την
παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως
αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή 1‰.
Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με 3,5‰ επί της
συνολικής αξίας των δικαιωμάτων για τα
ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

Από τον Ιούνιο η ψηφιακή
κάρτα εργασίας - Αρχικά σε
τράπεζες και σούπερ μάρκετ
Την πρώτη σύσκεψη με την ομάδα έργου
για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας είχε την Πέμπτη ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής
Χατζηδάκης. Συμμετείχαν η γενική γραμματέας Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, που συντονίζει το έργο, και στελέχη της αναδόχου
εταιρείας ΟΤΕ και των υπεργολάβων 01
Solutions και Ogilvy.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, στη σύσκεψη συζητήθηκε ο «οδικός χάρτης» για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας και αποφασίστηκαν πως:
«1. Η μελέτη για την αρχιτεκτονική της ψηφιακής κάρτας θα έχει ολοκληρωθεί μέσα
στον Φεβρουάριο.

2. Εντός του Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει διαβούλευση με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στους κλάδους των τραπεζών και
των σούπερ μάρκετ, καθώς και με φορείς.
Η διαβούλευση ξεκινά από τους συγκεκριμένους κλάδους, καθώς έχουν πολύχρονη
εμπειρία στην εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων ωρομέτρησης και παρουσιολογίου
και θα είναι από τους πρώτους στους οποίους θα εισαχθεί η ψηφιακή κάρτα.
3. Τον Ιούνιο του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από
τον κλάδο των τραπεζών και τα σούπερ
μάρκετ, η οποία, στη συνέχεια, θα επεκταθεί σε όλους τους κλάδους (μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις)».
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Doug Ford’s Half-Measures
Threaten More Closures
Ontario Liberals are calling for strengthened
vaccine certificates to ensure a safe
reopening of Ontario’s economy, so that
businesses are not shut down again. Doug
Ford is resisting calls from his own public
health experts for stronger certificates
despite urgent calls from doctors and
opposition parties across Ontario.
“With lives and livelihoods at stake, we
cannot afford Doug Ford bungling another
reopening,” stated Ontario Liberal Leader,
Steven Del Duca. “He needs to strengthen
the vaccine certificate now to make sure this
reopening is permanent, so that we can all
get back to doing the things we love sooner,
and so that businesses are not shut down
again.”
Last week Ontario Liberals were the first to
call for vaccine certificates to require three
doses instead of two. Now Del Duca is
building on that call by suggesting LCBOs,
cannabis stores and non-essential retail
should be added to the program.
The Ontario Liberal Plan includes:
•
Updating
COVID-19
vaccine
certificates to require boosters and changing
the definition of “fully vaccinated” to three
doses.

•
Expanding the use of vaccine
certificates to include LCBOs, cannabis
stores, and non-essential retail.
•
Bringing in emergency curbside
pick-up at LCBOs for those who remain
unvaccinated to ensure individuals with
alcohol dependence can continue accessing
alcohol and are not put at risk.
“Doug Ford’s Conservatives are leaving
Ontarians vulnerable by failing to
strengthen vaccine certificates before the
province’s reopening begins,” added Del
Duca. “Ontario’s top doctors, including the
Scientific Director of the Ontario COVID-19
Science Advisory Table, are calling for
strengthened vaccine certificates. Ontarians
have had enough of the dithering and delays
when it comes to Doug Ford’s pandemic
response.”

Drivers warned of significant
traffic delays on highways as
trucker convoy enters Ontario
Drivers are being warned to expect
significant traffic delays on major highways
from Thursday to Saturday as the "Freedom
Convoy" of truckers enters Ontario.
The Ontario Provincial Police said delays
are expected on the QEW, Highway 400,
Highway 426, Highway 403, and Highway
401 over the next few days.
The group of truckers began a cross-country
trip in British Columbia on the weekend and
are headed to Ottawa. They are protesting
mandates that require truck drivers crossing
the Canada-U.S. border to be vaccinated.
"Be aware there could be significant traffic
delays through provincial highways," OPP
Sgt. Kerry Schmidt said Wednesday. "If you
are motorist, plan ahead and expect delays."
Schmidt said the group of truckers have the
right to peacefully protest, but police will
keep a close eye to ensure drivers remain
safe.
Some supporters of the convoy, including
some Conservative MPs, have taken to

social media to warn the vaccine mandate
for truckers will leave store shelves empty.
Some have gone so far as to predict
Canadians will starve.
Others, with more extreme, far-right views,
have latched onto the protest. One online
video includes a man expressing hope the
rally will turn into the Canadian equivalent
of the Jan. 6, 2021, riot at the U.S. Capitol
by supporters of former president Donald
Trump.
Donald Trump Jr. took to social media
Tuesday to endorse the Canadian truck
convoy's fight against "tyranny" and to urge
Americans to follow suit.
The Canadian Trucking Alliance has
estimated that about 15 per cent of truckers
-- as many as 16,000 -- are not fully
vaccinated against COVID-19.
It has strongly denounced any protests on
public roadways, highways and bridges and
has urged all truckers to get inoculated.

Ontario Liberals Release Emergency
Long-Term Care Plan
Ontario Liberals are proposing a
comprehensive, three-pillar plan to tackle
the ongoing fifth wave crisis in our long-term
care homes. Ontario has faced a 250 per
cent increase in long-term care outbreaks
over the past three weeks.
“Our nursing homes are in crisis and we
need immediate action to protect seniors
and the frontline workers caring for them,”
stated Ontario Liberal Leader, Steven Del
Duca. “We learned so many tragic lessons
during the first wave and yet Doug Ford still
hasn’t created a strong iron ring around our
nursing homes.”
Del Duca believes the province’s LongTerm Care response should focus on
staffing capacity, vaccination and testing,
and infection prevention and control. The
Ontario Liberal Plan includes pandemic
pay and bonuses to help retain Nurses and
PSWs, and a strategy to expand in-home
vaccinations for staff and residents in LongTerm Care.
“With outbreaks in long-term care at an all

time high, it’s time to put the safety of our
loved ones first,” added Del Duca. “Doug
Ford and his Conservatives are only making
the situation worse, losing the minister
responsible and replacing them with a parttime minister who holds another portfolio.
He needs to get back to work on a real iron
ring around Long-Term Care.”
The Ontario Liberal Party will release its
full Long-Term Care Platform in the coming
months, but believes today’s proposed plan
is needed urgently to end the ongoing crisis.

Canada’s big-city mayors call on federal
government for transit funding
Canada’s big-city mayors are calling for the
federal government’s help to make up huge
shortfalls in transit revenue that threaten to
derail the nation’s transit systems.
The Big City Mayors’ Caucus of the
Federation of Canadian Municipalities
released a statement Wednesday asking
the Liberals to cover transit shortfalls for the
year, or else risk major service reductions,
postponed construction on new projects,
and property tax hikes.
“As Canadians work to emerge from the
COVID-19 pandemic, cities continue to feel
the financial impact of the last two years.
The farebox revenues that fuel the public
transit people rely on – light rail, buses,
subways and more – remain gutted by the
pandemic,” read the statement.
The pandemic has wrought havoc on city’s
transit revenues, with many riders instead
working from home and avoiding tight,
crowded spaces.
The FCM said in 2022, the Toronto Transit
Commission projects an operating shortfall
of $561 million, in Edmonton it is a $53.7
million shortfall and in metro Vancouver,

TransLink projects a $60-$100 million deficit.
“These are only a few examples; shortfalls
are happening across the country and cities
cannot legally run deficits to help.”
The federal government has given extra
funds to provinces throughout the pandemic,
and provinces have passed some of that
cash on to cities to keep their transit systems
running.
This time, though, the mayors say the need
is more urgent as massive transit shortfalls
are projected for the third year in a row.
Dominic
LeBlanc,
minister
of
intergovernmental affairs, infrastructure and
communities, did not immediately respond
to a request for comment.
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Bank of Canada holds key interest
rate, but warns of looming hikes
The Bank of Canada is keeping its key
interest rate target on hold at 0.25 per cent,
but warning it won't stay there for much
longer.
The trendsetting rate has been at its rockbottom level since March 2020 during the
first wave of the COVID-19 pandemic as the
economy went into a downturn and three
million jobs were lost.
The central bank said Wednesday the
rebound since then and especially over the
last few months has been stronger than it
anticipated.
In a statement, the bank's senior decisionmakers said the economy is running at
capacity, including a labour market that is
by most standards back at pre-pandemic
levels.
The rebound is why it now says it will no
longer promise to keep its key policy rate
at 0.25 per cent, adding that rates will need
to rise to bring inflation back to the central
bank's two per cent target.
"Interest rates will need to increase to control
inflation. Canadians should expect a rising
path for interest rates," Bank of Canada
governor Tiff Macklem said in a statement.
He also pointed to the rapid spread of the
Omicron variant as an economic "wild card"
at home and abroad to explain why the bank
held off on hiking rates Wednesday.
"Our approach to monetary policy throughout
the pandemic has been deliberate, and
we were mindful that the rapid spread
of Omicron will dampen spending in the
first quarter. So we decided to keep our
policy rate unchanged today, remove our
commitment to hold it at its floor, and signal
that rates can be expected to increase going
forward," Macklem said.
CIBC chief economist Avery Shenfeld said
he expects the Bank of Canada to raise
rates in March if the country gets better
news about the Omicron variant.
The central bank didn't outline the timing or
pace of increases in its statement, but the

decision to hold off on a first hike will be
controversial in financial markets at a time
when headline inflation is at a 30-year high,
says Stephen Tapp, chief economist at the
Canadian Chamber of Commerce.
The Bank of Canada warned in its updated
economic outlook that inflation rates are
likely to creep above five per cent for the first
quarter before easing by the end of the year.
The pace of price growth is then expected
to ease by the end of 2022, but inflation for
the entire year is forecasted to clock in at 4.2
per cent, up from the 3.4 per cent the bank
forecasted in October.
Surveys from the Bank of Canada suggest
Canadians are now expecting inflation rates
to remain higher for longer.
The longer inflation rates stay high, the more
likely Canadians will believe they will stay
elevated over the long-term, which the bank
worries could lead to runaway price growth.
In the rate announcement, the bank said
it will use its policy tools to ensure "nearterm inflation expectations do not become
embedded in ongoing inflation."
The central bank estimates the economy
grew by 4.6 per cent in 2021, down half a
percentage point from its previous forecast
in October, and now projects growth in real
gross domestic product in 2022 at four per
cent, down from 4.3 per cent.
The Bank of Canada said part of the
downgrade this year is due to the impact
of Omicron, hints from governments that
spending is easing earlier than expected,
and supply chain issues that will have
"larger and more broad-based negative
implications on economic activity" this year.
The bank said the possibility of more variants
in the future renewing restrictions here and
abroad also cloud the outlook.

David West wins byelection to
become next Richmond Hill mayor
After claiming over 33 per cent of the vote in
Monday night’s byelection, David West will
be sworn-in as the new mayor of Richmond
Hill on Tuesday afternoon.
West bested his closest competitor, Godwin
Chan, by nearly 3,000 votes and will serve
the rest of the present term, which ends on
November 14.
The byelection was called after former
mayor, Dave Barrow, announced in
September that he would be stepping down

from the position after briefly returning to
work following a medical leave.
Barrow, who was first elected as mayor in
2006, said he was stepping away to spend
more time with family.
In a release, Richmond Hill said a total of
38,909 votes were cast in the byelection —
representing 32 per cent voter turnout.
The vast majority of votes, 93 per cent, were
cast online.

Ontario launches new Crown agency
to promote skilled trades services
Ontario has launched a new Crown agency
for skilled trades services.
Skilled Trades Ontario replaces the Ontario
College of Trades and will be used to
promote the trades and develop training
standards.
Labour Minister Monte McNaughton says
the new system aims to address a labour
shortage in the province and make more
people choose trades careers.

The province says the agency’s online
services will allow people to schedule
classes and exams, submit forms and pay
fees in one place.
It says the changes will make it easier for
people to enter the trades.
The government promises that the new
website will cut applicant processing and
registration times to 12 days from 60 days.

Horwath calls on the government
to re-start surgeries
Official Opposition NDP Leader Andrea
Horwath is calling on the government to restart scheduled surgeries, and urgently give
hospitals the staff and money they need to
do them.
“There are thousands of people who have
had surgeries cancelled or delayed. Some
are living in pain, and many are living with
the anxiety and fear of knowing their cancer
or illness is progressing while they wait,”
said Horwath. “It was a shock to so many
people that Premier Doug Ford announced
a reopening that didn’t mention a word about
re-starting surgeries.”
On Jan. 5, the Ford government instructed
hospitals to stop all non-urgent surgeries
and procedures to preserve critical-care
and staff capacity to cope with the Omicron
wave. That halt was to be in place until at
least Jan. 26 — but while other re-opening
measures have been announced, no plan to
re-start and accelerate surgeries has even
been mentioned by Ford or his government.
In 2021, The Financial Accountability Office
(FAO) calculated that the province needed
to invest $1.3 billion to clear the backlog
of surgeries created by earlier slow-downs
and halts during the pandemic, but the
government was willing to spend just a
fraction of that, $324 million. As a result, the
number of people waiting only grew. The
Ontario Medical Association says there are
20 million backlogged health services, and
the wait for heart surgery is 14 months long.

In contrast, The British Columbia
government hired at least 755 surgeons,
nurses, diagnostic imaging technicians and
others health care workers vital to surgeries;
increased operating room hours; and
bought additional MRI machines. In its July
2021 progress report, the British Columbia
government said 98.7 per cent of postponed
procedures had been completed.
“There is no better investment than getting
surgeries re-started — relieving people’s
pain and fear as soon as we can,” said
Horwath. "If I were premier today, I would
launch a centralized referral system that
would help make it possible for the next
patient in line to get the next available
surgeon. I’d extend operating room hours,
recruit, retain and return staff with incentives,
and cut registration fees for retired nurses
so they can start work again.
“Doug Ford needs to repeal the directive
that’s got surgeries on pause, and get
hospitals anything and everything they need
to re-start surgeries, before people’s pain
and illnesses progress any further.”

Erin O'Toole faces calls for
early leadership reviews by
three riding associations
Three Conservative riding associations have
expressed their wish to see Erin O'Toole's
leadership put to an early test.
A motion passed Saturday by the board of
the Foothills riding association in Alberta
calls for O'Toole to face a review by midJune to ensure the party is united and strong
before "an imminent election."
A copy of the motion, obtained by the
The Canadian Press, requests the review
happen by mid-June.
The call comes as O'Toole is set to face
his caucus for a two-day retreat that begins
Wednesday before Parliament returns next
week.
The meeting is where caucus is set to
receive the results of a review into the
party's election loss last year at a time when
some question his fate as leader.
O'Toole, who has been at the helm since
August 2020, isn't set to face a review by
members until 2023.
However, some MPs and party members
want a review sooner, citing his performance
as leader and attempts to move the party
toward the political centre. They worry this
shift alienated traditional Conservative
voters in regions including Western Canada,
while failing to make much-needed gains in
suburbs and communities around Toronto.
The Foothills request now sits with party
leadership and the national council, which
appeared Tuesday not to be persuaded.
"At this time, very few electoral district
associations across Canada have expressed
an opinion to have an earlier review than
what is currently scheduled," party president

Rob Batherson said in a statement.
He added the date of the 2023 Conservative
convention, where such a review is
scheduled to happen, was decided by nearunanimous consent.
Asked specifically how many riding
associations have sought an early review
of O'Toole's leadership, Conservative party
spokesman Cory Hann said there have been
three, including Foothills, out of hundreds
across the country.
Foothills MP John Barlow, who serves as
O'Toole's critic for agriculture, couldn't be
immediately reached, nor could the riding
association president. O'Toole's office also
didn't respond to a request for comment.
The call for O'Toole's leadership to be tested
was spearheaded by longtime Conservative
Sen. Denise Batters. Last fall she launched a
petition with an accompanying video saying
that O'Toole flip-flopped on party policies
and the grassroots deserve to have a say.
While several ridings have indicated they
favour an earlier test as opposed to waiting,
the president of the Winnipeg South
Conservative Association said it supports
O'Toole's leadership.
In a recent resolution shared with The
Canadian Press, the association's executive
committee said it has received emails
questioning his leadership and asking for
support with the petition.
It goes on to say it believes the party needs
unity to prepare for the next election and
that "a leadership election at this time would
be detrimental to the party."
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Ελπίδα ότι σύντομα ο ΓΓ θα
διορίσει απεσταλμένο για το
Κυπριακό, εξέφρασε ο Μόνιμος
Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ
Την ελπίδα ότι σύντομα ο
Γενικός Γραμματέας θα διορίσει απεσταλμένο με σκοπό την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στο
Κυπριακό εξέφρασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα
Ηνωμένα Εθνη, Πρέσβης
Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, στη συζήτηση
της Γενικής Συνέλευσης για την Έκθεση του
Γενικού Γραμματέα για το έργο του ΟΗΕ.
Σε παρέμβασή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την Παρασκευή, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ,
χαιρέτισε την παρουσίαση των προτεραιοτήτων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για
το 2022 και τον ευχαρίστησε για την προσωπική του εμπλοκή στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.
Ανακοίνωση που εξέδωσε το ΓΤΠ αναφέρει ότι ο κ. Χατζηχρυσάνθου σημείωσε ότι
η πολυμέρεια εξακολουθεί να αποτελεί το
μόνο πλαίσιο για ένα αποτελεσματικό διεθνές σύστημα συλλογικής ασφάλειας, που
θα διασφαλίζει την ισότητα στην ασφάλεια
για όλους, τη μη ανοχή στις απειλές, τις συνέπειες για τους επιδρομείς και τη δικαιοσύνη για τα θύματα. Σε περιπτώσεις που η παράνομη χρήσης βίας δεν καταστεί δυνατόν
να αποτραπεί, ο ΟΗΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της δεν γίνονται
αποδεκτά αλλά ούτε νομιμοποιούνται.
Όσον αφορά στο θέμα της κοινωνικο-οικονομικής ανισότητας, εξέφρασε την ανησυχία του όχι μόνο για τις επιπτώσεις της
στην ανθρώπινη ευημερία και αξιοπρέπεια,

αλλά και για τον αντίκτυπό της
στη διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Συμπλήρωσε ότι η
πανδημία είχε ως αποτέλεσμα
να διευρυνθεί περισσότερο
το χάσμα μεταξύ πλούτου και
φτώχειας.
Συμφώνησε με τη θέση του Γενικού Γραμματέα για πρόληψη
των συγκρούσεων, τονίζοντας ωστόσο ότι
πληθώρα υφιστάμενων συγκρούσεων δεν
θα πρέπει να λησμονούνται. Ο κ. Χατζηχρυσάνθου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της
Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αποστολή
των Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο με στόχο την επανένωση
της ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία
με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από τα
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα ότι
σύντομα ο Γενικός Γραμματέας θα διορίσει
απεσταλμένο με σκοπό την επανέναρξη της
ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό.
Στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος δήλωσε ότι η Κύπρος,
ως χώρα που μέρος του εδάφους της τελεί
υπό συνεχιζόμενη κατοχή και που βιώνει
εδώ και χρόνια τις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής, ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η κλιματική κρίση αναδύεται ως μια
απειλή για την ειρήνη και ασφάλεια. Σημείωσε ότι συγκεκριμένα μέρη του πλανήτη θα
καταστούν μη κατοικήσιμα λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και επέσυρε
ιδιαιτέρως την προσοχή στην αντιμετώπιση
της μαζικής μετακίνησης ανθρώπων λόγω
της κλιματικής αλλαγής.

Είδε Στιούαρτ ο Κασουλίδης με φόντο
το ψήφισμα ΣΑ για ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Συνάντηση με τον Υπουργό
Εξωτερικών, Ιωάννη Κασουλίδη, είχε ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ
στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ.  Όπως πληροφορείται
το ΚΥΠΕ, στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η
κατάσταση στο Κυπριακό και
οι προσπάθειες για βελτίωση
του κλίματος μεταξύ των δυο πλευρών, με
στόχο να αρθεί το παρόν αδιέξοδο και να
επαναρχίσει η διαδικασία για επίλυση του
προβλήματος, με βάση και τα όσα αναφέρονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την
ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ) μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.  Ο
κ. Στιούαρτ θα έχει συνάντηση επίσης σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του, στα κατεχόμενα και με τον «υπουργό εξωτερικών»,
Ταχσίν Ερτουγρούρογλου. Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών συνεχίζει τις επαφές του με
διάφορους παράγοντες στο νησί, συζητώντας μαζί τους με βάση τα όσα αναφέρονται
στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
ΜΟΕ  Στο μεταξύ, καλά ενημερωμένη πηγή

ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως στην
πρόθεση της τουρκοκυπριακής
πλευράς να προσδώσει στα
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) την έννοια μιας
«διακυβερνητικής συνεργασίας»
σκοντάφτει η υλοποίηση τέτοιων
μέτρων.  Πρόσθεσε πως στις
δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές
«συζητούνται διαφορά μικρά
ζητήματα και κάποια μπορεί να συμφωνηθούν. Μιλούμε για μικρά βήματα», ανέφερε.  «Δυστυχώς η άλλη πλευρά προσπαθεί
να παρουσιάσει τα πάντα ως δήθεν διακυβερνητική συνεργασία γι` αυτό και τα περισσότερα σκοντάφτουν σε θέματα ορολογίας», σημείωσε η ίδια πηγή.  Πρόσθεσε πως
σημαντικά ΜΟΕ που πρότεινε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, όπως αυτό που αφορά το
θέμα της Αμμοχώστου, προσκρούουν επίσης στην προσπάθεια της άλλης πλευράς
να εντάξει τη συζήτησή τους σε πλαίσιο «διακυβερνητικής συνεργασίας» για να προωθήσει την ιδέα ύπαρξης «δύο κρατών».  Η
ίδια πηγή αναφέρθηκε επίσης σε ένα σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή των γυναικών
στην ειρηνευτική διαδικασία που δεν ανακοινώθηκε επίσημα, αλλά ενημερώθηκε για
αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας, γι` αυτό και
γίνεται σχετική αναφορά στο ψήφισμά του.

Ανανεώνει τη θητεία ΟΥΝΦΙΚΥΠ
το ΣΑ - Ζητά επιστροφή
στις διαπραγματεύσεις
Ψήφισμα με το οποίο θα ανανεώνεται για έξι
ακόμη μήνες η θητεία της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ), δηλαδή μέχρι τις 31 Ιουλίου
2022, αναμένεται να εγκρίνει το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο
συνέρχεται για τον σκοπό αυτό το πρωί της
Πέμπτης 27 Ιανουαρίου ώρα Νέα Υόρκης.
Στο ψήφισμά του το Συμβούλιο Ασφαλείας
εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην
ΟΥΝΦΙΚΥΠ και αποφασίζει να παρατείνει
την θητεία της μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.
Επίσης εκφράζει πλήρη υποστήριξη στις
συνεχιζόμενες προσπάθειες του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη
σημασία της διαφάνειας, της ευελιξίας και
του συμβιβασμού για την εξεύρεση κοινού
εδάφους, με στόχο την επιστροφή στις επίσημες διαπραγματεύσεις, προτρέποντας
τις πλευρές να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη μιας διαρκούς,
συνολικής και δίκαιης διευθέτησης, με βάση
μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με
πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει επίσης
ανησυχία για τις συνεχιζόμενες εντάσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο, και υπογραμμίζει ότι οι διαφορές θα πρέπει να επιλύονται
ειρηνικά σύμφωνα με το ισχύον διεθνές
δίκαιο. Προσκαλεί τις δύο κυπριακές κοινότητες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να
απέχουν από κάθε ενέργεια και ρητορική
που μπορεί να βλάψει τη διαδικασία διευθέτησης και αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τις
εντάσεις στο νησί.
Εξάλλου υπογραμμίζει ότι η ευθύνη για την
εξεύρεση λύσης ανήκει πρωτίστως στους
ίδιους τους Κύπριους, επιβεβαιώνοντας τον
πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών
να βοηθήσουν τα μέρη για να υπάρξει μια
συνολική και βιώσιμη διευθέτηση με την
αίσθηση του επείγοντος.  Το Συμβούλιο
Ασφαλείας σημειώνει με λύπη την έλλειψη
προόδου προς την επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων και τονίζει ότι το
status quo δεν είναι βιώσιμο, ότι η κατάσταση επί του εδάφους είναι στατική και ότι η
έλλειψη συμφωνίας προωθεί τις πολιτικές
εντάσεις και βαθαίνει την αποξένωση των
δύο κοινοτήτων, διακινδυνεύοντας μη αναστρέψιμες αλλαγές επί του εδάφους και μειώνοντας τις προοπτικές διευθέτησης.
Υπενθυμίζει το καθεστώς των Βαρωσίων
όπως ορίζεται σε σχετικά ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550
(1984) και 789 (1992), και την Προεδρική
Δήλωσή του που καταδικάζει την ανακοίνωση της 20ης Ιουλίου του 2021 για την
περαιτέρω επαναλειτουργία ενός τμήματος
της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων, εκφράζει βαθιά λύπη για τις μονομερείς
ενέργειες που τρέχουν σε αντίθεση με τα
προηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις της
για τα Βαρώσια.
Επίσης, ζητά την άμεση ανατροπή αυτής
της πορείας δράσης και όλων των βημάτων
που έγιναν στα Βαρώσια από τον Οκτώβριο
του 2020 και επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει
να γίνουν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του και συνεχίζει να τονίζει την ανάγκη
αποφυγής οποιωνδήποτε μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις

εντάσεις στο νησί και να υπονομεύσουν τις
προοπτικές για μια ειρηνική διευθέτηση.
Ακόμη επιβεβαιώνει επίσης όλα τα σχετικά
ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδίως το ψήφισμα 1251 (1999) και υπενθυμίζει τη σημασία της επίτευξης μιας διαρκούς, συνολικής
και δίκαιης διευθέτησης με βάση δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα,
συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου 4
του ψηφίσματος 716 (1991).
Υποστηρίζει επίσης πλήρως τη συνεχή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα με τις δυο
πλευρές και ενθαρρύνει περαιτέρω γύρους
άτυπων συνομιλιών, τονίζοντας τη σημασία της προσέγγισης από τις δυο πλευρές
όπως και όλων των εμπλεκομένων με πνεύμα διαφάνειας, ευελιξίας και συμβιβασμού,
δείχνοντας την απαραίτητη πολιτική βούληση και δέσμευση να διαπραγματευτούν
ελεύθερα μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.
Εξάλλου καλεί τους δύο ηγέτες επειγόντως, μεταξύ άλλων, να τονώσουν ξανά
τις προσπάθειές τους για την παροχή της
απαραίτητης υποστήριξης και συνολικής
καθοδήγησης και ελευθερίας των τεχνικών
επιτροπών ώστε χωρίς πολιτικά εμπόδια
να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο
τους, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για την προώθηση της εκπαίδευσης για
την ειρήνη σε ολόκληρο το νησί και να αυξήσουν την υποστήριξή τους και να εξασφαλίσουν ουσιαστικό ρόλο για τη συμμετοχή
της κοινωνίας των πολιτών στις ειρηνευτικές
προσπάθειες, ιδίως των γυναικείων οργανώσεων και της νεολαίας.
Επίσης καλεί τις πλευρές να μειώσουν τα
υπάρχοντα εμπόδια στις δικοινοτικές επαφές, τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τον μετριασμό του
κινδύνου και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης
μεταξύ των κοινοτήτων, και από την άποψη
αυτή χαιρετίζει τη συνέχιση του τακτικού
διαλόγου.  Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά
από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έως
τις 5 Ιουλίου 2022 έκθεση για τις καλές του
υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο
προς την επίτευξη συναίνεσης για έναρξη των διαπραγματεύσεων με ουσιαστικά
αποτελέσματα για την επίτευξη λύσης. Επίσης ενθαρρύνει τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να παρέχουν γραπτές ενημερώσεις
προς την Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του
Γενικού Γραμματέα σχετικά με τις ενέργειες
τις οποίες λαμβάνουν, με σκοπό την επίτευξη μιας βιώσιμης και συνολικής διευθέτησης, ζητώντας από τον Γενικό Γραμματέα
να συμπεριλάβει το περιεχόμενο αυτών των
ενημερώσεων στην Έκθεση Καλών Υπηρεσιών του.
Ζητεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα να
υποβάλει έκθεση έως τις 5 Ιουλίου 2022
σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος
αυτού.
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Τα Ραφάλ και το χρέος της Κερύνειας
Του ΛΑΖΑΡΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΥ
ΜΕ ΕΝΑ Γαλλικό (bonjour) καλημερίσαμε απ’
την Πρώτη Εκπομπή του Ράδιο Πρώτο της
Λευκωσίας, πριν απ’ το χάραμαν του φου την
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου που ξημέρωνε. Περιμέναμε με χαρές εκείνη την ημέρα την άφιξη
από την Γαλλία των πρώτων έξι μαχητικών
αεροσκαφών Ραφάλ της ελλα-δικής μας Πολεμικής Αεροπορίας που θα προσγειώνονταν μεσημέρι στην «φωλιά των Δελταπτέρυγων» Μιράζ της 114 Πτέρυγας Μάχης στην
Τανάγρα.
ΠΡΑΓΜΑΤΙ, αφού πέταξαν πάνω κι από τον
ιερό βράχο της Ακρόπολης στο κλεινόν άστυ
για να χαιρετίσουν και τον Παρθενώνα, στις
12:45, ένα μετά το άλλο, προσγειώθηκαν ραντιζόμενα από υδάτινη αψίδα καλωσορίσματος και παρατάχθηκαν για τον αγιασμό και με
την απίσηνη τελετή υπδοχηςτους στονδίαυλο
της 332 Μοίρας Παντός Καιρού η οποία φέρει
την επωνυμία «Γεράκι», αποτυπωμένο στο
έμβλημά της με τον χάρτη της Ελλάδας και
την Γαλανόλευκη.
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ των επισήμων στην τελετή
ήταν ο 54χρονος (4 προσεχούς Μαρτίου)
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος είχε υπηρετήσει και του λόγου του
στην Πολεμική Αεροπορία: 23χρονος το 1991
στην στρατιωτική του θητεία, σμηνίτης στην
346 Μοίρα «Ιάσων» της 111 Πτέρυγας Μάχης
στη Νέα Αγχίαλο του Βόλου. Η 346 Μοίρα
συγχωνεύτηκε αργότερα με την 330 Μοίρα
«Κεραυνός», τα μαχητικά F-16 της οποίας,
από το 1994 και κάθε φθινόπωρο λάμβαναν
μέρος στις στρατιωτικές ασκήσεις «Νικηφόρος – Τοξότης» με την Εθνική Φρουρά και
την ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο, υλοποιώντας το
τότε «Δόγμα» του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου
Ελλάδος – Κύπρου μέχρι και το έτος 2000.
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ στην Τανάγρα τα πρώτα
έξι από τα 24 ελλα-δικά μας γαλλικά Ραφάλ
ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, στην ομιλία
του, θυμήθηκε και τον αδελφό της προγιαγιάς
του, Κατίγκω την λέγανε, τον επιφανέστερο
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο (18641936), ο οποίος πριν 110 χρόνια, την 27η Μαΐου 1912 είχε υποδεχθεί στο παλαιό Φάληρο
τα πρώτα στην ιστορία τέσσερα στρατιωτικά
αεροπλάνα της Ελλάδος. Γαλλικά ήσαν και
εκείνα. Ανρί Φαρμάν (Henry Farman) 50 ίππων, ο τύπος τους. Κι ο Ελευθέριος Βενιζέλος

τους είχε δώσει τα ονόματα «Δαίδαλος», «Αετός», «Γυψ» και «Ιέραξ». Συνέπεσε «Γεράκι» να είναι σήμερα και
τ’ όνομα της 332 Μοίρας των πρώτων
Ραφάλ με τυχερό Διοικητή τον αντισμήναρχο ιπτάμενο Μιχάλη Κούρτη.
ΑΠΟ ΤΟΝ προπαππού Ελευθέριο Βενιζέλο, στον δισέγγονο πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη λοιπόν η ιστορία.
Με γαλλικά και τότε και τώρα αεροσκάφη. Η 27η Μαΐου 1912 θεωρείται ως η
γενέθλια ημέρα της Πολεμικής Αεροπορίας. Και ήταν πέντε μήνες προ της
έναρξης, από 5η Οκτωβρίου, των νικηφόρων
Βαλκανικών Απελευθερωτικών Πολέμων
του 1912-1913 που οδήγησαν στην απελευθέρωση της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της
Θράκης, των νησιών του Αιγαίου, από τον
μακραίωνα οθωμανικό ζυγό και στην ένωση
της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Και τώρα
19η Ιανουαρίου 2022 στην Τανάγρα με τα
πρώτα Ραφάλ μας, απέναντι στον απειλητικό
νεο-οθωμανισμό της Τουρκίας.
ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ομιλία του στην Τανάγρα ο Μητσοτάκης: «Σε ένα συμβολικό παιχνίδι της
ιστορίας τα νέα μαχητικά θα ενταχθούν στη
Μοίρα «Γεράκι», όπως «Ιέραξ» βαφτίστηκε
και από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ένα από τα
τέσσερα πρώτα στρατιωτικά αεροπλάνα που
παρέλαβε η Ελλάδα, πάλι από τη Γαλλία,
πριν από ακριβώς 110 χρόνια. Τότε γεννήθηκε ο στόλος της Πολεμικής μας Αεροπορίας
που τώρα ενδυναμώνεται όσο ποτέ. Και μαζί
του θεμελιώθηκε και η ελληνογαλλική συμμαχία των τελευταίων δεκαετιών που σήμερα
εδραιώνεται ακόμα περισσότερο. Την προσγείωση εκείνων των πρώτων αεροσκαφών
ακολούθησαν χρόνια ακμής και θριάμβων
για την Ελλάδα και είμαι σίγουρος ότι έτσι
θα συμβεί και με την άφιξη των σύγχρονων
απογόνων τους στην Τανάγρα. Γι’ αυτό και
καλωσορίζω τους χειριστές, που τα πέταξαν
από τη Γαλλία τα ίδια τα αεροσκάφη, με τα
λόγια του Ελευθερίου Βενιζέλου: Η Ελλάς,
είχε πει πριν από 110 χρόνια, θα παρακολουθεί πάντοτε την πρόοδο των εθνών και έχω
την ελπίδα ότι διά των αεροπλάνων μας θα
ανυψωθεί και η εθνική ιδέα»..
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ μια συνάδουσα με την
αναγκαία μνήμη ιστορία, που αξίζει νομίζουμε να την στείλει και γραπτώς στον

Ικανοποίηση ΠτΔ για τήρηση
χρονοδιαγραμμάτων για αγορά
ενέργειας. «Αποφασιστικότητα
για ομαλό άνοιγμα»
Το άνοιγμα αγοράς ενέργειας επί τάπητος
σε σύσκεψη στο Προεδρικό – Ικανοποίηση
ΠτΔ για χρονοδιαγράμματα – €4,7 εκ. από
Σχ. Ανάκαμψης για το άνοιγμα – «Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης προήδρευσε σήμερα, στο
Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης, με θέμα το
άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Υπουργός Ενέργειας, ο
Διαχειριστής του Συστήματος Ενέργειας, το
Δ.Σ. της ΡΑΕΚ και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπροσώπος
κα Νιόβη Παρισινού, κατά τη σύσκεψη, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την
ικανοποίηση για το γεγονός ότι ακολουθούνται πιστά τα χρονοδιαγράμματα, σύμφωνα με τα οποία η ανταγωνιστική αγορά

ηλεκτρισμού θα λειτουργήσει το Φθινόπωρο του 2022.
Αναφέρθηκε, επίσης, ότι ο προγραμματισμός που έγινε προχωρά σύμφωνα με τους
σχεδιασμούς και επισημάνθηκε πως η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
υπάρξει ομαλό άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού προς όφελος των καταναλωτών.
Να σημειωθεί ότι το έργο της εγκατάστασης
του Συστήματος Διαχείρισης της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Κύπρος-το αύριο» με χρηματοδότηση
4.7 εκ ευρώ.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε
την άριστη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο Διαχειριστή Συστήματος Ενέργειας
με τη ΡΑΕΚ και την ΑΗΚ.

πρωθυπουργό Μητσοτάκη ο εν Λευκωσία
πρέσβυς της μητρός Ελλάδος, κ. Ιωάννης
Παπαμελετίου, υιός αξιώτατου εν Κύπρω
από 22α Ιουλίου 1974 πολεμιστή ταγματάρχη Διοικητή της Α΄ Μοίρας Καταδρομών της
Κρήτης η οποία ήρθε στην Κύπρο 22.7.1974
με τα αεροσκάφη Νοράτλας της 354 Μοίρας
Μεταφορών «Πήγασος», αειμνήστου Γεωργίου Παπαμελετίου.
ΕΠΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΣ Ελευθερίου Βενιζέλου το 1928, η Κερύνεια της Κύπρου δώρισε
στη μητέρα Ελλάδα, για την πολεμική της αεροπορία που τότε ονομαζόταν «Αεροπορική
Άμυνα Ελλάδος», ένα γαλλικό στρατιωτικό
αεροπλάνο Μπρεγκέ 19, (Brequet) το οποίο
έφερε το όνομα «Κυρήνεια» γραμμένο κατά
μήκος της ατράκτου.
Μ’ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ μητροπολίτη Κυρηνείας τον
υπηρετήσαντα ως εθελοντή στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 τον Μακάριο Μυριανθέα (μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Μακάριο Β΄), η Κερύνεια διεξήγαγε εράνους
από 4 Ιουλίου 1926 έως 11 Δεκεμβρίου 1928
και με 2.670 λίρες εκείνης της εποχής αγόρασε και δώρισε στη μητέρα Ελλάδα ένα γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος Brequet.
ΜΕΓΑΛΟΣ τότε ποιητής της Κύπρου ο Ιωάννης Περδίος είχε γράψει και τους εξής στίχους
που τυπώθηκαν στην αφίσα, του πρώτου
κυπριακού αεροπλάνου δώρου της μητροπολιτικής περιφερείας Κυρηνείας προς την

μητέρα Ελλάδα:
«Με το ράσο της Κερήνειας που φουσκώνει
στον αέρα
και με του λαού την φλόγα που την Κύπρο
πυρπολεί
δώσαμε το πρώτο Δώρο στην Χρυσή μας την
Μητέρα
κι είθε πρώτο να μας φέρει το δικό της το
φιλί».
ΑΥΤΑ το 1928. Με πρωθυπουργό τον Βενιζέλο τον προπαππού του νυν, εν έτει 2022,
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και
γνωρίζει, όπως όλοι, ο πρωθυπουργός ότι
αντί το «πρώτο φιλί» που περίμεναν οι Κερυνειώτες και όλοι οι Κύπριοι από τη μάνα
Ελλάδα, ήρθε το ολέθριο 1974 η προδοσία
της αθηναϊκής Χούντας, της επτάχρονης δικτατορίας. Και η παράδοση της Κερύνειας
από την κακουργηματικώς ανθελληνική Χούντα, στην Τουρκία και στον Αττίλα εισβολέα
– κατακτητή. Εξάχρονο παιδάκι ήταν το 1974
ο νυν πρωθυπουργός. Γνωρίζει όμως, το δείχνουν και τα αρχεία τηλεοπτικών εικόνων στο
διαδίκτυο, ότι:
– Το βράδι της Τρίτης 23ης Ιουλίου 1974 που
με ξέφρενους πανηγυρισμούς ο λαός στην
Αθήνα υποδεχόταν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και την
πτώση της Χούντας, την ίδια ώρα και την ίδια
μέρα τα τουρκικά στρατεύματα του Αττίλα εισβολέα σκλάβωναν την Κερύνεια μας. Μέχρι
σήμερα, 48ο έτος σκλαβωμένη.
ΟΤΑΝ λοιπόν υποδεχόμαστε τα πρώτα Ραφάλ μας το 2022 στην Τανάγρα και θυμόμαστε τον προπαππού Ελευθέριο Βενιζέλο του
1912, οφείλουμε πρωτίστως να θυμόμαστε
και το καθήκον προς την Κερύνεια. Το χρέος
προς την σκλαβωμένη από το 1974, σαράντα
οκτώ χρόνια τουρκοκρατούμενη Κερύνεια
μας. Δεν της χρωστάμε απλώς ένα αεροσκάφος των προπαππούδων, αλλά την απελευθέρωσή της.

Παραιτήθηκε από την Κυβέρνηση
ο Πάλμας - Η απάντηση ΠτΔ
Την παραίτησή του υπέβαλε στον ΠτΔ ο
υφυπουργός παρά τω Προέδρω Βασίλης Πάλμας.
"Με την υποβολή της παραίτησής μου, για
καθαρά προσωπικούς λόγους, που τίθεται
σε ισχύ από τις 2 Φεβρουαρίου 2022, από
τη θέση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω
και δημόσια τις θερμές μου ευχαριστίες,
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο
Αναστασιάδη, τόσο για την άψογη, ειλικρινή
και στενή συνεργασίας μας όσο και για την
εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό
μου κατά την άσκηση των καθηκόντων μου",
αναφέρεται στην επιστολή παραίτησής του.
"Υπηρέτησα από την τιμητική θέση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, σε μια ομολογουμένως κρίσιμη για την πατρίδα μας περίοδο, αλλά συγχρόνως καθοριστική και με
σημαντικές αποφάσεις που θα έπρεπε να
ληφθούν – και έχουν ληφθεί, ανεξαρτήτως
πολιτικού κόστους. Παρά τις αντιξοότητες
και δυσκολίες, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ως Κυβέρνηση, όλο αυτό το χρονικό
διάστημα, καταφέραμε να πετύχουμε αναμφίβολα πολλά", προσθέτει ο κ. Πάλμας.
"Για αυτή την άριστη και αγαστή συνεργασία, όλα αυτά τα χρόνια, θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω θερμά τις/τους

συναδέλφους Υπουργούς της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ, επίσης, θερμά όλες και όλους,
συνεργάτιδες και συνεργάτες, φίλες και φίλους μου, στην Προεδρία της Δημοκρατίας
για τη στήριξη και την πολύτιμη συνεργασία τους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλες/ους τις/τους λειτουργούς των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης για την ειλικρινή
συνεργασία."
Η απάντηση Προέδρου Αναστασιάδη
"Με λύπη αποδέχτηκα την παραίτηση ενός
στενού μου συνεργάτη τον οποίο ευχαριστώ
για τη δημιουργική και άψογη συνεργασία
που είχαμε καθόλη τη διάρκεια της θητείας
του. Εύχομαι ότι καλύτερο στον αγαπημένο
μου φίλο Βασίλη Πάλμα", ανάφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο ΠτΔ μετά την υποβολή παραίτησης του υφυπουργού παρά τω
Προέδρω.

14
Η Αντιπολίτευση
σε ένα δημοκρατικό
πολίτευμα είναι και
αναγκαία και απαραίτητη. Πρέπει να
παρατηρεί, να ελέγχει, να κακίζει αλλά
και να προβαίνει σε
εισηγήσεις και προτροπές. ¨Εχουν με
αυτό τον τρόπο οι κυβερνώντες ένα σοβαρό
λόγο να μη ξεφεύγουν από την πορεία που
οδηγεί στα έργα και τις αποφάσεις εκείνες,
που εξυπηρετούν το λαό και τη χώρα.
Από την άλλη, όμως, πρέπει να αποφεύγεται
η άσκηση αντιπολίτευσης, χάριν εντυπωσιασμού, με κενολόγες εκφράσεις, μειωτικούς
χαρακτηρισμούς ή και καμιά φορά παιδαριώδεις αντιδράσεις. Χρειάζεται και από τις
δύο πλευρές το μέτρο και η σοβαρότης.
Αφορμή για τα πιο πάνω, μού έδωσαν κάποιες αντικυβερνητικές περίεργες δηλώσεις
σε ελληνικά έντυπα, χλευαστικά δημοσιεύματα στον κατευθυνόμενο τουρκικό
τύπο και σχόλια στα ελεγχόμενα από
τον Τούρκο Πασά Ερτογάν τηλεοπτικά κανάλια, για την αγορά και την
υποδοχή τών πολεμικών αεροπλάνων Rafale στην Ελλάδα.
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Η στήλη του Μέτοικου

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΤΑ RAFALE;
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ:
και από το υστέρημά μας τώρα, αυτούς τους
εξοπλισμούς, είναι βέβαιο πως αργότερα
θα πληρώσουμε με αίμα την τσιγκουνιά
μας. Φαντάζομαι να μην έχει υπόψη του ο
συγγραφέας τού σημειώματος, τη φωτογραφία του Ερτογάν με τον συνεταίρο του
αρχηγό των γκρίζων λύκων Μπαχτσελί να
ποζάρουν με το χάρτη τής μεγάλης Τουρκίας που ονειρεύονται και που περιλαμβάνει
το Αιγαίο και τη Θράκη μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Την παραθέτω για του λόγου το
ασφαλές.

Παίρνοντας αφορμή από τις γκρίνιες
τής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα,
που ας σημειωθεί, δεν ψήφισε την
ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία
και το σημαντικότερο, ούτε τον προϋπολογισμό για την Άμυνα, άρχισαν
τις ειρωνείες και την προπαγάνδα
κατά της Ελλάδος. Εδώ θα πρέπει
να τονίσω ότι οι Τούρκοι στο θέμα
της προπαγάνδας μάς έχουν αφήσει
πίσω χιλιόμετρα.
Δυστυχώς και σε μερικά δικά μας έντυπα
παρατηρήθηκαν αντιδράσεις και ειρωνείες,
βάζοντας κι’ αυτά βούτυρο στο ψωμί τής
τουρκικής προπαγάνδας. Εγράφη, λόγου
χάριν, ότι δέν έπρεπε να αγοραστόυν τα
γαλλικά Rafale μια και η Τουρκία έχει ισχυρή πολεμική αεροπορία και έχει ήδη εφοδιαστεί και με τα Αμερικανικά F35. Δεν ξερω τη
σκοπιμότητα για την οποία εγράφη τούτο το
απολύτως αναληθές . Η Τουρκία δεν πήρε,
ούτε παίρνει, με απόφαση του Κογκρέσου
,τα αεροπλάνα αυτά και δυσκολεύεται να πάρει πίσω και την προκαταβολή της. Εγράφη
, ίσως για να τρομάξει ο λαός, ο οποίος λένε
θα πληρώσει το κόστος της αγοράς. Το τι είναι δυνατό να πληρώσει ο λαός χωρίς αμυντική θωράκιση θα δούμε παρακάτω. Είναι
βέβαια κάποιοι διεθνιστές που όταν ακούνε
τη λέξη πατρίδα και πατριωτισμός σηκώνεται η τρίχα τους, αλλά αφέλειες και λογοπαίγνια η κατάσταση δεν τα σηκώνει.
Κάπου αλλού διάβασα πως ‘‘ ήταν ντροπή
για ένα πολιτισμένο δυτικό έθνος (και όχι
μια Ταλιμπανία της Ορθοδοξίας ) με ένα
παπά να ραντίζει με νερό !! ένα όχημα καταστροφής και δολοφονίας όπως το Rafale.
Θεωρώ ότι αυτό είναι ύβρις εναντίον μιας
Θρησκείας εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και εναντίον της
ελληνικής Ορθοδοξίας, στην οποία πολλά
οφείλει το έθνος για τη διάσωσή του στα 400
χρόνια της τουρκικής τυραννίας. Το Rafale
θα ‘‘ ομορφαίνει‘‘ κάποιο αεροδρόμιο μέχρι
την ώρα που θα επιτεθούν οι δολοφόνοι.
Δεν έχει προορισμό να δολοφονήσει κανένα
αθώο, ούτε να καταστρέψει ειρηνικά χωριά
ή πόλεις.
Ο Ελληνικός λαός θα πληρώσει,λέει, για τους
εξοπλισμούς αυτούς. Και ποιος θα έπρεπε
να πληρώσει; Ο λαός της .... Μαυριτνίας
ίσως; Αν δέν πληρώσουμε με χρήμα, έστω

Να έχουν υπόψη τους, οι αφελώς σκεπτόμενοι και ομιλούντες, πως οι Τούρκοι αυτό
που λένε το πραγματοποιούν. Τους παροτρύνω, χωρίς να παραθέσω μεγάλο αριθμό
βιβλίων, να διαβάσουν την εισήγηση του
Νιχάτ Ερίμ του 1956 για την Κύπρο και το
Αιγαίο, που εφαρμόζουν χωρίς παρεκκλίσεις και με επιτυχία από τότε όλες ανεξαιρέτως οι τουρκικές κυβερνήσεις, τουλάχιστον
στην περίπτωση της Κύπρου. Ακόμα το
βιβλίο του Αχμέτ Νταβούτογλου ( πανεπιστημιακοί και οι δύο ) για τις μεθόδους με
τις οποίες η Τουρκία θα επανακτήσει τα
εδάφη που είχε όταν ήταν ... Αυτοκρατορία, με τίτλο ‘‘ Το στρατηγικό βάθος.‘‘ Τέλος,
την μελέτη του αείμνηστου Νεοκλή Σαρρή‘‘
Ελληνοτουρκική Αντιμαχία‘‘ για το πώς με
επιτροπές πανεπιστημιακών και άλλων επιστημόνων, προσπαθούν να οικειοποιηθούν
ακόμα και την ελληνική Ιστορία. Αυτοί, λένε,
ήσαν στο Αιγαίο πριν από τους Έλληνες,
δημιούργησαν τον Αγαιακό πολιτισμό, ακόμα και τον Μινωικό, που οικειοποιήθηκαν οι
βάρβαροι Έλληνες, που ήρθαν στην περιοχή αργότερα !!!.
Εκτός και άν συμφωνούν με αυτούς που πιστεύουν πως αν η Ελλάδα δώσει ένα ή δυο
νησιά στην Τουρκία, θα γλυτώσουν από
τον μπελά. Το είπαν ακόμα και στη Βουλή
και δεν σηκώθηκαν και τα ξύλινα έδρανα
να τους κυνηγήσουν. Δεν ξέρουν οι αφελείς, πως και ολόκληρο το Αιγαίο να τους
δοθεί σε λίγο θα απαιτήσουν και την .....
Ακρόπολη.
Δεν χρειάζονται,λοιπόν τα Rafale. Άχρηστα
τα πλοία του πολεμικού Ναυτικού. Ο στρατός και η σρατιωτική θητεία γιατί να υπάρχουν εν πάση περιπτώσει; Άχρηστα δεν
είναι;
Οι Τούρκοι απέναντι στα Ελληνικά νησιά έχουν ετοιμοπόλεμη μια Στρατιά.Τη

λεγόμενη Στρατιά του Αιγαίου. Εκατοντάδες
αποβατικά σκάφη. Δεν νομίζω να πιστεύει
κανείς αφελώς ,ότι τα προορίζουν για απόβαση στη ...... Νορμανδία!. Πληρώνεις λοιπόν από το υστέρημά σου και στη φτώχεια
σου για να διαφυλάξεις την Ελευθερία σου,
την Τιμή και την Αξιοπρέπειά σου.
ΟΙ Τούρκοι όταν αφεθούν να νικήσουν, δεν
αφήνουν τίποτα όρθιο στον τόπο του. Τα νησιά, η Χίος, η Λέσβος και δεκάδες άλλα ‘‘ Δεν
κείνται μακράν‘,‘ όπως η Κύπρος το 1974,
για να αφεθούν στην τύχη τους. Οι ελληνικές θάλασσες από την Κρήτη μεχρι την
Κύπρο κρύβουν στα βάθη τους τεράστιο
πλούτο. Και είναι Ελληνικές από την αυγή
της Ιστορίας. Δεν πρέπει να αφεθούν στα
χέρια του άπληστου γείτωνα.Είνα ο προαιώνιος μεσογειακός χώρος των Ελληνικών
δραστηριοτήτων.
Και να έχουν υπόψη τους, οι νεώτεροι
που δέν γνώρισαν τι σημαίνει πόλεμος με
Τούρκους, ότι αν κάνεις πως υποχωρείς
δεν έχεις σωτηρία. Δεν κρατούν αιχμαλώτους, έστω κι΄αν άοπλοι παραδοθούν.
Εκτελούνται επί τόπου. Οι γέροι μαζεύονται και εκτελούνται ομαδικά. Οι γυναίκες
και τα κορίτσια βιάζονται, οι περιουσίες
λεηλατούνται.
Ο γράφων έχει πάρει συνεντεύξεις στην
Κύπρο από κορίτσια και γυναίκες που τις

μάντρωσαν σε εκκλησιές και τις βίασαν πάνω
στην Αγία Τράπεζα υποχρεώνοντας τους γονείς και τους συζύγους να παρακολουθούν
και μετά τους εκτέλεσαν. Άκουσε γυναίκα να
αφηγείται πως φεύγοντας απο το χωριό της,
όταν μπήκαν οι Τουρκοι, έτρεξαν μαζί με τον
σύζυγό της και άλλους συγχωριανούς να φύγουν μακρυά. Κρατούσε το βρέφος της στην
αγκαλιά της. Όταν τους έφτασαν οι Τούρκοι
στρατιώτες, ένας άρπαξε το παιδί από την
αγκαλιά της κα το πέταξε σαν μπάλα μακρυά.
Πυροβόλησε τον σύζυγό της, βίασε την ίδια
και την άφησε να φύγει.
Αν κανείς θέλει να διαβάσει εκατοντάδες τέτοιες ιστορίες, συστήνω το βιβλίο του Ι. Κ. Μαζαράκη Αινιάν - εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ - 1994.‘‘
Μαρτυρίες από την Κύπρο.‘‘
Λέω,λοιπόν, τι χρειάζονται πράγματι τα
Rafale και οι Φρεγάτες; Γιατί να γίνονται
σπατάλες; Γιατί να πληρώνει ο λαός;
Αλλά αν παραστεί ανάγκη και μού παραχωρηθεί ξανά ο χώρος αυτός, θα επανέλθω.
Είναι ανάγκη να σοβαρευτούμε. ΟΙ Τούρκοι
γελούν όταν μάς ακούν να μιλάμε και να γράφουμε έτσι, αλλά καθόλου δεν αστειεύονται.
Έχουν προγραμματίσει, ετοιμάζονται και όταν
τους δοθεί ευκαιρία και πιστέψουν ότι μπορούν, θα προχωρήσουν. Ξέρουν να μεταλλάσσονται σαν χαμαιλέοντες μπροστά στους
ξένους, όταν είναι ανάγκη, αλλά υποχθόνια
προχωρούν στο πρόγραμμά τους, που χωρίς
να μετακινούνται ούτε ένα ιώτα από το στόχο, προσαρμόζουν την πορεία ανάλογα με
τις εκάστοτε συνθήκες.
Και για όσους αφελώς πιστεύουν ότι θα τα
βρούμε συνομιλώντας και θα αγαπήσουμε με
τους γείτονες παραθέτω παρακάτω σε μετάφραση τους στίχους τουρκικού εμβατηρίου
που τραγουδούσαν οι Τούρκοι στρατιώτες και
κατά τη εισβολή τους στην Κύπρο.. Δεν σάς
φαίνεται ηρωϊκό, ανθρώπινο και ...... πατριωτικό !!!!!
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Legal Translation
Services

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Diana’s Seafood
Delight

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

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

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑ ΣΤΗΜΑ ΜΑ Σ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286
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ηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων
ενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
α διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:
Την Ελληνική Ιθαγένεια
Real Estate (αγοραπωλησίες – μισθώσεις ακινήτων)
Κληρονομικές υποθέσεις • Διαθήκες • Γονικές παροχές
Στρατολογικές υποθέσεις
Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο
Αγωγές διαζυγίου • Αναγνωρίσεις αλλοδαπών διαζυγίων στην Ελλάδα
Ποινικές υποθέσεις

ος της είναι η άμεση επίλυση των υποθέσεων που της ανατίθενται, με το καλύτερο
τό αποτέλεσμα!

ναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
τίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
ροσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

ηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
ωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
ριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
στηρίων όσο και ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Αρχών.

οινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
δα…..

Η δικηγόρος
Βασιλική
εξειδίκευση
σε νομικές
Ελλήνων
ομματαίων
39 - Αθήνα
10434 Ανυφαντή,
• Τηλ.: +30έχοντας
2130226779
– Κινητό:
+30 υποθέσεις
6972051063
ομογενών, με
δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει
να σας συμβουλεύσει
e: vasiliki.anyfanti
• E-mail:
anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com
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Hundreds of businesses have sucessfully met their advertising
targets with us
25,000 readers every week read our news, editorials and featured
articles
Over 160 Greek Community Associations are featured in yearly
articles, year in - year out
5,000 copies circulated every week
Weekly issue delivered to over 60 locations in the GTA area
Publications are available to be viewed online on our website and
on social media platforms.

Fast Advertisement Creation
Call us at: 416-465-3243
greekpressnews@gmail.com

By day, young Gilbert Bagnani studied
archaeology in Greece, but by night
he socialised with the elite of Athenian
society. Secretly writing for the Morning
Post in London, he witnessed both
antebellum Athens in 1921 and the
catastrophic collapse of Christian
civilisation in western Anatolia in 1922.
While there have been many accounts
by refugees of the disastrous flight

from Smyrna, few have been written
from the perspective of the west side
of the Aegean. The flood of a million
refugees to Greece brought in its wake
a military coup in Athens, the exile of
the Greek royal family and the execution
or imprisonment of politicians, whom
Gilbert knew.
Gilbert’s weekly letters to his mother
in Rome reveal his
Odyssey-like adventures
on a voyage of discovery
through the origins of
western civilisation. As an
archaeologist in Greece,
he travelled through time
seeing
history
repeat
itself: Minoan Knossos,
Byzantine Constantinople
and Ottoman Smyrna were
all violently destroyed,
but the survivors escaped
to the new worlds of
Mycenaean
Greece,
Renaissance Venice and
modern Greece.
Available through Amazon.
ca (Can $49.50)
Amazon.com (US $40), or
Archaeopress.com (£25)

ibegg@trentu.ca

Επικοινωνήστε
μαζίκαι
μας,
και αφήστε
εμάς Διοικητικών
να μιλήσουμε
για εσάς στην
Δικαστηρίων όσο
ενώπιον
των ελληνικών
Αρχών.
Ελλάδα…..
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
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https://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDe
tail.asp?id={284692EF-0F9E-49C7-A400-171FC94C85D0}
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και
τα παιδιά μας αυτά
που τόσο αγαπήσαμε
και εμείς!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Salad With Manouri Cheese, Mandarin,
Pistachios, Pomegranate Seeds
Tartiflette
(serves 4)
• 1 1/2 lbs. Yukon Gold or other
yellow fleshed potato (5-6 medium
potatoes)
• 10 slices of thick bacon
• 1 large onion, peeled and sliced
• 1 clove of garlic, minced

•
•
•
•
•

1/4 cup dry white wine
sea salt and fresh ground pepper
1/3 cup heavy cream
3/4 cup grated Gruyere cheese
about 200 gr. of brie cheese or other
semi-soft cheese

1.
Place your potatoes
in a pot and cover with water.
Add about a tablespoon of
salt and bring up to a boil then
reduce heat and simmer for
about 10-12 minutes or until
just fork tender. Remove the
Πήτερ
potatoes from the water and
Μινάκης
allow to cool.
2.
Meanwhile, cut your
bacon into 1/2 inch pieces and place in a large
skillet with a 1/4 cup of water. Turn the heat
to medium and stir to loosen pieces of bacon.
Cook for about 5-6 minutes or until bacon is
cooked. Remove with a slotted spoon. Keep as
much bacon fat in the pan as you wish.
3.
In the same skillet, add onions/garlic,
stir in, add a bit of salt and pepper. Cook for
about 5-6 minutes or until onions are softened
and translucent. Take off the heat.
4.
Pre-heat your oven to 425F. Grease an deep baking vessel (about 9″x 11″) with
butter. Use the back of a butter knife to peel the skins of the potatoes. Cut into 1/2 inch
slices and arrange on the bottom of your vessel. Season lightly with salt and pepper. Pour
the cream over the potatoes.
5.
Spread the onions over the potatoes, sprinkle the bacon pieces (reserve 2-3
Tbsp. for topping).
6.
Top with layer of Gruyere cheese then cut your Brie in half horizontally then cut
each half into quarters. Place on top of Gruyere (yes keep the rind on).
7.
Top with remaining bacon and place in your pre-heated oven (middle rack) for 2530 minutes.
8.
Allow to rest 5 minutes, serve hot with a salad.

Ταρτιφλέτα
(σερβίρει 4 άτομα)
• 1 1/2 λίβρες. Yukon Gold ή άλλη πατάτα με κίτρινη σάρκα (5-6 μέτριες
πατάτες)
• 10 φέτες χοντρό μπέικον
• 1 μεγάλο κρεμμύδι, ξεφλουδισμένο
και κομμένο σε φέτες
• 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

•
•
•
•
•

1/4 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί
θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1/3 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος
3/4 φλιτζανιού τριμμένο τυρί
γραβιέρα
περίπου 200 γρ. τυρί μπρι ή άλλο
ημιμαλακό τυρί

1.
Τοποθετούμε τις πατάτες σε μια κατσαρόλα και τις καλύπτουμε με νερό. Προσθέτουμε περίπου μια κουταλιά της σούπας αλάτι και αφήνουμε να πάρει μια βράση,
μειώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 10-12 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.
Βγάζουμε τις πατάτες από το νερό και τις αφήνουμε να κρυώσουν.
2.
Εν τω μεταξύ, κόβουμε το μπέικον σε κομμάτια 1/2 ίντσας και το τοποθετούμε σε
ένα μεγάλο τηγάνι με 1/4 φλιτζάνι νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και ανακατεύουμε. Μαγειρεύουμε για περίπου 5-6 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί το μπέικον. Αφαιρούμε με
τρυπητή κουτάλα. Κρατάμε όσο λίπος μπέικον θέλουμε στο τηγάνι.
3.
Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε τα κρεμμύδια/το σκόρδο, ανακατεύουμε, προσθέτουμε
λίγο αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε για περίπου 5-6 λεπτά ή μέχρι τα κρεμμύδια να μαλακώσουν και να γίνουν διάφανα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά.
4.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 425 Φαρενάιτ. Αλείφουμε ένα βαθύ σκεύος
ψησίματος (περίπου 9″x11″) με βούτυρο. Χρησιμοποιούμε το πίσω μέρος ενός μαχαιριού
βουτύρου για να ξεφλουδίσουμε τις πατάτες. Κόβουμε τις πατάτες σε φέτες 1/2 ίντσας και
τις τακτοποιούμε στον πάτο του ταψιού. Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά. Ρίχνουμε την κρέμα
πάνω από τις πατάτες.
5.
Απλώνουμε τα κρεμμύδια πάνω από τις πατάτες και πασπαλίζουμε τα κομμάτια
μπέικον (κρατάμε 2-3 κουταλιές της σούπας για επικάλυψη).

(serves 4-6)
• 8 cups salad greens (I like baby
arugula)
• 250 gr. Manouri cheese, cut into
wedges or crumbled
• 1 cup mandarin segments
• about 1/2 cup pomegranate seeds
• 1/2 cup roasted pistachios (unsalted)
Dressing
• 1/4 cup of finely diced shallots (or red

•
•
•
•
•
•
•
•
•

onions)
2 Tbsp. red wine vinegar
2 Tbsp. honey
2 Tbsp. Dijon mustard
juice of one lemon
juice of one orange
juice of 1/2 grapefruit
approx. 1/2 cup extra virgin olive oil
fresh ground pepper
sea salt to taste

1.
Place arugula in a large bowl,
have your other salad components
prepared (mise en place).
2.
Into a mason jar, add all your
dressing ingredients and seal. Shake
vigorously and then open up and
taste. Adjust seasoning to taste.
3.
Add dressing to arugula
in increments while tossing. Add
dressing as desired.
4.
Top with Manouri cheese,
pistachios, mandarins, pomegranate
seeds and serve.

Σαλάτα με τυρί μανούρι, μανταρίνι,
φιστίκια Αιγίνης και σπόρους ροδιού
(σερβίρει 4-6 άτομα)
• 8 φλιτζάνια χόρτα σαλάτας (μου αρέσει η baby ρόκα)
• 250 γρ. Τυρί μανούρι, κομμένο σε
φέτες ή θρυμματισμένο
• 1 φλιτζάνι φέτες μανταρίνι
• περίπου 1/2 φλιτζάνι σπόρους
ροδιού
• 1/2 φλιτζάνι ψητά φιστίκια (ανάλατα)
Σάλτσα
• 1/4 φλιτζάνι κρεμμυδάκια κομμένα σε

•
•
•
•
•
•
•
•
•

λεπτές κύβους (ή κόκκινα κρεμμύδια)
2 κ.σ. Ξίδι από κόκκινο κρασί
2 κ.σ. μέλι
2 κ.σ. μουστάρδα Ντιζόν
χυμό από ένα λεμόνι
χυμό από ένα πορτοκάλι
χυμό από 1/2 γκρέιπφρουτ
περίπου. 1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
θαλασσινό αλάτι για γεύση

1. Τοποθετούμε τη ρόκα σε ένα μεγάλο μπολ και ετοιμάζουμε τα άλλα συστατικά της
σαλάτας.
2. Σε ένα βάζο, προσθέτουμε όλα τα υλικά του ντρέσινγκ. Ανακινούμε δυνατά και μετά
ανοίγουμε και δοκιμάζουμε. Προσαρμόζουμε το καρύκευμα στη γεύση.
3. Προσθέτουμε τη σάλτσα στη ρόκα σταδιακά ενώ ανακατεύουμε.
4. Περιχύνουμε με τυρί μανούρι, φιστίκια Αιγίνης, μανταρίνια, σπόρους ροδιού και
σερβίρουμε.

Everything Green Mediterranean Cookbook
Excited to announce the release of my latest cookbook,
Everything Green Mediterranean Cookbook, You can order
your copy from Amazon.
This book contains 200 recipes with an a focus on a Green
Mediterranean Diet: dedicated to those looking to lose
some weight while offering easy, nutritious and calorie-wise
dishes. All the recipes are plant-based, fish/seafood or
contain poultry. There’s no red meat contained in this book.
I worked hard to create quick, delicious meals for the
active person juggling career, family, exercise routine while
leaving you time for some leisure.
Thank you to all of you who have shown your support
throughout the years. The best is yet to come!
6.
Ρίχνουμε μια στρώση από τυρί γραβιέρα και μετά κόβουμε το Brie στη μέση οριζόντια και μετά κόβουμε το κάθε κομμάτι σε μισό και μετά στα τέσσερα. και το τοποθετούμε
πάνω από τη γραβιέρα (ναι, κρατήστε τη φλούδα).
7.
Γεμίζουμε με το υπόλοιπο μπέικον και το τοποθετούμε στον προθερμασμένο
φούρνο (στη μεσαία σχάρα) για 25-30 λεπτά.
8.
Αφήνουμε να ξεκουραστεί για 5 λεπτά, το σερβίρουμε ζεστό με σαλάτα.
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ΠΟΥ ΠΑΣ ΒΡΕ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟ..

Θυμάμαι που μια ζωή
στην Ελλάδα όταν είχε
κακοκαιρία πέραν του
Ηλίας
φυσιολογικού, ο κρατικός
Κουτίνας
μηχανισμός ήταν ανεπαρκής κι η λαϊκή αγανάκτηση
– πυροδοτούμενη κι από
άσχετους προβοκάτορες , έφτανε στην κατακόρυφο. Θυμάμαι τουλάχιστον 30 χρόνια
αγανάκτησης σε κάθε καταιγίδα, χιονιά,
καύσωνα και πυρκαγιά. Κράτος ανεπαρκές
αν και καλοπληρωμένο μα και ατομική ευθύνη ανύπαρκτη. Κι έτσι γυρίζουμε στα ίδια
και στα ίδια κάθε φορά. Με την εκάστοτε
κυβέρνηση να καταγγέλλεται από την αντιπολίτευσή της και όλοι μαζί να χαϊδεύουν ή
να αθωώνουν την ανευθυνότητα των πολιτών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάτοικο της
Αθήνας ( παράξενο είδος ανθρώπου αυτοί
οι Αθηναίοι), στην μεγάλη χιονόπτωση του
2008, να μιλά στη κάμερα αγανακτησμένος
γιατί δεν είχε έρθει ακόμη ο Δήμος να καθαρίσει τα σκαλοπάτια και το πεζοδρόμιο
μπροστά από την πολυκατοικία του!!Άντε
να του εξηγήσεις αυτού του Αθηναίου, ότι
στο Τορόντο όχι μόνο δεν έχεται ο Δήμος να
σου καθαρίσει τα σκαλοπάτια και το πεζοδρόμιο , αλλά αν δεν το κάνεις εσύ θα σου
δώσει και πρόστιμο!
Μάλιστα.
Πού πας ρε Καραμήτρο χωρίς αλυσίδες;
Πού πας ρε άνθρωπε να περάσεις μέσα
από το ρέμα που κατεβάζει ποτάμια; Πού;
Χρόνια τα προβλήματα, χρόνια και η αγανάκτηση του "ταλαιπωρημένου" λαού. Μια ματιά σε τίτλους εφημερίδων άλλων εποχών
θα μας θυμίσει για την κλειστή επί ημέρες
εθνική οδό, επί ΠαΣοΚ, το 2004: «Γολγοθάς
οχτώ ωρών για τους οδηγούς στην εθνική
οδό Αθηνών - Λαμίας», «ο κόσμος παγώνει
κι ο Ανδρέας με τη Μιμή ζεσταίνονται…»,
«Κράτος φονιάς». Κι από κοντά τότε οι
δημοσιογράφοι –δημόσιοι κατήγοροι των
τηλεοράσεων. αχ αυτοί οι Έλληνες "δημοσιογράφοι", χειρότερους και πιο δραματικούς

δεν θα βρεις πουθενά στον κόσμο!
Στο ίδιο μήκος κύματος τότε και η ΝΔ που
έβγαζε και αυτή καταγγελτικές ανακοινώσεις
που ανέφεραν ότι «Μια προαναγγελθείσα
κακοκαιρία - και μάλιστα όχι τόσο έντονη αποδείχτηκε αρκετή για να αναδειχθεί και
πάλι η ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού.
Τα ερωτήματα είναι αυτονόητα: Ποιος φταίει που μια προαναγγελθείσα χιονόπτωση
έγινε αιτία να κλείσει ο βασικότερος δρόμος
της χώρας που συνδέει τη βόρειο και τη νότιο Ελλάδα;… η απάντηση είναι μία λέξη.
Ανικανότητα». Τότεφυσικά δεν υπήρχαν
social media και γλίτωνε η τότε κυβέρνηση
μόλις έβγαινε ο ήλιος…
Σήμερα, τα ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν φωτοτύπησε την ανακοίνωση της ΝΔ από το 2004.
Αυτή τη φορά όμως πολλαπλασιάστηκε
η καταγγελία από τους "εισαγγελείς" του
Facebook, του Instagram, και τουTwitter.
Λίγοι μιλάνε και πάλι για τις τεράστιες ευθύνες πολιτών και την έλλειψη κοινωνικής
συνείδησης. Τα κόμματα μη τυχόν και χάσουν ψηφαλάκια και τα τηλεοπτικά κανάλια
τηλεθέαση.
Στο ζήτημα της Αττικής οδού έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία που παρ’ ότι εισπράττει υπέρογκα διόδια –αν κι έχει αποσβεστεί
το κόστος του έργου- δεν έχει προβεί στις
αναγκαίες επενδύσεις ώστε να διαθέτει
έναν αποτελεσματικό επιχειρησιακό μηχανισμό για τις ακραίες καιρικέςκαταστάσεις.
Όπως αποδείχθηκε, δεν είχε προβλεφθεί
καμία πρόνοια για τους ανθρώπους που
εγκλωβίστηκαν εκεί, ούτε πριν ούτε μετά.
Κορυφαία η ευθύνη της εταιρείας, κυρίως επειδή δεν έκλεισε τις μπάρες όταν το
πρόβλημα άρχισε να μεγεθύνεται από τους
ανεύθυνους χωρίς αλυσίδες.
Πού δεν υπήρξε πρόβλημα; Στην εθνική
οδό που η Τροχαία την έκλεισε για τα φορτηγά και για όσα αυτοκίνητα δεν διέθεταν
αλυσίδες. Άρα, στην εθνική ήταν όλα καλά
και η πρόληψη δούλεψε. Συγχαρητήρια στη
Τροχαία.
Πού υπήρξε πρόβλημα; Στη Μαραθώνος,
στη Μεσογείων, στην Κηφισιάς, στην Κατεχάκη. Ο κόσμος πήγαινε στις δουλειές

του μα δεν φρόντισε να έχει αλυσίδες για
να επιστρέψει, ενώ πολλοί που είχαν δεν
ήξεραν πώς να τις βάλουν! Δεν ήθελε πολύ
για να κλείσει ο δρόμος και σε λίγη ώρα να
φρακάρει με τη συγκέντρωση χιονιού που
έπεφτε πυκνό. Τα εκχιονιστικά δεν μπορούσαν να περάσουν, οι πίσω ακόμη κι αν είχαν αλυσίδες έμεναν ακίνητοι. Έτσι, το χάος
συνάντησε το χάος.
Κανείς όμως δεν αθωώνει ή δεν μπορεί ν’
αθωώσει όποιους πραγματικά άφησαν πολίτες στο έλεος της κακοκαιρίας.
Ούτε αθωώνει τον Χρήστο Στυλιανίδη,
υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, που ήρθε με τις περγαμηνές
του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου για την
Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση
Κρίσεων. Εκ του αποτελέσματος απέτυχε
εκεί που πέτυχαν πέρυσι ο Χρυσοχοΐδης κι
ο Χαρδαλιάς.
Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς. Όσο κι αν
φωνάζουν κάποιοι που εγκλωβίστηκαν και
ταλαιπωρήθηκαν, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν –όπως κι όλοι μας- ότι με τέτοια
καιρικά φαινόμενα δεν πάνε πουθενά χωρίς
αλυσίδες, ούτε καταλαμβάνουν τη λωρίδα
έκτακτων αναγκών με συνέπεια να μη διέρχεται ούτε ασθενοφόρο αν χρειαστεί.
Αυτοί λοιπόν είμαστε. Όχι όλοι μα αρκετοί
ώστε να κάνουν τους άλλους να υποφέρουν. Το βλέπουμε παντού. Από τις συμπεριφορές μας μέχρι τα εμβόλια! Αυτοί είμαστε
κι αυτό το κράτος έχουμε φτιάξει κι είμαστε
εικόνα του… Κι όπως ανέφερε ο καθηγητής
Χάρης Βλάδος σε παρέμβασή του, είναι ένα
«κράτος που εμείς φτιάξαμε με τα χεράκια
μας, με το ρουσφέτι μας, με την φοροδιαφυγή μας, με την οικογενειοκρατία μας, με
τον τοπικισμό μας, με την τεμπελιά μας, με
την λούφα μας, με την πολιτισμική καθυστέρηση μας, με την πολιτική αγραμματοσύνη
μας και τον αδιέξοδο βαλκανικό κρατισμό,
τόσα χρόνια…».
Τελικά αυτοί οι Σκύθες (οι Ευρωπαίοι, όχι οι
άλλοι του Βάρναλη) δεν μπόρεσαν ακόμη
να μας αλλάξουν!

Σε

ΠΑΝΙΚΟΣ. ΚΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

απόλυτο

πανικό

και

κατάσταση

κατάρρευσης βρίσκεται για μια ακόμη φορά
ο Αλέξης Τσίπρας
Αυτό αποδεικνύεται από την αλόγιστη κίνηση του να καταθέσει Πρόταση Μομφής
εναντίον της Κυβέρνησης, μήπως και κερδίσει λίγη δημοσιότητα σε μία δύσκολη περίοδο για τον ίδιο και το κόμμα του.
Υπό το βάρος των αρνητικών δημοσκοπήσεων που φέρνουν το ΣΥΡΙΖΑ μια ανάσα
από την τρίτη θέση και με δεδομένα τα εσωκομματικά προβλήματα που ο ίδιος αντιμετωπίζει από μια εσωτερική πτέρυγα που
είναι στα κάγκελα... ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σήκωσε για μία ακόμη
φορά τη σημαία του διχασμού με στόχο να
δηλητηριάσει την πολιτική ζωή του τόπου,
δηλαδή κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια
μήπως και διασωθεί πολιτικά.
Αυτό που τον αγχώνει πέρα από κάθε αμφιβολία δεν είναι οι προσδοκίες και οι ελπίδες
του ελληνικού λαού, τον οποίο δεν σεβάστηκε στη διάρκεια της δικής του κυβερνητικής θητείας, αλλά η προσωπική πολιτική
του επιβίωση με κάθε τίμημα.
Εξάλλου, ο κ. Τσίπρας δεν λέει να αντιληφθεί τα μηνύματα που του έχουν στείλει
κατά καιρούς οι ψηφοφόροι σε αμέτρητες
δημοσκοπήσεις για να αλλάξει ρότα, συνεχίζοντας μια ολισθηρή πορεία που δεν
ταιριάζει στο κόμμα που κάποτε ήταν στα
χέρια σοβαρών πολιτικών της Αριστεράς.
Δεν είναι μόνο ο ελληνικός λαός που του
γυρίζει την πλάτη , αλλά και η εσωκομματική πτέρυγα που τον περιμένει στη γωνία με
το ξεκαθάρισμα λογαριασμών να καθίσταται σύντομα αναπόφευκτο εντός της Κουμουνδούρου και τις εξελίξεις να είναι απρόβλεπτες για την επόμενη μέρα.
Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί πλέον τις επικοινωνιακές φωτοβολίδες Τσίπρα και η τελευταία του σβήστηκεκι αυτή από την Ολομέλεια της Βουλής.
Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, κύριος αντίπαλος του Τσίπρα δεν είναι πλέον ο Μητσοτάκης ( εκεί έχει ηττηθεί κατά κράτος καιρό
τώρα), αλλά ο Ανδρουλάκης , η δημοφιλία
του οποίου έρριξε τον Τσίπρα στην τρίτη
θέση δημοτικότητος, και αν συνεχιστεί, πολύ
σύντομα ίσως τον στείλει στο σπίτι του, Ναι
σε αυτή τη παραθαλάσια βίλα που νοικιάζει
στο Σούνιο, πληρώνοντας ψίχουλα.

Αποκρυπτογραφώντας» την ουκρανική κρίση:
5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε
Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, φοβούμενοι μια
πιθανή χερσαία εισβολή από τη Ρωσία,
έχουν ενισχύσει την υποστήριξη προς το
Κίεβο στέλνοντας επιπλέον στρατεύματα
και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία.
Η Συμμαχία αναφέρει ότι η κίνησή της έρχεται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη στρατιωτική συσσώρευση της Ρωσίας κατά μήκος
των συνόρων με την Ουκρανία, ανησυχώντας ότι θα εισβάλει τελικά στη χώρα.
Από την πλευρά της η Μόσχα υποστηρίζει
ότι οι ενέργειές της είναι απαραίτητες για τη
διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας και κατηγορεί το ΝΑΤΟ για υπονόμευση της ασφάλειας της περιοχής.
Στο μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έθιξε το το ενδεχόμενο επιβολής προσωπικών κυρώσεων στον Ρώσο πρόεδρο
Βλαντιμίρ Πούτιν, με την Ρωσία να απαντάει
δια στόματος Σεργκέι Λαβρόφ ότι η Μόσχα
θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «επιθετική» ενέργεια των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων
συμμάχων τους. Παράλληλα, η Γερμανία
και η Γαλλία συνεχίζουν τις προσπάθειες

να μεσολαβήσουν για μια ειρηνική επίλυση
των εντάσεων στην Ουκρανία.
Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε
για το τι συμβαίνει τώρα και τι θα μπορούσε
να ακολουθήσει:

Γιατί υπάρχει η διαμάχη;

Η Ουκρανία, η οποία ήταν μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας για αιώνες πριν γίνει
σοβιετική δημοκρατία, κέρδισε την ανεξαρτησία της με τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991.
Προσπάθησε να αποβάλει τη ρωσική αυτοκρατορική της κληρονομιά και να σφυρηλατήσει ολοένα και πιο στενούς δεσμούς με τη
Δύση.
Η απόφαση του ρωσόφιλου Ουκρανού
προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς να απορρίψει μια συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ενδυναμώσει τους
δεσμούς με τη Μόσχα. Η απόφαση πυροδότησε άμεσα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες εξελίχθηκαν σε κίνημα, και ο
Γιανουκόβιτς διέφυγε στη Ρωσία.
Η Ρωσία απάντησε προσαρτώντας τη

χερσόνησο της Κριμαίας της Ουκρανίας,
εκμεταλλευόμενη την αυτονομιστική εξέγερση που ξέσπασε στα ανατολικά της
Ουκρανίας. Η Ουκρανία και η Δύση κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι έστειλε στρατεύματα
και όπλα για να στηρίξει τους αντάρτες. Η
Μόσχα το αρνήθηκε, λέγοντας ότι οι Ρώσοι
που προσχώρησαν στους αυτονομιστές
ήταν εθελοντές. Σύμφωνα με το Κίεβο, περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους στις μάχες που κατέστρεψαν το
Ντονμπάς, την ανατολική βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας.
Από την πλευρά της, η Μόσχα επέκρινε
έντονα τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους
στο ΝΑΤΟ για την παροχή όπλων στην Ουκρανία και τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων,
λέγοντας ότι τέτοιες κινήσεις ενθαρρύνουν
τους Ουκρανούς να προσπαθήσουν να
ανακτήσουν τις περιοχές που κατείχαν οι
αντάρτες.
Επιπλέον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αποτελούν

«κόκκινη γραμμή» για τη Ρωσία και έχει
εκφράσει την ανησυχία του για τα σχέδια
ορισμένων μελών του ΝΑΤΟ να δημιουργήσουν στρατιωτικά κέντρα εκπαίδευσης
στην Ουκρανία. Αυτό, έχει πει, θα τους έδινε
στρατιωτική βάση στην περιοχή ακόμη και
χωρίς την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Τι θέλει η Ρωσία;

Το ερώτημα αφορά περισσότερο τι δεν θέλει η Ρωσία. Η Ρωσία δεν θέλει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, και το αναφέρει στον κατάλογο των απαιτήσεων ασφαλείας που έστειλε
στις ΗΠΑ τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα αιτήματα περιελάμβαναν τη διακοπή οποιασδήποτε άσκησης του ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Η Μόσχα εξακολουθεί να
περιμένει γραπτή απάντηση, αλλά πολλά
από τα τελεσίγραφά της έχουν κατακριθεί
από τη Δύση που τα θεωρεί αναποτελεσματικά. Η Ρωσία θέλει επίσης να αποσυρθεί το
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20

Ο Υ Ψ Ε ΥΔ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ή Σ Ε Ι Σ . . .

Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα των μέσων συσκότισης του
Ελλαδιστάν, που έχουν πληρωθεί 50+ Εκατομμύρια Ευρώ από τα
χρήματα των φορολογούμενων πολιτών για να κρύβουν τα στραβά που
κάνει η χειρότερη κυβέρνηση ακροδεξιών που πέρασε απ’ τη χώρα και
να κρατούν τους πολίτες στο μεσαίωνα του φόβου, της λανθασμένης
πληροφόρησης, της κολακείας των κυβερνώντων και των φέικ νιουζ
Τάσος
ώστε να ωφελούνται μερικοί αετονύχηδες, τα λαμόγια και οι κολλητοί ή
Θεοδωρίδης κουμπάροι των κυβερνώντων και να πλουτίζουν ή να αποκτούν τον έλεγχο
κοινωνικών ομάδων. Την ίδια στιγμή, τα ίδια μέσα συσκότισης κολακεύουν
τους κυβερνώντες κάνοντας προπαγάνδα με σκοπό να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα, τις
ρεμούλες και τις συνταγματικές εκτροπές της αμαρτωλής Δεξιάς που έφερε την χώρα στο
σημείο να είναι ζήτουλας και πάμφτωχη καταχρεωμένη αλήτισσα της πλούσιας Ευρώπης.
Ο Μεσαίωνας του Ακροδεξιού “επιτελικού” κράτους 1
Μια εβδομάδα πριν και κάθε μέρα
μετά, προειδοποιούσε η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη
χιονοθύελλα που θα έκανε την επέλασή
της και στην Αττική. Βγήκε λοιπόν ο
κούλης μετά από 3 μέρες που ήταν
χαμένος, έχοντας παρατήσει τους πολίτες
στο έλεος της κακοκαιρίας και είπε πως
δεν ήταν ακριβής η ενημέρωση από
την ΕΜΥ. Φυσικά η ΕΜΥ τον διέψευσε,
αλλά δεν χρειάζεται διάψευση, όλοι μας
γνωρίζουμε τι διαβάζαμε και πώς μας
προειδοποιούσαν τα μετεωρολογικά δελτία. Τι άλλο θέλετε για να καταλάβετε πως το άτομο
και όλη η κυβέρνηση-τσίρκο είναι άφταστοι στο ψέμα; Όσο για τους “δημοσιογράφους” των
μέσων συσκότισης, αυτοί απλά, έχουν πληρωθεί προκαταβολικά και απλά την δουλειά για
την οποία πληρώθηκαν κάνουν!
Μιλάμε για το γεγονός της χιονοθύελλας που έπληξε την κεντρική Ελλάδα, την Αττική και
τα νησιά την περασμένη Τρίτη. Έπεσε μισό και παραπάνω μέτρο χιόνι, αλλά απ’ τα πρώτα
εκατοστά, φάνηκε πως οι πολίτες ήταν παρατημένοι στην μοίρα τους. Παρά τις φανφάρες
των επικοινωνιακών σόου για την διατυμπανισμένη “ετοιμότητα” της περιφέρειας και των
δήμων, η κεντρική κυκλοφοριακή αρτηρία της Αθήνας, η “Αττική Οδός” φράκαρε με τρόπο
που θύμιζε θρίλερ: Για ώρες τα αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί, δεν μπορούσε κανείς να
μπει ή να βγει απ’ τον αυτοκινητόδρομο, οι γύρω δρόμοι και αυτοί φράκαραν με την σειρά
τους, δεν βγήκε να ρίξει αλάτι ή να καθαρίσει κανείς έως ότου ήταν αργά και επί 3-4 μέρες
οι κάτοικοι ήταν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους επειδή δεν μπορούσαν να βγουν και να
μετακινηθούν στους παγωμένους και γεμάτους χιόνια δρόμους. Και σαν να μην έφτανε
αυτό, με βλάβες στα δίκτυα ηλεκτρισμού, πολλά νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρισμό,
ενώ κινδύνευσαν πολλοί πολίτες επειδή δεν μπορούσαν να μεταβούν στα φαρμακεία
και στα νοσοκομεία. Ένα μπάχαλο, με τους αρμόδιους να πετάνε ο ένας στον άλλον το
μπαλάκι των ευθυνών. Και μετά τρεις μέρες άφαντος, ο κούλης βγήκε να ...ζητήσει μια
ειλικρινή συγγνώμη από όσους εγκλωβίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν. Τους πρόσφερε
2000 Ευρώ αποζημίωση ανά όχημα! Στο μεταξύ, υπήρξαν και τραυματίες σε αμαξοστοιχία
που αποκλείστηκε πριν την Αθήνα που οφειλόταν στο χιόνι που δεν είχε καθαριστεί απ’
τις σιδηροτροχιές. Σ’αυτούς ο κούλης πρόσφερε 1000 Ευρώ! Κατόπιν, η μόνη παραίτηση
από ευθιξία ήταν του υπεύθυνου της “Αττικής Οδού” η οποία ανήκει σε εταιρεία ιδιωτικών
συμφερόντων και αποτελεί το παράδειγμα συνεταιρισμού του κράτους με ιδιώτες. Όπως
και να έχει, όποιος και να φταίει ή να μην φταίει, η εικόνα που παρουσίασε η Ελλάδα μόνο
ως ντροπή μπορεί να περιγραφεί. Αλλά τα σκάνδαλα και την κακοδιοίκηση που έλαβαν
χώρα στην θητεία αυτής της κυβέρνησης-τσίρκο, θα τα μάθουμε αργότερα, και δυστυχώς,
δεν προβλέπεται να πληρώσει κανείς, κατά την συνήθη τακτική και κατάσταση που ισχύει
στην πατρίδα μας…
Ο Μεσαίωνας του Ακροδεξιού “επιτελικού” κράτους 2
Όταν λοιπόν έπεσε το χιόνι στην Αθήνα, εκτός
από το μπάχαλο με την “Αττική Οδό” και τους
υπόλοιπους δρόμους, και υπό το βάρος του
χιονιού και του πάγου, άρχισαν τα δέντρα να
πέφτουν πάνω στις κολώνες του ηλεκτρικού
αφήνοντας στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά. Τα
συνεργεία δεν μπορούσαν να πάνε στα μέρη των
βλαβών διότι οι δρόμοι είτε ήταν απροσπέλαστοι
λόγω του μποτιλιαρίσματος και του πάγου, και
το προσωπικό των “εναεριτών” δηλαδή των
υπαλλήλων των συνεργείων της πρώην ΔΕΗ δεν
ήταν επαρκές (έχουν συνταξιοδοτηθεί ή φύγει τα
τελευταία χρόνια χιλιάδες, χωρίς να έχουν γίνει
προσλήψεις). Επί τρεις μέρες και παραπάνω
υπήρχαν νοικοκυριά που δεν είχαν ηλεκτρικό,
άρα και θέρμανση. Οι πολίτες εν εξάλλω
τηλεφωνούσαν στα μέσα συσκότισης και από την τηλεόραση δήλωναν τη διεύθυνσή τους
μήπως και φιλοτιμηθεί ο Δήμος ή οι τεχνίτες της ΔΕΗ να τους βρουν και να αποκαταστήσουν
τις βλάβες. Αυτό είναι μια εικόνα χάους και όχι συγκροτημένης πολιτείας.
Ο Μεσαίωνας του Ακροδεξιού “επιτελικού” κράτους 3
Το νοσοκομείο “Σωτηρία” είναι ένα από τα μεγαλύτερα στο Λεκανοπέδιο και καταλαμβάνει
μεγάλη έκταση με τα κτίρια και τις πτέρυγές του διάσπαρτες που συγκοινωνούν με μικρούς
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δρόμους και δρομάκια. Όταν άρχισε η
χιονόπτωση, κανείς δε σκέφτηκε να τα
καθαρίσει. Φυσικά και η συσσώρευση
του χιονιού και οι μετέπειτα χαμηλές
θερμοκρασίες πάγωσαν το χιόνι με
αποτέλεσμα το νοσοκομείο ΝΑ ΜΗΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΤΟΥ!!! Αυτό σημαίνει πως
ούτε από τις αποθήκες αλλά και ούτε
από τα μαγειρεία δεν μπορούσαν
να φέρουν προμήθειες και φαγητό.
Έτσι πάνω από ένα 24ωρο έμειναν οι
ασθενείς και οι γιατροί χωρίς φαγητό. Και να ήταν μόνο αυτό; Το μακάβριο γεγονός πως
για όποιους από τους ασθενείς απεβίωναν, σήμαινε πως δεν μπορούσαν να τους πάρουν
απ’τους θαλάμους, και τους άφηναν εκεί, πάνω στα κρεβάτια ανάμεσα στους υπόλοιπους
αρρώστους! Το καταλάβατε αυτό, ή να το ξαναγράψω; Νεκροί στους θαλάμους μαζί με τους
αρρώστους, οι οποίοι δεν είχαν φαγητό για πάνω από μια μέρα, έως ότου να καθαρίσει ο
δήμος τους δρόμους και να επικοινωνήσουν οι πτέρυγες του νοσοκομείου μεταξύ τους! Είναι
αυτή εικόνα σύγχρονου κράτους; Ή μήπως δεν σοκάρει η φωτογραφία που δημοσιεύουμε
και που δείχνει ένα φέρετρο πάνω σε μια κουβέρτα να το σέρνουνε πάνω στον παγωμένο
δρόμο, εφόσον ο δρόμος δεν φαίνεται προσπελάσιμος σε αυτοκίνητα; Τα έχετε δει αυτά
ποτέ στην μπανανία του Ελλαδιστάν υπό άλλες κυβερνήσεις; Τι είναι αυτά βρε παιδιά;
Θα μου πεις, αυτό δεν σημαίνει πως φταίει ο κούλης με την κυβέρνηση-τσίρκο του. Ναι.
Ξανασκεφτείτε το, και να λάβετε υπόψη σας πως ο κούλης με το που ανέλαβε την εξουσία
πριν 30 περίπου μήνες “ενοποίησε” όλα τα κέντρα αποφάσεων στο δικό του γραφείο, ώστε
να είναι ο μόνος που παίρνει αποφάσεις! Σκόρπισε πάνω από 3 δις σε απευθείας αναθέσεις,
σε άσχετους, τυχάρπαστους και ακατάλληλους με γνώμονα το ότι ήταν κομματικοί του
υποστηρικτές ή γνωστοί και φίλοι. Αυτό σημαίνει “επιτελικό” κράτος. Μεσαίωνας λοιπόν.
Και όλα αυτά για να διορίσετε έναν ανίκανο μεσίτη ιδιωτικών συμφερόντων στη θέση του
μάνατζερ της Ελλάς Α.Ε.
Ο Μεσαίωνας του Ακροδεξιού “επιτελικού” κράτους 4
Κολλητοί και “ημέτεροι” αποτελούν τις
“εταιρείες” που εμπιστεύθηκε ο κούλης την
“σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα”,
για να πάει το Ελλαδιστάν μπροστά. Έχουμε
ξαναγράψει για το κράτος των “κολλητών”
που έφτιαξε με τους μετακλητούς ο κούλης,
τους κουμπάρους και μπατζανάκηδες και
κομματικούς φίλους στους οποίους μοίρασε
την διαφημιστική πίτα καθώς και τα κονδύλια
της Ευρώπης για Ανάκαμψη. Λοιπόν, αν αυτοί
οι φίλοι του, έκαναν και καλά την δουλειά τους,
ίσως να αργούσαμε να ξυπνήσουμε και να μην
αντιδρούσαμε. Όμως οι φίλοι του τον “έκαψαν”
τον κούλη, τον οδήγησαν ΝΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ σε
κάθε κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση
όσο είναι πρωθυπουργός! Για παράδειγμα, η
εταιρεία που τον “χαντάκωσε” στην συνείδηση
των πολιτών (με αποτέλεσμα η κυβέρνηση
να είναι σε ιστορικό χαμηλό όσον αφορά
στη δυσαρέσκεια των πολιτών), η “Αττική
Οδός” ανήκει στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με
πλειοψηφούντα μέτοχο ένα Ολλανδικό fund του
οποίου πρόεδρος είναι κάποιος Μυλωνογιαννάκης, που είναι και ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
για φορολογικά θέματα του κούλη. Μάλιστα ο ίδιος αυτός ήταν το 1990-1993 σύμβουλος
επενδύσεων για τον μπαμπά του κούλη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Θέλετε κι άλλο; Πριν
δυο μέρες, και επειδή η δημοτικότητα του… “Μωυσή” κούλη ήταν στο Ναδίρ, βγήκε μια
δημοσκοπική εταιρεία (και λέγαμε εμείς δεν θα βγει καμιά δημοσκόπηση;) και από έρευνα
που έκανε σε 300 νοικοκυριά, λέει (αστείο στατιστικό δείγμα) έβγαλε το συμπέρασμα πως
η δημοτικότητα του κούλη είναι… μεγάλη, και πως θα ψήφιζαν για κούλη πρωθυπουργό
40 τα εκατό περίπου του κόσμου. Τώρα αν ψάξετε και βρείτε ότι η εταιρεία των …
δημοσκοπήσεων έχει αντιπρόεδρο κάποια Χ. Καράμπελα η οποία είναι και αντιπρόεδρος
της ActionAid της οποίας ιδρύτρια είναι Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ, τότε όλα μπαίνουν σε
μια σειρά. Γιάννης, πίνει, Γιάννης κερνάει... Και μετά, εμείς φταίμε, αν γκρινιάζουμε για το
χαντάκωμα του κούλη από τους δικούς του...
Ο Μεσαίωνας του Ακροδεξιού “επιτελικού”
κράτους 5
Όχι μόνο παγιδεύτηκαν οι οδηγοί στην “Αττική
οδό” και τους άλλους δρόμους με το μπάχαλο της
κυβέρνησης τσίρκο που δεν είχε ΚΑΝΕΝΑ σχέδιο
να ρίξει αλάτι στους δρόμους (ΨΕΜΑΤΑ είπε ο
Περιφερειάρχης ότι είχε παραγγείλει αλάτι για τους
δρόμους διότι δεν έγινε καμία σύμβαση αγοράς
αλατιού όπως είπε η Ρένα Δούρου) ούτε είχε τα
απαραίτητα οχήματα για εκχιονισμό (τα οχήματα τα
είχε νοικιάσει με απευθείας ανάθεση από ιδιώτες
προς 500000 Ευρώ, αλλά αυτά δεν κινήθηκαν
καθόλου) αλλά έβγαλε ο κούλης μετά 3
συνεχίζεται
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μέρες που ήταν εξαφανισμένος (Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη) τον στρατό να καθαρίζει το
χιόνι, να ξεθάβει αυτοκίνητα και να μοιράζει
κρουασάν και νερά στους εγκλωβισμένους
οδηγούς! Και ρωτάμε. Είναι εικόνα πολιτισμένου κράτους αυτή; Αν είναι, και αν οι πολίτες
θέλουν τέτοια αντιμετώπιση απ’ τους κρατικούς φορείς που έχουν αποδειχθεί ανίκανοι
να διαχειριστούν οποιαδήποτε κρίση (θυμηθείτε τις φωτιές στην Εύβοια, τις πλημμύρες,
τους χιλιάδες νεκρούς απ’ την Πανδημία λόγω εξαφάνισης του ΕΣΥ), ε τότε τι να πούμε;
Εδώ κολλάει το “οι πολίτες είναι άξιοι της μοίρας τους και έχουν τους πολιτικούς που τους
αξίζουν”.

συνέχεια από τη σελίδα 20

Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι…
Η εταιρεία που έχει αναλάβει την
εκμετάλλευση του δρόμου όπου
εγκλωβίστηκαν
χιλιάδες
πολίτες
πρότεινε να τους αποζημιώσει με
2000 Ευρώ ανά όχημα. Πολλοί
ήταν αυτοί που δεν δέχθηκαν διότι
επιφυλάσσονται να ξεκινήσουν αγωγές
και μηνύσεις εναντίον της εταιρείας και
μπορούν να διεκδικήσουν ως 100000
Ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Ίσως γι’αυτό έσπευσαν οι υπεύθυνοι
της εταιρείας να “βουλώσουν στόματα”
με τα 2 χιλιάρικα; Όπως και να έχει ο
κούλης ανέλαβε να κάνει το “ντιλ” και
δεν έλειψαν και αυτοί που βγήκαν και
υποστήριξαν πως οι πολίτες φταίνε, δεν
έπρεπε να βγουν με τέτοια κακοκαιρία,
ασθενείς, ηλικιωμένοι, γυναίκες που
γέννησαν κλπ στον δρόμο (what?) ή
πως οι πολίτες φταίνε και θα πρέπει
η εταιρεία να τους κάνει μήνυση που
εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και
έφυγαν (μετά από 20 και βάλε ώρες
αποκλεισμένοι στα χιόνια και στην
παγωνιά στην ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ).
Δηλαδή, το θράσος μερικών είναι
απερίγραπτο, να φταίνε, και από πάνω
να λένε πως φταις εσύ! Έλεος, δεν
υπάρχει πιο κάτω για την κυβέρνηση αυτή των κλόουν!
Οι γερμανοτσολιάδες και οι συνεργάτες των Γερμανών με τους απογόνους τους που
έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, ξανά δίνουν το παρόν τους.
Η Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης
που πλήγηκε ανεπανόρθωτα απ’ τις
εκτοπίσεις και την καταναγκαστική δουλεία
των αρρένων μελών της είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη μετά αυτήν της Πολωνίας που
εξοντώθηκε από τους Ναζί. Η 27η Ιανουαρίου
λοιπόν είναι σημαντική ημερομηνία που
έχει καθιερωθεί να εορτάζεται ως Διεθνής
Ημέρα Μνήμης για τα 6 εκατομμύρια θύματα
του Ολοκαυτώματος και για τους 67.000
Έλληνες Εβραίους, θύματα της ναζιστικής
θηριωδίας.
Θα μου πείτε γιατί γκρινιάζω πάλι για τους απογόνους των γερμανοτσολιάδων και τους
συνεργατών των Γερμανών, τι έχουν κάνει πάλι. Τίποτε που να το γράφουν οι εφημερίδες
και να το μεταδίδουν οι ψεύτες των καναλιών. Απλά στην Θεσσαλονίκη, η Πλατεία
Ελευθερίας όπου υπήρχε και η συναγωγή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης έχει γίνει μήλον
της έριδος ανάμεσα στους φασίστες απόγονους των γερμανοτσολιάδων και τους πολίτες
που έχουν μνήμη και τιμούν την Ισραηλινή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Οι μεν (με τον
τωρινό δήμαρχο και το μεγαλύτερο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου) θέλουν να φτιάξουν
πάρκινγκ αυτοκινήτων (υπόγειο λένε, αλλά κανείς δεν ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει στην
αισθητική της πλατείας) ενώ υπάρχει η απόφαση να χτιστεί μνημείο στην πλατεία που
να τιμά το Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Και όλα αυτά ενώ ούτε οι συμπολίτες μας Εβραίοι
της Θεσσαλονίκης ούτε η ίδια η Ελλάδα δεν έχει αποζημιωθεί για τις θηριωδίες των Ναζί,
των αναγκαστικών δανείων των Γερμανών και της απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών των
Ελλήνων Εβραίων από την εκκλησία και το κατοχικό καθεστώς της εποχής (ιδιοκτησίες
που “πέρασαν” στην κατοχή της εκκλησίας και των λαδάδων/δοσίλογων “συμπολιτών”
τους της Θεσσαλονίκης...)
Για χρόνια προσπαθεί μια ομάδα πατριωτών υπό τον κ. Τριαντάφυλλου Μηταφίδη στην
Θεσσαλονίκη να ορθώσει τεκμηριωμένο λόγο και προτάσεις για την πληρωμή από την
Γερμανία των αποζημιώσεων που οφείλει για τις καταστροφές που προξένησαν τα
Ναζιστικά στρατεύματα στην Ελλάδα, ένας αγώνας ζωής που ολοκληρώθηκε με την
ΠΡΩΤΗ κατάθεση αίτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πληρωμή τους. Ο αγώνας
των αξιέπαινων αυτών πολιτών είναι μακρύς και έχει ένα ιστορικό πολεμικών εναντίον
της. Από το 2015, βρέθηκαν οι απαραίτητοι γερμανοτσολιάδες στην Ελλάδα και έκαναν
ΕΝΣΤΑΣΗ εναντίον της αίτησης, με τον βουλευτή της Νέας Δεξιάς Δ. Κυριαζίδη την οποία
ένσταση δε ψήφισε ούτε ο εισηγητής της. Δηλαδή, το κόμμα αυτών που έχουν λερωμένη
τη φωλιά τους απ’ την “δράση” τους στην κατοχή έχουν αντιρρήσεις και σαμποτάρουν την
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απαίτηση από πατριώτες να πληρώσει η Γερμανία για μια σειρά επαχθών εγκλημάτων
εναντίον της Ελλάδας. Αυτά έγιναν τότε.
Αυτό το γεγονός καθώς και μια άλλη χρονίζουσα υπόθεση, η προσπάθεια να ακυρωθεί η
μετονομασία οδού της Θεσσαλονίκης σε Οδό Αλβέρτου Ναρ (ο οποίος ήταν σημαντικός
λογοτέχνης και θεματοφύλακας της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της πόλης) από την
παλιά ονομασία του ίδιου δρόμου, που ήταν φορτωμένη με κατοχικές και φασιστικές
μνήμες (λεγόταν Αθανασίου Χρυσοχόου ο οποίος ήταν φρούραρχος Θεσσαλονίκης και
γενικός διοικητής Μακεδονίας την περίοδο της Κατοχής), όλα αυτά λοιπόν σηματοδοτούν
το “βρικολάκιασμα” των φασιστών, των απογόνων των γερμανοτσολιάδων και δοσίλογων
που θέλουν να αμαυρώσουν την μνήμη, να αλλάξουν την Ιστορία και να ακυρώσουν την
μνήμη του Ολοκαυτώματος των Εβραίων. Λοιπόν, ακόμη μια φορά θα το πω, κρίμα, η
Θεσσαλονίκη των ένδοξων αγώνων, να είναι φασιστομάνα, ακόμη μια φορά....
Μομφή προς την κυβέρνηση-τσίρκο από την Αντιπολίτευση: Έγγραφη κατάθεση της
αγανάκτησης ενάντια σε μια ανίκανη, αλαζονική και αυταρχική κλίκα που συνεχίζει
να καταστρέφει τη χώρα.
Μετά την ανικανότητα της κυβέρνησης-τσίρκο
που έδειξε τεράστιες παθογένειες της κρατικής
μηχανής και οφείλεται κυρίως στην ανικανότητα των
“αρίστων” της κυβέρνησης να διαχειριστούν τους
πόρους, τους θεσμούς και τα αξιώματά τους προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου (και όχι μόνο για
τους λίγους κολλητούς τους) και επειδή αν συνεχιστεί
αυτό τα επόμενα 1,5 χρόνια η ζημιά στην κοινωνία,
οικονομία, αίσθηση ασφάλειας των πολιτών θα
είναι ανεπανόρθωτη, ο πρόεδρος του κόμματος της
Αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Τσίπρας κατέθεσε
πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης. Η πρόταση θα συζητηθεί το Σαββατοκύριακο
και θα γίνει ψηφοφορία στο τέλος της. Η κυβέρνηση, βέβαια δεν ενδέχεται να “πέσει” εφόσον
απαιτείται η πλειοψηφία (150+1) των ψήφων (η ΝΔ έχει 159 ψήφους) αλλά θα αρχίσει μια
συζήτηση για τις ανεπάρκειες, τα λάθη και την αλαζονεία της κυβέρνησης-τσίρκο που ίσως
επιταχύνει τις διαδικασίες της φθοράς και τελικής της πτώσης. Αμήν, λέγω υμίν, αν πρέπει
να “θυσιαστεί” ο κούλης και η “ανεμελιά” του για το καλό των συμπολιτών μας, μπας και
σωθεί και ο πολιτισμός, η υγεία, η παιδεία, η οικονομία, και στο τέλος, τέλος η Ελλάδα, ας
πάει και το παλιάμπελο!!!
Αλ. Τσίπρας: Πρόταση μομφής κατά της χειρότερης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης - Ήρθε
η ώρα να φύγετε για να ανασάνει ο τόπος. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε την οργή της
κοινωνίας με μισές συγγνώμες, δημοσκοπήσεις της χαράς και προπαγάνδα της συμφοράς
Μία εδώ και πολλές μέρες γνωστή κακοκαιρία έθαψε οριστικά το επιτελικό κράτος
του κ. Μητσοτάκη. Άφησε χιλιάδες πολίτες στο έλεος της κακοκαιρίας, με κλειστούς
δρόμους, χωρίς ρεύμα ακόμα και σήμερα, χωρίς οι κραυγές αγωνίας τους να φτάσουν
στον εξαφανισμένο κ. Μητσοτάκη. Ο χιονιάς έθαψε και τις τελευταίες αυταπάτες, ότι ο κ.
Μητσοτάκης έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται από τα λάθη και τις ολιγωρίες τους και
τα δραματικά αποτελέσματα των ιδεοληψιών τους. Κάθε ώρα που μιλάμε, κάθε ώρα που
η κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία, τέσσερις με πέντε πολίτες χάνουν τη ζωή τους.
Χάνονται καθημερινά συνάνθρωποί μας που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Η χώρα
μας είναι η χειρότερη στην Ευρώπη σε θανάτους ανά εκατ. πληθυσμού, είναι ένα διαρκές
έγκλημα που δεν κρύβεται από καμία επικοινωνία. Ζήτησα το λόγο γιατί η κυβέρνηση και ο κ.
Μητσοτάκης που δεν πιστεύουν στο κράτος, αρνούνται να ακούσουν και να καταλάβουν, να
πάρουν μέτρα. Και έχουν αφήσει την κερδοσκοπία και την ασυδοσία των συμφερόντων να
λυμαίνονται με την ακρίβεια τη ζωή των συνανθρώπων μας. Διευκολύνουν την κερδοσκοπία,
αποφασίζοντας εν μέσω της χειρότερης ενεργειακής κρίσης την εκχώρηση της ΔΕΗ, να μην
μειώσουν τον ΕΦΚ στα καύσιμα, να μην αυξήσουν τον κατώτατο μισθό. Δεν δείχνουν ίχνος
διάθεσης να αλλάξουν τη στάση τους. Η ακρίβεια καλπάζει και οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν
ότι όλα βαίνουν καλώς. Ζήτησα εκτάκτως το λόγο επειδή η φθορά του κ. Μητσοτάκη και
η διαφθορά του επιτελικού κράτους απλώνεται στο σύνολο του κράτους. Το ρουσφέτι
και η αναξιοκρατία, η διασπάθιση δημοσίου χρήματος οδηγούν με γοργά βήματα στην
ανασφάλεια και την οικονομία στο γκρεμό. Οι ίδιες πρακτικές από παλιά της αδιαφάνειας
και της εξυπηρέτησης των ελίτ θα παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με το παρελθόν. Ζήτησα
εκτάκτως το λόγο για την τραγική αποτυχία του επιτελικού κράτους σε κάθε δοκιμασία.
Σε κάθε μέτωπο που δοκιμάζεται η ζωή και η ασφάλεια. Η χώρα μας διασύρεται διεθνώς
από άποψη δικαιωμάτων και δημοσιογραφικής ελευθερίας. Οδηγούμαστε σε ολισθηρό
κατήφορο, στην ερντογανοποίηση της πολιτικής ζωής. Ζήτησα το λόγο γιατί τίποτα θετικό
δεν μπορεί να περιμένει η πλειοψηφία της λογικής από αυτήν την κυβέρνηση. Το αντίθετο
μάλιστα. Σε κάθε δυσκολία που εξελίσσεται σε τραγωδία δεν μπορούν ούτε θέλουν να
βγάλουν συμπεράσματα από τα λάθη τους, τα αποδίδουν όλα στην ατομική ευθύνη.
Αντιμετωπίζουν τα πάντα με θεατρικές συγγνώμες, όπως χθες, για να διαφυλάξουν την
εικόνα του Πρωθυπουργού. Ζήτησα το λόγο γιατί με δύο λόγια δεν πάει άλλο με την
ανάλγητη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε υποχρέωση την απόγνωση και την οργή
της πλειοψηφίας να την κάνουμε δύναμη πολιτικής αλλαγής. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να
φύγει το συντομότερο δυνατό, όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Πριν να είναι πολύ αργά
για την κοινωνία, τη χώρα, τη δημοκρατία. Να φύγετε, γιατί δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε
την οργή της κοινωνίας με μισές συγγνώμες, δημοσκοπήσεις της χαράς και προπαγάνδα
της συμφοράς. Ο φόβος και η ανασφάλεια έχει γίνει καθημερινότητα του πολίτη δύο
χρόνια τώρα. Να φύγετε γιατί δεν αξίζει στους πολίτες και τη χώρα τόση παρακμή. Ζήτησα
εκτάκτως το λόγο για να καταθέσω πρόταση μομφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης
που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχει έρθει η ώρα να φύγετε για
να ανασάνει ο τόπος. Καλούμε όλες τις δυνάμεις, κοινωνικές και πολιτικές, να δώσουν
το παρόν στη μάχη για την απαλλαγή της χώρας από το καθεστώς Μητσοτάκη. Καλούμε
κάθε πολίτη να στρατευθεί στον αγώνα μας για να επανέλθει η κοινωνική δικαιοσύνη, η
ασφάλεια με ελευθερία και η ελευθερία με ασφάλεια.
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ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Μια μεγάλη ανακάλυψη στη καρδιά της Μακεδονίας
Δίπλα στη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη υποδέχεται τους φιλοξενούμενους με μοναδικές επιλογές διακοπών και τις καλύτερες
διαθέσεις.
Είναι μία μικρή πόλη κοντά στη Θεσσαλονίκη. Μην την προσπεράσετε! Η Κατερίνη των 4 εποχών θα σας εκπλήξει με τις
Γιάννης
επιλογές διακοπών που προσφέρει. Από
Κακαγιάννης
τους πολύβουους δρόμους της, στο χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώρι. Από το
συγκλονιστικό αρχαιολογικό πάρκο του Δίου, με τα αγάλματα να ξεπροβάλλουν μέσα από το νερό, στην τεράστια
παραλία του Πλαταμώνα και την Ολυμπιακή Ακτή. Από το
φαράγγι του Ενιπέα στα σοκάκια του παλιού Παντελεήμονα
και στη Ραψάνη, με τα ονομαστά κόκκινα κρασιά. Από τους
μοντέρνους ξενώνες του Ελατοχωρίου στα θέρετρα και τα
spa στις ακτές της Πιερίας. Ένας κόσμος γεμάτος αξιοθέατα
και εκπλήξεις στο κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και στη
σκιά του Ολύμπου. Έτοιμοι να τον ανακαλύψετε;

Αξίζει να δείτε στην Κατερίνη

Φύση και ιστορία στο Δίον
Το ωραιότερο αρχαιολογικό πάρκο της Ελλάδας σάς περιμένει κοντά στην Κατερίνη. Στο Δίον αρχαία ιστορία και φυσική
ομορφιά ενώνονται μπροστά σας σε ένα μυθικό σκηνικό: αρχαία ιερά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά θέατρα, πλακοστρωμένες
οδοί, θέρμες με πισίνες και ψηφιδωτά, ωδείο, ρωμαϊκά σπίτια,
επαύλεις και παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Τα αρχαιολογικά
ευρήματα λάμπουν μέσα σε αυτόν τον παραδεισένιο τόπο,
που τον διατρέχουν μικροί χείμαρροι. Στο ιερό της Ίσιδας
θα υποκλιθείτε ταπεινά στο μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας:
τα κτήρια αναδύονται μέσα από την υγρή βλάστηση σε ένα
τοπίο πλημμυρισμένο από νερό. Σε κοντινή απόσταση θα
επισκεφθείτε το ιερό της Δήμητρας, από τα αρχαιότερα που
έχουν ανασκαφεί στη Μακεδονία.
Βόλτα στην Κατερίνη
To urban πρόσωπο της Κατερίνης: καφέ και μπαρ, γεμάτα
κόσμο από όλη την περιοχή, σας καλούν για ποτό το βράδυ.
Από την άλλη, η παραλία και το Δημοτικό Άλσος, φέρνουν τη
φύση της Μακεδονίας στα βήματα σας. Κατερίνη: και αστική
και εξοχική.
Το κάστρο του Πλαταμώνα
Δεσπόζει στην περιοχή, παρατηρώντας από ψηλά κάθε

πίστες, ο αναβατήρας και το κεφάτο snow bar γεμίζουν
από νεανικές παρέες. Λίγα χιλιόμετρα πιο πριν, στο ορεινό Ελατοχώρι, οι πέτρινοι ξενώνες φιλοξενούν τους επισκέπτες, προσφέροντάς τους όλες τις ανέσεις -εσωτερικές πισίνες, χαμάμ, τζακούζι, υδρομασάζ. Μετά τη βόλτα
στα ελατοδάση και τα σοκάκια του παλιού οικισμού, θα
απολαύσετε ζεστές, σπιτικές παραδοσιακές γεύσεις Μακεδονίας ή πιο γκουρμέ εκδοχές τους σε ταβέρνες και
στα εστιατόρια ξενοδοχείων. Από το Ελατοχώρι θα φύγετε... χορτασμένοι εμπειρίες.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της
Κατερίνης

γωνιά της αχανούς παραλίας της Πιερίας. Ένα επιβλητικό αξιοθέατο, ένα κάστρο-πόλη του 10ου αι., με τείχη ψηλά και έναν
καλοδιατηρημένο πύργο. Η ανασκαφή έχει φέρει στο φως ευρήματα της ελληνιστικής περιόδου (4ου π.Χ. αι.), αλλά αυτά
που είναι πιο εντυπωσιακά είναι οι βυζαντινοί ναοί και τα ίχνη
της πόλης από τον 10ο αι. και μετά.
Παραλία 80 χιλιομέτρων και 1000 επιλογών
Kορινός, Kατερίνη, Λιτόχωρο, Πλάκα, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα,
Παντελεήμονας, Πλαταμώνας, Nέοι Πόροι. Μια πεντακάθαρη
και υπέροχη αμμουδερή παραλία, με μήκος που ξεπερνά τα
80 χιλιόμετρα! Εδώ οι διακοπές σας γίνονται απολαυστικές
σε δεκάδες καλά ξενοδοχεία, εστιατόρια, παραλιακά μπαρ
και μεγάλα οργανωμένα κάμπινγκ.
Το όμορφο Λιτόχωρο
Σε αυτήν τη γραφική κωμόπολη θα σταματήσετε, πριν από τις
ορειβατικές σας εξορμήσεις στον Όλυμπο, ή θα απολαύσετε
τη θάλασσα στο επίνειο της, την Πλάκα, και την παραλία Γρίτσα που βρίσκεται δίπλα. Το Λιτόχωρο, χτισμένο στην πλαγιά
κάτω από τον Όλυμπο, τα συνδυάζει όλα σε ένα όμορφο σκηνικό, πάντα με το Αιγαίο στο φόντο. Περπατήστε στα στενά
του δρομάκια και θαυμάστε τη μακεδονική αρχιτεκτονική παντού τριγύρω.
Ελατοχώρι: Ρομαντικό σαββατοκύριακο ή αδρεναλίνη
στις πίστες;
Κρύο και χιόνι; Είναι το κατάλληλο Σαββατοκύριακο για απόδραση στο Ελατοχώρι. Τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα τα
αυτοκίνητα συνωστίζονται στο δρόμο του χιονοδρομικού. Οι

Προβολή των μνημείων UNESCO
της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα
Τεχνών και Πολιτισμού Google
Στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού
Google (Google Arts and Culture platform),
η οποία προβάλει τοποθεσίες Παγκόσμιας
Κληρονομιάς παγκοσμίως παρουσιάζει ο
Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης τα
μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα περιλαμβάνει
έναν πολύγλωσσο ιστότοπο και μια εξαιρετικά επιτυχημένη εφαρμογή για κινητά και
έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους προορισμούς να προβάλλουν πολλαπλές ιστορίες για τη θέση Παγκόσμιας Κληρονομιάς
τους και τη συμβολή τους στην πολιτιστική
ανάπτυξη.
Η συμμετοχή έχει διπλό όφελος, καθώς η
UNESCO προωθεί προορισμούς που εμφανίζονται στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google μέσω διαφόρων μεθόδων,
συμπεριλαμβανομένων των δικών της ιστοτόπων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
της και των ενημερωτικών δελτίων της.
Η αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του
Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κα
Βούλα Πατουλίδου δήλωσε: “Η προβολή

των Μνημείων UNESCO της Θεσσαλονίκης
στην εξειδικευμένη πλατφόρμα αποτελεί
συνέχεια της παρουσίασης τους από τον
Ο.Τ.Θ. στο World Heritage. Αποτελεί την επίσημη έκδοση της UNESCO που περιλαμβάνει λεπτομερή άρθρα για πολιτιστικούς και
φυσικούς χώρους Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο έργο,
έντυπο και ψηφιακό συνδυάζοντας εκπαιδευτική και τουριστικής προώθησης. Δυνατό του πλεονέκτημα είναι ότι υποστηρίζεται
και προωθείται από την UNESCO”.

Trekking στο φαράγγι του Ενιπέα
Χαράξτε τη διαδρομή σας: πάρτε το μονοπάτι που ακολουθεί το φαράγγι από τους Μύλους στο Λιτόχωρο μέχρι
τη θέση Πριόνια, στα όρια του Δρυμού του Ολύμπου. Ένα
μοναδικό τοπίο, για τα μάτια σας μόνο.
Αρχαιολογικό μουσείο Δίου
Ξενάγηση στο ισόγειο: θαυμάστε μια εκπληκτική συλλογή
γλυπτών -αγαλμάτων, αναγλύφων, επιτύμβιων στηλών, αρχιτεκτονικών μελών-, όπως και αυτά που αποκαλύφθηκαν
στο ιερό του Διός Υψίστου. Στον πρώτο όροφο, σάς καλεί η
μελωδία από τη σπάνια αρχαία ύδραυλι: ένα πνευστό–κρουστό–υδραυλικό μουσικό όργανο.
Παλαιός Παντελεήμονας, ένας διατηρητέος οικισμός
Ανεβαίνετε προς τον Παλιό Παντελεήμονα; Ετοιμαστείτε να
χαθείτε στα μονοπάτια του χρόνου. Η ομορφιά της Μακεδονίας θα ξεδιπλωθεί στα πόδια σας. Ένας διατηρητέος οικισμός,
το «Μπαλκόνι του Ολύμπου». Μια βόλτα από τον παλιό οικισμό μέχρι την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα με τα αιωνόβια πλατάνια θα σας ταξιδέψει στο παρελθόν. Και η θέα
θα σας απογειώσει σε έναν τόπο, όπου ο χρόνος δεν περνά.
Η Ραψάνη
Είναι γνωστή για τα γευστικά κόκκινα κρασιά της. Η ιστορία
της όμως έχει και άλλους σταθμούς. Η Ραψάνη, ονομαστό
χωριό του Κάτω Ολύμπου, ήκμασε τον 17ο -18ο αιώνα χάρη
στη σηροτροφία, τη μεταλλουργία, την επεξεργασία βαμβακιού και την υφαντουργία. Σήμερα, η ιστορία της συναντά τα
βήματά σας. Από εκείνη την εποχή, αλλά και από τον 19ο αιώνα, διατηρούνται διώροφα πέτρινα σπίτια, χαρακτηριστικά
δείγματα της αρχιτεκτονικής της Μακεδονίας.

Χωρίς τεστ από 11/2 οι πλήρως
εμβολιασμένοι ταξιδιώτες
που φτάνουν στην Αγγλία
Καταργείται, σύμφωνα
με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, η
υποχρέωση υποβολής
σε διαγνωστικό τεστ κορωνοϊού για τους πλήρως
εμβολιασμένους
ταξιδιώτες που φτάνουν
στην Αγγλία από το
εξωτερικό.
Πιο αναλυτικά:
•
Από τις 4 π.μ. της 11ης Φεβρουαρίου, όλες οι απαιτήσεις για τεστ θα καταργηθούν για τις επιλέξιμες πλήρως εμβολιασμένες αφίξεις, ενώ πλέον απαιτείται μόνο η
φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF).
•
Οι αφίξεις επιβατών που δεν αναγνωρίζονται ως πλήρως εμβολιασμένου
θα χρειαστεί να κάνουν μόνο ένα τεστ πριν
από την αναχώρηση και ένα τεστ PCR την
ή πριν από την ημέρα 2 μετά την άφιξή τους
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
•
Τα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών στην
Αγγλία θα μπορούν να αποδείξουν την εμβολιαστική τους κατάσταση ή την απόδειξη

προηγούμενης μόλυνσης μέσω ενός
ψηφιακού
πάσου
(COVID NHS) από τις
3 Φεβρουαρίου για
εξερχόμενα ταξίδια.
Αυτήν τη στιγμή οι
ταξιδιώτες πρέπει να
έχουν προπαραγγείλει rapid τεστ αντιγόνου πριν από την άφιξή τους στην Αγγλία
και να υποβάλλονται σε αυτό το τεστ έως
το τέλος της δεύτερης ημέρας μετά από την
ημέρα άφιξης.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Boris Johnson
δήλωσε: “Αν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, περνάμε τώρα από το κύμα της
Όμικρον και μπορείτε να δείτε ότι οι δείκτες
αρχίζουν να βελτιώνονται. Άρα αυτό που
κάνουμε για τα ταξίδια για να δείξουμε ότι η
χώρα είναι ανοιχτή για δουλειές και για ταξιδιώτες, είναι πως θα δείτε αλλαγές, έτσι
ώστε όσοι φτάνουν (στην Αγγλία) να μη
χρειάζεται πλέον να κάνουν τεστ αν έχουν
εμβολιαστεί, αν είναι δίπλα εμβολιασμένοι”.
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ΥΠΑ: Παρατείνονται οι
αεροπορικές οδηγίες εξωτερικού
έως τις 7 Φεβρουαρίου
Ως την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου
παρατείνονται οι αεροπορικές οδηγίες για τις πτήσεις εξωτερικού με
τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΥΠΑ.
Οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων
εξωτερικού που έχουν ως στόχο
την καταπολέμηση της πανδημίας
και τον περιορισμό της διασποράς
της νόσου COVID-19 προβλέπουν
τα ακόλουθα:
Πώς ταξιδεύουν
Mε αρνητικό τεστ η είσοδος στην
Ελλάδα ανεξαρτήτως εμβολιασμού για
όλους τους ταξιδιώτες από 5 ετών και άνω:
Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και της εμβολιαστικής
τους κατάστασης, οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε τεστ με τη μέθοδο
PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο
(72) ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους
στην Ελλάδα.
Σε ποιους απαγορεύεται η είσοδος στην
χώρα
Απαγορεύσεις υπηκόων από τρίτες χώρες:
Σύμφωνα με την αεροπορική οδηγία πτήσεων εξωτερικού παραμένει σε εφαρμογή
η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των
υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών
της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των
προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των
ανήλικων τέκνων τους. Εξαιρούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους
(essential reasons) και οι μόνιμοι κάτοικοι
των ακόλουθων 42 χωρών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία,
Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα,
Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρωσία,
Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία,
Ιαπωνία, Λίβανος, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία,
Ιορδανία, Μολδαβία, Μπρουνέι, ‘Αγιος Μαρίνος, Ανδόρρα, Βατικανό, Μονακό, Τουρκία, Αργεντινή, Ινδία, Ουρουγουάη, Σουλτανάτο του Ομάν, Χιλή, Μεξικό, Κόσοβο και
Κινεζική Ταϊπέι.
Τι ισχύει για το PLF: Όλοι οι ταξιδιώτες
προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας,
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα
PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr
οποιαδήποτε ώρα πριν την αναχώρηση της
πτήσης προς Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που
αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.
Τι προβλέπεται για τα παιδιά
Έλεγχοι σε παιδιά από πέντε (5) ετών και
άνω: Η υποχρέωση των προϋποθέσεων,
για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά
από πέντε (5) ετών και άνω.
Δειγματοληπτικός έλεγχος ταξιδιωτών και
προσωρινός περιορισμός πέντε (5) ημερών

σε περίπτωση κρούσματος : Σε όλους τους
επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test)
κατά την άφιξη τους, βάση της διαδικασίας
που προβλέπει το Passenger Locator Form.
Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν
επιβάτη θετικό η καραντίνα/απομόνωση θα
ισχύει για πέντε (5) μέρες, κατ’ οίκον ή σε
κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που
υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές. Ο
προσωρινός περιορισμός αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της διάγνωσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό COVID-19. Μετά την
πάροδο των πέντε (5) ημερών και εφόσον
δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα έχουν βελτιωθεί, με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για είκοσι τέσσερις (24)
ώρες χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, λήγει
ο προσωρινός περιορισμός. Εάν ο πυρετός συνεχίζει μετά την πάροδο των πέντε
(5) ημερών, παρατείνεται ο προσωρινός περιορισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση του
πυρετού. Οι συγκεκριμένοι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα μόνο υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή
εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και
υφασμάτινη) για τουλάχιστον άλλες πέντε
(5) ημέρες από τη λήξη του περιορισμού.
Όλοι οι επιβάτες εξωτερικού πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών
αρχών της χώρας μας.
Αεροπορική οδηγία για υπηκόους Αργεντινής, Ρωσίας, Ινδίας, Ουρουγουάης, Σουλτανάτου του Ομάν, Μεξικού και Χιλής: Οι
μόνιμοι κάτοικοι των συγκεκριμένων τρίτων
χωρών, εκτός όλων των άλλων προϋποθέσεων εισόδου στην Ελλάδα που προβλέπονται από την αεροπορική οδηγία πτήσεων εξωτερικού, θα εισέρχονται με την
πρόσθετη προϋπόθεση να υποβάλλονται
στο αεροδρόμιο άφιξης υποχρεωτικά σε
τεστ ανεξάρτητα από την εμβολιαστική τους
κατάσταση.
Ποιοι κάνουν τέστ
Υποχρεωτικό τεστ στην άφιξη για ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, από τις
ακόλουθες 16 χώρες: Επιβάτες πτήσεων
που προέρχονται από Αίγυπτο, Αλβανία,
Αργεντινή, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γεωργία,
Κούβα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία,
Κίνα, Λιβύη, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία,
Πακιστάν, Ρωσία και Τουρκία, ανεξάρτητα
από την υπηκοότητα τους, θα υποβάλλονται στο αεροδρόμιο άφιξης υποχρεωτικά
σε τεστ. Η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία ισχύει μόνο για επιβάτες που δεν έχουν
εμβολιαστεί καθώς υπάρχει εξαίρεση για
τους ταξιδιώτες/επιβάτες που είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει από Covid-19.
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Ανάμεσα στα μεγάλα καπιταλιστικά κράτη
πάντα θα υπάρχει ένας βρώμικος ανταγωνισμός για περισσότερα κέρδη από την
εκμετάλλευση άλλων χωρών της επιρροής
τους. Την εκμετάλλευση των πρώτων υλών
με τον διαχωρισμό των σφαιρών επιρροής.
Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης
άνοιξαν μεγάλες ευκαιρίες για τις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ να μπούνε
στα πρώην Σοβιετικά εδάφη και να κάνουν
το δικό τους πλιάτσικο και ταυτόχρονα να
περιορίσουν την Ρωσία σε μικρότερο γεωγραφικό χώρο από αυτόν της πρώην ΕΣΣΔ.
Οι δυτικές χώρες αμφισβητούν μέχρι και
δεν αναγνωρίζουν την περιοχή της Μαύρης
Θάλασσας και γύρω απο την χερσόνησο
της Κριμαίας Δεν αναγνώρισαν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος του 2014
που είχε σαν αποτέλεσμα την ένταξη της
χερσονήσου στη Ρωσία μετά από το πραξικόπημα στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ και το
Κίεβο επιμένουν να αποκαλούν την Κριμαία
«κατεχόμενο έδαφος».
Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι απανωτές
στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή. Οι
ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν στρατιωτική άσκηση με σενάριο την
απόκρουση μιας μαζικής εχθρικής αεροπορικής επιδρομής, με τη συμμετοχή περίπου
1.000 στρατιωτών, μετέδωσε το πρακτορείο
«Interfax» επικαλούμενο τη Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια της Ρωσίας.
Από την αντίθετη πλευρά η μεταφορά και η
συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων από
τις ΗΠΑ στην περιοχή της Ουκρανίας και το
πολεμικό υλικό το οποίο άρχισε να φτάνει
στις βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, έδειξε
ότι τα μαύρα σύννεφα πολέμου συγκεντρώνονται πάνω από την περιοχή.
Η λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ εντείνει τις
στρατιωτικές ετοιμασίες και η ΕΕ άνοιξε τα
χρηματοκιβώτια από τις τράπεζες της και
παρέχει την οικονομική κάλυψη για την οικονομική ενίσχυση της ΝΑΤΟικής συμμαχίας. Οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει κοντά στις
100 χιλιάδες στρατιωτικούς αλλά και υλικό
να αντιπαραταχθούν στην συγκέντρωση των Ρωσικών δυνάμεων στη απέναντι
πλευρά των συνόρων με την Ουκρανία.
Μαζί με την αύξηση των δυνάμεων αυξάνονται και τα σχετικά παζάρια. Προγραμματίζονται και εκτελούνται μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις και αυξάνουν οι απειλές και
προειδοποιήσεις.

Με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» εξελίσσεται η αντιπαράθεση
Επιπλέων πολεμικά πλοία αεροπλάνα και
τεθωρακισμένα με το δάχτυλο στην σκανδάλη απειλούν τους Ρώσους «εχθρούς»
απέναντι. Το ΝΑΤΟ έχει δηλώσει σε όλους
τους τόνους ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν επίθεση κατά της Ουκρανίας. Μάλιστα ο γ.γ.
του ΝΑΤΟ Γ. Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι οι
στρατιωτικές αυτές δυνάμεις είναι «για την
προστασία και την υπεράσπιση όλων των
Συμμάχων».
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Τα «τύμπανα» του πολέμου
ηχούν στην Ουκρανία.
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Πολλές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν πάρει
μέρος στις ψυχροπολεμικές προετοιμασίες
με στρατούς και με εξοπλισμούς:
Η Δανία στέλνει μια φρεγάτα στη Βαλτική
Θάλασσα και θα αναπτύξει 4 αεροσκάφη
«F-16» στη Λιθουανία.
Η Ισπανία στέλνει πλοία για να ενταχθούν
στις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής αεροσκαφών
στη Βουλγαρία.
Η Γαλλία έχει εκφράσει ετοιμότητα να στείλει στρατεύματα στη Ρουμανία υπό ΝΑΤΟική διοίκηση.
Η Ολλανδία στέλνει δύο αεροσκάφη «F-35»
στη Βουλγαρία από τον Απρίλη για να υποστηρίξει τις αεροπορικές δραστηριότητες
του ΝΑΤΟ στην περιοχή, και θέτει ένα πλοίο
και χερσαίες μονάδες σε ετοιμότητα για τη
Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ.
Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τους «New York Times»,
εξετάζουν την αποστολή χιλιάδων επιπλέον
στρατιωτών στην Ανατολική Ευρώπη

Όλα αυτά λίγες μέρες αφότου η Ρωσία έκανε γνωστό ότι ζητά την απόσυρση όλων των
δυνάμεων από την περιοχή αλλά και από
Βουλγαρία και Ρουμανία.
Ο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Πούτιν για
«ισχυρά οικονομικά και άλλα μέτρα» από
τη Δύση σε βάρος της Ρωσίας σε περίπτωση εισβολής ή κλιμάκωσης στην Ουκρανία, αλλά και για επιπλέον αμερικανική
στήριξη της Ουκρανίας και των ΝΑΤΟικών
συμμάχων στην Ανατολική Ευρώπη. Είχαν
προηγηθεί συντονισμένες δηλώσεις και
προειδοποιήσεις μελών του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ για συγκέντρωση άνω των 100.000 Ρώσων στρατιωτών κοντά στα σύνορα με την
Ουκρανία.
Από την πλευρά του, ο Πούτιν ξεκαθάρισε
πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ
αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Ρωσία
και ζήτησε εγγυήσεις ότι το ΝΑΤΟ δεν θα
επεκταθεί προς τα ανατολικά σύνορα της
Ευρώπης. Η Ρωσία επιμένει «στη σύναψη
συγκεκριμένων συμφωνιών», που θα απέκλειαν την περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ
προς τα ανατολικά ή την ανάπτυξη κοντά
στο ρωσικό έδαφος οπλικών συστημάτων
που απειλούν την ασφάλειά της.
“Πονηρές” προετοιμασίες στην Ουκρανία: Μεταφορά πυρηνικού οπλοστασίου του ΝΑΤΟ, Ναυτικές υποδομές και
παραγωγή πολεμικών πλοίων από την
Βρετανία
Οι απειλές ενάντια στην Ρωσία συνεχίζονται με τις ΗΠΑ και την Γερμανία να απειλούν ότι αν η Ρωσία επέμβει στην Ουκρανία
θα καταστρέψουν τον Ρωσικό αγωγό αερίου
που μεταφέρει φυσικό αέριο στην Γερμανία

συμμετέχει ενεργά στο ΝΑΤΟικό σχέδιο περικύκλωσης της Ρωσίας, που έχει οδηγήσει
στη σημερινή κλιμάκωση της έντασης.

proutis0107@rogers.com
αλλά και με δυνατότητες να μεταφέρει και
σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.
Από την μεριά της η Ρωσία μαζί με την
Λευκορωσία διεξάγει κοινές στρατιωτικές
ασκήσεις μεγάλης κλίμακας και διάρκεια
στο έδαφος της Λευκορωσίας. Οι Ρώσοι
κάνουν λόγο για την ανάπτυξη 20 Ρωσικών
πολεμικών πλοίων για την συμμετοχή τους
σε ασκήσεις. Οι φιλορώσοι αυτονομιστές σε
Ντονετσκ και Λουγκανσκ έχουν θέσει τις δυνάμεις τους σε υψηλό συναγερμό μάχης και
καταγγέλλουν ότι η Ουκρανία προετοιμάζει
επίλυση της κρίσης δια της βίας.
Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες, 140
Ιταλοί και 250 Πολωνοί σταθμεύουν στη
Ρουμανία. Η Βουλγαρία έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ για φιλοξενία τουλάχιστον 2.500 στρατιωτών (έως και 5.000
σε περιόδους εναλλαγής των δυνάμεων) σε
«εκπαιδευτική βάση».
Από ότι φαίνεται οι ΝΑΤΟΙΚΕΣ δυνάμεις
που συμμετέχουν με τους εξοπλισμούς
και με αριθμό στρατιωτών είναι κοντά στα
σύνορα με την Ελλάδα. Αλλά τι κάνει η Ελληνική κυβέρνηση; Την ώρα που στην Ουκρανία η αντιπαράθεση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
- ΕΕ με τη Ρωσία βρίσκεται μια ανάσα πριν
από τη στρατιωτική σύγκρουση, ο μόνιμος
αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΑΣΕ ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του ότι σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο η Ελλάδα θα συμβάλει με τη
βάση της Σούδας, αλλά και με τις υποδομές στην Αλεξανδρούπολη. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι Αμερικάνοι είναι σίγουροι για τις
προθέσεις της Ελληνικής κυβέρνησης και
οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί την έχουν
δεδομένη. Ειδικά για την βάση της Σούδας
ανέφερε πως «δεν είναι μυστικό ότι αποτελεί ένα από τα βασικά στρατηγικά μας
πλεονεκτήματα»
Από τη Σούδα, απ' όπου απογειώνονται
πολεμικά αεροσκάφη επιτήρησης της Μαύρης Θάλασσας, έως την ακριτική Αλεξανδρούπολη, που αποτελεί τον βασικό κόμβο
διεκπεραίωσης των ΑμερικανοΝΑΤΟικών
στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη, η Ελλάδα δεν είναι καθόλου αμέτοχη, αντίθετα

Ο υπουργός Αμυνας της Ελλάδας δήλωνε
πριν από μερικούς μήνες, από την Αλεξανδρούπολη ότι «ματώσαμε και θα ξαναματώσουμε δίπλα στους Αμερικανούς». Με
αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις, ο λαός
καταλαβαίνει καθαρά χωρίς αμφιβολία αυτά
που το Συμβούλιο Ειρήνης και το ΚΚΕ δηλώνουν συχνά ότι οι στρατιωτικές βάσεις
όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τα Ελληνικά συμφέροντα του λαού αλλά είναι και η παγίδα
που θα εγκλωβίσει τον Ελληνικό λαό και τα
παιδιά του σε πολεμικές περιπέτειες των
ΝΑΤΟ-Αμερικανών σε όφελος των μονοπωλίων και της αστική τάξης.
Δεν έχει κανένα συμφέρον ο Ελληνικός
λαός να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ που ο ρόλος τους είναι
η προάσπιση των συμφερόντων των αστικών τάξεων των χωρών μελών. Αντίθετα οι
κίνδυνοι για τον λαό είναι μεγάλοι όσο οι
στρατιωτικές βάσεις του θανάτου παραμένουν στην Ελλάδα. Εξάλλου πολύ κυνικά
το ομολόγησε και ο Υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το
να ματώσει ο Ελληνικός για τα συμφέροντα
του ΝΑΤΟ. Να μη πατήσει Ελληνικό πόδι
έξω από την Ελλάδα για να υπερασπιστεί
τους φονιάδες των λαών ΝΑΤΟ-Αμερικάνους. Ωστόσο κανένα από τα άλλα αστικά
κόμματα στην Ελλάδα ΝΔ, Σύριζα, ΠΑΣΟΚ
και άλλοι δεν μιλούν για αυτές τις βάσεις
του θανάτου. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ και οι
δυνάμεις του Συμβουλίου Ειρήνης είναι οι
μόνες συνεπείς δυνάμεις που αντιμάχονται
πολέμους και υπερασπίζονται τον λαό της
Ελλάδας.

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Of Mice and Men – Review of Film Directed by Vasilis Bisbikis
A recycling warehouse in
contemporary Greece is
a long way from the farms
of California in the 1930’s
where John Steinbeck’s 1937
James
novella, Of Mice and Men,
Karas
was set. But an adaptation of it
has inspired a powerful Greek
theatrical production that became a film and
is being streamed around the world.
Of Mice and Men tells the story of an incredible
friendship between two uneducated drifters
who have no family, no friends and no social
circle as they seek menial labour on a farm.
That is not all. Vasilis (George in the novel)
is intelligent, strong, wiry and the dominant
of the pair. Lennie in the novel and in the
production under review has the mental
capacity of a five-year old. He is a small man
who shuffles his feet when he walks, knees
apart and hands on his waist. He is pathetic
as he speaks in a kind of slur with his tongue
often hanging out of his mouth.
Vasilis and Lennie are friends who have a
dream that unites them, a dream of owning
a piece of land where they can grow
vegetables and keep rabbits. Lennie loves
patting soft animals and he wants George to
repeat the dream to him constantly because
he forgets things.
Vasilis Bisbikis adapted Steinbeck’s novella
and directed the stage production as well
as the film that is being streamed. The
adaptation maintains some similarity with

the novella but to a large degree it departs
from it. There are about half a dozen workers
at the recycling plant who sleep and eat
in the warehouse. They are fundamentally
the wretched of the earth who work there
because they have no choice.
Stelios, the boss, [I don’t know who plays
the role – more about that below] is a vicious
bully, a foulmouthed creep who abuses his
wife, Mary. She is a slut, the daughter of a
prostitute, who can accurately be described
as trash.
The other workers range from the decent to
the psychotic with the latter seething with
violence. One of them shoots a co-worker’s
dog and there is a scene with prostitutes
that is enough to make you sick. Another
worker beats and almost rapes Mary in
an extended scene of violence and foul
language. Obscenities are used in almost
every sentence.
The plots always returns to George and
Lennie, to the oft-repeated dream by George
for Lennie’s benefit of the paradisal piece of
land and to the incipient violence of Lennie
who pats soft animals to death.
Mary invites Lennie to pat her soft hair and
the terrified Lennie does so but he loses
control and strangles her. The end follows
that and if you have not read the novel or
seen a movie or stage production, I will not
disclose the tragic conclusion.
The film has some extraordinary
performances. Dimitris Drosos gives

a moving, powerful and astonishing
performance as Lennie. He contorts his
body, makes the heart-wrenching facial
expressions of a severely disabled human
being who is desperate to find some, any,
happiness. Vasilis Bisbikis as Vasilis is big
and strong and impatient with him. He hurls
insults at Lennie and threatens to abandon
him but always returns to the deep-rooted
love that unites the two men. An astounding
performance by Bisbikis.
I confer the same kudos on the rest of the
cast. They portray violent psychopaths,
human wrecks and wretched people looking
for something human. Bisbikis as director
and adapter, however, does not know when
to stop when he has a good scene going.
The film lasts two and a half hours and it
could have been cut down to about two
hours. Some of the scenes of violence like
the vicious fight and attempted rape of Mary
could be shorter. The awful scene with the
hookers could likewise benefit by being
shorter.

Who are the fine actors who give the
memorable performances? In addition
to Bisbikis and Drosos, they are Mary
Mina, Stelios Tyriakidis, Manos Kazamias,
Giorgos Sideris, Gigmaz Erdal, Lefteris
Agouridis, Angela Patseli, Mara Zaloni, Erato
Aggouraki, Dimitris Galanis and Dionisis
Kokkotakis. These are the names given on
the website of the streaming company. I
searched for more details, including reading
some reviews from Greek media and found
only the names of the actors playing Vasilis
and Lennie. It looks like the Greek movie
critics did not know who is who in the cast
(or simply did not disclose it)and did what
I am doing here: copy and paste the list of
names. Some of these names may be from
the theatre performance and not necessarily
the film but whoever knows is not telling. The
names of crew members are given in full. I
have no idea how to characterize this except
to state that I have never run into it before.
Nevertheless, the film with its violence,
moments of tenderness, extremely foul
language and brilliant acting is like a
powerful punch in the face. It may daze you
but you will never forget it.
Of Mice and Men (Άνθρωποι και Ποντίκια), by John Steinbeck, freely adapted by
Vasilis Bisbikis and performed in Greek
is being streamed by https://www.viva.gr/
tickets/streaming/420695/ until January 30,
2022.

Αποκρυπτογραφώντας» την ουκρανική κρίση:
5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε
συνέχεια από τη σελίδα 19
ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη. Όπως
έχει πει ο Πούτιν, η Ρωσία αναζητάει εγγυήσεις «που θα αποκλείουν κάθε περαιτέρω
κίνηση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά και την
ανάπτυξη οπλικών συστημάτων που μας
απειλούν σε κοντινή απόσταση από το ρωσικό έδαφος».
Να σημειωθεί ότι η ένταξη της Ουκρανίας
στη Συμμαχία θα απαιτούσε την ομόφωνη
έγκριση των 30 κρατών που απαρτίζουν το
σώμα.

Θα ενταχθεί η Ουκρανία στο
ΝΑΤΟ;

Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά
θέλει να είναι. Θεωρείται εταίρος της Συμμαχίας. Προτού εξεταστεί η ένταξή της, αναφέρει το ΝΑΤΟ, το Κίεβο πρέπει να ξεριζώσει «πληγές» όπως η διαφθορά. Ο Γενικός
Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ
τον Δεκέμβριο απέρριψε τα ρωσικά αιτήματα να ακυρώσει τη δέσμευση του 2008
προς την Ουκρανία ότι η χώρα θα γινόταν
μια μέρα μέλος της. Ο Στόλτενμπεργκ υποστηρίζει ότι όταν έρθει η ώρα να εξεταστεί το
θέμα, η Ρωσία δεν θα μπορέσει να ασκήσει
βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας.
Οι αναλυτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι
σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων ο
επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν
είναι πρόθυμοι να επεκτείνουν το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στην περιοχή και να
θέσουν σε περαιτέρω κίνδυνο τη σχέση τους
με τη Μόσχα. Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έχει εκφράσει

την υποστήριξή του για την ένταξη της
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν είναι αρκετά πιο ασαφής στη
θέση του.

Θα υπάρξει πλήρης
σύγκρουση;

Η Δύση κατηγορεί τη Ρωσία, η οποία
έχει συγκεντρώσει 100.000 στρατιώτες στα ουκρανικά σύνορα, ότι προετοιμάζεται να εισβάλει στον φιλοδυτικό
γείτονά της. Ο Μπάιντεν ισχυρίζεται ότι
υπάρχει «απόλυτη ομοφωνία» για τον
τρόπο αντιμετώπισης της Ρωσίας. Το
Πεντάγωνο έχει θέσει σε ετοιμότητα 8.500
Αμερικανούς στρατιώτες για ανάπτυξη στην
Ανατολική Ευρώπη και το ΝΑΤΟ στέλνει
πλοία και τζετ για να ενισχύσει την άμυνα
της περιοχής.
Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι αυτές οι ενέργειες απλώς
αυξάνουν την ένταση σε μια ήδη τεταμένη
ατμόσφαιρα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις εντάσεις», είπε στους δημοσιογράφους. «Παρακολουθούμε αυτές
τις ενέργειες των ΗΠΑ με μεγάλη ανησυχία», συνέχισε, καθώς η Ρωσία αρνείται
ότι έχει σχέδια για εισβολή στην Ουκρανία
και κατηγορεί τη Δύση ότι επιδεινώνει την
κατάσταση.
Δεν είναι βέβαιο εάν θα ξεσπάσει πόλεμος
μεταξύ των δύο χωρών, αλλά ορισμένοι
αναλυτές λένε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να
προχωρήσει στην Ουκρανία για να διεκδικήσει μια γρήγορη, αποφασιστική νίκη και
να αυξήσει τη διαπραγματευτική της δύναμη
σε μελλοντικές συνομιλίες για την επέκταση

του ΝΑΤΟ και τις σφαίρες επιρροής.
«Νομίζω ότι αυτό που θα επιδιώξουν πραγματικά η Ρωσία και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι
να νικήσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο πεδίο, να προκαλέσουν μια συντριπτική στρατιωτική ήττα που ταπεινώνει
τους Ουκρανούς και κατ' επέκταση να δημιουργήσουν ανησυχία ότι η υποστήριξη της
Ουκρανίας έχει από τους συμμάχους της
στη Δύση. οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο,
είναι ανεπαρκής», σχολίασε ο Samir Puri,
ανώτερος συνεργάτης στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Και αν τελικά εισβάλει;

Τα δυτικά έθνη έχουν ταχθεί στο πλευρό
της Ουκρανίας, αλλά ορισμένες απαντήσεις δεν είναι τόσο εύκολο να απαντηθούν.
Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν
προμηθεύσει όπλα, ενώ η Γερμανία σχεδιάζει να στείλει μια επιτόπια ιατρική μονάδα
τον επόμενο μήνα, αν και δεν θα μεταφέρει
στρατιωτικό εξοπλισμό.
Πολύς λόγος έχει επίσης γίνει για τις

πιθανές κυρώσεις που αποσκοπούν
στην τιμωρία της Μόσχας. Δημόσια,
οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι
υποσχέθηκαν να χτυπήσουν οικονομικά τη Ρωσία όπως ποτέ άλλοτε, εάν ο
Πούτιν ρίξει τον στρατό του στην Ουκρανία. Οι ηγέτες έχουν δώσει, ωστόσο, λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τον
τρόπο δράσης τους σε αυτή την περίπτωση. Η αποκοπή της Ρωσίας από
το χρηματοπιστωτικό σύστημα SWIFT,
το οποίο μεταφέρει χρήματα από τράπεζα σε τράπεζα σε όλο τον κόσμο, θα
ήταν ένα από τα πιο σκληρά οικονομικά βήματα που θα μπορούσαν να κάνουν,
βλάπτοντας τη ρωσική οικονομία άμεσα και
μακροπρόθεσμα. Η κίνηση θα μπορούσε
να αποκόψει τη Ρωσία από τις περισσότερες διεθνείς οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών κερδών
από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού
αερίου, που αντιπροσωπεύει περισσότερο
από το 40% των εσόδων της χώρας.
Οι ΗΠΑ κατέχουν επίσης ένα από τα πιο
ισχυρά οικονομικά όπλα εναντίον του Πούτιν
εάν εισβάλει στην Ουκρανία, εμποδίζοντας
τη Ρωσία από την πρόσβαση στο δολάριο.
Τα δολάρια εξακολουθούν να κυριαρχούν
στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε
όλο τον κόσμο, με τρισεκατομμύρια δολάρια
«στο παιχνίδι» καθημερινά. Τέλος, οι ΗΠΑ
εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής ελέγχων
στις εξαγωγές, αποκόπτοντας ενδεχομένως
τη Ρωσία από την υψηλή τεχνολογία που,
μεταξύ άλλων, βοηθά τα πολεμικά αεροσκάφη και τα επιβατικά αεροσκάφη να πετούν
και να φορτίζουν τα smartphone.
Με πληροφορίες από Al Jazeera
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Australian Open: Σπουδαία πρόκριση
στα προημιτελικά για την Λάκη
Μετά από παιχνίδι θρίλερ
η Μιχαέλα Λάκη επικράτησε με 2-1 της Τσέχας
Σάλκοβα και είναι στις «8»
του Australian Open.
Σπουδαία πράγματα από
την Μιχαέλα Λάκη στο
Ντίνος
Australian Open.
Μέλλιος
Η 16χρονη τενίστρια πήρε
το εισιτήριο για τα προημιτελικά στο ταμπλό των juniors κερδίζοντας
με 2-1 στο tie break την Τσέχα Ντομίνικα
Σάλκοβα κάνοντας μία επική ανατροπή.
Η Λάκη μετά από μάχη που κράτησε 2
ώρες και 27 λεπτά, πήρε το πρώτο σετ με
6-3, έχασε με 7-6 το δεύτερο όπου η Τσέχα
επικράτησε με 7-5 στο tie break, αλλά στο
κρίσιμο σετ επικράτησε αυτή με 7-6, κερδίζοντας το tie break με 10-8.

Στα ημιτελικά του Australian Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας
με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-2) του Ιταλού Γιανίκ
Σίνερ.

Το εντυπωσιακό είναι πως στο τρίτο σετ
βρισκόταν πίσω με 5-1 στα games και η
Σάλκοβα είχε match point στο 5-2, καθώς κι
άλλα τρία στο 5-3 και το 5-4, αλλά η Λάκη
κράτησε και έκανε και δύο break για να πάρει τελικά το ματς και την πρόκριση στο tie
break!

Australian Open Junior – Έμεινε
εκτός τετράδας η Λάκη
Τέλος έλαβε η πορεία της Μιχαέλας Λάκη
στο Australian Open Junior.
Η νεαρή ελληνίδα τενίστρια έδωσε τα πάντα, ωστόσο ηττήθηκε από την αμερικανίδα
Λιβ Χοβντ (Νο 13 του ταμπλό) με 6-4, 6-0
σε 72 λεπτά και έτσι αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, ύστερα από μια πάρα πολύ καλή
παρουσία σε όλο το τουρνουά.
Η 16χρονη αθλήτρια έμεινε πίσω με 5-1 στο

Στέφανος Τσιτσιπάς: Στα ημιτελικά
του Australian Open – Επιβλητική
νίκη επί του Ιταλού Σίνερ

πρώτο σετ και λίγο έλειψε να κάνει μία «μυθική» ανατροπή, ωστόσο η Χοβντ κατάφερε
να κάνει το 6-4 και να πάρει το προβάδισμα
στα σετ.
Στο δεύτερο σετ η Λάκη ξέμεινε από δυνάμεις και έτσι η Αμερικανίδα έκλεισε το
παιχνίδι, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της
στα ημιτελικά του θεσμού.

“ΘΕΟΜΗΝΕΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ” Ήταν τον Οκτώβριο του 1992. Η γη σείστηκε
στην Αίγυπτο. Το Κάιρο, η πρωτεύουσα της χώρας, δεν ήταν παρά ένα πεδίο από
συντρίμμια. Πάρα πολλοι οι νεκροί. Τα μέσα ενημέρωσης παρουσίαζαν εικόνες
τρόμου και φρίκης.
Δεν περνά εβδομάδα χωρίς να ακούσουμε για κάποια καταστροφή. Πολλά
αυτοκινητικά δυστυχήματα δεν είναι παρά το κόστος που πληρώνουμε για την
τεχνολογική τελειοποίηση. Άλλα πάλι οφείλονται στην απερισκεψία των οδηγών
που παρασύρονται από την επιθυμία να καταπλήξουν τους άλλους με τις
επιτυχίες τους. Άλλους τους σπρώχνει η επιθετικότητα και το μίσος. Πιο πολύ
όμως μας ταράζουν οι “θεομηνιες,” όπως σεισμοί, πλημμύρες,
έκρηξη ηφαιστείων, που υπενθυμίζουν στον άνθρωπο το πόσο μικρός είναι
μπροστά σε τέτοια φαινόμενα, που παρ’ όλη την επιστήμη του, δεν μπορεί να
δαμάσει. Βέβαια και η φύση όλη υποφέρει εξ αιτίας της αποστασίας του
ανθρώπου από το Θεό. Και δυστυχώς δε βλέπουμε πάντα μπροστά σε τέτοιες
καταστροφές, μια ξεχωριστή κρίση του Θεού, που έρχεται να μας θυμίσει, πως
κάποια στιγμή θα φύγουμε απ’ αυτόν τον μάταιο κόσμο πολύ πιο σύντομα απ’ ότι
το φανταζόμασταν.
Ότι σπείρουμε, θα θερίσουμε. Μια μέρα, το πιστεύουμε ή όχι, θα σταθούμε
μπροστά στο Θεό. Ακούσαμε, ξέρουμε, για το Χριστό και την αγάπη του. Ήρθε
στην αμαρτωλή γη μας, έζησε μια τέλεια ζωή και στο τέλος ανέβηκε στο σταυρό
του Γολγοθά και πέθανε για χάρη μας. Το πολύτιμο αίμα που έχυσε μας
καθαρίζει κάθε αμαρτία. Αρκεί να τον δεχτούμε για σωτήρα και κύριο της ζωής
μας. Καθώς διαβάζεις αυτό το μήνυμα, κάλεσε τον Χριστό να έρθει να σε
σώσει. Θα το κάνει, αν το θελήσεις με όλη σου την καρδιά!

Αν θέλεις ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναγνωρισμένο από το
Πατριαρχείο Κων/πόλεως και το DVD με τη ζωή και τα πάθη του
Χριστού Τηλεφώνησε στο 416-298-3919

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε
μια από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις και δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλό του, ο οποίος τον απείλησε ουσιαστικά
μόνο στο δεύτερο σετ.
O Τσιτσιπάς μπήκε στην «Rod Laver
Arena» πολύ καλά προετοιμασμένος και
δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης
στον αντίπαλο του. Στο πρώτο σετ, έκανε
άμεσα break και προηγήθηκε 3-0, ενώ στην
συνέχεια, διατήσε το σερβίς του και μετά
από μόλις 37 λεπτά έφθασε στο 6-3. Ανάλογη ήταν η εικόνα του ματς και στο δεύτερο
σετ, με τον Ελληνα πρωταθλητή να «σπάει»
το σερβίς του Σίνερ στο τρίτο γκέϊμ και να
αποκτά προβάδισμα με 2-1 και 3-1, για να
φθάσει με άνεση στο 6-4, μετά από 45 λεπτά. Αποφασισμένος να «καθαρίσει» την
νίκη και την πρόκριση, ο Τσιτσιπάς έκανε
και πάλι νωρίς break στο σερβίς του Ιταλού

τενίστα και αφού προηγήθηκε με 2-1, δεν
έδωσε στον Σίνερ την δυνατότητα ν΄ αντιδράσει, καθώς του «έσπασε» για δεύτερη
φορά το σερβίς και απέκτησε ισχυρό πλεονέκτημα, προηγούμενος με 4-1 και 5-1. Ο
Σίνερ κατάφερε να μειώσει σε 5-2, αλλά ο
Τσιτσιπάς διατήρησε το σερβίς του και μετά
από 34 λεπτά, έκλεισε το σετ και την πρόκριση στην τελευταία τετράδα του πρώτου
Grand Slam της χρονιάς.
Ο Έλληνας άσος θα αντιμετωπίσει στον
ημιτελικό ή τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ
(Νο 2)

Μεγάλη πρόκριση στους «4» η Λαμία
Χάρη σε μία κεφαλιά του Άνταμ Τζανετόπουλου δύο λεπτά πριν το τέλος της
παράτασης και τις επεμβάσεις του Μπόγιαν Σαράνοφ, η Λαμία επικράτησε 1-0
του Άρη στο «Αθανάσιος Διάκος» και, σε
συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα,
πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά
του Κυπέλλου Ελλάδας.
Άξιοι της μοίρας τους οι Θεσσαλονικείς που είχαν δύο χαμένα πέναλτι με
τον Αμπουμπακάρ Καμαρά (16’) και τον
Μπρούνο Γκάμα (124’) και τρεις ακόμα,
τουλάχιστον, σπουδαίες ευκαιρίες.
Όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ανάμεσα στις δυο ομάδες, ο Άρης
πήρε την κατοχή της μπάλας, με τη Λαμία να
δίνει χώρο. Παραλίγο να το... πληρώσουν
οι γηπεδούχοι, καθώς στο 14’ ο Φακούντο
Μπερτόγλιο κέρδισε πέναλτι από τον Ντάνι Μπεχαράνο. Την εσχάτη των ποινών
εκτέλεσε, όμως, άστοχα, ο Καμαρά, χάνοντας τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.
Έχοντας την ψυχολογία στο πλευρό τους,
οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου έψαξαν
το γκολ, με τον Μάριο Σιαμπάνη να βγάζει
δύσκολα το διαγώνιο σουτ του Τάιρον Ντελ
Πίνο στο 21’ - φάση στην οποία τραυματίστηκε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός - έπειτα
από ωραίο τακουνάκι του Λας Μπανγκουρά. Ένα σουτ του Μπαντού Εντιαγέ, στις
καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, που
κατέληξε στην αγκαλιά του Σαράνοφ ήταν η
τελευταία αξιόλογη φάση.
Οι «κίτρινοι» απείλησαν εκ νέου στο ξεκίνημα του β’ μέρους, όταν ο Ντάνιελ Μαντσίνι
εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, με την κεφαλιά του Εντιαγέ να βρίσκει σε ετοιμότητα τον
Σαράνοφ. Στο 55’ ήταν η σειρά της Λαμίας
να απειλήσει, με τον Γιώργο Σαραμαντά να
εκμεταλλεύεται τις κόντρες, αλλά το φαλτσαριστό πλασέ του πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Σιαμπάνη. Οι
φιλοξενούμενοι είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία

για να προηγηθούν στο 65’, όταν από το
γύρισμα του Μαντσίνι, η μπάλα κόντραρε
στον Φάνη Τζανδάρη, αλλά πριν περάσει
εξ ολοκλήρου τη γραμμή, την μπλόκαρε ο
Σαράνοφ.
Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα - για τρίτο σερί ματς
ανάμεσα στις δυο ομάδες σε διάστημα επτά
ημερών - με την παράταση να είναι αναπόφευκτο επακόλουθο. Στο τέλος του πρώτου
ημιχρόνου της, ο Άρης απείλησε με το φάουλ του Χαβιέ Ματίγια, στο οποίο είχε «απάντηση» ο Σαράνοφ ενώ στο 112’ το σουτ
του Χουάν Ιτούρμπε από πλεονεκτική θέση
πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Κι η μπάλα
«τιμώρησε» τους παίκτες του Άκη Μάντζιου στο 118’: από κόρνερ του Κωνσταντίνου
Προβυδάκη, ο Τζανετόπουλος με κεφαλιά
έκανε το 1-0. Τέλος; Όχι! Στο δεύτερο λεπτό
των καθυστερήσεων κι έπειτα από επέμβαση του Σαράνοφ σε νέο σουτ του Ιτούρμπε, ο Μπρούνο Γκάμα κέρδισε πέναλτι σε
ανατροπή του από τον Τζανδάρη. Και πάλι,
όμως, ο Σέρβος τερματοφύλακας ήταν εκεί
για να αποκρούσει την εκτέλεση του Πορτογάλου αρχηγού του Άρη.
Με συνολικό σκορ 1-0, η Λαμία προκρίθηκε
στους «4» του Κυπέλλου και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αντιμετωπίσει τον
Παναθηναϊκό σε διπλές αναμετρήσεις.
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Αγκαλιά με την επιστροφή στην
Ευρώπη, υποχρέωση ο τελικός!
Τάσος Νικολογιάννης
Ο αποκλεισμός του Αρη
από το κύπελλο, φέρνει
τον Παναθηναϊκό αγκαλιά
με την επιστροφή στην
Ευρώπη και την υποχρέωση να περάσει την Λαμία και να πάει φουλ για
το κύπελλο.
Ο Παναθηναϊκός δεν
έπαιξε αυτό το διήμερο,
αλλά φυσικά και τον απασχολούσε ο αγώνας του
Άρη με την Λαμία, αφού ο
νικητής αυτού του αγώνα
θα είναι ο αντίπαλός του
στον ημιτελικό. Η Λαμία πέρασε δικαιότατα και μάλιστα στο παιχνίδι που έκρινε την
πρόκριση δεν αντιμετώπισε μόνο τον Αρη,
αλλά και τον Καραντώνη. Δύο πέναλτι έδωσε εκ των οποίων το ένα ήταν εφεύρεση,
αμέτρητα φάουλ υπέρ του Αρη που θύμισαν εποχές παράγκας, αλλά ούτε με τέτοιο
σπρώξιμο δεν μπόρεσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης να προκριθεί στον ημιτελικό και
προκάλεσε μεγάλη στενοχώρια και στους
φίλους του στον Πειραιά..
Μετά την πρόκριση της Λαμίας και την σίγουρη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της
Καρδίτσας (μένει η ρεβάνς του 4-0) φαίνεται
ότι η ομάδα του Γιοβάνοβιτς είναι αγκαλιά
με την επιστροφή στην Ευρώπη μετά από
τόσα χρόνια. Εκεί που ο κόσμος του Παναθηναϊκού πονάει τόσα χρόνια που δεν
έχει δει την ομάδα του να αγωνίζεται. Γιατί
το λέω αυτό; Για να μην οδηγήσει η τέταρτη θέση της βαθμολογίας στην Ευρώπη θα
πρέπει όχι μόνο να περάσει η Λαμία τον Παναθηναϊκό, αλλά και να πάρει το κύπελλο.
Απίθανο σενάριο, διότι ακόμα και αν γίνει η
έκπληξη και περάσει η Λαμία θα αντιμετωπίσει στον τελικό έναν εκ των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ,
και μπορεί και τον Ολυμπιακό αν περάσει
τον Παναιτωλικό. Σε περίπτωση που η ομάδα του Αγρινίου περάσει τον Ολυμπιακό θα
πρέπει μετά να περάσει και τον ΠΑΟΚ η την
ΑΕΚ σε διπλούς αγώνες για να δούμε έναν
τελικό Λαμίας-Παναιτωλικού, που θα αλλάξει τα δεδομένα.
Αρα πλέον ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ευρώπη, αν
στο κύπελλο δεν γίνουν μεγάλες εκπλήξεις.
Και στο κάτω-κάτω έχει την κατάσταση στα

χέρια του μαζί με μία μεγάλη υποχρέωση.
Η πρόκριση στον τελικό με αντίπαλο την
Λαμία είναι πλέον διπλή υποχρέωση για τον
Παναθηναϊκό. Ναι οι «πράσινοι» έχουν υποστεί διπλό κάζο από την Λαμία στο κύπελλο
τα τελευταία χρόνια. Την μία που έπαιξε η
ομάδα σε ένα ακατάλληλο γήπεδο γεμάτο
χιόνι, που δεν μπορούσε η μπάλα να κυλήσει και την άλλη χρονιά όταν αποκλείστηκε
στα πέναλτι. Το κακό δεν θα τριτώσει και η
αλήθεια είναι ότι ο φετινός Παναθηναϊκός σε
πείθει ότι θα την περάσει την Λαμία εύκολα,
η δύσκολα. Και για να μην τα πολυλογούμε
είναι διπλή υποχρέωση για την ομάδα, για
να παίξει τελικό και να πάει φουλ για την
κούπα. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία.
Η άλλη περίπτωση να μην βγει Ευρώπη η
ομάδα είναι να μην πάρει ούτε την τέταρτη
θέση, κάτι που θα μοιάζει με αυτοκτονία ξεκάθαρα. Ο Αρης έχει μείνει πολύ πίσω και
ο Παναθηναϊκός στην κατάσταση που είναι
δεν κοιτάει προς τα πίσω, αλλά προς τα
πάνω.
*Ο Καρυπίδης στο πρόσφατο αγώνα του
πρωταθλήματος , που η ομάδα του παρότι
ήρθε με αγκαλιά τον Φωτιά έχασε με 2-0 για
πλάκα από τον Παναθηναϊκό στο τέλος του
αγώνα γύρισε προς την εξέδρα και είπε «θα
τα πούμε στο κύπελλο». Εμείς πάμε ημιτελικό, εσύ Καρυπίδη που θα είσαι στα ημιτελικά; Κρίμα, που δεν κράτησες την υπόσχεσή
σου. Ούτε με Φωτιάδες, ούτε με Καραντώνηδες ούτε με τον φίλο σου τον Μαρινάκη
μπορείς.
*Λίγες ημέρες έχουν μείνει για το τέλος των
μεταγραφών. Αυτό που με νοιάζει είναι οι
παίκτες που θα έρθουν να ανεβάσουν το
επίπεδο της ομάδας. Αυτό επιβάλλεται να
γίνει. Λίγη υπομονή και την Δευτέρα θα
ξέρουμε.

MINOAN DESIGN BUILD INC.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας, σπίτια και
καταστήματα, εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες,
με εγγύηση και ασφάλεια. Κάθε είδους υδραυλικές
εργασίες. Επικοινωνήστε
με τον κ. Μιχάλη για την
Free estimates
προσφορά σας.

Ελλάδα – Ουγγαρία 15-14:
Νικηφόρα πρεμιέρα η εθνική πόλο
γυναικών στο World League
Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών άρχισε με
νίκη το ταξίδι της στα προκριματικά του
World League
Η νέα εποχή στην εθνική ομάδα πόλο
γυναικών άρχισε με νίκη. Τα αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε της
Ουγγαρίας με 15-14 στα πέναλτι (καν.
αγώνας 11-11) στο «Αντ. Πεπανός» της
Πάτρας, στην πρεμιέρα των προκριματικών ομίλων του World League.
Mε την Αλεξία Καμμένου να κάνει ντεμπούτο στην τεχνική ηγεσία της εθνικής
ομάδας και παρά τις απουσίες βασικών
παικτριών, όπως οι Μαργαρίτα Πλευρίτου,
Νικόλ Ελευθεριάδου, Ειρήνη Νίνου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν πέρα για
πέρα ανταγωνιστικό απέναντι στην Ουγγαρία, που είχε κι αυτή τις δικές της απουσίες.
Η εθνική ομάδα είχε την ευκαιρία να πάρει
το τρίποντο της νίκης, καθώς προηγήθηκε

11-10 με τη Βάσω Πλευρίτου στα 3:27, αλλά
δέχθηκε την ισοφάριση στην εκπνοή του
αγώνα, με τη Σέγκεντι και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι.
Εκεί οι διεθνείς παίκτριες φάνηκαν πιο ψύχραιμες, επικράτησαν στη διαδικασία με
4-3 και έφθασαν στην επικράτηση με 15-14.

Βαθμολογία Superleague
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27 Ιανουαρίου: Διεθνής Ημέρα Μνήμης Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος
Ημέρα μνήμης στο Ισραήλ και την εβραϊκή διασπορά για τα έξι εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος από τους Ναζί και τους συνεργάτες
τους (Yom HaShoah στα Εβραϊκά). Η ημέρα τιμάται
επισήμως, εκτός του Ισραήλ, από τις ΗΠΑ και τον
Καναδά.
Η Γιομ ΧαΣοά καθιερώθηκε το 1951 με νόμο της
Ισραηλινής κυβέρνησης, σε ανάμνηση της έναρξης
της Εξέγερσης στο Γκέτο της Βαρσοβίας το 1943.
Ξεκινά με τη δύση του ήλιου, την 27η του μήνα Νισάν του Εβραϊκού ημερολογίου (20 Απριλίου 2020)
και λήγει το σούρουπο της επομένης ημέρας (21
Απριλίου). Οι σειρήνες ηχούν για δύο λεπτά σε όλο
το Ισραήλ σε ανάμνηση των θυμάτων, ενώ οι χώροι
διασκέδασης, όπως θέατρα, αίθουσες χορού, εστιατόρια
και καφενεία παραμένουν κλειστά όλη τη μέρα.
Η διεθνής κοινότητα τιμά την μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου, με απόφαση
της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ημερομηνία η
Ελλάδα έχει καθιερώσει την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων
Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος για
να τιμηθεί η μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, που

έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και να εξαρθεί ο ηρωισμός των χριστιανών Ελλήνων,
που με κίνδυνο της ζωής τους στην κατεχόμενη Ελλάδα,
έσωσαν πολλούς Εβραίους συμπολίτες τους από βέβαιο
θάνατο.
Το Ολοκαύτωμα (Shoa) ήταν η συστηματική, γραφειοκρατική και χρηματοδοτούμενη από το κράτος δίωξη και δολοφονία περίπου έξι εκατομμυρίων Εβραίων από το Ναζιστικό

Statement by the Prime Minister
on International Holocaust
Remembrance Day
“Today,
on
International
Holocaust
Remembrance Day, we remember and
pay tribute to the more than six million
Jews who were systematically persecuted
and murdered by the Nazis during the
Holocaust, and the millions of other victims
of Nazi atrocities. We offer our deepest
sympathies to their families and loved
ones and recommit our efforts to keep their
memory alive for future generations.
“In 2005, the United Nations General
Assembly designated January 27 as a
day of remembrance to mark the liberation
of Auschwitz-Birkenau, the largest Nazi
concentration and extermination camp.
On this day, we also honour the brave
survivors, and recognize the heroes who
risked their lives to save others during the
dark days of the Holocaust. We will continue
to share their stories of courage, hope, and
perseverance against unspeakable evil, so
that the pain and loss endured during the
Shoah will never be forgotten.
“One of the darkest chapters in history, the
Holocaust is a stark reminder of the dangers
of allowing antisemitism, xenophobia,
prejudice, and discrimination to spread
unchallenged. It also reminds us that silence
must never be an option when humanity is
threatened. Sadly, more than 75 years after
the liberation of Auschwitz-Birkenau that
revealed to the entire world the horrors
born of racism, hate, and indifference,
antisemitism is still a lived reality for Jewish
communities in Canada and around the
world.
“The Government of Canada strongly
opposes and condemns the disturbing
rise of antisemitism at home and abroad.
Reinforcing our efforts to advance Holocaust
awareness, remembrance, and research,
and to combat antisemitism is essential
to promoting and protecting human rights
globally. That is why, in 2021, we announced
the reappointment of the Honourable
Irwin Cotler as Canada’s Special Envoy
on Preserving Holocaust Remembrance
and Combatting Antisemitism. That same

year, during the Malmö International
Forum on Holocaust Remembrance and
Combating Antisemitism, Canada made
concrete pledges to strengthen Holocaust
remembrance efforts and to combat
antisemitism and hatred. In support of those
commitments, the government will lead the
development of a companion handbook to
the International Holocaust Remembrance
Alliance’s working definition of antisemitism,
which we adopted as part of Canada’s AntiRacism Strategy. This handbook will help
support the adoption, understanding, and
practical use of the definition across Canada,
as we seek to combat the multifaceted nature
of modern antisemitism. Last year, we also
hosted the National Summit on Antisemitism
to better understand the pervasiveness of
antisemitism in Canada and identify actions
the government can take to address key
issues facing Jewish communities. And we
are fighting antisemitism, disinformation,
and online hate by supporting the
international Inter-Parliamentary Task Force
to Combat Online Antisemitism, the Digital
Citizen Initiative, the Federal Anti-Racism
Secretariat, and other initiatives that combat
antisemitism and hate in Canada and around
the world.
“In 2021, the government recommitted
to the principles of the Declaration of the
Stockholm International Forum on the
Holocaust and supported the adoption of the
2020 International Holocaust Remembrance
Alliance Ministerial Declaration. This year,
as part of a strengthened and renewed
Anti-Racism Strategy, we will be launching
a National Action Plan on Combatting
Hate that includes actions to combat hate
crimes, training and tools for public safety
agencies, and investments to support digital
literacy, prevent radicalization to violence,
and protect vulnerable communities. We will
continue to work with the Jewish community
to combat antisemitism, Holocaust denial
and distortion, and all other forms of
discrimination, to ensure that Jewish
Canadians can live proudly and openly in
our country. Together, we will persevere to

καθεστώς και όσους συνεργάστηκαν με αυτό. Οι
Ναζιστές, οι οποίοι πήραν την εξουσία στη Γερμανία τον Ιανουάριο του 1933, πίστευαν ότι οι Γερμανοί ήταν «φυλετικά ανώτεροι» και ότι οι Εβραίοι
ήταν «όντα που δεν άξιζε να ζουν».
Κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, οι Ναζιστές καταδίωξαν και άλλες κοινωνικές ομάδες, τις
οποίες θεωρούσαν «φυλετικά κατώτερες»: Ρομά
και Σίντι (Τσιγγάνους), ανάπηρους, και ορισμένα
Σλαβικά έθνη (Πολωνούς, Ρώσους και άλλους).
Άλλες ομάδες διώχθηκαν λόγω των πολιτικών
τους πεποιθήσεων ή της συμπεριφοράς τους,
όπως κομμουνιστές, σοσιαλιστές, Μάρτυρες του
Ιεχωβά και ομοφυλόφιλοι.
Ογδόντα χρόνια μετά την έναρξη του Ολοκαυτώματος, τα
διδάγματα της ιστορίας είναι ακόμα επίκαιρα και βρίσκονται
στο επίκεντρο της εκδήλωσης για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης
του Ολοκαυτώματος.
Οι επιζώντες αναλογίζονται και τιμούν τις ζωές των Εβραίων της Ευρώπης, των άλλων θυμάτων των ναζιστικών διώξεων και των ατόμων που επέλεξαν να τους βοηθήσουν.

Παρουσία της ΠτΔ η εκδήλωση
για την Ημέρα Μνήμης του
Ολοκαυτώματος, στο Θησείο
«Το Ολοκαύτωμα μας αφορά όλους, όχι μόνον τον εβραϊκό λαό. Αποκαλύπτει, γυμνό,
το πρόσωπο του κακού και θέτει σε συνεχή
δοκιμασία την ηθική μας συνείδηση» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, κατά τον χαιρετισμό της
στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του
Ολοκαυτώματος, που πραγματοποιήθηκε
στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων
Εβραίων στο Θησείο.
Η κ. Σακελλαροπούλλου, αφού κατέθεσε
στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων, υπογράμμισε ότι «Αποτίνουμε με δέος και συντριβή φόρο τιμής στα
εκατομμύρια θύματα της ναζιστικής λαίλαπας» και επισήμανε ότι «Το σύνθημα "Ποτέ
ξανά" μας καλεί να θυμόμαστε ενεργά, να
μετατρέπουμε τη μνήμη σε πράξη. Να καλλιεργούμε την ιστορική γνώση. Να αναστοχαζόμαστε τις αιτίες που γέννησαν τον
ναζισμό, τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό
και κάθε είδους φυλετικές, θρησκευτικές και
κοινωνικές προκαταλήψεις. Να εργαζόμαστε με περισυλλογή για την αφύπνιση των
συνειδήσεων και τη θωράκιση ενάντια στη
ρητορική του μίσους. Να ενισχύουμε την
κοινωνική φιλότητα και την αλληλεγγύη».
Μάλιστα, σημείωσε ότι «μόνον έτσι θα αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων που αμαυρώνουν τον πολιτισμό μας.
Μόνον έτσι το "Ποτέ ξανά" θα αποκτήσει το
πραγματικό νόημά του».
Αναφερόμενη στην επέτειο απελευθέρωσης του 'Αουσβιτς, τόνισε ότι «τιμάμε τη
Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του
Ολοκαυτώματος - του πιο αποτρόπαιου γεγονότος του 20ου αιώνα, του μεγαλύτερου
εγκλήματος που διέπραξε ο άνθρωπος, του
build a better Canada where we celebrate
diversity, compassion, and inclusion as our
strengths.
“Today, as we pause to remember and
honour the victims and survivors of the
Holocaust, I invite all Canadians to join me
in reaffirming and strengthening our resolve
to combat antisemitism and all forms of

πλέον οδυνηρού τραύματος στο σώμα της
Ευρώπης».
Έκανε, επίσης, λόγο για «μια καταστροφή
που υπερβαίνει τα όρια του λόγου. Μια ιδεοληπτική, συστηματική, ψυχρή γενοκτονία,
που αφάνισε έξι εκατομμύρια Εβραίους και
πολλούς άλλους συνανθρώπους μας στα
κολαστήρια των ναζιστικών στρατοπέδων
συγκέντρωσης και στους ματωμένους ερημότοπους της κεντρικής Ευρώπης, κάτω
από τα πυρά των χιτλερικών εκτελεστικών
αποσπασμάτων. Ένα έγκλημα που στιγμάτισε ανεξίτηλα όχι μόνο τον δυτικό και τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά και την ιστορία
ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ένα αδιανόητο συμβάν, την ουσία του οποίου καμιά
κοινωνικο-ιστορική ανάλυση δεν είναι σε
θέση να μεταδώσει, ακριβώς γιατί είναι απόλυτα απάνθρωπο. Μια "οντολογική σφαγή",
όπως το ονόμασε ο Τζωρτζ Στάινερ».
Υπενθύμισε, ακόμη, ότι «τιμάμε παράλληλα την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Για
μας, τους Έλληνες, που χάσαμε δεκάδες χιλιάδες Εβραίους συμπατριώτες μας, χάνοντας ταυτόχρονα και ένα σημαντικό κομμάτι
της πολυπολιτισμικής μας παράδοσης, η
επέτειος επιτάσσει μνήμη και γνώση».
Ειδικότερα, υποστήριξε ότι «πρέπει η νεότερη, ιδίως, γενιά, να μάθει τι πραγματικά
συνέβη στα στρατόπεδα της φρίκης, πώς
ξεθεμελιώθηκε ολόκληρη σχεδόν η εβραϊκή
κοινότητα της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Κέρκυρας, αλλά και να εκτιμήσει
τη θετική συνεισφορά κοινοτήτων, όπως
η ζακυνθινή, στη σωτηρία των Εβραίων ή
τους μηχανισμούς αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν στην Αθήνα και αλλού, αποτρέποντας την ολοκληρωτική εξάλειψη του
εβραϊκού στοιχείου από την Ελλάδα».
discrimination, wherever and whenever
they occur. We all have a responsibility to
stop the seeds of intolerance and hate from
taking root or spreading in our communities,
our country, and our world. On this day, let
us all come together and repeat the vow
‘Never Again’.”
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μας προτρέπουν στην καθημερινή ανάγνωση και μελέτη της Αγίας Γραφής.

«Ταύτα μελέτα, εν τούτοις ίσθι»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Α΄Τιμ. 4: 9-15)

Ο Μέγας Αθανάσιος θεωρεί τη μελέτη των
Αγίων Γραφών απαραίτητη για την εξάσκηση της αρετής: «... ουκ άλλως κατορθούται
η αρετή και η αποχή των κακιών, ειμή διά της
μελέτης των θείων Γραφών».
«Ενδύθητι την πανοπλίαν της Αγίας Γραφής,
γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ισίδωρος ο
Πηλουσιώτης. Μελετών καθημερινώς τον
λόγον του Θεού θα μένεις άτρωτος εκ των
επιθέσεων της αμαρτίας». δηλαδή να ντυθείς
συ χριστιανέ με την πνευματική πανοπλία
της Αγίας Γραφής. Όταν μελετάς κάθε μέρα
τα λόγια του Θεού, θα μένεις απρόσβλητος
από τις επιθέσεις της αμαρτίας.
Ο μέγας εραστής και ερμηνευτής της Αγίας
Γραφής ο ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Είναι
αδύνατον να σωθεί ο άνθρωπος, αν δεν μελετά τακτικά τις Γραφές».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗ
ΜΕ πολλή στοργή και αγάπη γράφει ο Απόστολος Παύλος την πρώτη του επιστολή
προς τον Τιμόθεο. Είναι φυλακισμένος στη
Ρώμη. Και η πατρική καρδιά του κτυπάει
δυνατά για το πνευματικό του παιδί, τον Τιμόθεο. Το αλυσοδεμένο χέρι του γράφει θεόπνευστες παραγγελίες στο νεαρό επίσκοπο
της Εκκλησίας. Μεταξύ των άλλων του συνιστά: «Να μελετάς αυτά που σου γράφω.
Ολόκληρη η διάνοιά σου και η ύπαρξή σου
να είναι σ’ αυτά τα θεϊκά λόγια».
Αλλά η προτροπή αυτή ισχύει και για μας
τους σημερινούς Χριστιανούς. Ο Απόστολος

Παύλος είναι ο δικός μας Απόστολος, που
μας φώτισε με τη διδασκαλία του και τις επιστολές του. Τα θεόπνευστα λόγια του που
είναι θησαυρισμένα μέσα την Καινή Διαθήκη,
είναι πνευματικό χρυσωρυχείο, που οφείλουμε συνεχώς να ερευνούμε. Οι δεκατέσσερις
επιστολές του, καθώς και όλα τα άλλα θεόπνευστα βιβλία της Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, αποτελούν την ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, που
πρέπει κάθε μέρα να μελετούμε.
Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, με το
φωτεινό παράδειγμά τους και το λόγο τους

ΔΗΜΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ένας αξιόλογος κύριος, σύζυγος, πατέρας, παππούς και φίλος πλήθους
ατόμων, έφυγε απ’ τη ζωή ειρηνικά σε
ηλικία 84,5 ετών στο σπίτι του στο Τορόντο την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022.
Ο Χρήστος θα λείψει πολύ στη σύζυγό
του τα τελευταία 34 χρόνια, Έμμα, τους
αγαπημένους του γιους Φώτη και Νίκο,
κόρες του Μαίρη και Σοφία, και τα λατρευτά εγγόνια του Αναστασία, Θεοδώρα, Γιάννη, Λωρα, Λεωνίδα, Αναστασία,
και Έμμα. Ο Χρήστος αφήνει πίσω του
την μικρότερη aαδερφή του Αμαλία.
Η ζωή ήταν μια μεγάλη όμορφη περιπέτεια για τον Χρηστο. Έζησε στην Αίγυπτο, Ελλάδα, και Καναδά. Ταξίδεψε
επίσης σε πολλές χώρες. Επαγγελματικά ήταν ένας πολύ καλός φυσικός και
δάσκαλος, αλλά και ένας ακούραστος εθελοντής, ένας τρυφερός οικογενειάρχης, και ένας γενναιόδωρος φίλος σε αμέτρητους φίλους. Ο Χρήστος και
η Emma ήταν γνωστοί για τη ζεστή φιλοξενία πολλών επισκεπτών τους στα
σπίτια τους στη Φλόριντα, αλλά και στα ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο.
Ο Χρήστος ήταν ένας αφοσιωμένος εκπαιδευτικός και ήταν ιδιαίτερα περήφανος για τη πολυετή ενασχόλησή και συνεισφορά του σαν δάσκαλος και
προϊστάμενος στα ελληνικά σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο.
Ο Χρήστος ήταν μανιώδης αναγνώστης και στον ελεύθερο χρόνο του συγγραφέας βιβλίων ποίησης και φιλοσοφικών / μεταφυσικών θεμάτων. Το ιδιαίτερο
πάθος των πιστεύω του αποτυπώνεται στο βιβλίο του «Justice in Canada».
Οι γνωστοί και φίλοι μπορούν να αποδώσουν προσωπικά τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία Virgin Mary
(Panagia) στη οδό 136 Sorauren Ave τη Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 από τις
4:00 μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ. θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία στις 6:00 μ.μ.
Παρακαλούμε όσοι παρευρεθούν να φορέσουν μάσκα και να είναι πλήρως
εμβολιασμένοι.
Παρακαλούμε επίσης αντί λουλουδιών να γίνουν δωρεές στο heart and
stroke foundation. https://www.heartandstroke.ca/
Αιωνία σου η μνήνη Χρήστο Δήμα!

Πάρε λοιπόν την απόφαση αδελφέ μου, να
σκάβεις κάθε μέρα στο χρυσωρυχείο της Αγίας Γραφής. Κατέβασέ την από το ράφι. Άνοιγέ την κάθε μέρα με ευλάβεια. Μελέτα την με
πόθο ιερό. Κάμε την ψυχή σου «ποτιστικό
χωράφι», που αρδεύεται απ’ το ζωογόνο
λόγο του Θεού. Ασχολήσου περισσότερο με
τους θησαυρούς της Αγίας Γραφής και λιγότερο με τις εφημερίδες και την τηλεόραση.
Σκάψε βαθειά στο χρυσωρυχείο της Γραφής.
Όσο πιο πολύ σκάβεις τόσο πιο πολύ χρυσάφι θα βγάλεις.
Και τότε θα είσαι πλούσιος πνευματικά. Θα
γνωρίζεις τι λέει και τι θέλει ο Θεός να κάνουμε στην κάθε περίπτωση. Η όλη σου συμπεριφορά θα αποπνέει ένα άρωμα αγάπης,
αλήθειας, λεπτότητος, ευγένειας, σοβαρότητος και ωριμότητος. Θα έχεις βαθειά συναίσθηση των υποχρεώσεών σου στον εαυτόν
σου, στους άλλους, στο Θεό.
Αλλά για να έχει μια πλούσια καρποφορία η
μελέτη της Αγίας Γραφής, θα πρέπει να προσέξουμε τρεις προϋποθέσεις:
1) Ο καλύτερος τρόπος μελέτης της
Αγίας Γραφής είναι να την μελετούμε

«γονατιστοί». Δηλαδή όχι με διάθεση κριτικής, αλλά με τη διάθεση μαθητείας και
προσευχής. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης παραγγέλλει: «Εκ πόνων και προσευχών προοιμιασάμενος επί την θήραν
των νοημάτων χώρει της Ιεράς Γραφής».
Δηλαδή, με προσευχές και πόνους πνευματικούς προετοιμασμένος, να προχωρείς στο κυνήγι των νοημάτων της Αγίας
Γραφής. Χρειάζεται να κάνεις προσευχή
πριν αρχίσεις τη μέλετη. Μπορείς π.χ. να
πεις την ευχή της Θείας Λειτουργίας που
λέτεται πριν διαβαστούν τα ιερά αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου: «Έλαμψον εν ταις καρδίαις ημών, φιλάνθρωπε Δέσποτα».
Αλλά χρειάζεται προσευχή και κατά το
διάστημα που μελετάς την Αγία Γραφή,
καθώς επίσης και μετά την μελέτη. Να
παρακαλείς τον Κύριό μας να σε φωτίζει
την ώρα που μελετάς για να εμβαθύνεις
στα θεία νοήματα. Μετά την μελέτη να τον
ικετεύεις να σε ενδυναμώσει για να εφαρμόσεις αυτά που μελέτησες.
2) Με αγωνιστική διάθεση. Δεν επιτρέπεται καμμία αποθάρρυνση από τα δύσκολα τυχόν χωρία της Γραφής, που θα
συναντήσουμε.
3) Με πολλή υπομονή και επιμονή. «Πολλών ημίν δει των δακρύων, πολλού του
φόβου, πολλής της υπομονής και επιμόνου ευχής, ίνα ενός Δεσποτικού ρήματος
δύναμις αποκαλυφθεί ημίν, όπως γνώμεν
το εν μικροίς λόγοις κεκρυμμένον μυστήριον». Με τα λόγια αυτά τονίζει ο άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος, την υπομονή που
χρειάζεται και τα δάκρυα και την επίμονη
προσευχή, για να μας φανερωθεί η δύναμη ενός θεϊκού λόγου και να γνωρίσουμε
το θεικό μυστήριο που κρύβεται στα μικρά αυτά λόγια.
Εκείνος που έτσι μελετά την Αγία Γραφή
μοιάζει με τον Μωϋσή, που χτύπησε με το
ραβδί του την πέτρα κι έτρεξε άφθονο νερό
μέσα στην έρημο. Έτσι λοιπόν ας μελετούμε,
για να ξεδιψούμε απ’ το λόγο του Θεού και
να έχουμε άφθονη πνευματική καρποφορία.

ΔΗΜΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Εκπαιδευτικών του Οντάριο Μαρία Ξενικάκη,
το Διοικητικό Συμβούλιο και σύσσωμη η
εκπαιδευτική κοινότητα εκφράζει τη βαθύτατη
θλίψη της για την απώλεια του συναδέλφου
Χρήστου Δήμα.
Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του
εκλιπόντος. Αιωνία του η μνήμη.
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24 Ιανουαρίου Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
ανακήρυξε πρόσφατα (στις 3 Δεκεμβρίου
2018) την 24η Ιανουαρίου, ως Διεθνή Ημέρα
για την Εκπαίδευση, με σκοπό την ανάδειξη
της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη
και την ανάπτυξη.
Η εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό, και ο ρόλος της είναι
πολύ σημαντικός, καθώς θέτει τις βάσεις
για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας
ενός παιδιού και για τη θετική εξελικτική πορεία του.
Όπως είχε εύστοχα αναφέρει ο Νέλσον Μαντέλα, «η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό
όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για
να αλλάξεις τον κόσμο».
Ωστόσο, ακόμη και στην εποχή μας, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες όσον αφορά
στην πρόσβαση σε βασική και ποιοτική εκπαίδευση, αφού πάνω από 260 εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι και νέοι δεν πηγαίνουν
σχολείο, τα περισσότερα από τα οποία είναι
κορίτσια. Εκατομμύρια άλλοι που πηγαίνουν στο σχολείο, δεν κατέχουν τις βασικές
γνώσεις.
Σήμερα, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για
να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ίση πρόσβαση στη φροντίδα της
υγείας, να προστατεύσουμε τους πόρους
του πλανήτη μας, να μειώσουμε τις ανισότητες, να καταπολεμήσουμε το μίσος και να
προασπίσουμε την ειρήνη και την κοινωνική
δικαιοσύνη. Ο αποκλεισμός πρόσβασης σε
βασική και ποιοτική εκπαίδευση, διαιωνίζει
τη φτώχεια, τη βία, τον φανατισμό.

Μελέτες δείχνουν ότι αν όλα τα παιδιά ολοκλήρωναν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
420 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν
να βγουν από τη φτώχεια. Είναι σημαντικό
να κατανοήσουμε ότι η εκπαίδευση βοηθά
στην ενδυνάμωση των παιδιών, τα κάνει
ικανά να φροντίσουν τον εαυτό τους, να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους, να αξιοποιήσουν τα ταλέντα
τους, δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο.
Όπως αναφέρεται στην παγκόσμια έκθεση
Futures of Education της UNESCO, για το
2022 και υιοθετείται από τον ΟΗΕ, ο μετασχηματισμός του μέλλοντος απαιτεί έναν
επείγοντα επαναπροσδιορισμό στην ισορροπία των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων
και στην σχέση τους με τη φύση και καθώς
η τεχνολογία διαπερνά τις ζωές μας, φέρνει
ευκαιρίες καινοτομίας ενώ εγείρει σοβαρές
ανησυχίες για την ισότητα, την ένταξη και τη
δημοκρατική συμμετοχή.
Η φετινή Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης θα είναι μια πλατφόρμα για την προβολή των πιο
σημαντικών μετασχηματισμών που πρέπει
να καλλιεργηθούν για να πραγματοποιηθεί
το θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός στην
εκπαίδευση και να οικοδομηθεί ένα πιο βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικό
μέλλον. Θα δημιουργήσει συζητήσεις για το
πώς πρέπει να ενισχύσουμε την εκπαίδευση ως δημόσιο εγχείρημα και κοινό αγαθό,
πώς να κατευθύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς, πώς να προστατέψουμε τον
πλανήτη και πως να ξεκλειδώσουμε τη δυνατότητα για κάθε άτομο, να συμβάλει στη

συλλογική ευημερία και στο κοινό μας σπίτι
τον πλανήτη Γη.

Μήνυμα του Αντόνιο
Γκουτέρες, Γενικού
Γραμματέα ΟΗΕ

” Η εκπαίδευση είναι ένα διακεκριμένο δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για ολόκληρη την
Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.”
Η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει
χάος στην εκπαίδευση παντού στον κόσμο.
Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια μαθητές και
φοιτητές είδαν τις σπουδές τους να διακόπτονται στην κορύφωση της πανδημίας,
κάτι που δεν έχει ακόμη τελειώσει.
Σήμερα, το κλείσιμο των σχολείων συνεχίζει
να διαταράσει τις ζωές πάνω από 31 εκατομμυρίων μαθητών, επιδεινώνοντας μία
παγκόσμια κρίση εκπαίδευσης.
Αν δεν αναλάβουμε δράση, το ποσοστό των
παιδιών που δεν μπορούν να διαβάσουν και
εγκαταλείπουν το σχολείο στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα μπορούσε να αυξηθεί από
το 53 στο 70 τοις εκατό.
Ωστόσο η αναταραχή στην εκπαίδευση πηγαίνει πέρα από τα ζητήματα της πρόσβασης και της ανισότητας.
Ο κόσμος μας αλλάζει με έναν ιλιγγιώδη
ρυθμό, με τεχνολογικές καινοτομίες, πρωτοφανείς αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, την απαρχή της κλιματικής έκτακτης
ανάγκης και μία εκτεταμένη απώλεια εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους και
τους θεσμούς.
Τα συμβατικά εκπαιδευτικά συστήματα

παλεύουν να προσφέρουν τη γνώση, τις
δεξιότητες και τις αξίες που χρειαζόμαστε
για ένα πιο πράσινο, καλύτερο και ασφαλές
μέλλον για όλους.
Η εκπαίδευση είναι ένα διακεκριμένο δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για ολόκληρη την
Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Γι’ αυτό συγκαλώ αργότερα φέτος τη Σύνοδο Κορυφής για την Αλλαγή στην εκπαίδευση. Ήρθε η ώρα να επαναλάβουμε τη
συλλογική μας δέσμευση στην εκπαίδευση.
Αυτό σημαίνει επένδυση σε ολοκληρωμένα σχέδια για να βοηθηθούν οι μαθητές να
ανακάμψουν από τις εκπαιδευτικές απώλειες. Σημαίνει να θέσουμε την εκπαίδευση στο
επίκεντρο των γενικότερων προσπαθειών
ανάκαμψης, με στόχο την αλλαγή των οικονομιών και των κοινωνιών και την επιτάχυνση της προόδου στην βιώσιμη ανάπτυξη.
Σημαίνει οικονομική αλληλεγγύη με τις αναπτυσσόμενες χώρες όπως επίσης και συμμετοχή σε μία διαδικασία σκέψης και ανάλυσης, προκειμένου να προσδιορίσουμε
το πως τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα
μπορούν να εξελιχθούν και να αλλάξουν μέχρι το 2030.
Η σύνοδος για την αλλαγή της εκπαίδευσης
θα είναι η πρώτη φορά που οι παγκόσμιοι
ηγέτες, οι νέοι αλλά και όλοι οι παράγοντες
της εκπαίδευσης θα συναντηθούν για να
συζητήσουν αυτά τα ζητήματα.
Στη σημερινή Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης,
σας καλώ όλους να ενωθούμε γύρω από
την εκπαίδευση ως ένα δημόσιο αγαθό και
μία υψηλή κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την ανάκαμψη αλλά και πέρα από
αυτή.

28 Ιανουάριος, 2022 | Ελληνικός Tύπος
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UofT Greek Students Association Memorial Scholarships
The Greek Students’ Association at the University of Toronto
is proud to announce the The Maria Vernezos Memorial
Scholarship, honouring her dedication to academics and
the mark she has left on her community. This scholarship,
formerly known as The GSA Scholarship of Excellence, was
renamed in Maria’s memory to award a non-first-year UofT
undergrad student of Hellenic descent who embodies the
excellence that Maria did.

The Greek Students’ Association at the University
of Toronto is proud to offer an annual scholarship
in memory of Andrea Christidis, honouring her
dedication to academics and community involvement.
This scholarship is awarded to a first year UofT
undergrad student of Hellenic descent who embodies
the excellence that Andrea did.
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Κάνετε την
τρίτη δόση του
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του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.
Κλείσετε το ραντεβού σας για την τρίτη δόση
σήμερα.
Προστατέψετε τον εαυτό σας από τον
ΚΟΡΩΝΟΪΟ.
Όλοι έχουμε ευθύνη.

Επισκεφθείτε το ontario.ca/covid19
Με έξοδα της Κυβέρνησης του Οντάριο.
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