March 4 2022
4 Μαρτίου, 2022

Issue #1414
Price $1.50

Annual subscription rate: $200

www.greekpress.ca greekpressnews@gmail.com

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το πριν και
το μετά της ρωσικής εισβολής
Βομβαρδισμένα
κτήρια
και
κατεστραμμένες
γέφυρες,
ρωσικές
δυνάμεις
που
προελαύνουν και ουκρανικές
δυνάμεις που αντιστέκονται,
αντίπαλα
πυρά
και
αλληλοκατηγορίες
έρχονται
να συνθέσουν το εμπόλεμο
σκηνικό εντός των συνόρων
της Ουκρανίας έπειτα από οχτώ
ημέρες πολέμου.
Η σημαντικότερη εξέλιξη των
τελευταίων ημερών, από την
σκοπιά
των
στρατιωτικών
σχεδιασμών της Ρωσίας, είναι
η κατάληψη της πόλης της
Χερσώνας στον ουκρανικό νότο,
όπου διεξάγονταν σκληρές
μάχες τα περασμένα 24ωρα

Audited Circulation by

H Κόρη αρ. 670
στο Βασιλικό
Μουσείο του
Οντάριο
Από τις 12 Μαρτίου έως τις
25 Σεπτεμβρίου 2022

σελίδα 4, 15

σελίδα 9, 27

Μάρτιος ο μήνας Ελληνικής
Κληρονομιάς στο Οντάριο
Τον Δεκέμβριο του 2019 με νομοσχέδιο που εισηγήθηκε η ομογενής
επαρχιακή βουλευτής του Οντάριο στην περιοχή Oakville NorthBurlington, MPP Έφη Τριανταφυλλοπούλου, ο μήνας Μάρτιος
ανακηρύχθηκε
μήνας
Ελληνικής
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς για όλη την
επαρχία. Μέσα από τη
θεσμοθέτηση του «Ελληνικού
Μήνα»
επίσης
δίνεται
η ευκαιρία να διαδοθεί
ο
πλούσιος
Ελληνικός
πολιτισμός, οι παραδόσεις
και ο πλούτος του ελληνικού
τρόπου ζωής. Το θέμα για το
τρέχον έτος είναι:
“Αρμονία της Ζωής - Νους
υγιής εν σώματι υγιεί”
Συγχαρητήρια σε όλους τους
συμμετέχοντες!!

Καθαρά Δευτέρα: Τα παραδοσιακά έθιμα
H Καθαρά Δευτέρα, με την ιδιαίτερα πλούσια εθιμική της πλαισίωση,
κλείνει τον εορταστικό κύκλο της αποκριάς και διακρίνεται
για τον χαρούμενο επικοινωνιακό της χαρακτήρα μεταξύ των
πανηγυριστών. Παράλληλα αποτελεί τον οδοδείκτη για την
επερχόμενη «Πανήγυρη των Πανηγύρεων»,
το Πάσχα της Χριστιανικής Ορθοδοξίας. Καλή
σελίδα 19
Σαρακοστή!

σελίδα 14, 15
Οντάριο: Μείωση του
κόστους μεταφοράς
- κατάργηση
διπλών ναύλων

Η Τράπεζα του
Καναδά αυξάνει το
βασικό επιτόκιο
στο 0,5%.

Καταργείται η
συμπλήρωση του PLF
για τους επισκέπτες
της Ελλάδας

Πλαφόν στο κέρδος:
Κατατέθηκε στη
Βουλή η τροπολογία
– Τι προβλέπει

σελίδα 3

σελίδα 3

σελίδα 6

σελίδα 8

ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

H ROAD

DANFORT

KENNEDY ROAD

Store Hours

Monday To Friday
9:00 am to 8:30 pm
Saturday
8:00 am to 8:00 pm
Sunday
9:00 am to 6:00 pm
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“Kathari Deftera” Clean Monday March 7th, 2022

Greek Lent Traditions

Specials effective Friday, March 4th til Thursday March 10th, 2022 or while quantities last.

Solon
Extra Virgin
Olive Oil

Bravo
Greek Coffee

Tropicana
Orange Juice

Beyond
Burgers

99
19

99
9

99
3

99
6

454 g

2 lt

each

Krinos
Red Roasted
Peppers

each

Palirria
Dolma

1.54 Lt

each
Palirria
Gigantes Beans
400 g

400 g

226 g

each

Country Harvest
Bread
600 g

500 ml

99
2

99
2

each
Product of Greece
Colossal
Kalamata Olives

each
Makedonikos
Halvas

.99

29
1

5.85 lb

99
2

69
2

each
Jerry’s Dips
Hummus, Eggplant or
Taramosalata

each
Ontario Grown
Sweet Gala Apples

99
1

4.39 kg

6.76 lb

4.49 lb

Product of USA

Product of Mexico

49
1

Ontario Hot House Grown

Product of Mexico

1 Lb Clam Shell

4.39 kg

4.39 kg

3.28 kg

/100 g

Sweet California Strawberries

99
2
/each

/100 g

Fresh Broccoli Crown

99
1
/lb

/100 g

Beef Steak Tomatoes

99
1
/lb

/lb

Fresh Green Zucchini

49
1
/lb
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Η Τράπεζα του Καναδά αυξάνει
το βασικό επιτόκιο στο 0,5%.
Η Τράπεζα του
Καναδά αύξησε
τον βασικό στόχο επιτοκίου
της για πρώτη
φορά από τότε
που το μείωσε στο χαμηλότερο
επίπεδο στην αρχή της πανδημίας COVID-19. Η αύξηση έγινε
στο βασικό της επιτόκιο κατά
ένα τέταρτο της εκατοστιαίας
μονάδας στο 0,5% την Τετάρτη,
σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην καταπολέμηση του πληθωρισμού
που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από
το 1991.
Το υψηλότερο επιτόκιο αναμένεται να ωθήσει τις μεγάλες τράπεζες της χώρας να αυξήσουν τα βασικά επιτόκια δανεισμού τους,
μια κίνηση που θα αυξήσει το κόστος δανείων όπως τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που συνδέονται με το σημείο
αναφοράς.
Η Τράπεζα του Καναδά μείωσε το βασικό
της επιτόκιο στο επίπεδο έκτακτης ανάγκης
του 0,25% τον Μάρτιο του 2020 σε μια προσπάθεια να βοηθήσει την οικονομία να αντιμετωπίσει το οικονομικό σοκ της πανδημίας.
Έκτοτε, η οικονομία ανέκαμψε και ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε με την κεντρική τράπεζα να λέει σήμερα ότι αναμένει τώρα ο
πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος βραχυπρόθεσμα από ό,τι πίστευε προηγουμένως.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού
5,1% τον Ιανουάριο σημείωσε το
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Η Τράπεζα του Καναδά προέβλεπε προηγουμένως ότι ο ετήσιος πληθωρισμός για
το πρώτο τρίμηνο θα ήταν 5,1%, αλλά αυτό
συνέβη πριν η εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου
και δημιουργήσει νέες διαταραχές της προσφοράς που θα αυξήσουν τις παγκόσμιες
πιέσεις τιμών.
Η τράπεζα είπε ότι ο επίμονα αυξημένος
πληθωρισμός αυξάνει τον κίνδυνο οι Καναδοί να αρχίσουν να αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλότερος για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Για να διατηρήσει σταθερά τον πληθωρισμό
και τις προσδοκίες, η τράπεζα είπε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα επιτόκια για να

Οντάριο: Μείωση του κόστους
μεταφοράς - κατάργηση
διπλών ναύλων
Η κυβέρνηση του
Οντάριο
καθιστά πιο προσιτό
για τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τη
συγκοινωνία μέσω του Greater
Golden Horseshoe. Η επαρχία
καταργεί τον ναύλο για τις περισσότερες τοπικές συγκοινωνίες
κατά τη χρήση της υπηρεσίας
GO Transit και αυξάνει τις εκπτώσεις PRESTO για νέους και
φοιτητές μετά τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

επαναφέρει τους ρυθμούς πληθωρισμού
στο στόχο της 2%.
Τα ανώτερα στελέχη λήψης αποφάσεων
στην τράπεζα αναμένουν ότι τα επιτόκια θα
πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω, αν και ο
χρόνος και ο ρυθμός αυτών των αυξήσεων
θα συνδεθούν με το πώς βλέπει η τράπεζα
την καναδική οικονομία.

Οι πέντε μεγάλες τράπεζες του
Καναδά - RBC, TD Bank, BMO,
CIBC και Scotiabank - δήλωσαν
όλες ότι θα αυξήσουν τα βασικά
τους επιτόκια στο 2,70 από 2,45%,
από τις 3 Μαρτίου.
Ο Όμιλος Desjardins και η Equitable Bank
δήλωσαν επίσης ότι θα ακολουθήσουν την
ίδια αλλαγή επιτοκίου.
Η αύξηση των επιτοκίων θα αυξήσει το
κόστος των δανείων, όπως τα στεγαστικά
δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που συνδέονται με το σημείο αναφοράς, αλλά δεν
θα επηρεάσει άμεσα τα στεγαστικά δάνεια
σταθερού επιτοκίου.
Η Τράπεζα του Καναδά δήλωσε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω τα
επιτόκια για να μειώσει τον πληθωρισμό, ο
οποίος έφτασε στο 5,1% τον Ιανουάριο.
Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 6,7% τους τελευταίους
τρεις μήνες του 2021, που ήταν ισχυρότερος
από ό,τι περίμενε η Τράπεζα του Καναδά.
Η τράπεζα αναμένει επίσης ότι η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο θα είναι πιο σταθερή
από τις προηγούμενες προβλέψεις της τον
Ιανουάριο, ακόμη και με μια οπισθοδρόμηση που σχετίζεται με την Omicron εκείνον τον μήνα που χάθηκαν 200.000 θέσεις
εργασίας.

«Τα προβλήματα προσιτότητας και κόστους
διαβίωσης απασχολούν πολύ τις οικογένειες σε όλο το Οντάριο, και αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η κυβέρνησή μας λαμβάνει μέτρα για να καταστήσει φθηνότερη
τη συγκοινωνία», δήλωσε ο Stan Cho, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. «Καθώς
μειώνουμε το κόστος για τους οδηγούς,
μεταξύ άλλων με την κατάργηση των τελών
ανανέωσης αυτοκόλλητων αδειών και την
κατάργηση των διοδίων στους αυτοκινητόδρομους 412 και 418, μειώνουμε επίσης
τα ναύλα για να κρατάμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των οικογενειών και των
νέων όταν τα χρειάζονται περισσότερο και
να καταφέρουμε πιο εύκολα να φτάσετε
από το σημείο Α στο Β».
Από τις 14 Μαρτίου, η τοπική συγκοινωνία θα είναι δωρεάν για τους επιβάτες που
συνδέονται προς και από το GO Transit
σε δημοτικά συστήματα συγκοινωνίας με
συμφωνίες συνδιαλλαγής GO Transit. Αυτό
σημαίνει ότι ένας ενήλικας στη Mississauga
που μετακινείται πέρα δώθε χρησιμοποιώντας το MiWay και το GO Transit τρεις ημέρες την εβδομάδα μπορεί να εξοικονομήσει
$250 ετησίως στα έξοδα μεταφοράς.
Επιπλέον, από τις 14 Μαρτίου, οι εκπτώσεις PRESTO για νέους και φοιτητές
Η τράπεζα είπε ότι η οπισθοδρόμηση στην
αγορά εργασίας θα είναι προσωρινή και οι
ισχυρές δαπάνες των νοικοκυριών θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω καθώς οι περιορισμοί στη δημόσια υγεία θα χαλαρώσουν,

πανεπιστημίου αυξάνονται σε 40% έκπτωση στο πλήρες εισιτήριο ενηλίκων, σχεδόν
διπλάσιες από τις τρέχουσες εκπτώσεις.
Αυτό ισχύει για πελάτες GO Transit και UP
Express που είναι ηλικίας 13 έως 19 ετών
ή οποιονδήποτε είναι εγγεγραμμένος σε
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση πλήρους
φοίτησης. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα
συνεχίσουν να ταξιδεύουν δωρεάν στο GO
Transit.
«Με τους μαθητές να περνούν στη διά ζώσης εκπαίδευση, η κυβέρνησή μας καθιστά
τη διαμετακόμιση πιο προσιτή και προσβάσιμη για αυτούς», δήλωσε ο Stephen Lecce,
υπουργός Παιδείας. «Αυτές οι εκπτώσεις
στα ναύλα θα εξοικονομήσουν χρήματα
από τις εργαζόμενες οικογένειες, μαζί με διευρυμένη πρόσβαση σε δωρεάν προγράμματα διδασκαλίας για να βοηθήσουν τους
μαθητές να επανέλθουν στην πορεία τους».
Η GO Transit εισάγει επίσης ένα Affordability
Pilot για επιβάτες χαμηλού εισοδήματος, ξεκινώντας με κατοίκους της περιοχής Peel
που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα
Affordable Transit της Peel. Από τις 14 Μαρτίου, οι αναβάτες με τύπο ναύλου Προσιτού
Προγράμματος Συγκοινωνίας θα αποζημιώνονται για το 50% του ναύλου ενηλίκων
PRESTO όταν ταξιδεύουν στο GO Transit
χρησιμοποιώντας κάρτα PRESTO. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και σε άλλα
συστήματα διαμετακόμισης με σταδιακή
προσέγγιση.
όπως έχουν αρχίσει να κάνουν αρκετές
επαρχίες αυτόν τον μήνα.
Ωστόσο, η τράπεζα είπε ότι ο COVID-19 και
η πιθανότητα νέων παραλλαγών παραμένουν ανησυχητικές.
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Επιτέλους δημοσιοποιήθηκε η συμφωνία…

Κυκλοφόρησε
η
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο ενημερωτικό
δελτίο
Γιάννης
(newsletter) για τις
Κακαγιάννης δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
της και μελλοντικές εκδηλώσεις για το 2022, προς
ενημέρωση των μελών της και της
ευρύτερης παροικίας. Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να το διαβάσει
κάποιος ηλεκτρονικά μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της
Κοινότητας.
Η προσπάθεια ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω του ενημερωτικού δελτίου αξιόλογη
μεν, όχι όμως η αισθησιακή εμφάνιση και η περιεκτικότητα του. Ίσως η προχειρότητα που
διακρίνει το ενημερωτικό δελτίο να οφείλεται στο ότι η νέα διοίκηση της ΕΚΤ προσπαθεί να
βάλει αρκετά πράγματα σε μια σειρά..
Η πιο αξιόλογη πληροφορία από το ενημερωτικό δελτίο που κυκλοφόρησε, κατά τη γνώμη
μου, είναι η δημοσιοποίηση της περιβόητης συμφωνίας μεταξύ Κοινότητας και Αρχιεπισκοπής. Να σημειώσω πως η συμφωνία υπογράφτηκε στις 25 Οκτωβρίου 2021 και δημοσιοποιήθηκε από την ΕΚΤ την 1η Μαρτίου 2022. Δηλαδή σχεδόν 4.5 μήνες μετά.
Βέβαια υπήρχαν διαρροές όλο αυτό το καιρό αλλά δεν ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες
της επίσημης συμφωνίας δημόσια. Πάντως, αν θυμάστε, στην ανάλυση που έγινε στις 19
Νοεμβρίου 2021 από τη στήλη «ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ», δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου διαφοροποιήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε την ανάλυση εκείνη διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του
«Ελληνικού Τύπου».
Θα σταθώ σε δύο σημεία που θεωρώ πως αξίζουν αναφορά.
Στη παράγραφο 5 της συμφωνίας αναφέρεται πως η «ΠΡΟΝΟΙΑ» πρέπει να μετονομαστεί σε «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ - ΠΡΟΝΟΙΑ» κλπ. κλπ. Έχω την άποψη πως για να εφαρμοστεί
αυτό επιβάλλεται αλλαγή καταστατικού της ΕΚΤ. Η «ΠΡΟΝΟΙΑ» έχει δημιουργηθεί κατόπιν
απόφασης Γενικής Συνέλευσης και μάλιστα με ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας ως μέρος
του καταστατικού της Κοινότητας. Η ερώτηση είναι: Πως υπέγραψαν, αυτοί που υπέγραψαν αυτή τη παράγραφο; Δεν το γνώριζαν αυτό; Μου φαίνεται παράξενο, γιατί όλη
η «φασαρία» και το «μήλον της έριδος» της διαφωνίας μεταξύ της διαφωνίας Κοινότητας
– Αρχιεπισκοπής ήταν η δημιουργία του τμήματος «ΠΡΟΝΟΙΑ» και η οικονομική ανεξαρτησία του. Όλα τα χρήματα που συγκεντρώνονται ελέγχονται και κοντρολάρονται από τη
Κοινότητα.
Να σας θυμίσω μια από τις ερωτήσεις στην ανάλυση μου στις 19 Νοεμβρίου 2021
από το «ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ» ήταν:
«Βέβαια, κουβέντα δεν γίνεται για τα $200 χιλιάρικα που υπήρχαν σε GIC’s στη πρώην φιλόπτωχο του Αη-Γιάννη. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν; Αν ναι, σε ποιόν λογαριασμό βρίσκονται; Στη Κοινότητα; Στην Αρχιεπισκοπή; Ή σε λογαριασμό τρίτων; Και
ποιοι υπογράφουν; Οι υπεύθυνοι καλούνται να απαντήσουν σ’ αυτό το ηθικό θέμα
που ουσιαστικά ξεκίνησε την διαφωνία μεταξύ Κοινότητας-Αρχιεπισκοπής και με
αφορμή το γεγονός αυτό, τη δημιουργία του τμήματος της «Πρόνοιας».»
Να θυμίσω, πως όλα αυτά τα χρήματα συγκεντρώθηκαν μέσα στις κτιριακές εγκαταστάσεις
της ΕΚΤ πριν τη δημιουργία της «Πρόνοιας».
Πληροφορίες αναφέρουν πως ποτέ δεν μπήκαν στο ταμείο της Κοινότητας. Έχοντας αυτό
το «γκρίζο» σημείο μήπως ο Σεβασμιότατος έπρεπε να ζητούσε τη «λογία» της Κοινότητας
από τις αρχές του έτους 2023 και όχι από τον Γενάρη του 2022; Θα μου πείτε «όνειρα θερινής νυκτός»… Που τέτοια φιλοδωρία από τον Σεβασμιότατο.
Εν αναμονή διευκρινίσεων και απαντήσεων των υπευθύνων..

Ένα αριστούργημα από το Μουσείο Ακρόπολης στο
Τορόντο: η Κόρη αρ. 670

Από τις 12 Μαρτίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου
2022 οι επισκέπτες του Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο στο Τορόντο (ROM- Royal
Ontario Museum) θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εκτιμήσουν από κοντά την ομορφιά
της Κόρης αρ. 670, ενός σπάνιου και πολύ
καλά διατηρημένου δείγματος αρχαϊκής τέχνης από τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου
Ακρόπολης.
Γιορτάζοντας τα 80 χρόνια των σχέσεων Καναδά - Ελλάδας, αυτό το εξαιρετικό μαρμάρινο γλυπτό δανείζεται στο ROM ως μέρος μιας
ανταλλαγής εμβληματικών αντικειμένων με το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, με το
ROM να στέλνει δύο πολύτιμα βάζα από τις ελληνικές συλλογές του Μουσείου για να εκτεθούν στο Μουσείο Ακρόπολης από 20 Ιουνίου έως 8 Ιανουαρίου 2023.
Αυτό το υπέροχο έργο τέχνης έχει φύγει από την Ελλάδα μόνο ελάχιστες φορές στα 2.500
χρόνια ιστορίας του. Με την αποκλειστική παρουσίαση της Κόρης αρ. 670 στο Τορόντο,
οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν και να εκτιμήσουν αυτή τη μοναδική εικόνα της
ελληνικής τέχνης για το σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται εδώ.
Αυτή η Κόρη, ή φιγούρα μιας κόρης, που δημιουργήθηκε μεταξύ 520-510 π.Χ., θεωρείται
ένα από τα πιο σημαντικά και όμορφα γλυπτά της Ακρόπολης που εκτιμήθηκαν για τη
λεπτομέρεια και τη διατήρησή του. Σε πολλά σημεία, το άγαλμα διατηρεί απομεινάρια της
κάποτε πολύχρωμης ζωγραφικής φιγούρας του, που σε μεγάλο βαθμό έχουν φθαρεί από

τον χρόνο και τα στοιχεία. Αυτό το γλυπτό προσφέρει στους επισκέπτες μια πύλη για την
ιστορία και την ομορφιά της αρχαίας ελληνικής τέχνης, την πολυτάραχη ιστορία της Ακρόπολης και τη γενέτειρα της δημοκρατίας και μια απίστευτη ιστορία ανακάλυψης.
Η Κόρη αρ. 670 ήταν δώρο στη θεά Αθηνά, κόρη του Δία. Οι πολλές Κόρες, που στην αρχαιότητα κοσμούσαν την Ακρόπολη των Αθηνών, αντιπροσωπεύουν μερικές από τις πιο
εμβληματικές εικόνες στον ελληνικό πολιτισμό και πολιτισμό. Στους αιώνες που πέρασαν
από την καταστροφή της Αθήνας και της Ακρόπολης το 480 π.Χ., η Κόρη αρ.670 και άλλες
13 Κόρες ανακαλύφθηκαν εκ νέου το 1886, όταν οι αρχαιολόγοι έκαναν ανασκαφές στον
χώρο.
Αυτή η προβολή προσκαλεί επίσης το κοινό να επανεξετάσει την κατανόηση μας για τα λευκά μαρμάρινα γλυπτά και την ελκυστικότητα του χρώματος στην Αρχαϊκή Εποχή. Το άβαφο
μάρμαρο έχει γίνει αποδεκτό εδώ και αιώνες ως η αρχική και προβλεπόμενη εμφάνιση των
αγαλμάτων. Στην πραγματικότητα, αυτά τα γλυπτά ήταν αρχικά επικαλυμμένα και στολισμένα με ζωηρά χρώματα και ένα ελληνικό γλυπτό δεν θεωρήθηκε ποτέ ολοκληρωμένο
μέχρι να ζωγραφιστεί. Οι φωτεινές αποχρώσεις της Κόρης αρ. 670 έχουν αποσυνδεθεί με
την πάροδο του χρόνου, αλλά τα υπόλοιπα ίχνη σε αυτό το γλυπτό υπογραμμίζουν πόσο
πολύχρωμη ήταν η τέχνη στην αρχαιότητα.
Αυτή η έκθεση στο ROM χρηματοδοτείται από το Hellenic Heritage Foundation of Canada
(HHF) σε αναγνώριση της επετείου των σχέσεων Καναδά - Ελλάδας. Ένα podcast που παράγεται από το HHF θα περιλαμβάνει μια συζήτηση για τη Κόρη αρ.670 και τη σημασία της
για τον ελληνικό πολιτισμό. Το podcast θα είναι διαθέσιμο για ακρόαση στον ιστότοπο του
HHF, στην ιστοσελίδα της Κόρης αρ. 670 του ROM ή μέσω του αγαπημένου σας podcast.
Το Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο (ROM) κατέχει την κορυφαία και ολοκληρωμένη μουσειακή συλλογή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων στον Καναδά που αποτελείται από περίπου
7.000 αντικείμενα, που αντιπροσωπεύουν μια από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικής
τέχνης στη Βόρεια Αμερική, με αντικείμενα που εκτίθενται στην Πινακοθήκη της Ελλάδας
και την Πινακοθήκη της Εποχής του Χαλκού Αιγαίου, στο επίπεδο 3 του Μουσείου.

Αρχιερατική Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Χρυσοβαλάντου

Την περασμένη Κυριακή λειτούργησε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος στον Ι. Ν. της Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.
Δεν ξέρω αν η επίσκεψη του ήταν προγραμματισμένη αλλά συνέπεσε με την επίσημη ανακοίνωση από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο πως “από τη 1η
Μαρτίου νέος ιερατικώς προϊστάμενος στην Αγία
Ειρήνη είναι ο π. Απόστολος Γκόλιας και ο π. Σπύρος Βιτουλαδίτης μετατίθεται στο εκκλησάκι της
Αρχιεπισκοπής στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο.”
Αξίζει όμως να αναφέρουμε σημεία της ομιλίας
του Αρχιεπισκόπου όπου μεταξύ άλλων είπε:
• Κάλεσμα όλων των πιστών πίσω στις εκκλησίες, όπως παλιά.
• Ευχαρίστησε τη κ. Μπέττυ Σκουτάκη για την
απόλυτη και “αρίστη συνεργασία που έχουν
μέχρι στιγμής”
• Ευχαρίστησε τον γιατρό Τάσο Καραντώνη “που συνέβαλε τα μέγιστα να διευθετηθούν
οι σχέσεις Κοινότητας - Αρχιεπισκοπής αλλά και τη προσφορά του στον έρανο που
διεξήχθη υπέρ της ΕΚΤ”
• Αναφέρθηκε ο Σεβασμιότατος, “πως δεν φταίει ο οργανισμός ΕΚΤ. Φταίνε οι άνθρωποι!” Και είπε χαρακτηριστικά «να τους κρεμάσουμε;»
• Επανήλθε πίσω στη κ. Σκουτάκη λέγοντας πως «έχει πάρει την υπόσχεση από την
πρόεδρο ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά»
• Αναφέρθηκε στην έλλειψη ιερέων (τα τελευταία 2 χρόνια έφυγαν 7 από τη ζωή και 3
πήραν απολυτήριο)
• Είπε «Όλοι αυτοί που με συκοφαντούν και όλοι όσοι με αγαπούν, τους αγαπώ όλους,
και όλοι είναι πνευματικά μου παιδιά. Δεν θα μιλήσω ποτέ εναντίον τους και τους συγχωρώ. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε!»
• Στο τέλος έθεσε το ερώτημα «γιατί είναι οι εκκλησίες κλειστές στα γηροκομεία ακόμη;»
Οι ηλικιωμένοι έχουν την ανάγκη να εκκλησιάζονται και να μεταλαμβάνουν

Ανοιχτή Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο

Πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 η συνεδρίαση των μελών του
Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Η συνεδρίαση έγινε με «ανοιχτές
τις πόρτες» για το κοινό, κάτι που είχε
να συμβεί για αρκετά χρόνια. Νομίζω
ήταν ένα από τα θετικά στοιχεία, ειδικά
για τους λιγοστούς παρευρισκόμενους
«θεατές».
Μετά από τα τυπικά διαδικαστικά θέματα (έγκριση, πρακτικών, ατζέντας κλπ. ) η πρόεδρος
κ. Παρασκευή Σκουτάκη αναφέρθηκε , μεταξύ άλλων, στα εξής:
• Καινούργια συμφωνία με της εταιρεία Best Funerals, με πιο αποδοτικούς όρους για τη
Κοινότητα. Το γραφείο τελετών έχει μεταφερθεί στο χώρο του Αγ. Ιωάννη στο Σκάρμπορο μετά από σχετική ανακαίνιση του χώρου.
• Στην προετοιμασία του Gala της εθνικής
εορτής την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022.
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Ευχαρίστησε την εταιρεία Crystal Banquet Hall
για τη δωρεά της αίθουσας, που προσφέρει ένα
ολοκληρωμένο δείπνο με κρασί για 600 άτομα.
Τη βραδιά καλλιτεχνικά θα πλαισιώσει η ορχήστρα «Παρέα»
• Την αποπληρωμή του ποσού των $240 χιλιάδων προς τη πόλη του Τορόντο, για το
φόρο ακίνητης περιουσίας (property taxes) στη Παναγία , όπου στεγάζεται το σχολείο
Montessori. Οι φόροι ήταν απλήρωτοι για αρκετά χρόνια
• Η ανανέωση της συμφωνίας ενοικίου με το σχολείο Montessori, ούτως ώστε να συμμετέχουν στο κόστος φόρων ακίνητης περιουσίας
• Η άδεια για τη παρέλαση δεν έχει εγκριθεί ακόμη και θα γίνουν κάποιες επαφές την
επόμενη εβδομάδα με τους αρμόδιους φορείς
Την σκυτάλη ανέλαβε μετά ο ταμίας κ. Γιώργος Μανίκης , ο οποίος ανέφερε τα
ακόλουθα:
• Ζήτησε την έγκριση του Δ.Σ. για να ανανεωθεί το δάνειο στη τράπεζα αλλά με πιο
ευνοϊκούς όρους. Το Δ.Σ. ψήφισε να ανανεωθεί το δάνειο με επιτόκιο 4.54% ετησίως
αλλά έχοντας αυτή τη φορά περισσότερα έτη αποπληρωμής. Έτσι, η μηνιαία δόση θα
είναι $20 χιλιάδες το μήνα και η Κοινότητα θα πληρώνει $7 χιλιάδες δολάρια το μήνα
λιγότερα με αυτή την αλλαγή.
• Οι απλήρωτοι λογαριασμοί (Deferred payments) είναι $831 χιλιάδες δολάρια συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας δόσης πληρωμής των ιερέων που θα γίνει τον Μάιο
($663 χιλιάδες δολάρια)
Ο αντιπρόεδρος κ. Φλέγγας αναφέρθηκε στη κυκλοφορία του ενημερωτικού δελτίου της
Ε.Κ.Τ. και ζήτησε από τα μέλη του συμβουλίου να στέλνουν όλες τις πληροφορίες για τα
τμήματα που είναι υπεύθυνοι μέχρι τις 20 κάθε μήνα.
Ο υπεύθυνος Εκκλησιών κ. Νικηφόρος Λαμπίρης αναφέρθηκε στην ομαλή συνεργασία
που υπάρχει πλέον μεταξύ των ιερέων και των εθελοντών στις εκκλησίες και ευελπιστεί
πως έρχονται «καλύτερες ημέρες»
Ο πρόεδρος του τμήματος συλλόγων κ. Δημήτρης Νικολακάκος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τους συλλόγους όπου ήταν εμφανής η συμπαράσταση τους προς τη
Κοινότητα. Θα είναι σε θέση να ανακοινώσει περισσότερα στο μέλλον.
Ο κ. Μιχάλης Στελλάτος, πρόεδρος Πολιτιστικού, αναφέρθηκε στην εντατική προετοιμασία των χορευτικών τμημάτων για το χορό της Κοινότητας.
Τέλος η κ. Πέππη Κοντύλη, πρόεδρος Παιδείας, ανέφερε τα εξής
• Έναρξη συνομιλιών με το Toronto Board of Education προς εύρεση κατάλληλων σχολείων προς ενοικίαση, σε περιοχές που κατοικούνται κυρίως από Έλληνες
• Η πανδημία πλήγωσε τη Παιδεία της Κοινότητας όπου φέτος είναι εγγεγραμμένοι 400
μαθητές. Ευελπιστεί πως του χρόνου θα καλυφτεί το κενό και η ΕΚΤ θα επανέλθει στα
νούμερα των μαθητών που υπήρχαν παλαιότερα
• Ζήτησε την έγκριση από το Δ.Σ. ενός «εγχειρίδιου πολιτικής» (policy manual) το οποίο
και θα διανέμεται από εδώ και στο εξής σε όλους τους υπαλλήλους της Κοινότητας. Το
εγχειρίδιο αυτό, είπε, έγινε ύστερα από πολύ δουλειά και είναι ενημερωμένο σύμφωνα
με τους νόμους του Οντάριο
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όλον τον ανδρικό πληθυσμό της Μήλου και πούλησαν δούλους τις γυναίκες και τα παιδιά.
Πριν την τραγική αυτή έκβαση, οι Μήλιοι προσπάθησαν με επιχειρήματα και αξιοπρέπεια
να αποτρέψουν την υποδούλωση, αλλά έλαβαν από τους Αθηναίους, την κυνική απάντηση
ότι στα ανθρώπινα πράγματα το επιχείρημα της δικαιοσύνης έχει αξία μόνο μεταξύ ίσων και
ότι ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του, ενώ ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του
επιβάλλει η αδυναμία του. Ο διάλογος αυτός έμεινε ως έπος υψηλοφροσύνης των Μηλίων
και κυνισμού των Αθηναίων, ενώ το δόγμα της δήθεν «ρεαλιστικής» πολιτικής στηρίχθηκε
στις θέσεις των Αθηναίων κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά στο ίδιο δίλημμα «δικαιοσύνη ή τυφλή ισχύς».
Τα κράτη δεν έχουν συναισθήματα αλλά συμφέροντα. Η επίκληση όμως του διεθνούς δικαίου τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε εθιμικό δίκαιο κυρίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο και σταθεροποίησε τη γεωπολιτική ισορροπία δημιουργώντας τις προϋποθέσεις
αλληλοσεβασμού και ειρήνης. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η ρωσική επιθετικότητα δημιουργούν ίσως νέα δεδομένα που ξηλώνουν το πουλόβερ της σταθερότητας, διότι ανοίγουν
ορέξεις για ιστορικούς ρεβανσισμούς, επικίνδυνους αναθεωρητισμούς και επαναφέρουν
απροσχημάτιστα «το δίκαιο του ισχυρότερου» που αμφισβητεί κανόνες και εθνικά σύνορα.
Αν μια τέτοια στάση γενικευτεί, θα ανοίξει ορέξεις σε επικίνδυνες για την ειρήνη και τη γεωπολιτική ισορροπία πολιτικές. Ας μην ξεχνάμε την εκφρασθείσα ήδη διάθεση της Τουρκίας
να αμφισβητήσει την πολυμερή Συνθήκη της Λοζάνης, με ό,τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.
Είναι χρέος των μεγάλων δυνάμεων και των Διεθνών Οργανισμών να προστατεύσουν το
διεθνές δίκαιο και -γιατί όχι;- να το επιβάλουν κιόλας με κάθε μέσο πριν ανοίξει ο ασκός του
Αιόλου.

Πόσους ηγέτες της Ευρώπης πληρώνει ο Πούτιν;

Η ερώτηση δεν είναι φιλοσοφική. Είναι πέρα για πέρα αληθινή.
Πρώην πρωθυπουργοί και υπουργοί ευρωπαϊκών χωρών μετά
την αποστρατεία τους από την πολιτική μετακινήθηκαν ως στελέχη σε ρωσικές εταιρείες. Τυχαίο; Για τον πρώην καγκελάριο
της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ τα πράγματα είναι γνωστά…
Ο Σρέντερ, φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι γνώριμο πρόσωπο στα συμβούλια κάποιων εκ των κορυφαίων εταιρειών, ανάμεσά τους η Rosneft, ο ρωσικός πετρελαϊκός κολοσσός. Είναι
πρόεδρος της επιτροπής των μετόχων στον Nord Stream 2, την
εταιρεία στην οποία ανήκει ο νέος αγωγός φυσικού αερίου από
τη Ρωσία έως τη Γερμανία, που το Βερολίνο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι σταματά.
Άραγε, ξέρατε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι εργάζεται στη ρωσική
Delimobil, μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων; Ξέρατε ότι ο Έσκο Άχο, πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, ήταν στο ΔΣ της Sberbank, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας; Γνωρίζατε ότι ο Κρίστιαν Κερν, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας, ήταν στο διοικητικό
συμβούλιο της ρωσικής κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας RZD; Ο Ματέο, ο Άχο και ο
Κερν παραιτήθηκαν από τις εταιρείες αυτές ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο. Ο
Σρέντερ βέβαια παραμένει στη θέση του, καθότι είναι πολλά τα λεφτά.
Τι γίνεται με το αρχείο στη Κοινότητα;
Αναφορικά με το «εγχειρίδιο πολιτικής» (policy manual) πραγματικά μου προξένησε μεγάλο Όπως και ο Βόλφγκανγκ Σούσελ, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας, που δήλωσε ότι δεν
βλέπει τον λόγο να αποχωρήσει από τη θέση του στο συμβούλιο της Lukoil. Και η Κάριν
προβληματισμό, σε τι κατάσταση βρίσκεται το αρχείο της ΕΚΤ.
Επί προεδρίας του κ. Κώστα Μενεγάκη, (το έτος 2008-2009) η Κοινότητα είχε δημιουργήσει Κνάισλ, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, που ο Πούτιν είχε πάει στη γαμήλια
policy manual σύμφωνα με του νόμους του Οντάριο εκείνης την εποχής. Την εργασία εκείνη δεξίωσή της το 2018, παραμένει και αυτή στο συμβούλιο της Rosneft.
είχαν επιμεληθεί ο Γιώργος Μάνιος (διευθυντής) και ο Γ. Κακαγιάννης (Γεν. Γραμματέας).
Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Τσοβόλας
Επί προεδρίας του κ, Νικονα Γεωργακόπουλου (το έτος 2011-2012) το υπάρχον policy
Απεβίωσε ο Δημήτρης Τσοβόλας, ο οποίος έδινε πολύμηνη μάχη με
manual τελειοποιήθηκε και την επιμέλεια την είχαν αναλάβει ο κ. Νικόπουλος, ο κ. Κατον καρκίνο, σε ηλικία 80 ετών. Ο εκλιπών διατέλεσε βουλευτής του
καρέλης και ο κ. Κακαγιάννης. Παραδόθηκε στο αρχείο της Κοινότητας σε έντυπη και σε
ΠΑΣΟΚ και υπουργός των κυβερνήσεων Παπανδρέου, ίδρυσε το ΔΗΚηλεκτρονική φόρμα (on server).
ΚΙ, το οποίο υπό την προεδρία του μπήκε στη Βουλή, και πρωταγωνίΔυστυχώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία μελών του Δ.Σ., δεν μπορούν να βρουν παλαιότερη
στησε στην πολιτική ζωή του τόπου για τρεις δεκαετίες.
αλληλογραφία και έγγραφα στο αρχείο αλλά κανείς δεν έχει πρόσβαση στο server της ΚοιΟ Δημήτρης Τσοβόλας γεννήθηκε το 1942 στους Μελισσουργούς της
νότητας εκτός της διευθύντριας, που είναι άγνωστο αν κι αυτή έχει πλήρη πρόσβαση στα
Άρτας και σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλοηλεκτρονικά αρχεία.
νίκης. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, εκλέχθηκε για πρώτη φορά
Και τίθεται πλέον το ερώτημα… έχει γίνει η παράδοση του παλαιού Δ.Σ. προς το
βουλευτής Άρτας το 1977, και επανεκλέχθηκε το 1981 και το 1985. Καθ’
καινούργιο Δ.Σ.;
όλη τη διάρκεια της οκταετίας Παπανδρέου παρέμεινε στο υπουργείο
Απλά δεν μπορώ να δεχτώ πως δεν υπάρχει τίποτα στα αρχεία ή αυτό που λέγεται «δεν
Οικονομικών, ως υφυπουργός (1981-1984), αναπληρωτής υπουργός
μπορούμε να βρούμε τίποτα».
Η Κοινότητα διαθέτει server όπου αποθηκεύονται ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφα εδώ και (1984-1985) και υπουργός (1985-1989), περίοδο στην οποία το όνομά του συνδέθηκε με τις
κυβερνητικές οικονομικές παροχές με χαρακτηριστικό το σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέπολλά χρόνια.
ου
«Τσοβόλα δώσ’ τα όλα!».
Είναι απίστευτο να μην έχουν αποκτήσει σωστή πρόσβαση στον server οι executive
Τον Μάιο του 1991 προσήχθη στο Ειδικό Δικαστήριο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο
του νέου Δ.Σ. και γι’ αυτό ρωτώ.
Κοσκωτά και καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση με αναστολή και τριετή στέρηση
416 π.Χ. / 2022 μ.Χ. : Το «δίκαιο» του ισχυρού – Η ιστορία των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτωβρίου του 1993 η Βουλή των Ελλήνων του
επαναλαμβάνεται
απένειμε χάρη. Το 1995 αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και ίδρυσε το Δημοκρατικό Κοινωνικό
Με αφορμή τα όσα ζούμε τον τελευταίο καιρό
Κίνημα (ΔΗΚΚΙ), με το οποίο εισήλθε στη Βουλή το 1996. Το 2004 αποχώρησε από την
έρχεται στο προσκήνιο και πάλι η ερώτηση:
πολιτική και επέστρεψε στη δικηγορία.
«Πώς το Δίκαιο μπορεί να σταθεί απέναντι
στην αλαζονεία της Ισχύος; Με τι ποσοστά
Έφυγε ως μαχήτρια η Μαριέττα Γιαννάκου
επιτυχίας;» και ανατρέχουμε στην Ιστορία για
Πανελλήνια συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του
να αντλήσουμε γνώση, ήδη βιωμένες εμπειρίες
θανάτου της πρώην υπουργού και επί σειρά ετών
και μαθήματα.
βουλευτού της ΝΔ Μαριέττας Γιαννάκου σε ηλικία 71
Θυμόμαστε τον περίφημο διάλογο των Αθηναίετών. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε διακοων με τους Μηλίους, όταν οι πρώτοι αξίωσαν
μιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251 έπειαπό τους δεύτερους υποταγή στην ηγεμονία τους, στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Ποτα από πτώση που είχε με το αναπηρικό αμαξίδιο και
λέμου. Οι Μήλιοι, ως άποικοι των Λακεδαιμονίων, δεν ήθελαν την υποταγή στους Αθηναίχρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση,
ους και επικαλέστηκαν τις αρχές της δικαιοσύνης, της αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας των
καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε αιμάτωμα.
πόλεων-κρατών. Διεκδίκησαν το δικαίωμα της άρνησης –το περίφημο «όχι»- έναντι των
αξιώσεων των καταπατητών της ελευθερίας τους που ήδη είχαν στρατοπεδεύσει έξω από
συνεχίζεται στη σελίδα 7
τα τείχη της πόλης και απειλούσαν με δήωση και αφανισμό. Τελικά, οι Αθηναίοι κατέσφαξαν
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Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά:
Αλληλεγγύη για τους Ουκρανούς
αδελφούς και αδελφές μας

Με κοµµένη την αναπνοή και µε πόνο στη
ψυχή µας παρακολουθούµε τα φρικτά γεγονότα τα οποία εκτυλίσσονται στην Ουκρανία. Άρχισε και συνεχίζεται ένας άδικος
και ανήθικος πόλεµος. Κανείς µας αυτή τη
στιγµή δε µπορεί να ξέρει πώς και πότε θα
τελειώσει. Γνωρίζουµε όµως όλοι, ότι είναι πόλεµος καταστρεπτικός. Θα ρίξει στη
φτώχεια πολλούς και στην ορφάνια πολλά
παιδιά. Δεν µπορούµε να µείνουµε ασυγκίνητοι θεατές. Εάν αυτό γινόταν σε µας, τί θα
θέλαµε οι άλλοι να κάνουν;
Γνωρίζω, ότι έχετε κουρασθεί, διότι τελευταίως δύο φορές ζήτησα τη βοήθειά σας και
δύο φορές περάστηκε δίσκος στις εκκλησίες µας για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και
άλλα. Για τρίτη φορά τώρα έρχοµαι να σας
ζητήσω το ίδιο πράγµα και πιστεύω θα µε
καταλάβετε.
Παρακαλώ την ερχόµενη Κυριακή 6 Μαρτίου, να περάσει δίσκος σε όλλες τις εκκλησίες µας και οι ευλαβέστατοι ιερείς να
διαβάσουν αυτή την εγκύκλιο, αλλά και να
προτρέψουν τους ευλαβείς χριστιανούς να
προσφέρουν µε τη ψυχή τους για να βοηθήσουµε τους Ουκρανούς αδελφούς µας, οι
οποίοι τόσο υποφέρουν.
Το ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί να σταλεί αµέσως στην Ιερά µας Αρχιεπισκοπή και
η Ιερά µας Αρχιεπισκοπή θα το αποστείλει
το συντοµότερο δυνατό στην Ουκρανία.
Αρχίζουµε την Μ. Σαρακοστή. Ετοιµαζόµαστε να συµµετάσχουµε στο Πάθος του
Θεανθρώπου Χριστού, αλλά και να γιορτάσουµε την ένδοξη Ανάστασή Του. Μαζί µε

τον Χριστό ανεβαίνουν στον Γολγοθά και
στον σταυρό οι αδελφοί µας στην Ουκρανία.
Το µόνο που µας πρέπει είναι να γίνουµε
Σίµωνες Κυρηναίοι και να σηκώσουµε λίγο
από το βάρος του σταυρού τους. Ο καθένας
µας ας αναλογιστεί αυτό. Ας βάλει το χέρι
του στην καρδιά του και ύστερα ας το απλώσει να προσφέρει ό,τι περισσότερο µπορεί.
Εκτός από την οικονοµική προσφορά σας,
παρακαλώ στις καθηµερινές σας προσευχές να ενθυµείσθε τους πάσχοντες αδελφούς µας στην Ουκρανία.
Όποιος ελεεί φτωχό, δανείζει Θεό και θα τα
λάβει εκατονταπλασσίονα στην παρούσα
ζωή και στην µετά θάνατο ζωή.
Αναµένω να βοηθήσετε µε την ψυχή σας και
την καρδιά σας, µε ελληνικό φιλότιµο. Σας
εύχοµαι καλή Μ. Σαρακοστή.
Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Β. Κικίλιας: Καταργείται η
συμπλήρωση του PLF για τους
επισκέπτες της Ελλάδας
Έπειτα από εισήγηση της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας,
καταργείται από τις 15 Μαρτίου 2022 η συμπλήρωση της
φόρμας Passenger Locator
Form (PLF) από τους επισκέπτες όλων των χωρών για την
είσοδό τους στην Ελλάδα. Η
κατάργηση του PLF απλοποιεί
τη διαδικασία εισόδου για τους
ταξιδιώτες,
μετακυλίοντας
την έμφαση στον έλεγχο των
πιστοποιητικών εμβολιασμού. Επιπλέον,
η υιοθέτηση των νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων για τις τουριστικές επιχειρήσεις,
φέρνει την Ελλάδα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Για ακόμη μία χρονιά, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους επισκέπτες μας
με ασφάλεια» όπως δήλωσε ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.
Σε ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού
τονίζεται ότι η Επιτροπή εισηγήθηκε και την
αύξηση της χωρητικότητας των τουριστικών
λεωφορείων από 85% σε 100%, από το
Σάββατο 5 Μαρτίου 2022, με τα υπόλοιπα
μέτρα προστασίας-φυσικός αερισμός, χρήση μάσκας - να παραμένουν ως έχουν.
Επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ότι
στο νέο ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο για
τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων

παραμένει υποχρεωτική
για τα καταλύματα άνω των
50 δωματίων η συνεργασία
με ιατρό ή δομή υγείας, που
ενεργεί βάσει των οδηγιών
του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο
της COVID-19, ενώ, μεταξύ
άλλων, προβλέπονται:
Η χορήγηση γαντιών μίας
χρήσης στο προσωπικό
που εργάζεται στο τμήμα
καθαριότητας και στους εργαζόμενους στο χώρο της

κουζίνας.
Η κατάργηση της χρήσης γαντιών μίας χρήσης για τους τουρίστες κατά τη διάρκεια του
buffet. Παραμένει υποχρεωτική η χρήση
απολυμαντικού υγρού.
Η κατάργηση των τραπεζομάντηλων μίας
χρήσης.
Η κατάργηση του καθαρισμού επιφανειών με συσκευή ατμού θερμοκρασίας >70
βαθμών Κελσίου. Αυτό θα γίνεται ως απολύμανση, μόνο μετά από επιβεβαιωμένο
κρούσμα εντός του δωματίου.
Το νέο ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού
περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, θα έχει ισχύ από τη
δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σημειώνεται.

Καταργήθηκαν οι περιορισμοί,
σύντομα επιστροφή στο γραφείο
Παρά το άγνωστο μέλλον –
κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει ο Covid-19 τους
επόμενους μήνες – η χαλάρωση των περιορισμών έχει
ξεκινήσει σε όλο τον κόσμο.
Στο Οντάριο το διαβατήριο εμβολιασμού
δεν απαιτείται πλέον στα περισσότερα
εστιατόρια, γυμναστήρια και κινηματογράφους, ενώ τα νυχτερινά κέντρα, τα αθλητικά
κλαμπ και οι αίθουσες συναυλιών μπορούν
να εξαλείψουν τα όρια χωρητικότητας. Μάλλον σε δύο εβδομάδες θα αρθεί και η υποχρέωση να φοράμε μάσκα.
«Είμαστε σχεδόν εκεί – είπε τις τελευταίες
μέρες ο πρωθυπουργός της επαρχίας Doug
Ford – δεν είναι μυστικό ότι θέλω να αφαιρέσω την υποχρεωτική χρήση μάσκας, αλλά
για να το κάνω περιμένω τον Γενικό Ιατρό
της Υγείας κ. Μουρ να μου δώσει το πράσινο φως".
Με τα όρια χωρητικότητας και το πιστοποιητικό εμβολιασμού να έχουν ήδη ανακληθεί
σε όλη την επαρχία αυτόν τον μήνα, αναμένεται σημαντική επιστροφή στην προσωπική εργασία στα γραφεία του Τορόντο.
Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν για την
αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν η τηλεργασία που αποδείχθηκε η “λύση” για την
απαραίτητη φυσική απομόνωση.
Οι υπάλληλοι της δημόσιας υπηρεσίας του
Οντάριο (OPS), θα αρχίσουν να επιστρέφουν στην εργασία τους με την παρουσία
τους σε εθελοντική βάση αυτή την εβδομάδα, ενώ από τις 4 Απριλίου αναμένεται να
πηγαίνουν στο γραφείο τρεις ημέρες την
εβδομάδα.
Η κίνηση θα επηρεάσει περισσότερους από
60.000 υπαλλήλους στα άμεσα υπουργεία
της κυβέρνησης του Οντάριο και σε έναν
αριθμό κρατικών υπηρεσιών και εταιρειών.
Πολλοί από τους υπαλλήλους τους εργάζονται εξ αποστάσεως για μέρος ή το σύνολο
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

των δύο τελευταίων ετών που χαρακτηρίζονται από την πανδημία Covid-19.
Περίπου 30.000 εργαζόμενοι της OPS ξεκίνησαν τη σταδιακή επιστροφή στην εργασία
τους τον Νοέμβριο του 2021, μια επιστροφή
που μπλοκαρίστηκε πλήρως μετά την άφιξη
της παραλλαγής Omicron.
Οι υπάλληλοι του Δημαρχείου του Τορόντο
που εργάζονται από το σπίτι αναμένεται
να επιστρέψουν στο γραφείο έως τις 21
Μαρτίου.
Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι της CIBC
θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν
στο χώρο εργασίας, αλλά θα επιτρέψουν,
όπως πολλές άλλες εταιρείες, σε μέρος του
προσωπικού της να μείνει στο σπίτι. «Στο
μέλλον, η CIBC θα αξιοποιήσει την εξ αποστάσεως εργασία ως μέρος του επιχειρηματικού μας μοντέλου για πολλούς από τους
υπαλλήλους της», έγραψε σε ένα email η
Sandy Sharman, επικεφαλής τμήματος της
τράπεζας.
Με την πανδημία, η εργασία που γίνεται
από το σπίτι έχει γίνει η καλύτερη λύση για
να αποφευχθεί, όπως επανέλαβαν οι γιατροί, η επίφοβη σωματική επαφή και επομένως η μετάδοση του ιού. Και για τις εταιρείες και για τους εργαζόμενους, αυτό ήταν
μια καινοτομία. Μια ιστορική καμπή για τον
κόσμο της εργασίας.
Αλλά τώρα το λεγόμενο υβριδικό μοντέλο
– εναλλαγή μεταξύ εργασίας πρόσωπο με
πρόσωπο και εργασίας εξ αποστάσεως –
γίνεται όλο και πιο δημοφιλές.
Το βέβαιο είναι ότι η μερική επιστροφή στον
τρόπο ζωής πριν από την πανδημία κάνει
καλό στη διάθεση των ανθρώπων, ακόμα κι
αν τόσο η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας του
Καναδά Theresa Pam όσο και ο διευθυντής
του Ontario Science Advisory Table Peter
Juni επαναλαμβάνουν ότι “η πανδημία δεν
έχει τελειώσει.”

Ο Καναδάς θα απαγορεύσει τις
εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν
Τριντό ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του θα απαγορεύσει «κάθε εισαγωγή
αργού πετρελαίου» από τη Ρωσία, εξηγώντας ότι πρόκειται για «βιομηχανία από την
οποία ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν και οι
ολιγάρχες του έχουν προσποριστεί μεγάλα
κέρδη».
«Ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει πάνω
από το ένα τρίτο των εσόδων του ρωσικού
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Μολονότι ο Καναδάς δεν εισήγαγε παρά πολύ περιορισμένες ποσότητες τα τελευταία χρόνια,
το μέτρο αυτό στέλνει ισχυρό μήνυμα», συνέχισε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Το 2019, ο Καναδάς εισήγε 17.870 βαρέλια
ρωσικού αργού την ημέρα -επρόκειτο για
το 2,6% των συνολικών καναδικών εισαγωγών πετρελαίου-, όμως το 2020 η ποσότητα
αυτή μειώθηκε σχεδόν στο μηδέν, κατά τα
δεδομένα της καναδικής κυβέρνησης.
Ο Καναδάς θα εφοδιάσει με αντιαρματικά όπλα και εξελιγμένα πυρομαχικά την

Ουκρανία
Τη Δευτέρα ο Καναδάς ανακοίνωσε επίσης νέα αποστολή όπλων στην Ουκρανία, ιδίως αντιαρματικών, τα οποία θα
παραδοθούν «το ταχύτερο δυνατόν»,
όπως διαβεβαίωσε η υπουργός Άμυνας,
η Ανίτα Άναντ.
«Είδαμε τις τελευταίες ημέρες ότι ο Πούτιν
διέπραξε σοβαρό σφάλμα», έκρινε ο Τζάστιν Τριντό.
«Νόμιζε ότι θα ήταν εύκολο να κυριεύσει την
Ουκρανία και να καταλάβει την πρωτεύουσά της. Νόμιζε ότι η Δύση θα διχαζόταν και
νόμιζε ότι είχε προβλέψει όλες τις κυρώσεις
που θα θέταμε σε εφαρμογή, όμως είχε άδικο και στα δύο (τελευταία) σημεία», πρόσθεσε ο κ. Τριντό.
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέθεσε χθες Δευτέρα τους όρους που θέτει για
να σταματήσει η εισβολή στην Ουκρανία,
την ώρα που συνεχίζει να βρέχει κυρώσεις
σε βάρος της Ρωσίας και οι δυτικοί διαμηνύουν πως έρχονται κι άλλες.
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ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ
Ωστόσο η εύθραυστη κατάσταση της υγείας
της δεν τη βοήθησε ώστε να καταφέρει να
βγει για ακόμα μία φορά νικήτρια και κατέληξε την Κυριακή. Η Μαριέττα Γιαννάκου τα τελευταία χρόνια είχε αναμετρηθεί πολλές φορές
με την υγεία της, καθώς είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Τον περασμένο Ιούνιο είχε
νοσηλευτεί και πάλι στο ΓΝΑ 251, ενώ τον Σεπτέμβριο διασωληνώθηκε σε ΜΕΘ εξαιτίας
του κορονοϊού.
Στην Ιατρική
Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1951, στο Γεράκι Λακωνίας, και στην ηλικία των 11 ετών «έχασε»
τον πατέρα της. Αποφοιτώντας από το σχολείο, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της ήθελε η κόρη του να ασχοληθεί με
τη διπλωματία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στην Ιατρική, ειδικεύτηκε στην
Ψυχιατρική και συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, στο Βέλγιο.
Από τις 6 Φεβρουαρίου του 2008, η ζωή της δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια. Υποβλήθηκε σε
ακρωτηριασμό του δεξιού της ποδιού ύστερα από κάταγμα που υπέστη. Ο σακχαρώδης
διαβήτης από τον οποίο έπασχε εμπόδιζε το τραύμα να επουλωθεί και προκάλεσε μόλυνση, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας της να επιδεινωθεί ραγδαία. Στις 28 Μαΐου
2016, υπέστη έμφραγμα και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
Ευρωβουλευτής
Εξελέγη ευρωβουλευτής με τη ΝΔ στις ευρωεκλογές του 1984, του 1989, του 1999 και του
2009 και επικεφαλής της Ομάδας Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας (1989, 1999 και
2009). Επίσης, εξελέγη βουλευτής της Α’ Αθηνών στις εκλογές του 1993, του 1996, του
2000 και του 2004, και βουλευτής Επικρατείας στις εκλογές του 2019. Διετέλεσε υπουργός
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων την περίοδο 1990-91 και υπουργός Εθνικής Παιδείας την περίοδο 2004-07, καθώς και μέλος της Κυβερνητικής Επιτροπής και του
Υπουργικού Συμβουλίου.
«Με συντριβή αποχαιρετώ τη Μαριέττα μας. Μια σπουδαία γυναίκα, μια καλή φίλη και μια
ακατάβλητη μαχήτρια. Που δεν λύγισε ποτέ, λέγοντας πως οι δυσκολίες τη χαλυβδώνουν»,
ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη. Την οδύνη τους από την απώλεια της
Μαριέττας Γιαννάκου εξέφρασαν ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, ο πρόεδρος
της Βουλής και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
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Ο ΟΗΕ ψήφισε και
απαιτεί…

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει την
επίθεσή της στην Ουκρανία και να
αποσύρει όλα τα στρατεύματά της. Η
ψήφος ήταν 141 κατά 5, με αντίθετη
τη Λευκορωσία, τη Βόρεια Κορέα,
την Ερυθραία, τη Ρωσία και τη Συρία.
Μεταξύ των 35 αποχών ήταν η Κίνα,
το Ιράν και η Ινδία.

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

καταστάσεις δεν θα είναι ανάλογες. Η Ελλάδα μπορεί να μην έχει την παραγωγική δυνατότητα της Ουκρανίας, αλλά διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Η πατρίδα μας έχει το πλεονέκτημα να ανήκει σε διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ και ΕΕ) και να έχει συνάψει, πρόσφατα,
σημαντικές αμυντικές συμφωνίες, όπως αυτή με τη Γαλλία.
Ωστόσο γνωρίζουμε καλά, όλοι, ότι μια επίθεση της Τουρκίας, πιθανόν σε κάποιο ελληνικό
Για να έχουμε ειρήνη πρέπει να είμαστε έτοιμοι για
νησί, θα κληθούμε μόνοι μας να την αποτρέψουμε. Ακόμα και να ενεργοποιηθούν αμυντικές
πόλεμο
συμφωνίες, ακόμα και να αποφασίσει το ΝΑΤΟ ποιου το μέρος θα πάρει ή θα κάνει απλώς
Η όρεξη και η προκλητικότητα της Τουρκίας
τον διαιτητή, θα χρειαστεί χρόνος. Χρόνος ικανός για να αποτραπεί αυτό που σήμερα βλέδεν θα κοπούν παρά μόνο αν νιώθει τη στραπουμε ότι γίνεται στην Ουκρανία: η προέλαση του εχθρού. Γιατί αν ο εχθρός κάνει προέλατιωτική ισχύ της Ελλάδας. Όσο παράδοξο και
ση, τότε παγιώνει καταστάσεις και η διαπραγμάτευση γίνεται από δυσμενή θέση. Δεν είμαι
αν φαίνεται αυτό για μια χώρα που μετέχει σε
στρατιωτκός για να διατυπώσω μια επαγγελματική άποψη, αλλά επισημαίνω αυτό που
μια στρατιωτική συμμαχία, το ΝΑΤΟ, και είναι
προκύπτει από την κοινή λογική. Και η κοινή λογική λέει ισχυρή δύναμη αποτροπής, αλλά
μέλος του σκληρού πυρήνα της ευρωπαϊκής
και, ίσως, δύναμη επίθεσης για αντιπερισπασμό
οικογένειας μέσω της συμμετοχής της στην
και ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής θέσης της
ΕΕ, δεν παύει να
χώρας.
αποτελεί μια πραγματικότητα.
Η απλή αυτή λογική κάνει την αμυντική θωράκιΗ Ουκρανία είναι μια χώρα που κατέχει την
ση της Ελλάδας αυτοσκοπό για όλα τα κόμματα.
πρώτη θέση στην Ευρώπη σε αναλήψιμα αποθέματα ορυκτού ουρανίου. Είναι επίσης:
Και είναι κρίμα να υπάρχουν κόμματα που κυβέρ• πρώτη στην Ευρώπη σε επιφάνεια αρόσιμης γης
νησαν την Ελλάδα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν το
• πρώτη στον κόσμο σε εξαγωγές ηλιέλαιου
αναγνωρίζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβει
• πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή αμμωνίας
ότι τα οικονομικά μέτρα εναντίον του επιτιθέμενου
• δεύτερη στην Ευρώπη και δέκατη στον κόσμο σε αποθέματα τιτανίου
είναι μια πολιτική που ποτέ στην ιστορία δεν έχει
• δεύτερη στον κόσμο σε αποθέματα ορυκτών μαγγανίου (2,3 δισ. τόνοι, 12% των πα- αποδώσει.
γκόσμιων αποθεμάτων)
Η Ελλάδα έχει μείζονα σημασία για την άμυνα της
• δεύτερη στον κόσμο σε αποθέματα ορυκτών σιδήρου (30 δισ. τόνοι)
Ευρώπης και γενικότερα της Δύσης. Αυτό, όμως,
• δεύτερη στον κόσμο σε κοιτάσματα υδραργύρου
δεν σημαίνει ότι πρέπει να εναποθέσουμε τα πά• δεύτερη στον κόσμο σε παραγωγή κριθαριού
ντα στη Δύση. Για να μείνουμε στη Δύση, πρέπει
• τέταρτη στον κόσμο σε συνολική αξία φυσικών πόρων
να είμαστε σε θέση μόνοι μας να αποτρέψουμε τον
Είναι κατανοητό ότι πρόκειται για μια χώρα που στον τομέα της παραγωγής πρώτων υλών κίνδυνο από την Ανατολή.
(χωρίς να υπολογίζουμε το φυσικό αέριο) διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο όχι μόνο στη Αλλά και για να έχουμε ειρήνη, πρέπει να είμαΓηραιά Ήπειρο αλλά παγκοσμίως.
στε έτοιμοι για πόλεμο.
Και όμως, αυτή τη χώρα, η Δύση την έχει εγκαταλείψει στην τύχη της. Θα ρωτήσει κανείς,
Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία
δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει; Να αντιδράσει στρατιωτικά η Δύση και να ξεκινήσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος; Φυσικά όχι. Αλλά αυτή τη στιγμή η Δύση αποδείχθηκε αδύναμη να
συγκεντρώνει τρόφιμα για την
αποτρέψει το κακό που ερχόταν. Όχι μόνο δεν «διάβασε» καλά τον Πούτιν, αλλά επέτρεψε
Ουκρανία
στον κωμικό, στο επάγγελμα, πρόεδρο της Ουκρανίας να περιφέρεται στα διεθνή fora και
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός H.O.P.E. (Helping
να διαδίδει ότι είναι έτοιμος να φιλοξενήσει πυρηνικά στο έδαφός του.
Αν υπήρχαν σοβαροί ηγέτες στη Δύση, θα έπρεπε μόνοι τους να τον έχουν συμμαζέψει. Η Others Prophet Elias) τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
Δύση πρέπει να κατανοήσει ότι χρειάζεται συμμάχους και όχι τσιράκια. Και όταν λέμε Δύση, μεταξύ 6-9 μ.μ., συγκεντρώνει ρουχισμό και μη
ευπαθή τρόφιμα που θα αποσταλούν στην Ουεννοούμε, κυρίως, τις ΗΠΑ, γιατί αυτές δίνουν τον ρυθμό.
Στην περίπτωση που ο Ερντογάν θελήσει να μιμηθεί τον Πούτιν, είναι δεδομένο ότι οι κρανία ως υποστήριξη της Ουκρανικής Αρωγής.
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ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο»
δαπάνες, καταθέσεις, δάνεια
Διασταύρωση έως 4/3 όλων των κινήσεων κεφαλαίων
Λογαριασμούς νερού, ρεύματος, φροντιστηρίων, τόκους καταθέσεων, repos, έντοκα
γραμμάτια και ομόλογα, μερίσματα, ποσά
που έχουν κατατεθεί για ιδιωτική ασφάλιση,
σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας, είναι έτοιμη να «σκανάρει»
η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο των ενεργειών για περιορισμό της φοροδιαφυγής και της διακίνησης «μαύρου χρήματος».
Τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ αναμένουν από όλους τους φορείς, το αργότερο έως και τις 4 Μαρτίου μετά και από τη
νέα παράταση που τους δόθηκε (υπ’ αριθμ.
Α.1027/1.3.2022), να έχουν στείλει όλα τα
οικονομικά στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
διασταυρώσεις, αλλά και να υλοποιηθεί
και το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου
για την ορθή προσυμπλήρωση των δεδομένων στις φορολογικές δηλώσεις και την

υποβολή τους φέτος νωρίτερα από τον επόμενο, εκτός απροόπτου, μήνα, προκειμένου
οι φορολογούμενοι να έχουν τη δυνατότητα
να εξοφλήσουν τον πρόσθετο φόρο σε 8
δόσεις.
Σε κάθε περίπτωση, κεντρικός στόχος της
ΑΑΔΕ είναι η διασταύρωση όλων των κινήσεων κεφαλαίων και για τον λόγο αυτό ζητεί αναλυτικούς «καταλόγους» των ποσών
που διακινήθηκαν μέσω των πιστωτικών
και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων,
Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης,
ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας και ύδρευσης, με αναλυτικά τα
στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων,
όπως όνομα, επώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ και
ημερολογιακό έτος αναφοράς.

«Κόκκινος συναγερμός»
στην αγορά ενέργειας
Σκηνικό τρόμου διαμορφώνεται στις τιμές
φυσικού αερίου στην Ευρώπη -και κατ’ επέκταση στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό
από αυτές-, εν μέσω φόβων για επιβεβαίωση των χειρότερων σεναρίων, δηλαδή για
ουσιώδη διαταραχή στις προμήθειες ρωσικού αερίου, υπό το βάρος των οικονομικών
κυρώσεων της Δύσης στη Ρωσία, που αυστηροποιούνται μέρα με τη μέρα.
Την Πέμπτη, το συμβόλαιο αναφοράς του
φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ έφτασε μία
ανάσα από τα 200 ευρώ, στα 199,99 ευρώ
ανά μεγαβατώρα και το πετρέλαιο μπρεντ
πλησίασε τα 120 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές φαίνεται να φοβούνται ότι οι κυρώσεις
της Ε.Ε. θα μπορούσαν να «στοχεύσουν»
σε φορτία ρωσικού αερίου, έστω και αν η
τράπεζα της Gazprom δεν περιλήφθηκε στη
λίστα των ρωσικών τραπεζών που αποκλείστηκαν από το διατραπεζικό σύστημα
SWIFT, ενώ οι ροές από όλους τους ρωσικούς αγωγούς -συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που διέρχονται από την Ουκρανίαόχι απλά συνεχίζονται κανονικά, αλλά και
βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα τις τελευταίες
ημέρες.  «Οι χθεσινές κινήσεις δεν βασίζονται σε θεμελιώδεις μεταβολές στο ισοζύγιο φυσικού αερίου της Ευρώπης, αλλά
στην εκτίμηση ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος οι
κυρώσεις των Ευρωπαίων να πλήξουν τις
εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας», σχολίασε ο Λέον Ιζμπίτσκι, αναλυτής της Energy
Aspects.
Στα 282 ευρώ/MWh η τιμή ρεύματος στην
Ελλάδα
Σε κάθε περίπτωση, το ρεκόρ των τιμών
φυσικού αερίου «διαχύθηκε» στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη, που σημείωσαν εκρηκτική άνοδο,
εκτοξευόμενες στα επίπεδα των 300-350
ευρώ/MWh στις περισσότερες χώρες της
Ευρώπης, με εξαίρεση τέσσερις, τις Πολωνία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.  Στο
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η μέση
χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται σήμερα

στα 282 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προκαλώντας οξύτατη ανησυχία. Και τούτο διότι η
σταθεροποίηση των τιμών φυσικού αερίου
και ρεύματος στα σημερινά επίπεδα «μεταφράζεται» σε τιμές ρεύματος στη λιανική
πάνω από 300 ευρώ/MWh και περαιτέρω
επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, κατά την περίοδο που το «κεντρικό σενάριο» -που είχε καταρτιστεί πριν
από το ξέσπασμα της ρωσο-ουκρανικής
κρίσης και φαντάζει πλέον παρωχημένοπροέβλεπε έναρξη της πορείας βαθμιαίας
αποκλιμάκωσης των τιμών.
Η επιδότηση
Σε αυτό το σκοτεινό φόντο, το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε
σε διεύρυνση των κλιμακίων κατανάλωσης
για τις επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και
για τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα την ελαφρά
αύξηση του ποσού της επιδότησης.  Ειδικότερα, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε ο
υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας προς τους
προμηθευτές, οι επιδοτήσεις -που συνεχίζονται τον Μάρτιο για έβδομο συνεχόμενο
μήνα- διαμορφώνονται ως εξής:  
- Για τους οικιακούς καταναλωτές με κυμαινόμενα τιμολόγια και για την πρώτη
κατοικία, η επιδότηση είναι 150 ευρώ ανά
μεγαβατώρα για τις πρώτες 155 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης (έναντι 150 kwh
που ήταν το όριο τον Φεβρουάριο) και για
κατανάλωση από 156 έως 310 kwh (από
300 kwh) η επιδότηση είναι 110 ευρώ ανά
μεγαβατώρα. Έτσι η συνολική επιδότηση
διαμορφώνεται στα 40,03 ευρώ.  
- Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο η επιδότηση παραμένει στα 170 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες 310 κιλοβατώρες
(αντί για 300) χωρίς την προϋπόθεση της
πρώτης κατοικίας.  
- Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές,
με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ρεύματος, ανεξαρτήτως τάσης, η επιδότηση
παραμένει σε 65 ευρώ/ΜWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση.

Σακελλαροπούλου: “Χρέος μας να
υπερασπιστούμε τη σταθερότητα”
Την στήριξή της στον λαό της Ουκρανίας
που πολεμά εναντίον της Ρωσίας εκφράζει
σε ανάρτησή της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ επισημαίνει πως η διεθνής
κοινότητα θα πρέπει να εξασφαλίσει τη
σταθερότητα.
Με ανάρτηση στο Facebook η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου τονίζει ότι «η ηρωική αντίσταση των Ουκρανών συγκινεί βαθύτατα τους Έλληνες,
εμπνέει και συσπειρώνει την ανθρωπότητα
απέναντι στη βίαιη προσβολή της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους, καθώς και
των οικουμενικών αξιών που συνέχουν τον
πολιτισμό μας».
Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «με τη βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου και
την απειλή της μαζικής καταστροφής επιχειρείται η αναθεώρηση του μεταπολεμικού
κεκτημένου της ειρήνης και της προόδου και
η επιστροφή στις πιο μελανές σελίδες της
ιστορίας» και σημειώνει ότι «είναι χρέος της
Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
διεθνούς κοινότητας να υπερασπιστούν την
ασφάλεια και τη σταθερότητα του κόσμου
μας».

Ειδικότερα στην ανάρτησή της η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρει:
«Τις κρίσιμες αυτές ώρες της κλιμάκωσης
της απρόκλητης ρωσικής εισβολής, η σκέψη και η αμέριστη συμπαράστασή μας είναι
στον ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται και
αγωνίζεται για την επιβίωση και την ελευθερία του. Η ηρωική αντίσταση των Ουκρανών συγκινεί βαθύτατα τους Έλληνες,
εμπνέει και συσπειρώνει την ανθρωπότητα
απέναντι στη βίαιη προσβολή της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους, καθώς και
των οικουμενικών αξιών που συνέχουν τον
πολιτισμό μας. Ο πόνος για τα θύματα και
τους πρόσφυγες του πολέμου, ανάμεσά
τους και ομογενείς μας, είναι και δικός μας
πόνος. Με τη βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την απειλή της μαζικής
καταστροφής επιχειρείται η αναθεώρηση
του μεταπολεμικού κεκτημένου της ειρήνης
και της προόδου και η επιστροφή στις πιο
μελανές σελίδες της ιστορίας. Είναι χρέος
της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της διεθνούς κοινότητας να υπερασπιστούν
την ασφάλεια και τη σταθερότητα του κόσμου μας».

Πλαφόν στο κέρδος: Κατατέθηκε στη
Βουλή η τροπολογία – Τι προβλέπει
Πρόστιμα έως 1.000.000
ευρώ στους παραβάτες

Για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης
κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης, όπως
αυτή που βιώνουμε, κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η τροπολογία του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία
απαγορεύεται μέχρι το τέλος Ιουνίου «η
αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή
οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του
καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο
περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ
της 1ης.9.2021».

Η ρύθμιση, όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης κρίθηκε αναγκαία με στόχο την
αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας από την πώληση οποιουδήποτε
προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε
υπηρεσίας απαραίτητης για την υγεία, τη
διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και
την ασφάλεια των καταναλωτών, κατά τη
διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην
Επικράτεια της Ουκρανίας «και πάντως όχι
πέραν της 30ης.06.2022» όπως αναφέρει η
τροπολογία.
Τα πρόστιμα, αναλόγως της περίπτωσης
ξεκινούν από 5.000 ευρώ και φτάνουν έως
1.000.000 ευρώ.

Νομοθετικές παρεμβάσεις στα
υπ. Οικονομικών, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών και Υποδομών
Τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στα υπουργεία Οικονομικών,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών, παρουσίασαν σήμερα οι
αρμόδιοι υπουργοί κατά τη συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και
υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός
Απόστολος Βεσυρόπουλος παρουσίασαν
τις νομοθετικές πρωτοβουλίες μεταξύ άλλων
για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και το Ενδιάμεσο
Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου για τη
στήριξη ευάλωτων οφειλετών. Ο υπουργός

Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας παρουσίασε
τη νομοθετική πρωτοβουλία για τον Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, ενώ ο υπουργός
Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσίασε νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πλειάδα
ειδικότερων ζητημάτων αρμοδιότητας του
υπουργείου Εσωτερικών και άλλων υπουργείων. Τέλος ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, εισηγήθηκε και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
την υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων
για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.
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Πόλεμος στην Ουκρανία: Το πριν και το μετά της ρωσικής εισβολής
Βομβαρδισμένα κτήρια και κατεστραμμένες
γέφυρες, ρωσικές δυνάμεις που προελαύνουν και ουκρανικές δυνάμεις που αντιστέκονται, αντίπαλα πυρά και αλληλοκατηγορίες έρχονται να συνθέσουν το εμπόλεμο
σκηνικό εντός των συνόρων της Ουκρανίας
έπειτα από οχτώ ημέρες πολέμου.
Η σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων
ημερών, από την σκοπιά των στρατιωτικών
σχεδιασμών της Ρωσίας, είναι η κατάληψη
της πόλης της Χερσώνας στον ουκρανικό
νότο, όπου διεξάγονταν σκληρές μάχες τα
περασμένα 24ωρα.
Όπως φαίνεται μάλιστα στον σχετικό χάρτη
που παρουσιάζουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν την τελευταία εβδομάδα επεκταθεί (χωρίς ωστόσο
να έχουν αποκτήσει προς το παρόν τον
έλεγχο όλων των πόλεων) από τις περιοχές
του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας προς τη Μαριούπολη, τη
Μελιτόπολη και τη Χερσώνα, και εάν συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό σε λίγες ημέρες θα
έχουν φτάσει στην Οδησσό, χωρίς βέβαια
αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση το επόμενο διάστημα να δούμε και ανατροπές ή νέες εντάσεις σε εδάφη της νότιας
Ουκρανίας που παρουσιάζονται σήμερα
υπό ρωσικό έλεγχο.
Ο χάρτης, όπως έχει διαμορφωθεί έπειτα
από οχτώ ημέρες πολέμου, επιβεβαιώνει το
σενάριο που ήθελε τη Ρωσία να επιχειρεί να
ενώσει τις υπό ρωσικό έλεγχο περιοχές στα
ανατολικά με την Κριμαία και εν συνεχεία
με την Οδησσό. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το
σενάριο, τότε η Ρωσία θα ελέγχει ολόκληρη
την ουκρανική ακτογραμμή από την Αζοφική Θάλασσα έως και τα δυτικά της Κριμαίας.
Βορειότερα πάντως εντός της Ουκρανίας,
το Χάρκοβο, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, πλέον, έπειτα από
πολυήμερους βομβαρδισμούς, μετράει τις
πληγές του. Ενδεικτικό της έκτασης του
ρωσικού σφυροκοπήματος, και το γεγονός ότι τα τελευταία 24ωρα σημειώθηκαν
εκρήξεις σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά
σημεία της πόλης. Η ένταση των ρωσικών πληγμάτων βρίσκεται πλέον «αποτυπωμένη» πάνω και σε κάποια από τα πιο
εμβληματικά κτήρια της ουκρανικής πόλης
που καταστράφηκαν, με τις φωτογραφίες
του «πριν» και του «μετά» να σοκάρουν. Ο
λόγος για κτήρια όπως είναι εκείνα της τοπικής διοίκησης, του τοπικού πανεπιστημίου

και των κεντρικών γραφείων της αστυνομίας. Σημειωτέων ότι στο Χάρκοβο έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες και
δεκάδες άμαχοι, όπως καταγγέλεται. Πέρα
από τα κατεστραμμένα κτήρια, υπάρχουν
βέβαια και κατεστραμμένες γέφυρες: στην
ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, στα σύνορα
της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία και στην
περιοχή του Τσέρνιγιβ ή Τσερνίχιβ που βρίσκεται επίσης βόρεια. Λέγεται μάλιστα πως
κάποιες από τις εν λόγω γέφυρες τις κατέστρεψαν οι ίδιοι οι Ουκρανοί προκειμένου
να ανακόψουν την πορεία των χερσαίων
δυνάμεων του αντιπάλου.Εάν εξαιρέσει
κανείς τις σκληρές μάχες που εκτυλίσσονται στον ουκρανικό νότο, το άλλο μεγάλο
πολεμικό μέτωπο αυτήν την στιγμή είναι
εκείνο του βορρά, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν προελάσει και εκεί (κάποιες
μπαίνοντας στα εδάφη της Ουκρανίας από
τη Λευκορωσία), επεκτείνοντας μέρα με τη
μέρα την παρουσία τους και φτάνοντας στα
προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας
του Κιέβου όπου οι μάχες εξακολουθούν να
μαίνονται, εν μέσω σεναρίων πια τα οποία
θέλουν ακόμη και τους Λευκορώσους να
επιχειρούν εισβολή.

Πρώτη μικρή ένδειξη
προς μια αποκλιμάκωση:
Συμφωνία Ουκρανών και
Ρώσων για δημιουργία
"ανθρωπιστικών
διαδρόμων" - Στις αρχές
της επόμενης εβδομάδας
ο τρίτος γύρος των
συνομιλιών

Ένας Ουκρανός διαπραγματευτής δήλωσε σήμερα ότι ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για εκεχειρία με τη Ρωσία δεν είχε τα
αποτελέσματα που ήλπιζε το Κίεβο, αλλά
οι πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για τη
δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για
την απομάκρυνση αμάχων.
Ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας
Μιχαΐλο Ποντολιάκ είπε ότι οι δύο πλευρές
εξέτασαν την πιθανότητα μιας προσωρινής
κατάπαυσης του πυρός ώστε να καταστεί
εφικτή η απομάκρυνση αμάχων.
«Αυτό σημαίνει, όχι παντού, αλλά μόνο
σε εκείνα τα μέρη όπου θα βρίσκονται οι

Πούτιν: Η επιχείρηση
προχωρά βάσει σχεδίου
«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας προχωρά βάσει σχεδίου», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε έκτακτο
διάγγελμα του. Σημείωσε ότι «Ρώσοι και
Ουκρανοί είναι “ένα”, μολονότι αρκετοί Ουκρανοί έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου».
«Πολεμάμε με νεοναζί και αυτό φαίνεται
από τις τακτικές τους», «οι στρατιώτες μας
είναι ήρωες», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι «οι Ουκρανοί
νεοναζί χρησιμοποιούν τους αμάχους σαν
ανθρώπινες ασπίδες» και πως «οι Ουκρανικές δυνάμεις πήραν ομήρους ξένους πολίτες, ακόμα και φοιτητές».
«Οι δυνάμεις μας παρείχαν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την αποχώρηση των
πολιτών. Οι Ουκρανοί εθνικιστές έκλεισαν
αυτούς τους διαδρόμους. Πολεμάμε με

νεοναζί και αυτό φαίνεται από τις τακτικές
τους», επέμεινε, ενώ λέγοντας ότι «είναι καθήκον μας να συνδράμουμε τις οικογένειες
των νεκρών στρατιωτών μας. Όλοι οι τραυματισμένοι οι Ρώσοι στρατιώτες θα αποζημιωθούν», παραδέχθηκε για πρώτη φορά
δημοσίως ότι ο Ρωσικός στρατός καταγράφει απώλειες.
«Οι στρατιώτες μας πολεμούν για την Ρωσία στην Ουκρανία», υπογράμμισε, ανακοινώνοντας παράλληλα ένα μεταθανάτιο
βραβείο «σε έναν νεκρό Ρώσο στρατιώτη
που -όπως είπε- «ανατινάχθηκε» με χειροβομβίδα για να αποφύγει τη σύλληψή του».
«Θα καταστρέψουμε αυτό το «αντι-ρωσικό»
που έχει δημιουργηθεί από τη Δύση», είπε
και κατέληξε: «Δίνουμε μάχη κατά απειλών
που συμπεριλαμβάνουν πυρηνικά όπλα».

ανθρωπιστικοί διάδρομοι, θα είναι δυνατή η
κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της
απομάκρυνσης αμάχων», είπε.
Συμπλήρωσε πως υπήρξε μια συνεννοήση
για την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων
στα μέρη όπου μαίνονται οι πιο σκληρές
μάχες.
Είναι η πρώτη φορά που οι δύο πλευρές
συμφώνησαν σε οποιαδήποτε μορφή προόδου σε οποιοδήποτε θέμα από τότε που η
Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από
μια εβδομάδα.
Ωστόσο, ο Ποντολιάκ είπε ότι το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις ελπίδες του Κιέβου.
«Προς μεγάλη μας λύπη, δεν πήραμε τα
αποτελέσματα τα οποία υπολογίζαμε»,
τόνισε, χωρίς να δώσει περισσότερες
λεπτομέρειες.
«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι συζητήσαμε την ανθρωπιστική πτυχή με αρκετή
λεπτομέρεια, επειδή πολλές πόλεις είναι
πλέον περικυκλωμένες. Υπάρχει μια δραματική κατάσταση με ανάγκες για φάρμακα,
τρόφιμα και απομάκρυνση ανθρώπων»,
συμπλήρωσε.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα κατά τη συνάντηση

του με δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες
που διεξάγονται μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πρέπει να βρουν συμβιβασμούς, σε
κάποια θέματα, αλλά όχι σε κάθε τι.
Είπε επίσης ότι όλα τα θέματα μπορούν
να επιλυθούν αν οι συνομιλίες που κάνει η
Ρωσία με την Ουκρανία γίνονται σε ισότιμη
βάση.
Οι Ρώσοι διαπραγματευτές που συμμετείχαν στις σημερινές συνομιλίες με τους
Ουκρανούς ομολόγους τους επιβεβαίωσαν
ότι συμφώνησαν να «στηρίξουν» τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους
αμάχους που θέλουν να φύγουν από την
Ουκρανία.
Σύμφωνα με έναν Ρώσο διαπραγματευτή, τις δηλώσεις του οποίου μετέφερε το
πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο Interfax, συμφωνήθηκε επίσης μια
«πιθανή» κατάπαυση του πυρός γύρω
από αυτούς τους διαδρόμους. Ο ίδιος είπε
ότι θεωρεί ότι αυτή είναι «ουσιαστική πρόοδος» στις συνομιλίες, κατά τις οποίες συζητήθηκαν «στρατιωτικά και ανθρωπιστικά
ζητήματα» αλλά και η μελλοντική πολιτική
διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ζελένσκι: Αν πέσει η Ουκρανία, θα
ακολουθήσουν οι χώρες της Βαλτικής
«Αν πέσει η Ουκρανία, θα ακολουθήσουν
οι χώρες της Βαλτικής», τόνισε ο Ουκρανός
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε
ξένους δημοσιογράφους από την έναρξη
της εισβολής.
Εμφανώς καταπονημένος, καθώς όπως
σημειώνει δημοσιογράφος της Bild κοιμάται μόλις 3 ώρες την ημέρα, παραμένει
ευγενής και φιλικός. «Δεν θέλω η ιστορία της Ουκρανίας να είναι ένας θρύλος
για 300 Σπαρτιάτες. Θέλω ειρήνη», είπε

χαρακτηριστικά, καλώντας ωστόσο τη Δύση
να ενισχύσει στρατιωτικά τη χώρα του. Ζήτησε μάλιστα συνδρομή από τη Δύση με
μαχητικά αεροσκάφη.
«Αν οι σύμμαχοι δεν επιβάλλουν απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία,
τότε πρέπει να μας δώσουν αεροσκάφη»,
υπογράμμισε.
«Δεν κάνουμε επίθεση στη Ρωσία και ούτε
σκοπεύουμε να επιτεθούμε. Τι θέλετε από
μας; Φύγετε από την χώρα μας!», τόνισε.

συνεχίζεται στη σελίδα 27
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Federal council says key
housing programs doing little
to help those in deep need
A federal housing body is telling
the federal Liberals to rethink
parts of the government's housing
strategy so they better target
rental units to those who need the
help most.
The report from the National
Housing Council made public
Monday said the three programs
under review have done little
to help households who live in
homes that are too expensive, or
too small, for them.
The council's report said that thousands
of households could be left behind by the
Liberal plan unless there is a shift within
the programs to help build units targeted to
those most in need.
Among those the council said could be left in
need are homeless people the government
wants to house, women and children
fleeing domestic violence, newcomers and
Indigenous people.
The first research report from the council,
created as part of the decade-long housing
strategy launched in 2017, focused on a
rental construction financing program,
another for housing providers that partner
with a local government, and the rapidhousing program.
Together, those programs aim to repair
some 66,000 units and create just under
35,000 units.
But those numbers mean the national
housing strategy could "fall well short" of
lifting 530,000 households out of what's
known as "core housing need," a benchmark
under which a household is deemed to
be spending too much on housing that is
substandard or doesn't meet their needs.
The housing being produced through
two of the three programs is not reaching
the people who need it the most, usually
because the units aren't affordable or
plentiful enough, said Tim Richter, co-chair
of the housing council.
"You need to get much more focused
on where the investment is going, but
also make sure that you have investment
commensurate with the demand, which is
significantly higher than I think where we're
at today," Richter said.
In an interview, Housing Minister Ahmed
Hussen said he planned to look at the
findings that touch on a portion of the
housing plan, now billed as a $70-billion

strategy.
Hussen said he would look to see what
changes could be made to the programs,
noting a recently announced $50-million
carve out in the rental initiative to build
housing for Black families.
The rental program is designed to create
units affordable to middle-income families
who tend to have lower rates of housing
need than those at lower-income levels,
while the co-investment fund is supposed to
create below-market-rent units.
Only the oversubscribed rapid-housing
program is specifically targeted for those in
severe housing need.
The report estimated that only three per
cent of units in the rental construction fund
could actually be deemed affordable for lowincome households.
The review also noted that the program does
little to help reduce rental costs because
it often permits funding to help build "units
with rents that are well above market rent in
the areas in which they were located to be
counted as affordable."
The report also said that about half of the
units in the co-investment fund could lift the
median household out of core housing need.
About one-third of units in projects funded
through the program are suitable for, and
affordable to low-income households, the
report said.
The report concluded that of the three
programs, only the rapid-housing initiative
created during the pandemic shows some
promise as a way to help low-income
Canadians find an affordable place to call
home.
Hussen said the national strategy is
designed to address a variety of housing
needs.
His mandate letter from the prime minister
implores Hussen to do more to help make
home prices more affordable, and Finance.

Ontario NDP tables legislation to
regulate prices at pumps as cost of
gas skyrockets to new record high
Gas prices hit a new record high this week
in Ontario, leading to clashes between
the premier—who promised back in 2018
to reduce prices at the pump—and the
opposition, who revived legislation that
would seek to regulate those costs.
Ontario residents were struck with sticker
shock Thursday morning as the price to fill
up their vehicles jumped to about $1.67 a
litre overnight.
The cost of gas is forecasted to skyrocket
another seven cents by Friday, hitting $1.74
per litre, a new record high for the province.
Dan McTeague, President of Canadians for
Affordable Energy, said the hike in prices
could have been impacted by both the war
in Ukraine as well a previous supply issues.
He warned that it’s likely the cost of gas will
continue to rise.
In the legislature Wednesday, the Ontario
NDP reintroduced legislation that would
regulate prices at the pump by setting a
weekly price or daily maximum.
Speaking at Queen’s Park, Leader Andrea
Horwath said the goal would be the
“elimination of the gouging.”
“Imagine if you’re a (personal support
worker) providing home care and you have
to drive to each and every patient in your
car, how much that’s costing you. Drivers
are paying $30 more a month. People can’t
afford it,” she said in Question Period.
“So my question to the premier is, why hasn’t
he stopped these big oil companies from
gouging Ontario drivers like he promised he
would do? Why is he saying no?”
Premier Doug Ford responded by calling
out Horwath for supporting the carbon tax

in the first place and voting against cuts in
previous years.
“The leader wanted the largest carbon tax
increase in the world, in the absolute world.
It’s increased gas prices by 11 cents,” he
said.
“They believe in gouging the taxpayers.
We believe in putting money back into the
taxpayers’ pockets because they can spend
it a lot wiser than we can.”
When he was first elected in 2018, Premier
Doug Ford promised to reduce the cost of
gas by 10 cents a litre. He partially reduced
costs by scrapping the cap-and-trade
system in Ontario, which the government
claims led to a 4.3 cents per litre dip; however
the federal government implemented its own
carbon tax shortly after.
This, the government says, wiped out any
previous savings.
As Ford prepares for another election
campaign, he appears to have changed his
tune—suggesting that he would only cut the
price of gas if the federal government did the
same.
According to the government, a law
proposed by the NDP Wednesday would not
result in relief at the pumps.
"The Ontario Energy Board has, in the
studies that they've done, has shown that
regulating gas prices actually doesn't result
in lower gas prices,” Minister of Energy Todd
Smith said.
Bill 91, the “Fairness in Petroleum Products
Pricing Act,” carried through its first reading
at the legislature. The legislation is a revival
of Bill 7 in 2018, which has been stuck in
committee since September 2018.

Ontario Greens launch province's firstever standalone mental health platform
The Ontario Greens launched a
groundbreaking mental health platform,
Building a More Caring Ontario, ahead of
the 2022 provincial election.
This is the first-ever standalone mental
health platform released by a political party
in Ontario history.
“Mental health is health,” Ontario Greens
Leader Mike Schreiner said. “It needs to be
a priority.”
The past two years of the pandemic have
taken a tremendous toll on Ontarians’

mental health and well-being. According to
the Canadian Mental Health Association,
almost half of Ontarians said their mental
health has worsened since the pandemic
began, and 1 in 4 Ontarians are now seeking
help for their mental health needs.
“Everything is not ok,” Schreiner said.
“The need for a mental health care
system that is affordable, accessible,
comprehensive, and easy to navigate has
never been greater. And that’s exactly what
our plan delivers.”
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Trudeau reaffirms Ukraine support
as Canada targets leaders in
Russian energy sector
Prime Minister Justin Trudeau
spoke with Ukrainian President
Volodymyr Zelenskyy on
Wednesday,
reiterating
Canada’s
“unwavering”
support and vowing to work
with allies to hold Russia
accountable for the invasion.
“Volodymyr, Canada and the world stand
with you – and call for an immediate end to
President Putin’s illegal attacks that have
resulted in the deaths of civilians,” Trudeau
said in a tweet.
The prime minister also commended
Zelenskyy for his outstanding bravery and
front-line leadership, calling it inspirational
for Canadians and people around the world.
Trudeau also promised to keep working
with allies and partners to hold Russia
accountable for “its unjustifiable and illegal
invasion of Ukraine’s sovereign territory.”
“Our support is unwavering.”
Zelenskyy thanked Trudeau for his
leadership in imposing anti-Russian
sanctions and stressed the need to expand
restrictive measures, saying in a tweet the
bombing of civilians in Ukraine must be
stopped immediately. He also welcomed
Canada’s timely announcement of further
military support.

In the House of
Commons, Trudeau
promised new action
to help settle Ukrainian
refugees in Canada.
“We are looking at all
different ways of doing
it,” Trudeau says. “We
will be making an announcement shortly
about the best way to ensure Ukrainians can
come to Canada quickly and safely.”
Trudeau’s steadfast support for Ukraine
was also evident in a call with Israeli Prime
Minister Naftali Bennett on Wednesday.
Both leaders expressed profound concern
about the human cost of armed conflict and
the unfolding humanitarian crisis.
“The leaders strongly condemned the
attacks that have reportedly damaged the
Babyn Yar Holocaust memorial site near
Kyiv, and together underlined the importance
of efforts to bring an end to this unnecessary
conflict that will have far-reaching global
impacts,” Trudeau’s office said in a readout
of their conversation.
On his way into caucus Wednesday morning,
Trudeau said sanctions from European and
Western allies had “surprised” Putin and
that they are having an impact.

Canada's new sanctions targeting Russia
could hurt Canada's economy as well
Canada will hit Russia with more sanctions
and economic policies designed to
undermine Russian President Vladimir
Putin's ability to wage war — and some of
those moves might end up hurting Canada's
economy, Finance Minister Chrystia
Freeland said Tuesday.
Freeland made those remarks Tuesday
afternoon after meeting with the finance
ministers of the other G7 nations and
the Ukrainian finance minister to discuss
measures to punish Russia for its invasion
of Ukraine.
"Tariffs and retaliation and sanctions are
the most effective when you can devise
policies that have the maximum impact on
the counter party whose attention you are
seeking to get, and do the minimal damage
to yourself," Freeland said, adding that, so
far, sanctions have been structured to avoid

harming Canadian business interests.
"If we are truly determined to stand with
Ukraine, if the stakes in this fight are as
high as I believe them to be, we have to be
honest with ourselves, I have to be honest
with Canadians, that there could be some
collateral damage in Canada and that's
something that the G7 finance ministers
discussed very early this morning."
Freeland would not offer details of the
measures she and the other finance ministers
discussed. She said the government will
have more to say in the coming days.
"I cannot announce those additional
measures today," she said. "We are
discussing them, we are working with our
partners and allies. We have suggested
many things, as have our allies. We believe
that the most effective thing to do is to work
together to announce measures together
and we will continue to do that."

Federal Conservatives to
choose new leader Sept. 10
The Conservative Party of Canada will wait
until Sept. 10 to pick a new leader, providing
more time for prospective candidates to
mount their campaigns.
The party says candidates will have until
April 19 to throw their hats into the ring.
The entry fee will be $200,000, on top of
a $100,000 deposit to ensure they comply
with the rules, which will be refunded after
the contest is over.
That is the same amount of money needed
to enter the last leadership race in 2020,
which saw Erin O’Toole take the helm of the
party.

Membership applications must be in by
June 3 and ballots will begin going out to
Conservative party members.
So far, the only candidate that has
declared himself to be running is Pierre
Poilievre, a well-known Ottawa-area MP
with a reputation for fiery performances in
Parliament.
Former Quebec premier Jean Charest said
Wednesday he was waiting to see the party
rules before deciding whether or not he
would mount a leadership bid.
“You’ll remember that two years ago I
came to the conclusion that the campaign

Ontario Liberals will Redevelop and
Improve Scarborough Hospitals
Steven Del Duca, Leader of the Ontario
Liberal Party, has announced that Ontario
Liberals will commit $1.9 billion in funding to
redevelop and improve the Birchmount and
Centenary hospital sites in Scarborough.
To meet the growing healthcare needs of
residents, the Scarborough Health Network
(SHN) has long requested provincial funding
to plan, design, and build new hospital
facilities in the region. This includes plans
to renovate and redevelop the Birchmount
and Centenary hospital sites. To date,
Doug Ford’s Conservatives have refused to
commit funding to these important projects.
“The people of Scarborough have waited
too long for a commitment from Doug Ford,”
said Del Duca. “Whether it’s their baffling
response to the pandemic, inaction on longterm care or lack of funding for hospitals, it’s
clear the Ford government just doesn’t take
the health of Ontarians seriously.”
Today’s announcement is part of the Ontario
Liberal plan to permanently increase local

hospital capacity and expand the number
of beds in Scarborough by 30 per cent. It is
anticipated that the redeveloped Birchmount
site will also feature new critical care beds,
improved rehabilitation services, more
surgery units, a mental health unit, postacute care and other critical services.
“For four years, Scarborough has
been waiting for Doug Ford to invest in
Scarborough Hospitals, yet Scarborough
has been left at the back of the pack for this
important investment,” said ScarboroughGuildwood MPP Mitzie Hunter. “Only an
Ontario Liberal government will deliver the
support and investment that Scarborough
residents expect.”
Despite a global pandemic, Doug Ford’s
Conservatives have spent less on hospital
and healthcare infrastructure while in office
than in the year before Doug Ford was
elected. An Ontario Liberal Government will
build a stronger healthcare system that all
Ontarians can be proud of.

Alberta First Nation finds 169 'anomalies'
at former residential school site
The Kapawe’no First Nation
says a preliminary search of a
former residential school site
has found 169 “anomalies.”
The findings were made on
just one acre of land at the site
of the former Grouard Mission
residential school.
Chief Sydney Halcrow says
the findings validate his
members’ lived experiences. He adds the
discovery is an important step in the long
healing journey.
“These findings validate their lived
experiences.”
The First Nation began searching the site of
the former residential school last summer.
In the next phases of the search, the
Kapawe’no First Nation, located northwest
of Edmonton, will further examine areas of
a nearby church and RCMP structures that
were in place in the area.
The First Nation says there are also 54
potential graves outside of the school’s
would not have been viable because there
wasn’t enough time for me to go out there
to introduce myself to the membership and
to recruit new members,” he told reporters
Wednesday night before meeting MPs and
senators at a hotel in downtown Ottawa at a
reception planned by two people who want
him to run.
“Do they allow us to do a real campaign and
get ourselves known.”
Conservative MP and former leadership
contender Michael Chong said earlier
Wednesday that he hasn’t ruled out another
potential run for the job.
In 2017, he placed fifth in the crowded race
to replace former Conservative leader and
prime minister Stephen Harper, in which
Andrew Scheer was ultimately elected.
Chong told reporters his first priority now is
his foreign affairs critic role, which he holds
as Canada and other world powers respond
to Russia’s invasion of Ukraine.
The second focus, he said, is “thinking
about, in the coming weeks, what I can do to

cemetery site, but
it matches previous
knowledge
of
survivors of the
school.
“Finding one grave
is too much …
finding (multiple) is
incomprehensible,”
said Halcrow. “My
thoughts and prayers go out to those …
whose loved ones didn’t make it home.
The school was opened by the Roman
Catholic Church in 1894 and closed about
60 years ago.
“The work was undertaken to help identify
First Nation, Metis and Inuit children
who never made it home from the former
residential school site,” the First Nation said
in a release.
In August, the Kapawe’no First Nation
announced it had begun its “initial steps
of unearthing the truth from the Grouard
Residential School.”

help my party and my country.”
Others considering running include Brampton
Mayor Patrick Brown, who formerly led
Ontario’s Progressive Conservatives, and
Leslyn Lewis, the Ontario MP who placed
third behind former leader Erin O’Toole in
the 2020 contest, thanks to considerable
backing from social conservatives and
members from Western Canada.
One factor that hangs over the race’s timing
is the fact that Liberal Prime Minister Justin
Trudeau governs in a minority Parliament,
which means an election could happen any
time.
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Ψηφίστηκε η νέα τοπική
αυτοδιοίκηση – 20 οι νέοι δήμοι
Ιστορική η σημερινή ημέρα για την Κύπρο, καθώς μετά από πολλά χρονιά
και διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων
η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τα
τρία νομοσχέδια για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα
οποία δημιουργούνται συνολικά 20
Δήμοι σε ολόκληρη την Κύπρο.
Ο περί Δήμων Νόμος πέρασε κατά
πλειοψηφία με 52 ψήφους υπέρ και 4
εναντίον από την ΕΔΕΚ, ενώ οι νόμοι
περί Κοινοτήτων και περί Επαρχιακών
Συμπλεγμάτων πέρασαν ομόφωνα από την
Ολομέλεια της Βουλής.
Επίσης υπερψηφίστηκε τροπολογία του
ΔΗΣΥ για τη μη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους σκοπούς των προτεινόμενων
συνενώσεων τοπικών αρχών, καθώς και
άλλες τροπολογίες από τις οποίες κάποιες
αφορούσαν αλλαγές στις συνενώσεις.
Μετά τη ψήφιση της μεταρρύθμισης ο
υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε ως ελπιδοφόρο «το αύριο στην Τ.Α.».
Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, με
απώτερο στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού πλαισίου
του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης.
Σκοπός του περί Δήμων Νόμου του 2020
είναι μεταξύ άλλων ο εκσυγχρονισμός του
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ώστε οι
Δήμοι να αποκτήσουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, για να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές
αρχές.
Αντίστοιχα ο περί Κοινοτήτων Νόμος του
2020 τροποποιεί τον υφιστάμενο νόμο,
ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να εισαχθούν ρυθμίσεις για
την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες, μέσω της σύστασης και
λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι μεταξύ άλλων
η συλλογή οικιακών αποβλήτων, η παροχή
υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
καθαριότητας και η ρύθμιση της τροχαίας
κινήσεως.
Σκοπός του περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμου του 2015, είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία
επαρχιακών συμπλεγμάτων, δηλαδή ενός
επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε
κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες
θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και
θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη
λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και
στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Το
νομοσχέδιο αρχικά προέβλεπε την έκδοση
πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών από
τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, ωστόσο κατά τη συζήτησή του απαλείφθηκαν οι σχετικές με το όλο ζήτημα πρόνοιές του, έτσι που η εν λόγω αρμοδιότητα
να ασκείται από τις τοπικές αρχές αντί από
τους εν λόγω οργανισμούς.
Ο νέος χάρτης

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

-Λευκωσία -Έγκωμη - Αγιος Δομέτιος –
Αγλατζιά -Στρόβολος -Λατσιά Γερί -Τσέρι Λακατάμια - Ανθούπολη -Νότιας Λευκωσίας
– Ιδαλίου

ΛΕΜΕΣΟΣ

-Λεμεσός – Μέσα Γειτονιά- Τσερκέζοι -Δυτικής Λεμεσού -Υψωνας – Ακρωτήρι – Ασώματο – Επισκοπή- Ερήμη- Καντού – Κολόσσι – Σωτήρα Λεμεσού – Τραχώνι. -Πολεμίδια
–Πάνω και Κάτω Πολεμίδια -Ανατολική
Λεμεσός – Άγιος Αθανάσιος – Γερμασόγια
– Αγιο Τύχωνα – Ακρούντα – Μαθικολώνη
– Μουταγιάκα – Φοινικάρια – Αρμενοχώρι

ΛΑΡΝΑΚΑ

-Λάρνακα – Λιβάδια – Ορόκλινη -Αραδίππου – Τρούλλους Κελιά -Δρομολαξιά
– Μενεού – Κίτι – Τερσεφάνου – Περβόλια -Αθηένου – Αβδελερό -Λευκάρων – Βάβλα – Δελίκηπος – Κάτω Λεύκαρα – Κόρνος
– Λάγια – Σκαρίνου

ΠΑΦΟΣ

-Πάφος -Ανατολική Πάφος – Γεροσκήπου
– Αγία Μαρινούδα – Αχέλεια – Κονιά –
Τίμη -Δυτική Πάφος – Πέγεια – Ακουρσός –
Ινια – Κάθηκας – Πάνω και Κάτω Αρόδες –
Κισσόνεργας -Πόλης Χρυσοχούς μαζί με τις
κοινότητες Αγίας Μαρίνας – Ανδρολίκου –
Αργάκας – Γιαλιά – Δρούσια – Κρήτου Τέρα
– Μακούντα – Νέα Χωριό– Νέα Δήματα –
Πελαθούσα – Πωμός - Χρυσοχού και Τέρα.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

-Παραλίμνι - Δερύνεια - Φρέναρος – Αχερίτου -Αγία Νάπα - Σωτήρα - Λιοπέτρι - Αυγόρου - Αχνας
Η στάση των κομμάτων
Την πρόνοια για διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων υποστήριξαν το ΑΚΕΛ η
ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι. Κατά τάχθηκαν οι
Δημοκρατικός Συναγερμός το Δημοκρατικό
Κόμμα και η ΔΗΠΑ. Το ΔΗΚΟ που καθόρισε
την έκβαση του αποτελέσματος στο συγκεκριμένο ζήτημα φάνηκε να συμμερίσθηκε
τις ανησυχίες που είχαν εκφρασθεί για δημιουργία προβλημάτων που θα έθεταν σε κίνδυνο το γενικότερο οικοδόμημα της μεταρρύθμισης. Για τον αριθμό των νέων δήμων ο
βουλευτής του κόμματος Πανίκος Λεωνίδου
ανέφερε πως δεν αποτελεί μείζον θέμα για
το κόμμα του. Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούτας δεν τάχθηκε κατά πλην
όμως διευκρίνισε πως τα δημοψηφίσματα
θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί της ψήφισης των νομοσχεδίων από την Βουλή ενώ
επικαλέστηκε και τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα η οποία εντόπιζε ζητήματα
συνταγματικότητας. Για το ΑΚΕΛ που πρωτοστάτησε στο θέμα των δημοψηφισμάτων
ο Άριστος Δαμιανού ανέφερε από το βήμα
της Βουλής πως το κόμμα του δεν δέχεται
τις απόψεις περί συνταγματικών ζητημάτων α λέγοντας πως ο ίδιος έχει τέσσερις
γνωματεύσεις διαφορετικού περιεχομένου.
Για τα νέα συμπλέγματα ο κ. Δαμιανού είπε
πως το ΑΚΕΛ προκρίνει την δημιουργία

Βρέχει κυρώσεις και
κρατούν ομπρέλες
Μέσα στον χαμό των
όσων συμβαίνουν στην
Ουκρανία, ήλθε στην Κύπρο για επαφές ο αξιωματούχος του Φόρεϊν Όφις,
αρμόδιος για το Κυπριακό,
Αζάι Σιάρμα. Σημειώνεται
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ συναφώς πως σε τακτά
χρονικά διαστήματα έρχεται στο νησί ο Βρετανός διπλωμάτης, για
να συντηρεί εν πολλοίς το ενδιαφέρον του
Λονδίνου στο Κυπριακό, παρά το γεγονός
ότι οι εξελίξεις έχουν παγώσει. Και έχουν
παγώσει, καθώς η τουρκική πλευρά συνδέει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την εκ προοιμίου αναγνώριση της
παράνομης αποσχισθείσας οντότητας, του
ψευδοκράτους. Οι Τούρκοι αξιώνουν τούτο
εδώ και τώρα ενώ κάποιοι άλλοι, εν δυνάμει
μεσολαβητές, θεωρούν πως αυτό μπορεί να
γίνει βαθμηδόν. Φασόλι- φασόλι να γεμίζει
σακούλι με κομμάτια κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην ατζέντα των συζητήσεων του Βρετανού διπλωμάτη ήταν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Την πρόταση, δηλαδή,
που προωθεί η κυπριακή κυβέρνηση, μετά
την αναθεώρηση της πολιτικής της σε σχέση με τις κυρώσεις. Βεβαίως την τελευταία
εβδομάδα στην Ε.Ε. βρέχει κυρώσεις και η
Λευκωσία προτείνει και επιμένει, ως φαίνεται, στα ΜΟΕ (όχι για το ρωσο-ουκρανικό
αλλά για το Κυπριακό).
Στις επαφές Σιάρμα, όπως ανακοινώθηκε,
πέραν από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συζητήθηκαν η ενεργότερη εμπλοκή
των Ηνωμένων Εθνών στις προσπάθειες
λύσης του Κυπριακού και οι εξελίξεις στην
Ανατολική Ευρώπη. Κάτω από τις επικεφαλίδες αυτές πολλά μπορούν να ειπωθούν
αλλά και τίποτε, όταν οι εξελίξεις δεν τρέχουν ή οι δυνατότητες και οι προοπτικές
είναι περιορισμένες.
Είναι σαφές πως το ουκρανικό «παρασέρνει», επηρεάζει τις συζητήσεις. Παραλληλισμοί, ομοιότητες και διαφορές, στην
περίπτωση της Κύπρου δεν γίνονται, γιατί
χαλούν τη συνταγή της συντήρησης του
κατοχικού στάτους κβο. Χαλούν τη συνταγή, που θέλει να μην ενοχλείται η κατοχική
Τουρκία. Παρά το γεγονός ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι το ίδιο, τα εργαλεία διαχείρισης, όμως, της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας δεν είναι πολλά. Μεταξύ εκείνων είναι τα
ΜΟΕ και οι κυρώσεις. Στην περίπτωση της
Ρωσίας δεν επιχειρήθηκαν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και πήγαν απευθείας

στις κυρώσεις ως τιμωρία για την εισβολή
στην Ουκρανία. Στην περίπτωση της Κύπρου, παραλίγο να υποστεί κυρώσεις, γιατί
επέμενε σε αυτές.
Παρότι δεν είναι καθόλου εύκολο, θα μπορούσε να θέσει η Λευκωσία την ώρα της
κρίσης, το προφανές και αυτονόητο:
Εάν θέλουν να τιμωρήσουν τη Ρωσία, θα
πρέπει πρώτα να επιβάλουν κυρώσεις στην
Τουρκία.
Κι εάν δεν θέλουν να επιβάλουν κυρώσεις
στην Τουρκία, πρέπει να πείσουν τον Ερντογάν να αποσύρει τις δυνάμεις του από
την περιοχή, να σταματήσει τις πειρατικές
του έρευνες σε… ξένες θάλασσες.
Αυτό, όμως, για να γίνει, χρειάζονται αντοχές στην αντίδραση των ισχυρών, που
θέλουν με άψε-σβήσε διαδικασίες να τελειώνουν με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Χρειάζεται και σχεδιασμός εκτός της πεπατημένης και αδιέξοδης πολιτικής.
Ο Βρετανός αξιωματούχος, που καθηκόντως επισκέφθηκε τη Λευκωσία ενώ στη
συνέχεια θα μεταβεί και στην Άγκυρα, προφανώς και ενδιαφέρεται στην περίπτωση
της Κύπρου να εφαρμοστούν ΜΟΕ. Άλλωστε αυτή είναι και η επίσημη γραμμή της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχει λόγο να
πει οτιδήποτε διαφορετικό. Δεν έχει λόγο
να χαλάσει τη μόλα. Και γιατί να τη χαλάσει,
όταν τα όρια είναι προκαθορισμένα και δεν
ενοχλούν την επηρεαζόμενη χώρα;
Όταν, άλλωστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
βρέχει κυρώσεις, στη Λευκωσία κρατούν
ομπρέλα. Τα ΜΟΕ είναι παντός καιρού και
αποφεύγονται τα δύσκολα. Δεν ενοχλούν
και δεν εφαρμόζονται. Το ξέρουν αυτό,
εκτός των Τούρκων, και οι περιοδεύοντες
Βρετανοί διπλωμάτες.
ΣΗΜ.: Στο θέμα με το κλείσιμο του εναέριου
χώρου από τη στιγμή που πέρασε, υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε., δύσκολα στη συνέχεια η Λευκωσία θα
μπορεί να διαφοροποιηθεί. Μετρώντας το
κόστος από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, θα έπρεπε να τεθεί εξαρχής το θέμα και
να υπάρξει —ει δυνατόν— εξαίρεση της Κύπρου. Σε σχέση με το επιχείρημα για τους
Ρώσους τουρίστες, που θα μεταφέρονται
από την Τουρκία στα κατεχόμενα, μάλλον
αυτό ως επιχείρημα «μπάζει νερά». Το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου —θα μπορούσε να πει κανείς ως απάντηση στο επιχείρημα της Λευκωσίας— περιλαμβάνεται
ως γνωστό στο πακέτο των ΜΟΕ, που πρότεινε η Κυπριακή Δημοκρατία. Και οι Ρώσοι
τουρίστες, μάλλον μετά τον πόλεμο, δύσκολα θα ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους, καθώς θα μειωθεί η αγοραστική δύναμή τους.

ενός νέου στην περιοχή Λευκωσίας με την
ονομασία δήμος Αθαλάσσας και βασικό
κορμό των δήμο Αγλαντζιάς ο οποίος με
βάση την κυβερνητική πρόταση συνενώνεται με τον νέο δήμο Λευκωσίας. Υποστήριξε

τη συνένωση του δήμου Αραδίππου με τη
Λάρνακα ενώ ζήτησε τη διατήρηση του δήμου Δερύνειας απορρίπτοντας τους λόγους
βιωσιμότητας που επικαλείται το Υπουργείο
Εσωτερικών.

Προφανώς και το πολεμικό κλίμα που δημιουργείται με την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία αποσπά την προσοχή όλων.
Προέχει, όπως αναφέρεται, η διαχείριση
που γίνεται με τις αποφάσεις και τις κυρώσεις, που λαμβάνονται κατά της Ρωσίας,
που έχει εισβάλει στην Ουκρανία. Το Φόρεϊν Όφις, όμως, σκέφτεται και το Κυπριακό,
εξ ου και η κάθοδος στο νησί του αρμόδιου
αξιωματούχου.
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Mετά τη Ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία ακούστηκαν τόσα πολλά
φαιδρολογήματα,
που παρά την τραγική κατάσταση
που δημιουργήθηκε, άθελά του
κανείς χαμογελά.
Έγιναν δηλώσεις από επισήμους, ημιεπίσημους και άσημους που σε κάνουν να διερωτάσαι αν απουσίαζαν από τον πλανήτη γη τα
τελευταία τουλάχιστον πενήντα χρόνια.
Βέβαια υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που
όταν συνέβαιναν μερικά γεγονότα, ίσως να
έκαναν τα πρώτα τους βήματα κρατώντας τα
χέρια μιας μαμάς, μιας γιαγιάς ή μέσα σε μια
βοηθητική ‘‘περπατούσα‘’. ( Μη νομίσει κανείς ότι μιλώ μόνο για Ελλάδα και Κύπρο ).
Από τη στιγμή, όμως, που αποφάσισαν ότι
θα ηγηθούν και θα ρυθμίζουν τις τύχες και το
μέλλον ενός λαού, θα έπρεπε κάτι να είχαν
μελετήσει, κάποιον φίλο να ρωτήσουν, αν ο
πατέρας τους, λόγου, χάριν, πέθανε. Δεν λέω
να διαβάσουν γιατί είναι γνωστό ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των πολιτικών και πολιτευόμενων απεχθάνονται το διάβασμα.
Ο κύριος Τζο Μπάιντεν έκανε στις 22 του
Φλεβάρη την ακόλουθη δήλωση:
‘‘ Για όνομα του Θεού ποιός νομίζει ο Πούτιν ότι του έδωσε το δικαίωμα να ανακηρύξει σε νέες χώρες περιοχές που ανήκουν σε
γειτονική του χώρα; Αυτό είναι κατάφωρη

Η στήλη του Μέτοικου
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ .... ΑΛΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και απαιτεί
την αντίδραση της Διεθνούς Κοινότητας ‘‘
Έλα ντε... Ποιός; Είναι μεγάλη δύναμη η
Ρωσία και το ‘‘ δικαίωμα‘‘ το πήρε μόνος
του ο Πρόεδρός της. Βεβαίως είναι παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου καταδικαστέα
απερίφραστα.
Ένας γεροντάκος, τώρα, διωγμένος από το
σπίτι του στη κατεχόμενη για μισό σχεδόν
αιώνα Κύπρο, ξενιτεμένος τώρα στον Καναδά, ρώτησε μετά που άκουσε τη δήλωση
του κ Μπάιντεν: Καλά, ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Ετζεβίτ και στην Τουρκία να εισβάλει στη πατρίδα μου, οι στρατιώτες του
να βιάσουν τα κορίτσια του χωριού μου, να
κλέψουν τα σπίτια και τη γη μας, και να είμαι
σήμερα πρόσφυγας, σαν τους Ουκρανούς να
πούμε, εδώ στον Καναδά; Και τού απαντά
ένας Σέρβος, που ήταν δίπλα του. Αυτοί που
βομβάρδισαν και διέλυσαν την χώρα μου.
Εσένα ένας έδωσε το δικαίωμα να κλέψουν
τη χώρα σου οι Τούρκοι, ο Αμερικανός Κίσιντζερ. Στη δική μου περίπτωση ομαδικά οι
Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ και φυσικά αυτοί που
κυβερνούσαν την Αμερική.
Και ρωτούν μαζί και οι δυό. Καλά. Δεν υπήρχε τότε Διεθνής Νόμος και Παγκόσμια Κοινότητα να διαμαρτυρηθούν, να επιβάλουν

Τα είπαν για ουκρανικό και ΜΟΕ
ΠτΔ και πολιτικοί αρχηγοί
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης προήδρευσε απόψε στο Προεδρικό
Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη σύσκεψη,
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
κ. Μάριος Πελεκάνος είπε ότι
«ολοκληρώθηκε πριν από
λίγο η συνέδρια του Εθνικού
Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, η οποία διεξήχθη σε κλίμα ενότητας, όπως επιβάλουν
οι στιγμές, συζητήθηκαν οι εξελίξεις που
προκύπτουν μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία, τόσο η πολιτική πτυχή και
οι ενδεχόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις όσο
και η οικονομική πτυχή και οι αναμενόμενες
επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονομία.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε
τους πολιτικούς αρχηγούς για τις προτάσεις της πλευράς μας όσον αφορά μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και για
τις επαφές που είχε τόσο ο ίδιος όσο και ο
Υπουργός Εξωτερικών για την προώθηση

των εν λόγω προτάσεων.
Στόχος των προτάσεων παραμένει, πέραν
από τα αμοιβαία οφέλη για τις δυο πλευρές,
η δημιουργία προϋποθέσεων για την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας με στόχο την επίλυση του κυπριακού
προβλήματος στη βάση των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.
Οι πολιτικοί αρχηγοί εξέφρασαν απόψεις,
επιφυλάξεις και υπέβαλαν εισηγήσεις.
Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά το Ουκρανικό, με στόχο την σωστή αξιολόγησή
των δεδομένων ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα οποία προληπτικά ή αλλά μέτρα
κρίνoνται σκόπιμα».

Αλλαγές στον τρόπο διέλευσης
από και προς τα κατεχόμενα
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων
Εθνών, δεν θα είναι πλέον απαραίτητη
η επίδειξη αρνητικού rapid ή pcr-test για
όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν
λάβει τουλάχιστον τις δύο δόσεις με τα
σκευάσματα της AstraZeneca, Moderna και
Pfizer
Ακόμη, δεν θα χρειάζεται να επιδεικνύουν
rapid ή pcr-test όσοι είναι εμβολιασμένοι
τουλάχιστον με δύο δόσεις των σκευασμάτων Σίνοβακ, Σίνοφαρμ και Σπούτινκ, ως

επίσης και με την πρώτη δόση του Τζόνσον.
Παραμένει σε ισχύ το μέτρα που αφορούν
την παρουσίαση αρνητικού rapid ή pcr-test,
επτά ημερών, για παιδιά μεταξύ πέντε και
11 ετών, μαθητές γυμνασίων και πολιτες
που διαμένουν στον Κάτω Πύργο
Επιπρόσθετα, παραμένει σε ισχύ η παρουσίαση αρνητικό pcr -72 ωρών ή rapidtest 48 ωρών, για ανεμβολίαστους, παιδιά
12 ετών και άνω, και άτομα τα οποία δεν
έχουν λάβει την ενισχυτική δόση.

κυρώσεις;
Υπήρχε, αλλά αλληθώριζαν και οι δύο, όπως
αλληθωρίζουν και σήμερα, όπως και όποτε
τους συμφέρει Άλλο Πούτιν και Ρωσία, άλλο
Τουρκία και Ερτογάν. Μέγας εχθρός ο ένας,
φιλαράκι ο άλλος, που έχει το δικαίωμα να
παιδιαρίζει σαν κακομαθημένο παιδί, να βρίζει προκλητικότατα, (ας θυμηθούμε τι είπε για
τους προέδρους των ΗΠΑ και της Γαλλίας) να
κάνει τσαλιμάκια, να περιφρονεί και να τους
δουλεύει, αλλά να χαϊδεύεται και να του δίνουν... σοκολατάκια.
Αλλά ακούστηκαν και στην Ελλάδα και στην
Κύπρο κάποιες δηλώσεις που σε κάνουν να
απορείς. ( Ας το αφήσουμε, όμως αυτό, μέχρις εδώ). Στην Ελλάδα ακούστηκαν αρκετές
δηλώσεις καταδίκης της Ρωσικής εισβολής.
Δυστυχώς ούτε λέξη, από μερικούς, παραλληλισμού με την Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο.Ίσως για να επαληθευθεί εκείνο το ‘‘
κείται μακράν‘‘. Η Ουκρανία φαίνεται κείται
εγγύτερον. !!! Στην Κύπρο ένας άλλος, φιλόδοξος πολιτικός είπε το εξής αμίμητο. ‘‘ Δεν
έχει σημειωθεί παρόμοιο γεγονός τα τελευταία πενήντα χρόνια.‘‘ Άγνοια; Ναι, μα να μή
φιλοδοξούμε να ρυθμίζουμε τις τύχες ενός
λαού διατελούντες.... εν αγνοία!!
Τίθεται τώρα το μέγα ερώτημα. Αν ο Ερντογάν φιλοδοξήσει τις ‘‘ δάφνες‘‘ του Πούτιν; Για

τον Πούτιν η Κριμαία και κάποιες Ανατολικές
περιοχές της Ουκρανίας. Για τον Ερντογάν
μήπως τα Ελληνικά νησιά; Για τον Πούτιν
οι Ρωσόφωνοι της Ανατολικής Ουκρανίας.
Άραγε για τον Ερντογάν οι Μουσουλμάνοι
της Δυτικής Θράκης; Στην Κύπρο περπάτησε
και βγήκε ‘‘αβρόχοις ποσίν‘‘. Στη Συρία λες
και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, στην Ανατολική Μεσόγειο συμπεριφέρεται σαν στην
.. αυλή του και χασκογελά. Και άν τολμήσει;
Βέβαια στην Ελλάδα θα σπάσει τα μούτρα
του. Η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος;
Οι Ρώσοι κακώς και αδίκως καταστρέφουν
μια γειτονική τους χώρα. Καταδικαστέα η
έκνομος ενέργεια. Είναι από την άλλη και ένα
προηγούμενο κακό. Της επιβάλλονται κυρώσεις. Και λοιπόν; Άν αύριο χαθεί η Κύπρος
για τον Ελληνισμό και η Τουρκία απλώσει
χέρι στα Ελληνικά νησιά και στην Ανατολική
Μεσόγειο, που οι Έλληνες για τρεις χιλιάδες χρόνια όργωναν με τα καράβια τους και
έγραφαν Ιστορία, σε τι θα μας ωφελήσουν οι
οποιεσδήποτε κυρώσεις και οι δηλώσεις συμπαθείας κάποιων συμμάχων ηγετών;
Ας μήν κάνουν λοιπόν πως απορούν μερικοί,
γιατί η Ελλάδα διαθέτει μεγάλα ομολογουμένως ποσά για εξοπλισμούς. Οι συμπάθειες
και τα μεγάλα λόγια των φίλων και συμμάχων, δεν είναι βέβαιο ότι τη δεδομένη στιγμή
θα μεταφραστούν σε έργα. Ποιες θα είναι οι
συγκυρίες, ποια λογική και ποια συμφέροντα
θα βαρέσουν στη ζυγαριά της απόφασης τη
δεδομένη εκείνη στιγμή;
Οι πρόγονοί μας πολύ σοφά έλεγαν: ‘‘ Αν
δεν έχεις νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις να
σε ξύσουν άλλοι‘‘.

Στο Προεδρικό ο Ισραηλινός Πρόεδρος
Στο Προεδρικό Μέγαρο έφτασε γύρω στις
έντεκα ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη
επίσκεψη στη Λευκωσία.
Τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και μετά την ανάκρουση των εθνικών
ύμνων των δύο χωρών ο κ. Χέρτσογκ κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Οι δύο Πρόεδροι θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσουν διευρυμένες
συνομιλίες αντιπροσωπειών των δύο χωρών και δηλώσεις των δύο Προέδρων στα
ΜΜΕ.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα

παρασημοφορήσει τον Πρόεδρο του
Ισραήλ.
Οι διμερείς σχέσεις, η εισβολή στην Ουκρανία και το Κυπριακό είναι στην ατζέντα των
συνομιλιών.

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας
της Κύπρου προς τον ουκρανικό λαό
Γραπτή δήλωση του Επιτρόπου του Πολίτη
κ. Παναγιώτη Σεντώνα
Την ερχόμενη Τρίτη, 8 Μαρτίου, αναμένεται η πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής
βοήθειας της Κύπρου προς τον ουκρανικό
λαό, μετά από σχετικές διευθετήσεις που
έγιναν και σε συνεννόηση με τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το πρώτο πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας
περιλαμβάνει:
• 1.Ιατροφαρμακευτικά προϊόντα αξίας €700.000.
• 2.Τρόφιμα, για τη συλλογή των οποίων ενεργοποιήθηκαν πέραν των 40
κέντρων παγκύπρια.
• 3.Εξοπλισμό που αφορά την πολιτική προστασία (αντίσκηνα, υπνόσακοι, σετ πρώτων βοηθειών κ.ά.).
Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη συνεισφέρει, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, το ποσό των €100.000 προς το Ταμείο

Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την Ουκρανία
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ukraine
Humanitarian Fund - United Nations Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs).
Η Κυβέρνηση επιθυμεί να ευχαριστήσει
τους πολίτες, τις οργανώσεις, τους οργανισμούς, τις ιδιωτικές εταιρείες, τους Δήμους,
τις Κοινότητες, την Αρχή Λιμένων Κύπρου,
αλλά και όσους άλλους συνέβαλαν στην
προσπάθεια συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας, κάτι που περίτρανα αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ευαισθησία του
λαού μας, ο οποίος στέκεται αρωγός προς
τον ουκρανικό λαό.
Η αξιολόγηση των αναγκών επί του εδάφους συνεχίζεται σε συνεργασία με τον
Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της
Ένωσης.
Διευκρινίζεται ότι η συλλογή ανθρωπιστικής
βοήθειας στα κέντρα που λειτουργούν σε
όλη την Κύπρο συνεχίζεται.
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Μάρτιος ο μήνας Ελληνικής
Κληρονομιάς στο Οντάριο
Τον Δεκέμβριο του 2019 με νομοσχέδιο που
εισηγήθηκε η ομογενής επαρχιακή βουλευτής του Οντάριο στην περιοχή Oakville
North-Burlington, MPP Έφη Τριανταφυλλοπούλου, ο μήνας Μάρτιος ανακηρύχθηκε
μήνας Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
για όλη την επαρχία. «Υπάρχουν περισσότεροι από 270.000 άνθρωποι ελληνικής
καταγωγής στον Καναδά σήμερα και περισσότεροι από τους μισούς ζουν στο Οντάριο. Οι πρώτοι Ελληνοκαναδοί έφτασαν το
1864, ως μετανάστες σε αναζήτηση μιας
καλύτερης ζωής. Άρχισαν να φτάνουν σε
ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς μετά τον Β
Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ελληνικό Εμφύλιο. Σήμερα, οι Έλληνες εξακολουθούν να
επιλέγουν το Οντάριο ως το σπίτι τους, με
ένα νέο κύμα να φτάνει την τελευταία δεκαετία.» Η συμβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στις σημερινές δημοκρατίες, αλλά
και η θεμελιώδης συνεισφορά των Ελλήνων
στην παιδεία, το δίκαιο, την ιατρική, την επιστήμη, τις επιχειρήσεις, τον αθλητισμό και
πολλά άλλα θα έχουν την ευκαιρία να «βιώσουν» οι μαθητές του Οντάριο. Μέσα από

τη θεσμοθέτηση του «Ελληνικού Μήνα» επίσης δίνεται η ευκαιρία να διαδοθεί ο πλούσιος Ελληνικός πολιτισμός, οι παραδόσεις
και ο πλούτος του ελληνικού τρόπου ζωής.

Greek Heritage Month at
the Toronto District School
Board
The Toronto District School Board is proud
to recognize Greek Heritage Month (GHM)
during the month of March.
During the month of March, several activities
will be shared to mark GHM. A poster contest
was held and all students from the Toronto
District School Board were invited to submit
images that best reflected this year’s theme.
The selected images are posted below.
The theme for this year is based on healthy
living:
“Harmony of Life - Healthy Mind,
Healthy Body”
“Αρμονια της Zωης - Νους υγιης εν
σωματι υγιει”

Congratulations to our
8th Annual Greek Heritage Month
Written Contest Winners of 2022
Maria Grade 3 St. Demetrios Greek School

Andrea Grade 6 ILE Milne Valley MS
Αρμονία της Ζωής….Νους υγιής εν σώματι υγιεί
Η ισορροπία σε όλα τα πράγματα ήταν πολύ κεντρική στον ελληνικό πολιτισμό. “Νους υγιής
εν σώματι υγιεί” είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της ισορροπίας. Υγιεινή ζωή σημαίνει να κάνουμε επιλογές που βοηθούν το σώμα και το πνεύμα. Για να υπάρχει αρμονία
μεταξύ του μυαλού και του σώματος πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο. Σ’ αυτή
την ισορροπία πίστευαν στην αρχαιότητα οι Έλληνες αλλά, πιστεύουμε και εμείς σήμερα.
Για να είναι το μυαλό μας υγιές, πρέπει και το σώμα μας να είναι υγιεί, “νους υγιής εν σώματι
υγιεί”. Γι’αυτό στη ζωή μας πρέπει να δίνουμε σημασία και στα δύο, να μορφώνουμε το μυαλό αλλά να εξασκούμε και το σώμα.
Στην ιστορία της Ελλάδας, οι μαθητές διδάσκονταν ανάγνωση, μαθηματικά, γραφή, μουσική, χορό και θέατρο. Τα αγόρια πήγαιναν στο σχολείο, που ήταν μία μεγάλη αίθουσα και
εκεί ο δάσκαλος τους μάθαινε τα βασικά μαθήματα. Τα κορίτσια μάθαινα γράμματα στο σπίτι. Τα φτωχά παιδιά πήγαιναν στο σχολείο για τα βασικά μαθήματα και σε ηλικία 12 χρονών,
μάθαιναν μια τέχνη. Η μόρφωση ήταν απαραίτητη και για τους πλούσιους αλλά και τους
φτωχούς. Η σωστή μόρφωση έπρεπε να έχει μουσική, χορό, θέατρο, ποίηση και τραγούδι.
Οι Αρχαίοι Αθηναίοι πίστευαν ότι ο Αθηναίος πολίτης για να έχει μια ολοκληρωμένη, σωστή,
μόρφωση έπρεπε να πηγαίνει στο σχολείο για τα βασικά μαθήματα και στην ηλικία των 12
χρόνων να πηγαίνει στα γυμναστήρια για να γυμνάζει το σώμα. Μερικά από τα αγωνίσματα
ήταν η πάλη, το ακόντιο, και ο δίσκος. Στην ηλικία των 18 χρόνων, η μόρφωση του ήταν
ολοκληρωμένη, και σε επίσημη τελετή πάνω στην Ακρόπολη έπαιρνε το δόρυ, την περικεφαλαία και την ασπίδα και έδινε τον όρκο του Αθηναίου πολίτη. Οι Έλληνες πολίτες έπρεπε
να μορφωθούν για να παίρνουν μέρος στην κοινωνία.
Σήμερα στο σχολείο, μαθαίνουμε ότι αν έχουμε υγεία, μπορούμε να σταματήσουμε τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Το άγχος ωφελείτα στην κακή διατροφή καθώς επίσης όταν
δεν εξασκούμε το σώμα. Για να αποφύγουμε το άγχος πρέπει να έχουμε μία υγιεινή διατροφή και να εξασκούμε το σώμα για να έχουμε μία γερή καρδιά. Πρέπει να τρώμε μικρά
γεύματα και όχι πολλά λιπαρά, όχι πολύ ζάχαρη και όχι πολύ αλάτι. Η μεσογειακή διατροφή
με περισσότερα φρούτα και όσπρια είναι σημαντική. Η σωματική άσκηση είναι επίσης πολύ
σημαντική. Πριν από χιλιάδες χρόνια χρειαζόμασταν να μετακινούμαστε για να βρούμε φαγητό. Το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο για να κάθεται μπροστά σε ένα computer. Μελέτες
δείχνουν ότι λίγες ώρες άσκησης την εβδομάδα βοηθούν τη διάθεσή μας και μας βοηθούν
να μαθαίνουμε καλύτερα.
Καθώς ασκούμε το σώμα μας, πρέπει να ασκούμε και το μυαλό μας. Ο άνθρωπος χρειάζεται να μιλάει σε άλλους γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική υγεία. Είναι σημαντικό
να αγαπάμε τον εαυτό μας και να κάνουμε πράγματα που μας δίνουν ευχαρίστηση όπως οι
βόλτες. Τώρα τα σχολεία χρησιμοποιούν “mindfulness” για να ηρεμούν τους μαθητές όταν
είναι αγχωμένοι.
Για ένα υγιές σώμα πρέπει να πούμε κάτι για τον ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη
σωματική και ψυχική μας υγεία γιατί έτσι ξεκουράζεται το σώμα και το μυαλό. Χρειαζόμαστε
7-8 ώρες ύπνου καθημερινά. Γενικά πρέπει να ακολουθούμε τους 6 βασικούς κανόνες για
να έχουμε τον νουν υγιή και το σώμα υγιέστατο.
1. Να τρώμε υγιεινά
2. Να πηγαίνουμε σχολείο
3. Να εξασκούμε το σώμα
4. Να έχουμε καλούς φίλους
5. Να ζούμε σε ένα περιβάλλον καλό, χαρούμενο, γεμάτο αγάπη και φροντίδα
6. Να κοιμόμαστε τουλάχιστον 7-8 ώρες.
Μια ισορροπημένη διατροφή, με τακτική άσκηση, θα κάνει ένα υγιές και χαρούμενο σωματικό και ψυχικό σώμα, ακόμα και όταν έχει άγχος.Το μυαλό και το σώμα είναι ένα και
πρέπει να υπάρχει αρμονία μεταξύ τους για να είμαστε υγιείς και αυτό σημαίνει ότι πρέπει
να είμαστε καλοί και στα δύο. Υγεία σημαίνει να έχεις ένα υγιές πνεύμα μέσα σε ένα υγιές
σώμα που είναι ένα γνωστό μάθημα στους αρχαίους Έλληνες, “Νους υγιής εν σώματι υγιεί.”

Maria Grade 8 ILE Presteign Heights
Αρμονίας Ζωής, νους υγιής εν σώματι υγιεί

Ικαρία... Το νησί της μακροσκελούς
Τον τελευταίο καιρό στις ειδήσεις υπάρχουν αναφορές για την Ικαρία. Είναι ένα μικρό νησί
που βρίσκεται στο Αιγαίο. Είναι γνωστό ότι είναι μια "μπλε ζώνη". Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι ζουν πολύ εκεί. Η μέση διάρκεια ζωής στην Ικαρία είναι 90+ ετών. Ο λόγος που
επέλεξα να γράψω γι' αυτό είναι επειδή η οικογένειά μου κι εγώ είμαστε από εκεί. Τα περισσότερα καλοκαίρια επισκεπτόμαστε το νησί. Είναι σαν ένα δεύτερο σπίτι για μένα.
Γιατί οι άνθρωποι ζουν πολύ εκεί?
Οι άνθρωποι ζουν πολύ στην Ικαρία κυρίως λόγω της Ικαριώτικη διατροφή. Η Ικαριώτικη
διατροφή αποτελείται συνήθως από υγιεινά τρόφιμα όπως ελαιόλαδο, λεμόνια, μέλι και
λαχανικά. Τα περισσότερα από αυτά συλλέγονται από φυτά και δέντρα που προέρχονται
από τους κήπους των κατοίκων. Δεν τρώνε τόσο πολύ κρέας επειδή η διατροφή τους επικεντρώνεται στα όσπρια και τα άγρια χόρτα, τα οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, γεμάτα
βιταμίνες και μέταλλα (όπως βιταμίνη Κ, βιταμίνη C, βιταμίνη Α, φυτικές ίνες και κάλιο) και
χαμηλά σε θερμίδες.
Η άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ικαριωτών. Οι Ικαριώτες
φροντίζουν τους κήπους τους σε άγρια τοπία. Δουλεύουν έξω στον ήλιο και αναπνέουν
καθαρό αέρα. Οι Ικαριώτες περπατούν πολύ, καθώς δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς στο νησί. Τα βράδια, απολαμβάνουν μουσική και χορό. Τα πανηγύρια (γνωστά και
ως πανιγίρια) είναι πολύ συνηθισμένα στην
Ικαρία, όπου μικροί και μεγάλους γιορτάζουν συνεχίζεται στη σελίδα 15
τη ζωή μαζί.
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Congratulations to our
8th Annual Greek Heritage Month Poster Contest Winners of 2022

K to 3
Anastasia Grade 2 Tumpane PS /
ILE Brian PS

4 to 8
Chloe Grade 8 Cosburn MS

9 to 12
Despina Grade 12 Earl Haig SS

From Athens to Toronto: A Greek Masterpiece Revealed
ROM offers visitors a rare
opportunity to see one of the
world’s great ancient sculptures.

On March 12, 2022, ROM (Royal Ontario Museum)
visitors will have the rare opportunity to experience Kore
670 — a gift to a goddess, one of the best-preserved
and most stunningly beautiful Korai statues from the
legendary citadel of the Acropolis of Athens. This is a
unique opportunity to see one of the world’s great ancient
sculptures in the heart of downtown Toronto and at ROM
only until September 25, 2022.
Celebrating 80 years of Canada-Greece relations, this
exceptional marble sculpture is on loan to ROM as
part of an exchange of iconic objects with the Acropolis
Museum in Athens, Greece, with ROM sending two treasured vases from the Museum’s
Greek collections for display at the Acropolis Museum from June 20 to January 8, 2023.
This magnificent work of art has left Greece only a very few times in its 2,500-year history.
With Kore 670’s exclusive presentation in Toronto, visitors can enjoy and appreciate this
unique icon of Hellenic art for the short time it is here.
This Kore, or figure of a maiden, created between 520-510 BCE, is considered one of the
most important and beautiful of the sculptures from the Acropolis appreciated for its fine

συνέχεια από τη σελίδα 14

Ένα άλλο σημαντικό μέρος της καθημερινής
ζωής των Ικαριώτες είναι ότι έχουν έναν πιο
χαλαρό τρόπο ζωής. Οι Ικαριώτες είναι γνωστοί για την ευτυχία τους, καθώς ζουν χωρίς
άγχος. Το νησί δεν τρέχει με ρολόι, αντίθετα οι κάτοικοι μένουν μέχρι αργά, ξυπνούν αργά,
παίρνουν υπνάκους και απλά απολαμβάνουν τη ζωή. Η οικογένεια είναι πολύ σημαντική
στην Ικαρία. Οι Ικαριώτες ζουν ως κοινότητα, όπου οι πρεσβύτεροι γίνονται σεβαστοί και
διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στη ζωή της νεότερης γενιάς.
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι Ικαριώτες είναι υγιέστεροι. Υπάρχουν χαμηλότερα ποσοστά
καρκίνου, άνοιας και αλτσχάιμερ. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε από τους
Ικαριώτες και να προσαρμοστούμε στον δικό μας τρόπο ζωής εδώ στον Καναδά.
Η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, ο καθαρός αέρας και η ζωή χωρίς άγχος συμβάλλουν σε
έναν μακρύτερο και υγιέστερο τρόπο ζωής. Οι Ικαριώτες έχουν δείξει ότι ένα υγιές μυαλό
και ένα υγιές σώμα θα οδηγήσουν σε μια υγιή ζωή.

detail and preservation. In many places, the statue retains
remnants of its once colourfully painted figure, which have
largely been worn away by time and the elements. This
sculpture offers visitors a portal into the history and beauty
of ancient Greek art, the tumultuous history of the Acropolis
and the birthplace of democracy, and an incredible story of
discovery.
Kore 670 (Kore is Greek for girl) was a gift to the goddess
Athena, daughter of Zeus. The many Korai (plural of Kore),
that in ancient times adorned the Acropolis of Athens,
represent some of the most iconic images in Greek culture
and civilization. In the centuries that passed since the
destruction of Athens and the Acropolis in 480 BCE, Kore
670 and 13 other Korai were re-discovered in 1886 when
archaeologists were excavating the site.
This installation also invites audiences to re-examine our understanding of white marble
sculptures and the appeal of colour in the Archaic Age. Unpainted marble has been
accepted for centuries as the original and intended appearance of statues. In fact, these
sculptures were initially overlaid and adorned with vibrant colours and a Greek sculpture
was never thought to be complete until it was painted. The bright hues of Kore 670 have
decomposed over time, but the remaining traces on this sculpture highlights how colourful
art was in antiquity.
This ROM installation is sponsored by the Hellenic Heritage Foundation of Canada (HHF)
in recognition of the anniversary of Canada-Greece relations. A podcast produced by
HHF will feature a conversation about Kore 670 and its significance to Greek culture. The
podcast will be available for listening on the HHF website, ROM's Kore 670 webpage or via
your favourite podcast provider.
ROM Learning is offering resources and activities in support of this presentation. To
highlight how colour was an integral part of ancient Greek sculpture, there will be an eightpage Colours of Kore Discovery Book, as well as a Gallery Trail for classrooms and a Virtual
Tour of the Kore 670 installation and other ROM galleries made available for audiences.
ROM holds Canada’s foremost and comprehensive museum collection of ancient Greek
objects consisting of some 7,000 objects, representing one of the largest collections of
Greek art in North America, with objects on display in the Gallery of Greece and the
Gallery of the Bronze Age Aegean on level 3 of the Museum.
On loan from the Acropolis Museum. Issued by the excavations at the Acropolis of Athens
conducted by the responsible service of the Greek State in 1886.
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European Union in Canada
Speaking with #OneVoice: Ambassadors of EU Member States in
#StandWithUkraine & condemn Russia’s unprovoked military aggression.
We are united w/our transatlantic partners & all European nations in saying no to
violence and destruction as means to obtain political gains.

Η όμορφη οικογένεια της Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Τον επί σειρά ετών Ιερατικό Προϊστάμενο
του Ι. Ναού της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, πατέρα Σπυρίδωνα Βιτουλαδίτη αποχαιρέτησε με συγκίνηση το εκκλησίασμα
του την περασμένη Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, ενώ καλωσόρισαν τον νέο Ιερέα πατέρα
Απόστολο Γκόλια στην “όμορφη οικογένεια
της Αγίας Ειρήνης Χρυστοβαλάντου”.
“Πατέρα Σπυρίδων το πέρασμα σας από
την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου έχει χαράξει βαθιά στις ψυχές μας την αγάπη προς

το συνάνθρωπο την ταπεινότητα και την βαθιά πίστη στο Θεό. Σας ευχαριστούμε από
καρδιάς. Σας ευχόμεθα πάντα με υγεία να
συνεχίσετε το Θεάρεστο λειτούργημα σας.”
“Father Spyridon, we thank you for all that
you have done for our church and Sunday
School Program.
We appreciate you and Presbytera Maria,
we will miss seeing you at St. Irene’s please come visit!”

Αλληλεγγύη προς τον Ουκρανικό λαό

Τη συμπαράσταση τους στον αγώνα των Ουκρανών εκδήλωσαν και μέλη
της διπλωματικής Κοινότητας του Τορόντο. Μεταξύ αυτών και ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας κ. Βίκτωρας Μαλιγγούδης.

The Greek Community of Toronto stands
in solidarity with Ukrainian Canadians in
support of the Ukrainian people during this
tragic time for their homeland. We stand for
peace and for respect of international law,
and we call for an immediate end to the
attack which has placed Ukrainian civilians,
including children and the elderly, in harm’s
way.

Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στέκεται
αλληλέγγυα με τους Ουκρανούς Καναδούς
για την υποστήριξη του Oυκρανικού λαού
σε αυτή την τραγική στιγμή για την πατρίδα τους. Υποστηρίζουμε την ειρήνη και τον
σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και ζητούμε να
τερματιστεί άμεσα η επίθεση που έχει θέσει
σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων.
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ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ 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

WWW.SELECTBAKERY.CA
Call Us: 416-421-2400

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

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και τα
παιδιά μας τις παραδόσεις
που τόσο αγαπήσαμε και εμείς!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και συνταγές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο krinos.ca
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Καθαρά Δευτέρα: Τα παραδοσιακά έθιμα και ο συμβολισμός του χαρταετού
Η Καθαρά Δευτέρα είναι κινητή γιορτή, η οποία εξαρτάται από την ημερομηνία του
Πάσχα. Συγκεκριμένα πέφτει κάθε χρόνο στο ξεκίνημα της 7ης εβδομάδας, δηλαδή
48 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα και προφανώς πάντοτε ημέρα Δευτέρα.
Η ονομασία της προέρχεται από τους Χριστιανούς, γιατί με την έναρξη της νηστείας «καθαρίζονταν» πνευματικά και σωματικά. Καθαρά Δευτέρα συνηθίζεται να τρώμε λαγάνα
(άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα), ταραμά και άλλα νηστίσιμα φαγώσιμα, κυρίως λαχανικά, όπως και φασολάδα χωρίς λάδι. Επίσης, συνηθίζεται το πέταγμα
χαρταετού.
Από παλιά, η Καθαρά Δευτέρα πέρασε στη συνείδηση του λαού σαν μέρα καθαρμού. Οι
βυζαντινοί την Καθαρά Δευτέρα την ονόμαζαν Απόθεση -Απόδοση και τελούσαν δρώμενα.
Τραγουδούσαν σχετικά άσματα, από τα οποία έχουν σωθεί μικρά μέρη μέχρι στις μέρες
μας. «Ίδε το έαρ το καλόν πάλιν επανατέλλει, φέρον υγείαν και χαρά και την ευημερίαν».
Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας στην ύπαιθρο είναι γνωστός και ως «Κούλουμα». Η
λέξη Κούλουμα χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, η προέλευση της όμως δεν
είναι ξεκάθαρη. Κατά τον Νικόλαο Πολίτη, πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, η λέξη προέρχεται από το λατινικό Cumulus (κούμουλους) που σημαίνει σωρός, αφθονία αλλά και το
τέλος. Εκφράζει δηλαδή το τέλος, τον επίλογο της Απόκριας. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή,
προέρχεται από μία άλλη λατινική λέξη, τη λέξη «κόλουμνα», δηλαδή «κολώνα». Κι αυτό,
επειδή το πρώτο γλέντι της Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα έγινε στους Στύλους του Ολυμπίου Διός.
Τα κούλουμα από τόπο σε τόπο γιορτάζονται διαφορετικά, με διάφορες εκδηλώσεις. Παντού, όμως, επικρατεί κέφι, χορός και τραγούδι.
Η ελληνική παράδοση είναι γεμάτη έθιμα τόσο για τις Αποκριές, όσο και για την Καθαρή
Δευτέρα και τη Σαρακοστή που ακολουθεί.

Χαρταετός

Στην ελληνική παράδοση το πέταγμα του αετού συμβολίζει το πέταγμα της ανθρώπινης
ψυχής προς τον Δημιουργό της. Σύμφωνα
με τον έθιμο πρέπει να πετάει στον ουρανό
την Καθαρά Δευτέρα, την ημέρα που ξεκινά η
νηστεία της Σαρακοστής, δηλαδή την ημέρα
που ξεκινά η πνευματική και σωματική μας
κάθαρση. Μέσω αυτής της διαδικασίας ερχόμαστε πιο κοντά στον Θεό και αυτή η επαφή
συμβολίζεται με τον χαρταετό που επίσης πλησιάζει προς τον Θεό καθώς πετάει ψηλά
στον ουρανό. Οι πρώτοι χαρταετοί πάντως εμφανίστηκαν στην αρχαία Κίνα. Η παράδοση
συνεχίστηκε μέσα στους αιώνες και διαδόθηκε στη Δύση. Στην αρχή οι χαρταετοί ήταν
φτιαγμένοι από διαφορετικά υλικά αλλά στη συνέχεια προσαρμόστηκαν στα δεδομένα της
κάθε εποχής και περιοχής.

Η λαγάνα

Αποτελεί απαραίτητο κομμάτι του τραπεζιού της Καθαράς Δευτέρας. Το ψωμί αυτό που
παρασκευάζεται χωρίς προζύμι, έχει επίσης αρχαίες ρίζες, καθώς υπάρχουν πολλές αναφορές στη λαγάνα σε αρχαία κείμενα. Μια θεωρία θέλει τη λαγάνα να παρομοιάζεται με τον
άρτο που κατανάλωσαν οι Ισραηλίτες κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, από τότε και
μέχρι τη στιγμή που ο Χριστός ευλόγησε τον ένζυμο άρτο.

•

διάθεση και πειράγματα για τη νύφη.
Το έθιμο του Αχυρένιου Γληγοράκη στη Βόνιτσα, όπου ένας αχυρένιος ψαράς δεμένος
σε γάιδαρο γυρνάει σε όλο το χωριό για να καταλήξει σε μια φλεγόμενη βάρκα ανοιχτά
της θάλασσας.

Κυρά Σαρακοστή: Τι συμβολίζει το έθιμο

Η κυρά-Σαρακοστή είναι ένα από τα παλαιότερα έθιμα της
Ελληνικής κοινωνίας που σχετίζονται με τη γιορτή του Πάσχα. Αποτελεί ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο για την περίοδο
της Σαρακοστής ενώ ολόκληρη η παρουσία της κυράς-Σαρακοστής συμβολίζει τη νηστεία.
Ποια είναι η χρήση της κυρά-Σαρακοστής
Έχει επτά πόδια, ένα για κάθε εβδομάδα της περιόδου της
Σαρακοστής. Ουσιαστικά έχει τη χρήση αυτοσχέδιου ημερολογίου για την αντίστροφη μέτρηση των εβδομάδων από την
Καθαρά Δευτέρα μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στον ελλαδικό
χώρο την συναντάμε με διάφορες παραλλαγές.
Η κυρά-Σαρακοστή και οι παραλλαγές της
Στις περισσότερες περιοχές, ήταν μια χάρτινη ζωγραφιά,
που απεικόνιζε μια γυναίκα, που έμοιαζε με καλόγρια, με επτά πόδια, σταυρωμένα χέρια
γιατί προσεύχεται, ένα σταυρό γιατί πήγαινε στην εκκλησία και χωρίς στόμα γιατί νηστεύει.
Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, την έκαναν πάνινη και τη γέμιζαν με πούπουλα. Ενώ αλλού
την έφτιαχναν από ζυμάρι με απλά υλικά και, κυρίως με πολύ αλάτι για να μη χαλάσει.
Στον Πόντο, η κυρά-Σαρακοστή ήταν μια πατάτα ή ένα κρεμμύδι που το κρεμούσαν απ’
το ταβάνι και πάνω του είχαν καρφωμένα επτά φτερά κότας, ώστε να αφαιρούν ένα φτερό
κάθε εβδομάδα.
Πότε φτιάχνουμε την Κυρά Σαρακοστή
Η Κυρά Σαρακοστή φτιάχνεται παραδοσιακά γύρω στην Καθαρά Δευτέρα, μιας και τότε
ξεκινάνε οι σαράντα μέρες της νηστείας που κρατάει μέχρι το Πάσχα.
Ποια μέρα κόβουμε το ποδαράκι της Κυράς Σαρακοστής
Στο τέλος κάθε εβδομάδας, κόβουμε ένα πόδι της Κυράς-Σαρακοστής και το τελευταίο πόδι
είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η “κυρά Σαρακοστή” ήταν για τους παλιούς, το ημερολόγιό τους.
Είχε 7 πόδια, τις 7 βδομάδες της Σαρακοστής. Κάθε Σάββατο έκοβαν και ένα πόδι.
Το τελευταίο πόδι της κυρά-Σαρακoστής και το γούρι
Το τελευταίο πόδι το κόβανε το Μεγάλο Σάββατο και το τοποθετούσαν μέσα σε ένα ξερό
σύκο ή σε ένα καρύδι. Όποιος το έβρισκε πίστευαν πως θα ήταν καλότυχος.
Παραδοσιακό τραγούδι για το έθιμο της «Κυράς Σαρακοστής»
Την Κυρά Σαρακοστή που είναι έθιμο παλιό
οι γιαγιάδες μας τη φτιάχναν με αλεύρι και νερό.
Για στολίδι της φορούσαν στο κεφάλι της σταυρό
και το στόμα της ξεχνούσαν γιατί νήστευε καιρό.
Και μετρούσαν τις ημέρες με τα πόδια της τα εφτά
κόβαν ένα τη βδομάδα, μέχρι νά ‘ρθει η Πασχαλιά
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Η νηστεία της Σαρακοστής

Η νηστεία είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Σαρακοστής. «Την πρώτη ημέρα, δηλαδή την
Καθαρή Δευτέρα δεν καταναλώνονται τα υπόλοιπα της Τυρινής. Καθαρίζονται ακόμη και
τα πιατικά και τα υπόλοιπα φαγητά δίνονταν παλιότερα σε όσους δεν νήστευαν. Η έννοια
αυτή της αλλαγής τονίζεται και με την έξοδο στη φύση, όπου καταναλώνονται νηστίσιμα
φαγητά και ψωμί άζυμο (λαγάνα), χωρίς δηλαδή προζύμι. Στον Τίρναβο της Θεσσαλίας την
Καθαρά Δευτέρα μαγείρευαν το μπουρανί (=χορτόσουπα αλάδωτη από σπανάκι, ρύζι και
λίγο ξίδι) ενώ τραγουδούν άσεμνα αποκριάτικα τραγούδια. Τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν
μάλλον προσπάθεια προέκτασης της αποκριάς και δεν θυμίζουν την αυστηρή σαρακοστή
που αρχίζει», λέει η κ. Καμηλάκη και προσθέτει: «Η αποχή, λοιπόν από το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αβγά και γενικά από ουσίες που επιβαρύνουν τον ήδη καταπονημένο από το
χειμώνα οργανισμό θα διατηρηθεί μέχρι το Πάσχα με κατάλυση ψαριών μόνο του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου) και του Λαζάρου».
Τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας
• Ο βλάχικος γάμος της Θήβας, πανάρχαιο έθιμο που πραγματοποιείται παραδοσιακά
με το ξύρισμα του γαμπρού και το στόλισμα της νύφης, η οποία στη πραγματικότητα
είναι άνδρας.
• Το έθιμο του Αγά –με ρίζες στην Τουρκοκρατία– αναβιώνει στα Μεστά και στους Ολύμπους της Χίου. Ο Αγάς, αυστηρός δικαστής, δικάζει και καταδικάζει με χιούμορ και
πειράγματα τους θεατές του εθίμου.
• Στην Αλεξανδρούπολη, ένας κάτοικος μεταμφιέζεται σε Μπέη και περιδιαβαίνει την
πόλη μοιράζοντας ευχές για το καλό.
• Στο Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων στην Κάρπαθο ανταλλάσσονται απρεπείς
χειρονομίες μεταξύ των θεατών, και γι’ αυτό οδηγούνται στο «δικαστήριο» από τους
Τζαφιέδες (χωροφύλακες), προς απονομή δικαιοσύνης από τους σεβάσμιους του
νησιού.
• Το έθιμο του αλευρομουτζουρώματος συναντάμε στο Γαλαξίδι, με τους καρναβαλιστές
να χορεύουν κυκλωτούς χορούς αλευρωμένοι και μουτζουρωμένοι!
• Του Κουτρούλη ο Γάμος στη Μεθώνη –η αναβίωση ενός πραγματικού γάμου που άφησε εποχή κατά τον 14ο αιώνα– συντελείται κάθε Καθαροδευτέρα με έντονη σατυρική
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Ένα χρονογράφημα για τα μέσα συσκότισης του Ελλαδιστάν, που παρά τις
πρωτοφανείς ιστορικές συγκυρίες ενός πολέμου στην Ευρώπη δεκαετίες
μετά τον βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας, δεν θέλουν να σταθούν
στο ύψος της δημοσιογραφικής και ειδησεογραφικής αξιοπρέπειας,
μεταδίδουν ψέματα, προσκαλούν πολιτικούς – ψεύτες εξ ορισμού της
κυβέρνησης-τσίρκο, και χωρίς ντροπή αναμεταδίδουν “ειδήσεις” που
Τάσος
σε καιρό πολέμου, εξ ορισμού είναι μόνο ψέματα και προπαγάνδα.
Θεοδωρίδης Επιπλέον ο εθνικός μας τυχοδιώκτης, έβαλε στο στόχαστρο της Ρώσικης
επιθετικότητας την Ελλάδα, στέλνοντας όπλα και οβίδες στην Ουκρανία
για να σκοτώσουν Ρώσους στρατιώτες, αντί να τιμήσει τον παραδοσιακό ρόλο της Ελλάδας
ως ανθρωπιστικού και διαπραγματευτικού χώρου για την ειρήνη και συνεργασία. Και αυτά,
ενώ το 1/3 της Κύπρου είναι υπό κατάληψη, και χρειαζόμαστε την αμέριστη συμπαράσταση
όλων των δυνάμεων για επίλυση της χρόνιας αδικίας.

στάση της Ελλάδας μπροστά σε πολεμικές αναμετρήσεις. Λένε πως εφόσον έχουμε την
“ανοιχτή πληγή” της Κύπρου και τις τουρκικές απαιτήσεις στο Αιγαίο, πως χρειαζόμαστε
την βοήθεια και της Ρωσίας, και των Ευρωπαίων (ενδεχομένως και των Αμερικανών) αν και
όταν την χρειαστούμε. Το βέβαιο είναι πως ο κούλης έκανε την κίνηση αυτή για να ανατραπεί
ΑΜΕΣΩΣ το κλίμα δυσπιστίας αναντίον της κυβέρνησής του που υπήρχε αναφορικά με το
να ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Θυμάστε την προηγούμενη
φορά που γράφαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίσταζε να επικυρώσει την αποδέσμευση
του πακέτου βοήθειας στην Ελλάδα λόγω της διαφθοράς και της διασπάθισης του δημόσιου
χρήματος απ’ την κυβέρνηση – τσίρκο; Ε με την κίνηση του κούλη να στείλει όπλα στην
Ουκρανία, το κλίμα άλλαξε άρδην, και σε λίγες ώρες (!!!) ενέκριναν την εκταμίευση της
πρώτης δόσης 2,3 δισεκατομμυρίων στήριξης στην Ελλάδα. Μάλιστα. Βέβαια, μπορεί
να είναι και τυχαίο (όποιος το πιστεύει αυτό δεν ξέρει πού πατεί και πού πηγαίνει), αλλά
σίγουρα τα γεγονότα μετρούν και η αλήθεια πάντα λάμπει στο τέλος.

Το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι η αλήθεια
Νο1
Ακούσαμε πολλά αυτές τις ημέρες που
οι πρώτες οβίδες άρχισαν να πέφτουν σε
ένα ελεύθερο κράτος της Ευρώπης, στην
Ουκρανία. Ξέρουμε όμως πως η αλήθεια είναι
το πρώτο θύμα σε κάθε πολεμική αναμέτρηση,
οπότε θα γράψουμε εδώ τα γεγονότα όπως
τα γνωρίζουμε ΠΡΙΝ να ξεκινήσει η Ρωσία την
επίθεση για να ΒΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΗΣ, το οποίο,
όμως έχασε αμέσως, με τις πρώτες επιθετικές
κινήσεις εναντίον αμάχων. Την αλήθεια την είχε
περιγράψει ο Χένρι Κίσσινγερ με μια επιστολή
του το 2014 στην «Washington Post» για το
μέλλον -τότε- της Ουκρανίας και αποδεικνύεται
σήμερα προφητικό, μετά τις δραματικές εξελίξεις στη χώρα και τη ρωσική εισβολή. Όπως
ανέφερε τότε ο κορυφαίος Αμερικανός πολιτικός και διπλωμάτης, το ουκρανικό ζήτημα
αποτελούσε ανέκαθεν ζήτημα αντιπαράθεσης και αναμέτρησης μεταξύ Ανατολής και
Δύσης, ως προς το σε ποια πλευρά θα ενταχθεί. Σύμφωνα με τον Κίσινγκερ, όμως, η
Ουκρανία δεν θα έπρεπε να ενταχθεί σε ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ, εφόσον θέλει να
επιβιώσει και να ευδοκιμήσει. Αντιθέτως, θα έπρεπε να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ τους.
Έγραφε ο Κίσσινγερ: «Η Ρωσία πρέπει να αποδεχθεί ότι η προσπάθεια να εξαναγκάσει
την Ουκρανία σε καθεστώς δορυφόρου, και έτσι να μετακινήσει ξανά τα σύνορα της
Ρωσίας, θα καταδίκαζε τη Μόσχα να επαναλάβει την ιστορία της των αυτοεκπληρούμενων
κύκλων αμοιβαίων πιέσεων με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δύση πρέπει
να καταλάβει ότι, για τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν μπορεί ποτέ να είναι απλώς μια ξένη
χώρα. Η ρωσική ιστορία ξεκίνησε σε αυτό που ονομαζόταν Κιέβο-Ρως. Η ρωσική θρησκεία
διαδόθηκε από εκεί. Η Ουκρανία ήταν μέρος της Ρωσίας για αιώνες και οι ιστορίες τους
ήταν αλληλένδετες πριν από τότε. Μερικές από τις πιο σημαντικές μάχες για τη ρωσική
ελευθερία, ξεκινώντας με τη Μάχη της Πολτάβα το 1709, έγιναν σε ουκρανικό έδαφος.
Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας -το μέσο προβολής ισχύος της Ρωσίας στη Μεσόγειοβασίζεται με μακροχρόνια μίσθωση στη Σεβαστούπολη, στην Κριμαία. Ακόμη και διάσημοι
αντιφρονούντες όπως ο Αλεξάντερ Σολζενίτσιν και ο Γιόζεφ Μπρότσκυ επέμειναν ότι η
Ουκρανία ήταν αναπόσπαστο μέρος της ρωσικής ιστορίας και, μάλιστα, της Ρωσίας». Και
πως, «Το να αντιμετωπίζεται η Ουκρανία ως μέρος μιας αντιπαράθεσης Ανατολής-Δύσης
θα εξάλειφε για δεκαετίες κάθε προοπτική να φέρει τη Ρωσία και τη Δύση -ιδιαίτερα τη
Ρωσία και την Ευρώπη- σε ένα συνεργατικό διεθνές σύστημα».
Τί λένε τώρα τα Δυτικά Μέσα συσκότισης για την ΑΛΗΘΕΙΑ; Πως η Ρωσία λέει ψέματα
και πως έκανε την επίθεση εναντίον μιας ελεύθερης χώρας. Το αν η “ελεύθερη” αυτή χώρα
είχε το παρελθόν που έχει, το αν η είσοδός της στο ΝΑΤΟ θα σήμαινε “επιθετική” στάση
απέναντι στη Ρωσία, το αν υπάρχουν τετελεσμένα που ζητούν επίλυση από το 2014 (με την
επέμβαση των Ρώσων στην Κριμαία, με τις δολοφονικές επιθέσεις εναντίον Ρωσόφωνων
από ακροδεξιούς που υποθάλπει η Ουκρανία στο εσωτερικό της, την μη τήρηση της
συμφωνίας μη επίθεσης του Μινσκ), και σε γενικές γραμμές το γεγονός πως η “Δύση” δεν
διασφάλισε τις συνθήκες ειρήνης και συνεργασίας με την Ρωσία ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ στην προσπάθεια ειρήνευσης, όλα αυτά τα αποσιώπησαν ή τα υποβάθμισαν τα μέσα
συσκότισης της Δύσης. Και σαν να μην έφτανε αυτή η παραποίηση της αλήθειας, βλέπουμε
την “Δύση” να λογοκρίνει τα ειδησεογραφικά μέσα της Ρωσίας να μεταδίδονται στην Δύση,
αποδεικνύοντας αυτό που γράφουμε πιο πάνω, πως η Δύση φοβάται την Αλήθεια. Αν
δεν την φοβόταν, δεν θα την ένοιαζε τι είδους “ψέματα” ή προπαγάνδα αναμεταδίδουν
τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης, και θα είχε εμπιστοσύνη σε όλους εμάς που διαβάζουμε ή
βλέπουμε ειδήσεις, ότι γνωρίζουμε να ξεχωρίζουμε ποια η αλήθεια ή το ψέμα. Ή μήπως
έχουν δίκιο και χρειαζόμαστε κηδεμόνες να διαλέγουν την “αλήθεια” για μας;

Το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι η αλήθεια Νο3
Βγήκε λοιπόν η υπουργός Πολιτισμού η (τσι)Μενδώνη
και δήλωσε πως εις το εξής όσα πολιτιστικά έργα
έχουν σχέση με την Ρωσία, ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ.
Στην αρχή νομίζαμε πως μας κάνουν πλάκα. Όταν
όμως διαβάσαμε ότι η Φιλαρμονική του Μονάχου
“παραίτησε” τον Ρώσο μαέστρο της Βαλέρι Γκέργκιεφ,
ο οποίος δεν είχε “καταδικάσει” την επέμβαση Πούτιν,
τότε καταλάβαμε πως η ανθρωπότητα έχει μπει σε
επικίνδυνες ατραπούς. Θυμηθήκαμε την ιστορία που
έχουμε διαβάσει που όταν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα
φτάνουν στο σημείο να απαγορεύουν έργα τέχνης, τότε
είτε η ανθρωπότητα βρίσκεται μπρος στον κίνδυνο νέων
διώξεων και μισαλλοδοξίας είτε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα έχουν αρχίσει να κάμπτονται
και σε λίγο θα καταρρεύσουν. Εδώ δεν ξέρουμε τι να υποθέσουμε, απλά να παραθέσουμε
το ατέλειωτο καλαμπούρι που έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους της
τέχνης που αναρωτιούνταν αν θα πρέπει ‘αποκηρύξουν’ τους γονείς ή τους προγόνους
τους που ήταν Ρώσοι. Άντε και εις ανώτερα απ’ την κυβέρνηση-τσίρκο, να μαζεύουμε τα
βιβλία του Ρωσικού Πολιτισμού (Λογοτεχνία, Ποίηση, Μουσική κλπ) σε πλατείες και να τα
καίμε, όπως στον Μεσαίωνα, στην Ναζιστική Γερμανία κλπ...

Το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι η αλήθεια Νο2
Πολλή συζήτηση έγινε για το αν θα έπρεπε ο κούλης
με τον ανιψιό του (πρωθυπουργικό σύμβουλο) να
αποφασίσουν να στείλουν τουφέκια (καλάσνικοφ)
και όλμους μαζί με την “ανθρωπιστική βοήθεια”
φορτωμένα σε 4 C-130 στην Ουκρανία και αν αυτό
στοχοποιεί την Ελλάδα στην Ρωσία η οποία αργότερα
θα “ζητήσει τα ρέστα” όπως λέμε στην καθομιλουμένη,
για την “εχθρική” αυτή στάση της. Πολλοί αναλυτές
και ψύχραιμοι σχολιαστές καθώς και σύσσωμη η
Αντιπολίτευση στην Ελλάδα υποστηρίζουν πως αυτή
η πράξη αλλάζει την από πολλά χρόνια ‘ουδέτερη’

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. (6 μήνες, στην συγκεκριμένη περίπτωση)
Όσοι διαβάζετε αυτή τη στήλη, θα θυμάστε όταν
γράφαμε τον Αύγουστο που καιγόταν η Εύβοια πως
η κυβέρνηση-τσίρκο δεν έκανε τίποτε για 5 ημέρες
ώσπου κάηκε όλη η βλάστηση (2,5 εκατομμύρια
στρέματα!!) και οι φλόγες έσβησαν μόνο όταν έφτασαν
στην θάλασσα. Τότε είχαν πει πως “φυσούσε αέρας”
και δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα αεροπλάνα και
ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Είχαμε γράψει πως
από μια απλή διασταύρωση στοιχείων που κάναμε, ο
άνεμος ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, 2-3 μποφόρ, ενώ
ήταν κατάφωρα ψέματα αυτά που έλεγε ο κούλης
και η παρέα του, όπως δήλωναν κάτοικοι, κοινοτάρχες και δημοσιογράφοι από επιτόπιο
ρεπορτάζ. Ήταν απλά μια ανικανότητα της κυβέρνησης-τσίρκο, αν δεν υπάρχει κάτι πιο
εγκληματικό πίσω απ’ αυτό (για παράδειγμα, η ανυπαρξία μέσων πυρόσβεσης, ή ατόμων
για την πυρασφάλεια τους οποίους ΦΡΟΝΤΙΣΕ η κυβέρνηση-τσίρκο να απολύσει πριν το
καλοκαίρι). Τώρα λοιπόν, ο κούλης, προσπαθώντας να δικαιολογήσει μια άλλη αστοχία του,
δηλαδή την πρόωρη απόφασή του να πάψουν να παράγουν ρεύμα οι λιγνιτικές μονάδες
της Ελλάδας (για να μπορέσει να δανειστεί η ΔΕΗ χρήματα με χαμηλό “πράσινο” επιτόκιο,
και να κάνει τις βρομοδουλειές της η κυβέρνηση- τσίρκο της βίαιης ιδιωτικοποίησής της
εταιρείας) δήλωσε πως εκείνες τις ημέρες “ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΥΣΟΥΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ”, έθεσε σε
λειτουργία η κυβέρνηση-τσίρκο τις λιγνιτικές μονάδες επειδή οι ανανεώσιμες μορφές
(δηλαδή οι ανεμογεννήτριες) δεν μπορούσαν να παράγουν ρεύμα. ΤΟΜΠΟΛΑ, ο κούλης,
προσπαθώντας να δείξει πως έσπευσε να στηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά και να μείνει
η τιμή του ρεύματος χαμηλή, διέψευσε τον εαυτό του για τις πυρκαγιές της Εύβοιας,
αποδεικνύοντας αυτό που λέγαμε τότε, ότι δηλαδή εκατομμύρια στρέμματα Ευβοϊκής γης
κάηκαν εξαιτίας της ανικανότητας του κούλη να αντιληφθεί τον κίνδυνο (ή μήπως ήταν
σκόπιμο;). Ακόμη έχετε αμφιβολίες πως εμπιστευτήκατε το τιμόνι της Ελλάδας σε ένα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΠΑΤΕΩΝΑ; Ας ελπίσουμε πως σύντομα θα αποδοθεί η
δικαιοσύνη εκεί που πρέπει…
Σωστοί Μετανάστες και απλοί “Μετανάστες” που αναγνωρίζει η “πολιτισμένη” Δύση
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως κάθε σύρραξη,
αναταραχή και πόλεμος αφήνουν θύματα
που είτε υφίστανται τις συνέπειες χάνοντας
τη ζωή τους ή χάνουν τα περιουσιακά
τους στοιχεία, εκδιώκονται απ’ τις εστίες
τους και γίνονται πρόσφυγες. Κοντά στο
1,5 εκατομμύριο προσφύγων που έχουν
φύγει από την Ουκρανία για να σωθούν
και έχουν καταλήξει σε άλλες χώρες, ενώ
στις τηλεοράσεις είδαμε μια καινοφανή
κατάσταση από πλευράς της “πολιτισμένης”
Δύσης. Σαν να άνοιξαν ξαφνικά την αγκαλιά
τους όλες οι χώρες, να υποδεχθούν τους
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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συνέχεια από τη σελίδα 20
πρόσφυγες από την Ουκρανία, κάτι που
είναι καλό, αλλά αν σκεφτείς πως δεν έχουν
δείξει την ίδια στάση με τους πρόσφυγες
από την Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν κλπ,
καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν δυο μέτρα
και δυο σταθμά, στην καλύτερη περίπτωση,
ενώ στη χειρότερη περίπτωση μπορούμε να
μιλάμε για ευθεία υποκρισία και δολοφονική
αδιαφορία. Τις ίδιες μέρες που διαδραματίζονται
αυτά με τους πρόσφυγες από την Ουκρανία,
πνίγηκαν 6 Σύριοι πρόσφυγες στο Αιγαίο, και
τα πτώματά τους ξεβράστηκαν στην Λέσβο.
Δεν είδαμε κανένα “δυτικό” μέσο συσκότισης
να το μεταδώσει, ενώ όταν τέθηκε το ζήτημα
ακριβώς έτσι στον υπουργό μετανάστευσης της Ελλάδας από τον αρχηγό της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, ο πρώτος, επέμενε πως οι (λευκοί) μετανάστες απ’ την Ουκρανία είναι
οι “πραγματικοί” πρόσφυγες! Απαράδεκτες δηλώσεις από εκλεγμένο πολιτικό της
κυβέρνησης-τσίρκο, ο οποίος δήλωσε πως: “Οι πρόσφυγες που φεύγουν από την Ουκρανία
είναι πρόσφυγες πολέμου, αυτοί είναι οι πραγματικοί πρόσφυγες”. Τι άλλο να πούμε, εκτός
απ’ το ότι η απανθρωπιά αυτής της κυβέρνησης έχει αποδειχθεί, τα προηγούμενα 2,5
χρόνια όταν η Ελλάδα μετατράπηκε από φιλόξενη χώρα -πέρασμα για την Ευρώπη των
προσφύγων/μεταναστών που ήταν, σε ένα “τέρας” από άποψη ανθρωπισμού, που έχει
“καταβροχθίσει” αξιοπρέπειες και δικαιώματα των πολιτών του, ενώ στο προσφυγικό,
παρόλο που έχει πάρει “ένα σκασμό λεφτά” απ’ την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για να στεγάσει
και να καταγράψει τους πρόσφυγες, αυτή τους έχει μαντρώσει σαν τετράποδα σε
στρατόπεδα προσφύγων με υποτυπώδεις δομές, αντί να τους ανοίγει τα σύνορα για να
τους αξιολογήσει σαν ανθρώπους και με τη συμβολή του Λιμενικού τους πνίγει στο Αιγαίο,
ως αποτέλεσμα των ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ “PUSH BACKS”. Ένα “τέρας” η Ελλάς, επειδή η μαφία
που την κυβερνάει φέρεται σαν ιδιοκτήτης της. Μετρημένα όμως τα ψωμιά τους…
Κράτος που δολοφονεί μετανάστες, η Ελλάδα. Υπάρχουν
άνθρωποι που ορθώνουν το ανάστημά τους στην ανομία!
«Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριληφθώ σε λίστα βράβευσης
ενός κράτους που δολοφονεί μετανάστες»: Συγγραφέας Θανάσης
Τριαρίδης
Με δημόσια επιστολή του προς το υπουργείο πολιτισμού ο
συγγραφέας, Θανάσης Τριαρίδης, ζήτησε να αφαιρεθεί το βιβλίο
του από την «Βραχεία Λίστα» των Κρατικών Βραβείων Ποίησης
για την χρονιά 2021, που ανακοινώθηκε χθες. Στην κίνηση αυτή προέβη γιατί όπως
τονίζει «δεν πιστεύει πως έχει κάποιος την δυνατότητα να βραβεύει κάποιον άλλον στην
τέχνη», αλλά επισημαίνει επίσης ότι «δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριληφθώ σε λίστα
βράβευσης ενός κράτους που δολοφονεί μετανάστες κάνοντας Push Back – μόνο προχθές
ξεβράστηκαν εφτά νεκροί άνθρωποι στην ακτή της Επάνω Σκάλας της Λέσβου».
Ολόκληρη η επιστολή:
«Σήμερα, παρακολουθώντας την ειδησεογραφία του Διαδικτύου, έμαθα πως το βιβλίο μου
«ΘΑ ΜΑΣ ΞΕΠΛΥΝΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ» είναι στην «Βραχεία Λίστα» για το Κρατικό Βραβείο
Ποίησης της χρονιάς 2020. Εκτιμώ βαθύτατα πολλά από τα μέλη της Επιτροπής για την
συνολική δουλειά τους και για την διαδρομή τους. Επίσης εκτιμώ βαθύτατα πολλούς από
τους υποψηφίους που περιέχονται στις «Βραχείες Λίστες» τόσο για το Βραβείο Ποίησης
όσο και για τα Βραβεία των άλλων κατηγοριών – και για τα συγκεκριμένα έργα τους,
και για την γενικότερη πνευματική τους πορεία. Τέλος θέλω να πω πως έχω πολλούς
αγαπημένους φίλους βραβευμένους (ή και πολυβραβευμένους) για βιβλία που έχω
θαυμάσει και αγαπήσει πολύ. Ωστόσο θέλω να πω πως εγώ προσωπικά είμαι εναντίον
κάθε βραβείου και κάθε βραβειοδότησης στην τέχνη. Η τέχνη είναι έτσι κι αλλιώς ένας
ωκεανός πνευματικών εμπειριών που κρίνονται (και ευτυχώς) με απολύτως υποκειμενικά
κριτήρια. Αυτό που θα συγκινήσει τον έναν άνθρωπο θα αφήσει απολύτως αδιάφορο (ή
και θα ενοχλήσει) τον άλλον. Έτσι τα βραβεία εκφράζουν την υποκειμενική κρίση μιας
επιτροπής και τίποτε περισσότερο – συχνά όμως δεξιώνονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε
να επιβάλλουν έναν δημόσιο «Κανόνα» της «σημαντικής τέχνης του καιρού μας». Θεωρώ
πως αυτός ο «Κανόνας» είναι μία φενάκη – καθώς συχνά βραβεύονται εξαιρετικά κείμενα
αλλά και πολύ συχνά βραβεύονται γελοιότητες. Και πιστεύω πως ο σκοπός της τέχνης είναι
να διαρρηγνύει κάθε δοτό «Κανόνα» επιβάλλοντας τον δική της εγχάραξη. Και τούτη την
εγχάραξη την επιβεβαιώνει ή την διαψεύδει μονάχα ο χρόνος. Ούτε ο Ρεμπώ, ούτε ο Κάφκα
βραβεύτηκαν ποτέ – και ο Καβάφης είναι ένας από τους μείζονες ποιητές του 20ου αιώνα
στη Δύση για χίλιους λόγους, αλλά σίγουρα όχι επειδή πήρε ένα κωμικό βραβείο από την
Δικτατορία του Πάγκαλου. Επίσης στα βραβεία ο κάθε βραβευμένος ή ο κάθε υποψήφιος
σιωπηλά παραδέχεται πως κάποιος τρίτος (εν προκειμένω, τα μέλη μιας επιτροπής)
στέκεται σε ένα βάθρο όπου μπορεί να κρίνει λογοτεχνικά έργα «βαθμολογώντας τα»
βασιζόμενος σε μία «αυθεντική κρίση». Δεν δέχομαι πως υπάρχει αυτό το βάθρο – ούτε
και η δυνατότητα «αυθεντικής κρίσης». Δεν πιστεύω πως έχει κάποιος την δυνατότητα να
βραβεύει κάποιον άλλον στην τέχνη – και σίγουρα όχι εμένα. Αυτή η θέση αφορά όλα τα
βραβεία κάθε είδους. Για τα κρατικά βραβεία η άρνησή μου θα ήταν δεδομένη ακόμη κι αν
δεν έστρεχαν και όλα τα προηγούμενα. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριληφθώ σε λίστα
βράβευσης ενός κράτους που δολοφονεί μετανάστες κάνοντας Push Back – μόνο προχθές
ξεβράστηκαν εφτά νεκροί άνθρωποι στην ακτή της Επάνω Σκάλας της Λέσβου. Ως εκ
τούτου ευχαριστώ τα μέλη της επιτροπής για την θετική ανάγνωση, αλλά τους παρακαλώ
θερμά να αφαιρέσουν το βιβλίο μου από την «Βραχεία Λίστα» των Κρατικών Βραβείων
Ποίησης για την χρονιά 2020.
ΥΓ. Η παρούσα επιστολή εστάλη στο ΥΠ.ΠΟ. πριν από μισή ώρα. Είναι δε δημόσια, διότι
δημόσια ήταν η συμπερίληψη του ονόματός μου και του βιβλίου μου στις λίστες των

Θανάσης Τριαρίδης – 02-3-2022
Πηγή: www.rosa.gr
Η φωνή του “κατακτητή”
Μετά από 8 ημέρες βομβαρδισμούς (ως την στιγμή που
γράφονται αυτές οι γραμμές) και επέλαση των Ρωσικών
δυνάμεων στην Ουκρανία, με μια προσπάθεια για συνομιλίες
και εκεχειρία, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Λαβρόφ
παραχώρησε διαδικτυακή συνέντευξη στα Δυτικά μέσα και
μίλησε για όλα. Είναι ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις του, “από
το στόμα του λιονταριού” για να καταλάβουμε πού το πάει η
Ρωσία. Φυσικά, τα δυτικά μέσα θα διαστρεβλώσουν τα λόγια
του, επιδιώκοντας να κάνουν “σόου” από την κατάσταση αυτή
και με σκοπό να περάσει ο καθένας την δική του “αλήθεια”.
Εμείς σας αφήνουμε να αποφασίσετε μόνοι σας ποια είναι η αλήθεια, και αντιγράφουμε απ’
την “Εφημερίδα των Συντακτών” τις απαντήσεις του Ρώσου υπουργού.
Η απάντηση της Μόσχας στις κατηγορίες της Δύσης
Για όλους και για όλα μίλησε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σε συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε
στις ρωσικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στην Ουκρανία, τη δύσκολη διπλωματική
προσπάθεια που παραμένει «ζωντανή», τα πυρηνικά, το ρόλο της Δύσης, τις επιδιώξεις
της Ρωσίας, τον Ζελένσκι και άλλα πολλά. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, έχοντας απέναντί του όλα τα
διεθνή ΜΜΕ, απάντησε στα ερωτήματα που του τέθηκαν και με το «καλημέρα» έδωσε
και την είδηση σχετικά με το δεύτερο γύρο των συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου
που αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. «Η ουκρανική ομάδα πάλι βρήκε κάποιους
λόγους για να αναβάλει τις συνομιλίες, μάλλον πήρε πάλι γραμμή από Ουάσιγκτον»,
δήλωσε αποκαλύπτοντας πως η συνάντηση βρίσκεται στον «αέρα». Εξέφρασε την
πεποίθηση ότι θα βρεθεί λύση στην ουκρανική κρίση και φανέρωσε την ετοιμότητα της
ρωσικής πλευράς να διαπραγματευτεί «παρά τις ουκρανικές παλινωδίες». Ωστόσο, δεν
άφησε πολλά περιθώρια για μια κατάπαυση του πυρός λέγοντας πως οι συζητήσεις θα
γίνουν «παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις». Σημείωσε πως η Ρωσία ξεκίνησε μια
«ειδική επιχείρηση» στις 24 Φεβρουαρίου με στόχο την «αποστρατιωτικοποίηση και την
αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας» επιρρίπτοντας ευθύνες στο Κιέβο που δεν κατάφερε
να επιλύσει τη σύγκρουση στο Ντονμπάς και «δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες του Μινσκ για
την αυτονομία των δύο αυτόνομων Δημοκρατιών». Έστρεψε τα βέλη του κατά του Ουκρανού
προέδρου λέγοντας πως του είναι «δύσκολο να εξηγήσει πώς μπορεί να προεδρεύει σε μια
κοινωνία όπου ανθίζουν οι νεοναζί και ο νεοναζισμός». Στο μέτωπο των μαχών τόνισε πως
η Μόσχα δεν δικαιολογεί ενέργειες που οδηγούν στο θάνατο αμάχων και υπογράμμισε πως
οι Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν αυστηρές εντολές να χρησιμοποιούν όπλα υψηλής ακρίβειας
μόνο για την καταστροφή στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία. «Κάθε ανθρώπινη ζωή
είναι ανεκτίμητη, αλλά, δυστυχώς, οι στρατιωτικές ενέργειες περιλαμβάνουν και θύματα».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Μαριούπολη κάνοντας γνωστό πως «υπάρχουν πολλές
πληροφορίες για προβοκάτσιες που προετοιμάζονται« και πως «οι Ουκρανοί προσπαθούν
να χρησιμοποιήσουν τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες».
Η Δύση
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ έστρεψε τα πυρά του προς τη Δύση τονίζοντας πως δεν γίνεται να εισέλθει
η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ χωρίς αυτό να θεωρηθεί απειλή. «Το NATO με επιμονή επιδιώκει να
διατηρήσει την υπεροχή του. Γιατί επιμένει σε αυτές τις θέσεις; Δεν βλέπω άλλη εξήγηση
από την επίμονη επιθυμία να διατηρήσει την υπεροχή του σε όλες τις περιοχές και να
δείξει σε όλους ότι υπαγορεύει την τάξη στην Ευρώπη» ανέφερε. Προχώρησε μάλιστα
και σε ορισμένους παραλληλισμούς: «Κάποτε ο Ναπολέων και ο Χίτλερ έβαλαν στόχο να
υποτάξουν την Ευρώπη. Τώρα την έχουν υποτάξει οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί δεν θα
επιτρέψουν να έχει η Ευρώπη στρατηγική αυτονομία», ανέφερε. Εξέφρασε την ελπίδα «πως
κάποια στιγμή θα ηρεμήσουν οι φίλοι μας από τη Δύση και θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να
διαπραγματευτούμε σε ισότιμη βάση» ενώ απέκλεισε μια κλιμάκωση της επίθεσης στην
Ουκρανία με τη χρήση πυρηνικών.
Χαρακτήρισε τις κυρώσεις της Δύσης «κάτι σαν φόρο στην ανεξαρτησία». Τους περιορισμούς
σε αθλητές και καλλιτέχνες «αθέμιτο ανταγωνισμό» και τόνισε πως η Μόσχα δεν νιώθει
«πολιτική μοναξιά» δηλώνοντας πεπεισμένος πως η Ρωσία «κάνει το σωστό».
Ο ηλίθιος και ο ήρωας
Ελλάδα. Χώρα των ηρώων. Αλλά και των ηλιθίων. Πώς
γίνεται μια χώρα να βγάζει και ήρωες και ηλίθιους; Για
παράδειγμα. Σαν αυτές τις ημέρες πέθανε πριν δυο
χρόνια ο Γιάννης Μπεχράκης, ένας από τους ήρωες
της σύγχρονης εποχής, ρεπόρτερ του πολέμου, από
καρκίνο. Ο Γιάννης Μπεχράκης, όπως και αρκετοί
άλλοι ρεπόρτερ ή φωτογράφοι και κινηματογραφιστές
βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή του μετώπου,
όπου διεξάγονταν εχθροπραξίες με αποστολή να
μεταφέρουν στα μετόπισθεν τις βάρβαρες εικόνες
του πολέμου. Πολλοί άλλοι επιτελούν την αποστολή
του πολεμικού ανταποκριτή στην εποχή μας και
ακολουθούν το παράδειγμα τόσων και τόσων
άξιων ρεπόρτερ πριν απ’ αυτούς. Τους βλέπουμε
καθημερινά, τους διαβάζουμε στην πρόσφατη κρίση
των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην
Ουκρανία. Είναι να τους θαυμάζει κανείς και να
ελπίζει πως κάποια στιγμή αυτή η βαρβαρότητα του
πολέμου και των αναμετρήσεων με θύματα άμαχους,
ανήμπορους, γυναίκες και παιδιά να σταματήσει. Θα με ρωτήσετε ποιος είναι ο ηλίθιος που
βγάζει η Ελλάδα; Δεν θα σας το γράψω. Τον γνωρίζετε όλες και όλοι σας. Μια ματιά στα
σκίτσα που παραθέτουμε θα σας δώσει τα ‘κλου’ που χρειάζεστε!
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Κορυφαίοι ελληνικοί προορισμοί για ζευγάρια (μέρος 2ο)
Σχεδιάζεις μήνα του μέλιτος, επέτειο ή
μήπως αποζητάς ένα διάλειμμα από την
καθημερινότητα με το άλλο σου μισό;
Ετοιμάσου να λατρέψεις τους 12 κορυφαίους προορισμούς για ζευγάρια στην Ελλάδα, τους οποίους σου προτείνουμε.
Ονειρεύεσαι την τέλεια ρομαντική απόΓιάννης
δραση για δύο σε κάποιο ελληνικό νησί;
Κακαγιάννης
Μήπως σε ένα city break στην Αθήνα ή τη
Θεσσαλονίκη; Ή προτιμάς μια παραμυθένια καστροπολιτεία; Εμείς σου παρουσιάζουμε 12 κορυφαίους προορισμούς για ζευγάρια στην Ελλάδα για να βρεις
ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Σου προτείνουμε παραλίες και
εκδρομές για δύο, ρομαντικά δείπνα κάτω από τα αστέρια
και οικογενειακά ταβερνάκια δίπλα στο κύμα. Φυσικά δε μπορούν να λείπουν τα μαγικά ηλιοβασιλέματα που θα σε κάνουν
να εύχεσαι η μέρα να μην τελειώσει ποτέ.

Κρήτη

Δεν είναι απλά νησί-είναι τρόπος ζωής
Θα έχεις ακούσει ότι η Κρήτη έχει ένα μοναδικό τρόπο να
μεταδίδει στους επισκέπτες τον αυθεντικό τρόπο ζωής της.
Μπορείς να το νιώσεις παντού, από τα κοσμοπολίτικα Χανιά,
το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο μέχρι την πολυτελή Ελούντα και
τον ατμοσφαιρικό Άγιο Νικόλαο.
Ήξερες όμως ότι η Κρήτη είναι μια από τις πιο αγαπημένες
προτάσεις διακοπών για ζευγάρια; Μια βόλτα στην Παλιά
Πόλη του Ρεθύμνου ή των Χανίων αποτελεί την απόλυτη ρομαντική εμπειρία. Τα ενετικά κτίρια και τα στενά σοκάκια θα
σε ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, ενώ δεν υπάρχει καλύτερο
μέρος στην Κρήτη για δείπνο ή κοκτέιλ από τα ενετικά λιμάνια
και τα κάστρα στις δυο αυτές πόλεις.
Διάσημες παραλίες και εξωτικές εκδρομές με καραβάκι

πιάτα φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα ντόπια υλικά. Και επειδή
ο έρωτας περνά από το στομάχι, εξαιρετικές προτάσεις για
ζευγάρια στην Κρήτη είναι οι δρόμοι του κρασιού στο Ηράκλειο ή μια γαστρονομική περιήγηση στα Χανιά. Βέβαια η
αλήθεια είναι πως ολόκληρες οι διακοπές στην Κρήτη μοιάζουν με μια τεράστια γαστρονομική περιήγηση, ειδικά όταν
δοκιμάζεις τη ντόπια κουζίνα σε παραδοσιακές ταβέρνες δίπλα στο κύμα ή σε κάποιο ορεινό χωριό.
Και αν αυτό δε σου φτάνει, πες τι άλλο θέλεις να κάνεις και
άσε την Κρήτη να πραγματοποιήσει κάθε επιθυμία σου. Θέλεις πολιτισμό; Τι θα έλεγες για μια επίσκεψη στο Ανάκτορο
της Κνωσσού κοντά στο Ηράκλειο ή στο νησί της Σπιναλόγγας δίπλα στον Άγιο Νικόλαο;

Ρόδος

Μεσαιωνική αύρα, ρομαντισμός και μια έκρηξη γεύσεων
Η Ρόδος, εκτός από διάσημο νησί των Δωδεκανήσων είναι
και ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός για ζευγάρια. Για αρχή
προτείνουμε μια βόλτα στην Παλιά Μεσαιωνική Πόλη. Φαντάσου να περπατάς με το ταίρι σου ανάμεσα στα κάστρα και
τα λιθόστρωτα σοκάκια που κάποτε ίππευαν ιππότες και να
απολαμβάνετε ρομαντική θέα από τη Λίνδο, προπαντός από
την ακρόπολη. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο Άγιος Παύλος,
μια παραλία που λατρεύουν τα ζευγάρια χάρη στο χαλαρωτικό της vibe, τα κοκτέιλ και την εκπληκτική θέα.
Θέλεις κάτι πιο ήσυχο για σένα και το ταίρι σου; Διάλεξε μια
εκδρομή με καραβάκι σε άγνωστα μέρη για αξέχαστες βουτιές ή -αν προτιμάς να ορίζεις εσύ τη διαδρομή- νοίκιασε
σκάφος με skipper. Στις παραλίες που επιβάλλεται να δεις
συγκαταλέγονται η Καλλιθέα, η αμμώδης Τσαμπίκα, η Αγάθη και φυσικά η -αφιερωμένη στο θρύλο του σινεμά-παραλία
Anthony Quinn.
Ένα μίγμα από πολιτισμούς και γεύσεις που εκπλήσσουν
Και η κουζίνα της Ρόδου δε διαφέρει από όλα τα άλλα… ναι,
είναι ένα μίγμα όλων των πολιτισμών που πέρασαν από το
νησί. Μια γαστρονομική περιήγηση στη Ρόδο θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις τις αυθεντικές ροδίτικες γεύσεις, αλλά και τα
εξαιρετικά κρασιά (τέσσερα από αυτά έχουν σήμανση ΠΟΠ).
Αν τώρα θέλεις να πας το ρομαντισμό σε άλλο επίπεδο, προτίμησε εκδρομή με καραβάκι στη Σύμη, έναν από τους πιο
καλά κρυμμένους θησαυρούς των Δωδεκανήσων. Εσύ και το
άλλο σου μισό θα τη λατρέψετε…!

Θεσσαλονίκη

καλοκαιρινούς ειδικά μήνες- να παρατείνεις τις ρομαντικές
διακοπές σου και εκτός πόλης.
Σου προτείνουμε να ξεκινήσεις από τον Λευκό Πύργο και τη
θέα από την κορυφή του και να συνεχίσεις με μια ρομαντική βόλτα στην παραλία. Όσο γνωρίζεις καλύτερα το κέντρο,
θα συνειδητοποιήσεις ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα υπαίθριο
μουσείο, ενώ αν θέλεις να ζήσεις μια πιο ολοκληρωμένη περιηγητική εμπειρία, σου προτείνουμε να εξερευνήσεις τα ενετικά κάστρα της Άνω Πόλης. Η θέα του Θερμαϊκού Κόλπου
από ψηλά είναι κάτι το μαγικό. Εναλλακτικά δοκίμασε μια γαστρονομική περιήγηση, θα απολαύσεις κάθε λεπτό...
Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστός ελληνικός προορισμός για
ζευγάρια, είναι όμως διάσημη και για τη θρυλική νυχτερινή
ζωή της. Πράγματι, διαθέτει άπειρα μπαρ και ταράτσες για
να απολαύσεις κοκτέιλ, κρασί ή ποτό. Μιας και μιλάμε για
κρασιά, ήξερες ότι ακριβώς έξω από τη Θεσσαλονίκη θα
βρεις οινοποιεία που μπορείς να επισκεφθείς; Α, και εσύ
που αγαπάς να συνδυάζεις το city break με την ηρεμία της
εξοχής, ετοιμάσου για εξερευνήσεις: υπάρχουν μαγικοί προορισμοί για κοντινές αποδράσεις μόλις 60 λεπτά από την
Θεσσαλονίκη.
Εξωτικές παραλίες και χωριά στη Χαλκιδική
Αν επισκέπτεσαι τη Θεσσαλονίκη καλοκαίρι, έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις και την κοντινή Χαλκιδική, με τις άπειρες
παραλίες. Αν θέλεις, μπορείς να κάνεις ημερήσιες εκδρομές
στη Χαλκιδική από τη Θεσσαλονίκη. Α ν πάλι έχεις χρόνο,
μπορείς να μείνεις περισσότερες μέρες για να εξερευνήσεις
πιο καλά την περιοχή. Ανάμεσα στις πιο διάσημες παραλίες
συγκαταλέγονται το Ποσείδι στην Κασσάνδρα (στο πρώτο
πόδι), οι Καβουρότρυπες στη Σιθωνία (στο δεύτερο πόδι) και
άλλες, εξίσου εξωτικές, τις οποίες θα συναντήσεις αν κάνεις
εκδρομή με βαρκάκι στην Αμμουλιανή. Ιδανικοί προορισμοί
για ζευγάρια είναι πάντως και τα γραφικά χωριά της Χαλκιδικής. Αν βρεθείς στην περιοχή σου προτείνουμε να επισκεφθείς τα τοπικά οινοποιεία και τους αμπελώνες.

Σκιάθος

Γεμάτη
ρομαντικά
στοιχεία και ονειρικές
παραλίες
Πως να μην αγαπήσεις
το μαγευτικό νησί της
Σκιάθου στις Σποράδες;
Η Χώρα προσφέρεται
τέλεια για βόλτες χέριχέρι, ενώ είναι γεμάτη
πολύχρωμα μαγαζάκια
και εστιατόρια. Αν έχεις
όρεξη να ανακαλύψεις
ένα καλά κρυμμένο μυστικό, πήγαινε στο Μπούρτζι (τη μικρή,
πράσινη χερσόνησο που χωρίζει το λιμάνι από τον υπόλοιπο
οικισμό) για κοκτέιλ και μεζεδάκια.
Στις παραλίες του νησιού οι πράσινες και γαλάζιες αποχρώσεις της θάλασσας εντυπωσιάζουν: στις κοσμοπολίτικες
Κουκουναριές, τον Βρωμόλιμνο και το Μανδράκι (σου προτείνουμε να μείνεις μέχρι το ηλιοβασίλεμα), αλλά και στην Τσουγκριά, τον Μικρό και τον Μεγάλο Ασέληνο, την Ελιά. Μην ξεχάσεις τη διάσημη παραλία Λαλάρια, στην οποία φτάνεις με
καραβάκι. Η Σκιάθος, ένα απόλυτα ιδανικό νησί για ζευγάρια
στην Ελλάδα, έχει αεροδρόμιο και τακτική ακτοπλοϊκή διασύνδεση με την Εύβοια ή τον Βόλο

Μήλος

Στην Κρήτη δεν ξέρεις ποια παραλία να πρωτοδιαλέξεις.
Όπου και αν βρεθείς, στον Μπάλο, το Ελαφονήσι ή την Πρέβελη, την Τριόπετρα, τη Φαλάσαρνα, το Σεϊτάν Λιμάνι, το
Αγιοφάραγγο, το Φοινικόδασος του Βάι και τόσες ακόμα συγκλονιστικές παραλίες, θα νομίζεις πως βρήκες την αγαπημένη σου. Αν ψάχνεις πιο γαλήνιες και απομονωμένες εμπειρίες
στη θάλασσα, σου προτείνουμε να πάρεις το καραβάκι για
Λουτρό ή για τα εξωτικά νησάκια Χρυσή και Kουφονήσι.
Αν αγαπάς το φαγητό και το κρασί, θα ερωτευτείς την
Κρήτη
Στο επίκεντρο του κρητικού τρόπου ζωής θα βρεις νόστιμα

Μια πόλη με μεγάλη καρδιά στη βόρεια Ελλάδα
Υπάρχει λόγος που η Θεσσαλονίκη έχει καθιερωθεί ως "ερωτική". Από τη μια προσφέρει όλες εκείνες τις εμπειρίες που
κάνουν μια πόλη συναρπαστική. Από την άλλη είναι τόσο κοντά στη Χαλκιδική, που όποτε το αποφασίσεις μπορείς -τους

Ένα ονειρικό τοπίο για δύο
Πάμε πίσω στις Κυκλάδες,
στην πανέμορφη Μήλο-έναν
ιδιαίτερα δημοφιλή ελληνικό
προορισμό για ζευγάρια και
για νέους ταξιδιώτες που γοητεύονται από τα χρωματιστά
ψαροχώρια, τους κυκλαδίτικους οικισμούς και την εξαιρετική ντόπια κουζίνα. Όσο για τις παραλίες… Το σεληνιακό τοπίο στο Σαρακήνικο (η Αυγουστιάτικη πανσέληνος από εδώ
είναι ίσως ό,τι πιο ρομαντικό θα δεις στο νησί), ο ειδυλλιακός

συνεχίζεται στη σελίδα 23
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Παπάφραγκας και η κοσμοπολίτικη Φυρίπλακα συναγωνίζονται επάξια διάσημες εξωτικές
παραλίες σε όλο τον κόσμο.
Οπωσδήποτε μην ξεχάσεις να κάνεις εκδρομή με καραβάκι γύρω από τη Μήλο, αν θέλεις
να δεις από κοντά το Κλέφτικο, το Τσιγκράδο
και τον Γέρακα-επίσης θαυμάσια μέρη για
μπάνιο. Και ξέρεις τι άλλο θα λατρέψεις; Τις
ψαροταβέρνες επάνω στο κύμα στην Πολλώνα, τις βόλτες στη γραφική Τρυπητή και
την Πλάκα (Χώρα), τον ήλιο που δύει από το
κάστρο και τα δροσερά κοκτέιλ σε ατμοσφαιρικό μπαρ με θέα στο Αιγαίο.
Αν ψάχνεις τον παράδεισο του Instagram,
ψάξε να βρεις τα χρωματιστά πλωτά σπίτια
στο Κλήμα, τα Μανδράκια και τον Φυροπόταμο. Αν πάλι αποζητάς τη γαλήνη και την απομόνωση, κάνε την εκδρομή με καραβάκι στον
Πολύαιγο ή αφιέρωσε μερικές μέρες από τις
ρομαντικές διακοπές σου στη γειτονική Κίμωλο και άλλα κοντινά νησιά.

Μικρές Κυκλάδες

Ένας μικρός παράδεισος
Ψάχνεις
έναν
ήρεμο και απομονωμένο καλοκαιρινό προορισμό
για
ζευγάρια;
Αν ναι, τότε σου
έχουμε ένα μυστικό… Το σύμπλεγμα των Μικρών
Κυκλάδων αποτελείται από πανέμορφα μικροσκοπικά
νησιά
που συνδυάζουν
ακριβώς
όσα
έχεις ονειρευτεί:
την αύρα των διάσημων κυκλαδίτικων νησιών συνδυασμένη
με την απόλυτη ηρεμία και την απλότητα που
αρμόζουν στις ρομαντικές διακοπές σου.
Τα παραδεισένια Κουφονήσια (Άνω και Κάτω
Κουφονήσι) με τις εξωτικές παραλίες και τη
νόστιμη κουζίνα, ενώ έχουν απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά ή
άλλα νησιά των Κυκλάδων όπως τη Νάξο,
την Aμοργό, τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη. Στο
Πάνω Κουφονήσι θα λατρέψεις τα πεντακάθαρα νερά και το τοπίο στις παραλίες Πισίνα,
Ιταλίδα, Πορί (και τις κοντινές σπηλιές του
Ξυλομπάτη), Φάνος, Φοίκικας και άλλες.
Τι έχει λοιπόν να σου προσφέρει αυτός ο
ρομαντικός προορισμός εκτός από χαλαρωτικές στιγμές στην παραλία και δροσερές
βουτιές στο Αιγαίο; Μα φυσικά τα πιο φρέσκα
θαλασσινά σε ταβερνάκι, μοναδικές βόλτες
στα κατάλευκα σοκάκια της Χώρας, ηλιοβασιλέματα και κοκτέιλ στο Πορί, φανταστική
θέα από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Εν
τω μεταξύ μπορείς να πεταχτείς στο Κάτω
Κουφονήσι (10 λεπτά με καραβάκι) και να
ανακαλύψεις ακόμα πιο απομακρυσμένες
παραλίες όπως τους Λάκκους, τον Δέτη και
τα Πεζούλια. Εδώ υπάρχει μόνο μια ταβέρνα.
Άλλα διαμαντάκια των Μικρών Κυκλάδων είναι η Δονούσα, η Ηρακλειά και η Σχοινούσα,
τα οποία μπορείς να επισκεφθείς το καθένα
χωριστά ή όλα μαζί, αν έχεις διάθεση για μια
περιπετειώδη εμπειρία περισσότερων νησιών. Οι διασυνδέσεις μεταξύ τους είναι καλές και προσφέρονται για μετακινήσεις, ενώ
καλή είναι και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το
Πάνω Κουφονήσι και τη Νάξο.

Αστυπάλαια

Ετοιμάσου
να
ερωτευτείς
το
νησί-πεταλούδα
Μοιάζει με νησί των Κυκλάδων, όμως δεν
είναι… Τα νησιώτικα σπιτάκια και οι παρθένες παραλίες της Αστυπάλαιας εκπέμπουν
την πιο μεθυστική αύρα των Δωδεκανήσων. Θα το διαπιστώσεις πολύ γρήγορα,

εξερευνώντας τη Χώρα ή ανεβαίνοντας από
το παλιό λιμάνι στον Πέρα Γιαλό. Οι ανεμόμυλοι και οι αυλές γεμάτες ανθισμένα γεράνια
συνθέτουν ένα μοναδικό θέαμα, ενώ για τη
θέα του Αιγαίου από το ενετικό κάστρο δεν
υπάρχουν λόγια…απλά σου κόβει την ανάσα.
Το νησί με το σχήμα πεταλούδας έχει παραλίες για κάθε γούστο: τις αμμώδεις Βάτσες,
τα Καμινάκια (όπου μπορείς να επιλέξεις αν
προτιμάς ξαπλώστρες με ομπρέλα ή φυσική
σκιά) και το Λιβάδι (με θέα τη Χώρα και το
Κάστρο), τον πιο απομακρυσμένο Άγιο Κωνσταντίνο ή τις παραλίες Πέρα Γιαλός και Άγιος Ιωάννης, όπου έχεις πρόσβαση μόνο με
το καραβάκι.
Η Αστυπάλαια είναι ιδανικό νησί για ζευγάρια, απόλυτα συνώνυμο με τις ρομαντικές
διακοπές. Θα λατρέψεις να ανακαλύπτεις τα
παραθαλάσσια χωριά της όπως τη Μαλτεζάνα και το Βαθύ, ενώ θα ερωτευτείς το φαγητό
της: τα πιάτα που θα δοκιμάσεις στις ταβέρνες, όπως το αργομαγειρεμένο κρέας και τα
λαχανικά, μοιάζουν τόσο με σπιτικά που θα
νομίζεις ότι σε προσκάλεσαν ντόπιοι στο σπίτι τους για να σου κάνουν το τραπέζι.

Μονεμβασιά

Μια καστροπολιτεία όπου τα όνειρα βγαίνουν αληθινά
Αν τώρα εσύ
φαντάζεσαι τις
ρομαντικές διακοπές σου σε
ένα μέρος με
κάστρα βγαλμένο από τα
παραμύθια,
τότε αυτή είναι η
καλύτερη πρόταση για σένα:
Η Μονεμβασιά
είναι χτισμένη
επάνω σε ένα
ακρωτήρι στην άκρη της Πελοποννήσου και
απέχει 4 ώρες με το αυτοκίνητο από την Αθήνα. Αποτελεί μια από τις πιο καλά διατηρημένες καστροπολιτείες της Ελλάδας και μοιάζει
να έχει φτιαχτεί για ερωτευμένους και για ζευγάρια στο μήνα του μέλιτος.
Σε κάθε γωνιά της Μονεμβασιάς θα νιώσεις
ένα διαφορετικό συναίσθημα. Οι εναλλαγές
είναι πολλές και γρήγορες: τη μια ατενίζεις το
Αιγαίο από ψηλά, την άλλη περνάς κάτω από
τις αψίδες που κάποτε αποτελούσαν τμήμα
μεσαιωνικής εκκλησίας ή πύλης της πόλης.
H Μονεμβασιά είναι ιδανικός ρομαντικός
προορισμός με boutique και πολυτελή ξενοδοχεία, γραφικές ταβέρνες και στιλάτα
εστιατόρια. Εδώ θα λατρέψεις να περπατάς
ανάμεσα στα καφενεία και τα εργαστήρια χειροτεχνίας στον κεντρικό δρόμο, να χαζεύεις
τα μεγαλόπρεπα αρχοντικά στην Άνω Πόλη
και να κολυμπάς στις κοντινές παραλίες
Αμπελάκια, Γέφυρα και Πορί.
Και αφού βρέθηκες στη νότια Πελοπόννησο, ευκαιρία να γνωρίσεις ακόμα έναν τέλειο
προορισμό για ζευγάρια: την μικροσκοπική
Ελαφόνησο που απέχει μόλις 1,5 ώρα από
τη Μονεμβασιά (με αυτοκίνητο). Θα περάσεις
απέναντι από το λιμάνι της Πούντας και θα
φτάσεις στον Σίμο, όπου θα ανακαλύψεις
όχι μία, αλλά δύο παραδεισένιες, εξωτικές
αμμουδιές.
Ελπίζουμε να απόλαυσες αυτή τη λίστα και να
πήρες αρκετή έμπνευση για τον επόμενο ελληνικό ρομαντικό προορισμό που θα επισκεφθείς. Σε κάθε έναν ξεχωριστά θα ακούσεις
να φτερουγίζει ο μικρός θεός Έρωτας, ανάλογα πάντα με την περίπτωση… ρομαντική
απόδραση, επέτειος ή ονειρεμένος μήνας
του μέλιτος. Φυσικά, στην Ελλάδα υπάρχουν
πολλοί ακόμα προορισμοί ιδανικοί για ζευγάρια, οπότε αν θέλεις να συνεχίσεις την αναζήτηση, σίγουρα θα έχεις πολλές εναλλακτικές
για να επιλέξεις αυτή που σου ταιριάζει.
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πάρει και
μία άλλη μορφή που δεν την είχαμε δει μέχρι τώρα. Είναι ο πόλεμος της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Είναι αυτός ο
πόλεμος που διεξάγεται μέσω των υπολογιστών χρησιμοποιώντας κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά του έντυπου
τύπου. Είναι ο πόλεμος μέσω της παραπληροφόρησης και προπαγάνδας.
Από όποια μεριά και να δεις τον πόλεμο,
όποιον πόλεμο, είναι αιματηρός σκοτώνει,
αφανίζει κόσμο και καταστρέφει περιουσίες. Ωστόσο είναι σοβαρό το θέμα της πολεμικής προπαγάνδας που χρησιμοποιείται
σαν μέθοδο πειθούς και επηρεασμού.
Στο επίκεντρο σε κάθε φάση της ανθρώπινης ιστορίας, βρίσκονται οι πόλεμοι και
συγκρούσεις αντιμαχόμενων συμφερόντων
όπως και τώρα, που μεταφράζονται σε
στρατιωτικές συρράξεις και αντιμαχόμενες
διπλωματίες. Συνεπώς για την δικαίωση της
ανάγκης διεξαγωγής του πολέμου, σκοπό
της δύναμης σε αυτή τη διαμάχη χρησιμοποιείται η προπαγάνδα για να πείσει το
κάθε αντιμαχόμενο μέρος για την δικαίωση του σκοπού του έναντι των αντιπάλων.
Αυτή η προπαγάνδα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στο οπλοστάσιο αυτών που
υποκινούν την κοινή γνώμη της παράταξης
που βρίσκεται στον πόλεμο.
Ο σκοπός και των δύο αντιμαχόμενων πλευρών με τις συνεχείς αναρτήσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, είναι η ανύψωση και
διατήρηση υψηλού ηθικού στο στράτευμα
τους αλλά και στους πολίτες. Το υπουργείο
Άμυνας της Ουκρανίας στα μέσα δικτύωσης
χρησιμοποιεί την αφίσα που έχει αναρτήσει
από τις πρώτες ώρες της ρωσικής εισβολής
και καλεί τους Ουκρανούς πιλότους να διαφυλάξουν τον εναέριο χώρο και αυτοί δηλαδή ο στρατός, θα αναλάβει τα υπόλοιπα.
Αντίστοιχα στον λογαριασμό του ρωσικού
υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν αναρτηθεί οι δηλώσεις του εκπροσώπου του στρατού καθώς και φωτογραφίες από πολεμικές
επιχειρήσεις και ασκήσεις.
Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουν
αναρτήσει στο διαδίκτυο, πρωταγωνιστές
και νικητές είναι οι Ουκρανοί, με τους Ρώσους στρατιώτες να παρουσιάζονται ως
ηττημένοι, όπως με αυτά τα νεαρά παιδιά
που έχουν συλληφθεί και έχουν παραδώσει
τον οπλισμό τους.
Οι Ρώσοι δεν έχουν αναρτήσει φωτογραφίες από τις μάχες ακόμα αλλά δημοσιεύουν
στιγμιότυπα από τις ασκήσεις, εστιάζοντας
στην υπεροπλία των ρωσικών ένοπλων
δυνάμεων.
Η Ρωσία συνεχίζει τη στρατιωτική της ανάπτυξη μέσα στην Ουκρανία και προσπαθεί
επίσης να ελέγξει την αφήγηση των μέσων
ενημέρωσης. Ποιες είναι όμως οι τακτικές
που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο και αποτελούν τον «πόλεμο της πληροφορίας»;
Δυο δημοσιογράφοι του BBC εξέτασαν
ορισμένα παραδείγματα των μεθόδων
που χρησιμοποιούν τα φιλορωσικά μέσα
ενημέρωσης.

Ανεπιβεβαίωτα βίντεο
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Αν δεν ντρέπονται αυτοί,
ντρέπονται τα ψέματα
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Τα φιλο-ρωσικά μέσα έχουν πρόσφατα
προβάλει μη επαληθευμένο περιεχόμενο
σχετικά με την Ουκρανία. Για παράδειγμα,
ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε
ένα ανεπιβεβαίωτο βίντεο που φέρεται να
δείχνει μετανάστες να δέχονται πυροβολισμούς από τις ουκρανικές δυνάμεις στα σύνορα με τη Λευκορωσία.
Το κακής ποιότητας βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε με κάμερα υπέρυθρων, αναρτήθηκε στο Facebook στις αρχές Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα πολλά ρωσικά μέσα
ενημέρωσης να επικαλεστούν «αναφορές
τοπικών μέσων ενημέρωσης» που έλεγαν ότι Ουκρανοί στρατιώτες πυροβολούν
πρόσφυγες.
Ο στρατιώτης στον λογαριασμό του οποίου στο Facebook πρωτοεμφανίστηκε το βίντεο, δήλωσε ότι ο λογαριασμός του στην
πλατφόρμα είχε παραβιαστεί.
Ένας τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος
και μια μη κυβερνητική οργάνωση που είχαν δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με το υποτιθέμενο περιστατικό, επίσης ισχυρίστηκαν
ότι οι λογαριασμοί τους είχαν παραβιαστεί.
Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς.
Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν ιστορικό προώθησης «συναισθηματικού» περιεχομένου και αμφισβητήσιμων ισχυρισμών
που παρουσιάζουν την Ουκρανία με αρνητικό τρόπο. Αυτό συμπεραίνεται από τις
ειδήσεις που μας έρχονται από το μέτωπο
των συγκρούσεων. Ποιος όμως μας εξασφαλίζει την εγκυρότητα αυτής της είδησης;
Το 2014 η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε επανειλημμένα μια γυναίκα πρόσφυγα
να ισχυρίζεται ότι τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν εκτελέσει ένα τρίχρονο αγόρι.
Δεν προσκομίστηκαν ποτέ στοιχεία που να
υποστηρίζουν την μαρτυρία της και η είδηση αποσύρθηκε αργότερα. Το περιστατικό
έγινε γνωστό ως η ιστορία του «σταυρωμένου αγοριού».
Πιο πρόσφατα, το Channel Five, ένα τηλεοπτικό κανάλι με έδρα την Αγία Πετρούπολη, ισχυρίστηκε ότι η ειδική αποστολή
παρακολούθησης του Οργανισμού για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(OSCE) στην Ουκρανία, είχε αποκαλύψει
στοιχεία για παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων στην ανατολική περιοχή του
Ντονμπάς.
Το κανάλι ισχυρίστηκε ότι οι παρατηρητές
του OSCE είχαν βρει «φορητά κρεματόρια»
στη ζώνη επιχειρήσεων των κοινών δυνάμεων του ουκρανικού στρατού, τα οποία
«υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των σωμάτων των οποίων τα όργανα
είχαν συλλεχθεί παράνομα».
Για το ίδιοι θέμα η ρωσική τηλεόραση ισχυρίστηκε επίσης – χωρίς όμως να δώσει αποδείξεις – ότι ο OSCE πιστεύει ότι η Global
Rescue, μια διεθνής εταιρεία που παρέχει
υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, ασφάλειας, εκκένωσης και διαχείρισης κρίσεων,
«μπορεί να συνδέεται με αυτή την παράνομη δραστηριότητα». Ωστόσο, εκπρόσωπος
του OSCE δήλωσε στο BBC ότι «δεν έχει
παρατηρήσει κάτι τέτοιο ούτε έχει αναφερθεί σε αυτούς τους ισχυρισμούς». Η Global
Rescue δήλωσε στο BBC ότι «δεν έχει
βρεθεί στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν δύο
χρόνια» και ότι δεν έχει «καμία γνώση των
πρόσφατων γεγονότων στην Ουκρανία».

proutis0107@rogers.com

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με μία
αλυσίδα ειδήσεων που έρχονται καθημερινώς. Είναι δύσκολο και δεν θα είμαστε
συνεπείς με το να πιστέψουμε όλα τα όσα
ακούγονται είναι αληθινά γεγονότα, αλλά
περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πολλά
μέσα «ενημέρωσης» δημοσιεύουν αυτά τα
«νέα» που διαψεύδονται μετά από την άλλη
πλευρά. Τα Δυτικά μέσα ενημέρωσης έχουν
επιδοθεί σε ένα καταιγισμό πολλές φορές
κατασκευασμένων «νέων».
Είναι τόση τυφλή η αφοσίωση τους θαρρείς
και υπάρχει εντολή να παίρνουν μονομερώς τη θέση της Ουκρανίας. Διαστρεβλώνουν τα γεγονότα του πραξικοπήματος του
2014, για αυτούς δεν υπάρχει νεοναζισμός
και τάγματα θανάτου στην Ουκρανία. Δεν
γίνονται ακόμα και τώρα δολοφονίες των
αντιφρονούντων στην Ουκρανία από τα
τάγματα θανάτου.
Ο τύπος στην πλειονότητα του στην Ελλάδα, παίρνει μία θέση χωρίς καμία επιφύλαξη υπέρ των Ουκρανών, του ΝΑΤΟ, όπως
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.
Γυρνάει την πλάτη στην πρόσφατη ιστορία
ειδικά της Ελλάδας. Αγνοείται το γεγονός
ότι η Ελλάδα έχει υποφέρει πολλές φορές
από τις Δυτικές υπερδυνάμεις. Η Ιστορία
μας έχει δώσει πολλά μαθήματα και αν δεν
τα καταλάβουμε η ιστορία θα γυρίσει σαν
τραγωδία για τον ελληνισμό. Έχουμε στοιχηθεί με τους Ουκρανούς. Ακόμα η Ελληνική κυβέρνηση αντίθετα με άλλα κράτη
που έστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια και
φαρμακευτικό υλικό, έχει στείλει χρηματικό ποσόν μισού δισεκατομμυρίου Ευρώ
στην Ουκρανία και μεγάλο αριθμό ατομικού
οπλισμού Καλάσνικωφ. Η Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι στην λάθος μεριά της ιστορίας και θα το πληρώσει ακριβά στο μέλλον.
Ξεχνάμε ότι είμαστε πρωτίστως Έλληνες

και το συμφέρον μας είναι η Ελλάδα και όχι
η Ουκρανία.
Να είμαστε και Ουκρανοί σήμερα και ότι
άλλο θέλεις...!!! αλλά πρέπει ....όσο Ουκρανός είσαι σήμερα να είσαι το ίδιο και...Ελληνοκύπριος που από το 74 έχει συγγενείς
αγνοούμενους.. Αιτία σύμμαχος του ΝΑΤΟ
που έκανε την εισβολή.
Όσο Ουκρανός είσαι, να είσαι και Έλληνας
μεροκαματιάρης ψαράς που τον διώχνουν
από τα ελληνικά νερά οι Τούρκοι λιμενικοί ..!!! αλλά δε θέλεις να σπάσεις αυγά
με το ΝΑΤΟ που το θεωρείς παράγοντα
σταθερότητας.
Να είσαι Ουκρανός, να είσαι και Πόντιος
που του έσφαξαν την μισή του οικογένεια το
1922. Ήταν οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης
που εσύ έχεις βάλει την ουρά ανάμεσα στα
σκέλια σου και σέρνεσαι δουλικά στις επιταγές τους και τσιμουδιά.
Να είσαι Ουκρανός, αλλά να είσαι και Μικρασιάτης που φεύγοντας από το λιμάνι της
Σμύρνης, γύρισες πίσω το βλέμμα και είδες
το σπίτι σου να καίγεται.!!! Οι Γερμανοί,
Γάλλοι και Άγγλοι δεν είναι οι υπεύθυνοι; Οι
σημερινοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να είσαι και Σέρβος που είδε ακρωτηριασμένα παιδιά και αίμα στην χώρα του όταν
βομβάρδιζαν ειρηνευτικά το ΝΑΤΟ που
τόσο πολύ υποστηρίζεις και ελπίζεις ότι θα
σε σώσει.!!! (δύστυχε)
Να είσαι άνθρωπος ειλικρινής που τολμά
να κοιμάται δίχως τύψεις το βράδυ.!! Με καθαρή συνείδηση....!!!
Μόνο υποκριτής να μην είσαι!!!
Ο Ρώσος είναι μία μέρα στην Ουκρανία.....
Φωνάζεις για Κυρώσεις.!!
Ο Τούρκος 48 χρόνια στην Κύπρο...!!!
Ούτε μία κουβέντα.!!!!
Όπως σε ενοχλεί η κατοχή μέρους της
Ουκρανίας....
Από τους Ρώσους..!!!
Το ίδιο και περισσότερο ακόμη θα έπρεπε
να σε ενοχλεί η κατοχή μέρους της.... Κύπρου από τους... Τούρκους εδώ και... 48
χρόνια....
Θέλεις να το παίξουμε «Εμείς και Αυτοί»;
Μη κλείνεις τα μάτια σου, κοίτα γύρω σου,
δες τους «συμμάχους». Η περιοχή μας λένε
αυτοί, είναι ΝΑΤΟική επικράτεια… Μη το
δεχτείς, η περιοχή μας είναι μέσα στα σύνορά μας, είναι η πατρίδα μας η Ελλάδα είναι
ο λαός της, σε αυτόν που θα πρέπει να έχεις
εμπιστοσύνη. Η πατρίδα να μην αφήσει Έλληνα φαντάρο να βγει έξω από τα σύνορα.
Να μη γίνει κρέας στα κανόνια των Ιμπεριαλιστών. Ο ένας για όλους και όλοι για τον
ένα.
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Lagana
Semolina Halva
•
•
•
•

(serves 8-10)
2 cups (medium) Semolina flour
8 Tbsp. unsalted butter
8 Tbsp. light olive oil (or vegetable
oil)
2 cups sugar + 1 cup sugar reserved

•
•
•
•
•
•

1/2 cup whole pine nuts
4 cups water
4 whole cloves
1 cinnamon stick
2 strips of orange peel
cinnamon for garnish

1.
Place
your
tarama in a bowl and fill up
with enough water to just
cover your roe. Allow the
tarama to soak in the water
for an hour to remove the
Πήτερ
salty flavour.
Μινάκης
2.
Empty
your
tarama in a strainer and
allow to drain-off for a couple of moments.
Now add your strained tarama into your food
processor and process on “high” until the
roe becomes a lightÂ colour, few eggs are
visible and in the end, has become a creamy emulsification.
3.
With the food processor still running on high, slowly add your stream of olive oil.
You may add your lemon juice in stages and stop to taste and adjust according to your
personal preference.
4.
The end result of your Taramosalata will be a thick and fluffy mixture that will
resemble the consistency of a mayonnaise.
5.
Place your Taramosalata in a serving dish and garnish with a black olive and
some lemon wedges. Serve with pita bread or crusty baguette.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ζάχαρη κρατημένη
1/2 φλιτζάνι ολόκληρα κουκουνάρια
4 φλιτζάνια νερό
4 ολόκληρα γαρίφαλα και 1 ξυλάκι
κανέλας
2 φέτες φλούδας πορτοκαλιού
κανέλα για γαρνίρισμα

1.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά ρίχνουμε το βούτυρο και όταν λιώσει
ρίχνουμε το σιμιγδάλι ανακατεύοντας συνεχώς. Όταν το σιμιγδάλι πάρει ένα κοκκινωπό
χρώμα, προσθέτουμε το κουκουνάρι και το ανακατεύουμε για ένα λεπτό. Αποσύρουμε
από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη.
2.
Σε μια άλλη κατσαρόλα προσθέτουμε το νερό, 2 φλιτζάνια ζάχαρη, τις φλούδες
πορτοκαλιού, το γαρίφαλο και το ξυλάκι κανέλας και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Μετράμε 5 λεπτά από το σημείο βρασμού και μετά κατεβάζουμε από τη φωτιά.
3.
Αφαιρούμε τα αρωματικά από το υγρό και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το
σιμιγδάλι και προσθέτουμε το κρατημένο 1 φλιτζάνι ζάχαρη.
4.
Τοποθετούμε ξανά στη φωτιά σε μέτρια φωτιά και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα μέχρι το μείγμα να μην κολλάει πλέον στα τοιχώματα της
κατσαρόλας.
6.
Αφήνουμε τον χαλβά να κρυώσει πριν τον βάλουμε στο ψυγείο. Καλύπτουμε
προσεκτικά με πλαστική μεμβράνη. Ο χαλβάς μπορεί να κρατηθεί για μια εβδομάδα.
7.
Σερβίρουμε τον χαλβά δροσερό ή σε θερμοκρασία δωματίου με επικάλυψη κανέλας και ένα ποτήρι κρύο νερό.

Greek Independence Supper Club

Event by Peter Minaki

SUNDAY, MARCH 27, 2022 AT 6 PM – 9:45 PM Kitchen at St. Lawrence Market
To Reserve Your Seats:
https://www.facebook.com/events/514523036772362
Join me on Sunday, March 27th at St. Lawrence Market Kitchen for a 5-course feats where
we will celebrate Greek Independence Day.
Greek wines and spirits will be paired with all the courses, as selected by my friends at
Kolonaki Group.
Many specialty products from Greece will be provided by BuyGreek.shop, including Cretan
olive oil and balsamic vinegar at your table.

•
•
•
•

1 1/2 cups of room temperature
water
3 1/2 cups of all-purpose flour
Sesame seeds
Pre-heated 375F oven

1.
In a largebowl, add your luke-warm
water, yeast and sugar and stir to mix. Allow
the yeast a few minutes to activate. Now add
the flour and the salt and mix thoroughly with a
heavy wooden spoon. You may also use your
bread mixing attachment on your Kitchenaid
(or whatever brand you have). If the dough
mixture still looks to dry, add some more water in
increments.
2.
Cover the bowl with plastic wrap and
allow to rise for 60-90 minutes or until doubled
in size. min. You may do this step just before
bedtime too!
3.
Take the wrap off the bowl, treat your
hands with some flour, punch the dough down and empty onto your work surface. Divide
the dough into two.
4.
Using your hands (treat with flour), form your Laganes (should be rectangular
shaped with rounded ends) with your fingers. Pinch, rotate and let gravity help you form the
shape. Place each piece of dough on your parchment-covered baking sheet ( 2 Laganes to
each tray) and continue to form the Lagana by stretching it into shape.
5.
Allow the dough to rest and rise again for another 45-60 minutes. Pre-heat your
oven to 375F oven (middle rack). Sprinkle each Lagana with sesame seeds.
6.
Fifteen minutes before baking, using your fingertips, poke-down each Lagana to
deflate and make indents. Place in the oven and bake for 20-25 minutes. Place on a cooling
rack to…well, cool.

Λαγάνα

Σιμιγδαλένιος Χαλβάς
( 8-10 τεμάχια)
• 2
φλιτζάνια
(μέτριο)
αλεύρι
σιμιγδαλιού
• 8 κ.σ. ανάλατο βούτυρο
• 8 κ.σ. ελαφρύ ελαιόλαδο (ή φυτικό
λάδι)
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη + 1 φλιτζάνι

(makes 2)
baking sheet covered with parchment
paper
2 tsp. of active dry yeast
1 tsp. of sugar
1 1sp. of coarse sea salt

•
•
•
•
•

( 2 τεμάχια)
ταψί καλυμμένο με λαδόκολλα
2 κουτ. ξηρή μαγιά
1 κουτ. ζάχαρη
1 πρεζα αλάτι
1 1/2 φλιτζάνι νερό σε θερμοκρασία

•
•
•

δωματίου
3 1/2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
σουσάμι
Προθερμασμένος φούρνος 375
Φαρενάιτ

1.
Σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε το χλιαρό νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη και
ανακατεύουμε. Αφήνουμε τη μαγιά μερικά λεπτά να ενεργοποιηθεί. Τώρα προσθέτουμε το αλεύρι και το αλάτι και ανακατεύουμε καλά με μια βαριά ξύλινη κουτάλα. Επίσης
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εξάρτημα ανάμειξης ψωμιού στο μίξερ Kitchenaid (ή
σε οποιαδήποτε μάρκα έχετε). Εάν το μείγμα της ζύμης εξακολουθεί να φαίνεται στεγνό,
προσθέτουμε λίγο περισσότερο νερό σταδιακά.
2.
Καλύπτουμε το μπολ με πλαστική μεμβράνη και το αφήνουμε να φουσκώσει για
60-90 λεπτά ή μέχρι να διπλασιαστεί σε μέγεθος.
3.
Αφαιρούμε το περιτύλιγμα από το μπολ, απλένουμε στα χέρια μας με λίγο αλεύρι
και αδειάζουμε στην επιφάνεια εργασίας. Χωρίζουμε τη ζύμη στα δύο.
4.
Με τα αλευρωμένα χέρια, σχηματίζουμε με τα δάχτυλα τις Λαγάνες (πρέπει να είναι ορθογώνιου σχήματος με στρογγυλεμένες άκρες). Απλώστε, περιστρέψτε τη ζύμη σας
και αφήστε τη βαρύτητα να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το σχήμα. Τοποθετούμε στο
ταψί και συνεχίζουμε να σχηματίζουμε τη λαγάνα τεντώνοντάς την έτσι ώστε να έχουμε
το επιθυμητό σχήμα.
5.
Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί και να φουσκώσει ξανά για άλλα 45-60 λεπτά.
Προθερμένουμε το φούρνο στους 375 Φαρενάιτ(μεσαία σχάρα). Πασπαλίζουμε κάθε Λαγάνα με σουσάμι.
6. Δεκαπέντε λεπτά πριν το ψήσιμο, με τα δάχτυλά σας, τραβήξτε κάθε Λαγανά για να
ξεφ
ουσκώσει και να κάνετε εσοχές. Τοποθετούμε στο φούρνο και ψήνουμε για 20-25
λεπτά. Τοποθετούμε σε μια σχάρα για να... κρυώσει καλά.
Appetizers
Gigantes Beans With Padron Peppers,
Sea Salt
Tartines smeared with Taramosalata,
Baby Shrimp, Dill
Lentil Salad with Smoked Mackerel
Homemade Bread
served with Boutari Moschofilero white
1st Course: Spring Salad with Kumquat,
Mint, Pecan, Citrus Dressing
paired with Boutari Moschofilero white

2nd Course: Seafood Pilaf from Kavala
paired with Boutari Naoussa red
Main course: Cod Plaki served with
Seasonal Vegetables
paired with Kir Yianni Xinomavro Rose
Dessert: Phyllo Flutes With Halva/But
Filling
paired with Samos Vin Doux
Greek coffee
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Ρώσοι αθλητές: "Μην μας τιμωρείτε
λόγω πολιτικών πιέσων"

Ντίνος
Μέλλιος

Οι Ρώσοι αθλητές
με κοινή τους ανακοίνωση διαμαρτύρονται για τον
αποκλεισμό τους
από τις αθλητικές διοργανώσεις
και ζητούν την
αναθεώρηση των
αποφάσεων των

ομοσπονδιών.
Οι Ρώσοι αθλητές που αποκλείονται
από τις αθλητικές διοργανώσεις εξέδωσαν
ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα αποκλεισμού από τις αθλητικές ομοσπονδίες μετά
τις συστάσεις της ΔΟΕ ώστε να απαγορεύεται σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές
αλλά και αξιωματούχους η συμμετοχή τους

σε αγώνες και τουρνουά λόγω της εισβολής
της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με αυτή οι Ρώσοι αθλητές σημειώνουν πως είναι αντίθετοι στην αθλητική
γενοκτονία των Ρώσων και Λευκορώσων
Αθλητών και ζήτησαν απ' όλους να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους.

Άννα Κορακάκη: Χρυσή στο
Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου
Η Άννα Κορακάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 10μ. πιστόλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Κάιρο.
Η Ολυμπιονίκης του Ρίο προκρίθηκε με την
δεύτερη καλύτερη επίδοση και έφτασε στον τελικό με την Ινδή Έσα Σινγκ. Εκεί, επικράτησε με
16-4 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Άννας
Κορακάκη μέσα στο 2022.

“ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ” Ο Ιησούς Χριστός πάντοτε έλεγε
την αλήθεια. Μια μεγάλη αλήθεια που είπε ήταν και η εξής: “Στενός και
δύσκολος είναι ο δρόμος μου και λίγοι, πολύ λίγοι είναι εκείνοι που
μπαίνουν σ’αυτόν, που τον προτιμούν. Ενώ ο δρόμος της απώλειας
είναι φαρδύς και εύκολος και πάρα πολλοί είναι αυτοί που τον
ακολουθούν.” Δύο αδελφές μεγάλωσαν χωρίς πατέρα. Στα φοιτητικά
τους χρόνια, η μια από αυτές γνώρισε τον Χριστό. Σε λίγα χρόνια
παντρεύτηκε ένα πιστό άνθρωπο και δημιούργησαν μια ευλογημένη
οικογένεια. Μια μέρα αποφάσισε να πάει να μείνει μερικές μέρες στο
σπίτι της αδελφής της για να της δείξει με τη ζωή και τα λόγια της την
αγάπη του Θεού. Ένα απόγευμα, καθώς μιλούσαν, η αδελφή της άρχισε
να κατηγορεί κάτι συγγενικά τους πρόσωπα. Η πιστή κοπέλα αντέδρασε
σ’αυτό και πριν καταλάβει, η αδελφή της άρχισε να τη χτυπά με μπουνιές
πολύ άσχημα. Ούτε που σήκωσε το χέρι της, ούτε προφυλάχθηκε.
Η ζωή με τον Χριστό κοστίζει ακριβά, αγαπητοί μου. Αν αγαπάς τον
Χριστό, οι φίλοι σου θα γίνουν εχθροί σου. Το είπε ο ίδιος ο
Χριστός: “Για το όνομά μου θα σας κακολογήσουν, θα σας διώξουν, θα
σας μισήσουν οι άνθρωποι”. Μίλα τους για ανήθικα πράγματα. Όλα τα
δέχονται. Μόλις ανοίξεις το στόμα σου και πεις κάτι για τον Χριστό, δεν
σε θέλουν στην παρέα τους. Κοστίζει το να είσαι Χριστιανός. Εύχομαι
όλοι μας να γίνουμε θαρραλέοι μάρτυρες του Χριστού, ότι και να μας
κοστίσει αυτό!

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

Συλλογή μεταλλίων από τους
Ελληνες πυγμάχους στη Ρουμανία
Το διεθνές τουρνουά Πυγμαχίας που
διεξάγεται στη Ρουμανία, βάφτηκε…
«γαλανόλευκο».
Το διεθνές τουρνουά Πυγμαχίας που διεξάγεται στη Ρουμανία, βάφτηκε… «γαλανόλευκο». Οι Ελληνες πρωταθλητές σε ακόμα
μία μεγάλη διοργάνωση έχουν διαπρέψει
προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς και
συγκίνησης στους φίλους του αθλήματος.
Η χώρα μας μέχρι στιγμής έχει κατακτήσει
έντεκα μετάλλια! Το χρυσό μετάλλιο στην
κατηγορία των 46κ. κατέκτησε η Αννα Μαρία Τριφύλλη, ενώ το ασημένιο φόρεσαν
στο στήθος οι Μαρία Γεωργοπούλου (54κ.)
και Ιωάννα Κάντζαρη (57κ.). Ο Βελής Ρέμος
(54κ.) και η Ελένη Χολίδη (52κ. Νεανίδων)
συμπλήρωσαν το παζλ των επιτυχιών, καθώς κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.
Στους σημερινούς τελικούς θα αγωνιστούν

οι: Κώστας Σαρηγιαννίδης (50κ.), Γιώργος
Πλέας (57κ.), Βασίλης Τοπαλος (60κ.), Λευτέρης Τσεβρενίδης (75κ.), Ζαχαρίας Λαγούδης (71κ.) και Μιχάλης Τσαμαλίδης (86κ.),
με την ευχή όλων να ανέβουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Αναμφίβολα τα 11 μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελλάδα στο διεθνές τουρνουά
αποτελεί τεράστια επιτυχία και αποδεικνύει
ότι το μέλλον του αθλήματος είναι ευοίωνο.

Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες:
Κρίνεται η τύχη των Ρώσων αθλητών
Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την παρουσίας της
ρωσικής ομάδας στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, που ανοίγουν την Παρασκευή (4/3) με
την Τελετή Έναρξης και η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή καλείται μέσα στην Τετάρτη (2/3) να πάρει την απόφαση συμμετοχής
ή όχι των Ρώσων στη διοργάνωση.
Η ρωσική παραολυμπιακή ομάδα, αποτελούμενη από 71 αθλητές και αθλήτριες
βρίσκεται ήδη στο Πεκίνο. Την ίδια στιγμή

πλήρη ομάδα με 20 αθλητές και αθλήτριες
στέλνει η Ουκρανία, με τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή να κρατά για λόγους
ασφάλειας μυστικό τον χρόνο άφιξής της
στην κινεζική πρωτεύουσα.
Η ελληνική αποστολή αναχώρησε το βράδυ
της Τρίτης (1/3) για το Πεκίνο, με αρχηγό τον
Αλέξανδρο Χέλμουτ Ταξιλδάρη. Οι αθλητές
που θα συμμετέχουν στους Χειμερινούς
Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι η Εύα Νίκου στο αλπικό σκι, μαζί με τον συνοδό και
αθλητή Δημήτρη Προφέντζα, και ο Κωνσταντίνος Πετράκης στη χιονοσανίδα.

Κορακάκη: Χάλκινο στο μεικτό
μαζί με τον Διονύση
Δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο κύπελλο
σκοποβολής για την Αννα Κορακάκη, αυτή
τη φορά με τον αδερφό της, Διονύση.
Συλλογή μεταλλίων κάνει η Αννα Κορακάκη
στο Κάιρο, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο
Κύπελλο σκοποβολής.
Μετά το χρυσό μετάλλιο στο 10αρι πιστόλι,
κατέκτησε και το χάλκινο, αυτή τη φορά στο
μεικτό των 10 μέτρων με αεροβόλο πιστόλι,
μαζί με τον αδερφό της.
Η Αννα και ο Διονύσης Κορακάκης έφτασαν
μία ανάσα από τον αγώνα για το χρυσό,
ωστόσο στο πρώτο από τα δύο γκρουπ
4αδων στον τελικό, έπεσαν πάνω στο εξαιρετικό δίδυμο των Αρούνοβιτς και Μίκετς

από την Σερβία.
Οι Σέρβοι έφτασαν στον τελικό και πήραν
το χρυσό από το δίδυμο της Τουρκίας, με τα
αδέρφια Κορακάκη ωστόσο να κατακτούν
το χάλκινο.

Μπάσκετ – Παγκόσμιο Κύπελλο: Πανηγυρική
νίκη για την Εθνική επί της Τουρκίας
Αγκαλιά με την πρόκριση στο Παγκόσμιο
Κύπελλο βρίσκεται η Εθνική μπάσκετ, μετά
τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί της Τουρκίας, 76-67, στην Κωνσταντινούπολη. Στο
ΝΒΑ, οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, με
τον Γιάννη ξανά απολαυστικό.
Οι Έλληνες διεθνείς πανηγυρίζουν έξαλλα. Μόλις έχουν θριαμβεύσει μέσα στην
Κωνσταντινούπολη.
Πρωταγωνιστής στα… μπουγέλα ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Η χαρά
είναι μεγάλη.

Με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της επί της
Τουρκίας με 76-67 μέσα στο Σινάν Ερντέμ
η Εθνική έφτασε τις τρεις στην πρώτη φάση
των προκριματικών, περνάει στην επόμενη
και αγκαλιάζει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.
Ας είναι καλά ο γίγαντας Παπαγιάννης, που
σκέπασε τα καλάθια με 21 πόντους και 9
ριμπάουντ, και ο Αγραβάνης με τα δύο μεγάλα τρίποντα στην τελευταία περίοδο, που
κλείδωσαν το παιχνίδι.
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Ζελένσκι: Αν πέσει η Ουκρανία, θα ακολουθήσουν οι χώρες της Βαλτικής
συνέχεια από τη σελίδα 9
Να μιλήσω απευθείας με τον Πούτιν
«Όλος ο κόσμος πρέπει να μιλήσει στον
Πούτιν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γι’ αυτό
πρέπει να μιλήσω κι εγώ στον Πούτιν. Πρέπει να μιλήσουμε χωρίς προϋποθέσεις. Είμαι έτοιμος να συζητήσω για όλα τα ζητήματα» είπε ο Ζελένσκι και απευθυνόμενος
στον Ρώσο πρόεδρο τόνισε: Κάθισε κάτω
μαζί μου, όχι όμως στα 30 μέτρα μακριά».
«Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν αμάχους. Αν δεν
σταματήσουν τώρα, πόσο νομίζετε ότι θα
αντέξουμε; Πόσο θα μπορέσουμε να αντέξουμε;», τόνισε σε δραματικούς τόνους.
Χαρακτήρισε «καθήκον» την υπεράσπιση
της πατρίδας και έκανε έκκληση στις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών. «Να γνωρίζουν οι Ρωσίδες μητέρες που στέλνουν
στη μάχη τα παιδιά τους, 18 χρονών, τι

συμβαίνει. Θέλω να καταλάβουν γιατί στέλνουν τα παιδιά τους εδώ», υπογράμμισε και
πρόσθεσε: «Οι Ρώσοι χάνουν περισσότερους ανθρώπους από ό, τι εμείς. Φέρνουν
μαζί τους εργαλεία για να αποτεφρώσουν
τα πτώματά τους. Ίσως οι μητέρες να μη
μάθουν ποτέ πως τα παιδιά τους πέθαναν
εδώ».
«Είμαστε η άμυνα ανάμεσα στην Ρωσία και
τον πολιτισμό. Ο χρόνος έχει σταματήσει
για μας», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι έως
τώρα έχουν χάσει μόνο λίγες μικρές πόλεις.
«Έφεραν μαζί τους κρεματόρια»
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα που έχουν εμπλακεί στον
πόλεμο κατά της Ουκρανίας έχουν φέρει
μαζί τους κινητά κρεματόρια. «Το ξέρετε ότι
(τα ρωσικά στρατεύματα –σ.σ.) έχουν φέρει
μαζί τους κρεματόρια; Απλά έφεραν μαζί
τους κρεματόρια. Δηλαδή δεν ετοιμάζονται

να δείξουν στις οικογένειες τους, στις μητέρες, ότι τα παιδιά τους σκοτώθηκαν, ότι
τα σκότωσαν, ότι ήρθαν στην Ουκρανία
για να μας σκοτώσουν και εμείς υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας, την ελευθερία μας, τα σπίτια μας, για αυτό πεθαίνουν. Αυτά τα παιδιά μεταφέρουν αυτά
τα κρεματόρια. Καταλαβαίνουν ότι μεταφέρουν κάτι που για τα ίδια. Αυτό είναι
απλά φοβερό. Δεν καταλαβαίνω. Αυτές
είναι πράξεις γενοκτονίας και φασισμού»,
τόνισε.
Είπε ότι οι Ουκρανοί δεν θέλουν να σκοτώνουν Ρώσους στρατιώτες και υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας
και οι Ουκρανοί γιατροί δείχνουν ανθρωπιά, σώζοντας τους Ρώσους αιχμαλώτους
τραυματίες.
Απαντώντας στο ερώτημα για την υποστήριξη που έχει η Ουκρανία εκ μέρους
του Ισραήλ, είπε ότι έχει καλές σχέσεις με
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το Ισραήλ, αλλά δεν νοιώθει ότι αυτό έχει
«τυλιχθεί με την ουκρανική σημαία», ενώ
ευχαρίστησε τους Εβραίους για τις προσευχές τους στο τείχος των δακρύων στην
Ιερουσαλήμ.
Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία
ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ο Τούρκος
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βοηθάει
την Ουκρανία με πολλούς τρόπους.

Πώς θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία – Τα 5 σενάρια
διαφύγει στο εξωτερικό είτε θα δολοφονηθεί. Ο πρόεδρος Πούτιν θα κηρύξει την νίκη
του ρωσικού στρατού και θα αποσύρει τις
δυνάμεις από τη χώρα. Χιλιάδες πρόσφυγες θα συνεχίσουν να κατακλύζουν την Ευρώπη. Η Ουκρανία θα γίνει μια χώρα σαν
τη Λευκορωσία.
Ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας ήδη διανύει την 8η ημέρα του, με καταστροφικές
συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές, υποδομές,
ενέργεια, οικονομία και πληθωρισμό. Το τέλος των εχθροπραξιών κανείς δεν μπορεί
να το προβλέψει με ακρίβεια. Όμως, οι αναλυτές έχουν καταλήξει σε ορισμένα πιθανά
συνέχεια. Ας δούμε ποια είναι αυτά:
Ένα σύντομος πόλεμος
H Ρωσία θα κλιμακώσει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αυξάνοντας τις αεροπορικές επιδρομές και πλήττοντας βασικές
υποδομές της χώρας. Η ενεργειακή τροφοδοσία θα διακοπεί, ενώ οι τηλεπικοινωνίες
θα «πέσουν». Χιλιάδες άμαχοι θα πεθάνουν. Παρά τη γενναία αντίσταση, το Κίεβο
θα περιέλθει σε ρωσικά χέρια μέσα σε ορισμένες ημέρες. Η κυβέρνηση θα αντικατασταθεί από ένα καθεστώς ελεγχόμενο από
τη Μόσχα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είτε θα

Ένας μεγάλης διάρκειας πόλεμος
Ίσως πιο πιθανό σενάριο σε σχέση με το
πρώτο. Οι ρωσικές δυνάμεις θα επιβραδύνουν την προέλασή τους, λόγω μειωμένου
ηθικού και προβλημάτων στον ανεφοδιασμό. Θα χρειαστούν χρόνο για να ελέγξουν
πόλεις – κλειδιά, όπως το Κίεβο, όπου οι
μάχες θα δίνονται στους δρόμους και στα
στενά. Θα ακολουθήσει μια μακρά πολιορκία. Η κατάσταση θα θυμίζει τον καταστροφικό πόλεμο στην Τσετσενία, τη δεκαετία
του ‘90. Ακόμη κι αν οι Ρώσοι καταφέρουν
να ελέγξουν ορισμένες πόλεις, δύσκολα
θα μπορέσουν να διατηρήσουν αυτόν τον
έλεγχο. Μετά από πολλά χρόνια, και πιθανώς υπό μια νέα ηγεσία στη Μόσχα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από την
Ουκρανία, όπως ακριβώς έκαναν και στο
Αφγανιστάν το 1989.
Ένας ευρωπαϊκός πόλεμος
Ο πρόεδρος Πούτιν θα προσπαθήσει να
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ανακτήσει εδάφη της πρώην ρωσικής αυτοκρατορίας, στέλνοντας στρατεύματα σε
πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, όπως η
Μολδαβία και η Γεωργία οι οποίες δεν είναι
μέλη του ΝΑΤΟ. Εναλλακτικά, το Κρεμλίνο θα χαρακτηρίσει ως πράξη επίθεσης, η
οποία χρήζει απάντησης, τον εξοπλισμό της
Ουκρανίας με όπλα από τη Δύση. Θα απειλήσει να στείλει στρατεύματα στις βαλτικές
χώρες -που είναι μέλη του ΝΑΤΟ- όπως η
Λιθουανία.
Διπλωματική λύση
Οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί. Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν. Οι διπλωμάτες μπορούν ελεύθερα να μετακινούνται
από και προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Ρώσοι και Ουκρανοί έχουν ήδη συναντηθεί δύο
φορές εν μέσω του πολέμου. Ενδεχομένως,
δεν έχει γίνει πολλή πρόοδος, αλλά αρκεί το
γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα διαπραγμάτευσης μιας εκεχειρίας. Το ερώτημα είναι,
όμως, αν θα υπάρξει μια συμφωνία, η οποία
θα οδηγήσει και σε άρση των ρωσικών κυρώσεων, το οποίο θεωρείται ζητούμενο για
τη Μόσχα.
Με βάση αυτό το σενάριο: Ο πόλεμος θα
εξελιχθεί αρνητικά για τη Ρωσία, Οι κυρώσεις θα αρχίσουν να αποσταθεροποιούν τη
Μόσχα. Ο Πούτιν θα σκέφτεται ότι η συνέχιση του πολέμου αποτελεί μεγαλύτερη απειλή από ό,τι ο ατιμωτικός τερματισμός του.
Η Κίνα θα παρέμβει και θα ασκήσει πιέσεις
στη Μόσχα ώστε να συμβιβαστεί. Την ίδια
ώρα, η Ουκρανία, βλέποντας τις υποδομές

να καταστρέφονται και τους αμάχους να
σκοτώνονται, θα αρχίσει να εξετάζει την επιλογή του συμβιβασμού. Το Κίεβο θα αποδεχθεί τη ρωσική κυριαρχία σε Κριμαία και
Ντονμπάς, με αντάλλαγμα την ανεξαρτησία
της χώρας και του δικαιώματος σύσφιγξης
των σχέσεων με την Ευρώπη.
Η εκδίωξη του Πούτιν
Αν και το λιγότερο πιθανό σενάριο, υπάρχει και η πιθανότητα ενός Κρεμλίνου χωρίς
τον… Πούτιν. Πώς θα γίνει αυτό; Ο Ρώσος
πρόεδρος θα συρθεί σε έναν καταστροφικό πόλεμο. Χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες θα
σκοτωθούν. Οι κυρώσεις θα πλήξουν την
οικονομία και ο Πούτιν θα χάσει τα ερείσματα στην κοινωνία. Ενδεχομένως θα ξεσπάσουν λαϊκές κινητοποιήσεις, με την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τις αρχές ασφαλείας
για να τις καταστείλει. Όμως, όλο αυτό το
κλίμα θα στρέψει εναντίον του Πούτιν τόσο
τις στρατιωτικές όσο και τις οικονομικές ελίτ.
Η Δύση θα ξεκαθαρίσει ότι ο Ρώσος πρόεδρος πρέπει να αντικαταστεί από έναν πιο
μετριοπαθή ηγέτη, προκειμένου να γίνει
άρση των κυρώσεων και εξομάλυνση των
σχέσεων. Θα πραγματοποιηθεί αιματηρό
πραξικόπημα, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη φυγή του Πούτιν.
* Προσοχή!
Το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε από
όλα τα παραπάνω είναι το εξής: Το ένα σενάριο δεν αποκλείει κάποιο άλλο. Ορισμένα
μπορούν να συνδυαστούν και να οδηγήσουν σε ένα τρίτο.
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου
Ανάμεσα σ’ όλες τις προσευχές και τους ύμνους της Μεγάλης Σαρακοστής μια
σύντομη προσευχή μπορει να ονομαστεί η προσευχή της Μεγάλης Σαρακοστής. Η
Παράδοση την αποδίδει σε έναν από τους μεγάλους δασκάλους της πνευματικής
ζωής, τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο.

Να το κείμενο της προσευχής:

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας
και αργολογίας μη μοι δώς. Πνευμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
υπομονής και αγάπης χάρισέ μοι τω σω δούλω. Ναι Κύριε Βασιλεύ,
δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν
μου• ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.
Τούτη η προσευχή λέγεται δύο φορές στο τέλος κάθε ακολουθίας της Μ.
Τεσσαρακοστής από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή (δεν τη λέμε το Σάββατο
και την Κυριακή, γιατί οι ακολουθίες αυτές τις δύο μέρες δεν έχουν το τυπικό της
Σαρακοστής). Την πρώτη φορά λέγοντας την προσευχή κάνουμε μια μετάνοια
σε κάθε αίτηση. Έπειτα κάνουμε δώδεκα μετάνοιες λέγοντας: «ελέησόν με τον
αμαρτωλόν». Ολόκληρη η προσευχή επαναλαμβάνεται με μια τελική μετάνοια στο
τέλος της προσευχής.
Γιατί αυτή η σύντομη και απλή προσευχή κατέχει μια τόσο σημαντική θέση στην
όλη λατρεία της Μ. Σαρακοστής; Διότι απαριθμεί, μ’ ένα μοναδικό τρόπο, όλα τα
αρνητικά και όλα τα θετικά στοιχεία της μετάνοιας και αποτελεί, θα λέγαμε, ένα
«κανόνα ελέγχου» του προσωπικού μας αγώνα στην περίοδο της Μ. Σαρακοστής.
Αυτός ο αγώνας σκοπεύει πρώτα απ’ όλα στην απελευθέρωσή μας από μερικές
βασικές πνευματικές ασθένειες που διαμορφώνουν τη ζωή μας και μας κάνουν
πραγματικά ανίσχυρους ακόμα και για να κάνουμε αρχή στροφής στο Θεό.
Η βασική μας ασθένεια είναι η αργία. Είναι η παράξενη εκείνη τεμπελιά και η
παθητικότητα ολόκληρης της ύπαρξής μας που πάντα μας σπρώχνει προς τα
«κάτω» μάλλον παρά προς τα «πάνω» και που διαρκώς μας πείθει ότι δεν είναι
δυνατὸ ν’ αλλάξουμε και επομένως δε χρειάζεται να επιθυμούμε την αλλαγή. Είναι
ένας βαθιά ριζωμένος κυνισμός που σε κάθε πνευματικὴ πρόκληση απαντάει με
το «γιατί;» και καταντάει τη ζωή μας μια απέραντη πνευματική φθορά. Αυτή είναι
η ρίζα όλης της αμαρτίας γιατί δηλητηριάζει κάθε πνευματική ενεργητικότητα στην
πιο βαθιά της πηγή.
Όταν λέμε περιέργεια, δεν εννοούμε βεβαίως το αγνό ενδιαφέρον του ανθρώπου
στη μάθηση και γνώση. Γιατί με την τέτοιου είδους καλώς εννοούμενη «περιέργεια»
αναπτύχθηκε η επιστήμη, έγιναν ανακαλύψεις, επήλθε πρόοδος στην ζωή. Δεν
πρόκειται ακόμη και για το ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε για την
εξέλιξη της υγείας ή της υπόθεσης, που εκκρεμεί και απασχολεί τον πλησίον μας,
όταν αυτά γίνονται πάντοτε με αγάπη, διακριτικότητα και ειλικρίνεια. Αυτή είναι η
καλή και άδολη και ωφέλιμη περιέργεια.
Η περιέργεια με την έννοια που της δίνουμε συνήθως, είναι αδιάκριτη, άκαιρη και
επίμονη απασχόληση με τις υποθέσεις των άλλων, χωρίς πραγματική ανάγκη,
αλλά προς ικανοποίηση της αδυναμίας μας. Είναι εξωστρέφεια και μέριμνα να
πληροφορηθούμε για υποθέσεις, που δεν αφορούν εμάς, αλλά άλλους, το γείτονα
και γνωστό κλπ., και για τις οποίες ίσως αυτοί επιθυμούν και προσπαθούν να
μην κοινοποιηθούν. Όπως επίσης περιέργεια είναι η συνεχής και αγωνιώδης
απασχόληση μέχρι λεπτομερειών με γεγονότα, που συμβαίνουν στον έξω κόσμο,
διαδόσεις, γεγονότα πολιτικά, οικονομικά, κλοπές, εγκλήματα, σκάνδαλα και
παρόμοια. Πολύ περισσότερο ο περίεργος και εξωστρεφής άνθρωπος δε βρίσκει
χρόνο, δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με τον έσω άνθρωπο, με τον πνευματικό
του καταρτισμό, την αυτομελέτη, που φέρει αυτογνωσία και βοηθάει στην ειλικρινή
μετάνοια και διόρθωση. Δεν βρίσκει χρόνο να προσευχηθεί, να μελετήσει τον νόμο
του Θεού, να ασχοληθεί με τα πνευματικά και ουράνια αγαθά, στα οποία ο άγιος
Θεός μας έχει καλέσει.
Πνεύμα φιλαρχίας! Φαίνεται παράξενο πως η αργία και η περιέργεια είναι
ακριβώς εκείνα που γεμίζουν τη ζωή μας με τον πόθο της φιλαρχίας. Μολύνοντας
όλη μας την τοποθέτηση απέναντι στη ζωή, κάνοντάς την άδεια και χωρίς νόημα,
μας σπρώχνουν ν’ αναζητήσουμε αντιστάθμισμα σε μια ριζικά λανθασμένη στάση
απέναντι στα άλλα πρόσωπα. Αν η ζωή μου δεν είναι προσανατολισμένη προς
το Θεό, αν δεν σκοπεύει σε αιώνιες αξίες, αναπόφευκτα θα γίνει εγωιστική και
εγωκεντρική, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι γίνονται τα μέσα για τη δική
μου αυτοϊκανοποίηση.
Τέλος είναι η αργολογία. Απ’ όλα γενικά τα δημιουργήματα μόνον ο άνθρωπος
προικίστηκε με το χάρισμα του λόγου. Όλοι οι Πατέρες βλέπουν σ’ αυτό το χάρισμα
την ακριβή «σφραγίδα» της θείας εικόνας στον άνθρωπο γιατί ο ίδιος ο Θεός
αποκαλύφτηκε σαν Λόγος. Αλλά όντας ο λόγος το ύψιστο δώρο, έτσι είναι και ο
ισχυρότερος κίνδυνος. Όπως είναι η κυρὶαρχη έκφραση του ανθρώπου, το μέσο
για την προσωπική του πλήρωση, για τον ίδιο λόγο, είναι και το μέσο για την πτώση
του, για την αυτοκαταστροφή του, για την προδοσία και την αμαρτία. Ο λόγος σώζει

και ο λόγος σκοτώνει• ο λόγος εμπνέει και ο λόγος δηλητηριάζει. Ο λόγος είναι μέσο
της Αλήθειας αλλά είναι και μέσο για δαιμονικό ψέμα. Έχοντας μια βασικά θετική
δύναμη ο λόγος, έχει ταυτόχρονα και μια τρομακτικά αρνητική. Ο λόγος δηλαδή
δημιουργεί θετικά ή αρνητικά. Όταν αποσπάται από τη θεία καταγωγή και το θείο
σκοπό του γίνεται αργολογία. Ενισχύει την αργία, τη λιποψυχία και τη φιλαρχία και
μετατρέπει τη ζωή σε κόλαση. Γίνεται η κυρίαρχη δύναμη της αμαρτίας.
Αυτά τα τέσσερα σημεία ειναι οι αρνητικοί «στόχοι» της μετάνοιας. Είναι τα εμπόδια
που πρέπει να μετακινηθούν. Αλλά μόνον ο Θεός μπορεί να τα μετακινήσει.
Ακριβώς γι’ αυτό και το πρώτο μέρος της προσευχής αυτής ειναι μια κραυγή από
τα βάθη της καρδιάς του αβοήθητου ανθρώπου. Στη συνέχεια η προσευχή κινείται
στους θετικούς σκοπούς της μετάνοιας που πάλι είναι τέσσερις.
Η Σωφροσύνη! Αν δεν περιορίσουμε- πράγμα που συχνά πολύ λαθεμένα γίνεταιτην έννοια της λέξης «σωφροσύνη»μόνο στη σαρκική σημασία της θα μπορούσε
να γίνει κατανοητή σαν το θετικό αντίστοιχο της λέξης “αργία”. «Αργία», πρώτα απ’
όλα, είναι η αδράνεια, τὸ σπάσιμο της διορατικότητας και της ενεργητικότητάς μας,
η ανικανότητα να βλέπουμε καθολικά, σφαιρικά. Επομένως αυτὴ η ολότητα είναι
το εντελώς αντίθετο από την αδράνεια. Αν συνηθίζουμε με τη λέξη σωφροσύνη
να εννοούμε την αρετή την αντίθετη απὸ τη σαρκική διαφθορά, ειναι γιατί ο
διχασμένος χαρακτήρας μας, πουθενά αλλού δεν φαίνεται καλύτερα παρά στη
σαρκική επιθυμία, που είναι αλλοτρίωση του σώματος από τη ζωή και τον έλεγχο
του πνεύματος. Ο Χριστός επαναφέρει την «ολότητα» (τη σωφροσύνη) μέσα μας
και το κάνει αυτό αποκαθιστώντας την αληθινή κλίμακα των αξιών, με το να μας
οδηγεί πίσω στο Θεό.
Ο πρώτος και υπέροχος καρπός της σωφροσύνης είναι η ταπεινοφροσύνη.
Πάνω απ’ όλα είναι η νίκη της αλήθειας μέσα μας, η απομάκρυνση του ψεύδους
μέσα στο οποίο συνήθως ζούμε. Μόνη η ταπεινοφροσύνη είναι άξια της
αλήθειας• μόνο μ’ αυτή δηλαδή μπορεί
κανείς να δει και να δεχτεί τα πράγματα συνεχίζεται στη σελίδα 29
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Lost Worlds of Ancient and Modern Greece – Review of Biography of Gilbert Bagnani
The titles of some books act
like magnets. They pull you
towards them and command
attention. The title of the book
under review Lost Worlds of
James
Ancient and Modern Greece
Karas
did just that. It is not about the
lost worlds of Ancient Greece
alone but also about the lost worlds of Modern
Greece. Then you read the secondary title:
Gilbert Bagnani: The Adventures of a Young
Italo-Canadian Archaeologist in Greece,
1921-1924. Who is Gilbert Bagnani and what
adventures is he having in Greece before
and after the Asia Minor Catastrophe?
Any hesitation you may have had vanishes
into thin air when you start reading this
absorbing, literate, informative and simply
wonderful book.
Judging by myself, chances are you have
never heard of Gilbert Bagnani. He was born
in 1900 in Rome to an upper crust couple.
His Italian father Ugo was a general who
could trace his roots to the Middles Ages. His
mother, Mary Augusta Stewart Houston, was
a Canadian of aristocratic Ontario lineage
including an editor of the Financial Post, a
Lieutenant-Governor of Ontario and a Chief
Justice. Bagnani was raised in Italy and
England where he attended a private school
and then attended university in Rome. He
became and archologist and classicist and
a master of numerous languages. That’s
just to give you a few facts before we start
with D. J. Ian Begg’s absorbing book about
Bagnani’s life in Greece and environs from
1921 to 1924.
Bagnani went to Greece in 1921 to study at
the Italian School of Archaeology in Athens.
After giving us some useful background
information, Begg begins his story at that
juncture.
What does he cover and what makes the
book so fascinating? He gives us vignettes
of the life of the political and social life of
the Athenian elite. We get a precis of Greek
history of the period including the dramatic
events in Asia Minor which culminated in

the destruction of Smyrna and the arrival
of hundreds of thousands of refugees in
Greece.
We learn about Bagnani’s travels in Greece,
Turkey and the Aegean islands in pursuit
of archaeological digs. And of course, we
follow Bagnani’s personal life among fellow
students, prominent archaeologists and
politicians. He became an eminent journalist
for the London newspaper Morning Post
and for a while acted as a spy for the Italian
government.
Bagnani was an inveterate writer and much
of the book is filled with the letters he
wrote to his mother almost daily at times,
describing his experiences in Greece. He
was marvellously candid with her and they
seem to have had an exceptionally close
relationship. In the end we have some
witty, entertaining and sometimes hilarious
comments.
For example, he writes to his mother with
humour and fascination about a party at the
palatial house of one of the richest families
in Greece where the guests are the crème
de la crème of Athens’ society including King
Constantine. He is attracted to a gorgeous
and beautifully dressed woman and is
tempted to approach her. Turns out that she
is the wife of the Crown Prince and as he
puts it his “little affair is put out of joint.”
He finds that Nikolaos Theotokis, a scion of a
distinguished family, “looks like a gentlemanly
sort of ass.” He describes Lady Law, the
widow of Sir Edward Law, a grande dame,
to be one of the two most imposing ruins of
Athens – the other one being the Acropolis.
He tells her that one his fellow students
(and a future very prominent archaeologist)
Doro Levi contracted syphilis from a woman
that he was sure was not a prostitute. The
director of the Numismatic Museum is “very
nice but quite, quite cracked.”
Eleftherios Venizelos lost the elections in
1920 and the royalists and anti-Venizelists
gained the ascendancy. In the political
cauldron of Greek politics your badge of
loyalty was of critical importance. If you

όπως είναι και έτσι να δει το Θεό, το
μεγαλείο Του, την καλωσύνη Του και την
αγάπη Του στο καθετί. Να γιατί, όπως
ξέρουμε, ο Θεός «υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν».
Μετά τη σωφροσύνη και την ταπεινοφροσύνη, κατά φυσικό τρόπο, ακολουθεί
η υπομονή. Ο «φυσικός» ή «πεπτωκώς» άνθρωπος είναι ανυπόμονος, γιατί
είναι τυφλός για τον εαυτό του, και βιαστικός στο να κρίνει και να καταδικάσει τους
άλλους. Με διασπασμένη, ατελή και διαστρεβλωμένη γνώση των πραγμάτων που
έχει, μετράει τα πάντα με βάση τις δικές του προτιμήσεις και τις δικές του ιδέες.
Αδιαφορεί για τον καθένα γύρω του εκτός από τον εαυτό του, θέλει η ζωή του να
είναι πετυχημένη τώρα, αυτή τή στιγμή. Η υπομονή, βέβαια, είναι μια αληθινά θεϊκή
αρετή. Ο Θεός είναι υπομονετικός όχι γιατί είναι «συγκαταβατικός» αλλά γιατί βλέπει
το βάθος όλων των πραγμάτων, γιατί η εσωτερική πραγματικότητά τους, την οποία
εμείς με την τυφλότητά μας δεν μπορούμε να δούμε, είναι ανοιχτή σ’ Αυτόν. Όσο
πιο κοντά ερχόμαστε στο Θεό τόσο περισσότερο υπομονετικοί γινόμαστε και τόσο
πιο πολύ αντανακλούμε αυτη την απέραντη εκτίμηση για όλα τα όντα, πράγμα που
είναι η κύρια ιδιότητα του Θεού.
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Τέλος, το αποκορύφωμα και ο καρπος όλων των αρετών, κάθε καλλιέργειας
και κάθε προσπάθειας, είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη που, μπορεί να δοθεί μόνο
απο το Θεό, είναι το δώρο που αποτελεί σκοπό για κάθε πνευματική προετοιμασία
και άσκηση.
Όλα αυτά συγκεφαλαιώνονται στην τελική αίτηση της προσευχής του Αγίου
Εφραίμ με την οποία ζητάμε: «δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και
μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου…». Εδώ τελικά δεν υπάρχει παρά μόνο ένας
κίνδυνος: η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η πηγή του κακού και όλο το κακό
είναι η υπερηφάνεια. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι αρκετό για μένα να βλέπω τα «εμά

were a Venizelist you were
not welcome anywhere. Your
professional and social position
became very precarious, at best.
Bagnani became a close
observer of Greek politics and
submitted articles to the Morning
Post in addition to writing to his
mother. He was well connected
with major figures, royalist and
Venizelist as well as diplomats
from Italy and England. We learn
a great deal about the political
situation in Greece, the military
events in Anatolia and relations
with Greece’s “allies” Great
Britain, France and Italy. The
latter refused to help Greece and
in fact secretly supported Kemal
Ataturk because they hated King
Constantine. The Greek army in
Anatolia was heading for disaster
and the political situation in
Greece was out of control.
Bagnani was not in Smyrna
when the city was torched by the
Turks but Begg gives a horrid description of
the destruction of the city and the genocidal
murder of the Greeks, Armenians and other
non-Turkish inhabitants.
Bagnani’s prime interest was archaeology
and he visited most of the lost worlds of
Ancient Greece and did excavation work at
many of them. The lost worlds of the Minoan
civilizations of Crete, of the Mycenaeans of
the Peloponnese, numerous islands in the
Aegean, especially Rhodes and its medieval
remains, all attracted this attention.
Bagnani also witnessed the lost world
of Modern Greece, the world that was
destroyed by the disastrous attempt to
conquer parts of western Turkey while its
allies were indifferent or helping its enemy.
The humiliation of the military defeat
resulted in a refugee crisis of immeasurable
proportions. Hundreds of thousand of people
who had lived in Asia Minor for thousands of
years had to be accommodated by a country

that had just lived through a war and a
political schism. The wound remains.
Begg describes Bagnani as urbane,
sophisticated, detached and analytical. He
could also be arrogant and merciless in his
description of people.
Begg gives us a short period of Bagnani’s
life in this delightful book. Bagnani went
on to lead a distinguished career as an
archeologist and taught at the University
of Toronto from 1945 to 1965. He also
purchased a 200-acre farm near Port Hope,
Ontario (where his wife came from) and ran
a cattle farm there. Begg intends to write two
more volumes covering the rest of Bagnani’s
life.
LOST WORLDS OF ANCIENT
AND MODERN GREECE
by D. J. Ian Begg
309 pp. Archaeopress Archaeological
Lives
Archaeopress Publishing, 2020
ISBN 978-1-78969-452-9

πταίσματα» γιατί ακόμα και αυτή η φαινομενική αρετή μπορεί να μετατραπεί
σε υπερηφάνεια. Τα πατερικά κείμενα είναι γεμάτα από προειδοποιήσεις
για την ύπουλη μορφή ψευτοευσέβειας η οποία στην πραγματικότητα με το
κάλυμμα της ταπεινοφροσύνης και της αυτομεμψίας μπορεί να οδηγήσει σε μια
πραγματικά δαιμονική υπερηφάνεια. Αλλά όταν βλέπουμε τα δικά μας σφάλματα
και δεν κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, όταν με άλλα λόγια, η σωφροσύνη, η
ταπεινοφροσύνη, η υπομονή και η αγάπη γίνονται ένα σε μας, τότε και μόνο ο
αιώνιος εχθρός – η υπερηφάνεια – θα αφανιστεί μέσα μας.
Μετά από κάθε αίτηση στην προσευχή τούτη κάνουμε μια μετάνοια (γονυκλισία).
Οι μετάνοιες δεν περιορίζονται στην προσευχή του Αγίου Εφραίμ αλλά αποτελούν
ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά ολόκληρης της λατρείας της Μ. Σαρακοστής.
Εδώ πάντως το νόημα τους αποκαλύπτεται περισσότερο απ’ όπουδήποτε αλλού.
Στην συνεχή και δύσκολη προσπάθεια της πνευματικής ανάρρωσης, η Εκκλησία
δεν ξεχωρίζει την ψυχή από το σώμα. Ο όλος άνθρωπος απομακρύνθηκε από
το Θεό• ο όλος άνθρωπος πρέπει να ανορθωθεί, ο όλος άνθρωπος πρέπει να
γυρίσει. Η καταστροφή της αμαρτίας υπάρχει όταν νικάει η σάρκα – το ζωώδες, το
παράλογο, η σαρκική επιθυμία μέσα μας – το πνευματικό και το θείο. Αλλά το σώμα
είναι δοξασμένο, το σώμα είναι άγιο, τόσο άγιο που ο ίδιος ο Θεός «σάρξ εγένετο».
Η σωτηρία και η μετάνοια, επομένως, δεν είναι περιφρόνηση του σώματος ούτε
παραμέλησή του, αλλά είναι αποκατάσταση του σώματος στην πραγματική του
λειτουργικότητα που είναι η έκφραση και η ζωή του πνεύματος, ο ναός της ανεκτίμητης
ανθρώπινης ψυχής. Η χριστιανική ασκητική είναι αγώνας όχι κατά αλλά υπέρ του
σώματος. Γι’ αυτό το λόγο ο όλος άνθρωπος – ψυχή και σώμα – μετανοεί. Το
σώμα παίρνει μέρος στην προσευχή της ψυχής καθώς αυτή προσεύχεται μέσα στο
σώμα και διά του σώματος. Έτσι οι γονυκλισίες, τα «ψυχοσωματικά» δείγματα
της μετάνοιας, της ταπεινοφροσύνης, της λατρείας και της υπακοής, είναι μια
ιεροτελεστία κατ’ εξοχήν της Μ. Τεσσαρακοστής.
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4 Παρασκευή

5 Σάββατο

6 Κυριακή

7 Δευτέρα

8 Τρίτη

9 Τετάρτη

10 Πέμπτη

Αγ. Γερασίμου
Ιορδανίτου
/ Γρηγορίου
επ. Κύπρου

Αγ. Μάρκου
Αθηναίου /
Κόνωνος /
Κόνωνος Κηπουρού
/Κιαράν

Ψυχοσάββατο
Των εν Αμορίω
42 μαρτύρων /
Αγ. Βάλδρεδ

Αγ.Λαυρεντίου /
Πάυλου Απλού/
Νέστορος επ.
Τριμυθούντας

Αγ. Θεοφυλάκτου
επ.Νικομήδειας
/ Φήλιξ εκ
Δάνουϊκ

Των εν Σεβαστεία
40 μαρτύρων

Αγ. Κοδράτου
εν Κορίνθω
/ Αναστασίας
Πατρικίας

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«EΑΝ ΑΦΗΤΕ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ...»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Ματθ. 6:24-21)

«ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ»
Ο Κύριος του Ουρανού και της γης μας περιμένει με ανοιχτή και στοργική αγκαλιά για
να μας δεχθεί κοντά Του, για να ξεκουράσει
τη ψυχή μας από το βάρος της ενοχής, με μια
όμως βασική προϋπόθεση: Να συγχωρήσουμε κι εμείς όσους μας έχουν κάνει κάποιο
κακό. Τότε και Εκείνος θα συγχωρήσει και σε
μας οποιοδήποτε αμάρτημα έχομε διαπράξει. Εάν εμείς δεν συγχωρούμε το κακό που
μας έχουν κάνει και το κρατούμε μέσα μας
και το θυμούμαστε και δεν το ξεχνούμε, τότε
έχομε το πάθος της μνησικακίας και ζητούμε να βρούμε ευκαιρία να εκδικηθούμε τον
άλλον κατηγορώντας τον ή θέλοντας να του
κάνουμε κακό. Ο Κύριός μας το βεβαιώνει
κατηγορηματικά: «εάν αφήτε τοις ανθρώποις
τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο
πατήρ υμών ο ουράνιος».
Ο Κύριός μας θεωρεί αυτήν την προϋπόθεση
τόσο απαραίτητη, ώστε εδήλωσε εξ ίσου κατηγορηματικά, ότι χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να πετύχουμε τη δική μας συγχώρηση.
Λίγο συγχωρούμε: Λίγο θα μας συγχωρήσει
ο Κύριος. Πολύ συγχωρούμε: Πολύ θα μας
συγχωρήσει. Εξ ολοκλήρου συγχωρούμε: Εξ
ολοκλήρου θα μας συγχωρήσει. Σύμφωνα
με το μέτρο που συγχωρούμε, κατά το ίδιο
μέτρο θα συγχωρηθούμε. «Εάν μη αφήτε
τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών,
ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα
υμών».
Θα θεωρούσαμε ανόητο τον άνθρωπο που
δεν αγοράζει κάτι, που θα του προσφερόταν

νόμιμα και σε πολύ χαμηλή τιμή, σχεδόν δωρεάν. Πολλοί όμως από μας διαπράττουν ένα
σφάλμα ακόμη μεγαλύτερο. Εκείνος που δεν
ανταλλάσσει τα λίγα χρήματά του με κάτι πολύτιμο που του προσφέρεται, επιτέλους κρατάει τα λίγα χρήματά του. Ενώ εμείς χάνουμε
ολόκληρο θησαυρό, την συγχώρηση των
αμαρτιών, για να κρατήσουμε στην ψυχή μας
τη μνησικακία, που είναι πάθος, που τόσο
μας ταλαιπωρεί. Η ταλαιπωρία αυτή είναι η
κόλασή μας...
«Δεν θέλω να τον συγχωρήσω, έστω κι αν
νοιώθω τόσο άσχημα, λένε μερικοί. Μου έκανε τόσα και τόσα. Με έβλαψε, με κατέστρεψε.
Μου διέλυσε το σπίτι. Έβλαψε το παιδί μου.
Γι αυτό τον μισώ. Ναι τον μισώ».
Και το μίσος, η αντιπάθεια, δεν φωλιάζουν
στις καρδιές μας μόνο για πρόσωπα μακρυνά μας, μα κάποτε και γι’ αυτά που θα
έπρεπε να ήταν τα πιο αγαπημένα. Γονείς και
παιδιά, αδέλφια μισούνται μεταξύ τους, γιατί
κάτι έκανε ο ένας στον άλλον, τον αδίκησε,
τον έβλαψε.
Στον καθένα μας φαίνεται κάτι υπεράνθρωπο
να συγχωρήσει τον άλλον. Και όσο καλοί κι
αν παρουσιαζόμαστε σ’ άλλες περιπτώσεις,
δύσκολα διώχνουμε την αντιπάθεια, δύσκολα νικάμε το μίσος, την εχθρότητα, που μας
αναστατώνουν, που συγκλονίζουν σπίτια,
που διαλύουν επιχειρήσεις, που δημιουργούν κοινωνικά δράματα.
Αναμφιβόλως εκείνος που αδικεί τον άλλον,
που του κάνει κακό, που τον βλάπτει, είναι

πολύ ένοχος και θα δώσει λόγο των πράξεών
του στον Ουράνιο Πατέρα. Κανείς δεν αμνηστεύει εκείνον τον αδελφό, που καταπατεί το
δίκαιο του αδελφού του ή της χήρας αδελφής του. Τον συγγενή, που με τα λόγια ή τις
πράξεις του βλάπτει λίγο ή περισσότερο. Τον
έμπορο που αδικεί τον συνέταιρό του. Την
γειτόνισσα που πικραίνει με την συμπεριφορά της.
Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτοί, αλλά πως
εμείς αντιμετωπίζομε το κακό που μας κάνουν οι άλλοι ή σωστότερα πώς πρέπει να το
αντιμετωπίζουμε, αν θέλουμε να πάρουμε κι
εμείς τη συγνώμη από τον Ουράνιο Πατέρα
μας.
Δεν θα πρέπει να λέμε στον εαυτό μας:

•
•
•
•
•
•

εκείνος που μας έκανε κακό, εκείνος θα πρέπει να έλθει να μας ζητήσει συγνώμην. Διότι
εκείνος μπορεί να είναι και αναίσθητος και να
μη καταλαβαίνει ότι μας έβλαψε ή μας βλάπτει. Θα μιλήσουμε λοιπόν σε εκείνον που
μας βλάπτει και μας αδικεί με ωραίο τρόπο,
θα του υποδείξουμε το σφάλμα του. Θα βάλουμε και άλλους να του πουν ότι δεν συμπεριφέρεται σωστά. Αλλ’ αν αυτός συνεχίζει να
μας αδικεί, να μας βλάπτει, δεν επιτρέπεται
να κυριαρχήσει μέσα μας το μίσος, η αντιπάθεια, την ώρα που ζητάμε από τον Θεό να
συγχωρήσει τα τόσα και τόσα παραπτώματά
μας. Διότι τότε πώς τολμάμε να λέμε, στην
προσευχή, στο «Πάτερ ημών»: «Και άφες
ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών;».
Εδώ βρίσκεται το κλειδί του θέματός μας:
«Εάν αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ υμών ο
Ουράνιος». Παίρνομε τη θεία συγνώμην όταν
κι εμείς, με σκληρό αγώνα, με πολλή προσπάθεια και θερμή προσευχή, λησμονούμε τι
μας έκαναν οι άλλοι άνθρωποι, τους συγχωρούμε και τρέχομε πρώτοι να συμφιλιωθούμε
μαζί τους.
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Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητά μέλη και
φίλοι της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο,
Μετά από πολυετή
θητεία στα κοινοτικά
δρώμενα νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή
να υπηρετώ την Κοινότητά μας από τη
θέση της προέδρου. Με αίσθημα ευθύνης οραματίζομαι μια ανεξάρτητη, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και με
απόλυτη διαφάνεια Ελληνική Κοινότητα.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω
ότι μετά από μακροχρόνια δικαστική διένεξη
με την Αρχιεπισκοπή Καναδά καταλήξαμε σε
συμβιβαστική συμφωνία την οποία μπορείτε
να δείτε στα δεξιά της σελίδας.
Γυρίζουμε σελίδα και είμαστε αισιόδοξοι ότι
βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποικοδομητικής συνεργασίας με τον Αρχιεπίσκοπο
κ.κ. Σωτήριο στηριζόμενη στον αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοεκτίμηση.
Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Δρ. Αναστάσιο Καραντώνη και τα μέλη
της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής που
εργάστηκαν ακούραστα και με αφοσίωση

στην επίτευξη του στόχου, την συγκέντρωση του χρηματικού ποσού των $1,510,625
δολλαριών.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δωρητές για την πολύτιμη συνεισφορά τους με
σκοπό τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο. Ο στόχος μας δεν θα ήταν εφικτός
χωρίς τη συμμετοχή τους!
Τέλος, με γνώμονα την απόλυτη διαφάνεια
σας ενημερώνω ότι το διοικητικό συμβούλιο,
που συνεδριάζει την πρώτη Τετάρτη κάθε
μήνα θα είναι ανοιχτό όχι μόνο για τα μέλη
αλλά και για το ευρύ κοινό.
Ειλικρινά,
Μπέτυ Σκουτάκη Πρόεδρος
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LIVES IN
ANCIENT GREECE.
SUMMERING
IN TORONTO.
Learn more at rom.ca.

Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων
ομογενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
και να διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:








LEAD PATRON

On loan from the Acropolis Museum. Issued by the excavations at the Acropolis of Athens conducted by the
responsible service of the Greek State in 1886. © Acropolis Museum, photo: Giorgos Vitsaropoulos

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

Στόχος της είναι η άμεση επίλυση των υποθέσεων που της ανατίθενται, με το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα!
 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

Diana’s Seafood
Delight

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

Φρέσκο ψάρι καθημερινά
Χρόνια κοντά σας με τα καλύτερα προϊόντα

Η δικηγόρος
Βασιλική
εξειδίκευση
σε νομικές
Ελλήνων
Μαυρομματαίων
39 - Αθήνα
10434 Ανυφαντή,
• Τηλ.: +30έχοντας
2130226779
– Κινητό:
+30 υποθέσεις
6972051063
ομογενών,
με
δίκτυο
συνεργατών
σε
όλη
την
Ελλάδα,
αναλαμβάνει
να
σας
συμβουλεύσει
skype: vasiliki.anyfanti • E-mail: anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας

και να διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:
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Ελλάδα…..
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
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