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Με συνεχή βελτίωση
των τάσεων, το
Οντάριο θα καταργήσει
την υποχρεωτική
απαίτηση κάλυψης
για τις περισσότερες
ρυθμίσεις στις 21
Μαρτίου, με εξαίρεση
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περίθαλψης και οι
οίκοι μακροχρόνιας
φροντίδας.

Μήνυμα ειρήνης
Σχολεία κάθε βαθμίδας σε όλη την
Ελλάδα στέλνουν τα δικά τους
μηνύματα υπέρ της ειρήνης. Μαθητές
και εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν
ποικίλους τρόπους για να εκφράσουν
τα συναισθήματά τους απέναντι στον
πόλεμο.
Συμπορευόμαστε μαζί τους και
εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας
για τις φρικιαστικές στιγμές που ζουν
συνάνθρωποι μας, συμπληρώνοντας
και το δικό μας αντιπολεμικό μήνυμα
“ΌΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

σελίδα 3, 7

Εκσυγχρονισμός της Εκπαίδευσης
- Αναθεωρημένο πρόγραμμα
σπουδών από τον Σεπτέμβριο
Ο υπουργός Παιδείας Stephen Lecce ανακοίνωσε το αναθεωρημένο
πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του
2022, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τορόντο την περασμένη
Τρίτη. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πρόγραμμα σπουδών των
φυσικών επιστημών έχει δημιουργηθεί για να
διδάξει στους μαθητές έννοιες που θα είναι
σχετικές και θα αντικατοπτρίζουν «πραγματικές σελίδα 3, 13
εμπειρίες».

Ουκρανία: Διπλωματικός πυρετός
μετά το αδιέξοδο στην Αττάλεια
Καθώς η Μαριούπολη και άλλες Ουκρανικές πόλεις μετατρέπονται
σε σωρούς από συντρίμμια, οι ελπίδες της ανθρωπότητας για
εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην ουκρανική κρίση διαψεύστηκαν,
τουλάχιστον προσωρινά, μετά την πρώτη συνάντηση των
υπουργών Εξωτερικών Ουκρανίας και Ρωσίας στην Αττάλεια. Οι
δύο υπουργοί συζήτησαν το θέμα της κατάπαυσης του πυρός, του
ανοίγματος ανθρωπιστικών διαδρόμων και παρότι δεν κατέληξαν
σε κάποιο συμπέρασμα, άφησαν ανοιχτό και
οι δύο το δρόμο της διπλωματίας που περνά
από τη Λευκορωσία και τις συναντήσεις των σελίδα 14
αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

ΑΑΔΕ: Διακοπή
λειτουργίας
εφαρμογών λόγω
ενοποίησης ΔΟΥ

Μητσοτάκης σε Ερντογάν:
Να κρατήσουμε την περιοχή
μας μακριά από οποιαδήποτε
πρόσθετη γεωπολιτική κρίση

Trudeau rejects
Zelensky's request for a
no-fly zone citing fears
of Russian escalation

Ontario's 30-year GTA
transportation plan
includes new transit
lines, highways

σελίδα 8

σελίδα 9

Page 11

Page 11

2

Greek Press | March 11, 2022

468 Danforth Road (Birchmount & Danforth Rd)
Te l : 4 1 6 - 2 6 4 - 2 3 2 3 w w w. s u n v a l l e y m a r k e t . c a

Although we strive for accuracy in both copy & illustration, unintentional error may occur,we reserve the
right to correct any error. Specials Available While Quantities Last. We reserve the right to limit quantities.

ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

S p e c i a l s e f f e c t i v e M a r c h 1 1 th t i l M a r c h 1 7 th, 2 0 2 2

Now Selling

Beer, Wine & Cider

Product of Chile

Product of Costa Rica

Product of Mexico

Jumbo Sweet
Pineapples

Sweet Peaches or Nectarines Fresh Asparagus

2

2

lb/6.59 kg

Cut From Canada“AAA” Grade

New York Striploins
Steaks

12

Lean Ground Beef

99

4

Chapman’s

Astro

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

650-750 g

3

Bathroom Tissue
24 Rolls

6

2

Clean & Simple Laundry
Detergent

11

/each

7

99
/each

KRINOS

11.29 lb

3 kg pail

Montreal Smoked Meat Canadian Feta Cheese

2

49
/100 g

27

99

/each

D’Italiano

2%, 3.25% or Chocolate
2 lt

410 g

675 g

5

2

6 Rolls

/each

Janes Pub Style

Chicken Burgers,
Nuggets or Strips

2

99

99

/each

Sponge Towels Ultra

Sliced Bread

Cheese Slices

99

Christie

/each

Ritz Crackers
200 g

700 g

3.88 lt

99

lb/4.39 kg

Black Diamond

/each

Arm & Hammer

//each

Deli Sliced

/pkg 375 g

Lactose Free Milk

1

99

Natrel Plus Protein

69

/each

3

99

lb/11.00 kg

Yogurt

99

Cashmere

Bacon

99

lb/28.64

Ice Cream

lb/6.59 kg

Greenfield Natural Raised
Without Antibiotic

Ground Fresh Daily

Vine Cluster Tomatoes

99

99

99

Ontario Grown Green House

6

99
/each

8

99
/each

2

49
/each
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Χωρίς μάσκες από τις 21 Μαρτίου
Το Οντάριο αίρει τα περισσότερα μέτρα COVID-19
Στο Queen’s Park την
Τετάρτη ο Chief Medical
Officer of Health Dr.
Kieran Moore ανακοίνωσε ότι, «Τώρα μαθαίνουμε να ζούμε και να
διαχειριζόμαστε τον COVID-19 μακροπρόθεσμα», «Αυτό απαιτεί μια στροφή
προς μια πιο ισορροπημένη απάντηση
στην πανδημία».
«Με την αιχμή του Omicron πίσω μας,
το Οντάριο μπόρεσε να προχωρήσει
προσεκτικά και σταδιακά στα ορόσημα της
επαναλειτουργίας του.
Η πλειονότητα των μέτρων δημόσιας υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας έχει
πλέον αρθεί και οι βασικοί δείκτες δημόσιας
υγείας συνεχίζουν να βελτιώνονται ή να παραμένουν σταθεροί.
Καθώς συνεχίζουμε σε αυτό το μονοπάτι,
είμαστε σε θέση να υιοθετήσουμε μια πιο
ισορροπημένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην αντιμετώπιση της πανδημίας
του Οντάριο.
Με συνεχή βελτίωση των τάσεων, το Οντάριο θα καταργήσει την υποχρεωτική απαίτηση κάλυψης για τις περισσότερες ρυθμίσεις
στις 21 Μαρτίου, με εξαίρεση επιλεγμένες
ρυθμίσεις όπως η δημόσια συγκοινωνία, οι
ρυθμίσεις υγειονομικής περίθαλψης και οι
οίκοι μακροχρόνιας φροντίδας.
Ως κοινωνία, πρέπει να παραμείνουμε ευγενικοί, προσεκτικοί και με σεβασμό απέναντι σε όσους συνεχίζουν να φορούν μάσκα. Πρέπει επίσης να περιμένουμε ότι οι
δείκτες, όπως κρούσματα και νοσηλεία, θα
αυξηθούν ελαφρώς καθώς οι κάτοικοι του
Οντάριο αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο μεταξύ τους. Ωστόσο, χάρη στα υψηλά
ποσοστά εμβολιασμού και τη φυσική μας
ανοσία, καθώς και την άφιξη των αντιικών
φαρμάκων, το Οντάριο διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των επιπτώσεων του ιού.
Θέλω να ευχαριστήσω τους κατοίκους του
Οντάριο για τη συνεχή ανθεκτικότητα και τη
δέσμευσή τους στην κοινότητα καθώς πλοηγούμασταν μαζί σε αυτήν την παγκόσμια
πανδημία. Οι θυσίες και οι συλλογικές σας
ενέργειες έχουν κάνει τη διαφορά.
Αν και αυτό δεν σηματοδοτεί ότι ο COVID-19
έχει εξαφανιστεί ή ότι η πανδημία έχει τελειώσει, σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Εκσυγχρονισμός της Εκπαίδευσης
- Αναθεωρημένο πρόγραμμα
σπουδών από τον Σεπτέμβριο
Το Οντάριο ανακοίνωσε
ένα ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών επιστημών που θα επικεντρωθεί
στον «εκσυγχρονισμό της
εκπαίδευσης»
διδάσκοντας στους μαθητές μαθήματα όπως κωδικοποίηση ξεκινώντας από την 1η τάξη του
Δημοτικού.
Ο υπουργός Παιδείας Stephen Lecce
ανακοίνωσε το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα τεθεί σε
ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2022, κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τορόντο την περασμένη Τρίτη.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πρόγραμμα σπουδών των φυσικών επιστημών έχει
δημιουργηθεί για να διδάξει στους μαθητές
έννοιες που θα είναι σχετικές και θα αντικατοπτρίζουν «πραγματικές εμπειρίες».
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γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

μέρος όπου γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να διαχειριστούμε αυτόν τον ιό και να
κρατήσουμε ο ένας τον άλλον ασφαλή.
Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση.
Πρέπει να μένουμε σπίτι όταν είμαστε άρρωστοι. Και, το πιο σημαντικό, πρέπει να
εμβολιαστούμε και να ενισχυθούμε.”
Η κυβέρνηση του Οντάριο αποκάλυψε το
χρονοδιάγραμμά της για την άρση όλων των
υπόλοιπων περιορισμών για τον COVID-19.
Η κίνηση έρχεται δύο χρόνια μετά την πανδημία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο
περισσότερων από 12.000 κατοίκων του
Οντάριο και έχει ανατρέψει δραματικά τη
ζωή στην επαρχία.
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις άρσεις των μέτρων:

14 Μαρτίου – Λήξη του
υποχρεωτικού εμβολιασμού

Καταργείται η υποχρεωτική πολιτική εμβολιασμού για τους εργαζόμενους σε οίκους
μακροχρόνιας φροντίδας.
Καταργείται μια οδηγία που απαιτεί από
τους μη εμβολιασμένους εργαζόμενους σε
νοσοκομεία και άλλους χώρους υγειονομικής περίθαλψης υψηλού κινδύνου να συμμετέχουν σε ένα τακτικό πρόγραμμα ταχείας εξέτασης.
Ανακαλούνται οδηγίες προς το Υπουργείο
Παιδείας, το Υπουργείο Παιδιών, Κοινοτικών
και Κοινωνικών Υπηρεσιών και το Υπουργείο Ηλικιωμένων και Προσβασιμότητας.
Αυτό θα σημαίνει ότι αυτοί οι τομείς δεν θα
υποχρεούνται πλέον να έχουν πολιτικές
εμβολιασμού που, τουλάχιστον, απαιτούν
από τους μη εμβολιασμένους εργαζόμενους
να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα οφέλη του εμβολιασμού.

συνεχίζεται στη σελίδα 7

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ;

Μέσα στο αναθεωρημένο πρόγραμμα
σπουδών των φυσικών επιστημών, υπάρχει ένα νέο σκέλος που θα επικεντρωθεί
στην εφαρμογή της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών
(STEM).
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το σκέλος
STEM θα παρέχει στους μαθητές «κρίσιμες
δεξιότητες ζωής και εργασίας» που απαιτούνται προκειμένου να «προετοιμαστούν
για τις δουλειές του αύριο».
«Το νέο πρόγραμμα σπουδών επιστήμης και τεχνολογίας του Οντάριο επικεντρώνεται στο να δώσει στους νέους
τις δεξιότητες να σκέφτονται κριτικά, να
ονειρεύονται τολμηρά και να χαράσσουν
νέα μονοπάτια προς τα εμπρός για την
οικονομία μας», δήλωσε ο υπουργός
Παιδείας .
Στο νέο πρόγραμμα σπουδών, θα υπάρχουν προσδοκίες κωδικοποίησης για μαθητές που ξεκινούν από την 1η τάξη και οι
μαθητές θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν
αυτές τις δεξιότητες τουλάχιστον μέχρι την
9η τάξη.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι μαθητές θα
συμμετάσχουν επίσης σε υποχρεωτική μάθηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι
εξελίξεις στην επιστήμη και τις αναδυόμενες

τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι μαθητές θα μάθουν επίσης για τη διαδικασία του μηχανικού σχεδιασμού και θα
έχουν την ευκαιρία να εφεύρουν λύσεις σε
προβλήματα που βλέπουν, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών θεμάτων.
Στην 1η έως 3η τάξη Δημοτικού, οι μαθητές
θα διδαχθούν να κάνουν συσχετίσεις από
αυτά που μαθαίνουν στην τάξη και το πώς
θα μπορούσαν να τα εφαρμόσουν στα ειδικευμένα επαγγέλματα. Στην τάξη 4η έως
8η , οι μαθητές θα μάθουν για τις πρακτικές
εφαρμογές των εννοιών της επιστήμης και
της τεχνολογίας στους ειδικευμένους τομείς.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών δεν περιελάμβανε την απαιτούμενη μάθηση σχετικά με τις
δεξιότητες.
Άλλα σκέλη εντός του τρέχοντος προγράμματος σπουδών των φυσικών επιστημών
- συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων
ζωής, της ύλης και της ενέργειας και των
συστημάτων της γης και του διαστήματος έχουν ενημερωθεί και εκσυγχρονιστεί, λέει
η κυβέρνηση.
Αυτό θα περιλαμβάνει περισσότερη εκπαίδευση σχετικά με το πώς η επιστήμη μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής. Θα υπάρχει επίσης μεγαλύτερη μάθηση σχετικά με γνώσεις τροφίμων
σε όλες τις τάξεις.
Για να διασφαλίσει ότι οι μαθητές έχουν κρίσιμες δεξιότητες στη ζωή και την εργασία,
η κυβέρνηση του Οντάριο εισάγει ένα νέο
πρόγραμμα σπουδών για τις επιστήμες και
την τεχνολογία και καταργεί το μάθημα επιστήμης της τάξης 9 για το επερχόμενο σχολικό έτος 2022-23.

συνεχίζεται στη σελίδα 13
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Μετά από 2 χρόνια..
ΠΑΡΕΛΑΣΗ στη Ντάνφορθ

Μετά από 2 χρόνια υποχρεωτικής αποχής λόγω της πανδημίας και του παρατεταμένου
lockdown, επιστρέφει και πάλι
η εθνική παρέλαση της Παλιγγενεσίας στη λεωφόρο της
οδού Ντάνφορθ.
Γιάννης
Κακαγιάννης Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
ανακοίνωσε πως η παρέλαση θα διεξαχθεί τη Κυριακή 27
Μαρτίου 2022 στις 1:00 μ.μ. Η εκκίνηση θα γίνει
από τη γωνία των οδών Danforth και Donlands.
Καλούμαστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, να δώσουμε το παρόν και να γιορτάσουμε τα 200+1 χρόνια
από την επανάσταση του Έθνους το 1821.
Οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν πέρσι να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια. Ας το κάνουμε φέτος και
να αποθέσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους μας.

Οι Έλληνες ομογενείς της Mississauga ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα ανθρωπιάς
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η πρόσκληση της
ενορίας του Προφήτη Ηλία στη Mississauga
για τη συγκέντρωση τροφίμων και ρουχισμού
που θα αποσταλούν στην Ουκρανία. Οι υπεύθυνοι του Προφήτη Ηλία εξασφάλισαν συνεργασία με τον οργανισμό @meestcanada που
θα μεταφέρει όλο το ρουχισμό και τρόφιμα
που συγκεντρώθηκαν στο προορισμό τους.
Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση και σε όλους τους εθελοντές στον
Προφήτη Ηλία που σε δύσκολες στιγμές της
ανθρωπότητας προσπαθούν να φέρουν ένα
φως ελπίδας και ανθρωπιάς. Μπράβο!

Τι κρύβεται πίσω από τις ρωσικές
επιθέσεις κατά της Ελλάδας

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι εισέρχονται οι ελληνορωσικές σχέσεις μετά τις συνεχείς επιθέσεις που δέχεται
η Ελλάδα τόσο από το Κρεμλίνο όσο και από την
Πρεσβεία της Ρωσίας στην Αθήνα για τη στάση της
στο Ουκρανικό.
Η ευθυγράμμιση της ελληνικής πλευράς με τις αποφάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για τις κυρώσεις, η στήριξη στον δοκιμαζόμενο λαό, η αποστολή πολεμικού
υλικού στην Ουκρανία αλλά και η μετατροπή του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε αμερικανική βάση είναι ορισμένοι από τους λόγους που
η Μόσχα βάζει διαρκώς τη χώρα μας στο στόχαστρο.
Η κυβέρνηση της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή και χωρίς κανέναν ενδοιασμό έχει ταχθεί
εναντίον της Ρωσίας, που εξακολουθεί να καταπατά όλους τους κανόνες του Διεθνούς
Δικαίου με τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.
Η διεθνής απομόνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά και η οικονομική μέγγενη των κυρώσεων
έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στο Κρεμλίνο, που στρέφεται πλέον κατά πάντων. Η
εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα έφτασε στο σημείο να απειλήσει
την Ελλάδα πως με την τακτική που ακολουθεί βάζει σε κίνδυνο τις σχέσεις της με τη Μόσχα. «Ανώτατοι αξιωματούχοι της Αθήνας επιτρέπουν στον εαυτό τους να διατυπώνουν
χονδροειδείς κατηγορίες κατά της χώρας μας και της ηγεσίας της», τόνισε μεταξύ άλλων η
εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.
Η Αθήνα χαρακτήρισε «απαράδεκτους» τους ισχυρισμούς της Μαρίας Ζαχάροβα, σημειώνοντας πως τέτοιες τοποθετήσεις «δεν συνάδουν με τη διπλωματική πρακτική, καθώς και
με τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τους λαούς της Ελλάδας και της Ρωσίας».
Τα Σκόπια, η Κύπρος και η Τουρκία
Κυβερνητικά στελέχη, ακούγοντας την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας να μιλάει για τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς, υπενθύμιζαν πως
η Μόσχα ήταν απέναντί στην Ελλάδα σε όλα τα κρίσιμα εθνικά ζητήματα που απασχολούν
τη χώρα μας. Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως στο Σκοπιανό ήταν από τις πρώτες χώρες που
αναγνώρισαν τη γειτονική χώρα με το όνομα «Μακεδονία», ενώ πριν από μερικές μέρες ο
Σεργκέι Λαβρόφ έκανε λόγο για «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου».
Στις ελληνοτουρκικές συγκρούσεις ουδέποτε η Μόσχα στήριξε τις ελληνικές θέσεις, καθώς
οι σχέσεις της με την Άγκυρα ήταν σαφώς σε καλύτερο επίπεδο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και στο Ουκρανικό, με τη Ρωσία να αφήνει εκτός επιθέσεων την Τουρκία που
προμηθεύει με drones το Κίεβο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλά με θερμά λόγια για τον
Ταγίπ Ερντογάν.

Ο «καπετάνιος που εγκατέλειψε πρώτος το πλοίο»

Το υπουργείο Εξωτερικών μυρίζει μπαρούτι
για τον πρέσβη της Eλλάδας στο Κίεβο Βασίλη Μπορνόβα, ο οποίος εγκατέλειψε την
πρωτεύουσα της Ουκρανίας μόλις ξεκίνησε η
ρωσική εισβολή και χωρίς προηγουμένως, ως
όφειλε, να συνεννοηθεί με κανέναν στην Αθήνα. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει ακέφαλη η
πρεσβεία και χωρίς σημείο αναφοράς οι Έλληνες που ζουν στο Κίεβο. Τώρα, μέσα στα
πολλά που έχει να αντιμετωπίσει το υπουργείο Εξωτερικών με τον εν εξελίξει πόλεμο, τα
σενάρια περί εμπλοκής του ΝΑΤΟ και τη σαφέστατα απειλητική στάση της Ρωσίας απέναντι στη χώρα μας, πρέπει να αποφασίσει και τι θα κάνει με τον «καπετάνιο που εγκατέλειψε
πρώτος το πλοίο».

Το 15% με τη Ρωσία!

Έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση και
για το ουκρανικό. Σύμφωνα με έρευνα της
Interview για λογαριασμό της Politic, ένας
στους δύο Έλληνες (51%) τάσσεται υπέρ
της ουκρανικής πλευράς. Το 34% δεν υποστηρίζει κάποιο στρατόπεδο, ενώ με το
πλευρό της Ρωσίας συντάσσεται το 15%!
Η συμπάθεια των Ελλήνων στον ουκρανικό λαό διαφαίνεται επίσης, τόσο από το
γεγονός ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία βρίσκουν σύμφωνη την πλειοψηφία (63%) των ερωτηθέντων, όσο και
από το ότι η συντριπτική πλειοψηφία (83%) τάσσεται υπέρ της απόφασης της 12μηνης
άδειας παραμονής και εργασίας σε πρόσφυγες από την Ουκρανία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η πλειοψηφία των Ελλήνων (54%) δεν
υποστηρίζει την αποστολή στρατιωτικού υλικού στον πόλεμο της Ουκρανίας, εν αντιθέσει
με το 46%.
Υπέρ της ουδέτερης στάσης της χώρας μας δηλώνει η πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα, το 53% θεωρεί πως το ελληνικό συμφέρον εξυπηρετείται μέσω της ουδετερότητας. Ωστόσο, όσοι πιστεύουν πως συμφέρει την Ελλάδα να ταχθεί υπέρ μιας πλευράς
προκρίνουν πως αυτή πρέπει να είναι η ουκρανική (37%), ενώ μόλις το 3% υποστηρίζει τη
στήριξη στη Ρωσία.
Για την πυρηνική απειλή, ως απίθανο σενάριο χαρακτηρίζει η πλειοψηφία (65%) τη χρήση
πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία. Πολύ ή αρκετά πιθανό το βρίσκει το 28% και το 7% δεν
παίρνει θέση.

«Ζωντανεύει» ψηφιακά η ζωφόρος του Παρθενώνα

Η ζωφόρος του Παρθενώνα διατίθεται ψηφιακά πλέον για όλους σε μια νέα, διαδραστική,
δίγλωσση και εύχρηστη διαδικτυακή εφαρμογή.
Στη διεύθυνση www.parthenonfrieze.gr τόσο το
ευρύ κοινό όσο και οι ειδικοί έχουν την ευκαιρία
να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα του μοναδικού αυτού έργου τέχνης. Η εφαρμογή συγκεντρώνει φωτογραφίες και περιγραφές όλων των
σωζόμενων λίθων της ζωφόρου που βρίσκονται
στο Μουσείο Ακρόπολης και στο εξωτερικό.
Έτσι, έως ότου πραγματοποιηθεί η επανένωση
όλων των σωζόμενων λίθων και των θραυσμάτων της ζωφόρου στον φυσικό τους χώρο, οι
λάτρεις της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, θα μπορούν να θαυμάζουν το αριστούργημα που
σχεδίασε ο γλύπτης Φειδίας, τον πέμπτο αιώνα π.Χ., χάρη στη νέα διαδικτυακή εφαρμογή
του ΕΚΤ.
Η ζωφόρος του Παρθενώνα, μια συνεχής ζώνη συνολικού μήκους 160 μέτρων και ύψους
σχεδόν ενός μέτρου, με ανάγλυφες παραστάσεις που περιέτρεχε το επάνω μέρος του τοίχου του ναού, απεικονίζει την πομπή προς την Ακρόπολη κατά τα Μεγάλα Παναθήναια, τη
μεγαλύτερη γιορτή της αρχαίας Αθήνας. Η σύνθεση της πομπής περιελάμβανε 378 ανθρώπινες μορφές, άνδρες και γυναίκες, πεζούς, ιππείς και αρματοδρόμους, και περισσότερα
από 200 ζώα και αντικείμενα και δώρα προς την Αθηνά, προστάτιδα της Αθήνας.
Η εφαρμογή, η οποία προσφέρει στους χρήστες μια διαδραστική εμπειρία περιήγησης,
υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία τριών φορέων: του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Μουσείου Ακρόπολης και της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ). Το ΕΚΤ ανέπτυξε την αναβαθμισμένη έκδοση της
διαδικτυακής εφαρμογής www.parthenonfrieze.gr αξιοποιώντας φωτογραφικό υλικό της
ΥΣΜΑ και εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες για την εικονική αναπαράσταση του στο
διαδίκτυο.
Η εφαρμογή ενσωματώνει λειτουργικότητες που την καθιστούν προσβάσιμη σε όλους, από
όλα τα σύγχρονα μέσα και πλατφόρμες, από όλες τις σταθερές και κινητές συσκευές. Η
εξερεύνηση της ζωφόρου του Παρθενώνα γίνεται μέσα από τέσσερις ενότητες,
με την απαραίτητη τεκμηρίωση και εκτενές
γλωσσάρι.
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Ο Μεγάλος ξεριζωμός

Την ώρα που Ρωσία και Ουκρανία κάθονται στο ίδιο
τραπέζι και δεν μπορούν να χαράξουν κοινές ανθρωπιστικές διαδρομές για τη φυγή των αμάχων, 1.7 εκατομμύρια πρόσφυγες, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΗΕ, έχουν βγει από τη φλεγόμενη χώρα.
Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, θα συνεχιστούν, όπως και οι σφοδρές συγκρούσεις. Την ίδια ώρα η Δύση εμφανίζει ρωγμές, καθώς
το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο που εισηγούνται
οι ΗΠΑ δεν βρίσκει σύμφωνα όλα τα κράτη της ΕΕ.

Μόνο δώδεκα χώρες
έχουν πλήρη ίσα
δικαιώματα για τις
γυναίκες

Υπάρχουν μόνο δώδεκα χώρες στον
κόσμο που προσφέρουν πλήρη νομική
προστασία στις γυναίκες, σύμφωνα με
την έκθεση Women, Business and the
Law 2022, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα
από την Παγκόσμια Τράπεζα . Το Βέλγιο,
ο Καναδάς, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα,
η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ισπανία και
η Σουηδία ήταν οι μόνες που πρόσφεραν
πλήρη ίσα δικαιώματα σε άνδρες και γυναίκες, τουλάχιστον από νομική άποψη.
Η Ισπανία και η Ελλάδα ήταν οι νεοεισερχόμενοι μεταξύ αυτών που βαθμολογήθηκαν με 100 βαθμούς φέτος. Και
οι δύο χώρες εξίσωσαν τα δικαιώματα
γονικής άδειας μεταξύ των δύο φύλων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται
στο 91,3 τοις εκατό κάτω από χώρες
όπως το Περού και η Αλβανία. Έχασε
πόντους λόγω έλλειψης νόμων που εγγυώνται ίσες αμοιβές και ίσες συντάξεις,
εκτός από την ύπαρξη κακών νόμων
σχετικά με τη γονική άδεια.

Ο Jean Charest μπαίνει στην κούρσα για την ηγεσία των
Συντηρητικών: «Θα πετύχω το κόμμα να κερδίσει»

Ο Charest είπε στην εφημερίδα National Post σε μια αποκλειστική
αγγλική συνέντευξη, προτού επισημοποιήσει την ανακοίνωσή του
ότι προετοιμάζεται όλη του τη ζωή να γίνει ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά και στη συνέχεια πρωθυπουργός του
Καναδά.
«Θα κάνω αυτό το κόμμα να κερδίσει», επέμεινε ο Charest. «Όχι
μόνο θα κερδίσει, αλλά θα δημιουργήσω μια πλειοψηφική εθνική κυβέρνηση με εκπροσώπηση σε κάθε μέρος της χώρας και θέλω να
βάλω ξανά την Αλμπέρτα στο τραπέζι, όπου διαμορφώνονται και
λαμβάνονται οι αποφάσεις… Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό».
Το σύνθημά του για τους επόμενους έξι μήνες θα είναι «Built To Win»,
ένα μήνυμα που εστιάζει όχι μόνο στην πολιτική του εμπειρία, αλλά και στην πεποίθησή του
ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά.
«Στο τέλος της ημέρας, υπάρχει μια πολύ απλή, μια πολύ αληθινή ερώτηση, και αυτό είναι
ποιος μπορεί να μας κάνει να κερδίσουμε; Αυτό είναι επίσης μέρος της εξίσωσης και αυτή
είναι μια από τις επιλογές που καλούνται να κάνουν τα μέλη του κόμματος», είπε. «Ό,τι έχω
κάνει στη ζωή μου με έχει προετοιμάσει για αυτή τη στιγμή».
Ο Charest ηγήθηκε του ομοσπονδιακού Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμματος από το
1993 έως το 1998 και υπηρέτησε στο υπουργικό συμβούλιο του πρώην πρωθυπουργού
Μπράιαν Μαλρόνεϊ πριν από αυτό. Το 1998, ο Charest συνέχισε να ηγείται των Φιλελευθέρων του Κεμπέκ για να επιβραδύνει την πρόοδο του αυτονομιστικού Parti Quebecois.
Έγινε πρωθυπουργός του Κεμπέκ το 2003, μια θέση που διατήρησε μέχρι το 2012, όταν
ηττήθηκε στη δική του περιοχή και το κόμμα του στάλθηκε στα έδρανα της αντιπολίτευσης
μετά από μια τεράστια φοιτητική κρίση.

Ο Γρηγόρης Νιώτης για την Μαριούπολη, τον Ελληνισμό
και τον Πόλεμο

Ο π. Υφυπουργός Εξωτερικών (επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ), Γρηγόρης Νιώτης, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Απόδημο Ελληνισμό και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
(ΣΑΕ) σε ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρεται στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στους Έλληνες της Μαριούπολης και των άλλων πόλεων της Ουκρανίας.
Η ανάρτηση του π. υπουργού έχει ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: Αγαπημένη μου Μαριουπολη. Πόλη της Μαρίας της Παρθένου .Του
Μητροπολίτη Ιγνάτιου και των 80 χιλιάδων Ελλήνων της Κριμαίας , που σε ίδρυσαν το 1790,
ως καταφύγιο , διωκόμενοι απο Τατάρους. Της
Τσαρίνας Αικατερίνης που σας Καλό-δέχθηκε
και σας στήριξε και την στηρίξατε , φύλακες των
συνόρων της Ορθοδοξίας. Ποιος θα το φανταζόταν ποτέ; Τότε που μια αγκαλιά ολοι μας ξανά
ανταμώσαμε μετα από τόσους αιώνες μοναξιάς
σας, το 1994, εκείνον τον βαρύ Χειμώνα του Δεκέμβρη , όταν έκπληκτος με 15 υπό το μηδέν
σας πρωτοαντίκρισα μέσα από το Προεδρικό Αεροπλάνο του Π/Θ Ανδρέα Παπανδρέου, με
την Ελληνική Αντιπροσωπεία να αντικρίζουμε έκπληκτοι Χιλιάδες Έλληνες Μαριουπολιτες,
να άνεμιζετε Ελληνικές Σημαίες, χωρίς ποτέ μέχρι τότε να έχετε γνωρίσει την Ιστορική σας
Πατρίδα!!!
Ποιος θα το φανταζόταν τότε; Ότι σήμερα σειρήνες του Θανάτου, του Ολέθρου , βόμβες του
μίσους και του Παραλογισμού , Πόλεμος Αδελφού εναντίον Αδελφών Λαών , θα ηχούσαν
πάνω από την Πόλη της Παναγίας , που για αιώνες κρατούσε στην αγκαλιά της Ρώσσους ,
Ουκρανούς , Έλληνες , Εβραίους και τόσους άλλους, χωρίς διάκριση ;
Αγαπημένοι μου Έλληνες της Μαριουπολης , του Σαρτανα, των 40 Χωριών της περιοχής
του Ντονμπας και της Αζοφικης, του Ντονιετσκ, του Κιέβου , Εσείς οι 150 χιλιαδες Έλληνες
της Ουκρανίας , έχετε την ευλογία της Παναγίας για να ξεπεράσετε την νεα αυτη δοκιμασία .
Την αγαπη και την στηριξη της Ελλάδας μας, των Ελληνων και ολων των Λαών του Κοσμου.
Και μαζι σας όλοι οι κάτοικοι της Ουκρανίας !!!
Ποιος θα το φανταζόταν ποτε; Οι ίδιοι που καθόρισαν τα σύνορα τους , μετα την διάλυση
της Σοβιετικής Ένωσης, που τα επαναβεβαίωσαν το 1994 με την συμφωνια για την παράδοση και καταστροφή των πυρηνικών ( Κουτσμα-Γιέλτσιν), σημερα διαλέγουν τον Πόλεμο
του Πούτιν για να τα αναθεωρήσουν , καταστρέφοντας μια Χωρα και θέτοντας σε κίνδυνο
ζωης εκατομυρια ανθρωπους .
Οι Ευχές μας και οι Προσπάθειες όλων των Λαών , είναι να σιγήσουν τα όπλα και να επικρατήσει το Διεθνές Δίκαιο και ο Ανθρωπισμός . Οι Λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα!!!
Ούτε με τον φίλο Ρωσικό Λαό!!! Κάτι λάθος γίνεται , που οδηγεί σε πόνο , αδιέξοδο και
μίσος !!!
Αγαπημένη μου Μαριουπολη!!!! Όταν γνωριστήκαμε , οι Έλληνες κάτοικοι σου με την Προέδρο Αλεξανδρα Προτσενκο και τον Έλληνα Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινο
Μπαλαμπανοφ , με οδηγήσατε στο πολύπαθο Χωριο Σαρτανα , των 10.000 Ελλήνων, και
υποσχεθήκαμε να ανοικοδομήσουμε τον γκρεμισμένο από την βία άλλης εποχής Άι Γιωργη
του Σαρτανα!!
Πολλοί συνέβαλλαν , ξεχωρίζω στην πρώτη φάση την Χρύσα (Αραπογλου) και τον Κώστα
(Παπαδόπουλο) για τον έρανο της ανέγερσης απο το Κέντρο της Μαύρης Θάλασσας της
Νομαρχίας Θεσσαλονίκης , τον Άγγελο του ΣΑΕ( Ασλανίδη) και Κυρίως τον αείμνηστο ανθρωπιστή Προέδρο των Αποδήμων Αντυ Αθενς για την ολοκλήρωση του έργου εκ μέρους
του ΣΑΕ!!!
Όπως ο Άι Γιώργης ορθώθηκε από τα ερείπια του, έτσι και τώρα σύντομα θα πιάσουμε
όλοι μαζί δουλειά για να ξανακάνουμε την Μαριουπολη αντάξια της Ιστορίας της και των
Ελλήνων Ιδρυτών της!!!!
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Η G7 θα επιβάλλει νέες, "σοβαρές κυρώσεις" στη Ρωσία
Οι χώρες της G7 ανακοίνωσαν την Παρασκευή την πρόθεσή τους να επιβάλουν "νέες
σκληρές κυρώσεις" κατά της Μόσχας για την
εισβολή της στην Ουκρανία και δεσμεύτηκαν
να καταπολεμήσουν την "εκστρατεία παραπληροφόρησης" της Ρωσίας.
"Θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε νέες σκληρές κυρώσεις ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα", ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 σε κοινή ανακοίνωση.
Καταδίκασαν επίσης την παραπληροφόρηση
"της ρωσικής κυβέρνησης και των μμε που
συνδέονται με αυτήν" των οποίων "η συνεχής
ροή κατασκευασμένων ισχυρισμών θέτει σε
κίνδυνο επιπλέον ζωές". "Είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε την εκστρατεία
παραπληροφόρησης της Ρωσίας".
Η G7, της οποίας προεδρεύει φέτος η Γερμανία, "χαιρετίζει" επίσης την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου
για τη δημιουργία "ανθρωπιστικών διαδρόμων", "ένα σημαντικό πρώτο βήμα". "Αυτή
πρέπει να εφαρμοστεί αξιόπιστα και γρήγορα", προτρέπουν.

"Καταδικάζουμε τις επιθέσεις εναντίον Ουκρανών αμάχων και πολιτικών υποδομών,
συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων. Καλούμε τη Ρωσία να σεβαστεί
πλήρως τις υποχρεώσεις της στον τομέα
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των
σχετικών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα", προστίθεται στην κοινή ανακοίνωση.
"Οπουδήποτε εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ουκρανίας, οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας της Ουκρανίας
και του ΟΗΕ, το ιατρικό προσωπικό και οι
εργαζόμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις
πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση, με πλήρη ασφάλεια και γρήγορα στους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη", ζητούν οι χώρες της G7.
Μετά τον βομβαρδισμό του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου
της Ευρώπης, οι χώρες της G7 καλούν τη
Ρωσία να θέσει τέλος στις επιθέσεις της "σε
άμεση γειτνίαση με ουκρανικούς πυρηνικούς
σταθμούς".
"Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση και οποιαδήποτε απειλή κατά των πυρηνικών

Τριντό στο Βερολίνο: Απαιτείται
άμεσα κατάπαυση του πυρός
Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Βερολίνο
ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς με τον
πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.
Ανταπόκριση – Βερολίνο: Γιώργος Παππάς
«Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι πολύ
σοβαρή. Ο πόλεμος είναι κραυγαλέα καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και απαιτείται
άμεσα κατάπαυση του πυρός», είπε ο Σολτς
στην συνέντευξη τύπου με τον Τριντό. Απευθυνόμενος προσωπικά στον ρώσο πρόεδρο,
ο Σολτς είπε: «Σταματήστε την αιματοχυσία,
αποσύρετε τις στρατιωτικές δυνάμεις από
την Ουκρανία». Για το τέλος του πολέμου
συζήτησε χθες με τους προέδρους της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και Κίνας Σι Ζιπίνγκ.
«Μία στρατιωτική λύση της διένεξης δεν έχει
νόημα, χρειάζεται διπλωματική λύση», είπε ο
Σολτς.
Ο γερμανός καγκελάριος απέκλεισε την παράδοση στην Ουκρανία των σοβιετικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών «Μινγκ»
της Πολωνίας, μέσω της αμερικανικής βάσης
στο Ράμσταϊν της Γερμανίας. «Οργανώσαμε
υποστήριξη – δίνουμε οικονομική βοήθεια

στην Ουκρανία εδώ και χρόνια – δώσαμε και
συγκεκριμένα όπλα. Σκεφτόμαστε τί ακριβώς
χρειάζεται. Και σ΄αυτά σίγουρα δεν ανήκουν
πολεμικά αεροσκάφη».
Στην ίδια κατεύθυνση τοποθετήθηκε και ο
καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.
«Πρέπει να σταθμίσουμε ακριβώς τί χρειάζεται, θέλουμε αποκλιμάκωση της κρίσης
και αυτό δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση»,
είπε ο Τριντό. Ανέφερε ότι σήμερα το πρωί
μίλησε με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ
Ζελένσκι, τον προσκάλεσε να μιλήσει στο
καναδικό κοινοβούλιο. Υποσχέθηκε ότι εντός
των επόμενων ημερών ο Καναδάς θα δώσει
πρόσθετο εξοπλισμό στην Ουκρανία, όπως
μη επανδρωμένα ντρόουνς καναδικής εταιρίας. Ταυτόχρονα ο Τριντό έδωσε έμφαση
στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης,
με την ενεργοποίηση και σχετικό μηχανισμό
της ομάδας G-7.
Σολτς και Τριντό συζήτησαν εκτενών και το
θέμα της ενεργειακής ασφάλειας με στόχο
την ταχεία ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τόσο για την απεξάρτηση από
τη Ρωσία, όσο και για την προστασία του
κλίματος.

Ο Καναδάς καλεί τους πολίτες
του να φύγουν από τη Ρωσία
Η κυβέρνηση του Καναδά κάλεσε το Σάββατο τους πολίτες της χώρας να αποφεύγουν
κάθε ταξίδι στη Ρωσία εξαιτίας της ένοπλης
σύρραξης στην Ουκρανία και όλους όσοι βρίσκονται στη ρωσική επικράτεια να την εγκαταλείψουν το συντομότερο.
Επικαιροποιώντας τις ταξιδιωτικές του οδηγίες, το καναδικό υπουργείο Εξωτερικών
ανέφερε πως συστήνει πλέον στους πολίτες
του Καναδά να «αποφεύγουν οποιοδήποτε
ταξίδι στη Ρωσία, εξαιτίας των επιπτώσεων
της ένοπλης σύρραξης με την Ουκρανία,
συμπεριλαμβανομένων της μειωμένης διαθεσιμότητας αεροπορικών συνδέσεων και
των περιορισμών στις χρηματοοικονομικές
συναλλαγές».
«Αν βρίσκεστε στη Ρωσία, πρέπει να φύγετε

όσο υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εμπορικές
επιλογές για αυτό», πρόσθεσε το καναδικό
ΥΠΕΞ.
Ο Καναδάς, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει
αρκετές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία,
«θα συνεχίσει να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα στον (ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν
και στους ολιγάρχες» για να καταλάβουν το
«μνημειώδες λάθος» τους, είπε προχθές Παρασκευή ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν
Τριντό, αναγγέλλοντας την προσεχή περιοδεία του στην Ευρώπη.
Θα αναχωρήσει σήμερα από την Οτάβα για
να ταξιδέψει σε Λονδίνο, Ρίγα, Βερολίνο και
Βαρσοβία, όπου θα έχει συνομιλίες για την
υποστήριξη στην Ουκρανία.

εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για
μη στρατιωτικούς σκοπούς συνιστά παραβίαση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, του διεθνούς δικαίου (...)", σύμφωνα
με τις χώρες της G7, μέλη της οποίας είναι
εκτός από τη Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η
Βρετανία, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία.
Δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την πρωτοβουλία του γενικού διευθυντή της Διεθνούς
Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Ραφαέλ Γκρόσι, "υπέρ μιας συμφωνίας μεταξύ
Ουκρανίας και Ρωσίας που να εγγυάται την
ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων
στην Ουκρανία".
Τέλος, οι χώρες της G7 ανακοινώνουν ότι "θα

ζητήσουν να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται
για εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αδιακρίτως όπλων εναντίον
αμάχων".
"Υποστηρίζουμε τις έρευνες και τη συλλογή
αποδεικτικών στοιχείων που είναι σε εξέλιξη, κυρίως από τον εισαγγελέα του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου", τονίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών των επτά χωρών σε κοινή
ανακοίνωση.

Καναδάς: Όλα τα σενάρια πρέπει
να συζητηθούν για να σταματήσει
ο πόλεμος στην Ουκρανία
Ο Καναδάς επιθυμεί το ΝΑΤΟ να συζητήσει
όλα τα σενάρια για να απομονωθεί η Ρωσία,
δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας
Μέλανι Τζολί όταν ρωτήθηκε αν η Συμμαχία
θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω
από την Ουκρανία.
Προσερχόμενη στην έκτακτη συνεδρίαση
των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες η Τζολί επεσήμανε ότι η κόκκινη
γραμμή της Συμμαχίας είναι να μην προκαλέσει μια διεθνή σύρραξη.
Αλλά πρόσθεσε: «θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συζητηθούν όλα τα σενάρια».
Το ΝΑΤΟ πρέπει να προσαρμόσει τη στρατιωτική του στάση στην ανατολική του πτέρυγα
στη νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε
μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκτίμησε ο υπουργός Εξωτερικών της
Ρουμανίας Μπογκντάν Αουρέσκου, χωρίς να
διευκρινίσει αν επιθυμεί τη μόνιμη παρουσία
νατοϊκών στρατευμάτων στην περιοχή αυτή.

«Πρέπει να προσαρμόσουμε τη στάση μας
στην πραγματικότητα, η οποία είναι ότι τα
ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία, οπότε πρέπει να
τα ξανασκεφτούμε όλα», δήλωσε στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ.
Η Ρουμανία από το επόμενο οικονομικό έτος
θα αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο
2,5% του ΑΕΠ της από 2% που είναι τώρα,
πρόσθεσε.
Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της
Λιθουανίας Ίνγκριντα Σιμονιτέ εκτίμησε ότι οι
εκκλήσεις για την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία από
το ΝΑΤΟ είναι ανεύθυνες και ενδέχεται να σύρουν τη Συμμαχία σε μια άμεση σύγκρουση
με τη Ρωσία.
«Πιστεύω ότι όλες οι εκκλήσεις να εμπλακεί το ΝΑΤΟ στρατιωτικά στη σύγκρουση
τώρα είναι ανεύθυνες», επεσήμανε η Σιμονιτέ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από το
Βίλνιους.

Αποστολή επιπλέον 150 στρατιωτών
από τον Καναδά στη Λετονία
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι η χώρα του στέλνει επιπλέον
150 στρατιώτες στη Λετονία και επεκτείνει τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην ανατολική Ευρώπη, μετά τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία.
Καναδικές στρατιωτικές δυνάμεις εστάλησαν
για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.
Στη διάρκεια της επίσκεψης με τον Τριντό

στη Λετονία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ
Γενς Στόλτενμπεργκ υποστήριξε ότι ο ρώσος
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «υποτίμησε σοβαρά» την Ουκρανία και την αποφασιστικότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
Από την πλευρά του, ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε από τη Λετονία
ότι ο Πούτιν έχει απομονωθεί και ότι όλος ο
κόσμος είναι στο πλευρό της Ουκρανίας.

Τριντό: Νέες κυρώσεις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για
ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους
και ολιγάρχες.
«Ο Καναδάς ανακοινώνει νέες κυρώσεις εναντίον 10 ατόμων που κρίνονται συνεργοί σε
αυτήν την αδικαιολόγητη εισβολή» δήλωσε ο
Τριντό σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο με
τον Βρετανό ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον,
αλλά και τον Ολλανδό Μαρκ Ρούτε.
Τα ονόματα αυτών των ατόμων προέρχονται
από μια λίστα που συνέταξε ο φυλακισμένος
Ρώσος αντίπαλος του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, συμπεριλαμβανομένων «πρώην και

νυν ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων,
ολιγαρχών και υποστηρικτών» της ρωσικής
εξουσίας, είπε ο Τριντό.
«Αυξημένη πίεση» θα ασκήσουν στη Μόσχα
οι νέες κυρώσεις
«Οι κυρώσεις θα ασκήσουν αυξημένη πίεση»
στη Μόσχα, «ιδιαίτερα στη στενή φρουρά»
του Ρώσου προέδρου Πούτιν, διαβεβαίωσε.
Η Οτάβα έχει ήδη ανακοινώσει πρόσφατα
απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού
αργού πετρελαίου και κυρώσεις κατά 10 ηγετών, δύο μεγάλων ρωσικών εταιρειών ενέργειας, της Rosneft και της Gazprom.
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Πόρτα για εξαγωγές πρώτων υλών
για βιοντίζελ από την Ελλάδα
στον Καναδά ανοίγει η The Plug
Εισαγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή
βιοντίζελ από την Ελλάδα θέλει να κάνει η
καναδική εταιρεία The Plug, αναζητώντας
στη χώρα μας συνεργάτες για το σκοπό
αυτό.
Μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη έρθει σε επαφή
με το Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών
Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην
Οττάβα, το οποίο ήδη αναζητά ενδιαφερόμενους προμηθευτές για να διευκολύνει την
εξαγωγή στον Καναδά πρώτων υλών για
την παραγωγή βιοντίζελ.
Πρόκειται για μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη
εταιρεία που ιδρύθηκε το 2020 και το αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η παροχή των εργαλείων και των υπηρεσιών που
χρειάζονται οι επιχειρήσεις-πελάτες της για
να αναβαθμίσουν τη θέση τους στις αγορές
που δραστηριοποιούνται.
Οι υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες
της καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, καθώς
εκτείνονται από το σχεδιασμό ιστοσελίδας
και ανάπτυξη επικοινωνιακής τακτικής και
στρατηγικής, μέχρι υπηρεσίες επιχειρηματικής δικτύωσης και αναζήτηση και προμήθεια πρώτων υλών.
Έχοντας ήδη ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών και ένα πελατολόγιο που διαρκώς
αυξάνεται, περιλαμβάνοντας από start-up

επιχειρήσεις που τώρα κάνουν τα πρώτα
τους βήματα στην αγορά, μέχρι επιχειρήσεις καθιερωμένες στο πεδίο τους, η The
Plug βάζει πλέον στόχο να αναπτύξει διαύλους εισόδου στην καναδική αγορά προμηθευτών από την Ελλάδα.
Η αγορά του βιοντίζελ είναι μια από τις
πρώτες πόρτες που ανοίγει, αναζητώντας
προμηθευτές για την παροχή πρώτων υλών
για την παραγωγή του από άλλους πελάτες
της εταιρείας.
Το ενδιαφέρον της The Plug για τη γεφύρωση της καναδικής με την ελληνική αγορά
είναι εύκολα εξηγήσιμο, αν ληφθεί υπόψη
ότι πρόκειται για εταιρεία που ιδρύθηκε από
της ελληνικής καταγωγής -όπως δηλώνει
το όνομά της- Katerina Petsis, η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην περιοχή
του Τορόντο εδώ και μια δεκαετία σχεδόν.
Μάλιστα, το “ελληνικό χρώμα” της The Plug
δεν αφορά μόνο την ιδρύτριά της, αλλά
και άλλα στελέχη της εταιρείας, όπως π.χ.
την Carla Catinis, International Bussiness
Associate της εταιρείας, η οποία είναι και
το πρόσωπο επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους για την εξαγωγή πρώτων υλών
από την Ελλάδα στον Καναδά για την παραγωγή βιοντίζελ από επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την The Plug.

Ώθηση για περισσότερη σπορά
σιτηρών στον Καναδά
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
εμποδίζει τις αποστολές από ένα από τα
ζωτικής σημασίας καλάθια ψωμιού στον
κόσμο, αφήνοντας τους εισαγωγείς σιτηρών
να ψάχνουν για προμήθειες αλλού.
Τα στρέμματα ανοιξιάτικου σιταριού στον
Καναδά, έναν από τους κορυφαίους εξαγωγείς παγκοσμίως, θα μπορούσαν να
αυξηθούν δύο έως τρία τοις εκατό το 2022
καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενθαρρύνουν
τους καλλιεργητές να μετατοπίσουν στρέμματα από τη βρώμη, τα όσπρια και το σκληρό, δήλωσε ο Neil Townsend, επικεφαλής
αναλυτής αγοράς στη FarmLink.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
εμποδίζει τις αποστολές από ένα από τα
ζωτικής σημασίας καλάθια ψωμιού στον
κόσμο, αφήνοντας τους εισαγωγείς σιτηρών
να ψάχνουν για προμήθειες αλλού.
Η πιθανή ώθηση στις εκτάσεις σιταριού
έρχεται εν μέσω παρατεταμένων ανησυχιών για τις ξηρές συνθήκες στον Καναδά.
Η ξηρασία κατέστρεψε το 40 τοις εκατό της
παραγωγής σιτηρών του Δυτικού Καναδά πέρυσι και περιοχές της Αλμπέρτα και
του Σασκάτσουαν παραμένουν υπό ακραίες συνθήκες ξηρασίας, σύμφωνα με το
Canadian Dought Monitor.

Χωρίς μάσκες από τις 21 Μαρτίου
συνέχεια από τη σελίδα 3

21 Μαρτίου - Αίρονται οι
περισσότερες απαιτήσεις
για μάσκα

Οι απαιτήσεις κάλυψης θα καταργηθούν στα
περισσότερα μέρη, εκτός από τις δημόσιες
συγκοινωνίες, τους οίκους μακροχρόνιας
περίθαλψης και ευγηρίας, τις εγκαταστάσεις
υγειονομικής περίθαλψης, τα καταφύγια και
τις φυλακές.
Τα υπόλοιπα μέτρα στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της ομαδοποίησης και
του επιτόπιου ελέγχου συμπτωμάτων,
καταργούνται.
Καταργούνται οι υπόλοιπες ρυθμιστικές
απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του παθητικού ελέγχου και
της ανάγκης ύπαρξης σχεδίου ασφάλειας
για τον COVID-19.

28 Μαρτίου - Λήγει ο
νόμος του Οντάριο περί
επαναλειτουργίας

Ο νόμος για το νέο άνοιγμα του Οντάριο
λήγει, αλλά τα υπόλοιπα μέτρα που σχετίζονται με τον νόμο παρατείνονται για 30
ημέρες

27 Απριλίου – Αίρονται όλες
οι υπόλοιπες απαιτήσεις
για μάσκα

Οι απαιτήσεις μάσκας καταργούνται σε όλες
τις υπόλοιπες ρυθμίσεις
Όλα τα υπόλοιπα μέτρα βάσει του νόμου για
την επαναλειτουργία του Οντάριο λήγουν
Το Υπουργείο Υγείας, ωστόσο, θα εξακολουθήσει να κατευθύνει τους εργαζόμενους
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να
φορούν εξοπλισμό ατομικής προστασίας,
που πιθανότατα θα περιλαμβάνει μάσκες
N95.

“Καλώς ήρθατε πίσω στο Τορόντο!”
O δήμαρχος John Tory
ανακοίνωσε την επίσημη επιστροφή μιας μακράς λίστας μεγάλων
εκδηλώσεων της άνοιξης και του καλοκαιριού
που είτε ακυρώθηκαν είτε δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Ο δήμαρχος Τόρι είπε ότι η πόλη συνεργάζεται με τους διοργανωτές τους
τελευταίους μήνες για να διασφαλίσει
ότι οι κάτοικοι έχουν ένα πλήρες ημερολόγιο με φεστιβάλ και άλλες ειδικές εκδηλώσεις που θα περιμένουν με ανυπομονησία
το 2022, αρχής γενομένης με την παρέλαση
του Αγίου Πατρικίου στις 20 Μαρτίου και
συνεχίζοντας με την παρέλαση Pride και
το Καρναβάλι της Καραϊβικής του Τορόντο
αυτό το καλοκαίρι.
Η Canadian National Exhibition δεν συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωση της πόλης,
αλλά οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν αργότερα στους δημοσιογράφους ότι είναι «απολύτως σε καλό δρόμο» και θα επιστρέψει με
μια «μεγαλύτερη και καλύτερη» έκθεση που
έχει προγραμματιστεί για τις 19 Αυγούστου
έως τις 5 Σεπτεμβρίου.
«Ήταν ένας πολύ μακρύς και σκοτεινός
χειμώνας που διήρκεσε για μερικά χρόνια
και ήταν γεμάτος με απογοήτευση. Όμως,
όπως συμβαίνει με όλους τους χειμώνες,
φτάνει στο τέλος του και ακολουθεί η ελπίδα
που φέρνει η άνοιξη και σε αυτήν την περίπτωση τα υπέροχα γεγονότα στα οποία
έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ και συμβάλλουν στην πόλη μας», είπε ο δήμαρχος.
«Λέμε δυνατά και ξεκάθαρα, Καλώς ήρθατε
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γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

πίσω στο Τορόντο».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ακολουθεί μια λίστα με εκδηλώσεις που
επιβεβαιώθηκαν για τους επόμενους μήνες:
• Παρέλαση του Αγίου Πατρικίου - 20
Μαρτίου
• Doors Open Toronto – 28 Μαΐου έως 29
Μαΐου
• Μήνας Pride – 1 Ιουνίου έως 26 Ιουνίου
• TD Toronto Jazz Festival – 24 Ιουνίου
έως 3 Ιουλίου
• Φεστιβάλ Luminato – 9 Ιουνίου έως 19
Ιουνίου
• TD Salsa στο St. Clair – 9 Ιουλίου έως
10 Ιουλίου
• Taste of Lawrence – 8 Ιουλίου έως 10
Ιουλίου
• Καρναβάλι Καραϊβικής του Τορόντο - 7
Ιουλίου έως 1 Αυγούστου
• TD JerkFest – 4 Αυγούστου έως 7
Αυγούστου
• Taste of the Danforth – 5 Αυγούστου
έως 7 Αυγούστου
• Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
του Τορόντο - 8 Σεπτεμβρίου έως 18
Σεπτεμβρίου

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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“Ένα σχέδιο 6 σημείων για να διασωθεί
η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου»
Την πρότασή του, που περιλαμβάνει ένα
σχέδιο 6 σημείων για τον περιορισμό του
«ράλι» στις τιμές του φυσικού αερίου διεθνώς, εξηγεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης με άρθρο του στο Politico,
υπό τον τίτλο «Ένα σχέδιο 6 σημείων για
να διασωθεί η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού
αερίου».
O πρωθυπουργός, επισημαίνει πως εν
μέσω έκτακτης συγκυρίας οφείλουμε να
αντιμετωπίσουμε την αναστάτωση που έχει
προκληθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού, απότοκη της κρίσης στην Ουκρανία και τονίζει
επ’ αυτού την «ευαλωτότητα της Ευρώπης
σε ό τι αφορά στις τιμές του φυσικού αερίου
και το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από
το φυσικό αέριο».
Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει πως το φυσικό αέριο έχει γίνει σημαντικός παράγοντας
στην αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζει πως σε
αυτό το περιβάλλον η χονδρική αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεν λειτουργεί
με κανονικούς ρυθμούς, εξ ου και, όπως
λέει, «αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποφασιστικά, προκειμένου να μην
προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στις ζωές
των ευρωπαίων πολιτών, στις οικονομίες
των κρατών - μελών της Ένωσης, αλλά και
στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας».
Επικαλούμενος διεθνή δεδομένα και σχετικές αναλύσεις, ο πρωθυπουργός συμπεραίνει πως οι δυσθεώρητες τιμές του φυσικού αερίου αντανακλούν τους φόβους και
τις κερδοσκοπικές κινήσεις, που προκαλούνται από το συνεχιζόμενο πόλεμο στην
Ουκρανία και όχι την πραγματικότητα των
αποθεμάτων φυσικού αερίου ή τη ζήτηση
εντός της Ένωσης.
Συνεπεία των παραπάνω, συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «οι πολίτες πληρώνουν πολύ περισσότερο για το φυσικό αέριο, προκειμένου να θερμάνουν τα σπίτια
τους, αλλά και για το ηλεκτρικό ρεύμα, που
παράγεται από το φυσικό αέριο. Επιπλέον,
οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνουν τον
πληθωρισμό εντός της ευρωζώνης, αυξάνοντας το κόστος διαβίωσης για κάθε πολίτη της. Το σπιράλ της κερδοσκοπίας και το
ράλι τιμών, πρέπει να σταματήσουν. Όταν
οι αγορές σταματούν να λειτουργούν κανονικά είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων να
παρέμβουν και να διασφαλίσουν την επαναφορά και την εξισορρόπηση της αγοράς.
Βάσει του σχεδίου 6 σημείων, που πρότεινα, επιδιώκεται να παρέμβουμε ως ύστατο
μέτρο και μέσω μίας πρόσκαιρης δέσμης

ρυθμίσεων».
Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός επισημαίνει
μέσω του άρθρου του στο Politico ότι χρειαζόμαστε ένα ανώτατο όριο στις τιμές του αερίου (TTF ) με σημείο αναφοράς στην υψηλότερη ιστορική τιμή φυσικού αερίου πριν
από την κρίση, ένα ανώτατο όριο μικτού
περιθώριο κέρδους στις αγορές χονδρικής
ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα 5%
με βάση τις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς,
που παρακολουθούν το κόστος παραγωγής και το επίπεδο κόστους της ηλεκτρικής
ενέργειας στα περιουσιακά στοιχεία παραγωγής, μια ζώνη διακύμανσης των τιμών
που να περιορίζει τη μεταβλητότητα για
παράδειγμα στο συν-πλην 10%, τον καθορισμό σταθερής τιμής εκτάκτου ανάγκης
μόνο ως αντίδραση σε δηλώσεις σχετικά
με τις ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία,
την εξέταση μιας χρονικά περιορισμένης
επιλογής για να επιτρέπεται η συναλλαγή
μόνο με φυσική παράδοση και η αύξηση της
ρευστότητας στην αγορά φυσικού αερίου με
σύζευξη αγορών μεταξύ ΗΠΑ/ΕΕ/Ασίας. Για
παράδειγμα, με την ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα για φορτία LNG ενδεχομένως με ανώτατα όρια στο κόστος μεταφοράς για την αποτροπή της κερδοσκοπίας.
Ο πρωθυπουργός περιγράφει τις προαναφερθείσες προτάσεις ως μία άμεση ευρωπαϊκή αντίδραση, ώστε να σταθεροποιηθεί
η αγορά φυσικού αερίου, να σταματήσει η
κερδοσκοπία εις βάρος των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων και να σταματήσει η εργαλειοποίηση της αγοράς φυσικού
αερίου εξ αιτίας γεωπολιτικών στοχεύσεων.
«Πρέπει να δράσουμε τώρα. Το πρόβλημα
δεν πρόκειται απλά να εξαφανιστεί μόλις η
ζήτηση για φυσικό αέριο μειωθεί. Τους επόμενους μήνες, την Άνοιξη και το καλοκαίρι
το πρόβλημα θα επιμείνει και θα αποτυπωθεί στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, που
είναι συνδεδεμένες με τις αντίστοιχες του
φυσικού αερίου στην χονδρική αγορά προσθέτοντας ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων»
συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο
άρθρο του.

Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Άνοιξε η
εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων
Η προθεσμία για τις δηλώσεις εκπνέει την 20η Μαΐου του
έτους φορολογίας
Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου Ακινήτων 2022.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η προθεσμία για τις δηλώσεις
εκπνέει την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας.
Μέσω της εφαρμογής, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ή και να δουν τις δηλώσεις Ειδικού
Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων.

ΑΑΔΕ: Διακοπή λειτουργίας
εφαρμογών λόγω ενοποίησης ΔΟΥ
Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής
περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων
ΦΠΑ
Για την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης και με
σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των
φορολογούμενων, συνεχίζεται η υλοποίηση
του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Δημόσιων
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), σύμφωνα
με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Συγκεκριμένα, από τις 14.03.2022, ενοποιείται η ΔΟΥ Νέας Ιωνίας Βόλου, Α΄- Β΄
τάξης, με τη ΔΟΥ Βόλου, Α΄ τάξης, με την
πρώτη να μεταφέρεται στη δεύτερη και να
παραμένει η ΔΟΥ Βόλου.
Αυτό σημαίνει ότι στις 10, 11 και 14.03.2022
οι εν λόγω ΔΟΥ θα είναι κλειστές για το
κοινό και από την Τρίτη, 15.03.2022, οι συναλλαγές των φορολογουμένων, που υπάγονται στις ΔΟΥ αυτές, θα πραγματοποιούνται στη ΔΟΥ Βόλου, που βρίσκεται στην
οδό Ξενοφώντος 1.
Παρατάσεις
Για τους φορολογούμενους που υπάγονται
στις ανωτέρω ΔΟΥ, σύμφωνα με την αριθ.
1026510/1658/370/Α0014/26.3.2002 (Β΄524)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών:
● Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής
περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων
ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων

και δηλώσεων INTRASTAT, εφόσον ο ΑΦΜ
τους τελειώνει σε ψηφίο, του οποίου η λήξη
συμπίπτει με την ημέρα που οι συγκεκριμένες ΔΟΥ παρέμειναν κλειστές, μέχρι την
εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας της
ΔΟΥ για το κοινό. Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα οι λήξεις των προθεσμιών των φορολογουμένων που ο ΑΦΜ τους τελειώνει
στα επόμενα του ανωτέρω ψηφία.
● Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής
όλων των άλλων δηλώσεων και καταβολής
φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν
κατά την ημέρα που οι αρμόδιες για την
υποβολή ΔΟΥ παρέμειναν κλειστές, μέχρι
την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας
τους.
● Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής
των βεβαιωμένων χρεών στις εν λόγω ΔΟΥ,
κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
μήνα που αυτά γίνονται (κατά ΚΕΔΕ) ληξιπρόθεσμα μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.
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Μητσοτάκης σε Ερντογάν:
Να κρατήσουμε την περιοχή
μας μακριά από οποιαδήποτε
πρόσθετη γεωπολιτική κρίση
Την ανάγκη τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας
– Τουρκίας, να μείνουν μακριά από οποιαδήποτε πρόσθετη γεωπολιτική κρίση, αναμένεται να επισημάνει ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πρόεδρο της
Τουρκίας, με τον οποίο θα συναντηθέί στις
13 Μαρτίου, στην Κωνσταντινούπολη.
Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ταξίδι του
στην Τουρκία, επισημαίνοντας επίσης ότι
θα τονίσει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την
ανάγκη ως εταίροι του ΝΑΤΟ, «να συνταχθούμε με το συμμαχικό πνεύμα».
Τι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης από τον
Ερντογάν
Πιο αναλυτικά, ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην συνάντησή του με τον τούρκο
πρόεδρο, είπε:
«Ταξιδεύω, λοιπόν, στην Τουρκία την Κυριακή με διάθεση παραγωγική, πολύ περισσότερο όταν τις δυο χώρες μας απασχολούν
ήδη ευρύτερα περιφερειακά θέματα. Συνεπώς, ως γείτονες στον χάρτη, ως εταίροι
στο ΝΑΤΟ, καλούμαστε να δοκιμαστούμε και στο πεδίο που επιβάλλει η διεθνής
συγκυρία.
Να κρατήσουμε, δηλαδή, την περιοχή
μας μακριά από οποιαδήποτε πρόσθετη

γεωπολιτική κρίση και φυσικά να συνταχθούμε με το συμμαχικό πνεύμα το οποίο
καταδικάζει τον ιστορικό αναθεωρητισμό
και την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου,
αλλά και των συνόρων.
Όπως έχω πει, το γεγονός ότι διαφωνούμε
δεν σημαίνει ότι, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, δεν πρέπει να συζητούμε. Η Ελλάδα
μάλιστα έχει κάθε λόγο να επιδιώκει τη
συζήτηση, καθώς οι θέσεις μας εδράζονται
στη διεθνή νομιμότητα. Οι προσδοκίες μου,
συνεπώς, είναι μετρημένες και ρεαλιστικές.
Γι’ αυτό και προσέρχομαι σε αυτήν τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση την οποία μας
προσφέρουν οι τεκμηριωμένες εθνικές μας
απόψεις».

Αυτοκίνητο: Υποχρεωτικό το
«μαύρο κουτί» από το καλοκαίρι
Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι από
τις 6 Ιουλίου να παρέχουν στα αυτοκίνητα
που θα πάρουν έγκριση τύπου, συσκευές
καταγραφής των δεδομένων οδήγησης
Από τις 6 Ιουλίου αλλάζουν όλα τα τεχνικά δεδομένα στο αυτοκίνητο, καθώς όλα
τα νέας γενιάς αυτοκίνητα θα έχουν «μαύρο κουτί», που θα δίνει απαντήσεις σε
πολλά ερωτήματα, τόσο για τον τρόπο με
τον οποίο οδηγεί κάποιος, όσο και για τις
συνθήκες λίγα δευτερόλεπτα πριν από ένα
ατύχημα.
Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι από
τις 6 Ιουλίου να παρέχουν στα αυτοκίνητα
που θα πάρουν έγκριση τύπου, συσκευές
καταγραφής των δεδομένων οδήγησης.
Αυτή η συσκευή θα μπορεί να δίνει απαντήσεις στις συνθήκες που επικράτησαν λίγο
πριν από το ατύχημα, καθώς και κάποια δεδομένα των συνθηκών οδήγησης του αυτοκινήτου, ώστε να δοθεί μια πιο σαφής εικόνα για την υπαιτιότητα των εμπλεκομένων
οδηγών σε ένα ατύχημα.
Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι το «μαύρο
κουτί» αποτελούσε αποκλειστικότητα των
αεροπλάνων. Έτσι από τις 6 Ιουλίου όσα
αυτοκίνητα λαμβάνουν έγκριση τύπου για
να βγουν προς πώληση θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν το «μαύρο κουτί». Η
απόφαση αυτή δεν αφορά προς το παρόν
τα αυτοκίνητα που έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας και κυκλοφορούν σήμερα. Όμως
από τις 7 Ιουλίου του 2024 θα υπάρχει η
υποχρέωση από τους κατασκευαστές και
στα καινούρια αυτοκίνητα που θα πωλούνται από εκείνη την περίοδο και έπειτα, να
έχουν «μαύρο κουτί».
Το Electronic Data Recorder
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία η
αλλαγή αυτή έχει ως στόχο την αύξηση του
επιπέδου ασφάλειας. Το Electronic Data

Recorder (EDR),το μαύρο κουτί δηλαδή,
είναι μια συσκευή καταγραφής δεδομένων
συμβάντων (EDR), παρόμοια με το «μαύρο
κουτί» των αεροπλάνων η οποία θα καταγράφει πληροφορίες που σχετίζονται μόνο
με τα ατυχήματα.
Στην περίπτωση του EDR, υπάρχει μεγάλη
συζήτηση για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Όμως το EDR θα καταγράφει μόνο την δυναμική κατάσταση του
οχήματος πριν από τη σύγκρουση και σε
καμία περίπτωση δεν θα καταγράφει ήχο ή
βίντεο. Η καταγραφή θα έχει να κάνει για κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ μετά τη
σύγκρουση θα ενεργοποιείται ένα αυτόματο
σύστημα ειδοποίησης σύγκρουσης (ACN).
Οι πληροφορίες θα είναι εμπιστευτικές και
θα εξασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Μάλιστα δεν θα περιέχουν κανένα στοιχείο αναγνώρισης του αυτοκινήτου, του ιδιοκτήτη
ή του οδηγού του. Θα μπορούν όμως να
χρησιμοποιηθούν από τις δικαστικές αρχές
σε περίπτωση ατυχήματος, προκειμένου να
βγουν σωστές αποφάσεις για την υπαιτιότητα ενός οδηγού.
Το «μαύρο κουτί» στα αυτοκίνητα θα καταγράφει από την ταχύτητα του αυτοκινήτου
και το φρενάρισμα έως και την ακριβή θέση
του αυτοκινήτου. Σημειώνεται ότι ήδη σε
πολλές χώρες του εξωτερικού χρησιμοποιείται το «μαύρο κουτί» εδώ και πολλά χρόνια από χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.
Επίσης, σε παλαιότερη έρευνα, είχε αποδειχθεί πως οι οδηγοί που είχαν τοποθετήσει
το μαύρο κουτί στο αυτοκίνητό τους ήταν
πιο προσεκτικοί και συμμετείχαν σε λιγότερα τροχαία ατυχήματα από τους οδηγούς
που δεν διέθεταν καταγραφέα δεδομένων.
Μάλιστα οι θάνατοι των νέων οδηγών που
είχαν στο όχημά τους «μαύρο κουτί» μειώθηκαν σε ποσοστό περίπου 30%.

Tricoin: Το τρικαλινό νόμισμα
για συναλλαγές των πολιτών
Με έμφαση στη «συμμετοχή» της τεχνολογίας
στα κοινά ως εργαλείου
και στην επανάκτηση της
εμπιστοσύνης των πολιτών στις υπηρεσίες, ο Δήμος Τρικκαίων υπέβαλε
την πρότασή του για τις
Smart Cities στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα
2.0 πρόταση που περιλαμβάνει και την «έκδοση» του νέου νομίσματος του Δήμου.
Το Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης Πόλης του
Δήμου Τρικκαίων, όπως ονομάζεται, έχει τον
διακριτικό τίτλο Restart mAI city (Επανεκκινώ την πόλη μου), ως λογοπαίγνιο των λέξεων My και mAI, όπου AI σημαίνει Artificial
Intelligent, δηλαδή Τεχνητή Νοημοσύνη.
Ο στόχος
Όπως το εξηγεί ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, βασικός στόχος του
Δήμου Τρικκαίων με το Στρατηγικό Πλάνο
είναι «να μειώσουν το κενό ανάμεσα σε πολίτες και πόλεις και, μέσω αυτών, οι πολίτες
να νιώσουν πως ζουν σε πόλεις που τους
σκέφτονται, νοιάζονται για αυτούς, προνοούν, προλαμβάνουν, αναλαμβάνονται και
αλληλεπιδρούν». Και συνεχίζει: «Διότι τελικά, έξυπνες πόλεις, είναι οι πόλεις που
σκέφτονται τους πολίτες, το περιβάλλον, το
μέλλον».
– Tricoin, το τρικαλινό «νόμισμα» Αυτό ουσιαστικά θα δίνει πιστωτικές μονάδες σε πολίτες που συμμετέχουν σε δράσεις σχετικές
με στόχους του Δήμου (π.χ. για προγραμματισμό αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων).

Στη συνέχεια οι μονάδες
αυτές θα είναι ανταλλάξιμες για αγορά υπηρεσιών
που υλοποιούνται στον
Δήμο (π.χ. ελεγχόμενη
στάθμευση, εισιτήρια εκδηλώσεων). – Δημιουργία
«Κοινωνικού GIS» «Χάρτης» της κοινωνικής κατάστασης των πολιτών, ειδικά ευπαθών ομάδων, για
ανάλυση και γεωχωρική
αποτύπωση. – Σύστημα μέτρησης ευεξίας
των πολιτών και της πόλης Καταγραφή και
μέτρηση άσκησης, ηλεκτροπαραγωγά ποδήλατα, έξυπνες ζυγαριές, εξατομίκευση
εφαρμογής για αθλούμενους/ες πολίτες με
προσωποποιημένες συμβουλές άσκησης
και διατροφής σε συνεργασία με τη ΣΕΦΑΑΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που
εδρεύει στα Τρίκαλα.
Το Στρατηγικό Πλάνο χωρίζεται σε 10 επί
μέρους δράσεις, με αρκετά πρωτότυπες
ονομασίες: e-Ξύπνα! Δράσεις που αφορούν
στην Κινητικότητα e-Γειά! Δράσεις που αφορούν σε Υγεία – Κοινωνική μέριμνα Wat-Τώρα! Δράσεις που αφορούν στην Ενέργεια
CXII (*112) Δράσεις που αφορούν στην Πολιτική Προστασία GI(s) και Υδωρ Δράσεις
που αφορούν στους Υδάτινους Πόρους
scoopi-DO Δράσεις που αφορούν στη Διαχείριση Απορριμμάτων geo-360
Δράσεις που αφορούν στην Οικονομική
Ανάπτυξη Μαζί! Δράσεις που αφορούν στη
Συμμετοχικότητα MAN’s World Δράσεις
που αφορούν στη Συνδεσιμότητα Data TA
TA! Δράσεις που αφορούν στις Οριζόντιες
Δράσεις
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Most Ukrainians coming to
Canada will want to return
home: immigration minister
Canada has not set a limit on how
many Ukrainian refugees, wishing
to come temporarily, it will accept
for one main reason — most want to
return home, Canada's immigration
minister says.
"One of the first things we heard from
the Ukrainian-Canadian community
is that the vast majority of the people
who want to come to Canada don't
want to stay," Immigration, Refugees
and Citizenship Minister Sean Fraser
told CTV's Question Period on Sunday.
"If we learned anything about Ukrainians
who are fleeing this conflict, it's that they
love their homeland and they want to go
back when the war is over."
The federal government announced two
new programs for Ukrainian refugees
earlier this week: one for those wishing to
stay permanently and another for those
who want to come temporarily, referred to
as the Canada-Ukraine Authorization for
Emergency Travel.
It comes as Canada has accepted 6,265
Ukrainians since the beginning of January,
Fraser says.
Canada is home to the world's secondlargest Ukrainian diaspora after Russia, with
about 1.3 million people.
The United Nations says more than 1.5
million people have already fled Ukraine to
neighbouring countries.
Fraser says in considering how to
bring Ukrainians to Canada, a refugee
resettlement program would have taken too
long. The federal government also is waiving
most visa requirements to help those wishing
to come to Canada temporarily.
In response to calls to make travel for
Ukrainian refugees visa-free, he says the
necessary changes from a regulatory and
IT point of view would have taken anywhere
from 12 to 14 weeks to set up.
He also says the federal government wants
to prevent those fighting against Ukrainian
forces, such as in the separatist Donbas
region of Ukraine, from getting into the
program.
"We've managed to get biometrics in the
region over the past six weeks, so we can
process people for security on an expedited
basis and welcome people here as fast as
possible, but also in the safest possible
way," Fraser said.

Asked about the difference in programs for
Ukrainian versus Afghan refugees, Fraser
says one of the biggest differences is those
fleeing Afghanistan are looking to come to
stay permanently.
Canada has pledged to resettle 40,000
Afghans, many of whom helped Canadian
Armed Forces during the war in Afghanistan.
As of March 4, Canada has resettled 8,580
Afghan refugees.
While Ukrainians fleeing their country
have safe passage to other neighbouring
countries such as Poland, Slovakia or
Hungary, Fraser says Canada is helping a
specific group of Afghan nationals who are
largely still in Afghanistan, which remains
under Taliban control.
"So the circumstances are quite different
between the two efforts, but I'm very proud
because Canada in both Ukraine and
Afghanistan has really become the world
leader when it comes to welcoming those
fleeing humanitarian crises," Fraser said.
With the current conflict in Ukraine continuing
unabated following Russia's invasion of the
country about a week-and-a-half ago, Prime
Minister Justin Trudeau is set to meet with
his European counterparts starting Monday,
including the prime ministers of the United
Kingdom and the Netherlands, as well as
leaders in Riga, Latvia; Berlin; and Warsaw,
Poland.
Canada has sent, or pledged, weapons and
millions of dollars in non-lethal support to
Ukraine.
Fraser says while Canada wants to do
everything it can to support Ukraine's efforts
to defend its homeland and those fleeing the
country, NATO's allies also don't want to be
seen by Russia as the "aggressor."
Despite calls from Ukraine for a no-fly
zone, NATO has ruled out that option as it
would effectively mean the shooting down of
Russian planes.

Trudeau opens door to more
military spending in response
to Russian invasion
Prime Minister Justin Trudeau
opened the door on Monday to
spending more on Canada's military,
but stopped short of any firm
commitments even as Germany and
other allies rush to shore up their
defence budgets following Russia's
invasion of Ukraine
Speaking alongside his British and
Dutch counterparts, Trudeau noted
during a news conference in London
that his government previously
committed to a defence plan to spend
hundreds of billions of additional dollars on
the military.
"But we also recognize that the context is
changing rapidly around the world," Trudeau
said.
"And we need to make sure that the women
and men who served in the Canadian Armed
Forces have all the equipment necessary to
be able to stand strongly as we always have
as members of NATO and we will continue
to look at what more we can do."
He did not directly respond to a question
about whether Canada would finally commit
to spending two per cent of its economic
output on the military, after all NATO
members agreed to the target in 2014.
NATO figures estimate Canada spent 1.39
per cent of its GDP on defence last year.
The 2017 defence plan Trudeau referred to
promised to inject $535 billion over 20 years
into the military, which would get spending
to about 1.5 per cent of GDP.
Successive Canadian governments have
argued that dollars alone aren't a sufficient
measure of this country's contributions
to the NATO military alliance, and that its
deployment of troops and equipment should
count for more.
Germany dragged its feet on military
spending for years, but on Feb. 27, three
days after Russian troops began pouring
into Ukraine, Chancellor Olaf Scholz said
he would hike spending to exceed the NATO
spending target.
Appearing alongside Trudeau on Monday,
Dutch Prime Minister Mark Rutte said his
nation was working toward it.

"We decided in early January ΓÇª the new
cabinet started to ramp up defense spending
by billions of euros," Rutte said. "That will
bring us close to the two per cent, and
probably we need to do more, particularly
given what has happened over the last two
weeks."
British Prime Minister Boris Johnson noted
at the event that his own country has already
exceeded the two per cent target.
Defence analyst David Perry of the Canadian
Global Affairs Institute said Canada spent
years underfunding the military and is feeling
that now as it faces the possibility of having
to fight Russia with outdated equipment and
critical gaps in its capabilities.
That includes decades-old fighter jets and
warships, no dedicated equipment for
the Canadian Army to protect itself from
air attack, and a series of radars in the
Canadian Arctic that can't detect an attack
on North America.
"We spent for about a decade one per cent
or a little bit under, which has left us with the
force we've got today," Perry said. "We're
only now at the front end of digging out of
that."
Perry said building up "usable military
forces" can take decades of investment, so
investing new cash won't have much impact
in the short term.
He said one of the best things the government
can do when it comes to the military is fix the
procurement systems to make it less prone
to the endless delays that have become the
norm.
"One of the biggest things is we just we
don't have a system that's designed to make
decisions nimbly about anything," he said.

"We want to avoid giving any excuse for Putin
to start labelling this as a war of aggression
on the part of NATO or our western allies,"
Fraser said.

"We're going to do whatever we can to
support Ukraine in its time of need, but
we do want to avoid creating an excuse to
launch a Third World War in Europe."
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Ontario Investing in Sport Organizations
and Community Recreation
The Ontario government is investing $30
million to stabilize Ontario’s sport and
recreation sector, help offset increased
costs as a result of COVID-19 and support
the sector’s future recovery in communities
across the province.
“Ontario’s sport and recreation sector
was among the first and hardest hit by the
pandemic,” said Lisa MacLeod, Minister
of Heritage, Sport, Tourism and Culture
Industries. “Our government recognizes
how important sport and recreation is to
our physical and mental well-being, and
to the economic well-being of Ontario
communities. As we emerge from the
pandemic, this investment will help ensure
families and athletes are able to return to the
sports and activities they love.”
This funding includes:
•
$20 million to ministry-recognized
Provincial Sport Organizations (PSOs)
and Multi-Sport Organizations (MSOs) to
distribute to their local member clubs such
as soccer, karate and volleyball
•
$7 million to the Ontario Sport

Network to distribute to local communitybased sport and recreation organizations
such as dance and cheerleading, through
an application process
•
$3 million to help the Ontario
Hockey League (OHL) and its 17 teams meet
their academic scholarship commitments for
current and former players.
“This funding will help community-based
sports organizations get back on their feet,
so they can continue to support the social,
physical, emotional and economic wellbeing of communities across the province,”
said Finance Minister Peter Bethlenfalvy.
“Ontario is getting stronger, and today’s
investment is part of our plan to support our
recovery, prosperity and growth.”
Supporting Ontario’s local sport and
recreation clubs and organizations is vital to
their long-term sustainability and will ensure
they are well positioned to provide services
and opportunities for youth and adults
across Ontario as they return to physical
activity and competition.

Ontario's 30-year GTA
transportation plan includes
new transit lines, highways
The Ontario government
announced a 30-year plan
for public transit and highway
expansions
across
the
Greater Toronto Area and
Golden Horseshoe, with plans
to spend $82 billion in the next
decade.
As part of the 30-year plan,
the province announced two
conceptual transit ideas,
plans to connect the Ontario
Line to Pearson airport and
plans to connect Burlington
to Oshawa via a new LRT,
though few details were
provided on either proposal.
“We’re pouring money into
infrastructure, making sure that people get
from point A to point B,” said Premier Doug
Ford, who was in Woodbridge Thursday
morning to make the announcement.
“People don’t want to be sitting in gridlock,
we’re going to make sure we continue
building highways and roads and bridges.”
The project aims to better connect
the heavily populated Greater Golden
Horseshoe region in Southern Ontario and
the province says it “will support population
and employment growth, reduce gridlock,
connect communities.”
Many elements of the plan are not fully
costed outside of the investment over the
first 10 years. The province will invest $61
billion for public transit and $21 billion to
support highway expansion over the next 10
years.
In addition to the two new conceptual transit
plans, the public transit expansion by 2051
includes the new Eglinton Crosstown,
Hurontario, Hamilton and Finch West LRT
lines. It also includes extensions of the
yet-to-be completed Ontario Line, Yonge
subway line and the Scarborough LRT.
The province says they will expand the GO
rail network to include frequent two-way

Trudeau rejects Zelensky's
request for a no-fly zone citing
fears of Russian escalation
Prime Minister Justin Trudeau says he
was forced to deny Ukrainian President
Volodymyr Zelensky’s request to authorize
a no-fly zone over Ukraine citing fears
about triggering an escalation from Russian
forces.
Speaking to CTV National News Chief
Anchor and Senior Editor Lisa LaFlamme,
Trudeau confirmed Zelensky asked him
directly to implement a no-fly zone over
Ukraine during a phone call Thursday.
Trudeau called the request and resulting
response “heartbreaking,” noting that
Zelensky has been asking for the no-fly
zone for “many days.”
“It is something that is heartbreaking. To
have to say we can do so many things to
support, but the risk of escalation, the
risk of spreading… of involving NATO in a
direct conflict if we send NATO planes over
Ukraine to shoot down Russian planes,”
Trudeau said.
“We can do an awful lot and we’re doing
everything we can. But we can’t do that.”
There have been ongoing calls for NATO
to impose a no-fly zone over Ukraine since
Russia’s invasion of the country despite the
repeated rejection of the idea by western
leaders concerned about triggering a wider

war in Europe.
A no-fly zone would bar all unauthorized
aircraft from flying over Ukraine. Western
nations imposed such restrictions over parts
of Iraq for more than a decade following the
1991 Gulf War, during the civil war in Bosnia
and Herzegovina from 1993-95, and during
the Libyan civil war in 2011.
Declaring a no-fly zone could force NATO
pilots to shoot down Russian aircraft, which
NATO leaders fear would lead to an all-out
escalation in Europe.
When asked about calls for a no-fly zone
Thursday, Deputy Prime Minister Chrystia
Freeland said while she is personally moved
by the appeals, she noted NATO is walking
a careful line in the crisis
“As the prime minister said clearly today, the
position of Canada and our NATO allies on
direct conflict with Russia is also very clear,”
Freeland said.
“We need to understand that this is a conflict
where we cannot fail. We must win. Ukraine
must prevail. And we have to be prepared
to be there with Ukraine and to provide all
the support that we can. At the same time,
we need to be very, very thoughtful around
escalation and that's the line that we're
walking."

Lecce defends end date for
Ontario school mask mandate
amid calls for more time
Ontario’s education minister is defending
the province’s plan to end mask rules along
with other COVID-19 measures in schools
on March 21 despite concerns from parents,
educators, health experts and political
opponents about the timeline.

trips and 15-minute service all day long.
Other parts of the project include expanding
the highway network in the region by
building the controversial Highway 413 and
Bradford Bypass. The proposed highways
have received their share of criticism with
detractors claiming the new routes will have
significant environmental impact without
saving much time for drivers.
The province also intends to widen
bottlenecks on Highways 400, 401, 403 and
the QEW.
The plan is laid out a few months before the
provincial election in June and comes on
the heels of a slew of other transportation
related announcement in recent weeks.
Last week, the province announced the
elimination of double fares for some GO
Transit riders in the GTA, not including the
TTC.
In February, Ford confirmed his government
will scrap licence plate renewal fees and
stickers and offer refunds for eligible Ontario
drivers. The move will take effect on March
13.
Ontario also recently announced it would be
removing tolls on Highways 412 and 418 in
Durham Region as of April 5.

Stephen Lecce said Thursday that Ontario
is following a handful of other Canadian
jurisdictions
including
Saskatchewan
and Alberta that have already lifted mask
mandates.
“I would submit, based on what we know
today, we’re actually one of the most
cautious provinces,” he said at the provincial
legislature, saying Ontario is following the
“clear advice” of its chief medical officer of
health.
Lecce said masking is becoming an individual
choice but the changes are coming along
with recent ventilation improvements made
in schools, including the recent provision
of 49,000 HEPA filter units for schools and
child-care centres.
On March 21, individuals will no longer be
required to wear masks in schools, child-care

centres or most other public settings aside
from some deemed high-risk like nursing
homes, hospitals and public transit.
Other pandemic measures including class
cohorting and on-site symptom screening
will end in Ontario schools on that date. The
rollbacks are part of the province’s plan to
lift essentially all COVID-19 measures by
the end of April, which was unveiled by Dr.
Kieran Moore, the province’s top doctor, on
Wednesday.
Concerns were raised, however, about
the decision to stop masking in schools
immediately after families return from travel
and socializing over next week’s March
break.

Daylight saving time in Ontario 2022:
When do the clocks spring forward?
Daylight saving time 2022 will begin on Sunday morning when
clocks spring forward in Ontario.
The time change in Ontario will happen at 2 a.m. on March 13.
After the time change, the sun will set in the Greater Toronto
area around 7:20 p.m on Sunday.
The longest day of the year will take place on June 21 when the
sun will set in Toronto at 9:03 p.m.
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Με την πρώτη κρίση, καταρρέουν όσα κτίζονται στην άμμο
Το ζητούμενο είναι πότε
και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και
δεκατέσσερις ημέρες. Από
τότε, δηλαδή, που εισέβαλε η Ρωσία στη γειτονική
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ της χώρας.
Οι όροι που θέτει η Μόσχα παραπέμπουν σε
πλήρη παράδοση του Κιέβου.
Με τέτοιους όρους λύση δεν μπορεί να
υπάρξει. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ και κάποιοι
Ευρωπαίοι, που ενθάρρυναν την ουκρανική ηγεσία να φλερτάρει με μια ρωσική
εισβολή, τώρα που ο Πούτιν έκανε τις προειδοποιήσεις πράξεις, άφησαν μόνους τους
Ουκρανούς.
Αποφάσισαν κυρώσεις, εξέδωσαν ανακοινώσεις στήριξης, δήλωσαν πανέτοιμοι να
υποδεχθούν μεταναστευτικές ροές. Όλα
αυτά, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται πως
δεν λειτουργούν αποτρεπτικά. Αυτό είναι
ένα ζήτημα, αρκούντως σημαντικό.
Ένα άλλο, είναι η διαχείριση που έκανε η
ουκρανική ηγεσία, η οποία βλέποντας τη
Μόσχα αποφασισμένη να εισβάλει στη
χώρα της, εισάκουσε τις παροτρύνσεις των
δυτικών.
Το τι προηγήθηκε, βέβαια, ως προς τη διαχείριση, δεν δικαιολογεί το τι συμβαίνει σήμερα, δηλαδή την προέλαση των ρωσικών
δυνάμεων εντός της Ουκρανίας.
Σήμερα, λοιπόν, έχουμε ένα δεδομένο, το
οποίο καλείται η λεγόμενη διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει: Την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την αποχώρηση των
δυνάμεών της από τη χώρα αυτή. Έχει να
αντιμετωπίσει έναν πόλεμο στην Ευρώπη,
που μπορεί να αλλάξει άρδην τα γεωπολιτικά δεδομένα και τις σχέσεις μεταξύ κρατών.

Ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του είναι ένα
ζήτημα, που απασχολεί όλους αφού έχει
γεωστρατηγική διάσταση καθώς και πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις. Σε σοβαρά
κράτη, αυτή η αξιολόγηση έγινε πριν ξεκινήσει η ρωσική εισβολή και λήφθηκαν και
μέτρα. Σε κράτη της αρπαχτής, αερατζήδες
και της επιδερμικότητας πραγματοποιούνται εκ των υστέρων συσκέψεις με όλους
τους αρμόδιους και τους εμπλεκόμενους
φορείς, για να μετρήσουν, για παράδειγμα,
πόσοι τουρίστες θα έλθουν και πόσοι θα
ακυρώσουν τις κρατήσεις τους. Σαφώς και
τα πρώτα, που λειτουργούν πάντα, είναι τα
αντανακλαστικά της επιβίωσης. Και η επιβίωση συνδέεται και με την οικονομία.
Όσα κράτη υποβαθμίζουν ότι ζούμε σε
μια παγκόσμια οικονομία, θα λαμβάνουν
αποφάσεις και θα διαχειρίζονται τις εξελίξεις μυωπικά και με τοπικούς όρους. Η
παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τα πάντα
και τους πάντες.
Στην Κύπρο το 1974, αμέσως μετά την
τουρκική εισβολή, ξεκίνησε μια γιγαντιαία προσπάθεια να ξανακτιστεί η χώρα.
Να σταθεί στα πόδια της.
Τότε είχε δοθεί το σύνθημα, «ούτε σπιθαμή ακαλλιέργητης γης», «να ξανακτιστεί
βιομηχανία», «να δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας».
Και τα πρώτα χρόνια αυτό δούλεψε καθώς
λειτούργησε η χώρα συλλογικά, έχοντας
στόχους, που έθεταν όλοι οι κοινωνικοί
παράγοντες. Στη συνέχεια, μόλις άρχισε η
οικονομία να βρίσκει τα… πόδια της, άλλαξαν οι προτεραιότητες και διαμόρφωσαν
λογικές εύκολου και γρήγορου κέρδους. Για
τους λίγους και τους… έξυπνους. Χωρίς
πλάνο, θεσμικό και επενδυτικό, η Κύπρος
έκτιζε στην άμμο. Στράφηκε και επικεντρώθηκε πρωτίστως στον τουρισμό και τις

Να αδράξει την ευκαιρία η
Κύπρος για αξιοποίηση του
φυσικού αερίου της περιοχής με
στήριξη ΕΕ, λέει ο Μαυρίδης
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο
Τύπου του Ευρωβουλευτή, σε δηλώσεις
του στο Στρασβούργο αναφορικά με την
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, ο κ. Μαυρίδης αναφέρθηκε σε «πρωτοφανή ευνοϊκή
συγκυρία προς αξιοποίηση» ώστε η ενέργεια της Ανατολικής Μεσογείου να συμβάλει
καθοριστικά στην ευημερία των λαών της
περιοχής καθώς και στην εξυπηρέτηση των
στρατηγικών αναγκών της ΕΕ.
Συγκεκριμένα, είπε ότι ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου στην Ουκρανία και του
ύψους των τιμών ενέργειας που ήδη επιβαρύνουν δυσβάσταχτα τις οικονομίες, και πέραν των όποιων βραχυπρόθεσμων μέτρων
για αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, η ΕΕ αντιλαμβάνεται
πλέον ότι θα πρέπει να επισπεύσει άμεσα
τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό της
για στρατηγική αυτονομία, αναφέρεται.
Εκείνο που προέχει για την ΕΕ τώρα, πρόσθεσε, είναι η διασφάλιση της ενεργειακής
ασφάλειας.
«Αυτό θέτουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Ευρωκοινοβούλιο που ζητούν
επιτακτικά την ανάγκη για δραστική μείωση

της εξάρτησης από πηγές εκτός ΕΕ, με διαφοροποίηση των πηγών και παραγωγή
ενέργειας από ενεργειακούς πόρους εντός
της ΕΕ» είπε.
Σ΄ αυτή τη νέα εποχή, πρόσθεσε, η Ανατολική Μεσόγειος και η Κύπρος βρίσκονται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος «και η κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει να δράσει ώστε τα
κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής
Μεσογείου να αξιοποιηθούν μέσω ενός τεχνικά βέλτιστου τρόπου με την στήριξη της
ΕΕ».
Εκείνο που τώρα επιβάλλεται, είπε, είναι
όπως το ζήτημα τεθεί στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών υπό την
Γαλλική Προεδρία.

υπηρεσίες, εγκαταλείποντας άλλους (π.χ.
γεωργία). Δύο τομείς που απέδωσαν, πλην
όμως μονίμως επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες. Από οικονομικές κρίσεις,
πολέμους που εξελίσσονται δίπλα ή μακριά
μας. Παράλληλα, με την έλλειψη ευρύτερου σχεδιασμού, αρπαχτικά κινούνταν στα
μονοπάτια του γρήγορου κέρδους, με λογικές τζόγου. Μεταξύ άλλων, η χώρα έζησε το
μεγάλο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου και
εσχάτως τα «χρυσά διαβατήρια». Μοντέλα
που εξέθεσαν τη χώρα και προκάλεσαν

αναταράξεις στην οικονομία.
Και μετά;
Η οικονομία στα μανταλάκια της επιδερμικότητας. Χωρίς πλάνο. Κι αυτή η κρίση να
περάσει, στην ίδια πεπατημένη θα πορευθεί η χώρα. Θα αναθεωρηθεί, για παράδειγμα, η προτεραιότητα που δόθηκε στην
ρωσική αγορά για προσέλκυση τουριστών,
θα βρεθεί μια καινούργια μέχρι νεωτέρας.
Προφανώς και δεν υπάρχει σχεδιασμός
μακράς πνοής.
Όπως δεν φαίνεται να υπάρχει και γεωπολιτικός σχεδιασμός, που πρέπει, επιβάλλεται, να διαμορφωθεί μετά από σωστή
ανάγνωση των νέων δεδομένων. Τα νέα δεδομένα σαφώς και επηρεάζουν την Κύπρο,
που κινδυνεύει από αναθεωρητικές πολιτικές, από την επεκτατική ηγεμονική πολιτική της Τουρκίας. Πώς αντιμετωπίζεται; Με
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Εδώ
θα μπορούσαμε να γελάμε, αλλά είναι, δυστυχώς, τραγικό.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιβεβαίωσε
και ανέδειξε τα αδιέξοδα της χώρας. Πολιτικά και οικονομικά.

ΥΠΕΞ: Απεστάλησαν 150
τόνοι ανθρωπιστικής
βοήθειας στην Ουκρανία
Η Κύπρος απέστειλε χθες συνολικά 150
τόνους με τρόφιμα, εξοπλισμό πολιτικής
προστασίας, ιατρικές και φαρμακευτικές
προμήθειες, στην πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.  Σύμφωνα
με το ΥΠΕΞ η ανθρωπιστική βοήθεια θα μεταφερθεί με φορτηγό πλοίο στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως στην Πολωνία, όπου λειτουργεί σημείο συλλογής και διανομής του
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ
σε συνεργασία με τις πολωνικές αρχές.  Ο
μεγάλος όγκος της ανθρωπιστικής βοήθειας
που έχει μαζευτεί, πέραν των συνεισφορών
των διαφόρων υπηρεσιών του κράτους, είναι αποτέλεσμα και των συνεισφορών ιδιωτών ενώ αποτελεί απόδειξη της έμπρακτης
αλληλεγγύης της Κύπρου προς το λαό της
Ουκρανίας, αναφέρει το ΥΠΕΞ.
Η ανθρωπιστική βοήθεια αφορά συνολικά
150 τόνους υλικού, στο οποίο περιλαμβάνονται 80 τόνοι επισιτιστικής βοήθειας
(παιδικές τροφές, αλεύρι, τρόφιμα μακράς
διαρκείας), εξοπλισμό πολιτικής προστασίας (υπνόσακοι, κουβέρτες, αντίσκηνα,
βιολογικές τουαλέτες), 13 τόνοι ιατρικών /

φαρμακευτικών προμηθειών, 5000 ζευγάρια υποδήματα, 22500 λίτρα εμφιαλωμένου
νερού, γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, είδη
προσωπικής υγιεινής, ιατρικά αναλώσιμα
και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.  Τέλος, το
Υπουργείο σημειώνει ότι η συλλογή της
βοήθειας έγινε υπό το συντονισμό του Επιτρόπου του Πολίτη, σε συνεργασία με άλλες
αρχές της Δημοκρατίας, όπως το Υπουργείο
Υγείας, η Πολιτική Άμυνα, η Εθνική Φρουρά
και η Αρχή Λιμένων, ενώ η αποστολή διευθετήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και
τα έξοδα καλύφθηκαν από το κονδύλι της
ανθρωπιστικής βοήθειας του προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Εμμένει στις τουρκικές
εγγυήσεις ο Ερσίν Τατάρ
Με επίκληση και των γεγονότων στην
Ουκρανία ,επανέρχεται τώρα και εμμένει
στις τουρκικές εγγυήσεις ο Ερσίν Τατάρ.
Τα όσα έζησαν στο παρελθόν οι τουρκοκύπριοι και τα σημερινά γεγονότα στην
Ουκρανία καταδεικνύουν τους λόγους για
τους οποίους οι Τουρκοκύπριοι ουδέποτε
μπορούν να εγκαταλείψουν τις εγγυήσεις
της Τουρκίας και την παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί,δήλωσε ο κατοχικός
ηγέτης. Οι αναφορές Τατάρ, συμπεριλαμβάνονται σε μήνυμά του, με την ευκαιρία
της 9ης Μαρτίου η οποία τιμάται από τουρκοκυπριακής πλευράς, ως μέρα μνήμης

και πεσόντων της αντίστασης στην Πάφο,
όπως την ονομάζουν.

13

11 Μαρτίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος
Θα συναντηθούν,
λέει, ο Πρωθυπουργός κύριος
Μητσοτάκης
με
τον Πρόεδρο της
Τουρκίας
κύριο
Ερντογάν. Οι συναντήσεις και οι
συνομιλίες μεταξύ
ηγετών και πολιτικών διαφόρων χωρών είναι όχι μόνο σύνηθες φαινόμενο, αλλά και μια απαραίτητη
προϋπόθεση για σύσφιγξη φιλικών σχέσεων, για διευθέτηση εκκρεμοτήτων ή λύση
προβλημάτων. Με αυτά τα δεδομένα η προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν δεν παρουσιάζει ούτε ιδιαιτερότητα,
ούτε και αποτελεί σημαντική είδηση.
Είναι, όμως έτσι τα πράγματα; Ο κύριος Ερντογάν, που με δική του μάλλον πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, παίζει αυτή την ώρα ένα περίεργο παιγνίδι και
μάλιστα σε πολλά ταμπλώ. Όσον αφορά τα
διαδραματιζόμενα στην Ουκρανία, παίζει το
ίδιο παιγνίδι το πολύ γνωστό στη χώρα του.
Του επιτήδειου ουδέτερου, που δέν συμμετέχει στα διαδραματιζόμενα αλλά συμμετέχει,
μετά τη λήξη, στο διαμοιρασμό των κερδών.
Πράγμα που έκανε και στούς δύο παγκοσμίους πολέμους.

Η στήλη του Μέτοικου

ΤΙ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά δεν συνταυτίζεται με τις απόψεις, ούτε εφαρμόζει αποφάσεις της Συμμαχίας. Ανήκει, δήθεν στη Δύση,
αλλά εξοπλίζεται από την Ρωσσία. Έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά στέλει όπλα
και Ντρόουνς στην Ουκρανία. Τι να απαριθμήσει κανείς....
Θα δεί τώρα τον Μητσοτάκη ο Ερντογάν. Να
συζητήσουν τι; Έχει απέναντι στις παρυφές
του Αιγαίου ετοιμοπόλεμη μια στρατιά, αλλά
απαιτεί αποστρατικοποίηση των νησιών.
Μιλά για Γαλάζια Πατρίδα και διεκδικεί ελληνική θάλασσα και εδάφη. Προκαλεί συνεχώς
με τα πλοία και τα αεροπλάνα του συνεχώς
την Ελλάδα. Έλεγε τον περασμένο Σεπτέμβρη ότι αν το 22 οι ‘‘ Ρωμιοί ‘‘ κολύμπησαν
στα νερά της Σμύρνης για να σωθούν , αυτή
τη φορά θα κολυμπήσουν μέχρι την Ιταλία.
Παρουσιάζεται με τον συνεταίρο του τον Αρχηγό των Γκρίζων Λύκων να επιδεικνύουν

Χάρτη της ‘‘Μεγάλης Τουρκίας‘‘ που φθάνει
μέχρι τη Θεσσαλονίκη και απο τη μεριά της
Θάλασσας μέχρι την Κρήτη. Ανακηρύσσει την
κατεχόμενη Κύπρο σε ‘‘ ανεξάρτητο‘‘ κράτος
και διεκδικεί ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά γιατί να συνεχίσουμε.
Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτε εκτός από
την Ειρήνη και την ασφάλειά της. Τι θα συζητήσουν, λοιπόν, Μητσοτάκης και Ερντογάν; Όταν συζητάς με κάποιον που διεκδικεί
σημαίνει ότι θα διαπραγματευτείς πάνω στις
απαιτήσεις του. Δηλαδή κάτι θα δώσεις. Η
Ελλάδα προτίθεται να δώσει; Η θέση πρέπει
να είναι: Πάψε να απειλείς, σταμάτα να διεκδικείς, απόφυγε να μιλάς περιφρονητικά και
έλα να μιλήσουμε πως θα ζήσουμε ειρηνικά
και φιλικά σαν καλοί γείτονες. Διαφορετικά
δεν έχει νόημα να συζητούμε. Η πονηρά αφελής παρότρυνση φίλων και συμμάχων συνομιλείτε για να τα βρείτε είναι εκ του πονηρού.

Η Ελλάδα στάθηκε πάντα στο ύψος των
περιστάσεων. Πολέμησε στο πλευρό των
Συμμάχων, έδωσε ποταμούς αιμάτων και
καταστράφηκε. Η ουδέτερη Τουρκία ανταμείφθηκε ενώ η Ελλάδα, όπως τραγούδησε και
η Βέμπο, σχεδόν κατηγορήθηκε γιατί νίκησε.
Οι φίλοι και σύμμαχοι σήμερα παραβλέπουν
τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας και
αντί να την επιπλήξουν, τουλάχιστον, αφού
δεν τολμούν να τής επιβάλουν κυρώσεις ας
παύσουν να την χαϊδεύουν. Δεν είναι μόνο
η Ρωσία που διεκδικεί εδάφη για να σώσει,
όπως λέει, ομοεθνείς της. Η Τουρκία είναι η
πρώτη διδάξασα την αρπαγή ξένων εδαφών
με παρόμοιες δικαιολογίες.Δεν είναι μόνο η
Ρωσία που με την εισβολή της σε γειτονική
χώρα προκάλεσε χειμάρρους προσφύγων.
Έχει προηγηθεί οι Τουρκία στους γείτονες
της . Δεν είναι μόνο η Ρωσία που χρειάζεται να τής επιβληθούν κυρώσεις. Είναι και
η Τουρκία που αντ’ αυτού δέχεται χάδια και
τυγχάνει ανοχής, χαμογελώντας κρυφά πως
πολύ εύκολα δουλεύονται οι κουτόφραγκοι.
Να συναντηθούν Μητσοτάκης - Ερντογάν.
Να συζητήσουν όσα θέματα θέλουν. Όχι,
όμως, διεκδικήσεις της Τουρκίας. Τα παζάρια
πάνω στα θέλω της Τουρκίας είναι πολύ επικίνδυνα. Η Ελλάς, είπε, κάποτε ο αείμνηστος
Γεώργιος Παπανδρέου, δεν διεκδικεί τίποτε.
Γιατί να δώσει;

Εκσυγχρονισμός της Εκπαίδευσης - Αναθεωρημένο
πρόγραμμα σπουδών από τον Σεπτέμβριο
συνέχεια από τη σελίδα 3
Η κυβέρνηση είπε ότι έχει επίσης απορρίψει το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών της
9ης τάξης, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι
μαθητές που ξεκινούν το γυμνάσιο θα παρακολουθήσουν τα ίδια μαθήματα.
Το ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών ενσωματώνει σχόλια από ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιθαγενών
εταίρων, είπε η κυβέρνηση.
Θα υπάρξει υποχρεωτική ημέρα επαγγελματικής εκπαίδευσης το σχολικό έτος
2022 για τους εκπαιδευτικούς για να κατανοήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών,
δήλωσε η κυβέρνηση.
Το πρόγραμμα σπουδών στοιχειώδους
επιστήμης και τεχνολογίας του Οντάριο
ανανεώθηκε τελευταία φορά το 2007 και
το μάθημα της 9ης τάξης τελευταία φορά
το 2008. Έκτοτε, σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες όπως η
πρόοδος των smartphone, η καθημερινή
χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης και
τα γονιδιωματικά εμβόλια έχουν εμφανιστεί
και η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Το
ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται σε αυτές τις αλλαγές με στόχο
να τοποθετήσει το Οντάριο ως κορυφαία
δικαιοδοσία στο STEM, βοηθώντας τους
μαθητές να προετοιμαστούν για τις δουλειές
του αύριο.
«Το Οντάριο έχει μεταμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών για να δώσει έμφαση στην εκπαίδευση STEM σε όλες τις
βαθμίδες, ενσωματώνοντας δεξιότητες
ζωής και εργασίας που θα υποστηρίξουν
την επόμενη γενιά επιστημόνων, καινοτόμων και επιχειρηματιών», δήλωσε
ο Stephen Lecce, Υπουργός Παιδείας.
«Από την εύρεση νέων θεραπειών για
τον καρκίνο, μέχρι τη διαστημική ρομποτική που φτάνει σε νέους πλανήτες
και την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογιών που αλλάζουν την

οικονομία, το νέο πρόγραμμα σπουδών
επιστήμης και τεχνολογίας του Οντάριο
επικεντρώνεται στο να δώσει στους νέους τις δεξιότητες να σκέφτονται κριτικά,
να ονειρεύονται τολμηρά και να χαράξουμε νέα μονοπάτια για την οικονομία
μας».
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Οντάριο,
το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών
περιλαμβάνει την απαιτούμενη μάθηση
σχετικά με τις πραγματικές συνιστώσες μεταξύ της επιστήμης, της τεχνολογίας, της
μηχανικής και των μαθηματικών.

•

•

•

•

Οι νέες προσδοκίες
περιλαμβάνουν:

Κωδικοποίηση: υποχρεωτική εκμάθηση κωδικοποίησης από τις τάξεις 1η
έως 9η, σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών των μαθηματικών, για περαιτέρω κατοχύρωση του Οντάριο ως
ηγέτη STEM. Για παράδειγμα, στην τρίτη τάξη, οι μαθητές μπορούν να μάθουν
πώς να προγραμματίζουν ένα μικρό
ρομπότ.
Συνδέοντας τη μάθηση STEM: για
πρώτη φορά, το Οντάριο έχει αφιερώσει προσδοκίες μάθησης από τις τάξεις
1 έως 9, οι οποίες συνδέουν ρητά την
επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά με ζητήματα του
πραγματικού κόσμου.
Αναδυόμενη τεχνολογία: οι μαθητές θα
μάθουν για την άνοδο και την εφαρμογή της προηγμένης έρευνας, της
ρομποτικής και της ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι
μαθητές μπορούν να μάθουν για τον
αντίκτυπο και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή τους
ζωή, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου, των αυτόνομων
οχημάτων, των drones και των μηχανών αναζήτησης.
Επαγγελματικές δεξιότητες: υποχρεωτική εκμάθηση από την 4η έως 9η
σχετικά με τη σχέση μεταξύ του τρόπου

με τον οποίο οι εξελίξεις στην επιστήμη
και οι αναδυόμενες τεχνολογίες ενισχύουν τα επαγγέλματα ειδικευμένων και
παρέχουν συναρπαστικές ευκαιρίες
σταδιοδρομίας.
• Διατροφική παιδεία: μάθηση που σχετίζεται με την γνώση τροφίμων σε κάθε
τάξη που δίνει τη δυνατότητα στους
μαθητές να λαμβάνουν αποφάσεις που
επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική
υγεία, να λαμβάνουν υπόψη την τοπική
παραγωγή τροφίμων και τις επιστημονικές διαδικασίες που εμπλέκονται στη
γεωργία.
Τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών
δεν περιελάμβαναν την απαιτούμενη μάθηση σχετικά με τις δεξιότητες. Οι μαθητές θα
διερευνήσουν τώρα πώς η επιστήμη σχετίζεται με τις σταδιοδρομίες σε ειδικευμένους
επαγγελματίες και πώς οι αναδυόμενες και
νέες τεχνολογίες επηρεάζουν αυτές τις σταδιοδρομίες. Αυτές οι νέες προσδοκίες μάθησης εντός του προγράμματος σπουδών θα
εξασφαλίσουν ότι οι μαθητές του Οντάριο
θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αναδυόμενης καινοτομίας, της σκέψης και της
ικανότητας να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια οικονομία.
Για να υποστηρίξει τη συνέχεια της μάθησης
στα μαθηματικά, το υπουργείο εκδίδει επίσης προσθήκη για καθένα από τα μαθήματα
Ακαδημαϊκών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Δ' τάξης, που θα εφαρμοστούν για
το σχολικό έτος 2022-23. Τα προσαρτήματα
περιγράφουν πρόσθετες προσδοκίες μάθησης για να υποστηρίξουν τους μαθητές
στη μάθησή τους καθώς μεταβαίνουν από
το νέο μάθημα των Μαθηματικών της 9ης
τάξης που απορρίφθηκε στα τρέχοντα μαθήματα των Μαθηματικών της 10ης τάξης.

Υποστήριξη Υλοποίησης
Νέου Προγράμματος

Το υπουργείο συνεργάζεται με φορείς της
εκπαίδευσης και τους ακόλουθους οργανισμούς για να παρέχει σε εκπαιδευτικούς
και μαθητές νέους πόρους και κατάρτιση για
την τάξη για να υποστηρίξει την εφαρμογή
των προγραμμάτων σπουδών STEM.
• Ontario Science Centre: βίντεο, παρουσιάσεις, σχέδια μαθημάτων και εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης για
την υποστήριξη του STEM
• Science North: διαδικτυακά σεμινάρια,
βίντεο, ζωντανή υποστήριξη καθηγητών και πόροι που επικεντρώνονται
στη βιωματική μάθηση, STEM, κωδικοποίηση, γηγενείς τρόποι γνώσης και
υποστήριξης υποεκπροσωπούμενων
ομάδων στο STEM
• Let’s Talk Science: πόροι που επικεντρώνονται στην κλιματική αλλαγή
• First Robotics: πόροι που επικεντρώνονται στην κωδικοποίηση
• Visions of Science: πόροι που επικεντρώνονται στην οικοδόμηση δεξιοτήτων STEM, κωδικοποίησης, κλιματικής
αλλαγής, παιδείας και αναδυόμενων
τεχνολογιών
• Συσχετίσεις θεμάτων: μακροπρόθεσμα
σχέδια, σχέδια μαθημάτων και αξιολόγησης, πόροι κωδικοποίησης και διαδικτυακά σεμινάρια για όλο το αναθεωρημένο περιεχόμενο
• Συμβούλια Διευθυντών: δίκτυα επαγγελματικής μάθησης και διαδικτυακά
σεμινάρια για διευθυντές και υποδιευθυντές για την καθοδήγηση της εφαρμογής στα σχολεία
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Ουκρανία: Πόσο κοντά είμαστε
στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Μέχρι στιγμής, οι μάχες που μαίνονται
στην ανατολική Ευρώπη εξακολουθούν
να είναι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Αλλά ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν ποτέ πιο κοντά,
αναφέρει σε ανάλυσή του το περιοδικό
Politico
Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν
το Κίεβο και άλλες πόλεις, οι δυτικές δυνάμεις ήταν εξαιρετικά προσεκτικές για να
αποφύγουν την άμεση σύγκρουση με τον
Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον άνθρωπο που ελέγχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και δεν έχει
κανέναν ενδοιασμό να καυχιέται για αυτό.
Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ήδη προμηθεύουν αμυντικά όπλα και άλλο υλικό, αλλά
έχουν αποκλείσει την ιδέα της επιβολής
ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Παρέχουν
συστήματα αεράμυνας, αλλά αρνούνται
να στείλουν μαχητικά αεροσκάφη, ενώ
καμία χώρα δεν προσφέρθηκε να στείλει
στρατεύματα.

Σενάρια

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι, διπλωμάτες και στρατιωτικοί αναλυτές της Δύσης,
αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πλέον σοβαρός
κίνδυνος οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι
σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να συρθούν στον πόλεμο -σχεδόν ανά πάσα στιγμή- ως αποτέλεσμα ενός αριθμού απευκταίων σεναρίων.
«Το ένα σενάριο είναι το πιθανό λάθος»,
ανέφερε ένας Αμερικανός αναλυτής. «Χτυπούν με έναν πύραυλο την Πολωνία. Αυτό
δεν είναι αδύνατο και πολύ γρήγορα μπορεί
να κλιμακωθεί η κατάσταση. Αλλά πρέπει
να ανταποκριθούμε. Δεν μπορούμε να μην
απαντήσουμε».
Παράλληλα, «η κατακραυγή εξαιτίας των
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας μπορεί να είναι τόσο δυνατή που η δύση θα
νιώσει υποχρεωμένη να λάβει μια περιορισμένη και συνετή δράση», σημείωσε ο
αναλυτής.
«Η επιβολή no-fly zone σημαίνει θάνατος Ρώσων. Οτιδήποτε κάνουμε και έχει
ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν Ρώσοι,
μας βάζει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»,
πρόσθεσε.
Ο βομβαρδισμός και η πυρκαγιά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια την περασμένη εβδομάδα παρείχε ένα ακόμη τρομακτικό
παράδειγμα ενός σεναρίου έκτακτης ανάγκης που θα μπορούσε να παγιδεύσει έναν
ευρύτερο διεθνή συνασπισμό στον πόλεμο
του Πούτιν: να αποτραπεί επειγόντως μια
παγκόσμια καταστροφή.
Αλλά υπάρχουν και άλλα πιο «εφικτά» σενάρια. Ήδη, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν πολλές φορές τον σουηδικό εναέριο
χώρο, ενώ εσθονικό φορτηγό πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Οδησσού,
προφανώς μετά από πρόσκρουση σε νάρκη. Κάθε τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε
εύκολα να κλιμακωθεί.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει
δηλώσει κατηγορηματικά ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμπλακούν στις μάχες, ωστόσο ένας ανώτατος Ευρωπαίος
αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αναλυτές
στην Ουάσιγκτον κατέληξαν σε ένα τρομακτικό συμπέρασμα: «Η Ρωσία είναι έτοιμη
να χρησιμοποιήσει θερμοπυρηνική βόμβα
στην Ουκρανία».
Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι ο

πόλεμος στην Ουκρανία ήταν πολύ πιο επικίνδυνος από οτιδήποτε έχει δει η Ευρώπη
από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στα
Βαλκάνια τη δεκαετία του 1990. «Όσο φρικτό κι αν ήταν τότε, αυτό είναι χειρότερο, με
τη δυνατότητα να γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος πολύ γρήγορα».

Πόλεμος δι’ αντιπροσώπων

Αξιωματούχοι και διπλωμάτες, με ειδίκευση στη Ρωσία, λένε ότι η προσπάθεια να
απεικονιστεί η τρέχουσα σύγκρουση ως
πόλεμος της Ουκρανίας δεν είναι σωστή: Ο
Πούτιν επιτέθηκε στην Ουκρανία ακριβώς
επειδή επέλεξε την Ευρωπαϊκή Ενωση και
το ΝΑΤΟ.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λένε,
είναι μια επίθεση κατά της Δύσης.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι η σύγκρουση
μπορεί να επιλυθεί μόνο εάν επιλυθούν τα
παράπονα του Πούτιν για τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ. Μέχρι τότε, θα συνεχίσει τον πόλεμο,
επιδιώκοντας να κατακτήσει ή να καταστρέψει τη χώρα.
Με άλλα λόγια, η Δύση θα καταλήξει περισσότερο… εμπλεκόμενη, πολιτικά και ίσως
στρατιωτικά, από ό,τι είναι ήδη.
Η ακριβής φύση του ρόλου της, βέβαια,
είναι θέμα συζήτησης. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι όσο πιο γρήγορα υπάρξει εμπλοκή,
τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει ο πόλεμος.
Αυτή η εκτίμηση, φυσικά, προϋποθέτει ότι ο
Πούτιν θα επιλέξει την αυτοσυντήρηση από
έναν πυρηνικό Αρμαγεδδώνα.
Ωστόσο, όλα τα σημάδια δείχνουν ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα χειροτερέψει
πολύ τις επόμενες ημέρες – μια παρατήρηση στην οποία προέβη και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
Καθώς ο Πούτιν συνειδητοποιεί ότι δεν έχει
εξασφαλίσει την υποστήριξη των Ουκρανών πολιτών, ανεξάρτητα από το στρατιωτικό αποτέλεσμα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να επιδιώξει απλώς να καταστρέψει
την Ουκρανία, ισοπεδώνοντας πόλεις και
κωμοπόλεις της, όπως ακριβώς οι ρωσικές
δυνάμεις κατέστρεψαν την πρωτεύουσα της
Τσετσενίας, Γκρόζνι.
Από την άλλη, το καταστροφικό μπαράζ
στη ρωσική οικονομία θα παραμείνει σε
ισχύ, δίνοντας στον ρώσο πρόεδρο ελάχιστα κίνητρα να απομακρυνθεί από τον
στόχο του, δηλαδή την κατάκτηση της
Ουκρανίας και την ανατροπή της κυβέρνησής της.
Ο Πούτιν επέλεξε τον πόλεμο γνωρίζοντας
πλήρως ότι θα υπήρχαν σοβαρές οικονομικές συνέπειες – έναν υπολογισμό που είχε
κάνει νωρίτερα με την εισβολή και την προσάρτηση της Κριμαίας, η οποία οδήγησε σε
κυρώσεις.
Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ είπε ότι οι
Ουκρανοί θα πλήρωναν τρομερό τίμημα,
καθώς η Δύση επιμένει ότι δεν μπαίνει στη
μάχη και καθυστερεί την άμεση εμπλοκή της.
«Θα προσποιηθούν λίγο ακόμη, με αποτέλεσμα πολλοί περισσότεροι Ουκρανοί να
πεθάνουν» είπε ο ανώτερος αξιωματούχος.
Άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι τα
κράτη μέλη της ΕΕ φρόντισαν να βεβαιωθούν ότι τα όπλα που παρέχουν στην Ουκρανία ήταν σύμφωνα με το άρθρο 51 του
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με το
δικαίωμα μιας χώρας στην αυτοάμυνα.
«Η ΕΕ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία», είπε ο δεύτερος αξιωματούχος και
πρόσθεσε: «Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε

Ουκρανία: Διπλωματικός πυρετός
μετά το αδιέξοδο στην Αττάλεια
Ενώ όλοι περίμεναν να αποδώσει έστω
και λίγους καρπούς η πρώτη από την
έναρξη της ρωσικής εισβολής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών
Ουκρανίας και Ρωσίας στην Αττάλεια,
δυστυχώς δεν έγινε ούτε καν ένα βήμα
για επίλυση σε έναν πόλεμο με πολλούς νεκρούς αμάχους. Η σκυτάλη στη
διπλωματία δόθηκε στις Βερσαλλίες,
με την άτυπη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, με την συμμετοχή και
του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Καθώς η Μαριούπολη και άλλες Ουκρανικές πόλεις μετατρέπονται σε σωρούς
από συντρίμμια, οι ελπίδες της ανθρωπότητας για εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην
ουκρανική κρίση διαψεύστηκαν, τουλάχιστον προσωρινά, μετά την πρώτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ουκρανίας
και Ρωσίας στην Αττάλεια.
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν το θέμα της
κατάπαυσης του πυρός, του ανοίγματος
ανθρωπιστικών διαδρόμων και παρότι
δεν κατέληξαν σε κάποιο συμπέρασμα,
άφησαν ανοιχτό και οι δύο το δρόμο της
διπλωματίας που περνά από τη Λευκορωσία και τις συναντήσεις των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.
Όμως, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών,
που φιλοξένησε τις δύο πλευρές, έδωσε τη
δική του διάσταση στα πράγματα και αποκάλυψε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας
συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι. “Αυτή ήταν
η πρώτη συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών από την έναρξη των
επιχειρήσεων. Οπότε δε θα πρέπει να
περιμένουμε θαύματα από μία συνάντηση” είπε ο Μ. Τσαβούσογλου.
Την ίδια ώρα, η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βρισκόταν στην Πολωνία για να συνεχίσει τις επαφές που είχε
ήδη ξεκινήσει ο Άντονι Μπλίνκεν. Μαζί με
τον Ντούντα, συζήτησαν το θέμα της αεράμυνας, ενώ η Κάμαλα Χάρις ερωτήθηκε και
για τις καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου
από τη ρωσική πλευρά. “Φυσικά, θα πρέπει να γίνει έρευνα, θα πρέπει όλοι να
παρακολουθούμε (τις εξελίξεις) και δεν
την Ουκρανία γιατί η δέχεται επίθεση και
έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα».
Η Μόλι ΜακΚιού, μια ανεξάρτητη αναλύτρια
ασφαλείας με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία
δημοσιεύει ένα ενημερωτικό δελτίο με την
ονομασία Great Power, είπε ότι αρνούμενες
τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο, οι δυτικές
δυνάμεις δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να ενώσουν τα τρία σλαβικά έθνη, για τα οποία μιλάει συχνά ο Πούτιν -την Ουκρανία. Ρωσία και Λευκορωσία-,
εναντίον του ρωσικού αυταρχικού, υπέρ της
δημοκρατίας.
«Είναι σαν να μην καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ήδη συμμετέχοντες σε αυτόν τον πόλεμο – όχι επειδή βάλαμε τους εαυτούς μας
εκεί, ούτε επειδή αναζητούσαμε αυτόν τον
πόλεμο, ούτε λόγω οποιασδήποτε απόφασης πήρε το ΝΑΤΟ, αλλά επειδή ο Πούτιν
κάνει πόλεμο εναντίον μας», επεσήμανε η
ΜακΚιού.

Ο Πούτιν και η «νοοτροπία
Καντάφι»

Η συζήτηση περί δολοφονίας ή καθαίρεσης
του Πούτιν επίσης θα μπορούσε να μετατρέψει τη μάχη στην Ουκρανία σε παγκόσμιο
πόλεμο, λένε οι ειδικοί, καθώς ο Ρώσος ηγέτης συμπεραίνει ότι πλέον δεν προσπαθεί

έχω καμία αμφιβολία ότι τα μάτια όλου
του κόσμου είναι σε αυτόν τον πόλεμο
και σε αυτά που κάνει η Ρωσία, η επιθετικότητά της και οι θηριωδίες της” είπε η
Χάρις.
Δριμεία επίθεση στη Δύση εξαπέλυσε
ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια
υπουργικού συμβούλιο για το θέμα των
κυρώσεων. Καθώς οι κυρώσεις δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην οικονομία
και αναλυτές θεωρούν ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά στη στάση πληρωμών, ο Ρώσος
Πρόεδρος κατηγορεί τη Δύση για οικονομικό πόλεμο.
“Προσπαθούν να κατηγορήσουν εμάς
για τα λάθη που έχουν κάνει. Έχουμε τα
αποθέματα ενέργειας και μπορούμε να τα
παρέχουμε στους ξένους εταίρους μας.
Επιτρέψτε με να επαναλάβω, εάν μας
δημιουργήσουν προβλήματα τότε οι αρνητικές συνέπειες σε αυτόν τον οικονομικό τομέα είναι αναπόφευκτες. Οι τιμές θα
αυξηθούν και άλλο” είπε χαρακτηριστικά.
Από την άτυπη Σύνοδο Κορυφής στις Βερσαλλίες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλωσόρισαν την υποψηφιότητα της Ουκρανίας για
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας
φυσικά ότι πρόκειται για μία μακρά και επίπονη διαδικασία. “Δεν υπάρχει fast-track
διαδικασία ένταξης” ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, ενώ
η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον
Ντερ Λάιεν τόνισε: “Θέλουμε μία ελεύθερη
και δημοκρατική Ουκρανία, με την οποία
θα μοιραζόμαστε ένα κοινό μέλλον“.
μόνο για τη διατήρηση του καθεστώτος του,
αλλά κυριολεκτικά για τη ζωή του.
Πολλοί δυτικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες φωνασκούν ότι κάποιος Ρώσος ολιγάρχης ή κάποιος άλλος κοντά στον Πούιν θα
τον σκοτώσει.
Ο Aμερικανός γερουσιαστής Γκράχαμ πρότεινε την Πέμπτη να δολοφονηθεί ο Πούτιν,
λέγοντας: «Υπάρχει Βρούτος στη Ρωσία;
Υπάρχει κάποιος συνταγματάρχης Κλάους φον Στάουφενμπεργκ στον ρωσικό
στρατό;».
Είναι γνωστό ότι ο Πούτιν τρέφει βαθιά οργή
για τον θάνατο του Λίβυου ηγέτη, Μουαμάρ
Καντάφι, ο οποίος συνελήφθη, ταπεινώθηκε, ξυλοκοπήθηκε και σκοτώθηκε ενώ εκλιπαρούσε τους απαγωγείς του για έλεος.
Αναλυτές με έδρα την Ουάσιγκτον λένε ότι
ο ρώσος πρόεδρος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει τη μοίρα
του Καντάφι. «Ακόμα πιο τρομακτικό» από
άλλα σενάρια που θα έσυραν το ΝΑΤΟ σε
μια σύγκρουση «είναι η συζήτηση περί δίκης του ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» είπε ο αναλυτής.
«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί
για να τα βάλουμε με έναν δικτάτορα
που εξακολουθεί να έχει το δάχτυλό του
σε ένα πυρηνικό κουμπί».
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Πρώτη γυναίκα πρόεδρος της
Ελληνική Κοινότητας του Τορόντο
Το πως ανοίγεις ένα κείμενο και η πρώτη πρόταση που θα χρησιμοποιήσεις
πρέπει να είναι αυτή που θα τραβήξει
την προσοχή. Θα ήταν απάνθρωπο να
αγνοήσω όλα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στον κόσμο μας. Αυτός
ο πόλεμος στην Ουκρανίας είναι ίσως
Ελισσαίος
Κυρίλλου η πιο στενάχωρη στιγμή που ζούμε
λίγο πριν την εκπνοή μιας πανδημίας
που μας έχει γονατίσει εδώ και δύο χρόνια. Κλείνω την
παρένθεση με την μόνη ευχή, «Ειρήνη στον Κόσμο».
Η αφορμή του κειμένου αυτού είναι το “Greek Heritage
Month” σε συνδυασμό με την «Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας» και τί καλύτερο να μιλήσουμε για την πρώτη
γυναίκα πρόεδρο της «Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο» την κα. Μπέτυ Σκουτάκη και το πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός σε μια εντελώς πατριαρχική
κοινωνία - παροικία όπως είναι η Ελληνική. Η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος είναι εδώ κι αυτό μας τιμά ιδιαίτερα.
Θα τολμήσω να πω ότι ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή
για να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη και να δούμε
την πολυπόθητη αλλαγή και ξανά την άνθιση του Ελληνισμού στην πόλη μας.
Πιστεύω ακράδαντα ότι αν υπήρχαν περισσότερες
γυναίκες σε θέσεις εξουσίας ειδικά στην πολιτική, ο
κόσμος θα ήταν πολύ διαφορετικός. Η γυναίκα είναι
φτιαγμένη αλλιώς, ξέρει να μάχεται, να νοιάζεται, έχει
ωριμότητα, έχει αντοχές – έχει σκληραγωγηθεί καλά
μέσα στους αιώνες και έχει μάθει να αναλαμβάνει άπειρες ευθύνες για να διεκδικήσει την θέση που της αξίζει.
Η γυναίκα είναι εκεί να διορθώνει τα λάθη μιας κοινωνίας φτιαγμένη από άντρες για τους άντρες. Θέλω να
τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή και πόσο
τυχεροί είμαστε που επιτέλους έχουμε μια γυναίκα
πρόεδρο στην Ελληνική μας Κοινότητα. Είναι ιστορική
η στιγμή που ζούμε και πρέπει να την επικροτήσουμε.
Ποια είναι η Μπέτυ Σκουτάκη;
Ήταν 17 χρονών κορίτσι όταν ήρθε στο Τορόντο, όπως
είπε χαρακτηριστικά: «Βρήκα γη και πάτησα». Φανταστείτε ένα κορίτσι σε μια εντελώς διαφορετική και πιο
επικίνδυνη εποχή, να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι σε
μια άγνωστη χώρα, χωρίς καν να ξέρει την γλώσσα.
Όμως η μικρή Μπέτυ δεν είχε καιρό για χάσιμο, κατάλαβε από νωρίς ότι για να επιβιώσει και αποκτήσει
όσα ονειρευόταν έπρεπε να στρωθεί στη δουλειά και
το έκανε. Έμαθε την γλώσσα μέσα από εικονογραφημένα βιβλία, δούλεψε σκληρά, στάθηκε δίπλα στους
καλύτερους μέντορες και έτσι προχώρησε και χάραξε
την δικιά της διαδρομή.
Η Μπέτυ δεν θέλει να μιλάει για τον εαυτό της και πιστέψτε με, προσπάθησα πολύ. Όπως είπε: «Η πορεία
μου δεν είναι σημαντική, γράψε για την Κοινότητα». Η
Μπέτυ θέλει να μιλάει με έργα και πράξεις, είναι ακούραστη κι όταν βάλει κάτι κατά νου ή όταν υποσχεθεί
κάτι θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Η πορεία του κάθε
ανθρώπου είναι σημαντική γιατί είναι μοναδική. Κάποιοι ξεχνούν να κοιτάξουν πίσω και να επιβραβεύσουν τον εαυτό τους κι όταν τους εντοπίσεις πρέπει
να τους υπενθυμίσεις τα όσα έχουν καταφέρει.
Με την Μπέτυ συνεργαστήκαμε αρμονικά στον περσινό «Scotiabank Marathon», έτσι την γνώρισα καλύτερα και εκεί κατάλαβα ότι είναι γεννημένη να ηγείται,
είναι οραματίστρια, αυτό που της δίνει χαρά και ζωή
είναι η «προσφορά» κι αυτό το κάνει πάνω από 40
χρόνια. Όπως με την «Πρόνοια Κυριών» που εξυπηρετεί τις ανάγκες τεσσάρων εκκλησιών και έτσι συγκεντρώνουν χρήματα για να βοηθήσουν
όσους το έχουν ανάγκη. Ενεργό ρόλο στην συλλογή τροφίμων για λογαριασμό των «Food
Banks». Συνεργάζεται με το πολιτιστικό τμήμα του «Parades Summer Festival» και του
«Taste of the Danforth» κι έτσι βάζει στον χάρτη τον Ελληνισμό με κάθε τρόπο. Οργανώνει
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για να συγκεντρωθούν χρήματα για ασθενείς που βρίσκονται
στον Καναδά και την Ελλάδα όπως και για το «Sick Kids Hospital» και το «East General
Hospital». Επίσης παρέχει βοήθεια για τις εκδηλώσεις του τμήματος «Παιδείας» της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και η λίστα δεν σταματάει εδώ.
Συγχαρητήρια λοιπόν στην πρώτη γυναίκα πρόεδρο της δικιάς μας Κοινότητας, όπως την
ονειρεύεται η Μπέτυ: «Μια κοινότητα ανοιχτή για όλους, γιατί μόνο μαζί μπορούμε». Ας
σταθούμε δίπλα της, ας σταθούμε δίπλα στην κάθε γυναίκα και να παραδώσουμε τα ηνία,
το αξίζουν άλλωστε και είναι η σειρά τους. Κάτω η πατριαρχία. Καλωσόρισες μητριαρχία!
Καμία αντίρρηση;

Τελετή Έπαρσης Ελληνικής
Σημαίας στο Τορόντο
Σας ενημέρωνουμε ότι την
Παρασκεύη 25 Μαρτίου,
2022 στις 9:30π.μ. θα
πραγματοποιηθεί η τελετή
Έπαρσης της Ελληνικής
Σημαίας στο Δημαρχείο του
Τορόντο στα πλαίσια των
εκδηλώσεων για τον εορτασμό
της Εθνικής Επετείου της 25ης
Μαρτίου, 1821.
Στο Upper Canada College τίμησαν τον Μήνα Ελληνικής
Κληρονομιάς στο Οντάριο με μια διάλεξη για την
ελληνική γλώσσα από τον Δρ.
Θέμη Αραβοσίτα, καθηγητή
στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο
και διαχειριστή της Ελληνικής
Γλώσσας στον Καναδά. Ιδιαίτερα
συγκινητική ήταν η στιγμή που οι
μαθητές απήγγειλαν το ποίημα
«Ένα το χελιδόνι» του Οδυσσέα
Ελύτη. Την
εκδήλωση
τίμησε με
την παρουσία
του ο Γενικός
Πρόξενος
στο Τορόντο
κ. Βίκτωρ
Μαλιγκούδης.
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Καθαρή Δευτέρα στις Εκκλησίες του Τορόντο - Καλή Σαρακοστή!
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου

Ι. Ναός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη

Ι. Ναός Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος
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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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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΒΙΟΛΙ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ !
METROPOLITAN
CENTRE
3840 FINCH AVENUE EAST
TORONTO, ON M1T 3T4

ΕΦΗ
ΠΑΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
HALL : (416) 825-5616
TASIA : (416) 570-1528
(437) 888-4540

Οἱ φίλες τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίας Τριάδος Detroit σᾶς
προσκαλοῦν στὸ ἐτήσιο τσάϊ ποὺ θὰ γίνει
Kυριακὴ Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας)
13 Mάρtιοu 2022, ὥρα 3:00 μμ στὴν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Scarborough.
Ἡ παρουσία ὅλων εἴναι ἀναγκαία·
Περιμένουμε τὴν ἀγάπη σας.
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
Κυρία Βούλα (416) 292-8988

το D N A
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ΓΑΙΑ ΠΥΡΙ ΜΙΧΘΗΤΩ

Σε ελεύθερη μετάφραση: Δε παν να καούν όλα!
Το παραπάνω εκφράζει απόλυτα το δόγμα Πούτιν. Θα πάρω αυτό που
θέλω και ας ισοπεδωθεί ολόκληρη η Ουκρανία. Αν σας ακούγεται παράφρονο , είναι γιατί ο ίδιος είναι ένας παράφρονας. Έχει πάψει πλέον να
είναι ένας συνεπαρμένος κοινωνικοπαθής ηγετίσκος που μέθυσε από την
εξουσία, και έχει μετατραπεί σε έναν κλασικό ψυχοπαθή δικτάτορα, που
Ηλίας
σκορπά οδύνη και θάνατο όχι μόνο στους Ουκρανούς αλλά και στους
Κουτίνας
ίδιους τους δικούς του, υποτίθεται, ανθρώπους τους Ρώσους. Πάνω από
10,000 υπολογίζονται μέχρι στιγμής οι Ρώσοι στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις μάχες.
Ο Πούτιν, μετατράπηκε μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, από ηγέτης σε δικτάτορα,
και πολύ πιθανό σύντομα, επίσημα, σε εγκληματία πολέμου.
Η Ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, ανέδειξε για μια ακόμη φορά το πρόβλημα
της διχογνωμίας που ταλανίζει την Ελλάδα από την αρχή της σύστασης της ως κράτος. Ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία έχει ξεκάθαρη άποψη και τάσσεται ευκρινώς στο πλευρό
της μαρτυρικής Ουκρανίας, καταδικάζοντας την βάρβαρη Ρωσική εισβολή. Υπάρχει όμως
και ένα μικρό ποσοστό, κοντά στο 20% που την δικαιολογεί. Προσέξτε, την δικαιολογεί, δεν
την αιτιολογεί. Υπάρχει διαφορά.
Δικαιολογώ, σημαίνει: ‘’αποδίδω δίκαιο’’• ενώ αιτιολογώ σημαίνει ‘’εξηγώ τις αιτίες’’
χωρίς να εξετάζω καν το δίκαιο.
Το "αιτιολογώ" είναι έκφραση λόγου ουδέτερη και αχρωμάτιστη, ανόθευτη από ιδεολογικό
είτε ηθικολογικό επίχρισμα. Δηλαδή, έχουμε ένα ‘αποτέλεσμα’ που βάσει λογικών συσχετισμών μπορούμε να εξηγήσουμε ότι το παρήγαγε μία ‘αιτία’ συνυφασμένη με αυτό.
Εμείς θα επιχειρήσουμε να αιτιολογήσουμε γιατί αυτή η εισβολή είναι αδικαιολόγητη, και
αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο.
Έχει πολύ νόημα να γνωρίζουμε κάποια ιστορικά δεδομένα.
Με την κατάρρευση τής Σοβιετικής Ένωσης και το τελείωμα τού ψυχρού πολέμου μπήκε
σε εφαρμογή η συμφωνία START I που είχαν συνυπογράψει εκείνη και οι ΗΠΑ για την κατά
περίπου 80% απόσυρση και καταστροφή των πυρηνικών όπλων.
Στην πρώην Σοσιαλιστική «Δημοκρατία» τής Ουκρανίας υπήρχε μεγάλος όγκος πυρηνικών, καθιστώντας την τήν Τρίτη πυρηνική δύναμη παγκοσμίως (άλλες πρώην σοβιετικές
χώρες με πυρηνικά ήταν επίσης η Λευκορωσία και το Καζακστάν). Δεδομένου ότι η συμφωνία είχε γίνει με την ηγεσία τής ΕΣΣΔ, αυτή δεν δέσμευε άμεσα τα επιμέρους κράτη όταν
πια ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κηδεμονία τής Σοβιετίας.
Στο πλαίσιο τού στόχου υλοποίησης τής συμφωνίας START, to 1994 υπογράφηκε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης για τις Εγγυήσεις Ασφαλείας .
Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν την
αναγνώρισή τους ότι η Λευκορωσία, το Καζακστάν και η Ουκρανία έγιναν συμβαλλόμενα
μέρη στη "Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων" . Και ότι οι τρεις αυτές πρώην
σοβιετικές χώρες αποδέχονται να εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο παραδίδοντάς το στη Ρωσία.
Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το μνημόνιο, η Ουκρανία παρέδωσε όλα τα πυρηνικά
όπλα στη Ρωσία. Σε ανταπόδοση, οι τρείς χώρες, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΝ για τα κάτωθι:
1. Θα σεβαστούν την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας στα υπάρχοντα
σύνορα.
2. Δεν θα ασκήσουν απειλή ή χρήση βίας κατά της Ουκρανίας.
3. Δεν θα χρησιμοποιήσουν άσκηση οικονομικής πίεσης στην Ουκρανία με σκοπό να
επηρεάσουν την πολιτική της.
4. Δεν θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα κατά τής Ουκρανίας.
Ο Πούτιν, το 2014 όταν προσάρτησε στην Κριμαία, επικαλέστηκε ότι κάνοντας αυτό η Ρωσία δεν παραβίασε το μνημόνιο τής Βουδαπέστης…!
Η αιτιολόγηση αυτής του τής επίκλησης είναι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Τι επικαλέστηκε:
Ότι - κατ’ εκείνον - οι εσωτερικές ταραχές που επικράτησαν εκείνη τη περίοδο στην Ουκρανία ισοδυναμούν με επανάσταση. οπότε αυτό ‘’ερμηνεύεται’’ ως εξής: ότι η Ουκρανία πλέον
δεν είναι η χώρα για την οποία είχε υπογραφεί το μνημόνιο, αλλά μετά από την ''επανάσταση'' ήταν μία ‘’νέα’’ χώρα που το μνημόνιο δεν την αφορά…!
Προφανώς η απροθυμία και η εφησυχαστική μαλθακότητα με την οποία ο Δυτικός κόσμος απεδέχθη τότε την καταστρατήγηση τού Μνημονίου από τη Ρωσία τού Πούτιν και, η
(ουσιαστικά) έμμεση αποδοχή αυτής τής καταστρατήγησης και των αποτελεσμάτων της,
μεγάλωσε την όρεξη τού δεύτερου για ακόμη περισσότερα.
Και έτσι φθάσαμε λοιπόν στο 2022.
Ας κρατήσουμε λοιπόν το εξής:
Ότι, μέσω τού Μνημονίου τής Βουδαπέστης, το 1994 η Ρωσία :
-- Είχε αναγνωρίσει επισήμως την Ουκρανία ως ανεξάρτητο κράτος - και μάλιστα
στα σύνορα που είχε ως ‘’Σοβιετική Δημοκρατία’’, δηλαδή πριν προσαρτήσει βιαίως
την Κριμαία το 2014.
-- Έχει δεσμευτεί για μη απειλή και μη χρήση βίας εναντίον αυτής τής χώρας, στην
οποία όμως σήμερα έχει εισβάλει με ωμότητα ως κατακτητής της.
Ένα από τα "επιχειρήματα¨για να δικαιολογηθεί η εισβολή ήταν και αυτό της καταπίεσης της ρωσικής μειονότητας στην Ανατολική Ουκρανία
Αυτό φαίνεται να είναι όντως ένα σοβαρό επιχείρημα και, παρότι δεν μαθαίνουμε πολλά
από τα ΜΜΕ για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Ανατολική Ουκρανία τόσα χρόνια, μπορούμε εύκολα να δεχτούμε ότι η Ουκρανία δεν είναι ακριβώς Ελβετία. Δεν είναι, λοιπόν,
καθόλου απίθανο να έχουν γίνει εγκλήματα σε βάρος της ρωσικής μειονότητας. (Φυσικά

αυτό δεν δικαιολογεί την εισβολή,
απλά στέκει ως επιχείρημα.)
Θα ήταν ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε ή να διαβάσουμε κάποιον, κάπου, να ισχυρίζεται ότι ο Πούτιν μπήκε στην Ουκρανία για να σώσει τη
ρωσική μειονότητα. Ο ίδιος ο Πούτιν,
βλέπετε, έβαλε στην κορυφή της διαπραγματευτικής ατζέντας το ΝΑΤΟ.
Την επιθυμία δηλαδή της Ουκρανίας
να ενταχθεί σε αυτό. Από πότε όμως
τιμωρείται η επιθυμία, ή η θέληση μιας
ανεξάρτητης χώρας για αυτοδιάθεση;
Δεν είχαν ούτε καν αρχίσει επίσημες
επαφές για κάτι τέτοιο εξάλλου.
Αν δεχτούμε ότι ο Πούτιν εισέβαλε για
να προστατέψει την Ρωσική μειονότητα, γιατί δεν σταμάτησε εκεί; Το Κίεβο έχει περικυκλώσει, και τώρα πάει για προσάρτηση
ολόκληρης της Ουκρανίας στην καταπιεστική του δαγκάνα.
Ο Πούτιν δεν είναι επικίνδυνος μόνο για την Ουκρανία, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη.,
και επιβάλλεται να περιοριστεί.
Συμπερασματικά λοιπόν φαίνεται ότι η Ελλάδα με την επιλογή της να σταθεί στο
πλευρό της Δύσης βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.
Δεν θα χρειαζόταν καν να αναφερθούμε σε όλα αυτά, αν οι μισοί περίπου Έλληνες δεν
έψαχναν να πιαστούν από χίλιες μύριες προφάσεις για να αποδώσουν τάχα δίκαιο στον
δολοφόνο εισβολέα και επίδοξο ηγεμόνα τής υφηλίου.

Η ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ;
Που είναι αυτή η τρομερή στρατιωτική μηχανή, η πολυδιαφημισμένη, η υπερδύναμη, το
μέγα αντίπαλον δέος και όλα αυτά τα χαζοχαρούμενα που τόσα χρόνια μας πούλαγαν οι
εγχώριοι ρωσοψεκασμένοι; Αυτοί νόμιζαν ότι θα κάνουν για 3 μέρες περίπατο αλλά έχουν
χάσει μέχρι στιγμής πάνω από 10.000 ανθρώπους, άρματα κολλάνε, κομβόϊ μένει ακίνητο, καύσιμα τελειώνουν, πυρομαχικά στερεύουν, δεν κατάφεραν τίποτα της προκοπής και
έσπασαν τα μούτρα τους πάνω στην ηρωική αντίσταση των Ουκρανών. Εύκολο είναι να
πετάς βόμβες εκ του ασφαλούς. Το θέμα όμως είναι αν μπορείς να πατήσεις το πόδι σου
στην κατακτημένη περιοχή και να την κρατήσεις.
Μετά την αρχική νωθρή αντίδραση, (μη ξεχνάμε ότι δεν πίστευαν ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο
παράλογο οι γείτονές τους), οι Ουκρανοί είναι τελικά παλικάρια. Κάνουν ότι μπορούν για
την πατρίδα τους. Όλοι τους είχαν ξεγραμμένους, τον πρόεδρο Ζελένσκι τον είχαν για φλώρο αλλά μας έκλεισαν το στόμα. Ο πρώην κωμικός απεδείχθη λεβεντιά, έμεινε στη χώρα
του, το παλεύει. Οι Ουκρανοί ξέρουν ότι είναι ο Δαβίδ της ιστορίας αλλά όπως και στην
ιστορία, ρίχνει γερές σφαλιάρες στον Γολιάθ.
Ο Πούτιν έχει ήδη χάσει και δεν το ξέρει. Το κόστος του πολέμου είναι δυσβάσταχτο. Την
Ουκρανία δεν την κατέκτησε σε μια ή δύο μέρες όπως νόμιζε. Τι θα κάνει, θα υποχωρήσει;
Θα ρεζιλευτεί. Θα πετάξει ότι έχει σε βόμβες για να λυγίσει τους Ουκρανούς; Θα συσπειρώσει όλους τους άλλους εναντίον του ακόμα περισσότερο και με τις εικόνες από τους
νεκρούς θα γίνει ο πιο μισητός άνθρωπος του πλανήτη.
Αν δεν είναι τυφλωμένος από τον εγωισμό του ο Πούτιν, μπορεί να σώσει την παρτίδα. Ας
υποχωρήσει σε αυτά που ήδη πήρε, Ντόνετσκ – Λουχάνσκ – Μελιτούπολη και να μείνουν
σε αυτά. Δεν έχει καμία δουλειά στο Κίεβο, στη Μαριούπολη και να προσπαθήσει να κόψει
την πρόσβαση στη θάλασσα στους Ουκρανούς.
Καιρός πια να μπει στο παιχνίδι και ο Ρωσικός λαός, ο οποίος στην πλειοψηφία του είναι
φιλήσυχος και θέλει να ζήσει ειρηνικά με τον υπόλοιπο κόσμο. Αρκετά έχει υποφέρει από
"πεφωτισμένους ηγέτες" τύπου Στάλιν και Πούτιν.
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα
ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας τα οποία έχουν πάρει
55+ εκατομμύρια Ευρώ για να μην παρουσιάζουν όλες τις απόψεις, να
επιλέγουν ποιους θα προβάλλουν και να επαινούν για τις γκάφες της
μια κυβέρνηση-τσίρκο που την εξέλεξε η πλειοψηφία των ψηφοφόρων
οι οποίοι παραπλανήθηκαν από τις πατριδοκάπηλες και συκοφαντικές
Τάσος
εκστρατείες των “ιδιοκτητών της χώρας” δηλαδή των παραδοσιακά
Θεοδωρίδης ακροδεξιών, δεξιών και κεντροδεξιών πολιτικών δυνάμεων, των ίδιων που
οδήγησαν την χώρα στη χρεοκοπία, στην ανυποληψία και την εγκατάλειψή
της από τα πιο προοδευτικά, δημιουργικά και δραστήρια παιδιά της που τα έχει διώξει στην
ξενιτειά για να βρουν ισονομία, ίση μεταχείριση και αξιοπρέπεια.
Πόλεμος στη γειτονιά της Ελλάδας. Πόλεμος για όλο τον κόσμο
Δεν υπάρχει άτομο με σωστά τα μυαλά του που χαίρεται
όταν γίνεται πόλεμος και θέλει να κερδίσει ή να χάσει ο
αντίπαλος. Δεν είναι αγώνας ποδοσφαίρου για να έχει
οπαδούς ο πόλεμος. Μόνο χαμένους έχει και μερικούς
κερδοσκόπους που είτε πλουτίζουν, είτε αποκτούν
επιρροή ή και τα δυο. Εμείς είμαστε οι πολλοί, που είμαστε
οι χαμένοι από κάθε πολεμική αναμέτρηση. Η Ελλάδα
είναι πολύ άτυχη. Επειδή έτυχε αυτήν την περίοδο να
έχει στο τιμόνι της τον αποδεδειγμένα και αντικειμενικά
υποδεέστερο των περιστάσεων ...κούλη. Θα μου πείτε,
για όλα αυτός φταίει; Όχι. Ο λαός που τον εξέλεξε, αυτοί
που τον κολάκευσαν και τον στηρίζουν είναι και αυτοί
που θα πρέπει να σκεφτούν σε τι περιπέτειες έβαλαν
την Ελλάδα. Με την επιλογή του να πει ψέματα πως
τον υποχρέωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει όπλα, ο
κούλης ξεπέρασε και τον εαυτό του. Ακολουθώντας αυτή του την πολιτική (των ψεμάτων)
επίσης η υπουργός βαρβαρότητας (τσι)μενδώνη, παραποίησε (!) έγγραφα της ΕΕ για την
δήθεν απαγόρευση μετάδοσης των πολιτιστικών έργων στην Ελλάδα και απαγόρευσε τον
Τσαϊκόφσκι (!!) Με την κίνησή τους αυτή μπήκαμε ως χώρα στο στόχαστρο της μεγαλύτερης
πυρηνικής δύναμης του κόσμου. Ως βάρβαροι που καίνε τον πολιτισμό των άλλων, και
στρέφουν όπλα εναντίον των Ρώσων (και των Ελλήνων ομογενών της Ουκρανίας) αυτή τη
φορά. Εύγε. Δεν θα υποστηρίξουμε εδώ πως ο κούλης θα μπορούσε να στείλει φάρμακα
και σκηνές και άλλο υλικό ειρήνης μόνο, αλλά πως τουλάχιστο θα μπορούσε να μην πει
ψέματα, να μην υποβιβάσει τον ίδιο του τον υπουργό Εξωτερικών και να μην δράσει σαν
τυχοδιώκτης, ζητώντας και την γνώμη των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Ευτυχώς η
Ελλάδα και Σύνταγμα έχει και Νόμους, και δεν είναι και καμιά μπανανία της υποσαχάριας
Αφρικής…
His Masters’ voice No1
Από μια πλευρά, τον καταλαβαίνουμε
τον ...κούλη. Και μαζί του και όλα τα μέσα
συσκότισης που βάλθηκαν να αποσιωπούν
τις γκάφες που δείχνουν την ανεπάρκειά
του. Όπως για παράδειγμα, αυτήν με
τον Ερντογάν. Εν περιλήψει, ο Ερντογάν
πιστεύοντας στο “στην αναμπουμπούλα
χαίρεται ο λύκος” φρόντισε να κρατήσει
την διαπραγματευτική του θέση σε σχέση
με τις δυο εμπόλεμες χώρες – Ρωσία και Ουκρανία- και αναδείχθηκε σε συνομιλητή του
Ουκρανού και του Ρώσου προέδρου. Η μόνιμη απαίτηση του Ερντογάν σε σχέση με την
Ελλάδα είναι η ‘αποστρατικωποίηση των νησιών” και το μοίρασμα του Αιγαίου. Και αντί
ο κούλης να επιδιώξει μια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, αδράνησε με αποτέλεσμα
ο τούρκος πρόεδρος να ζητήσει συνάντηση μαζί του (αυτό σημαίνει πως αν καθίσει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει ήδη αποδεχθεί πως υπάρχει θέμα;). Και σαν να μην
έφτανε αυτό η Ελλάδα έμαθε για την πρόσκληση Ερντογάν-κούλη από τα τούρκικα μέσα
ενημέρωσης. Φανταστείτε! Να μαθαίνεις από τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία ειδήσεις
που αφορούν την πατρίδα σου. Μιλάμε για τέτοια ξεφτίλα των μέσων συσκότισης στην
Ελλάδα, που λες και είναι φερέφωνα ή παπαγαλάκια των κυβερνητικών ανακοινώσεων.
His Master’s voice No2
Φυσικά, στην πραγματικότητα, οι
μετρημένοι στα δάχτυλα μεγαλοιδιοκτήτες, βιομήχανοι, μεγαλέμποροι
και τα τσιράκια τους είναι αυτοί που
καθορίζουν τις επιλογές του κούλη
όσον αφορά στην ενέργεια. Βλέπετε, η
κρίση της ενέργειας παγκοσμίως έδειξε
ποιους φίλους του ευνοεί ο κούλης για
να πλουτίσουν στην Ελλάδα. Για να
ωφεληθούν οι εφοπλιστές και έμποροι
του υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG), ο κούλης βιάστηκε να κλείσει τις λιγνιτικές μονάδες της Ελλάδας ευνοώντας τους
ιδιώτες παραγωγούς ρεύματος από Φυσικό Αέριο και άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας
(όπως τις ανεμογεννήτριες κλπ) και εκτοξεύοντας την τιμή του ρεύματος στα ύψη. Έχει
πολλούς μήνες που τα νοικοκυριά και η αγορά υποφέρουν από τις υπέρογκες τιμές του
ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο, τα πρόσφατα “μέτρα” που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι
πολύ λίγα, πολύ αργά (too little, too late). Το αποτέλεσμα θα φανεί σύντομα...
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Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές είναι πρωταθλητές στη μεταφορά υγροποιημένου
φυσικού αερίου
Οι Έλληνες εφοπλιστές θεωρούνται κορυφαίοι στον κόσμο στα LNG Carriers. Τα τελευταία
δύο χρόνια κατασκευάζουν με πάθος νέα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού
αερίου και πρωταγωνιστούν στις θάλασσες του πλανήτη. Ο ελληνόκτητος στόλος -μετά
τις παγκόσμιες πρωτιές στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοιωνκατάφερε να ξεπεράσει σε όγκο και αποτελεσματικότητα τον Ιαπωνικό στόλο στην μεταφορά
υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα στοιχεία της Vessels Value είναι αποκαλυπτικά: Η αξία
των ελληνικών συμφερόντων στόλου (συμπεριλαμβανομένων και των υπό κατασκευή)
φτάνει τα 19,5 δισ. δολάρια, ενώ οι Ιάπωνες που κυριαρχούσαν για πολλά χρόνια, έχουν
μείνει πίσω, με αξία στόλου στα 14,3 δισ. δολάρια. Ταυτόχρονα ανεβαίνει και η Κίνα, η
οποία βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση με αξία στόλου 5,9 δισ. Δολάρια. Τον μεγαλύτερο
στόλο διαθέτει ο όμιλος Αγγελικούση με 44 πλοία, ενώ ακολουθεί ο Πίτερ Λιβανός με την
GAZLOG με έναν στόλο 35 πλοίων, η DYNAGAS του Γιώργου Προκοπίου που διαθέτει
19 πλοία και ο όμιλος του Γιώργου Οικονόμου με 16. Σημαντικές κινήσεις στην ενεργειακή
σκακιέρα έχουν κάνει και άλλα μεγάλα ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού, όπως η Tsakos
Energy Navigation του ομίλου Τσάκου με 3 πλοία, η THENAMARIS του Νίκου Μαρτίνου
με 5 πλοία, η MINERVA του Ανδρέα Μαρτίνου αλλά και η PANTHEON Tankers της Άννας
Αγγελικούση που διαθέτει 5 πλοία. Άνοιγμα στη συγκεκριμένη αγορά έκανε και ο όμιλος
Λάτση με 2 πλοία, ενώ ο όμιλος Μαρινάκη έχει στα σκαριά ναυπηγικό πρόγραμμα που
μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 νέα πλοία
His Masters’ voice No3
Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Ο κλέφτης και ο ψεύτης
τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Η στήλη μας έχει
πάνω από 2,5 χρόνια που γράφει για τα ψέματα
των μέσων συσκότισης που στην ουσία καλύπτουν
τα ψέματα μιας ανίκανης κυβέρνησης ακροδεξιών
κλόουν που καμώνονται τους “αρίστους” ενώ
απέδειξαν πως είναι ένα τσούρμο τυχάρπαστοι,
αγράμματοι, αστοιχείωτοι και απολίτιστοι
καιροσκόποι. Θα συνεχίσουμε σ’αυτό τον σκοπό
έως ότου αυτή η κυβέρνηση-τσίρκο καταλάβει
την ήττα της ή έως ότου αρχίσει να λέει αλήθειες
στους πολίτες που την ψήφισαν. Στο θέμα του
πρόωρου κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων,
την χειρότερη δυνατή στιγμή (άνοδος κόστους
ενέργειας παγκοσμίως, πόλεμος στην Ουκρανία)
ο Σπυράδωνης βγήκε στα μέσα συσκότισης για να
δικαιολογήσει πως οι λιγνιτικές μονάδες έκλεισαν
επί προηγούμενης κυβέρνησης και όχι επί κούλη (δηλαδή παραδέχτηκε πως όντως το
ΠΡΟΒΛΗΜΑ το δημιούργησε η πρόωρη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων από το μίγμα
παραγωγής ενέργειας- τόμπολα). Αλλά για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους,
ψάξαμε στο διαδίκτυο για “κλείσιμο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ” που είναι η κύρια λιγνιτική μονάδα
παραγωγής στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έκλεισε το 2018 όπως ψέματα δήλωσε ο υπουργός
ανάπτυξης. Τα στοιχεία που βρήκαμε το αποδεικνύουν. Η ΜΟΝΑΔΑ 1, ισχύος 300MW
έκλεισε το 13/06/2019. Η ΜΟΝΑΔΑ 2, ισχύος 300MW έκλεισε το 25/06/2019. Η ΜΟΝΑΔΑ
3, ισχύος 306MW έκλεισε την 18/04/2021 και η ΜΟΝΑΔΑ 4, ισχύος 306MW έκλεισε την
05/05/2021. Κατά τα άλλα, την κερδοσκοπία των παραγωγών και παρόχων ενέργειας
την καλύπτει η κυβέρνηση-τσίρκο με την δικαιολογία πως “σε όλη την Ευρώπη το ίδιο
συμβαίνει”. Μάλιστα. Δείτε και τον πίνακα όπου όλες οι χώρες μειώνουν τις τιμές και ΜΟΝΟ
η Ελλάδα έχει αυξήσεις. Εκτός κι αν τα μάτια μας κάνουν πουλάκια...
Γύρισε ο κόσμος ανάποδα, ή ποτέ να μην λες ποτέ!
Θυμάστε που όταν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ο τότε πρωθυπουργός Α. Τσίπρας είχε επαφές
με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Ν. Μαδούρο και έπεσαν όλοι
πάνω του με φέικ νιουζ και συκοφαντία να ακυρώσουν την
έξυπνη κίνηση του να προσεγγίσει τον λαό της Βενεζουέλας;
Δείτε την φωτογραφία που δημοσιεύουμε για να θυμηθείτε, αν
το χάσατε τότε. Όταν είχαν κατηγορήσει την τότε κυβέρνηση
πως δήθεν τους έδωσε τόνους χρυσάφι ο Μαδούρο για να
στηρίξουν το νόμισμα της Ελλάδας σε περίπτωση που η
Ευρώπη την πέταγε έξω από το Ευρώ; Θυμάστε τι παραμύθια
και τι σενάρια, και όλα αυτά για να πλήξουν μια προοδευτική κυβέρνηση που μπορεί να είχε
έρθει για να τακτοποιήσει το μπάχαλο των κλεφτών και απατεώνων των προηγούμενων
κυβερνήσεων αλλά είχε ένα μειονέκτημα: Απειλούσε το στάτους κβο των καναλαρχών,
των λαμόγιων, των απατεώνων, των κλεφτών του δημοσίου χρήματος και γενικά των
λεγόμενων “ιδιοκτητών της χώρας”. Θυμάστε που μερικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ του Τραμπ,
η Ουγγαρία του Όρμπαν και άλλοι νεο-φασίστες είχαν “αναγνωρίσει” τον βαλτό “Γκουαϊδό”
στη Βενεζουέλα, και μαζί τους και ο νεοεκλεγείς κούλης το 2019; Τι έχουν λοιπόν αυτοί όλοι
να πουν τώρα που ο πρόεδρος Μπάιντεν των ΗΠΑ ως σανίδα σωτηρίας της Αμερικής για
απεξάρτηση από το πετρέλαιο που εισήγαγε απ’ την Ρωσία, πήγε και επισκέφτηκε τον
Νικολάς Μαδούρο; Ποιος είναι τώρα το κορόιδο; Ο κούλης και η κυβέρνηση-τσίρκο που
ξεγέλασαν ένα ολόκληρο λαό και τον έριξαν στην φτώχεια, ανυποληψία, θανατικό, δυστυχία
ή οι “Συριζαίοι” που έβλεπαν και έπρατταν πολύ πιο μπροστά απ’ την εποχή τους και
σήμερα η Ελλάδα θα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση αν δεν είχαν κάνει βήματα προς
την σωστή κατεύθυνση (π.χ. τα 37 δις που άφησαν στα δημόσια ταμεία, για πρώτη
φορά στην σύγχρονη ελληνική ιστορία);
Ποιος θα γίνει ρεζίλι τώρα; Έτσι είναι αυτά.
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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Μπορείς να κλέβεις και να εξαπατάς για λίγο εκτελέσουν αποστολές προπαγάνδας κατά των Σέρβων. Προσωπικά είχα εκπλαγεί από
χρόνο μερικούς, ποτέ όμως να κλέβεις και να τα ψέματα τα οποία μας έλεγαν οι επικεφαλής και οι πολιτικοί μας. Πολλοί πράκτορες
καλλιεργούσαν την προπαγάνδα, χωρίς να γνωρίζουν τι κάνουν. Ο καθένας μας γνώριζε
εξαπατάς όλους για πάντα…
μόνο ένα μέρος της υπόθεσης και μόνο αυτοί που δημιούργησαν την όλη υπόθεση
γνώριζαν το σύνολό της, δηλαδή οι πολιτικοί». Στόχος της προπαγάνδας ήταν να
Βλακεία ή εξυπηρέτηση;
Εδώ και πολλούς μήνες η κυβέρνηση-τσίρκο δρομολόγησε διχάσουμε τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, ώστε να αποσχιστούν. Έπρεπε να υπάρχει
το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ, από τις πιο παλιές μεταλλευτικές ένας αποδιοπομπαίος τράγος στον οποίο θα έπεφτε το ανάθεμα. Επελέγη η Σερβία καθώς
βιομηχανίες στην Ελλάδα, ιστορική για τους αγώνες αυτή, κατά κάποιον τρόπο, είναι η διάδοχος κατάσταση της Γιουγκοσλαβίας». Δώσαμε
των εργατών της και από τις κυρίαρχες στο παραγωγικό χρήματα στον Στίπε Μέσιτς, στον Φράνιο Τούσμαν, στον Αλί Ιζετμπέκοβιτς, σε βουλευτές
τοπίο της Ευρώπης. Μάλιστα η κατάληξη πολλών ετών και μέλη της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης, σε δημοσιογράφους, σε στρατηγούς του
συζητήσεων και διαμαχών μεταξύ κυβέρνησης-ιδιοκτητών- Γιουγκοσλαβικού στρατού, ακόμα και σε ολόκληρες μονάδες. Ο Ράντοβαν Κάραζιτς έπαιρνε
εργαζομένων ήταν δυσμενής για τους τελευταίους, όπως άλλωστε είναι και η μοίρα των χρήματα για κάποιο διάστημα, αλλά σταμάτησε να δέχεται χρήματα, όταν κατάλαβε ότι
ανίσχυρων αυτής της χώρας. Η εταιρεία κλείνει και οι εργαζόμενοι μένουν στον δρόμο. Δεν θα κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου που έγιναν στη Βοσνία. Όλο αυτό κατευθυνόταν
γνωρίζουμε αν οι νέοι ιδιοκτήτες θα συνεχίσουν την πολύ επικερδή παραγωγή νικελίου, από την αμερικανική κυβέρνηση». Κάποιοι αξιωματούχοι της CIA έγραφαν ακόμα και τις
ιδιαίτερα τώρα που το πολύτιμο αυτό μέταλλο (ξεπέρασε τις 100.000 Ευρώ στιγμιαία) επίσημες ανακοινώσεις που διαβάζονταν στα δελτία ειδήσεων. Στόχος ήταν η πρόκληση
αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να παράγει και να εξάγει η Ελλάδα. μίσους, εθνικισμού και προβολή της διαφορετικότητας». Το 1992 ήμουν ξανά στη Βοσνία
Τώρα, ποιος θα ωφεληθεί από το κλείσιμο της εταιρείας (ίσως από το ξανάνοιγμά της με με αποστολή την εκπαίδευση μονάδων του Βοσνιακού στρατού, καθώς η Βοσνία είχε μόλις
νέα ιδιοκτησία και άλλες συνθήκες εργασίας) αυτό δεν το ξέρουμε. Σίγουρα το τάιμινγκ είναι ανακηρύξει την ανεξαρτησία της. Η Σρεμπρένιτσα είναι μια παραφουσκωμένη ιστορία και
τέτοιο που η “ανάπτυξη” στην Ελλάδα αντί να έρχεται, φεύγει με ταχύτητα. Διαβάστε και πολλοί άνθρωποι την έχουν αποδεχτεί. Ο αριθμός των νεκρών είναι ο ίδιος με τον αριθμό
των Σέρβων και άλλων που σκοτώθηκαν, αλλά η Σρεμπρένιτσα πουλήθηκε στην πολιτική
το σχετικό άρθρο και αποφασίστε αν έκανε βλακεία ή εξυπηρέτησε κάποιους ο κούλης...
αγορά». Ο επικεφαλής μου, πρώην γερουσιαστής, έλεγε συνεχώς πως μερικά καθάρματα
Αν κρίνουμε απ’ τον πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, τα ίδια γίνονται και σήμερα θα σταλούν στη Βοσνία. Έναν μήνα πριν την υποτιθέμενη γενοκτονία στην Σρεμπρένιτσα,
μου είπε πως η πόλη θα «γίνει πρωτοσέλιδο» σε όλον τον κόσμο. Όταν ρώτησα το γιατί,
στην Ουκρανία
μου είπε απλώς, «θα δεις». Ο Βοσνιακός στρατός πήρε εντολή να επιτεθεί σε σπίτια και
Οι ΗΠΑ πλήρωσαν πολλά χρήματα σε πολιτικούς,
σε αμάχους, στους κατοίκους της Σρεμπρένιτσα. Την ίδια ώρα οι Σέρβοι δέχονταν επίθεση
δημοσιογράφους και ΜΚΟ για να διχάσουν τις
από την άλλη πλευρά. Προφανώς κάποιος είχε πληρωθεί για τους υποκινήσει». Ένοχοι
εθνικές μειονότητες στην πρώην Γιουγκοσλαβία
για την Σρεμπρένιτσα είναι οι Βόσνιοι, οι Σέρβοι και οι Αμερικανοί. Όλοι όμως ρίχνουν τις
και να διατρανώσουν τις έχθρες και να ξεσπάσει
ευθύνες στους Σέρβους. Δυστυχώς πολλά από τα θύματα που θεωρούντο μουσουλμάνοι
πόλεμος ώστε να αποσχιστούν. Κατόπιν, οι ίδιοι που
ήταν Σέρβοι ή άλλων εθνικοτήτων. Πριν μερικά χρόνια, ένας φίλος πρώην πράκτορας ο
υπέθαλψαν την διχόνοια, τώρα έχουν εταιρείες που
οποίος τώρα εργάζεται στο ΔΝΤ, μου είπε ότι η σφαγή στη Σρεμπρένιτσα ήταν προϊόν
εκμεταλλεύονται τα ορυκτά και έχουν εγκαταστήσει
συμφωνίας αμερικανικής κυβέρνησης και Βόσνιων πολιτικών. Η πόλη θυσιάστηκε για
αμερικάνικες βάσεις στην περιοχή. Μάλιστα. Η ιστορία
κερδίσουν οι ΗΠΑ μια δικαιολογία προκειμένου να επιτεθούν κατά των Σέρβων». Είναι
επαναλαμβάνεται. Με εκατομμύρια θύματα. Για το
ξεκάθαρο πως οι άνθρωποι που προκάλεσαν τον πόλεμο και υπαγόρευσαν τους όρους της
χρήμα και την επιρροή. Διαβάστε τι έγραψε πρώην
πράκτορας της CIA στο βιβλίο του. Τα στοιχεία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα ειρήνης, κατέχουν τώρα εταιρείες που εκμεταλλεύονται τον ορυκτό πλούτο των περιοχών
αυτών. Απλώς υποδούλωσαν λαούς και τα παραγόμενα καταλήγουν στη Γερμανία και
του δημοσιογράφου στις ΗΠΑ κ. Μιχαήλ Ιγνατίου. Περαστικά μας...
Πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει: Πληρώσαμε πολλούς για να γίνει ο στις ΗΠΑ. Αυτοί είναι οι νικητές, καθώς οι λαοί υποχρεώνονται να εισάγουν, κατόπιν από
αυτούς και καθώς δεν έχουν χρήματα, αναγκάζονται να δανείζονται. Αυτή είναι η ιστορία
πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία
Είκοσι τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τις μαύρες μέρες που τα Νατοϊκά στα Βαλκάνια». Το Κόσοβο, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε για δύο λόγους. Πρώτον
αεροπλάνα βομβάρδισαν την τότε ενωμένη Γιουγκοσλαβία, αιματοκυλίζοντας την περιοχή γιατί η περιοχή είναι πλούσια σε ορυκτά και δεύτερον διότι αποτελεί στρατιωτική βάση
για περίπου τρεις μήνες. Για πολλούς θεωρείται η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Είναι η μεγαλύτερη Νατοϊκή βάση στην καρδιά της Ευρώπης». Θέλω να πως
στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πρώην πράκτορας της CIA Ρόμπερτ στους λαούς της Γιουγκοσλαβίας ότι πρέπει να ξεχάσουν το παρελθόν. Χειραγωγήθηκαν
Μπέιρ, που συμμετείχε σε επιχειρήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στον τότε και είναι ανόητο να υπάρχει μίσος μεταξύ τους. Πρέπει να δείξουν ότι είναι οι ισχυροί
πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, αποκαλύπτει τον ρόλο των ΗΠΑ, σημειώνοντας πως «η και να καταλάβουν ποιος το δημιούργησε όλο αυτό. Προσωπικά, ταπεινά ζητώ συγγνώμη
αμερικανική κυβέρνηση πλήρωσε πολλούς (σημ: πολιτικούς, ΜΚΟ, δημοσιογράφους) για και αυτό γιατί για καιρό δεν αποκάλυπτα τα μυστικά της CIA και του Λευκού Οίκου».
να γίνει ο πόλεμος». Τα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Μπέιρ είχε δημοσιεύσει ο
Το ανέκδοτο της εβδομάδας: Πρότεινε κάτι που ήδη το πρότεινε η Κομισιόν την
ανταποκριτής του Mega στις ΗΠΑ Μιχάλης Ιγνατίου, στην προσωπική του σελίδα.
Το Κόσοβο, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε για δύο λόγους. Πρώτον γιατί η περιοχή προηγούμενη μέρα!
είναι πλούσια σε ορυκτά και δεύτερον διότι αποτελεί στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ. Είναι Έτσι για να γελάσει το χειλάκι σας λιγάκι, μέχρι
η μεγαλύτερη Νατοϊκή βάση στην καρδιά της Ευρώπης. Ο Ρόμπερτ Μπέιρ, αναλυτής στο τώρα το μάθατε πως ο κούλης μας είναι λιγάκι …
CNN και άλλα αμερικανικά ΜΜΕ αλλά και συγγραφές πολλών βιβλίων που αποκαλύπτουν βραδυφλεγής, και τρέχει πίσω απ’τις εξελίξεις. Αλλά
τα μυστικά των αμερικανικών υπηρεσιών αλλά και των κυβερνήσεων του Μπιλ Κλίντον αυτό που είδαμε στα μέσα συσκότισης μας έκανε
και του Τζορτζ Μπους, μίλησε στο ebritic.com, αποκαλύπτοντας τον ρόλο των ΗΠΑ στον να γελάσουμε, μέσα στην μαυρίλα των ημερών.
πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, όπου και έδρασε ως πράκτορας της CIA, από το 1991-94. Την Τρίτη το βράδι η Κομισιόν μέσω της Φον Ντερ
Στη συνέχεια ο Μπέιρ εστάλη σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Σημειώνεται πως ο Λάιεν πήρε την πρωτοβουλία να προτείνει μέτρα για
Μιτ Γουόσπουρ, ένας προσωπικός του φίλος εργαζόμενος στη Γερουσία, ο οποίος του τον περιορισμό της αχαλίνωτης κερδοσκοπίας στα
έδινε πληροφορίες, έχει δολοφονηθεί. «Στόχος μας ήταν να διχάσουμε τους λαούς της καύσιμα. Στα μέτρα αυτά εκτός από το Ευρωομόλογο,
Γιουγκοσλαβίας ώστε να αποσχιστούν, μέσω της πρόκλησης μίσους και του εθνικισμού […] που στην ουσία μοιράζει τα εθνικά χρέη όσο αφορά
Η Σρεμπρένιτσα θυσιάστηκε για κερδίσουν οι ΗΠΑ μια δικαιολογία για να επιτεθούν κατά στην ενέργεια σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής
των Σέρβων», αναφέρει και συνεχίζει: «Είναι ξεκάθαρο πως οι άνθρωποι που προκάλεσαν Ένωσης, υπήρχε και η πρόταση για ανώτατο όριο (πλαφόν) στην τιμολόγηση των
τον πόλεμο και υπαγόρευσαν τους όρους της ειρήνης κατέχουν τώρα εταιρείες που λογαριασμών ενέργειας. Την επόμενη μέρα λοιπόν Τετάρτη, ο κούλης βγήκε στα κανάλια
εκμεταλλεύονται τον ορυκτό πλούτο των περιοχών αυτών. Απλώς υποδούλωσαν λαούς (τους άτεγκτους συνεργούς του) και ανακοίνωσε ακριβώς αυτά που πρότεινε η Κομισιόν
και τα παραγόμενα καταλήγουν στη Γερμανία και στις ΗΠΑ. Αυτοί είναι οι νικητές, καθώς την προηγούμενη μέρα! Και το διαφήμισε ως “πρωτοβουλία” του. Μάλιστα. Τι να κάνουμε,
οι λαοί υποχρεώνονται να εισάγουν, κατόπιν από αυτούς και καθώς δεν έχουν χρήματα, κάπως θα πρέπει να σώσουμε την ημέρα, που λένε και οι Εγγλέζοι.
αναγκάζονται να δανείζονται. Αυτή είναι η ιστορία στα Βαλκάνια».
Σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Milos Cupurdija του ebritic.com, ο Μπέιρ προέβη σε Αν δεν μας τελειώσει η πανδημία, θα μας τελειώσει η βλακεία όσων μας κυβερνούν!
εκπληκτικές αποκαλύψεις, οι οποίες δεν διαψεύστηκαν. Εάν οι ισχυρισμοί του Αμερικανού Αυτές τις ημέρες του πολέμου, η προπαγάνδα και τα ψέματα
πράκτορα, ο οποίος είναι αναλυτής στο CNN και άλλα αμερικανικά ΜΜΕ, έχουν ίχνος έχουν κατακλύσει τα μέσα συσκότισης. Είναι δραματικό αυτό
αλήθειας, τότε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ την εποχή εκείνη Μπιλ Κλίντον πρέπει να δώσει που συμβαίνει, να έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στα μέσα
εξηγήσεις. Δημοσιεύουμε μέρος των δηλώσεών του, επειδή το θέμα επανήλθε πρόσφατα συσκότισης. Για παράδειγμα, από τις 7 Μαρτίου εκκενώθηκε μια
στη δημοσιότητα και το θέμα του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας αφορά όλους: «Στη μαιευτική κλινική στην Μαριούπολη. Την κατέλαβε η πολιτοφυλακή
Γιουγκοσλαβία πήγα στις 12 Ιανουαρίου 1991, με ελικόπτερο, στο Σεράγεβο. Δουλειά μας και την χρησιμοποιούσε για ορμητήριο (σύμφωνα με Ρώσικες
ήταν να επιτηρούμε τους υποτιθέμενους Σέρβους τρομοκράτες, ώστε να μην επιτεθούν πηγές). Αυτήν λοιπόν την οικοδομή, την βομβάρδισαν οι Ρώσοι
στην πόλη. Μας είχαν ενημερώσει για μια οργάνωση με την ονομασία Ανώτερη Σερβία, ως “στρατηγικά σημαντικό στόχο”. Όλα τα μέσα ενημέρωσης (της
η οποία σχεδίαζε βομβιστικές επιθέσεις στην πόλη λόγω της επιθυμίας της Βοσνίας Δύσης) αναμετάδωσαν την “σκηνοθεσία” του βομβαρδισμού,
να αποσχιστεί από τη Γιουγκοσλαβία». Στην πραγματικότητα αυτή η οργάνωση ούτε μάλιστα έδειξαν και μια “έγκυο” να φεύγει βιαστικά απ’ τα
καν υπήρχε. Οι επικεφαλής μας, μας έλεγαν ψέματα. Η αποστολή μας ήταν απλώς να συντρίμμια! (αποδείχθηκε πως η “έγκυος” ήταν μοντέλο ομορφιάς
προκαλέσουμε πανικό στους πολιτικούς στη Βοσνία, να τους πείσουμε ότι επίκειται της Ουκρανίας). Ψέματα λοιπόν, ψέματα παντού. Αυτός ο
σερβική επίθεση. Η αποστολή αυτή τελείωσε για μένα σε δύο εβδομάδες. Ανέλαβα νέα πόλεμος δείχνει πόσα ψέματα μπορεί να κατασκευαστούν και
στη Σλοβενία. Η επιχείρηση στη Βοσνία διήρκεσε έναν μήνα και είχε κωδική ονομασία να μεταδοθούν. “Τα μέσα ενημέρωσης δεν μεταδίδουν πια νέα,
Ίστινα (αλήθεια)». Πήγα στη Σλοβενία, διότι είχαμε πληροφορίες ότι σκόπευε να ανακηρύξει αλλά τα κατασκευάζουν” λέει ο Όλιβερ Στόουν στο τελευταίο του
την ανεξαρτησία της. Διαθέσαμε μερικά εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση ντοκιμαντέρ “Ουκρανία στις φλόγες” το οποίο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ το
ορισμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κομμάτων της αντιπολίτευσης και διαφόρων γιουτουμπ να μεταδίδεται (θα το βρείτε στο Rumble). Πόλεμος λοιπόν. Ψεμάτων. Με αίμα
πολιτικών». Πολλοί πράκτορες που διαφωνούσαν εξαφανίζονταν, όταν αρνούντο να και φωτιά. Μέχρι την άλλη φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας και μακριά από ψέματα!
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Άγιο Όρος: Ταξίδι στο «Περιβόλι της Παναγίας»
Ο Άθως των μοναστηριών. Η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη μοναστική πολιτεία της Ορθόδοξης
Ανατολής. Τόπος κατανυκτικός, μυσταγωγικός, υπεραιωνόβιος.
Το αγιώνυμο όρος του Άθω. Στην ανατολικότερη και πιο τραχιά χερσόνησο
Γιάννης
της Χαλκιδικής, η θρησκεία δίνει ισχυΚακαγιάννης
ρό «παρών»: το Άγιον Όρος αποτελεί
τον δεύτερο σημαντικότερο θρησκευτικό/ προσκυνηματικό προορισμό μετά την Ιερουσαλήμ,
για περισσότερους από 300 εκατομμύρια Ορθοδόξους
Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Η θεσμική υπόσταση του
Αγίου Όρους καθιερώθηκε το έτος 972. Σήμερα, αποτελεί
αυτοδιοικούμενο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, ενώ
πνευματικά υπάγεται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Η είσοδος των γυναικών απαγορεύεται, αλλά κάθε άνδρας, ημεδαπός ή
αλλοδαπός, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, μπορεί να εισέλθει στο Άγιον Όρος αρκεί να διαθέτει έγγραφη άδεια, το
λεγόμενο Διαμονητήριο.

Αξίζει να δείτε στο Άγιον Όρος

Στο κατώφλι του «ουρανού»
Η παραθαλάσσια Ουρανούπολη. Η Πύλη του Αγίου Όρους.
Πάνω από χίλιοι κάτοικοι ζουν εδώ στο κατώφλι του Άθω
και στη σκιά του συγκλονιστικού πύργου του Προσφορίου.
Σημαντικό θέρετρο διακοπών στη Βόρεια Ελλάδα, η Ουρανούπολη είναι ο τελευταίος κοσμικός προορισμός στον οποίο
φθάνει ο επισκέπτης που σκοπεύει να μπει στο πλοίο, για
να γνωρίσει έναν απρόσμενο και γοητευτικό κόσμο: Το Άγιον
Όρος, το λεγόμενο και «περιβόλι της Παναγίας».
Τα ιστορικά μοναστήρια, οι σκήτες, τα κελιά και τα ιερά
καθίσματα
Το Άγιον Όρος φιλοξενεί 20 μεγάλα μοναστήρια, τα οποία
λειτουργούν ως ανδρώα ιερά κοινόβια. Σε μικρότερες εγκαταστάσεις, δηλαδή σε σκήτες, κελιά και ιερά καθίσματα ζουν
μικρότερες ανδρικές αδελφότητες, ασκητές και ερημίτες. Η

εργασίες με φόντο την υποβλητική μακεδονική φύση.
Η πρώτη και μέγιστη μονή
Η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας είναι η παλαιότερη και
μεγαλύτερη μονή του Αγίου Όρους. Ιδρύθηκε από τον
όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, το έτος 962, στο άκρο της
χερσονήσου. Η αρχιτεκτονική της είναι ένα αντιπροσωπευτικότατο δείγμα υστεροβυζαντινής καστροπολιτείας.
Η βιβλιοθήκη της είναι η τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως
σε βυζαντινά χειρόγραφα.

Κρυμμένοι θησαυροί στο Άγιον
Όρος

Αθωνική Πολιτεία δεν διαθέτει ασφαλτόδρομους. Έχει όμως
ένα εκτεταμένο δίκτυο δασικών δρόμων και μονοπατιών.
Περιηγητής–προσκυνητής
Ως περιηγητής και προσκυνητής συνάμα θα φιλοξενηθείτε σε
κάποιο από τα μοναστήρια και θα γευτείτε την περίφημη κουζίνα τους σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, σύμφωνα με το
τελετουργικό που ακολουθεί η θρησκεία. Η τροφή είτε υλική
είτε πνευματική εδώ δεν πωλείται. Τρίτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακα επιτρέπεται να φάτε λάδι, γαλακτοκομικά και ψάρι.
Το κρέας απουσιάζει από την κοινοβιακή κουζίνα.
Ταξίδι στη μοναστική ζωή και τη θεία φύση
Είναι η μοναδική σας ευκαιρία ανεξάρτητα από το θρήσκευμα
ή την προσωπική σας κοσμοθεωρία και πίστη να ακούσετε
αυθεντικούς βυζαντινούς ύμνους από άξιες φωνές που τιμούν
τη χριστιανική μουσική παράδοση. Τις υπόλοιπες ώρες, που
δεν θα παρακολουθείτε θεία λειτουργία, μπορείτε να ανακαλύψετε τη μοναδική ομορφιά αυτής της γωνιάς της Ελλάδας:
κάντε φυσιολατρικούς περιπάτους σε μονοπάτια, διασχίστε
τοπία απαράμιλλου φυσικού κάλλους με σπάνια χλωρίδα
και πανίδα ή βοηθήστε τους μοναχούς στις καθημερινές τους

Η αναστηλωμένη Μονή Ζυγού
Αν θέλετε να γνωρίσετε (ακόμα και οι γυναίκες) πώς ήταν
ένα αγιορείτικο μοναστήρι του 10ου αιώνα, τότε δεν έχετε παρά να διαθέσετε λίγες ώρες από τις διακοπές σας,
για να επισκεφθείτε τα ερείπια της Μονής Ζυγού πολύ
κοντά στην Ουρανούπολη. Είναι από τα αρχαιότερα μοναστικά ιδρύματα της Αθωνικής χερσονήσου και η αναστήλωσή της είναι πολύ προσεγμένη.
Ένας από τους παλαιότερους αμπελώνες της Ευρώπης
Σε απόσταση 20 λεπτών πεζοπορίας από τη Μονή Ιβήρων
θα βρεθείτε σε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής: το περιώνυμο Οινοποιείο Μυλοποτάμου. Οι μοναχοί
του Ιερού Καθίσματος του Αγίου Ευσταθίου τα τελευταία 20
χρόνια αναβίωσαν έναν από τους παλαιότερους αμπελώνες
της Ευρώπης, δημιουργώντας μια συλλογή από βραβευμένα
σε διεθνείς διαγωνισμούς κρασιά.
Ανάβαση στην κορυφή του Άθω
Ο καλύτερος τρόπος να ανεβείτε στα 2.033μ. της κορυφής
του Άθω είναι μέσω της Μεγίστης Λαύρας και της Κερασιάς.
Θα επιλέξετε την πεζοπορική σας διαδρομή, από ελάχιστης
έως μέσης δυσκολίας, και θα διασχίσετε δάση δρυός, καστανιάς και ελάτου, έως την αποψιλωμένη αλπική ζώνη και τους
συμπαγείς βράχους της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Από
το ξωκκλήσι της κορυφής η θέα προς το Βόρειο Αιγαίο και τη
Μακεδονία είναι συγκλονιστική.

Πώς επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία η κρίση στην Ουκρανία
"Ψυχραιμία και αναμονή" χαρακτηρίζει τη
στάση του ξενοδοχειακού κόσμου της Ελλάδας, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις στην
Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή δεν παρατηρούνται ακυρώσεις τουριστικών πακέτων για
την Ελλάδα, αλλά δυνητικά μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα η παρούσα κατάσταση.
Όπως τονίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Αλέξανδρος Βασιλικός, "προφανώς και
φοβίζει τον οποιοδήποτε η κατάσταση στην
Ουκρανία, όπως άλλωστε συμβαίνει σε
κάθε δύσκολη συνθήκη". Το ΞΕΕ με ψυχραιμία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις,
με τον κ. Βασιλικό να ξεδιπλώνει τα τρία επίπεδα στα οποία έχει πέσει το βλέμμα των
εμπειρογνωμόνων του κλάδου.
Η αύξηση του ενεργειακού κόστους
η πρώτη επίδραση της κρίσης για τα
ξενοδοχεία
Το μεγάλο ζήτημα για τα ξενοδοχεία της χώρας είναι αύξηση του ενεργειακού κόστους
λειτουργίας τους. "Οτιδήποτε γίνει ή δεν
γίνει στην Ουκρανία από εδώ και πέρα, το
πληρώνει ήδη η Ελλάδα και η ξενοδοχειακή βιομηχανία της και θα το πληρώσει και
στο μέλλον", υπογραμμίζει ο κ. Βασιλικός
αναφερόμενος στην εκτόξευση των τιμών
της ενέργειας. Βέβαια εκτιμά ότι αυτό δεν
θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του
τουριστικού προϊόντος της χώρας, καθώς
πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που
αφορά όλους.

Βασιλικός, αλλά εκφράζει
την πίστη του ότι αυτοί θα
έχουν τον χρόνο να αναδιαρθρώσουν τις αγορές
που θα απευθυνθούν
για να προσελκύσουν
πελάτες.

Πρόβλημα για όσους ξενοδόχους έχουν
αποκλειστικά συμβόλαια με Ρώσους
TO's
Εστιάζοντας στις τουριστικές ροές προς
την Ελλάδα, η παρούσα σύρραξη είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τις όποιες ροές είχαν
προγραμματιστεί από Ρωσία και Ουκρανία
για φέτος. Στο σημείο αυτό, ο κ. Βασιλικός
σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια οι ροές
από τη Ρωσία και την Ουκρανία δεν ήταν
μεγάλες. "Ούτε στις καλύτερες χρονιές δεν
έφτασαν το 1 εκατομμύριο οι επισκέπτες
απο τη Ρωσία στην Ελλάδα, σημείωσε ο κ.
Βασιλικός προσθέτοντας ότι με την πτώση
της τουρκικής λύρας ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα πάνε Τουρκία φέτος οι Ρώσοι".
Το πρόβλημα ωστόσο εντοπίζεται σε κάποιους ξενοδόχους που έχουν αποκλειστικά συμβόλαια με Ρώσους, τονίζει ο κ.

Θα "πονέσει" τα τουριστικά έσοδα αν υπάρξει
πρόβλημα με τις τουριστικές ροές από τις
ΗΠΑ
Στον αντίποδα, σημαντικός θα είναι αντίκτυπος της κρίσης για την
Ελλάδα, αν επηρεαστεί η αγορά των ΗΠΑ,
που τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρυσι
έχει ξεχωρίσει. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό,
εάν η σύρραξη πάρει διαφορετική εξέλιξη,
θα επηρεάσει και άλλες αγορές με κύρια
αυτή των ΗΠΑ. Όπως εξηγεί, οι Αμερικάνοι
δύσκολα θα ταξιδεύσουν φέτος Ευρώπη αν
υπάρχουν απρόοπτες εξελίξεις. "Επειδή
δεν έχουν καθαρή εικόνα της γεωγραφικής
απόστασης Ελλάδας και Ουκρανίας" υπάρχει το ενδεχόμενο να μην ταξιδεύσουν φέτος
στην Ευρώπη γενικότερα.
Αυτή θα είναι μια εξέλιξη που θα "πονέσει",
αναφέρει ο κ. Βασιλικός. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τις ΗΠΑ περίπου
1,2 δισ. ευρώ το 2019 (6,7% του συνόλου).
Μάλιστα οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ τους εννέα πρώτους μήνες του 2021 ανήλθαν στο

47% των αντίστοιχων των εννέα πρώτων
μηνών του 2019. Για φέτος η πρώτη απευθείας νέα πτήση από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο
του νέου θερινού προγράμματος της Delta,
να προσγειώνεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7 Μαρτίου.
Φόβος μήπως τα "μικρομεσαία νοικοκυριά" δεν ταξιδεύσουν φέτος
Στο μεταξύ και ο Νίκος Χαλκιαδάκης πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου,
από την Κρήτη, που στο παρελθόν ξεχώριζε για τις αυξημένες ρωσικές ροές, εξέφρασε μέσω του ΑΠΕ - ΜΠΕ το φόβο του, για
τις οικονομικές επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά
νοικοκυριά από την παρούσα κρίση.
Όπως εξηγεί, οι οικονομικές επιπτώσεις,
από την αύξηση του κόστους ενέργειας στα
ευρωπαϊκά νοικοκυριά της μεσαίας οικονομικής τάξης, μπορεί να επηρεάσουν και
την βούληση τους για διακοπές το φετινό
καλοκαίρι. Στο πλαίσιο αυτό η ξενοδοχειακή ένωση Ηρακλείου βρίσκεται σε συνεχείς
επαφές με διεθνείς φορείς, προκειμένου να
καταγράψει τα νέα δεδομένα.
Αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι, "ο
χρόνος που θα μπούμε σε μια κανονικότητα θα δείξει και την εξέλιξη της σεζόν, το
ότι είμαστε στο Φλεβάρη είναι θετικό διότι
έχουμε περιθώριο ανάκαμψης έως το Μάιο,
αναφέρει σε πρόσφατη δήλωση του στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρήγορης
Τάσιος.
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Καταργείται η συμπλήρωση του PLF
για τους επισκέπτες της Ελλάδας
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,
έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.
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” επεσήμανε 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.

ΗΠΑ: Πτήση εμπιστοσύνης
στον ελληνικό τουρισμό
Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά
επέστρεψε η Delta Air Lines
στην Αθήνα, καθώς σήμερα ήταν
η επίσημη πρώτη πτήση της αεροπορικής εταιρείας στη χώρα
μας, υπογραμμίζοντας έτσι την
ψήφο εμπιστοσύνης της αμερικανικής αγοράς στην Ελλάδα και
τον ελληνικό τουρισμό.
Οι ΗΠΑ αποτελούσαν πάντα
βασικό ζωοδότη του εγχώριου
τουρισμού και οι αμερικανικές αεροπορικές
εταιρείες θα πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου περισσότερες
από 14 απευθείας πτήσεις, συνδέοντας την
Αθήνα με 8 μεγάλα αμερικανικά αεροδρόμια. «Η έναρξη των πτήσεων από τις ΗΠΑ
προς την Ελλάδα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας από μια πολύ σημαντική αγορά που
δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία για
τον ελληνικό τουρισμό», είχε δηλώσει ο
υπουργός Βασίλης Κικίλιας έπειτα από διά
ζώσης συνάντηση που είχε με τον πρέσβη
των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπουργός
Τουρισμού παραβρέθηκε στην προσγείωση του πρώτου αεροσκάφους της Delta Air
Lines στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», υποδηλώνοντας τη σημαντικότητα της
αεροπορικής διασύνδεσης των δύο χωρών.
Τρεις απευθείας πτήσεις σε καθημερινή
βάση θα πραγματοποιεί η Delta στην Ελλάδα, δύο από το Διεθνές Αεροδρόμιο «John
F. Kennedy » της Νέας Υόρκης (JFK) και μία
από το Διεθνές Αεροδρόμιο «HartsfieldJackson» (ATL) της Ατλάντα και οι πτήσεις
θα πραγματοποιούνται με Airbus A330
χωρητικότητας 293 θέσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως η σύνδεση με το διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα -είχε διακοπεί από το
2011- θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για

τον ελληνικό τουρισμό, καθώς αποτελεί τον
μεγαλύτερο διεθνή επιβατικό κόμβο, μιας
και το συγκεκριμένο αεροδρόμιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως ο συνδετικός κρίκος
με 143 προορισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θετική επίπτωση θα
έχει στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών η άρση της υποχρέωσης επίδειξης
αρνητικού τεστ κορονοϊού, για τους πλήρως
εμβολιασμένους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ,
ενώ να σημειωθεί πως οι κρατήσεις των
Αμερικανών ταξιδιωτών θα ενισχύσουν περαιτέρω τις τουριστικές ροές στη χώρα μας.
Υπενθυμίζεται ακόμη πως αυτό το καλοκαίρι και η American Airlines επιστρέφει στην
Ελλάδα με έως και 3 πτήσεις ημερησίως, η
οποία θα ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου με αεροσκάφος Boeing 777-200.
Η νέα αυτή πτήση αποτελεί επίσης έναν
σημαντικό σταθμό, ως τμήμα της Northeast
Alliance μεταξύ των JetBlue και American. Η
συνεργασία αυτή προσφέρει στους πελάτες
ενισχυμένη διασυνδεσιμότητα και πρόσβαση στο πιο μεγάλο δίκτυο της Northeast,
ενώ η εταιρεία θα επαναφέρει την εποχική
σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Σικάγο (ORD)
με αεροσκάφος Boeing 787-8 και από τις
18 Αυγούστου η American Airlines ξεκινά
πάλι τα θερινά δρομολόγια από την Αθήνα
προς τη Φιλαδέλφεια (PHL) με αεροσκάφος
Boeing 787-8.
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Το μοίρασμα της γης με το αίμα των λαών
έχουν αναλάβει πάλι οι Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ με την Ρωσία
στο Ουκρανικό έδαφος και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης υπερθεματίζει την συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία μαζί με αυτές τις δυνάμεις. Μάλιστα
έδωσε μεγάλη έμφαση σε αυτό όταν στην
ομιλία του στη Βουλή ανέφερε ότι «-- Με την
εμπλοκή στον πόλεμο είμαστε στη «σωστή
πλευρά της Ιστορίας», γιατί υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία, την
ελευθερία απέναντι στην απολυταρχία. Καθήκον κάθε προοδευτικού ανθρώπου είναι
να σταθεί στην από δω πλευρά...»
Ποια είναι η «σωστή πλευρά της Ιστορίας»
που θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης σε ένα πόλεμο που γίνεται για να αλλάξει η αρχιτεκτονική του κόσμου, σε ένα πόλεμο που γίνεται για το μοίρασμα των αγορών, εδαφών,
σφαιρών επιρροής; Μήπως να επιλέξεις
στρατόπεδο ληστών; Να διαλέξεις ανάμεσα
σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ από την μια μεριά και
την Ρωσία από την άλλη; Δηλαδή με ποιο
ιμπεριαλιστικό κέντρο θα πας σε αυτόν τον
πόλεμο που γίνεται τελικά σε βάρος των
λαών;
Με την δήλωση του πρωθυπουργού ότι η
«Ελλάδα διαλέγει την σωστή πλευρά της
ιστορίας» στρατευμένη με το ΝΑΤΟ, τις
ΗΠΑ και την ΕΕ σε αντιπαράθεση με την
Ρωσία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα
αστικά κόμματα, παρά τις διαφορές τους,
τις επιφυλάξεις, τις ανησυχίες τους, την
αναζήτηση ελιγμών, κανείς από όλους αυτούς δεν αμφισβήτησε αυτήν τη στράτευση!
Είναι χαρακτηριστικό ότι την επιβεβαίωσαν
όλοι στην Βουλή:

Για να είσαι με την «σωστή πλευρά» της
ιστορίας, δεν είναι να διαλέξεις να στοιχηθείς με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ ή με
την Ρωσία και να στηρίζεις τα πολεμοκάπηλα σχέδια τους τα οποία ακούνε στην πολιτική ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα αλλά
και πνίγουν τους λαούς στο αίμα. Ακριβώς
αυτό κάνεις πρωθυπουργέ και με περίσσιο
θράσος το διακήρυξες στην ομιλία σου στη
βουλή. Που είδες το «διεθνές δίκαιο» όταν
αυτές οι κυβερνήσεις με τις οποίες έχεις ευθυγραμμισθεί έπνιγαν τους λαούς στο αίμα;
Τα ίδια δεν έκανε η Ελλάδα όταν οι ιμπεριαλιστές έκαναν κομμάτια την Γιουγκοσλαβία;
Τότε ήταν η Ελλάδα με την «σωστή μεριά
της ιστορίας»;
Πρόκειται για εισβολή παράλογη και ανιστόρητη που φέρνει την λήξη της μεγαλύτερης περιόδου ειρήνης. Περίοδο ειρήνης
στην Ευρώπη ήταν η περίοδο που η Σοβιετική Ένωση και τα Σοσιαλιστικά κράτη μαζί
με τα κινήματα ειρήνης της στον κόσμος είχαμε πραγματική ειρήνη. Για ποια περίοδο
ειρήνης μιλάς;
Όταν έστειλε η Ελλάδα στρατιωτική μονάδα
στο Αφγανιστάν είμασταν με την σωστή μεριά της ιστορίας;
Όχι δεν είμαστε «πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας» πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη που και ανιστόρητος είσαι αλλά ταυτόχρονα και ξεδιάντροπος με την ιστορία
που την περιπαίζεις και την λοιδορείς. Η
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Στη λάθος μεριά της ιστορίας
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
προσπάθεια σου να συντονιστείς με τους
«συμμάχους» για μία νέα αρχιτεκτονική
που θα ξαναμοιράσει την Ευρώπη δεν τοποθετεί την Ελλάδα με τη σωστή πλευρά
της ιστορίας. Επειδή αυτή είναι η δική σου
ερμηνεία και η εξήγηση της τάξης που εκπροσωπείς, μη γενικεύεις αυτή σου την επιθυμία σαν κάτι που συμμερίζεται ο μέσος
Έλληνας.
Επειδή το θράσος σου είναι χαρακτηριστικό
της τάξης σου δεν ξενίζει κανένα αλλά και
το ψέμα που προβάλεις όταν λες ότι πάντα
η Ελλάδα ήταν με τη σωστή πλευρά της
ιστορίας είναι ένα θανάσιμο σφάλμα κύριε
πρωθυπουργέ. Όταν οι πολιτικοί σου πρόγονοι Μπουραντάδες και άλλοι δωσίλογοι
και τάγματα ασφαλείας που συνεργαζόταν
με τον τότε εισβολέα τον Ναζισμό με την
σωστή πλευρά της ιστορίας είμασταν; Όταν
η δεξιές παρακρατικές συμμορίες που είχαν
την προστασία της παράταξης σου συλλάμβαναν και δολοφονούσαν πατριώτες στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης πάλι με την
σωστή πλευρά της ιστορίας είμασταν; Το
μισαλλόδοξο κράτος της δική σου «δεξιάς»
δολοφονούσε τον Μπελογιάννη αλλά και
άλλους αγωνιστές σε ένα πογκρόμ εξόντωσης τους σε ποια μεριά της ιστορίας είμασταν σαν χώρα;
Στην πραγματικότητα οι αναφορές Μητσοτάκη δεν συνιστούν τίποτα λιγότερο
από τον αναθεωρητισμό της ιστορίας στον
οποίο επιδίδεται η αστική τάξη για να παραχαράξει την ιστορία και μαζί τα εγκλήματά
της κατά του ελληνικού λαού και του τόπου
για να πάρει «άφεση των αμαρτιών της».
Εγκλήματα όπως το σημερινό, να εμπλέκει
την Ελλάδα στο άνθρωπο-σφαγείο στέλνοντας ακόμα και στρατιωτικό υλικό στην
Ουκρανία.
Επειδή τις κοινωνικές επιστήμες, της γνωρίζεις από την μεριά της δικής σου αστικής
τάξης και επειδή είναι γνωστόν τις πάσης
ότι πάντα αναφέρεσαι και υποστηρίζεις το
συμφέρον της τάξη σου, η θεωρία σου για
το ότι είμαστε σαν χώρα πάντα στην σωστή μεριά της ιστορίας, είναι κάλπικη. Για
να αθωωθείς εσύ και η αστική τάξη κάνεις
αναθεώρηση της ιστορίας ο λαός όμως δεν
ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Δεν είναι μόνο ο
πρωθυπουργός Μητσοτάκης που κάνει την
αναθεώρηση της ιστορίας είναι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες και εκπρόσωποι
των αστικών κυβερνήσεων.
Πρωθυπουργέ της μειοψηφίας του Ελληνικού λαού, νομίζεις οι ιστορικοί του μέλλοντος θα λένε ότι είσαι με την σωστή πλευρά
της ιστορίας όταν οι αστικοί νόμοι απαιτούν
το 50% συν ένα για να γίνει μια εργατική
απεργία ενώ το αστικό πολιτικό σύστημα
που εκπροσωπείς κλείνει τα μάτια υποκριτικά στον άδικο εκλογικό νόμο και επιτρέπει στα αστικά κόμματα όπως στην κυβέρνηση σου την ανισότητα να κυβερνάει με
39%, τότε είσαι με της σωστή πλευρά της
ιστορίας;
Έχουμε πολλά παραδείγματα κ. Μητσοτάκη
που η δεξιά αντιλαϊκή σου παράταξη έφερε
τόσα δεινά στον Ελληνικό λαό.
Τότε στα μαύρα χρόνια για την Ελλάδα, ένα
κλιμάκιο 350 αξιωματικών των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Βαν Φλιτ φτάνει στην Αθήνα.
Φέρνει ναπάλμ και “δημοκρατία”. Ο υπουργός Άμυνας, Παναγιώτης Κανελλόπουλος (που αργότερα τον ξενάγησε και στην
Μακρόνησο), τον υποδέχεται παρουσία

proutis0107@rogers.com
αγήματος με τη φράση: «Στρατηγέ μου, ιδού
ο στρατός σας». Οι πολιτικοί σας πρόγονοι
κ. Μητσοτάκη έχτισαν τους «καινούργιους
Παρθενώνες» στη Μακρόνησο που το 1949
ο Κανελλόπουλος είχα πει στην ομιλία του
μπροστά στους Βασιλείς και Αμερικάνους
αξιωματικούς ότι η Ελληνική κυβέρνηση
έχτισε αυτόν τον Παρθενώνα (της ντροπής). Είσαι περήφανος με την υποταγή και
υποτέλεια της παράταξης σου κ. πρωθυπουργέ; είμασταν στη “σωστή” πλευρά της
ιστορίας;;;

Τον Νοέμβρη του 1950 Η σπαραγμένη από
την κατοχή και τον Εμφύλιο Ελλάδα, υπηρετεί τους Αμερικάνους στην Κορέα με μονάδες στρατού.
Ιούνης 1967. Ο Νίξον με τον Παττακό. Οι
Αμερικάνοι ήταν πάντα στη “σωστή” πλευρά της ιστορίας;;
4) Ιούλιος 1991. Ο Κ. Μητσοτάκης με τον
Μπους στην Κρήτη. Ο Μπους παρασημοφορεί την Σούδα για την πρωταγωνιστική
συμμετοχή της στην θηριωδία στο Ιρακ.
5) Μάρτης 1999. Η Γιουγκοσλαβία βομβαρδίζεται. Η Ελλάδα προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ.
Άλλη μια “σωστή” στιγμή της ιστορίας…
6) Μάρτης 2021. Ο Μητσοτάκης ο νεότερος.
Με τον Πάιατ. Σε στάση προσοχής στο αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower
στη Σούδα
Ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ. ο Μπάιντεν και η
– εν μέσω Αμερικανών πεζοναυτών – “σωστή πλευρά της ιστορίας”.
Οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα « ήταν πάντα στην σωστή πλευρά της
ιστορίας» δεν είναι τίποτα άλλο από μια
παράφορη και επικίνδυνη αναθεώρηση
της ίδιας της ιστορίας της Ελλάδας και με
το κόμμα του ταυτισμένο με τους Ιμπεριαλιστές και συνυπεύθυνο που προξένησε
μέγιστες καταστροφές στην Ελλάδα και στο
λαό της.
Το κόμμα της ΝΔ που έβγαλε τον κ. Μητσοτάκη από τα σπλάχνα του είναι αυτό που
πάντοτε ήταν απέναντι στον λαό και πάντα
στο πλευρό αυτών που καταδυνάστευαν
τον λαό. Ο κ. Μητσοτάκης όπως έκανε πάντα το κόμμα του, διάλεξε να ταυτίσει την
Ελλάδα με τα πολεμοκάπηλα σχέδια των
ιμπεριαλιστών και να υποστηρίξει με την
προμήθεια όπλων την Ουκρανία πράξη
συμβολική που ερμηνεύεται από τους Ρώσους ότι η Ελλάδα στέλνει όπλα για να σκοτωθούν Ρώσοι στρατιώτες. Αυτό θα γυρίσει
μπούμερανκ από τους Ρώσους και πάλι θα
την πληρώσει ο Ελληνικός λαός με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Η Δεξιά στην ιστορία της ήταν πάντα με την αστική τάξη της
Ελλάδας και στην αντίθετη πλευρά από τα
συμφέροντα του Ελληνικού λαού.
Οι πολιτικοί πρόγονοι στα βάθη της πολιτικής ιστορίας της ΝΔ, ήταν οι συνεργάτες
των Ναζί οι μπουραντάδες, οι δωσίλογοι
και οι κομμουνιστοφάγοι στην διάρκεια της
κατοχής και από τότε, πριν ακόμα δημιουργηθεί η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Οι εκλογές που ανέδειξαν την ΕΡΕ το 1961
έχουν μείνει στην ιστορία σαν οι «εκλογές
βίας και νοθείας» Ήταν κ. Μητσοτάκη η
Ελλάδα στην «σωστή μεριά της ιστορίας»
τότε;
Η άνοδος της ΕΔΑ το 1958 ήταν μόλις
24.4% εντούτοις προκάλεσε μεγάλη ανησυχία για την «απειλεί κομμουνιστικού κινδύνου» εντός και εκτός της Ελλάδας. Τότε
εφαρμόστηκε και εκπονήθηκε το σχέδιο
«Περικλής» Μια μυστική επιτροπή που
αποτελούταν από πράκτορες, δημοσιογράφους, αντικομουνιστικούς και εθνικιστικούς
κύκλους της ανωμαλίας που είχε την μήτρα
της στο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Κύριος
στόχος ήταν να νικηθεί και να μην επιτρέψουν στην ΕΔΑ να αυξήσει τα ποσοστά της
στις εκλογές του 1961. Θα επιμείνει ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ότι είμασταν με την
σωστή πλευρά της ιστορίας;
Η ΕΡΕ πρόγονος της ΝΔ μέσα στους
εθνικιστικούς κύκλους ήταν ένα σύνολο
ανθρώπων της νύχτας, μαστροπούς, μαχαιροβγάλτες, παιδεραστές και άνθρωποι
του κοινού ποινικού δικαίου. Τα νήματα τα
κινούσαν αξιωματικοί του στρατού με συνδέσεις με το παλάτι και το με κόμμα της ΕΡΕ
πρόγονο της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Αυτή η
παρακρατική συμμορία με στελέχη που
αργότερα αναρριχήθηκαν στα στεγανά διαμερίσματα της ΕΡΕ και μετά στην ΝΔ ήταν
αυτή που δολοφονούσε στις 22 Μαΐου 1963
τον Γρηγόρη Λαμπράκη βουλευτή της ΕΔΑ.
Είμασταν με την σωστή πλευρά της ιστορίας κ. Μητσοτάκη;

Μετά τις εκλογές του 1963 ο ιδρυτής της
ΕΡΕ Καραμανλής φεύγει κρυφά με ξένο
όνομα σαν κλέφτης από την Ελλάδα για την
Γαλλία. Για μερικά χρόνια κυβερνά η Ένωση
Κέντρου του Γ. Παπανδρέου μέχρι το 1965
όταν στα παρασκήνια η ΕΡΕ δημιουργεί
πολιτική ανωμαλία στην Ελλάδα και ενώ
προκηρύσσονται εκλογές για τις 28 Μαΐου
μερικές ημέρες πριν, γίνεται η Χούντα των
συνταγματαρχών που διαλύει την αστική
δημοκρατία και τα κόμματα της για περισσότερα από επτά χρόνια. Είμασταν με την
σωστή πλευρά της ιστορίας κ. Μητσοτάκη;
Έχει αποτυπωθεί στην ιστορική μνήμη του
λαού στη λάθος πλευρά της ιστορίας, η
τάση της παράταξης της ΝΔ από τα γεννοφάσκια της να κάνει το μαύρο άσπρο. Από
τότε που πριν να εξελιχθεί αυτό που προβάλει ότι είναι σήμερα και σε όλα τα στάδια
της εξέλιξης της μετά τον δεύτερο πόλεμο.
Πως δικαιολογεί ο πρωθυπουργός της δημιουργία των «ταγμάτων ασφαλείας» που
δημιούργησαν τον αιματηρό εμφύλιο στην
Ελλάδα για να βγούνε στη συνέχεια νικητές;
Στη σκακιέρα παίζεται το παιχνίδι των μεγάλων μονοπωλίων. Η δημιουργία και ο χωρισμός σε σφαίρες επιρροής για τον καταμερισμό του πλούτου μεταξύ τους δημιουργεί
τους πολέμους για την αρπαγή της λείας. Οι
λαοί δεν θα πρέπει να παρακολουθούν αμέτοχοι και απαθής. Πρέπει να πάρουν μέρος
στις εξελίξεις για τα δικά τους συμφέροντα
μόνο έτσι μπορεί να σωθεί ο πλανήτης από
την καταστροφή που τον οδηγούν τα μεγάλα μονοπώλια.
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Χτένια με μακαρόνια
Γαρίδες με ούζο αλά κρεμ
•
•
•
•
•
•
•

(ορεκτικό για 4 άτομα)
1 λίβρα. μεγάλες γαρίδες (16-20 τεμάχια), ξεφλουδισμένες
2 κ.σ. ανάλατο βούτυρο ή ελαιόλαδο
2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 φλιτζάνι πλήρες γάλα, ζεστό
1/4 φλιτζάνι τριμμένο λευκό κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο
2 κ.σ. ξηρό λευκό κρασί

•
•
•
•
•
•

1/2 φλιτζάνι ντομάτα κομμένη σε
κύβους
1/4 φλιτζάνι κρέμα παχύρρευστη
2 κουταλιές της σούπας, ούζο
Θαλασσινό αλάτι και τριμμένο πιπέρι
3-4 κ.σ. ψιλοκομμένο σχοινόπρασο
(προαιρετικά) γαρνιτούρα από νιφάδες τσίλι

1.
Εάν θέλετε οι γαρίδες
να
“κάτσουν”,
μπορεί να χρειαστεί να κάνετε
άλλη μια κοπή
Πήτερ
στο πιο παχύ
Μινάκης
άκρο της γαρίδας
έτσι ώστε να είναι
επίπεδη όταν την απλώσετε. Αλατοπιπερώνουμε (ή Old Bay ή Cajun
Seasoning), ανακατεύουμε να επικαλυφθεί ομοιόμορφα, αφήνουμε
στην άκρη.
2.
Τοποθετούμε ένα μεγάλο
τηγάνι στο μάτι της κουζίνας σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις γαρίδες για περίπου 30 δευτερόλεπτα ανά πλευρά.
3.
Βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και αφήνουμε σε πιατέλα.
4.
Στο ίδιο τηγάνι σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο ή το ελαιόλαδο και το
αλεύρι, ανακατεύοντας για ένα λεπτό.
5.
Προσθέτουμε το γάλα, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το κρασί και το αφήνουμε να
σιγοβράσει και μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά. Προσθέτουμε τις ντομάτες, το ούζο και
την κρέμα γάλακτος και σιγοβράζουμε για άλλο ένα λεπτό.
6.
Προσθέτουμε τις γαρίδες πίσω στη σάλτσα, ανακινούμε το τηγάνι και αφήνουμε
τις γαρίδες να ζεσταθούν για άλλο ένα λεπτό ή μέχρι να ψηθούν πλήρως. Δοκιμάζουμε
τη σάλτσα και προσαρμόζουμε το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι. Κατεβάζουμε από τη
φωτιά.
7.
Βγάζουμε τις ντομάτες με κουτάλι και τις βάζουμε στην πιατέλα, τοποθετούμε τις
γαρίδες όρθιες στην πιατέλα μας. Περιχύνουμε με σάλτσα κρέμας από πάνω, γαρνίρουμε
με σχοινόπρασο και σερβίρουμε.

Creamy Ouzo Shrimp
•
•
•
•
•
•

(appetizer for 4)
1lb. large shrimp (16-20 count),
peeled and deveined
2 Tbsp. unsalted butter or olive
2 Tbsp. all purpose flour
1 cup whole milk, hot
1/4 cup grated white onion
1 clove of garlic, minced

•
•
•
•
•
•
•

2 Tbsp. dry white wine
1/2 cup diced tomato
1/4 cup heavy cream
2 Tbsp, Ouzo
Sea salt and ground pepper
3-4 Tbsp. chopped chives
(optional) garnish of chilli flakes

1.
If you want the shrimp to sit up, you may have to make another cut into the fatter
end of the shrimp so that it lies flat when plated. Season with salt and pepper (or Old Bay
or Cajun Seasoning, toss to evenly coat, set aside.
2.
Place a large skillet on your stovetop over high heat. Add a drizzle of olive oil or
an saute your shrimp about 30 seconds a side.
3.
Remove with a slotted spoon and reserve on a platter.
4.
In the same skillet over medium heat, add butter or olive oil and flour, stirring for a
minute.
5.
Add the milk, onion, garlic, wine and bring up to a simmer and cook for about 5
minutes or until sauce coats the back of a wooden spoon. Add the tomatoes, Ouzo and
cream and simmer for another minute.
6.
Add shrimp into the back into the sauce, shake the pan and allow the shrimp to
warm up for another minute or until fully pink and cooked. Taste sauce and adjust seasoning
with salt and pepper. Take off the heat.
7.
Spoon out the tomatoes and place on your platter, arrange shrimp upright on your
platter. Pour cream sauce on top, garnish with chives and serve.

•
•
•
•
•
•

(4 μερίδες)
1 κιλό χτένια
1 λίβρα. μακαρόνια ή λινγκουίνι
1/3 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2-3 σκελίδες σκόρδο, κοπανισμένο
2 κουταλιές της σούπας. Κοπανισμένο τζίντζερ

•
•
•
•
•
•

1/2 φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί
1 φλιτζάνι βαριά κρέμα (ή εξατμισμένο γάλα)
ξύσμα και χυμός 1/2 λεμονιού
1 έως 2 κουτάλες διατηρούσε νερό
ζυμαρικών
Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς
1/2
φλιτζάνι
ψιλοκομμένο
σχοινόπρασο

1.
Στεγνώνουμε τα χτένια με
χαρτοπετσέτα. Τοποθετούμε μια μεγάλη κατσαρόλα νερού στο μάτι της κουζίνας, προσθέτουμε μια καλή ποσότητα
αλατιού και μόλις διαλυθεί, προσθέτουμε τα ζυμαρικά και μαγειρεύουμε για
5-6 λεπτά.
2.
Εν τω μεταξύ, τοποθετούμε
μια μεγάλη κατσαρόλα στην εστία σας
σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και
το τζίντζερ και τα μαραίνουμε για 6-7
λεπτά ή έως ότου τα κρεμμύδια είναι
ημιδιαφανή.
3.
Προσθέτουμε το κρασί και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά. Τώρα προσθέτουμε την
κρέμα και σιγοβράζουμε για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε ελαφρώς αλάτι και πιπέρι.
4.
Προσθέτουμε τα μαγειρεμένα ζυμαρικά στη σάλτσα μαζί με τα χτένια και το ξύσμα λεμονιού και το χυμό. Ανακατεύουμε για να ενσωματωθούν τα υλικά και να μαγειρευτούν τα χτένια. Προσθέτουμε το ζεστό νερό ζυμαρικών με μια κουτάλα κάθε φορά στη
σάλτσα.
5.
Ρυθμίζουμε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι, χωρίζουμε σε μερίδες στα πιάτα. Πασπαλίζουμε με φρέσκα κρεμμύδια και φρέσκο πιπέρι.

Bay Scallops With Spaghetti
•
•
•
•
•
•

(serves 4)
1 lb. bay scallops
1lb. dry spaghetti or linguine
1/3 cup extra virgin olive oil
1 medium onion, finely chopped
2-3 cloves of garlic, minced
2 Tbsp. minced ginger

•
•
•
•
•
•

1/2 cup dry white wine
1 cup heavy cream (or evaporated
milk)
zest and juice of 1/2 lemon
1 to 2 ladles reserved pasta water
salt and pepper to taste
1/2 cup finely chopped chives

1.
Pat-dry your scallops with paper towel, reserve. Place a large pot of water on
your stovetop, add a good amount of salt and once aboil, add your pasta and cook for 5-6
minutes.
2.
Meanwhile, place a large skillet on your stovetop over medium heat. Add the olive
oil, onions, garlic and ginger and sweat for 6-7 minutes or until onions are translucent.
3.
Add the wine and simmer for 5 minutes. Now add the cream and simmer for 3-4
minutes. Season lightly with salt and pepper.
4.
Add cooked pasta to sauce along with the scallops and lemon zest and juice. Toss
to incorporate and cook the scallops. Add hot pasta water a ladle at a time to the sauce.
5.
Adjust taste with salt and pepper, divide and plate. Top with chives and fresh
ground pepper.

Greek Easter Baking Class Event by Peter Minaki

After a 2 year lapse, My Greek Easter Baking Class is back!
Join me on Sunday, April 3rd for an afternoon of making Easter
Koulourakia, Tsoureki (Greek Easter brioche) and Chocolate
covered Tsoureki.
Space limited to 16 spots, reserve now by heading over to
https://www.eventbrite.ca/e/293258282417
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Κώτσηρας: «Η αυστηρότερη ποινική
μεταχείριση, μήνυμα προς τους
δράστες και προς την κοινωνία»
Μείζονα καινοτομία
στο πεδίο της ποινικής αντιμετώπισης
της οπαδικής βίας,
χαρακτήρισε ο υφυπουργός ΔικαιοσύΝτίνος
νης Γιώργος ΚώτσηΜέλλιος
ρας τη διάταξη με
την οποία δεν επιτρέπεται πλέον αναστολή της ποινής
σε εγκλήματα οπαδικής βίας. «Με τον
τρόπο αυτό σκοπεύουμε να καταστείλουμε το φαινόμενο της οπαδικής βίας
και να καταστήσουμε σαφές στον δράστη
τέτοιων ενεργειών αλλά και στην κοινωνία
ότι η ποινή θα εκτίεται άμεσα και υποχρεωτικά, δίχως να υπάρχει δυνατότητα αναστολής ή και μετατροπής της σε κοινωφελή
εργασία, κατά της διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης
και επισήμανε ότι ο στόχος αυτός επιδιώκεται και συνδυαστικά με την υποχρεωτική
επιβολή περιοριστικών όρων στον δράστη
εγκλημάτων αθλητικών βίας, όταν η υπόθεση αναβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο.
«Τόσο η μη αναστολή της εκτέλεσης των ποινών όσο και οι περιοριστικοί όροι οι οποίοι
θα επιβάλλονται, δημιουργούν ένα αυστηρότερο πεδίο και παράλληλα παρέχουν το
αναγκαίο οπλοστάσιο στους δικαστές, στις

εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ώστε
να υπάρχει πραγματική αντιμετώπιση, στην
ώρα που διαπράττεται το αδίκημα», είπε
ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και τόνισε ότι
«είναι σαφής η πολιτική βούληση και με αυστηρότερο τρόπο να τιμωρούνται τα αδικήματα αυτά αλλά και η ποινική δικονομία, οι
δικονομικοί κανόνες να είναι πιο σφικτοί και
να μην αφήνουν κανένα περιθώριο στους
δράστες αυτών των εγκλημάτων».
Αναφερόμενος στις διατάξεις για την ποινική αντιμετώπιση των εγκλημάτων οπαδικής βίας, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έλαβε πλήθος
πρωτοβουλιών, αποδεικνύοντας ότι θέτει
σε μείζονα προτεραιότητα την αντιμετώπιση της βίας, από όπου και αν προέρχεται.

“ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ” Όλοι μας είμαστε εγωιστές και υπερήφανοι. Ο
καθένας θέλει να πει ότι τα ξέρει όλα. Ξέρει από πολιτική καλύτερα από τους
άλλους. Μερικοί πάντα διαφωνούν με τους άλλους. Ένας τέτοιος “πάνσοφος”
άνθρωπος είπε και κάτι που έδειξε καθαρά την άγνοιά του. Νόμιζε ότι ξέρει ο
καημένος και από θρησκεία και κάποια στιγμή, με πολλή σιγουριά, είπε σε
όλους γύρω του: “Να, και ο Χριστός είπε, πίστευε και μη ερεύνα.” Κάτι τέτοιο
βέβαια, ούτε ο Χριστός είπε, ούτε το Ευαγγέλιο. Μάλιστα κάπου στο
Ευαγγέλιο λέει το αντίθετο: “Ερευνάτε τας γραφάς.” Για να καταλάβουμε τα
πράγματα του Θεού χρειάζεται ταπεινό πνεύμα. Το Ευαγγέλιο λέει: “Οποιος
ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον υψώσει. Και όποιος υψώνει τον
εαυτό του, θα ταπεινωθεί.”
Ζωντανό παράδειγμα ταπείνωσης είναι ο Ζακχαίος ο τελώνης. Όλοι μας κάτι
ακούσαμε γι’ αυτόν. Έμαθε ότι ο Χριστός θα περνούσε από εκεί και λόγω του
ότι ήταν κοντός, σκέφτηκε να ανεβεί στη μουριά από όπου εύκολα θα τον
έβλεπε. Κι όταν ο Χριστός σήκωσε τα μάτια του και τον είδε, τον
φώναξε: “Ζακχαίε, κατέβα κάτω, θέλω να έρθω στο σπίτι σου.” Με πολλή
μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκε στη φωνή του Χριστού. Τη μέρα εκείνη κέρδισε
τον Χριστό, την αιώνια ζωή. Ο μεγάλος κλέφτης Ζακχαίος ομολογεί τις
αμαρτίες του.
Εσύ αγαπητέ μας φίλε, έχεις μετανιώσει για τις αμαρτίες σου; Έχεις ζητήσει
συγχώρεση από τον Θεό; Τη στιγμή αυτή, σου μιλά ο ίδιος ο Χριστός. Άκου τη
φωνή του. Σαν τον Ζακχαίο σου φωνάζει, έλα παιδί μου, θέλω να σε
σώσω. Αν το πιστέψεις, σήμερα θα σου χαρίσει αιώνια ζωή. Κέρδισε τον
Χριστό σαν τον Ζακχαίο. Τώρα!

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

Στην Αθήνα ο τελικός των
World Series της FINA
Το κλειστό κολυμβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα φιλοξενήσει, από τις 20 έως τις 22 Μαϊου,
τον τελικό της σειράς αγώνων World
Series της καλλιτεχνικής κολύμβησης, όπως ανακοίνωσε η FINA. Η
επαμειβόμενη διοργάνωση θα έχει
συνολικά τέσσερις σταθμούς, εκ των
οποίων όμως μόνο ο τελικός της
Αθήνας και ο αγώνας στο Παρίσι (1-3
Απριλίου) θα γίνουν με την κανονική
μορφή, καθώς τα μίτινγκ σε ΗΠΑ-Καναδά (19-20 Μαρτίου) και Αυστραλία (7-8
Μαϊου) θα έχουν εικονικό χαρακτήρα, δηλαδή τα προγράμματα θα παρουσιαστούν
μέσω βίντεο.
Η ιστοσελίδα της διεθνούς ομοσπονδίας φιλοξενεί μάλιστα και δηλώσεις της αθλήτριας
της εθνικής ομάδας, Κρυσταλένιας Γιαλαμά,
η οποία αναφέρει: «Η Αθήνα θα φιλοξενήσει
για άλλη μία φορά μία μεγάλη διεθνής διοργάνωση καλλιτεχνικής κολύμβησης. Είμαι
πραγματικά ενθουσιασμένη που ένα από

τα καλύτερα κλειστά κολυμβητήρια του κόσμου, το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου
της Αθήνας, θα είναι η έδρα του τελικού των
World Series. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου, λίγες εβδομάδες πριν το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Είμαι βέβαιη ότι όλοι οι αθλητές θα επικεντρωθούν
ώστε να προσφέρουν φανταστικές εμφανίσεις. Κρατήστε την ημεροημία: 20-22 Μαϊου
οι καλύτεροι θα βρίσκονται στην Αθήνα!».

Η καρδιά της παγκόσμιας Ρυθμικής
Γυμναστικής χτυπά στο Φάληρο
Τα κορυφαία ονόματα της ρυθμικής γυμναστικής από όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού
στην Αθήνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ρυθμικής Γυμναστικής, που θα διεξαχθεί
στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do), από τις 18 έως τις
20 Μαρτίου. Αστέρια του αθλήματος που θα
βρεθούν για πρώτη φορά στη χώρα μας, θα
σκορπίσουν λάμψη πλάι στις Ελληνίδες εκπροσώπους του ατομικού και του ανσάμπλ,
στην σπουδαιότερη διοργάνωση γυμναστικής της τελευταίας 15ετίας στην Ελλάδα.
Περίπου 90 επιλεγμένες πρωταθλήτριες
από 20 χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή στη διοργάνωση, την οποία υλοποιεί η
Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Αττικής και
τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και σύμφωνα
με τις υψηλές προδιαγραφές της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Γυμναστικής . Το Παγκόσμιο
Κύπελλο θα αποτελέσει, μάλιστα, την κορύφωση μίας ανεπανάληπτης διπλής γιορτής
της ρυθμικής γυμναστικής, καθώς στον ίδιο
χώρο θα φιλοξενηθεί μία εβδομάδα νωρίτερα (11-13 Μαρτίου) για 7η χρονιά το καθιερωμένο Διεθνές Τουρνουά Aphrodite Cup,
με διοργανωτή τον Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία»
και με την συμμετοχή ακόμη 125 αθλητριών από 17 χώρες και τέσσερις ηπείρους. Η

υπεύθυνη Ατομικού και Τεχνική Σύμβουλος
Ρυθμικής Γυμναστικής, Νούλη Γιαννιτσοπούλου δηλώνει:
Πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας της φετινής σεζόν,
σηματοδοτώντας την έναρξη του Ολυμπιακού κύκλου 2022-2024 και δίνοντας στις
αθλήτριες του ατομικού και στις ομάδες
ανσάμπλ την ευκαιρία να παρουσιάσουν
τα ολοκαίνουργια προγράμματά τους. Η
πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Παγκοσμίου Κυπέλλου και μέλος του ΔΣ
της ΕΓΟ, Ελένη Μιχοπούλου, αναφέρει: «Οι
δύο διοργανώσεις αποτελούν την ευκαιρία
που έχουμε με μηδενικό κόστος οι εθνικές
μας ομάδες και τα επίλεκτα παιδιά των
σωματείων να συμμετάσχουν σε ένα αγώνα που τους δίνει εμπειρίες και τα βοηθάει
να κάνουν το επόμενο βήμα. Και αποτελει
το μέσο για τον μεγάλο στόχο που είναι η
πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Παρισιού. Και οι δύο αγώνες είναι σημαντικοί γιατί γίνονται με προδιαγραφές υψηλές
και συμβαδίζουν με τους στόχους της ΕΓΟ
για υψηλές διακρίσεις. Η ομοσπονδία έχει
τεράστια εμπειρία από αγώνες και μετά από
απουσία χρόνων πετυχαίνουμε ένα come
back στον διεθνή χώρο. Η εικόνα της ομοσπονδίας αλλάζει»

ΠΑΟΚ - Γάνδη 1-0
Ο ΠΑΟΚ με σκόρερ ποιον άλλον; Τον Γιασμίν Κούρτιτς ο
οποίος πέτυχε το 18ο φετινό του τέρμα, πέμπτο με εκτέλεση φάουλ πήρε μια πολύτιμη νίκη, αυτή που ήθελε επί
της Γάνδης έστω και με 1-0 και θα πάει να διεκδικήσει την
πρόκριση σε 90' στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας
στο Βέλγιο.
Μελανό σημείο για τον δικέφαλο οι κίτρινες κάρτες που είδαν οι Κούρτιτς και Ζίβκοβιτς στο διάστημα της αναμέτρησης και θα τους στερήσει τη συμμετοχή τους στο δεύτερο
παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (17/3).
Εκεί που ο ΠΑΟΚ όμως αρκεί να κρατήσει το μηδέν στην
άμυνα για να πάρει την πρόκριση για πρώτη φορά στην
ιστορία του στους "8" ενός ευρωπαϊκού θεσμού.

11 Μαρτίου, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Δικαιώθηκε ο ΠΑΣ, μπήκε
στην εξάδα και στα πλέι οφ
Ανατροπή στη Super League με την
επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ να δικαιώνει τον ΠΑΣ Γιάννινα και να του
δίνει πίσω τους πέντε βαθμούς που
του είχαν αφαιρεθεί για υπόθεση παλαιότερης μεταβίβασης μετοχών του
συλλόγου. Αυτή η εξέλιξη στέλνει την
ομάδα της Ηπείρου στα πλέι οφ αντί
του ΟΦΗ, καθώς με τα νέα δεδομένα ο
ΠΑΣ τερματίζει στην 6η θέση της βαθμολογίας, στο -2 από τον 5ο Παναθηναϊκό, και στο +3 από την ομάδα της
Κρήτης. Ετσι στα πλέι οφ του πρωταθλήματος θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ,

ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός και ΠΑΣ, με τον
ΟΦΗ να παίζει πλέον στα πλέι άουτ

Τον Ιούλιο θα πάει στο
Τορόντο ο Κρισίτο
Η Τορόντο FC μετά την απόκτηση του
Λορέντσο Ινσίνιε, ολοκλήρωσε τις επαφές για την απόκτηση ενός ακόμη Ιταλού
άσου. Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ η ομάδα
του MLS συμφώνησε για την απόκτηση
του Ντομένικο Κρισίτο. Ο αρχηγός της
Τζένοα έχει δώσει τα χέρια με την αμερικανική ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού
και στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, με διετές
συμβόλαιο συνεργασίας, αλλά δεν θα
πάει άμεσα, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί.
Ο 35χρονος αριστερός μπακ θα μείνει στη
Γένοβα έως το τέλος της φετινής σεζόν στη
Serie A για να βοηθήσει την Τζένοα στην
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προσπάθεια που κάνει για ν' αποφύγει τον
υποβιβασμό και το καλοκαίρι θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία του με την ομάδα του Κανάδα, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα
των ΗΠΑ.

Στην 9η θέση της παγκόσμιας
Τεντόγλου: Έκανε τη δεύτερη επίδοση
κατάταξης της FIBA ανέβηκε η Ελλάδα στον κόσμο δίχως να βρει τη φορά του

Στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIBA ανέβηκε η Εθνική Ελλάδας μετά τις δύο νίκες επί της Τουρκίας
για τα προκριματικά του Παγκοσμίου
κυπέλλου του 2023. Σύμφωνα με την
νέα κατάταξη, που ανακοίνωσε η FIBA,
η Ελλάδα ανέβηκε στην 9η θέση με
650,9 βαθμούς αφήνοντας στην 10η
θέση την Ιταλία με 645,1 βαθμούς. Στην
8η θέση βρίσκεται η Λιθουανία με 651,4
βαθμούς.

Αναλυτικά η πρώτη 10αδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA:
1. ΗΠΑ
- 763.4 βαθμοί
2. Ισπανία - 724.0
3. Αυστραλία - 691.9

4. Γαλλία - 673.4
5. Σλοβενία - 671.2
6. Σερβία - 664.8
7. Αργεντινή - 654.1
8. Λιθουανία - 651.4
9. Ελλάδα - 650.9
10. Ιταλία - 645.1

Super League playoffs - playouts
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των playoffs
της Super League με το αθηναϊκό ντέρμπι
ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να
ξεχωρίζει την πρώτη αγωνιστική. Διαβάστε
αναλυτικά.
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (9/3) η επικύρωση της βαθμολογίας, η οποία επικυρώθηκε ομόφωναν και
εν συνεχεία έγινε η κλήρωση των playoffs

για τις δέκα αγωνιστικές που θα ακολουθήσουν ανάμεσα στις έξι πρώτες ομάδες της
βαθμολογίας.
Στην κληρωτίδα μπήκαν Ολυμπιακός,
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός και ΠΑΣ
Γιάννινα. Μάλιστα υπήρξαν και κλειθάριθμοι
για κάποιες ομάδες και εν συνεχεία έγινε η
ηλεκτρονική κλήρωση με την 1η αγωνιστική
να έχει οριστεί για το προσεχές
Σαββατοκύριακο
12/13-3 και το πρόγραμμα
έχει ως εξής:
1η αγωνιστική 13/3
Ολυμπιακός - Άρης
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
2η αγωνιστική 20/3
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Άρης - Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα
- Ολυμπιακός
3η αγωνιστική
'Αρης - ΠΑΣ Γιάννινα
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
4η αγωνιστική
ΑΕΚ - Άρης
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
ΠΑΣ Γιάννινα
- Παναθηναϊκός
5η αγωνιστική
Άρης - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός

Την ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους στην Stark Arena η
οποία θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου
την επόμενη εβδομάδα (18-20/03)
είχαν ορισμένοι από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο.
Ανάμεσά τους και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έκανε τη δεύτερη
καλύτερη φέτος στον κόσμο. Ο
24χρονος άλτης του μήκους βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και
δηλώνει έτοιμος για ακόμα μεγαλύτερα άλματα.
Ωστόσο, τόσο εκείνος, όσο και οι
υπόλοιποι άλτες δυσκολεύτηκαν αρκετά να
βρουν τη φορά τους στον αγώνα. Ο λόγος
δεν είναι άλλος από τον υπερυψωμένο διάδρομο στον οποίο αγωνίστηκαν.
Όλοι τους είχαν πρόβλημα να βρουν το τρέξιμό τους κάτι απόλυτα φυσιολογικό αφού ο
συγκεκριμένος διάδρομος δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες.
Μένει να δούμε πόσο θα επηρεάσει τον
Μίλτο Τεντόγλου και τους υπόλοιπους άλτες
- Ολυμπιακός
ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ
6η αγωνιστική
Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθηναϊκός - Άρης
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
7η αγωνιστική
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Άρης - Ολυμπιακός
ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ
8η αγωνιστική

στο μεγάλο ραντεβού των κορυφαίων σε
περίπου δέκα ημέρες.
Εκεί ο 24χρονος άλτης θέλει να κάνει μία
επίδοση κοντά στο 8,40 και να βελτιώσει
το Πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου που
ανήκει στον ίδιο με 8,38μ από τον Μάρτιο
του 2019.
Αν καταφέρει να βρει τη φορά του όλα είναι
δυνατά. Ακόμα κι αν αυτό δεν συμβεί ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένα από τα φαβορί για
να βρεθεί στο βάθρο και να προσθέσει ένα
ακόμα μετάλλιο στην τροπαιοθήκη του.
ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ - Άρης
9η αγωνιστική
Άρης - ΑΕΚ
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
10η αγωνιστική
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης
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ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ;
Έκδοση Αποστολικής Εκκλησίας

1.

Τί σημαίνει η λέξη νηστεία;
Νηστεία σημαίνει δεν τρώω.
Η λέξη είναι σύνθετη από το αρνητικό μόριο “νη” και το ρήμα “εσθίω.” Δηλώνει την
τέλεια αποχή από φαγητό και ποτό για
ορισμένο χρονικό διάστημα (Λουκάς 4:2,
Πράξεις 9:9) “δεν έφαγα τίποτα.”
2.
Τί φανερώνει η νηστεία;
Η νηστεία, εφόσον γίνεται σύμφωνα με την Αγία Γραφή, φανερώνει την
ταπείνωση του ανθρώπου μπροστά στον
Θεό. Γίνεται σε περιπτώσεις που αισθάνεται κανείς την ανάγκη να πλησιάσει τον
Θεό κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο και όταν θέλει να ζητήσει χάρη, βοήθεια και συμπαράσταση σε κάποια επείγουσα ανάγκη
ή πρόβλημα (Έσδρας 8:21-23, Πράξεις
13:3, 14:23).
3.
Πότε έχει αξία η νηστεία;
Η νηστεία έχει αξία όταν γίνεται
με ταπείνωση, χωρίς υποκρισία και επίδειξη. Επίσης δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική. Κάθε άνθρωπος πιστός πρέπει να νηστεύει όταν νιώθει την ανάγκη
για νηστεία, και πάντα με την ελεύθερη
θέλησή του (Ματθ. 6:17-18). Η τακτική
νηστεία, όταν είναι υποχρεωτική, δεν είναι
σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού.
4.
Ποιά νηστεία δεν δέχεται ο
Θεός;
Εκτός από την περίπτωση της
υποκρισίας και επίδειξης, ο Θεός δεν δέχεται την καθορισμένη νηστεία, όταν γίνεται από ανθρώπους που δεν ζουν σύμφωνα με το θέλημά Του. Από αυτούς ο
Θεός ζητάει αντί της αποχής από φαγητό,
την αποχή από την αδικία και την αμαρτία
(Ησαΐας 58:3-9).
5.
Τί αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη
για τη νηστεία;
Στην Π. Διαθήκη ο Θεός όρισε
μόνο μια υποχρεωτική νηστεία για τους Ισραηλίτες. Αυτή ήταν η νηστεία της Ημέρας
του Εξιλασμού, που γινόταν την δέκατη
μέρα του έβδομου μήνα του θρησκευτικού

Η ΝΗΣΤΕΙΑ
ημερολογίου τους (με το δικό μας ημερολόγιο, έπεφτε τον Σεπτέμβριο) (Λευιτ. 16:2930). Με δική τους πρωτοβουλία, οι Ισραηλίτες καθόρισαν και άλλες νηστείες, έκτακτες
και τακτικές, που όλες διαρκούσαν ένα
24ωρο, με τέλεια αποχή από το φαγητό.
6.
Τί αναφέρει η Καινή Διαθήκη για
τη νηστεία;
Τον καιρό του Χριστού οι Ισραηλίτες είχαν καθιερωμένη νηστεία δύο φορές
την εβδομάδα. Νήστευαν Δευτέρα και Πέμπτη (Λουκάς 18:12). Ο ίδιος ο Κύριος και
οι μαθητές του δεν τηρούσαν τις καθιερωμένες νηστείες της εποχής τους που προέρχονταν από θρησκευτική παράδοση γιατί δεν
ήταν εντολές του Θεού αλλά ανθρώπινες
διατάξεις (Ματθ. 9:14).
Η διδασκαλία του Χριστού ήταν
ελεύθερη από το ασκητικό πνεύμα, που
επιζητούσε την ταλαιπωρία του σώματος
(Ματθ. 11:18-19). Ο Κύριος καταδίκασε τις
ανθρώπινες θρησκευτικές διατάξεις (Ματθ.
15:7-8).
Αντίθετα, την σωστή νηστεία την
αναγνωρίζει, χωρίς όμως να την επιβάλλει
με εντολή (Ματθ. 6:16-18, 9:15, 17:21).
Ο ίδιος ο Κύριος νήστεψε με δική
του πρωτοβουλία σαράντα μέρες πριν αρχίσει το έργο του. Αυτό το έκανε μια φορά.
Μετά δεν νήστεψε άλλο. Η νηστεία ήταν
πραγματική. Δεν έφαγε τίποτα (Λουκάς
4:1-2). Το ίδιο και οι Απόστολοι, νήστεψαν
με δική τους πρωτοβουλία σε έκτακτες περιπτώσεις (Πράξεις 13:2-3, 14:23).
7.
Πότε καθιερώθηκαν οι νηστείες
που υπάρχουν σήμερα στην Εκκλησία;
Η νηστεία της Τετάρτης και της
Παρασκευής: Εμφανίστηκαν στο τέλος
του πρώτου αιώνα. Την άρχισαν οι Ιουδαίοι χριστιανοί που δεν ήθελαν να τηρούν τη
νηστεία της Δευτέρας και Πέμπτης των άλλων Ιουδαίων. Στην αρχή ήταν προαιρετική.

Μετά από χρόνια γενικεύθηκε κι έγινε υποχρεωτική. Δεν έτρωγαν τίποτα μέχρι το
απόγευμα (Εκκλ. Ιστορία Στεφανίδη, σελίδα 57).
Η νηστεία του Πάσχα: Αρχικά,
μέχρι τις αρχές του 3ου αιώνα, νήστευαν
μια ή δυο μέρες, την ημέρα του Πάσχα ή
και την επόμενη. Το Πάσχα εορταζόταν την
ημέρα της Παρασκευής που ήταν και η ημέρα της σταύρωσης του Κυρίου και η ημέρα
του εβραϊκού Πάσχα. Την ημέρα τηρούσαν
τέλεια νηστεία, χωρίς καθόλου φαγητό, και
το βράδυ έτρωγαν το Πασχαλινό τραπέζι. Μερικοί την συνέχιζαν και την επόμενη
μέρα, που ήταν Σάββατο.
Το 250 μ.Χ., αυξήθηκε η νηστεία
του Πάσχα σε μια βδομάδα. Δεν την τηρούσαν όμως όλοι. Άλλοι τηρούσαν δυο μέρες,
άλλοι τρεις, άλλοι τέσσερις μέρες και άλλοι
καμμιά. Από τον 4ο αιώνα, τα βράδια των
ημερών της νηστείας έτρωγαν μόνο ψωμί,
αλάτι και νερό. Αργότερα προστέθηκαν και
βρασμένα λαχανικά χωρίς λάδι.
Η Σαρακοστή: Είναι η νηστεία
των 40 ημερών πριν το Πάσχα. Εμφανίστηκε αρχικά μεταξύ των ετών 300-425
μ.Χ. Δεν επικράτησε όμως αμέσως. Για
πολλά χρόνια ήταν προαιρετική. Οι περισσότεροι νήστευαν λίγες ημέρες (Στεφανίδης, σελ. 117-119).
Η νηστεία πριν τα Χριστούγεννα:
Αυτή καθιερώθηκε τον 6ο αιώνα και ορίσθηκε κι αυτή για 40 μέρες. Αρχικά την τηρούσαν στα μοναστήρια (Στεφανίδης, σελ.
330-331). Στους λαϊκούς και κληρικούς επιβλήθηκε μετά τον 12ο αιώνα (Στεφ. Σελ.
322).
Οι άλλες τακτικές νηστείες καθιερώθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Με τον καιρό καθορίστηκαν και τα
διάφορα είδη των νηστειών με τα νηστίσιμα
και μη φαγητά.

8.
Τί λέει ο Λόγος του Θεού για την
αποχή από ορισμένα είδη φαγητών τις
καθιερωμένες ημέρες των νηστειών;
Η αποχή από ορισμένα φαγητά σε
διάφορα χρονικά διαστήματα είναι μια καλή
δίαιτα για τον οργανισμό αλλά δεν είναι
πραγματική νηστεία και δεν ισχύει μπροστά
στο Θεό για πνευματικό όφελος.
Κολοσσαείς 2:16 - “Μην αφήνετε λοιπόν κανέναν να σας κρίνει για ζητήματα φαγητών ή ποτών ή πως δεν τηρείτε
γιορτές.”
Α΄ Κορινθίους 8:8 - “Δεν είναι οι
τροφές που θα καθορίσουν τη θέση μας
μπροστά στο Θεό. Ούτε αν δε φάμε κάποια
απ΄αυτές χάνουμε, αλλά ούτε αν φάμε αποκτάμε κάτι παραπάνω.”
Εβραίους 13:9 - “Μη παρασύρεστε
από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη
χάρη του Θεού, παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σ΄αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια.”
Ματθαίος 15:11 - “Ακούστε με και
καταλάβετέ το: τον άνθρωπο δεν το κάνει
ακάθαρτο ότι μπαίνει στο στόμα αλλά ότι
βγαίνει από το στόμα, αυτό κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο.”
Ρωμαίους 14:17 - “Μη ξεχνάτε
πως η βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά
και ποτά, αλλά σωτηρία, ειρήνη και χαρά
που δίνει το Άγιο Πνεύμα.” Επίσης Α΄ Τιμόθεον 4:1-5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο Λόγος του Κυρίου δεν απαγορεύει τη νηστεία. Την αναγνωρίζει σαν ωφέλιμη
για τους Χριστιανούς, όταν γίνεται σε έκτακτες περιστάσεις και από δική μας πρωτοβουλία. Δεν την καθιερώνει όμως σαν δόγμα πίστεως ή σαν υποχρεωτική απαίτηση
του Θεού. Οι υποχρεωτικές νηστείες και οι
καθορισμένες για ορισμένες μέρες του έτους
σε περίοδο εορτών δεν είναι σύμφωνες με
το θέλημα του Θεού και δεν αποτελούν
αποστολική παράδοση. Ο πιστός δεν είναι υποχρεωμένος να τις τηρήσει.

Wildly Romantic – Review of Film of Norm Foster Play
Wildly Romantic is a genial,
funny, simple, nostalgic and
wonderfully
entertaining
film written by Norm Foster
and produced by the Foster
James
Festival of St. Catharines. The
Karas
film is available on demand
and you would be doing
yourself a great favour by spending 1 hour
and 45 minutes watching it.
We are in the wide-open office, described
as a prairie, of Radio Station CFTB, St.
Catharines, Ontario. The station plays hits,
make that request, from the “American
Songbook.” The requests come pouring in at
3 or 4 a day and you hear current stars like
Frank Sinatra, Perry Como, Andy Williams
and …well, you get the picture. The station
is third in line in the popularity standings
and its august position is reached because
there are only three radio stations in St.
Catharines.
Katie, the attractive receptionist/executive
assistant, gets all the requests and passes
them on to the announcer in the control
room (because there is no phone there).
The film opens in a moment of crisis. Mick,

the morning show host “did it” with the night
host in the control room on the control board
while Rapsody in Blue (sixteen and a half
minutes long) was playing and was caught
by Diane. She is the station manager and
his girlfriend. Result: Rapsody in Blue is
no longer background music for corporal
fittings on the control board and the night
and morning hosts are fired.
Sonny, a middle-aged man, walks in and
asks for a job and he gets to replace the
morning host. But Eugene, a lawyer, comes
to demand that Mick be reinstated. Eugene
can best be described as a schnook, a
decent, stupid, gullible, incompetent man.
He likes Katie and she likes him but we need
about an hour to get them together.
Diane has a history of having affairs with
disgusting males of the species and now
considers the (them?) bovine sputum. Sonny
is not like that. Diane and he will figure out
that they are well-matched AND Sonny will
cause the station to have a meteoric rise
from third to second standing by playing
modern music by the Rolling Stones.
Kudos to the actors. The cast of four, directed
by Jane Spence, produce a thoroughly

enjoyable experience. Emily Oriold as Katie
is attractive in every way. She passes her
time with archery and snooker and she goes
after Eugene (in a fine performance by David
Leyshon) to get him to ask her for something
starting with “d.” The genius lawyer says
“deal.” They do go to the pool hall and the
future looks brighter. We like them both as
amiable, lonely people and we root for them.
Diane (Kirsten Alter) and Sonny (Jacob
James) hit it off after some rough spots are
ironed out. They are not in the first blush of
youth and we want them to find true love.
The strength of the film is that the actors
draw us into the situation and we enjoy the
story however simple, predictable and silly
it may seem, we enjoy what is happening.
There is some sarcasm, some fine lines but
we enjoy the whole situation rather than any
particular aspect of the film. I hesitate to use
the word “wholesome” but that is what it is. A
pleasure to watch.
This is an entirely Canadian production. The
actors have worked throughout Canada,
frequently in small theatre companies. There
biographies make for fascinating reading of
dedication, perseverance and love of the

theater. Norm Foster, we learn, worked as a
radio announcer in Kingston, Thunder Bay,
Winnipeg and Fredericton for 25 years. He
has written some 50 plays and ranks as the
most produced playwright in Canada.
St. Catharines runs The Foster Festival and
has been producing his plays for years. A
bow to that city and a complaint against
Norm Foster. In all decency and forward
planning, he should have been born in St.
Catharines. Instead, he chose Newmarket.
Wildly Romantic by Norm Foster, directed
by Jane Spence is available for streaming
on demand from The Foster Festival. www.
fosterfestival.com/
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Ομάδα ρομποτικής δημοτικού
σχολείου στη Βούλα εφηύρε ένα νέο
τρόπο συσκευασίας προϊόντων
Ένα νέο πολυμορφικό
σύστημα
συσκευασιών
με την ονομασία MPS
(PolyMorfic
Packaging
System) ανέπτυξε η ομάδα
Ρομποτικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας
και ήδη έκανε την πρώτη
μεταφορά πακέτου.
Η ομάδα, που αποτελείται
από μαθητές της Στ' Τάξης
και καθοδηγείται από τους
δασκάλους τους Μάκη Τριανταφυλλίδη και
Αντώνη Σκέλλα, φιλοδοξεί να αλλάξει τον
τρόπο που οι άνθρωποι πακετάρουν και
συσκευάζουν τα προϊόντα τους για να τα
μεταφέρουν, στο πλαίσιο μιας πράσινης και
κυκλικής οικονομίας.
To MPS αποτελείται από έδρες και κορυφές,
οι οποίες δημιουργούν εύκολα και γρήγορα
διάφορα μεγέθη συσκευασιών. Το υλικό των
εδρών είναι από ελαφρύ ξύλο, ενώ οι κορυφές είναι εκτυπώσιμες από τρισδιάστατο
εκτυπωτή (3D Printer). Η συσκευασία ασφαλίζεται με έξυπνο τρόπο παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά. Καθώς
οι συσκευασίες έχουν σχήμα γεωμετρικού
στερεού, μπορούν εύκολα να στοιβαχτούν,
να αποθηκευτούν και να μεταφερθούν.
Η σχολική ομάδα συμμετέχει σε διαγωνισμό ρομποτικής έρευνας και καινοτομίας με
θέμα «Cargo Connect». Στο πλαίσιο αυτό,
κλήθηκαν να βρουν λύσεις, ώστε οι μεταφορές να γίνουν ασφαλέστερες, ταχύτερες,
οικονομικότερες και αποδοτικότερες. Μετά
από πολύμηνη έρευνα, η ομάδα αποφάσισε
να ασχοληθεί με το θέμα των συσκευασιών
που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
αντικειμένων και γενικά προϊόντων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, στην Ελλάδα καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια
τουλάχιστον 600.000 τόνοι χαρτιού που για
την παραγωγή τους χρειάστηκαν 24 εκατομμύρια στρέμματα δάσους (όση η έκταση της Κρήτης), 200 εκατομμύρια κυβικά
μέτρα νερό (όση η κατανάλωση της Αττικής
για 200 μέρες) και 3-3,5 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (όση είναι περίπου η ενέργεια
που καταναλώνεται σε τέσσερις μήνες στην
Αθήνα).
Η βιομηχανία παραγωγής χαρτοπολτού και

χαρτιού είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος βιομηχανικός καταναλωτής
νερού στις ανεπτυγμένες χώρες. Εκτιμάται
ότι χρειάζονται πέντε
λίτρα νερού για να δημιουργηθεί ένα φύλλο
χαρτιού. Περισσότερο
από το μισό χαρτί που
παράγεται παγκοσμίως,
προορίζεται να μετατραπεί σε συσκευασίες κιβωτίων αποστολής,
χαρτονένιες ταχυδρομικές συσκευασίες,
περιτυλίγματα και άλλες συσκευασίες με
βάση το χαρτί.
Με αυτά τα δεδομένα και με βάση την καθημερινή παρατήρηση των συνηθειών αποστολής και λήψης πακέτων, καθώς και ένα
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε η ομάδα, επιδιώχθηκε μια λύση με οικονομικό και
περιβαλλοντικό όφελος. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω και της πανδημίας, καθώς και τη συνεπακόλουθη τεράστια
αύξηση των διακινούμενων αντικειμένων,
διαπιστώθηκε πως υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία συσκευασιών τόσο στο σχήμα
όσο και στα υλικά. Συσκευασίες σε διάφορα
σχήματα δυσκολεύουν τη μεταφορά τους,
καθώς καταλαμβάνουν περισσότερο όγκο
με αποτέλεσμα συχνότερα δρομολόγια,
κάτι που σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική
και περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Το νέο πολυμορφικό σύστημα MPS είναι
ευέλικτο και προσαρμόσιμο, ενώ κάθε συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εμποδίζοντας έτσι
τη δημιουργία απορριμμάτων από υλικά
συσκευασίας. Το MPS παρέχει επιπλέον τη
δυνατότητα προσωποποιημένου πακέτου,
καθώς μπορούν να διατεθούν έδρες με διάφορα μηνύματα (π.χ. εύθραυστο).
Ήδη η ομάδα απέστειλε ένα αντικείμενο
συσκευασμένο με το MPS προς μια δομή
του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΙΤΕ) μέσω της μεταφορικής εταιρείας DHL.
Ο παραλήπτης παρέλαβε μόνο το περιεχόμενο καθώς η συσκευασία αποσυναρμολογήθηκε και επαναχρησιμοποιείται ήδη για
επόμενες μεταφορές.
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7 Μαρτίου 1948: Η ενσωμάτωση
της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα
Τα Δωδεκάνησα ήταν από αρχαιοτάτων
χρόνων δεμένα με τις τύχες του Ελληνισμού. Εν τούτοις, μόλις το 1947 ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος.
Εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης δέχθηκαν καταστρεπτικές επιδρομές... από
τους Πέρσες, τους Σαρακηνούς, τους
Βενετούς, τους Γενουάτες, τους Σταυροφόρους και τους Τούρκους (Σελτζούκους
και Οθωμανούς). Από το 1309 περιήλθαν
στην εξουσία των Ιωαννιτών Ιπποτών
και έμειναν υπό την κυριαρχία τους έως
το 1522, οπότε καταλήφθηκαν από τους
Οθωμανούς Τούρκους.
Με την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821, τα Δωδεκάνησα
επαναστάτησαν, αλλά το 1830 επιστράφηκαν μαζί με τη Σάμο στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, με αντάλλαγμα την Εύβοια, η οποία ενσωματώθηκε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος.
Η κατάληψη των Δωδεκανήσων από
τους Ιταλούς το 1912 αναπτέρωσε τις ελπίδες των κατοίκων τους ότι σύντομα τα
νησιά θα ενταχθούν στον εθνικό κορμό.
Πράγματι, με τη συνθήκη των Σεβρών
(10 Αυγούστου 1920) τα Δωδεκάνησα παραχωρούνταν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τη
Ρόδο, που θα παρέμενε για ένα διάστημα
υπό ιταλική διοίκηση. Όμως, η ατυχής έκβαση της μικρασιατικής εκστρατείας έδωσε
την ευκαιρία στους Ιταλούς να υπαναχωρήσουν και με την άνοδο του Μουσολίνι προσπάθησαν να τα εξιταλίσουν.
Μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών (1943),
κύριοι των Δωδεκανήσων έγιναν οι Γερμανοί και μετά την παράδοση της Χιτλερικής
Γερμανίας (Μάιος 1945), η Μεγάλη Βρετανία. Ήταν η χρυσή ευκαιρία για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στο ελληνικό κράτος, την οποία η ελληνική διπλωματία δεν
έπρεπε να αφήσει να πάει χαμένη. Ήταν
απαίτηση του ελληνικού λαού και είχε χυθεί
άφθονο ελληνικό αίμα για την εκδίωξη των
Γερμανών από τα Δωδεκάνησα. Το θέμα θα
λυνόταν οριστικά από τη Διάσκεψη Ειρήνης
των νικητριών δυνάμεων του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου, που θα συνερχόταν στο Παρίσι.
Η Ελλάδα δια του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Τσαλδάρη διαμήνυσε ότι θα έθετε
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως
εθνικές διεκδικήσεις την πρόσκτηση της
Βορείου Ηπείρου και των Δωδεκανήσων, τη
διευθέτηση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ενώ σκόπευε να θέσει και το ζήτημα
της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία. Από τις
τέσσερις αυτές εθνικές διεκδικήσεις, μόνο
το θέμα των Δωδεκανήσων ευοδώθηκε,
χωρίς δυσκολίες και περιπλοκές.
Είναι γνωστό ότι ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ,
κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, προσπάθησαν να δελεάσουν την
Τουρκία, προσφέροντάς της ορισμένα παράκτια νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να
την πείσουν να βγει στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων ή τουλάχιστον να παραμείνει αυστηρά ουδέτερη. Επιπροσθέτως, ο
Στάλιν είχε συνδέσει το θέμα των Δωδεκανήσων με την Τριπολίτιδα (σημερινή Λιβύη),
για την οποία η Σοβιετική Ένωση είχε διατυπώσει το αίτημα να της ανατεθεί η εντολή.
Όμως, σε μια απρόσμενη στροφή της πολιτικής της, η Σοβιετική Ένωση συγκατατέθηκε να αποδοθούν τα Δωδεκάνησα στη
Ελλάδα, στη συνεδρίαση των Υπουργών
Εξωτερικών που προετοίμαζε τη Διάσκεψη

Ειρήνης των Παρισίων. Η δήλωση έγινε στις
27 Ιουνίου 1946 από τον Υπουργό Εξωτερικών Βιατσεσλάβ Σκριάμπιν, γνωστότερο ως
Μολότωφ, με μοναδικό όρο την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Έτσι, προτού
καν συνέλθει η Διάσκεψη Ειρήνης, το θέμα
των Δωδεκανήσων είχε λάβει ευνοϊκή τροπή για την Ελλάδα.
Η είδηση για την απόδοση των Δωδεκανήσων στη Ελλάδα χαιρετίστηκε με μεγάλο
ενθουσιασμό, σε μια περίοδο που η χώρα
βρισκόταν στη δίνη του Εμφυλίου Πολέμου.
Η Διάσκεψη της Ειρήνης συνήλθε στο Παρίσι από τις 29 Ιουλίου έως τις 11 Οκτωβρίου 1946, όπου τέθηκαν από ελληνικής
πλευράς και τα θέματα της Βορείου Ηπείρου και της διευθέτησης των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, χωρίς επιτυχία, αφού οι
ΗΠΑ δεν θέλησαν να δυσαρεστήσουν τη
σύμμαχό τους Σοβιετική Ένωση και τους
δορυφόρους της Αλβανία και Βουλγαρία. Η
προσπάθεια της Τουρκίας να διεκδικήσει το
Καστελόριζο και τη Σύμη έπεσαν στο κενό.
Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 υπογράφηκε
στο Παρίσι η Συνθήκη Ειρήνης με την Ιταλία, σύμφωνα με την οποία τα Δωδεκάνησα
αποδίδονταν στην Ελλάδα, ενώ η Ιταλία
υποχρεωνόταν σε αποζημίωση ύψους 105
εκατομμυρίων δολαρίων προς τη χώρα μας.
Με επιμονή της σοβιετικής πλευράς, οριζόταν στο κείμενο ότι τα νησιά θα παρέμεναν
αποστρατιωτικοποιημένα, πρόβλεψη που
θα επικαλεστεί η Τουρκία κατά τρόπο καταχρηστικό μετά το 1974. Από την τουρκική
ερμηνεία του κειμένου της ελληνοϊταλικής
συνθήκης του 1947, σε συνδυασμό με τις
ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932, θα
προκύψει και το ζήτημα των «γκρίζων ζωνών», που έθεσε η Άγκυρα μετά την Κρίση
των Ιμίων το 1996.
Η τελετή παράδοσης των Δωδεκανήσων
στην Ελλάδα από τις βρετανικές αρχές έγινε στις 31 Μαρτίου 1947 στη Ρόδο μέσα σε
πανηγυρική ατμόσφαιρα. Πρώτος διοικητής
των Δωδεκανήσων ανέλαβε ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης, με πολιτικό σύμβουλο τον πανεπιστημιακό και δικαστικό
Μιχαήλ Στασινόπουλο, μετέπειτα πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης έγινε στις 7 Μαρτίου
1948 και το 1955 τα Δωδεκάνησα έγιναν νομός με πρωτεύουσα τη Ρόδο.
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11 Παρασκευή

12 Σάββατο

13 Κυριακή

14 Δευτέρα

15 Τρίτη

16 Τετάρτη

Αγ. Σωφρονίου
Ιεροσολύμων
/ Θεοδώρας
Βασιλίσσης

Αγ. Γρηγορίου
Διαλόγου / Συμεών
Νεου Θεολόγου

Αγ. Νικηφόρου
Κ/Πόλεως /
Πουπλίου επ.
Αθηνών/ Μαρίου

Αγ. Βενεδίκτου
Νουσίας/
Αλεξάνδρου μαρ./
Ευσχήμονος

Αγ. Αριστοβούλου
επ. Βρετανίας
/ Μανουήλ
Νεομάρτυρος

Αγ. Χριστοδούλου
εν Πάτμω

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«Έλαβον οι γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών».
ΑΠΟΣΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Προς Εβραίους κεφ. 11:24:26, 32-40)

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
ΥΠΑΙΝΙΣΣΕΤΑΙ ο Απ. Παύλος τον προφήτην
Ηλίαν, ο οποίος ανέστησε τον υιόν της χήρας στα Σαρεπτά της Σιδώνος και τον προφήτην Ελισσαίον, ο οποίος επίσης ανέστησε
τον υιόν της Σωμανίτιδος (Γ΄Βασ. 16:22, 23,
Δ΄Βασιλ. 4:8-37). Και ο Κύριος ημών Ιησούς
Χριστός ως γνωστόν ανέστησε τον μονογενήν υιόν της χήρας στην Ναΐν, την κόρη του
Ιαείρου στην Καπερναούμ και τον Λάζαρον
στη Βηθανία. Όλοι όμως αυτοί, στους οποίους επανήλθε η ψυχή από τον Άδη και εζωογόνησε τα νεκροθέντα σώματα, έζησαν
σε μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα και πάλι
απέθαναν. Υπάρχει όμως και μία άλλη ανάσταση, κατά την οποία όλοι οι άνθρωποι θα
αναστηθούν, όταν ο Κύριος κρίνει ότι ήρθε
η στιγμή της γενικής ανάστασης, για να μην
αποθάνουν ποτέ πλέον. Την πίστη αυτή εκφράζει και το Σύμβολο της Πίστεως το οποίον
λέγει και καλεί όλους μας να λέμε: «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών» δηλαδή περιμένω με
πίστη την γενική ανάσταση όλων όσοι έζησαν από του Αδάμ και θα ζήσουν μέχρι συντελείας των αιώνων.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ρητώς ομιλεί για
την γενική ανάσταση όλων, όχι μόνον των
δικαίων, αλλά και των αμαρτωλών. «Πάντες
οι εν τοις μνημείοις ακούσονται της φωνής
αυτού, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα
πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως» (Ιωαν.
5:28-29). Και όταν λέγει ο Κύριος εις ανάστασιν ζωής, εννοεί την εν Θεώ ζωή, τη συμμετοχή στη δόξα του ουρανίου Πατρός, τη θέωση.

Οι τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως και κατακρίσεως, καταδίκης στην αιώνια
κόλαση. Δεν θα τους ωφελήσουν σε τίποτε τα
πολιτικά ή θρησκευτικά αξιώματα, που είχαν
στην προσωρινή ζωή. Θα πραγματοποιηθεί
σ’ αυτούς το λόγιον του Σωτήρος Ιησού.
«Κατά την μεγάλην εκείνη και επίσημον ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου είπουν. Κύριε,
Κύριε, με την πίστη στο όνομά σου δεν επροφητεύσαμε και με την δύναμιν του ονόματός
σου δεν εδιώξαμεν δαιμόνια και χάρις εις το
όνομά σου, που επικαλέσθημεν, δεν εκάμαμεν θαύματα πολλά και μεγάλα: Και τότε εγώ
θα βροντοφωνήσω εις αυτούς ενώπιον όλων
ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα ως ιδικούς μου.
Φύγετε από εμπρός μου σεις, που εργάζεσθε την ανομίαν και εχρησιμοποιήσατε τα
χαρίσματά μου διά την ιδικήν σας επίδειξιν
και ωφέλειαν» (Ματθ. 6:22-23).
Γενικώς σε όλη την Καινή Διαθήκη είναι πανθομολογημένον το γεγονός ότι η γενική ανάσταση των δικαίων και των αμαρτωλών θα
λάβει χώραν σε καιρόν τον οποίον ο Κύριος
γνωρίζει. Παραστατικότατα ομιλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: «Και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς, που είχαν πνιγεί
εις αυτήν. και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν,
επίσης, όλους τους νεκρούς. Και εκρίθησαν ο
καθένας σύμφωνα με τα έργα αυτού» (Αποκ.
20:13). Και στις Αποστολικές Διαταγές γράφεται: «Καν τε πελάγη τελευτή σώζει, καν εν
γη διασπαρώμεν, καν υπό θηρίων ή όρνεων
διασπασθώμεν αναστήσει ημάς (ο Θεός) τη
εαυτού δυνάμει, ότι πας κόσμος του Θεού

συνέχεται χειρί».
Γεννάται όμως το ερώτημα. πώς
θα είναι τα σώματα των δικαίων, οι οποίοι θα
κληθούν στην απόλαυση των αγαθών του
παραδείσου; Εμείς, οι άνθρωποι δεν μπορούμε να συλλάβουμε σ’ όλη της την έκταση,
την μέλλουσα αυτή πραγματικότητα. Βάσει
όμως των ενδείξεων που μας παρέχει η Καινή Διαθήκη μπορούμε να συλλάβουμε μερικές απόψεις από αυτήν την πραγματικότητα.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας πληροφορεί.
ότι «Αγαπητοί, τώρα είμεθα, τέκνα του Θεού,
αλλ’ ακόμη δεν έχει φανερωθεί τι θα είμεθα
εις το μέλλον. Γνωρίζομεν όμως ότι όταν ο
Χριστός φανερωθεί με όλην αυτού την δόξαν,
θα γίνωμεν και ημείς όμοιοι με αυτόν κατά
την δόξαν, διότι θα τον ίδωμεν όπως είναι εις
όλην του την θείαν δόξαν, η οποία θα είναι και
ιδική μας δόξα» (Α΄Ιωαν. 3:2).
Το σώμα των δικαίων, δεν θα έχει
ανάγκη από τροφή και στέγη, σύμφωνα με
την διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου
(Α΄Κορινθ. 6:13). Δεν θα παγώνει από το
ψύχος, δεν θα δέχεται πληγές και άλλες κακώσεις δεν θα υπόκειται σε ασθένειες ούτε,
στον θάνατο. Μία ιδέα του ενδόξου σώματος

•
•
•
•
•
•

17 Πέμπτη

Αγ. Αλεξίου
ανθρώπου του
θεού/ Πατρικίου
επ. Ιρλανδίας

του Σωτήρος Χριστού έλαβαν οι τρεις Απόστολοι στο όρος της Μεταμορφώσεως, όσον
τους ήταν δυνατόν. Ήλιος, φως, στιλπνότης
και άλλες όμοιες εκφράσεις χρησιμοποιούν
οι τρεις μαθητές, για να περιγράψουν την ουράνια αυτή δόξα του Κυρίου. Την μελλοντική
αυτή δόξα θα την αποκτήσουν οι δίκαιοι στον
παράδεισο. Θα γίνουν όμοιοι κατά τη δόξα
προς τον Κύριον. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας πληροφορεί ότι ο Κύριος υπεσχέθη
«τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν ένδοξοι σαν τον
ήλιον εις την βασιλείαν του ουρανίου Πατρός
των» (Ματθ. 13:43) και (Α΄ Κορ. 15:42-45).
Υπάρχει άλλο φωτεινότερο σώμα για τις αισθήσεις μας από τον ήλιον; Έτσι θα λάμψουν
οι δίκαιοι στην βασιλείαν του Θεού. Η αγιότης
της ψυχής των και ο άλλος πλούτος των αρετών των θα ακτινοβολείται και στο ουράνιον
σώμα των.
Εάν θέλουμε και εμείς θα αναστηθούμε όχι
σε ανάσταση κρίσεως και καταδίκης μας,
αλλά σε ανάσταση ενδόξου και μακαρίας
ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια σε συμμόρφωση
της επιγείου ζωής μας προς το θέλημα του
Κυρίου μας.
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Congradulations Canadian Olympic Medallists
MEDALS WON ON MARCH 5

GOLD – Mollie Jepsen, Para Alpine Skiing, Women's
Standing Downhill
SILVER – Mac Marcoux (with guide Tristan Rodgers), Para
Alpine Skiing, Men's Vision Impaired Downhill
BRONZE – Mark Arendz, Para Nordic Skiing (Biathlon),
Men's Standing Sprint

MEDALS WON ON MARCH 6

BRONZE – Alana Ramsay, Para Alpine Skiing, Women's
Standing Super-G
BRONZE – Collin Cameron, Para Nordic Skiing (Cross
Country), Men's Sitting Long Distance
BRONZE – Alexis Guimond, Para Alpine Skiing, Men's
Standing Super-G

MEDALS WON ON MARCH 7

GOLD – Brian McKeever (with guide Russell
Kennedy), Para Nordic Skiing (Cross Country),
Men's Vision Impaired Long Distance
GOLD – Natalie Wilkie, Para Nordic Skiing (Cross
Country), Women's Standing Long Distance
GOLD – Tyler Turner, Para Snowboard, Men's
SB-LL1 Snowboard Cross
SILVER – Lisa DeJong, Para Snowboard,

Women's SB-LL2 Snowboard Cross
BRONZE – Brittany Hudak, Para Nordic Skiing (Cross
Country), Women's Standing Long Distance
BRONZE – Alana Ramsay, Para Alpine Skiing, Women's
Standing Super Combined

MEDALS WON ON MARCH 8

GOLD – Mark Arendz, Para Nordic Skiing (Biathlon), Men's
Standing Middle Distance

MEDALS WON ON MARCH 9

GOLD – Natalie Wilkie, Para Nordic Skiing (Cross Country),
Women's Standing Sprint
GOLD – Brian McKeever (with guide Russell Kennedy),
Para Nordic Skiing (Cross Country), Men's Vision Impaired
Sprint
BRONZE – Collin Cameron, Para Nordic Skiing (Cross
Country), Men's Sitting Sprint
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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:

March 12, 2022 - September 25, 2022
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…..
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