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Κ. Σακελλαροπούλου: Ο Ποντιακός
ελληνισμός μετέφερε στην Ελλάδα
τον δυναμισμό και τις αξίες του
Χαιρετισμό στην εκδήλωση επίσημης
παρουσίασης του σχεδίου ανέγερσης
του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού
Ελληνισμού Σουρμένων στον χώρο
του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού
απηύθυνε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Καναδάς: Οι πολίτες «πολιόρκησαν» το κοινοβούλιο
- Σε άγνωστη τοποθεσία η οικογένεια του Τ.Τρυντώ
30/01/2022

Μαζικές διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων
Χάος στον Καναδά από
την μαζική συγκέντρωση
δεκάδων χιλιάδων πολιτών
στο Κοινοβούλιο του
Καναδά. Μάλιστα ήταν
τέτοιος ο “φόβος” που
οι αρχές διέταξαν την φυγή της πρωθυπουργικής
οικογένειας του Τ.Τρυντώ
από την κατοικία προς
ασφαλές σημείο
την ευρύτερη περιοχή
της πρωτεύουσας Οτάβα
χωρίς περισσότερα στοιχεία.
50.000 οδηγοί φορτηγών
που ξεκίνησαν το κίνημα
κατά του υγειονομικού
πάσου έκαναν τον Καναδό
πρωθυπουργό να διαφύγει και
πολλοί πολίτες απορούν πως
μπορεί να συνεχίσει
να κυβερνά.
Το γραφείο του Καναδού

πρωθυπουργού ανακοίνωσε
ότι δεν σχολιάζει θέματα
ασφαλείας. Το κίνημα
«κονβόι της Ελεθερίας» που
έστειλε σε μυστικό καταφύγιο
τον Τριντό και την οικογένειά
του, πυροδοτήθηκε από
την εντολή υποχρεωτικού
εμβολιασμού για τους φορτηγατζήδες που περνούν τα
σύνορα ΗΠΑ-Καναδά,
η οποία εφαρμόστηκε από
την κυβέρνηση του Καναδού
πρωθυπουργού στις αρχές
του μήνα.
Και τα κομβόι των φορτηγατζήδων καταφθάνουν
από όλη τη χώρα και έχουν
μπλοκάρει δρόμους στο
κέντρο της πόλης. Σύμφωνα
με μαρτυρία οδηγού το κομβόι έχει μήκος 100 km και
αυξάνεται συνεχώς. Όλα αυτά
συμβαίνουν στους -30° .

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν
να παραμείνουν και σήμερα
στο κέντρο της Οττάβα κοντά
στο Λόφο του Κοινοβουλίου
με τα αιτήματά τους να
διευρύνονται από την άρση
της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού στα σύνορα έως
τον τερματισμό όλων των
εντολών σε εθνικό επίπεδο.
Γαλλία, Σουηδία, Δανία
και σε πολλές χώρες ο κόσμος διαμαρτύρεται και
ξεσπά κατά των συνεχών
περιορισμών με αφορμή
των κορωνοϊό ενώ στην
Βρετανία ξεκίνησε μάλιστα
κοινοβουλευτική έρευνα
για το πόσο σωστά ήταν
τα περιοριστικά μέτρα που
λήφθησαν.
Πηγή:Pronews.gr

Conservatives call on Liberal government to
make three-digit suicide hotline a priority
January 31, 2022
Ottawa, ON - The Hon. Mike Lake,
Conservative Shadow Minister for
Mental Health, Addictions, and Suicide Prevention released a statement
following the completion of the consultation phase for a national 3-digit
suicide prevention hotline:
“Today, the Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission (CRTC) completed
consultations for a national 3-digit
suicide prevention hotline. Canadians struggling with thoughts of
suicide are one step closer to having
this simplified and crucial tool to
access help when it is most needed.
“The motion to create this hotline
was introduced by Conserva-

tive Member of Parliament Todd
Doherty in December of 2020 and
received unanimous support in the
House of Commons. This initiative
brought parliamentarians together,
united in the desire to urgently address the tragic fact that more than
4,000 Canadians succumb to suicide
every year.

implemented without further delay.

“With consultations complete, the
Liberal government is tasked with
reviewing the results and implementing this hotline for all Canadians. We are calling on the Trudeau
government to publicly commit to a
timeline and ensure every possible
resource under its direction is made
available to guarantee a national
3-digit suicide prevention hotline is

“We will continue to offer our
support in this important task. Canada’s Conservatives will remain
a steadfast voice for Canadians
struggling with their mental health,
and we will hold the Trudeau
government to account to ensure
even more Canadians struggling
with thoughts of suicide are not left
behind due to inaction.”

“Because everyday matters, the
Liberal government must make this
a top priority. The only obstacle
to implementing this hotline now
would be a lack of effort and will
on the part of Justin Trudeau’s
government.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ
11.01.2022
Χαιρετισμό στην εκδήλωση επίσημης παρουσίασης
του σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού
Ελληνισμού Σουρμένων στον χώρο του πρώην αεροδρομίου
Ελληνικού απηύθυνε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου.
«Δεν είναι μόνο η καταγωγή που καθιστά τους Ποντίους
τον κρίκο που ενώνει τη σύγχρονη Ελλάδα μ’ έναν τόπο δισχιλιετούς
ιστορίας, τόπο που αποίκησαν οι Μιλήσιοι εγκαθιδρύοντας έναν
φωτεινό ιωνικό πολιτισμό, τόπο που ανέδειξε, στα μεταγενέστερα
χρόνια, ένδοξες αυτοκρατορίες κι ακόμη αντηχεί από τους θρύλους
τους, τόπο που ποτίστηκε με αίμα ηρώων και αγίων.
Δεν είναι μόνο το αρχαιοπρεπές γλωσσικό τους ιδίωμα που
διατήρησε την ιωνική μελωδικότητα κι ακούγεται ακόμα
στα τραγούδια και τα παραμύθια τους, η ιδιαίτερη μουσική τους,
οι δυναμικοί χοροί τους, η τοπική γαστρονομία που επιβιώνει
στα οικογενειακά τραπέζια. Είναι το πάθος με το οποίο διατηρούν
την ποντιακή ταυτότητά τους. Κι αυτή, δεν ορίζεται μόνο από
την αδιαμφισβήτητη πολιτισμική ιδιαιτερότητα των Ποντίων, αλλά
και με την προσπάθειά τους να συνδεθούν με το ιστορικό παρελθόν
ενός τόπου μακρινού, την αναζήτηση των ιχνών του περάσματος
των προγόνων τους από εκεί, τη νοσταλγία για έναν τρόπο ζωής που
δεν βιώθηκε από τη νεότερη γενιά, αλλά διατηρείται ακέραιος
στη μνήμη του έθνους» ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Όπως τόνισε, η ιστορία του Ποντιακού ελληνισμού υπήρξε
μακρά, λαμπρή και οδυνηρή. «Η τραγική κατάληξή της, με την
μεθοδευμένη και συστηματική γενοκτονία που με διωγμούς, σφαγές,
προσπάθειες βίαιου εξισλαμισμού και ανείπωτη βαρβαρότητα, τους
ξερίζωσε από τις πατρογονικές εστίες τους και τους έφερε στον
δρόμο της προσφυγιάς, είναι ανεπούλωτο τραύμα. “Ο άνθρωπος έχει
ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί”, έλεγε ένας άλλος πρόσφυγας,
ο Γιώργος Σεφέρης» συμπλήρωσε η κ. Σακελλαροπούλου.
«Όμως ο Ποντιακός ελληνισμός μετέφερε στην Ελλάδα
τον δυναμισμό του και τις αξίες του. Την πίστη στην πατρίδα,
την οικογένεια, την κοινότητα, τις παραδόσεις. Την εργα-τικότητα
και την ακάματη εφευρετικότητά του. Όπου κι αν εγκαταστάθηκαν
Πόντιοι, στα χωριά και τις πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης,
στους συνοικισμούς της πρωτεύουσας, παρά τις δυσκολίες
ενσωμάτωσης και ένταξης της πρώτης γενιάς, κατάφεραν να
προκόψουν και βοήθησαν και την Ελλάδα να προκόψει. Κράτησαν
άρρηκτους τους δεσμούς ανάμεσά τους και διεκδίκησαν την
ιδιαιτερότητά τους. Αλλά η διεκδίκηση αυτή δεν σήμαινε ούτε
απομόνωση, ούτε απόσχιση. Αποτέλεσε παράγοντα ισχυροποίησης
της κοινής εθνικής ταυτότητας» συνέχισε η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας.
Επεσήμανε, δε, ότι «η αναγγελία της ανέγερσης του Μεγάρου
Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων στον Δήμο
Ελληνικού – Αργυρούπολης, με δαπάνη του Σπύρου Λάτση, μας
γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Εύχομαι να καταστεί μια ακόμη εστία
διαφύλαξης των πλούσιων παραδόσεών σας και
της συλλογικής μας μνήμης».
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Whale calf stranded off Athens coast led in deep waters
29.01.2022
A whale calf that had become
trapped in shallow water in a
seaside area of the Greek capital
was led to the open sea and set free
on Saturday, state-run news agency
AMNA said.
Divers and vets were assisted by
a private boat and the coast guard
which helped lead the animal in
deep waters.
The animal was an injured young
Cuvier’s beaked whale, or Ziphius
cavirostris, according to Arion, a
research organization that provides

veterinary care for stranded cetaceans. The species usually inhabits
deep waters, and it was unclear
how it had been injured and why it
became stranded in the Alimos area
of southern Athens.
On Thursday, the whale had been
sighted in shallow water in the nearby area of Vouliagmeni, and divers
had been called in to lead it out
to sea. The operation had initially
appeared successful, but the animal
returned to shallow waters Friday
morning.

Environment and Energy Deputy
Minister Giorgos Amyras, who
was on the scene, said a blood
sample had been drawn and sent
for analysis to determine what
medication the animal might
need, while an antibiotic had
already been administered.
“The fact that it has appeared in
shallow waters means it isn’t at
all in good health. At this moment the animal is suffering,” he
said Friday.
[AMNA, AP]
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Επίδειξη δύναμης από Πούτιν:
6 ρωσικά πλοία με τεθωρακισμένα
στη Μαύρη Θάλασσα
31/01/2022

Ανακαλύφθηκαν κολοσσιαία αγάλματα
φαραώ σε σχήμα σφίγγας στο Λούξορ
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31/01/2022
ΣύνταξηΣυντακτική ομάδα ert.gr
Φωτογραφία αρχείου (AP)
Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι βρήκαν δύο
τεράστια αγάλματα του φαραώ
Amenhotep III, τα οποία μοιάζουν
με σφίγγες και τα οποία αρχικά
είχαν ύψος περίπου 8 μέτρα.
Κατασκευάστηκαν για τον Amenhotep III, έναν φαραώ
της 18ης δυναστείας που κυβερνούσε περίπου από το 1390 π.Χ. έως το
1353. Εγγονός του ήταν ο βασιλιάς Τουταγχαμών.
Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σφίγγες στην αρχαία πρωτεύουσα της Θήβας,
το σημερινό Λούξορ, στο ναό του Amenhotep III, τον οποίο οι αρχαίοι
Αιγύπτιοι ονόμαζαν «Ναό των Εκατομμυρίων ετών», ανακοίνωσε
το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.
Ανακάλυψαν επίσης τα ερείπια πυλώνων και τοίχων που ήταν διακοσμημένα
με τελετουργικές σκηνές.
Τα αγάλματα απεικονίζουν τον Amenhotep III με ένα φαρδύ περιδέραιο και
ένα κάλυμμα (διακόσμηση) για το κεφάλι του σε σχήμα μαγκούστας. «Σε
αυτόν τον ναό, πριν χτυπηθεί από τον καταστροφικό σεισμό το 1200 π.Χ.,
υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός αγαλμάτων και διακοσμήσεων στον τοίχο»,
είπε ο αιγυπτιολόγος Hourig Sourouzian, σύμφωνα με το Live Science.

Φωτογραφία αρχείου/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φόβοι ότι τα ρωσικά πλοία μπορεί να κατευθύνουν προς την Κριμαία - Τι γράφει η La Republica.
Συνολικά έξι ρωσικά πλοία πλέουν μέσω της Μεσογείου προς τη Μαύρη Θάλασσα, με τη Ρωσία να
τεντώνει το σχοινί, ανεβάζοντας το γεωπολιτικό «θερμόμετρο».
Σύμφωνα με την ιταλική la Republica, ο ρωσικός στόλος διέσχισε το Γιβραλτάρ, ενώ χθες άρχισε να
διασχίζει το Στενό της Σικελίας. Τα πλοία είναι κατασκευασμένα για να μεταφέρουν έως 60 άρματα
μάχης και και 1.500 πεζοναύτες.
Έντονος είναι ο φόβος ότι μπορεί να κατευθύνουν προς την Κριμαία, για να υποστηρίξουν
την πολιορκία των δυνάμεων της Μόσχας γύρω από την Ουκρανία.
Τύμπανα πολέμου συνεχίζουν να ηχούν για την Ουκρανία, με ακόμα μια επίδειξη ισχύος από τον
Πούτιν, χωρίς να γνωρίζει κανείς πως θα εξελιχθεί αυτή η έκρυθμη κατάσταση.
Το θέμα του ρωσικού στόλου που διαπλέει τη Μεσόγειο με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα
απασχόλησε και το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου έγινε γνωστό πως τα έξι
ρωσικά πολεμικά πλοία προσέγγισαν ισπανικά πολεμικό πλοία, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή
η επικοινωνία.
Συναγερμός σήμανε και στο ΝΑΤΟ.
Η ιταλική εφημερίδα ανέφερε
συγκεκριμένα, ότι ΝΑΤΟϊκά
αεροσκάφη παρακολουθούν τα
έξι πλοία που αναχώρησαν από τη
Βαλτική και κινούνται κοντά
στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο
«Truman».
Στις σχετικές πληροφορίες έκανε
αναφορά και ο πρώην υπουργός
Άμυνας της Ουκρανίας Αντρίι
Ζαγκοροντνιούκ, λέγοντας πως εάν
τα πολεμικά πλοία εισέλθουν στη
Μαύρη Θάλασσα οι προοπτικές θα
είναι εξαιρετικά αρνητικές ως προς
το ενδεχόμενο ρωσικής εισβολής
στο έδαφος της πρώην σοβιετικής
δημοκρατίας.
Ασκήσεις σε Μεσόγειο, Ατλαντικό, Ειρηνικό
Παράλληλα, η Μόσχα επιδεικνύει την ισχύ της και στον Βόρειο Ατλαντικό, με ασκήσεις
ανθυποβρυχιακού πολέμου στη Νορβηγική Θάλασσα, βάσει ανακοίνωσης που εκδόθηκε τη Δευτέρα
(31/1), από τον ρωσικό Βόρειο Στόλο, σύμφωνα με το Tass.
Επίσης, γίνεται λόγος και για ξεχωριστές ασκήσεις στη Μεσόγειο, τη Βόρειο Θάλασσα στον
βορειοανατολικό Ατλαντικό και τη Θάλασσα του Οχότσκ στον Ειρηνικό. Στις εν λόγω ασκήσεις λέγεται
ότι θα συμμετέχουν πάνω από 140 πολεμικά πλοία και σκάφη υποστήριξης, άνω των 60 αεροσκαφών
και 10.000 στρατιώτες.
Δυτική πίεση στη Ρωσία μέσω Nord Stream 2 - «Παγώνει ο αγωγός» λέει η Κομισιόν
Εντωμεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει τα πάντα προκειμένου η Ρωσία να μην έχει τη δυνατότητα
να εκμεταλλευτεί το φυσικό αέριο ως όπλο, τόνισε σήμερα (31/1) ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις.
Επεσήμανε, δε, ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2 «έχει παγώσει» και η Κομισιόν εξετάζει τη
συμμόρφωσή του με την ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία.
Ο αγωγός Nord Stream 2, που εκτείνεται από τη Ρωσία μέχρι τη Γερμανία, ολοκληρώθηκε τον
περασμένο Σεπτέμβριο και αναμένει το «πράσινο φως» τόσο από τις γερμανικές αρχές όσο και από τις
Βρυξέλλες.
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει την
Τρίτη ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ!
ΠΗΓΉ:ieidiseis.gr

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης τρία αρκετά καλοδιατηρημένα αγάλματα
της θεάς Σεχμέτ, που απεικονίζονται με κεφάλι λιονταριού. Τα αγάλματά
της βρίσκονταν στο μπροστινό μέρος της ανοιχτής εσωτερικής αυλής,
δηλαδή του περιστυλίου.
«Τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα τμήματα του ανάγλυφου τοίχου
στο περιστύλιο δείχνουν νέες σκηνές του φεστιβάλ Σεντ, μιας βασιλικής
γιορτής που άρχισε να γίνεται 30 χρόνια μετά την αρχή της βασιλείας
του και η οποία τελούνταν αργότερα κάθε τρία χρόνια», είπε ο Σουρουζιάν.
Το Φεστιβάλ Σεντ ήταν «μία από τις πιο σημαντικές γιορτές για τους
αρχαίους Αιγύπτιους, που γιόρταζαν το τέλος του 30ού έτους από την άνοδο
του βασιλιά στο θρόνο», δήλωσε ο αιγυπτιολόγος Αμπντέλ Ραχίμ Ριχάν.
“Οι απεικονίσεις αυτού του φεστιβάλ δείχνουν τον Φαραώ στο θρόνο
του σε πλήρη ισχύ, με ένα συγκινημένο πλήθος να τον περιβάλλει και να
περιμένει την ομιλία του στην οποία υπόσχεται άλλα 30 χρόνια ευημερίας
και πολυτέλειας.
Με την ευκαιρία, ο βασιλιάς πρόσφερε επίσης θυσίες στους θεούς και
έτρεχε σε ένα μονοπάτι στην αυλή για να επιδείξει τη σωματική του
δύναμη», πρόσθεσε.
Kurir.rs
Επιμέλεια – Μετάφραση: Λιλιάνα Κούλιτς

Οι ασυνήθιστοι φύλακες του Κρεμλίνου
31/01/2022
ΣύνταξηΣυντακτική ομάδα ert.gr
Στο Κρεμλίνο ζουν και
«εργάζονται» ορισμένοι
ασυνήθιστοι φρουροί: η
κουκουβάγια Φιλ και καμιά
δεκαριά γεράκια. Πρόκειται για
ειδικά εκπαιδευμένα πουλιά που
προστατεύουν την πολιτιστική
κληρονομιά, μεταξύ άλλων διώχνουν τα κοράκια που ζουν στο Borovicki brdo από την αρχαιότητα, γράφει η Rasa Bijond.
Ο αγώνας ενάντια στα κοράκια στο Κρεμλίνο συνεχίζεται εδώ
και πολύ καιρό. Στην αρχή δεν άρεσαν στις αρχές λόγω της
δεισιδαιμονίας ότι τα μαύρα πουλιά που αιωρούνταν πάνω από το
Κρεμλίνο προμήνυαν πόλεμο ή πείνα. Αργότερα, ο αγώνας ενάντια
στα κοράκια άρχισε να εξηγείται με πιο πρακτικά επιχειρήματα: τα
κοράκια έλκονται από το χρυσό στους τρούλους της εκκλησίας, των
οποίων τα φύλλα ξεφλουδίζουν.
Η πολική κουκουβάγια Buran προστατεύει το ρωσικό σύμπλεγμα
από τα κοράκια
Έχουν δοκιμαστεί διάφοροι τρόποι μάχης. Την εποχή του Λένιν,
τα πουλιά πυροβολήθηκαν με τουφέκια, αλλά αυτό είχε αρνητικό
αντίκτυπο. Στη συνέχεια άλλαξε σε έναν λιγότερο αιματηρό
τρόπο, με τη χρήση επιθετικών ήχων. Ούτε αυτό λειτούργησε.
Στη συνέχεια, το 1973, ίδρυσαν μια ορνιθολογική υπηρεσία στο
Κρεμλίνο και άρχισαν να εκτρέφουν γεράκια. Όπως αποδείχθηκε,
δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Αντικαταστάθηκαν πρώτα από
γεράκια και μετά από κουκουβάγιες. Οι κουκουβάγιες είναι φυσικοί
εχθροί των κορακιών. «Οι κουκουβάγιες είναι ενεργές σε όλες τις
καιρικές συνθήκες, μέρα και νύχτα, πετώντας αργά πάνω από σμήνη
κορακιών και πιάνοντας κάθε πουλί που φτάνει», ανέφερε
η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας.
Τα πουλιά του Κρεμλίνου κατοικούν στον Secret Garden. Το κύριο
καθήκον τους δεν είναι να καταστρέψουν τα κοράκια, αλλά να
φροντίσουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εμφανίσεις τους. Και προς
το παρόν, λειτουργεί. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Κρεμλίνου,
τα κοράκια έχουν αρχίσει να αποφεύγουν το Κρεμλίνο.
Τον περασμένο Ιούνιο, η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Προστασίας παρουσίασε στους δημοσιογράφους έναν νέο
«συνεργάτη» – την πολική κουκουβάγια – τον προστάτη του
Κρεμλίνου από τα κοράκια. Η πολική κουκουβάγια, που ονομάζεται
Buran, εισέρχεται στην ορνιθολογική ομάδα των προστατών του
Κρεμλίνου εντός του FSO μαζί με το γεράκι της στέπας, το γκρίζο
γεράκι αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Πηγή: Kurir.rs
Επιμέλεια – Μετάφραση: Λιλιάνα Κούλιτς
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
1) Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ κκ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας σε μια
ευλογημένη πορεία.
Κατά το 1991 ο τότε Πατριαρχικός Έξαρχος και εν
συνεχεία Μητροπολίτης Ανδρούσης κ. Αναστάσιος,
μεταβαίνει για πρώτη φορά στην Αλβανία, όπου η
Εκκλησία της χώρας ουσιαστικά δεν υπήρχε, καθώς είχε
προηγηθεί η καταστροφή και η εξαφάνισή της από το
στυγνό αθεϊστικό καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα.

The Canadian Press

Trudeau seeks NDP, Bloc support to
prevent Conservative ‘obstructionism’
OTTAWA — Prime Minister Justin Trudeau is counting
on the Bloc Quebecois and the NDP to help his minority
Liberal government get things done in the face of what
he anticipates will be systematic obstructionism by the
Conservatives.

In an interview with The Canadian Press ahead of Parliament’s return Monday after a six-week break, Trudeau
made it clear he doesn’t just want the smaller, more
Επιβλητικοί ορθόδοξοι ναοί, ιερά κειμήλια, μονές και παρεκκλήσια, καταστρέφονταν μανιωδώς,
ideologically compatible opposition parties to support the
ενώ ακόμη και αυτή η πίστη η ίδια πολεμήθηκε με μένος, έως ότου ξεριζωνόταν από την ψυχή των
passage of Liberal bills.
ανθρώπων.
He wants them to support measures to cut off debate and
Σε ένα τέτοιο έδαφος γεμάτο από τα «ζιζάνια» των πολεμίων της πίστης – που δεν έλεγαν να
force votes on bills if the official Opposition Conservaεγκαταλείψουν το «χωράφι» της ψυχής των ανθρώπων – ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ.
tives resort to procedural tricks to stall progress on the
Αναστάσιος ως άλλος καλός γεωργός αγωνίστηκε με ζήλο και άρχισε να θεμελιώνει από την αρχή την
legislative agenda, as they frequently did during his first
Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της χώρας.
minority mandate.
Εκείνοι που αρχικά μπόρεσαν να κατανοήσουν το κήρυγμα του Μακαριωτάτου και με τη σειρά τους να
“We know and we’ve seen it, the Conservatives are going
ενθαρρύνουν τους νέους να συμπαρασταθούν στο έργο του ήταν, πρώτον, οι εναπομείναντες ιερείς, που
κατάφεραν να επιβιώσουν και, έπειτα, οι γηραιότεροι εκείνοι της εποχής, που είχαν προλάβει τους ναούς to continue to try and play whatever partisan games they
can, regardless of the consequence on Canadians. They’re
τους να λειτουργούν και τα ιερά κηρύγματα της Εκκλησίας, να θερμάνουν την ψυχή τους.
Ο Μακαριώτατος, στις 4 Ιανουαρίου του 1992, βρέθηκε ανάμεσα στους χριστιανούς στην Σελενίτσα της much more focused on their own interests right now than
Αυλώνας, ως νέος πια, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, όπου με την υπομονή
they are on the interests of Canadians,” he said during the
και την ελπίδα του στην αλλαγή της όλης κατάστασης, νουθετούσε τους πιστούς με τον απλό του λόγο
Friday interview.
και τους μάθαινε τα πρώτα πρακτικά βήματα της Ορθοδοξίας.
Επιμέλεια: Γιώργος Γκοτζιάς για το Πρακτορείο
Ορθοδοξία

Ακολούθησαν κατηχητικά και πόσες άλλες δράσεις, οι οποίες στήριζαν το νέο «ορθόδοξο οικοδόμημα».
Βήμα – Βήμα, με ζήλο και επιμονή, κατάφερε με την Χάρη του Θεού, να αναστήσει την Εκκλησία και
επί των ημερών μας να συμβάλλει πολυποίκιλα στην αλβανική κοινωνία και όχι μόνο.
Καθώς τα χρόνια περνάνε αναλογιζόμαστε το έργο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου στην Αλβανία και
ταυτόχρονα ακούμε τα κατά καιρούς θεόπνευστα λόγια του, διακρίνουμε πως η υπομονή του δόθηκε ως
χάρισμα, με σκοπό να βρίσκεται πλάι στον χριστιανό και εν γένει στον άνθρωπο.
Το σημερινό του έργο σε έναν τόπο, όπου η πίστη κατασπαράχθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο, είναι
πασιφανές πως αφορά μία πραγματική ευλογία του Θεού στους εκεί Ορθοδόξους.

The Canadian Press

Alberta premier says truckers’
border blockade violates traffic
laws and must end

2) ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2022

30/01/2022

Α) Παραμονή των Θεοφανείων στο Δυρράχιο της Αλβανίας

COUTTS, Alta. — Alberta Premier Jason Kenney says a truck
convoy that’s blockaded a highway at a busy U.S. border crossing
as part of a protest against vaccine mandates violates the province’s
Traffic Safety Act and must end immediately.

Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και στην
Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού συμμετείχαν σήμερα
οι Ορθόδοξοι στο Δυρράχιο της Αλβανίας.
Στις 5 Ιανουαρίου, παραμονή της Δεσποτικής εορτής των
Θεοφανείων, οι πιστοί προσήλθαν με ευλάβεια στον Ιερό
Ναό του Αποστόλου Παύλου και Αγ. Αστείου, όπου και
λειτουργήθηκαν. Ο συγκεκριμένος ναός αποτελεί ένα
από τα πιο σημαντικά ορθόδοξα ιερά προσκυνήματα στο
Δυρράχιο και επίσης είναι αφιερωμένος σε έναν τοπικό
άγιο, τον Άγιο Αστείο ή Άστιο, Επίσκοπο Δυρραχίου, ο
οποίος μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο, κατά την εποχή
Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τραϊανού και επί ηγεμονίας
Αγρικόλα, στα τείχη του κάστρου της πόλεως.
Ο θεμέλιος λίθος του Ναού κατετέθη το 1994 από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων Δυρραχίου
και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο, ενώ οι εργασίες ανοικοδόμησής του ολοκληρώθηκαν κατά το 2002.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως κτίστηκε απέναντι από τον χώρο όπου μέχρι το 1967 βρίσκονταν ο
Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα Δυρραχίου, που καταστράφηκε από το χοτζικό καθεστώς στην
Αλβανία, το 1967.
-------------

Β) Ο εορτασμός των Θεοφανείων στην Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας
Την μεγάλη Δεσποτική Εορτή των Θεοφανείων τίμησε σύσσωμο
το πλήρωμα της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της
Αλβανίας, με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων,
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο, τους κατά
τόπους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, τους ιερείς, καθώς και
τους πιστούς, να τιμούν ιδιαίτερα την ημέρα. Στις 6 Ιανουαρίου,
ανήμερα των Θεοφανείων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ.
Αναστάσιος, συλλειτούργησε στον Καθεδρικό Ναό Αναστάσεως
του Χριστού στα Τίρανα, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Αμαντίας κ. Ναθαναήλ, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Βυλλίδος κ.
Άστιο και τους ιερείς της Αρχιεπισκοπής

Πλήθος πιστών συμμετείχε τόσο στην Θεία Λειτουργία, όσο
και στον Μεγάλο Αγιασμό που τελέστηκε, λαμβάνοντας στο
τέλος το Αγίασμα στον εξωτερικό χώρου του Καθεδρικού Ναού.
Σήμερα επίσης στα Τίρανα λειτούργησαν ο Ιερός Ναός του
Αγίου Προκοπίου, των Αγίων Γερασίμου και Αγίων Πάντων, με
τον λαό να συρρέει από τις πρώτες πρωινές ώρες. Πανηγυρικοί
εορτασμοί έλαβαν επίσης χώρα στις Ιερές Μητροπόλεις
Κορυτσάς, Ελμπασάν, Απολλωνίας, Βερατίου και Αργυροκάστρου. Συγκεκριμένα στην Κορυτσά και
στο Ελμπασάν, οι οικείοι Μητροπολίτες, κατόπιν των Ιερών Ακολουθιών που τέλεσαν εντός των ναών,
συνέχισαν με την τελετή Ρίψη του Τιμίου Σταυρού, σε δύο από τα κεντρικά σιντριβάνια των αντίστοιχων
πόλεων. Στο Μπεράτι, οι πιστοί αφού λειτουργήθηκαν στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου,
συνέχισαν με την ρίψη του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Οσούμ (Άψο) που διασχίζει καταμεσής την
πόλη τους. Πλήθος πιστών και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, δεν δίστασε να πέσει στα παγωμένα νερά για
να λάβει ευλογία.
Ρίψη του Τιμίου Σταυρού έγινε επίσης στα λιμάνια των Αγίων Σαράντα, της Αυλώνας και του
Δυρραχίου, όπου οργανωμένη μουσική μπάντα, συνόδευσε την πομπή των πιστών στην προβλήτα του
μεγάλου λιμανιού.
ΠΗΓΗ ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR

The Canada Border Services Agency said the U.S. border crossing
at Coutts, Alta., has remained open despite the blockade on Highway 4, but RCMP say only foot traffic is able to get through.
“As I said last week, Canadians have a democratic right to engage
in lawful protests. I urge those involved in this truck convoy protest
to do so as safely as possible, and not to create road hazards which
could lead to accidents or unsafe conditions for other drivers,” Kenney said Sunday in a statement from Washington, D.C., where he is
attending a National Governors Association meeting.
The convoy was one of many in Canadian towns and cities that
were held this weekend to coincide with a national convoy of truckers and their supporters in Ottawa protesting vaccine mandates,
COVID-19 measures and Prime Minister Justin Trudeau’s government.

Canada orders families of diplomats
out of Ukraine as fears mount over
Russian threat
By Amanda Connolly Global News

January 25, 2022
The Canadian government is now ordering the families of
diplomats stationed at the embassy in Ukraine to leave the
country as concerns continue to mount about the threat of a
Russian incursion.
That comes after Global Affairs Canada had on Monday
declined to say whether such an order was coming, just
hours before officials there updated the language in the
advisory notice for Canadians still in Ukraine to “evaluate
if (their) presence is essential.”
“The safety and security of Canadians, our personnel and
their families at our missions abroad is our top priority.
Due to the ongoing Russian military buildup and destabilizing activities in and around Ukraine, we have decided to
temporarily withdraw Canadian embassy staff’s children
under 18 years of age and family members accompanying
them,” said Global Affairs Canada in a statement.
“Officials at Global Affairs Canada and at the Embassy of
Canada to Ukraine in Kyiv will continue to closely monitor
the situation.”

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Προς
κατάργηση η βεβαίωση ΤΑΠ,
ηλεκτρονικά και
0οι κληρονομιές
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Απλοποιείται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας,
εξετάζεται η μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας για
τα αδήλωτα τετραγωνικά
Μαρία

Βουργάνα

31.01.2022

Για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου απαιτούνται έως
και 17 πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία θα πρέπει
να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν οι πολίτες
από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και εμπλεκόμενους
φορείς. Η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη
υπόθεση με τους φορολογούμενους να βρίσκονται
συνήθως αντιμέτωποι με έναν Γολγοθά ταλαιπωρίας και
καθυστερήσεων. Σύμφωνα με τους συμβολαιογράφους
μια σύνθετη μεταβίβαση ακινήτου μπορεί να ταλαιπωρεί
τους πολίτες ακόμα και για εννέα μήνες.
Η κυβέρνηση επιχειρώντας να βάλει τέλος
στη γραφειοκρατία και των ατελείωτων δικαιολογητικών
προωθεί νέες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν
τους φορολογούμενους στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η κατάργηση της
βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, η ηλεκτρονική
υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς,
η απλοποίηση και ψηφιακή έκδοση της φορολογικής
ενημερότητας και η μόνιμη λειτουργία της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας των αδήλωτων τετραγωνικών.

Ο σχεδιασμός

Πιο συγκεκριμένα ο κυβερνητικό σχεδιασμός για
ταχύτερες μεταβιβάσεις ακινήτων περιλαμβάνει:
1.
Κατάργηση της βεβαίωσης περί μη οφειλής
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας η οποία εκδίδεται από
τους δήμους και για να τη λάβουν οι φορολογούμενοι
είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ακόμη και πάνω από
ένα μήνα με αποτέλεσμα να καθυστερεί η σύναψη και
υπογραφή συμβολαίων. Στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας
δεσμεύτηκε για την κατάργηση της βεβαίωσης ΤΑΠ
κατά τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης. Η βεβαίωση
ΤΑΠ ταλαιπωρεί τους πολίτες καθώς σύμφωνα με
τον πρόεδρο των συμβολαιογράφων Γιώργο Ρούσκα,
μόνο στη Θεσσαλονίκη εκκρεμεί η έκδοση 4.000
βεβαιώσεων ΤΑΠ. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ρούσκας
για να ολοκληρωθούν απλές περιπτώσεις μεταβιβάσεων
χρειάζεται ένας μήνας ενώ για τις πιο σύνθετες από 3- 9
μήνες. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς
σημείωσε ότι η εκτεταμένη φορολογική και πολεοδομική
«πιστοποιητικοκρατία» στις μεταβιβάσεις ακινήτων τις
έχει μεταβάλει σε πραγματικό «Γολγοθά» και ζήτησε
κατάργηση πιστοποιητικών όπως για το ΤΑΠ.
2.
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κληρονομιάς
και άτυπων δωρεών με την κατάργηση των επισκέψεων
στην εφορία για όσους κληρονομούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία όπως χρηματικά ποσά
και αυτοκίνητα. Στην ψηφιακή εποχή θα περάσουν
εντός του 2021 οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς και
δηλώσεις φόρου γονικών παροχών και δωρεών οι οποίες
υποβάλλονται σήμερα χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα
με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ το 2021 η πλατφόρμα
myΡroperty υποδέχθηκε 105.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις
φόρου μεταβίβασης, δωρεών και γονικών παροχών, ενώ
μόνο το τελευταίο 10ήμερο, υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά
πάνω από 20.000 δηλώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων.
3.
Ψηφιοποίηση της έκδοσης φορολογικής
ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής.
4.
Μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας
των αδήλωτων τετραγωνικών, η οποία θα διευκολύνει
τους φορολογούμενους που δηλώνουν μεταβολές
στην επιφάνεια των ακινήτων τους.

Ο Καναδικός Τύπος

Ο Τρουντό επιδιώκει στήριξη από το NDP και
το Μπλοκ για να αποτρέψει την “παρεμπόδιση”
των Συντηρητικών
OTTAWA — Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό βασίζεται
στο Μπλοκ Κεμπέκ και το NDP για να βοηθήσει τη μειονοτική
φιλελεύθερη κυβέρνησή του να κάνει πράγματα μπροστά σε αυτό
που προβλέπει ότι θα είναι συστηματική παρεμπόδιση από
τους Συντηρητικούς.
Σε συνέντευξη στον Καναδικό Τύπο εν όψει της επιστροφής
του Κοινοβουλίου τη Δευτέρα (31/01/2022) μετά από διακοπή έξι
εβδομάδων, ο Τρουντό κατέστησε σαφές ότι δεν επιθυμεί μόνο
τα μικρότερα, πιο ιδεολογικά συμβατά αντιπολιτευόμενα κόμματα
να στηρίξουν την ψήφιση των φιλελεύθερων νομοσχεδίων.
Θέλει να στηρίξουν μέτρα για διακοπή της συζήτησης και επιβολή
ψηφοφοριών σε νομοσχέδια, εάν οι επίσημοι Συντηρητικοί
της αντιπολίτευσης καταφύγουν σε διαδικαστικά κόλπα για να
καθυστερήσουν την πρόοδο στη νομοθετική ατζέντα, όπως
έκαναν συχνά κατά τη διάρκεια της πρώτης μειοψηφικής θητείας
του.
“Το γνωρίζουμε και το έχουμε δει, οι Συντηρητικοί θα συνεχίσουν
να προσπαθούν να παίξουν όποια κομματικές παιχνίδια
μπορούν, ανεξάρτητα από τις συνέπειες για τους Καναδούς. Είναι
πολύ πιο επικεντρωμένοι στα δικά τους συμφέροντα αυτή τη
στιγμή παρά στα συμφέροντα των Καναδών”, ανέφερε κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης την Παρασκευή.

6

Xοιρινό μπούτι ολόκληρο στον φούρνο με
σάλτσα gravy
Γιορτινή συνταγή με χοιρινό μπούτι γάλακτος, κόκκινο
λάχανο μπρεζέ και λαχταριστή σάλτσα gravy.
Χριστόφορος Πέσκιας

Φωτογραφία: Αντωνία Κατή

Υλικά
Μερίδες: 8
• 1 ολόκληρο χοιρινό μπούτι γάλακτος, με το οστό και
το δέρμα του, βάρους περίπου 3.500 γρ.
• 2 λίτρα βραστό νερό (για το πλύσιμο του δέρματος)
• 2 κουτ. σούπας αλάτι
• 1 κουτ. γλυκού σπόροι αγριοκύμινου (το βρίσκουμε
στα μπαχαράδικα και ως καρόμ ή καραγουέι)
Για το κόκκινο λάχανο μπρεζέ
• 60 γρ. βούτυρο αγελάδας
• 1 μεγάλο κόκκινο λάχανο, ψιλοκομμένο για σαλάτα
• 100 ml μηλόξιδο
• 40 γρ. ζάχαρη
• 50 γρ. έτοιμη σάλτσα από κράνμπερις (τη βρίσκουμε
συχνά ως cranberries sauce) σε σούπερ μάρκετ και ντελί
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη σάλτσα gravy του ψητού
•
125 ml λευκό, ξηρό κρασί
•
400 ml ζωμός κοτόπουλου, δυνατός, πυκνός
•
20 ml μηλόξιδο
•
1 κοφτή κουτ. σούπας κορν φλάουρ
Για τον ζωμό κοτόπουλου
•
1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•
1 κρεμμύδι χοντροκομμένο
•
1 καρότο σε ροδέλες
•
10-12 φτερούγες κοτόπουλου
•
2 δάφνες
•
3 κλωνάρια μαϊντανό
•
3 κλωνάρια άνηθο
•
3-4 λίτρα νερό
Διαδικασία
Χοιρινό μπούτι
1.
Με
καλό κοφτερό
μαχαίρι
χαράζουμε
βαθιά το δέρμα
του χοιρινού σε
καρεδάκια.
2.
Στερεώνουμε
τη σχάρα του
φούρνου στον
νεροχύτη,
ακουμπάμε πάνω
της το μπούτι και
το περιχύνουμε
με το βραστό
νερό.
3.
Το
σκουπίζουμε
καλά με χαρτί
κουζίνας για
να στεγνώσει,
επιμένοντας στις χαρακιές που του κάναμε στο δέρμα, και το
τρίβουμε παντού με το αλάτι. Τρίβουμε εσωτερικά τις χαρακιές στο
δέρμα του με το αγριοκύμινο.
4.
Βάζουμε το μπούτι σε ένα ταψί και το αφήνουμε στο
ψυγείο για 1 βράδυ.
5.
Την επόμενη μέρα, βγάζουμε το μπούτι από το ψυγείο και
το αφήνουμε για 2-3 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
6.
Για το χοιρινό μπούτι, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
240°C.
7.
Bάζουμε το μπούτι στο μεγάλο ταψί του φούρνου
και φουρνίζουμε. Το ψήνουμε για 30 λεπτά και στη συνέχεια
χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 180°C. Ψήνουμε για άλλες
2½-3 ώρες, μέχρι το μπούτι να μαλακώσει. Ελέγχουμε μήπως
χρειαστεί να γυρίσουμε δεξιά ή αριστερά το μπούτι, με τρόπο ώστε
να ψηθεί το δέρμα και στα σημεία όπου πιθανόν να μη φτάνει
η θερμότητα. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε θερμόμετρο, το
οποίο βυθίζουμε σε ένα από τα πιο χοντρά σημεία του μπουτιού,
προσέχοντας να μην ακουμπήσει το κόκαλο. Το μπούτι είναι έτοιμο
όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 70°C.
Κόκκινο λάχανο μπρεζέ
1.
Παράλληλα, σε μια μέτρια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το
βούτυρο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το λάχανο για 5 λεπτά,
ανακατεύοντας συχνά.
2.
Προσθέτουμε το ξίδι, την καστανή ζάχαρη και τη σάλτσα
κράνμπερι και, μόλις πάρει βράση το μείγμα, χαμηλώνουμε τη
φωτιά.
3.
Σιγοβράζουμε για περίπου 30 λεπτά με σκεπασμένη
κατσαρόλα, μέχρι το λάχανο να μαλακώσει. Αν έχουν μείνει πολλά

υγρά, μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά με ξεσκέπαστη κατσαρόλα.
4.
Αποσύρουμε από τη φωτιά και το διατηρούμε ζεστό.
Σάλτσα gravy
1.
Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο του χοιρινού, το
ξεφουρνίζουμε και το αφήνουμε στην άκρη να ξεκουραστεί,
σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο.
2.
Στο ταψί θα έχει μείνει αρκετή ποσότητα από το λίπος του
δέρματος που έλιωσε στο ψήσιμο. Όσο το ταψί είναι ακόμη καυτό,
αφαιρούμε και πετάμε το περισσότερο από το λίπος και ρίχνουμε
στο ταψί το κρασί.
3.
Ξύνουμε αμέσως και έντονα με ξύλινη σπάτουλα, ώστε να
λιώσουν τα καμένα υπολείμματα από τον πάτο του ταψιού και να
διαλυθούν στο υγρό.
4.
Αδειάζουμε το νόστιμο αυτό ζουμί σε ένα κατσαρολάκι,
προσθέτουμε τον ζωμό και το μηλόξιδο και ζεσταίνουμε μέχρι να
πάρουν μία βράση.
5.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε μέχρι να μείνουν
στο κατσαρόλι περίπου 400 ml σάλτσας.
6.
Διαλύουμε το κορν φλάουρ σε 1/2 φλιτζ. Τσαγιού κρύο
νερό, το αδειάζουμε στη σάλτσα και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει.
7.
Αποσύρουμε από τη φωτιά.
8.
Βάζουμε το μπούτι σε πιατέλα ή σε μεγάλο ξύλο κοπής, στο
κέντρο του τραπεζιού, και κόβουμε μερίδες.
9.
Μοιράζουμε σε πιάτα και συνοδεύουμε με το λάχανο
μπρεζέ και πουρέ πατάτας.
10.
Βάζουμε τη σάλτσα gravy σε σαλτσιέρα ή μπολ, για να
βάλει ο καθένας όση θέλει.
Ζωμός κοτόπουλου
1.
Τσιγαρίζουμε στο λάδι, το κρεμμύδι και το καρότο για 1
λεπτό.
2.
Προσθέτουμε τις φτερούγες κοτόπουλου, τις δάφνες, το
μαϊντανό, τον άνηθο και το νερό.
3.
Σιγοβράζουμε για 1 ώρα, ξαφρίζοντας.
4.
Περνάμε τον ζωμό από σουρωτήρι.

Γιουβαρλάκια με κιμά κοτόπουλου
Το ξεχωριστό σε αυτά τα γιουβαρλάκια είναι η προσθήκη τραχανά
στο μείγμα του κιμά.
Νένα Ισμυρνόγλου Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Υλικά
Μερίδες: 4-6
Για τα γιουβαρλάκια
•
500 γρ. κιμάς κοτόπουλου, κατά προτίμηση από μπούτι
•
150 γρ. τραχανάς ξινός αλευρένιος
•
1 αυγό, κατά προτίμηση βιολογικό
•
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ
•
τα φύλλα από 2 κλωνάρια εστραγκόν, ψιλοκομμένα (αν
βρούμε στο τμήμα μαναβικής μεγάλων σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή,
αλλιώς βάζουμε 1/2 κουτ. σούπας ξερό εστραγκόν ή μαντζουράνα,
τριμμένα)
• 1 κουτ. σούπας πάπρικα γλυκιά
• 1 κουτ. γλυκού τζίντζερ, σε σκόνη (ή 1 κουτ. γλυκού ξύσμα από
λεμόνι, ακέρωτο)
• 50 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη σούπα
• 1.600 ml ζωμός λαχανικών ή νερό
• 200 γρ. τραχανάς αλευρένιος ξινός
Για το αυγολέμονο
• 2 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
• χυμός από 1 λεμόνι
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Γιουβαρλάκια
1.
Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά για τα γιουβαρλάκια και
τα ζυμώνουμε για περίπου 2 - 3 λεπτά με τα χέρια μας.
2.
Πλάθουμε το μείγμα σε μπαλάκια στο μέγεθος μικρού
καρυδιού και τα αφήνουμε στην άκρη.
Σούπα
1.
Σε μια βαθιά κατσαρόλα βράζουμε το ζωμό ή το νερό μαζί
με αλάτι και πιπέρι σε δυνατή φωτιά, για περίπου 2 - 3 λεπτά, μέχρι
να αρχίσει να κοχλάζει.
2.
Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στο μέτριο, ρίχνουμε τα
γιουβαρλάκια και συνεχίζουμε το βράσιμο για περίπου άλλα 15
λεπτά.
3.
Προσθέτουμε τον τραχανά, ανακατεύουμε προσεκτικά, για
να μη διαλύσουμε τα γιουβαρλάκια, και συνεχίζουμε το μαγείρεμα
για περίπου άλλα 10 - 15 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει ο τραχανάς,
να «γίνουν» τα γιουβαρλάκια και να χυλώσει ελαφρώς η σούπα.
4.
Αποσύρουμε από τη φωτιά.
Αυγολέμονο
1.
Λίγο πριν αποσύρουμε την κατσαρόλα, ξεχωρίζουμε τους
κρόκους των αυγών από τα ασπράδια.
2.
Χτυπάμε τα ασπράδια στο μίξερ (ή με το μίξερ χειρός ή
με τον αυγοδάρτη, απλώς το τελευταίο έχει περισσότερο κόπο) για
μερικά λεπτά, μέχρι να γίνουν μαρέγκα.
3.
Σε άλλο μπολ χτυπάμε τους κρόκους με το λεμόνι και λίγο
αλατοπίπερο μέχρι το μείγμα να αφρατέψει λίγο και να ασπρίσει.
4.
Το αδειάζουμε στο μπολ με τη μαρέγκα και ανακατεύουμε
απαλά, μέχρι να αναμειχθούν.
5.
Όταν θα έχουμε τραβήξει την κατσαρόλα από τη φωτιά (και
δεν θα κοχλάζει το υγρό), ξεκινάμε να προσθέτουμε σταδιακά με
την κουτάλα της σούπας 2 - 3 δόσεις από το ζουμί της κατσαρόλας,
συνεχίζοντας το ανακάτεμα, μέχρι να ζεσταθεί καλά το αυγολέμονο.
6.
Το αδειάζουμε στην κατσαρόλα με τα γιουβαρλάκια και
την ανακινούμε απαλά για να απλωθεί παντού το αυγολέμονο και να
ενωθεί με το υπόλοιπο ζουμί.
7.
Αφήνουμε λίγο το φαγητό να «ξεκουραστεί» προτού
σερβίρουμε.
gastronomos.gr

Ένα αλλιώτικο γιουβέτσι
Χρησιμοποιούμε
μοσχαρίσια μάγουλα
– ιδανικό κομμάτι για
σιγανό ψήσιμο.
Βαγγέλης και Σπύρος Λιάκος

23.01.2022
ΥΛΙΚΑ

(για 4 μερίδες)
4 μάγουλα μοσχαρίσια,
1.300 γρ. περίπου
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
3 σκελίδες σκόρδο
ολόκληρες
3 καρφιά γαρίφαλο
1 ξυλάκι κανέλας
3 ντομάτες ξεφλουδισμένες
(ή μία κονσέρβα ολόκληρη
αποφλοιωμένη ντομάτα)
στο μούλτι
1 κουτ. γλυκού πελτέ
½ κιλό κριθαράκι μέτριο
Αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ζητάμε από τον χασάπη να
μας καθαρίσει 4 μάγουλα
μοσχαρίσια.
Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο και
τα σοτάρουμε, τα
«θωρακίζουμε» και τα
αφαιρούμε από το τηγάνι.
Στο ίδιο λάδι, σοτάρουμε
το κρεμμύδι, το σκόρδο και
τα μπαχαρικά.
Οταν αρχίσει να
μαλακώνει το κρεμμύδι και
να γυαλίζει, προσθέτουμε
τον πελτέ ντομάτας και
τον σοτάρουμε μέχρι να
σκουρύνει.
Προσθέτουμε τις
φρέσκες ντομάτες (ή την
αποφλοιωμένη ντομάτα)
περασμένες στο μούλτι
να πάρουν κι αυτές μια
βράση.
Σε μια γάστρα, βάζουμε
τα μάγουλα και τα
σκεπάζουμε με τη σάλτσα
ντομάτας που έχουμε
ετοιμάσει.
Τοποθετούμε σε
προθερμασμένο φούρνο
στους 160°C για 2,5 ώρες.
Ανοίγουμε τη γάστρα
και προσθέτουμε το
κριθαράκι μαζί με 2,5
ποτήρια του νερού ζεστό
νερό και ανεβάζουμε τη
θερμοκρασία στους 170°C
για να ψηθεί το κριθαράκι.
Θα χρειαστεί περίπου 20′25′. Ελέγχουμε συχνά και
αν χρειαστεί προσθέτουμε
ζεστό νερό.
Gefsignostis to vima.gr

Statement by the Prime Minister on
International Holocaust Remembrance Day
January 27, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on International Holocaust
Remembrance Day:
“Today, on International Holocaust Remembrance Day, we remember and pay tribute to the more
than six million Jews who were systematically persecuted and murdered by the Nazis during the Holocaust, and the millions of other victims of Nazi atrocities. We offer our deepest sympathies to their
families and loved ones and recommit our efforts to keep their memory alive for future generations.
“In 2005, the United Nations General Assembly designated January 27 as a day of remembrance to
mark the liberation of Auschwitz-Birkenau, the largest Nazi concentration and extermination camp.
On this day, we also honour the brave survivors, and recognize the heroes who risked their lives to
save others during the dark days of the Holocaust. We will continue to share their stories of courage,
hope, and perseverance against unspeakable evil, so that the pain and loss endured during the Shoah
will never be forgotten.
“One of the darkest chapters in history, the Holocaust is a stark reminder of the dangers of allowing
antisemitism, xenophobia, prejudice, and discrimination to spread unchallenged. It also reminds us
that silence must never be an option when humanity is threatened. Sadly, more than 75 years after the
liberation of Auschwitz-Birkenau that revealed to the entire world the horrors born of racism, hate,
and indifference, antisemitism is still a lived reality for Jewish communities in Canada and around the
world.
“The Government of Canada strongly opposes and condemns the disturbing rise of antisemitism
at home and abroad. Reinforcing our efforts to advance Holocaust awareness, remembrance, and
research, and to combat antisemitism is essential to promoting and protecting human rights globally.
That is why, in 2021, we announced the reappointment of the Honourable Irwin Cotler as Canada’s
Special Envoy on Preserving Holocaust Remembrance and Combatting Antisemitism. That same
year, during the Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism, Canada made concrete pledges to strengthen Holocaust remembrance efforts and to combat antisemitism and hatred. In support of those commitments, the government will lead the development of
a companion handbook to the International Holocaust Remembrance Alliance’s working definition of
antisemitism, which we adopted as part of Canada’s Anti-Racism Strategy. This handbook will help
support the adoption, understanding, and practical use of the definition across Canada, as we seek to
combat the multifaceted nature of modern antisemitism. Last year, we also hosted the National Summit on Antisemitism to better understand the pervasiveness of antisemitism in Canada and identify
actions the government can take to address key issues facing Jewish communities. And we are fighting antisemitism, disinformation, and online hate by supporting the international Inter-Parliamentary
Task Force to Combat Online Antisemitism, the Digital Citizen Initiative, the Federal Anti-Racism
Secretariat, and other initiatives that combat antisemitism and hate in Canada and around the world.
“In 2021, the government recommitted to the principles of the Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust and supported the adoption of the 2020 International Holocaust
Remembrance Alliance Ministerial Declaration. This year, as part of a strengthened and renewed
Anti-Racism Strategy, we will be launching a National Action Plan on Combatting Hate that includes actions to combat hate crimes, training and tools for public safety agencies, and investments
to support digital literacy, prevent radicalization to violence, and protect vulnerable communities.
We will continue to work with the Jewish community to combat antisemitism, Holocaust denial and
distortion, and all other forms of discrimination, to ensure that Jewish Canadians can live proudly
and openly in our country. Together, we will persevere to build a better Canada where we celebrate
diversity, compassion, and inclusion as our strengths.
“Today, as we pause to remember and honour the victims and survivors of the Holocaust, I invite all
Canadians to join me in reaffirming and strengthening our resolve to combat antisemitism and all
forms of discrimination, wherever and whenever they occur. We all have a responsibility to stop the
seeds of intolerance and hate from taking root or spreading in our communities, our country, and our
world. On this day, let us all come together and repeat the vow ‘Never Again’.”

Empty Homes Tax: one week left to declare
The City is reminding residential property owners that
February 2 is the due date for
their annual Empty Homes Tax
(EHT) declaration.
As of January 25, 79 per cent
of owners have submitted their
EHT declarations, and 40,106
still need to declare.
A declaration is required for all
residential properties in Vancouver, regardless of whether
the owner lives in the property,
or rents it out. For co-owned
properties, only one declaration
is required. A $250 by-law fine
will apply to owners who miss
the due date.
Declarations can be made
online at vancouver.ca/eht-declare.
For help making a declaration,
watch our step-by-step video

guide, chat live with an advisor
on our web site, or call 3-1-1
(outside Vancouver: 604-8737000).
Declaration instructions are also
available in English, Traditional
Chinese, Simplified Chinese,
Punjabi, Tagalog, and Vietnamese on the City’s web site.
Who will be assessed the tax?
If a declaration is not received
for a property by February 2,
it will be deemed vacant and
assessed the tax. If a late declaration of ‘occupied’ or ‘exempt’
status is made for that property
after the due date, and is verified
by the City, the tax will not
apply.
Most owners of residential
property in Vancouver will not
be required to pay the tax, as it
does not apply to principal residences, properties that are rented
out at least six months a year, or
properties that are eligible for an

exemption.
Properties that are declared vacant by their owner, or deemed
or determined vacant under the
EHT program, will be subject to
the tax at a rate of three per cent
(3%) of the property’s assessed
2021 taxable value.
All property status declarations
are potentially subject to an
audit process to determine their
validity and encourage compliance.
Background on the EHT
Learn more about the purpose,
history and impact of the Empty
Homes Tax on our web site.
The provincial government’s
Speculation and Vacancy Tax is
separate from the City’s Empty
Homes Tax; inquiries regarding
the province’s tax should be
directed to spectaxinfo@gov.
bc.ca or by calling 1-833-5542323.

Statement by the Prime Minister on the National Day of Remembrance of the Quebec
City Mosque Attack and Action against
Islamophobia
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January 29, 2022 Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the National Day of Remembrance of the
Quebec City Mosque Attack and Action against Islamophobia:
“Today, we remember the six people who lost their lives and
the 19 others who were seriously injured during the terrorist
attack at the Centre culturel islamique de Québec in SainteFoy.
“On the fifth anniversary of this tragedy, we also mark the
first National Day of Remembrance of the Quebec City
Mosque Attack and Action against Islamophobia. Today, we
pay tribute to the victims of this hateful act of terror, who
were senselessly killed at the hands of bigotry, Islamophobia, and racism. We express solidarity with the survivors and
those injured, the families and friends who lost a loved one,
and all the communities of Quebec City and across Canada
whose lives have been changed forever.
“We also honour the heroes and first responders who acted
swiftly and courageously to save the lives of worshippers.
This cowardly attack sought to instill fear and divide us.
Instead, Canadians came together and united around shared
values of diversity, peace, and respect. They showed their
support to Muslim communities in Quebec City and across
Canada by fighting discrimination, intolerance, and hatred in
all its forms.
“Canada strives to champion human rights, freedom of expression, and freedom of belief. The government condemns
Islamophobia and all forms of racism and discrimination in
our society, and that is why confronting Islamophobia is an
important part of Canada’s Anti-Racism Strategy.
“Last July, the Government of Canada held a National Summit on Islamophobia, where we committed to supporting anti
racism programs that address Islamophobia and hate-fueled
violence. We are moving forward with our intention to work
with Muslim communities on the designation of a special
representative to combat Islamophobia.
“Our strategy includes a whole-of-government approach
to tackling systemic racism with dedicated knowledge and
expertise through the Federal Anti-Racism Secretariat. It also
includes investments to empower communities to combat
different forms of racism, including Islamophobia, and to advance digital and civic literacy initiatives that address online
disinformation and hate speech. We will establish a National
Support Fund for Survivors of Hate-Motivated Crimes to
help survivors and are committed to renewing and strengthening the Anti-Racism Strategy in 2022 with a National
Action Plan to expand on our ongoing work to combat hate
and racism.
“The government will continue to strengthen gun control. On
July 7, 2021, we extended background checks to cover the
lifetime of an applicant looking to obtain a firearms licence.
We have also banned 1,500 assault-style weapons, and will
proceed with a mandatory buyback, meaning these firearms
can never be sold, transferred or bequeathed, and ensuring
they’re rendered fully and permanently inoperable at government expense. We know there is more work to do and
we want to work with any province or territory that wants to
ban handguns across their jurisdiction. Our government also
invested in the Communities at Risk: Security Infrastructure
Program, to provide funding and support for communities at
risk of hate crimes.
“On behalf of the Government of Canada, I encourage everyone to take a moment to remember the victims and survivors
of the fatal shooting at the Centre culturel islamique de Québec and to all those affected by this heinous crime. Together,
we will continue to fight against Islamophobia, and all other
forms of hatred, as we build a stronger, more diverse, and
more inclusive Canada.”

Mε ένα τηλεφώνμα στο 604-435-4580 θα έρχεται
η “ΓΝΩΜΗ” στο σπίτι σας.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τραγωδία στο Καμερούν
Οκτώ φίλαθλοι
ποδοπατήθηκαν και
έχασαν τη ζωή τους
στο Κύπελλο Εθνών
Αφρικής

Αθλητική Ενημέρωση

Ποδόσφαιρο: Δύσκολες εντός έδρας
νίκες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
Την μοναχική του πορεία στην κορυφή της Σούπερ Λίγκας
συνέχισε την Κυριακή ο Ολυμπιακός επικρατώντας της Λαμίας
εντός έδρας, ενώ με νίκες στην έδρα τους προχώρησαν και οι
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Δύο παιδιά βρέθηκαν μεταξύ
των οκτώ νεκρών, ενώ άλλοι 38
άνθρωποι τραυματίστηκαν στο
στάδιο Πολ Μπιγιά, όταν οπαδοί
που φοβήθηκαν ότι άλλοι θα
έμπαιναν στο γήπεδο αντί για
αυτούς, έσπρωχναν συνεχώς
όσους στέκονταν μπροστά τους
στην ουρά στον έλεγχο των
εισιτηρίων.

Κύπελλο: Εμεινε όρθια η Λαμία
στο «Κλ. Βικελίδης»
Ο Αρης είχε την απόλυτη κατοχή, είχε τις
ευκαιρίες, πίεσε από το πρώτο μέχρι (σχεδόν)
το τελευταίο λεπτό, αλλά η Λαμία είχε τον
Σαράνοφ.

(REUTERS/Mohamed Abd El
Ghany)
Γιώργος Γεωργακόπουλος
26.01.2022

Φωτ.: ΙΝΤΙΜΕ
Γιώργος Γεωργακόπουλος
19.12.2021
Την μοναχική του πορεία
στην κορυφή της Σούπερ
Λίγκας συνέχισε την Κυριακή
ο Ολυμπιακός επικρατώντας
της Λαμίας εντός έδρας,
ενώ με νίκες στην έδρα τους
προχώρησαν και οι ΠΑΟΚ και
Παναθηναϊκός.
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός
σημείωσε δύσκολη νίκη με σκορ
1-0 επί της μαχητικής Λαμίας
στο γήπεδο Καραϊσκάκη το
μεσημέρι της Κυριακής, με μόνο
τον Γιουσέφ Ελ-Αραμπί να νικά
τον τερματοφύλακα Μπόγιαν
Σαράνοφ των φιλοξενουμένων
στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.
Έτσι οι «ερυθρόλευκοι»
έφτασαν σε 15 αγώνες τους
41 βαθμούς, δηλαδή 11
περισσότερους από την ΑΕΚ
που όμως έχει έναν αγώνα
λιγότερο καθώς φιλοξενεί τη
Δευτέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο
της Αθήνας τον ΟΦΗ.
Ο ΠΑΟΚ, που είναι τρίτος,
ίδρωσε μέχρι να κατακτήσει
το «τρίποντο» στην Τούμπα
απέναντι στον Αστέρα, με σκορ
3-2. Η ομάδα της Τρίπολης
πήρε το προβάδισμα στο 12ο
λεπτό με τον Κέβιν Σονί, με τον
ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει λίγο πριν
το ημίχρονο χάρη στον Τσούμπα
Άκπομ.
Ο Δικέφαλος πήρε το
προβάδισμα στο 49ο λεπτό με
πέναλτι του Γιάσμιν Κούρτιτς,
αλλά οι Αρκάδες επανέφεραν το
παιχνίδι σε ισορροπία στο 60′
με τον Γιάννη Χριστόπουλο. Η
λύτρωση ήρθε στο 90′ για τους
γηπεδούχους και πάλι με πέναλτι
του Κούρτιτς.
Στην τέταρτη θέση σκαρφάλωσε
ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας
την Κυριακή στο Απόστολος
Νικολαΐδης του… κακού του
δαίμονα ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0.
Οι Ηπειρώτες σταμάτησαν στο
δοκάρι του Αλμπέρτο Μπρινιόλι
στην προσπάθεια του Μανώλη
Σάλιακα, κατά το στείρο πρώτο

ημίχρονο της αναμέτρησης,
αλλά στο δεύτερο οι Μαουρίσιο
στο 54′ και Φακούντο Σάντσες
στο 69′ νίκησαν την άμυνα τον
φιλοξενουμένων και χάρισαν τη
νίκη στους «πράσινους».
Το Σάββατο ο Παναιτωλικός
επικράτησε στο Αγρίνιο του
Ατρομήτου με 2-1, χάρη σε
τέρματα των Ντέιμπι Φλόρες
στο 3΄και Νίκου Καρέλη
στο 78′. Για την ομάδα του
Περιστερίου είχε ισοφαρίσει
ο Φάνης Μαυρομμάτης.
Την Κυριακή ο Ατρόμητος
ανακοίνωσε την απόλυση του
δεύτερου προπονητή του για
φέτος, του Γιώργου Παράσχου.
Το ματς του ΝΠΣ Βόλου με τον
Απόλλωνα Σμύρνης αναβλήθηκε
όπως και τα δύο προηγούμενα
ματς της ομάδας της Ριζούπολης
εξαιτίας κρουσμάτων κορωνοϊού
μεταξύ των ποδοσφαιριστών
της.
Τη Δευτέρα, πέρα από το ματς
της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, θα
συναντηθούν και ο Άρης με τον
Ιωνικό. Και οι δύο αγώνες, με
τους οποίους κλείνει η Σούπερ
Λίγκα για το 2021, θα αρχίσουν
στις 7.30 μ.μ.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Παναιτωλικός-Ατρόμητος 2-1
Ολυμπιακός-Λαμία 1-0
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 3-2
Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα
2-0
Βαθμολογία (ύστερα από 15
αγωνιστικές):
Ολυμπιακός 41
ΑΕΚ 30 (14 αγ.)
ΠΑΟΚ 28
Παναθηναϊκός 23 (14 αγ.)
ΠΑΣ Γιάννινα 22
ΟΦΗ 19 (13 αγ.)
Άρης 18 (14 αγ.)
Αστέρας Τρ. 17
Παναιτωλικός 15
Βόλος 15 (14 αγ.)
Ιωνικός 14 (14 αγ.)
Λαμία 11
Ατρόμητος 9
Απόλλων Σμ. 7 (12 αγ.)
Με δύο τέρματα στο β’
ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός
έσπασε την κατάρα με τον ΠΑΣ
Γιάννινα
Πηγή:kathimerini.gr

Η λαχτάρα των Καμερουνέζων
οπαδών να δουν την εθνική
τους ομάδα στο Κύπελλο Εθνών
Αφρικής, που η χώρα τους
φιλοξενεί, οδήγησε οκτώ από
αυτούς στον θάνατο προχθές
το βράδυ. Χιλιάδες φίλοι των
«Αδάμαστων λεόντων» όρμησαν
άτακτα προς τις θύρες του
γηπέδου, με αποτέλεσμα πολλοί
από αυτούς να ποδοπατηθούν.
Ο τραγικός απολογισμός χθες
το απόγευμα έκανε λόγο για
δύο παιδιά (ηλικίας 6 και 14
ετών) μεταξύ των οκτώ νεκρών,
ενώ άλλοι 38 άνθρωποι είχαν
τραυματιστεί, αρκετοί από
αυτούς σοβαρά.
Παρά την τραγωδία, ο αγώνας
του Καμερούν με τις Κομόρες
Νήσους για τη φάση των 16 του
θεσμού διεξήχθη κανονικά. Τα
γεγονότα δεν είχαν γίνει γνωστά
στην πραγματική τους έκταση
σε όσους είχαν μπει στο γήπεδο,
και κυκλοφόρησαν από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Το στάδιο Πολ Μπιγιά,
που φέρει το όνομα τού
εδώ και σχεδόν 30 χρόνια
προέδρου του Καμερούν,
είναι στην περιοχή Ολεμπέ
της πρωτεύουσας Γιαουντέ
και εγκαινιάστηκε μόλις
τον περασμένο Σεπτέμβριο,
ενόψει της διοργάνωσης του
Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Εχει χωρητικότητα 60.000
θεατών, αλλά λόγω κορωνοϊού
επετράπη η έκδοση εισιτηρίων
για το 80% των θέσεων, δηλαδή
48.000, μαζί με τις προσκλήσεις.
Ωστόσο οι αρχές ανέφεραν ότι
τουλάχιστον 50.000 οπαδοί
προσπάθησαν να μπουν στο
γήπεδο.
Περιγραφές μαρτύρων αλλά και
συμμετεχόντων στο απίστευτο
ποδοπάτημα έκαναν λόγο για
παραλογισμό των οπαδών,
που φοβούνταν ότι άλλοι θα
έμπαιναν στο γήπεδο αντί για
αυτούς, κι έσπρωχναν συνεχώς
όσους στέκονταν μπροστά τους
στην ουρά στον έλεγχο των
εισιτηρίων.
Σε διάφορα σημεία στην
περίμετρο του γηπέδου η
ασφάλεια υποχώρησε και οι
Καμερουνέζοι οπαδοί έτρεχαν
αλλόφρονες και πατούσαν όπου
έβρισκαν για να περάσουν.
Σε άλλο σημείο η αστυνομία
φέρεται να είπε στον κόσμο να
κάνει υπομονή και θα μπει στο
ημίχρονο, πράγμα που φέρεται
να αύξησε την ένταση.
Ο πρόεδρος Μπιγιά εξέφρασε
θλίψη και αποτροπιασμό
για το τραγικό γεγονός και
διέταξε άμεσα τη διενέργεια
έρευνας. Η Συνομοσπονδία του
Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (η
αντίστοιχη δηλαδή της UEFA)
ξεκίνησε κι εκείνη έρευνα.

Ο Αρης δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς
στη Λαμία. (INTIME NEWS)
Κώστας Κουκουλάς
21.01.2022
Ο Αρης είχε την απόλυτη κατοχή, είχε τις ευκαιρίες, πίεσε από το
πρώτο μέχρι (σχεδόν) το τελευταίο λεπτό, αλλά η Λαμία είχε τον
Σαράνοφ. Ο Σέρβος γκολκίπερ έμοιαζε χθες απροσπέλαστος και
κράτησε στο «Βικελίδης» το πολύτιμο 0-0 για την ομάδα του στον
πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.
Οι «κίτρινοι» ήταν σαφώς καλύτεροι, αλλά όσο και αν
προσπάθησαν, είτε οι παίκτες είτε ο Ακης Μάντζιος από τον πάγκο,
δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις για να πετύχουν το γκολ που θα
ξεκλείδωνε την αμυντική διάταξη των φιλοξενουμένων, οι οποίοι
έφυγαν με αυτό για το οποίο πήγαν στη Θεσσαλονίκη, τη λευκή
ισοπαλία.
Ο Αρης απείλησε μόλις στο 8΄ με τον Σαράνοφ να λέει «όχι»
στο σουτ του Φαμπιάνο, με τον Σέρβο να πράττει ανάλογα και
στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους, όταν με εντυπωσιακή
επέμβαση σταμάτησε το σουτ του Γκάμα. Η τελευταία πολύ καλή
στιγμή για τον Αρη ήρθε στο 50ό με τον Σαράνοφ να νικά σε τετ α
τετ τον Σούντγκρεν. Στη συνέχεια η Λαμία ισορρόπησε τον ρυθμό,
το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος.
ΑΡΗΣ: Κουέστα (60΄ Ντένις), Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς,
Λούμορ, Τζέγγο (60΄ Εντιαγέ), Σάσα, Μανσίνι, Μπερτόγλιο (74΄
Ιτούρμπε), Γκάμα (60΄ Γκαρσία), Μάνος (74΄ Λόπεθ).
ΛΑΜΙΑ: Σαράνοφ, Προβυδάκης, Γκόλεμιτς, Τζανετόπουλος,
Σαραμαντάς, Μπεχαράνο, Νούνιες (94΄ Αντέτζο), Καραμάνος (71΄
Μπαγκουρά), Τάιρον (64΄ Τζανδάρης), Ρόμανιτς, Αραμπούλι.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Κίνημα Αλλαγής: Η υπεύθυνη
στάση της παράταξής μας ενοχλεί
και τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ
27/01/2022

Το γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής σχολίασε
αιχμηρά τις επικριτικές ανακοινώσεις της ΝΔ και του
ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του Κινήματος Αλλαγής να
υπερψηφίσει την πρόταση μομφής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης κατα της κυβέρνησης αλλά ταυτόχρονα
να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ για μικροκομματικές
σκοπιμότητες, όπως την εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Οι αποψινές πανομοιότυπες ανακοινώσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
επιβεβαιώνουν ότι η υπεύθυνη στάση της παράταξής
μας ενοχλεί και τους δύο. Ήταν αναμενόμενο. Γιατί
εκλαμβάνουν την πολιτική ως άγονη αντιπαράθεση και
ακραία πόλωση», τονίζει το γραφείο Τύπου του ΚΙΝΑΛ.
Συμπληρώνει ακόμη, ότι κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ απορούν
δήθεν πώς είναι δυνατόν να μη στηρίζουμε την κυβέρνηση
μετά την αποτυχημένη διαχείριση και αυτής της κρίσης, που
οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε απίστευτη ταλαιπωρία, αλλά
και να μη ζητάμε εκλογές μέσα στην έξαρση της πανδημίας,
ενώ θρηνούμε δεκάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
«Τις απορίες τους θα λύσει ο ελληνικός λαός, όταν έρθει η
ώρα», καταλήγει το ΚΙΝΑΛ στο σχόλιό του.
Πηγή: ertnews.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΝΚΟYΒΕΡ Β.C.
Οδός Arbutus 4500, Βανκούβερ

Ευχαριστώ όλους όσους παρευρέθηκαν
στην ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ του HCV τη Δευτέρα
17 Ιανουαρίου. Τα παρόντα μέλη ψήφισαν
την ημέρα των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο
και το Διοικητικό Συμβούλιο του HCV 2022 2023 και θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13
Φεβρουαρίου 2022.
Σύμφωνα με το σύνταγμά μας, το Εκλογικό
Συμβούλιο λαμβάνει σήμερα υποψηφιότητες για
το Συμβούλιο Ελεγκτών και για το Διοικητικό
Συμβούλιο μέχρι το μεσημέρι, Παρασκευή 28
Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 34
του Συντάγματός μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Συντάγματός μας:
«Περαιτέρω υποψηφιότητες μπορούν να
παραληφθούν από το Εκλογικό Συμβούλιο που
είναι παρόν υπό την υπογραφή δύο μελών σε καλή
κατάσταση και υπογράφονται από τον υποψήφιο που
δηλώνει την αποδοχή της υποψηφιότητας και ότι
έχουν τα πλήρη προσόντα να ενεργούν στο αξίωμα,
οτιδήποτε πριν από δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από
την ημέρα των εκλογών».
Τα έντυπα υποψηφιότητας μπορούν να ληφθούν από
το γραφείο. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με
τις εκλογές μπορεί να γίνει μέσω του γραφείου
του HCV είτε στο 604-266-7148 είτε
contact@helleniccommunity.org.
HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER B.C.
4500 Arbutus Street, Vancouver

Thank you to all who attended the HCV AGM on
Monday, January 17th. The members present voted that election day for the HCV 2022 - 2023 Board
of Directors and Board of Auditors and will take
place Sunday, February 13th, 2022. In accordance
with our constitution, the Board of Elections is currently taking nominations for the Board of Auditors
and for Board of Directors until noon, Friday January 28, 2022, as per section 34 of our constitution.
According to section 34 of our Constitution:
“Further nominations may be received by
the Board of Elections present under the signatures
of two members in good standing and signed by
the nominee declaring acceptance of the nomination, and that they are fully qualified to act in the
office, anything prior to fifteen (15) days before
election day.”
Nomination forms may be obtained from the office.
Any queries related to the elections may be made
through the HCV office at either 604-266-7148 or
contact@helleniccommunity.org.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
* Το Καφενείο της “Ζεστής Γωνιάς”
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σούρεη
ήταν κλειστό για λίγες ημέρες λόγω
του Κορονοϊού.
* Τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Ανατολικού Βανκούβερ δεν έχουν κοινοποιηθεί
ακόμη.
* Αναμένονται τα ονόματα των υποψηφίων
για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ένας Πόντιος σχόλασε
νωρίτερα από την δουλειά
και γύρισε στο σπίτι χωρίς να
ενημερώσει την σύζυγό του.
Περνώντας απ’ έξω την είδε
από το παράθυρο του σπιτιού
γ*μνή. Νευριασμένος μπήκε
στο σπίτι και έκλεισε την πόρτα
με δύναμη. Από τον θόρυβο
αυτό κατάλαβε η γυναίκα του
ότι επέστρεψε και είπε στον
ερ*στή της: «Ωχ, ο άντρας μου,
μπες γρήγορα στην τουαλέτα!»
Ο πόντιος άντρας μπήκε στο
δωμάτιο με φόρα λέγοντας:
«Γιατί είσαι γ*μνή;» «Να
ήθελα να κάνω ένα ντουζάκι
αλλά χάλασε η μπανιέρα και
φώναξα τον κύριο από τον
επάνω όροφο να φτιάξει την
ζημιά». Μπήκε στο μπάνιο,
είδε τον άντρα και τον ρώτησε
ποιος είναι. «Είμαι ο γείτονας
από τον επάνω όροφο και
ήρθα να βοηθήσω την σύζυγό
σας». Μετά από λίγο έφυγε ο
ερ*στής, έκανε η γυναίκα το
μπάνιο της και ο άντρας πήρε
τηλέφωνο έναν φίλο του να
του πει τι έγινε. «Άκου φίλε τι
πήγα να πάθω… Γύρισα στο
σπίτι ξαφνικά και νόμιζα ότι η
γυναίκα μου με απατάει αλλά
τελικά είχα παρεξηγήσει. Απλά
είχε φέρει τον γείτονα από τον
επάνω όροφο να της φτιάξει τα
υδραυλικά.» Και του απαντάει
ο φίλος του: «Ποιον όροφο βρε
Πόντιε; Σε μονοκατοικία μένεις»
***
Ιάπωνες Σαμουράι αποφάσισαν
να κάνουν παγκόσμιο
διαγωνισμό για να αναδείξουν
τον καλύτερο. ‘Έτσι πηγαίνει
και ο Πόντιος Σαμουράι.
Με τη σειρά ξεκινά
ο Αμερικανός και φωνάζει στους
κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια
μύγα»! Ελευθερώνουν οι κριτές
την μύγα και ξαφνικά δίνει 1
σπαθιά ο Αμερικάνος Σαμουράι
και την κόβει στα 2. Οι κριτές
τον βαθμολογούν με 8 στα 10!
Ξεκινά ο Ρώσος και φωνάζει
στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη
μια μύγα!» Ελευθερώνουν οι
κριτές την μύγα, δίνει 2 σπαθιές
ο Ρώσος Σαμουράι και την κόβει
στα 4.
Οι κριτές τον βαθμολογούν
με 9 στα 10! Ξεκινά ο Πόντιος
και φωνάζει στους κριτές:
«Αφήστε ελεύθερη μια μύγα!»
Ελευθερώνουν οι κριτές την
μύγα, δίνει 1 σπαθιά ο Πόντιος
Σαμουράι αλλά η μύγα συνέχισε
να πετά και έφυγε. Οι κριτές τον
βαθμολογούν με 0 στα 10!
«Γιατί 0» φωνάζει τσαντισμένος
ο Πόντιος. «Γιατί η μύγα ακόμα
πετάει», λένε οι κριτές. «Ναι
μπορεί να πετάει, αλλά ρωτήστε
τη… μπορεί να γ@μ@ει;»
***
Πεθαίνει ένας που έκανε
«χόρτο» και πάει στην κόλαση.
Περπατάει σε ένα μακρύ
διάδρομο γεμάτο πόρτες.
Κοιτάει την πρώτη πόρτα και
έγραφε:
«ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ». Πάει
παρακάτω και βλέπει μια άλλη
πόρτα που έγραφε:
«ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ». Στο
τέλος του διαδρόμου περνώντας
πολλές πόρτες, βλέπει μια που
έγραφε:
«ΓΙΑ ΧΑΣΙΚΛΗΔΕΣ». Ανοίγει
την πόρτα και βλέπει βουνά
από χόρτο. Δεν πιστεύει στα
μάτια του! Πάνω σε ένα βουνό
από χόρτο καθόταν ένας
τύπος ατάραχος και «έστριβε»
τσιγάρα. Τον πλησιάζει και του
λέει: «Ρε φιλαράκο, να πάρω

λίγο χόρτο για να στρίψω και
εγώ ένα τσιγάρο;» «Και το
ρωτάς; Πάρε, πάρε!!!» του λέει
ο άλλος «Να σου πάρω και
χαρτάκια;» «Ναι, φυσικά» λέει
ο άλλος. Αφού στρίβει το πρώτο
τσιγάρο του ξαναλέει: «Να
πάρω λίγο ακόμα, για να έχω και
για το βράδυ;» «Άκου, λέει; Όλα
αυτά δικά μας είναι να ξέρεις.
Πάρε όσο θέλεις». Παίρνει
μπόλικο χόρτο και στρίβει καμιά
δεκαριά τσιγάρα και ξαναρωτάει
τον τύπο: «Φίλε, μου δίνεις για
λίγο τον αναπτήρα σου;»
Ο άλλος τον κοιτάζει περίεργα
και του λέει: «Ρε φίλε, αν είχαμε
και φωτιά, εδώ πέρα θα ήταν
παράδεισος!»
Ο σκύλος και οι κίτρινες
κάρτες
Ήταν μια φορά 2 φίλοι κι λέει
ο ένας στον άλλον:
_Πάμε σπίτι μου να σου κάνω
το τραπέζι
_και δεν πάμε του λέει ο άλλος.
_με το που φτάνουν σπίτι και
κάθονται λέει ο νοικοκύρης
_΄΄παιδί πήγαινε πάρε μου
τσιγάρα΄΄
τσακίζετε το παιδί πηγαίνει του
παίρνει τα τσιγάρα. μετά από
λίγο λέει
΄΄γυναίκα φέρε μπίρες΄΄
με το που το λέει τσακίζεται
η γυναίκα και του φέρνει τις
μπίρες! μετά από λίγο λέει
΄΄πεθερά φτιάξε φαΐ να φάμε΄΄
με το που το λέει τσακίζεται
η πεθερά φτιάχνει φαγητό σε
κλάσματα δευτερολέπτου.
_΄΄καλά ρε΄΄ του κάνει ο φίλος
΄΄τι κάνεις και τους έχεις όλους
σούζα εδώ μέσα΄΄
_΄΄άκου να που πω μια ιστορία΄΄
του λέει
_κάποτε εδώ απέναντι υπήρχε
ένας ο οποίος είχε ένα σκύλο
και γάβγιζε κάθε νύχτα και δεν
μας άφηνε να κοιμηθούμε! μια
μέρα λέω σε αυτόν που τον είχε
να μαζέψει τον σκύλο γιατί θα
έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα
αλλά εκείνος δεν με άκουσε!
την πρώτη νύχτα λοιπόν αφού
γάβγιζε ο σκύλος βγαίνω έξω
και του τραβάω μια κίτρινη
κάρτα! την δεύτερη νύχτα αφού
γάβγιζε πάλι ο σκύλος βγαίνω
έξω και του τραβάω μια δεύτερη
κιτρίνη κάρτα! ε την τρίτη μέρα
δεν άντεξα αρπάζω το δίκαννο
βγαίνω έξω και του παίζω μια
και πάρτον κάτω τον σκύλο.
_΄΄και καλά ρε΄΄του λέει ο 2ος
΄΄που κολλάει αυτή η ιστορία με
αυτό που γίνεται εδώ πέρα.
_΄΄απλούστατα΄΄ λέει ο πρώτος
΄΄όλοι από δω μέσα έχουν από 2
κίτρινες κάρτες΄΄.
Τα δώρα
Είναι τρεις τύποι και παίρνουν
μέρος σε μία μικρή λοταρία για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τελικά, κερδίζει ο καθένας τους
από ένα μικρό δώρο για το σπίτι.
Ο ένας κερδίζει μία
σφουγγαρίστρα, ο άλλος ένα
βάζο και ο άλλος μια βούρτσα
για την λεκάνη της τουαλέτας.
Περνάει μία εβδομάδα, και όταν
ξανασυναντιούνται συζητάνε για
τα δώρα τους:
“Ασε, καταπληκτική
σφουγγαρίστρα!
Τη χρησιμοποίησα, και κάνει
καταπληκτική δουλειά. Τα
καθαρίζει όλα τέλεια.” λέει ο
πρώτος.
“Ναι, και το βάζο που πήρα
είναι πολύ όμορφο! Οποίος
μπαίνει στο σπίτι με ρωτάει από
που το πήρα!” λέει ο δεύτερος
Ρωτάνε και τον τρίτο “Εσένα
πως σου φαίνεται η βούρτσα της
λεκάνης;”
“Αστε ρε παιδιά,” λέει

ξινισμένος, “μου φαίνεται θα το
ξαναγυρίσω σε χαρτί υγείας...”

Ο κεκές

Ήτανε μια φορά τρεις φίλοι
ο Αλέξης ο Κώστας και
ο Πέτρος ο κεκές(δηλαδή δεν
μπορούσε να τα βγάλει τα
λόγια του έχω εύκολα. Είχαν
πάει διακοπές και θα έμεναν
σε ένα τεράστιο ξενοδοχείο.
Πάνε λοιπόν στην reception και
αυτή τους δίνει ένα δωμάτιο
που βρισκόταν στο 20 πάτωμα.
Τα ασανσέρ ήταν χαλασμένα
όποτε έπρεπε να ανεβούν τις
σκάλες. συμφωνούν λοιπόν
να λέει ο καθένας τους μια
ιστορία σε κάθε όροφο που
ανέβαιναν για να περάσει η
ώρα. Λέει ο Αλέξης μια λέει και
ο Κώστας φτάνει και η σειρά
το Πέτρου: “Μ,μ,μια φφφορα
και και ένα καιρό...” Καλά
άστο του λένε δεν πειράζει θα
πούμε εμείς. Όποτε φτάνουνε
στον δέκατο πάτωμα λέει ο
Αλέξης μια ιστορία λέει κι ο
Κώστας έρχεται και η σειρά του
Πέτρου ξανά τα ίδια:”Μ μμμια
φφφορα και...” Καλά άστο ρε
πούστη μου αφού ξέρεις ότι
δεν boris να μιλήσεις εύκολα.
Λέει μια ιστορία ο Αλέξης στον
18 πάτωμα λέει και ο Κώστας
στο 19 και ετοιμάζεται πάλι ο
Πέτρος να πει κι αυτός κάτι και
το σταματάνε οι άλλοι λέγοντας
του να μην ανήσυχη γιατί είχαν
μόνο ένα ακόμη όροφο. Λέει
τότε και ο Πέτρος:”
Ρε “μαμαμαλακες” ξεξεχάσαμε
το κκκκλλειδί στην reception.”
Το χαρτονόμισμα των 100
ευρώ
Ένας λογιστής γυρνά αργά
στο σπίτι του μία νύχτα:
– Ανησύχησα! Που στο καλό
ήσουνα; Ρωτά η γυναίκα του.
– Α, λέει αυτός, δεν ήταν τίποτε.
Πήγα να κάνω ένα τατουάζ.
– Τατουάζ; Τι τατουάζ έκανες;
– Ένα χαρτονόμισμα των 100
ευρώ στα γεννητικά μου όργανα,
λέει αυτός περήφανα.
– Χαρτονόμισμα; Μα τι στο
καλό σκεφτόσουνα; Δεν
καταλαβαίνεις ότι αυτό που
έκανες είναι τρελό;
– Μπα, είχα τους λόγους μου.
Πρώτον μου αρέσει να βλέπω
τα λεφτά μου να αυξάνονται,
δεύτερον, μου αρέσει να παίζω
με τα λεφτά μου, τρίτον μου
αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια
μου, και τέταρτον έτσι θα μπορώ
να σου δίνω 100 ευρώ όποτε το
θελήσεις!»
Ο παράδεισος
Ήταν καμιά 10ρια άτομα στον
Αγ. Πέτρο για να τους στείλει
αναλόγως στην Κόλαση ή στον
Παράδεισο..
Αφού έστειλε σχετικά όλους
στην Κόλαση φτάνει και στον
τελευταίο τον οποίο τον έστειλε
στον Παράδεισο..
Πετάγεται ένας και του λέει…
– Καλά τρελός είσαι; Αυτός
είναι οδηγός λεωφορείου
και περνάει με κόκκινο, δεν
υπολογίζει τους πεζούς,τρέχει
σαν τρελός,παρανομεί
καθημερινά τον ΚΟΚ…κτλ
Και ο άγιος του απαντάει..
– Μπορεί,αλλά είναι ο μόνος
από όλους εσάς που στην βάρδιά
του κάνει 50 άτομα να κάνουν
τον σταυρό τους!
πολύ καλυτέρα…

Με τη Γεωργία: Ποτάμι αλληλεγγύης στο κέντρο της Αθήνας
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Ανθρώπινο ποτάμι
πλημμύρισε το κέντρο της
Αθήνας υπέρ της 24χρονης
κοπέλας και συνθήματα
κατά της έμφυλης βίας, των
βιασμών και της πατριαρχίας.
Με πανό που ανέφεραν
«Αδελφή μου εγώ σε
πιστεύω», αλλά και
συνθήματα όπως «τίποτα ροζ
στα πάρτι βιαστών» και «τα
πλουσιόπαιδα το σύστημα
συγκαλύπτει» πλήθος κόσμου
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα
φεμινιστικών, και όχι μόνο,
οργανώσεων για μια μεγάλη,
πολύχρωμη κινητοποίηση
διαμαρτυρίας.
Η συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε στη
σκιά των όσων τραγικών
αποκαλύφθηκαν για ακόμη
μια φορά, μέσα από τις
καταγγελίες και τις δημόσιες
παρεμβάσεις της θαρραλέας
24χρονης κοπέλας, η οποία
έσπασε τον φόβο και
κατήγγειλε τον ομαδικό
βιασμό της σε πάρτι σε
ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
Οι συμμετέχοντες στην
κινητοποίηση εκφράζουν
τη συμπαράσταση και
αλληλεγγύη τους στην
Γεωργία, δίνουν και παίρνουν
δύναμη από τη στάση της,
ενώ δηλώνουν δίπλα σε όλα
τα θύματα έμφυλης βίας,
βιασμού και σεξουαλικής
κακοποίησης/ εκμετάλλευσης.
«Στεκόμαστε αλληλέγγυες
σε όλα τα θύματα του
κυκλώματος βιασμού και θα
είμαστε εδώ να παλέψουμε
μέχρι τέλους ώστε να μην
βρεθεί καμία άλλη αδερφή
μας στην ίδια θέση και οι
θύτες να τιμωρηθούν»,
ανέφερε μεταξύ άλλων το
κάλεσμα για τη σημερινή
συγκέντρωση.
Μαζική και δυναμική
συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε και στη
Θεσσαλονίκη, την πόλη που
βρίσκεται στο επίκεντρο των
τελευταίων τρομακτικών
εξελίξεων.

AHEPA E-News
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AHEPA Family Celebrates Epiphany, Honors Greek Orthodox Archdiocese
Last week, the AHEPA family attended Epiphany celebrations in Tarpon Springs, Fla., and kicked-off
events to commemorate AHEPA’s Centennial Anniversary.
As part of the festivities, AHEPA held its 88th Annual Epiphany banquet where Supreme President Jimmy Kokotas presented the inaugural AHEPA Twin Pillars of Hellenism Award to His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, who accepted the award on behalf of the Greek Orthodox Archdiocese
of America, Jan. 5, 2022, at the Spanos Hellenic Center at St. Nicholas Greek Orthodox Church.

Είτε αγοράζετε ή πωλείτε, είμαι αφοσιωμένος να επιβλέψω
την συναλλαγή σας με την πιο ανώτερη φροντίδα και εμπιστοσύνη.
Εγώ είμαι Εκεί όταν με χρειάζεστε-επικοινωνήστε μαζί μου ανά
πάσα στιγμή για να ενημερωθήτε Πάνω για όλες τις ανάγκες
ακίνητων περιουσιών σας και για τις ερωτήσεις σας που Έχετε για
την αγορά ή την πώληση ακινήτων, μεγάλες ή μικρές!

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

“I am proud to
stand before you
this evening in
order to receive
– on behalf of
the Archdiocese
– the inaugural
AHEPA Twin
Pillars of Hellenism Award,”
Archbishop
Elpidophoros
said in acceptance of
the award. “It
is spiritually
invigorating
to witness
AHEPA’s
commitment
to Orthodoxy
and Hellenism.
AHEPA! One
Pillar established one
hundred years
ago, together with the other, our Sacred Archdiocese — the premier Eparchy of the Ecumenical Throne.
Together, we uphold what is best, as well as what is most noble and true of our shared Greek Orthodox
tradition.”
Additionally, former U.S. Rep. Michael Bilirakis received the AHEPA Lifetime Achievement Award
(accepted by his son, U.S. Rep. Gus Bilirakis) and Manuel Pihakis received AHEPA Hall of Fame honors
for excellence in Wrestling.
In addition to Supreme President Kokotas, Daughters of Penelope Grand President Kathy Bizoukas,
Maids of Athena Grand President Maria Ana Pantelous, Chairman of the Board Nicholas A. Karacostas,
PSP; Sons of Pericles Supreme Secretary Dino Giallourakis, and AHEPA Family National Lodge officers
and Board members, attended events throughout the week.
The Supreme Lodge and Board of Directors also held meetings and AHEPA Chapter 16’s Epiphany Golf
Tournament at the Innisbrook Golf Resort in Palm Harbor, Fla., served as part of the festivities. Jan. 8,
2022.

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 46 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Οι επιχειρησιακές δυνατότητες των Rafale:
Αναχαιτίσεις, αερομαχίες και μακρά πλήγματα
(Γράφημα)
Στις δυνατότητες του αεροσκάφους, η κάσκα του χειριστή τού επιτρέπει να εγκλωβίζει
στόχους, απλώς στρέφοντας το κεφάλι προς την κατεύθυνσή τους
Βασίλης Νέδος 19.01.2022
Η έκδοση Rafale F3R είναι η πιο
σύγχρονη του αεροσκάφους, που
βγαίνει αυτή τη στιγμή από τη
γραμμή παραγωγής της γαλλικής
Dassault.

τους.
Υποστρατηγικών δυνατοτήτων
είναι ο αέρος-εδάφους πύραυλος
Scalp EG, που θα φέρει το
δελταπτέρυγο αεροσκάφος

Νέα σελίδα στις ένοπλες δυνάμεις
με τα Rafale και τις Belharra
20/01/2022
Νέα σελίδα στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τα Rafale να είναι
η πρώτη κίνηση στην υλοποίηση ενός μεσοπρόθεσμου
σχεδιασμού.
Τα νέα όπλα που αποκτά η χώρα μας στέλνουν μήνυμα
αποτρεπτικής ισχύος, δημιουργώντας μία αδιαπέραστη ασπίδα.
Η νέα σελίδα για τις Ένοπλες Δυνάμεις των όπλων που
“μιλάνε” μεταξύ τους, μόλις ξεκίνησε και αυτό σηματοδοτείται
με την άφιξη των έξι Rafale που σε βάθος διετίας θα γίνουν 24.
Και το 2024, που τα Rafale θα γεμίσουν την πίστα της 332
Μοίρας, τα πρώτα F-16, που αναβαθμίζονται στην ΕΑΒ σε
Viper θα επιστρέφουν και αυτά στις δικές τους «φωλιές».
Έναν χρόνο μετά οι πρώτες δυο φρεγάτες Belharra θα
καταπλεύσουν στο ναύσταθμο Σαλαμίνας.
O Στέφανος Καραβίδας, Επισμηναγός E.A., Υποψήφιος
Διδάκτορας Γεωπολιτικής, αναφέρει: «Η ένταξη στο Ελληνικό
οπλοστάσιο
των φρεγατών Belharra, Rafale με SCALP & πυραύλους
METEOR, F-16 με έξυπνα όπλα και Spike N Los, μετατρέπουν
το Αιγαίο σ’ ένα φονικό πλέγμα αντιπρόσβασης και άρνησης
περιοχής».
Τα τρία αυτά νέα όπλα μεταφέρουν στοιχεία και δεδομένα
μεταξύ τους, μπορούν να δώσουν συντεταγμένες βολής το ένα
στο άλλο και με αυτό τον τρόπο δημιουργούν μια αδιαπέραστη
αποτρεπτική ασπίδα.

Διαθέτει σύστημα σύζευξης
Link-16, καθώς επίσης
ολοκληρωμένο σύστημα
αυτοπροστασίας Electronic
Warfare Suite – SPECTRA και
ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης
Active Electronically Scanning
Antenna (AESA). Διαθέτει
ηλεκτροοπτικό αισθητήρα
Front Sector Optronics (FSO),
ο οποίος δίνει τη δυνατότητα
στον ιπτάμενο, χωρίς να
ανιχνεύεται, να αποκαλύψει
στόχους σε μεγάλη απόσταση.
Για αποστολές κρούσης
χρησιμοποιεί Scalp EG και
Exocet και για αποστολές αέροςαέρος Mica FR/IR και Meteor.
Πτήση «super-cruise»
Το δικινητήριο Rafale (ένα
ακόμα στη μακρά παράδοση
δικινητήριων της Π.Α.) είναι
ικανό για πτήση «super-cruise»,
δηλαδή να πετάει υπερηχητικά
δίχως την ανάγκη μετάκαυσης.
Μέγιστη ταχύτητα που μπορεί
να φθάσει είναι 1,6 Mach. Τα
όπλα, το ραντάρ και το σύστημα
αυτοπροστασίας του Rafale
βρίσκονται στην κορυφή της
σχετικής τεχνολογίας.
Ο πύραυλος αέρος-αέρος
Meteor έχει δυνητική μέγιστη
εμβέλεια τα 200 χιλιόμετρα,
ωστόσο η πραγματική απόδειξη
φονικότητάς του είναι ότι από
τη στιγμή που θα εγκλωβίσει
στόχο σε απόσταση έως και 60
χιλιόμετρα, τότε αυτός είναι
αδύνατο να ξεφύγει (η λεγόμενη
«no escape zone»).
Ο Meteor είναι ιδανικός για
πλήγματα κατά αεροσκαφών
που επιχειρούν στη ζώνη
υποστήριξης των αντίπαλων
μαχητικών. Για παράδειγμα,
μπορεί να πλήξει από απόσταση
ιπτάμενα τάνκερ,
ή κατασκοπευτικά αεροσκάφη
που πετούν πολύ μακριά από την
πρώτη γραμμή.
Ο Scalp EG
Στις δυνατότητες του αεροσκάφους, η κάσκα του χειριστή
τού επιτρέπει να εγκλωβίζει
στόχους, απλώς στρέφοντας το
κεφάλι προς την κατεύθυνσή

πολλαπλών ρόλων. Εναλλακτικά
μπορεί να εκτοξεύσει και
Exocet, μεγάλος αριθμός
των οποίων ήδη υπήρχε στο
οπλοστάσιο της Π.Α. Φέρει
επίσης βλήματα μεγίστης
ακριβείας αέρος-εδάφους Aasm.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατ’
ορισμένες εκτιμήσεις αμυντικών
αναλυτών ο τύπος Aasm είναι
το βλήμα που χρησιμοποιήθηκε
προκειμένου να καταστρέψει
το καλοκαίρι του 202, την
αεροπορική βάση Αλ Γουατίγια
στη Λιβύη, όπου οι Τούρκοι
είχαν αποθηκεύσει οπλικά
συστήματα.
Η κάσκα του χειριστή ενός Rafale του επιτρέπει να εγκλωβίζει
στόχους, απλώς στρέφοντας το
κεφάλι προς την κατεύθυνσή
τους. Ηδη χρησιμοποιούνται
αυτές οι κάσκες στα πιο
προηγμένα F-16 της Π.Α., αν
και με λιγότερο θεαματικά
αποτελέσματα. Το σύστημα
αυτοπροστασίας Electronic
Warfare Suite – SPECTRA
που διαθέτουν τα Rafale είναι
ίσως το πλέον προηγμένο
τεχνολογικά σύστημα του
αεροσκάφους. Πρόκειται
πρακτικά για ένα σύστημα
ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο
έχει δυνατότητα «jamming»
αλλά και ανάλυση εισερχομένων
εκπομπών. Εν ολίγοις, δίνει
στον χειριστή τη δυνατότητα να
αντιληφθεί εάν το αεροσκάφος
του έχει εγκλωβιστεί.
Το Rafale μπορεί να
καλύψει όλο το φάσμα των
επιχειρησιακών αποστολών,
από αναχαιτίσεις και αερομαχίες
έως μακρά πλήγματα. Συνολικά
μπορεί να μεταφέρει έως 9,5
τόνους εξωτερικών φορτίων,
ενώ, όπως και τα Μιράζ, μπορεί
να ανεφοδιαστεί κατά τη
διάρκεια πτήσης.
Η κρίσιμη αμυντική
συνεργασία με τη Γαλλία
Μόλις ένα χρόνο μετά την
παραγγελία για 24 μαχητικά
αεροσκάφη τύπου Rafale,
τα πρώτα έξι αναμένεται να
προσγειωθούν σήμερα στην
Τανάγρα, με τον Ελληνα

πρωθυπουργό να παρευρίσκεται
στην τελετή παραλαβής,
σύμφωνα με ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας της εφημερίδας Le
Monde στην Αθήνα, Μαρίνα
Ράφενμπεργκ. Το συνολικό
κόστος των αεροσκαφών
εκτιμάται στα 3,3 δισ. ευρώ, με
την Αθήνα να σχεδιάζει
την απόκτηση τριών φρεγατών
Belhara από τον γαλλικό όμιλο
ναυπηγείων Naval Group, έναντι
3 με 5 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα έχει
επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για
την αγορά πέντε κορβετών Gowind από τη Naval Group.
«Η θέση της Ελλάδας έχει
αλλάξει στα μάτια των διεθνών
της εταίρων. Η χώρα ξεπέρασε
την οικονομική κρίση, το
μεταναστευτικό σοκ και έπαψε
να εκλιπαρεί για κεφάλαια.
Αντίθετα, έγινε πάλι σημαντικός
εταίρος για αμυντικά
προγράμματα και συμβόλαια.
Μην ξεχνάτε ότι όταν ο πρόεδρος Μακρόν ταξιδεύει
στην Ελλάδα, συνοδεύεται από
σημαντικούς επιχειρηματίες»,
είπε η Ντοροτέ Σμιτ, επικεφαλής
του προγράμματος Τουρκίας
και Μέσης Ανατολής του
ινστιτούτου IFRI.
Ο ετήσιος αμυντικός
προϋπολογισμός της Ελλάδας
έφθασε το 2021 τα 5,5 δισ.
ευρώ, αύξηση 41% σε σύγκριση
με το 2020. Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη υποστηρίζει, όμως,
ότι οι επενδύσεις αυτές είναι
αναγκαίες. Την ίδια στιγμή,
η γαλλοελληνική προσέγγιση
εκνευρίζει την Άγκυρα.
Εμανουέλ Μακρόν και
Κυριάκος Μητσοτάκης
είναι οι δύο πιο ένθερμοι
υποστηρικτές της στρατηγικής
αυτονομίας της Ευρώπης. Για
τη Γαλλία, η παρουσία της
στην Ανατολική Μεσόγειο
ενισχύει τις φιλοδοξίες της
αυτές, ενώ για την Ελλάδα,
τέτοιες διπλωματικές συμφωνίες
έχουν καταστεί αναγκαίες για
την ανάσχεση της τουρκικής
επιθετικότητας.
kathimerini.gr

Τα Rafale πλήττουν στρατηγικούς στόχους σε βάθος 500
χλμ ενώ δημιουργούν συνθήκες απαγόρευσης εναέριας
κυκλοφορίας, με
τους πυραύλους METEOR που η εμβέλειά τους ξεπερνά τα 100
χλμ.
Αλλά και οι φρεγάτες Belhαrra με την εμβέλεια του ραντάρ
της στα 300 χλμ, μπορεί να καθοδηγήσει τους πυραύλους Aster
30 σε εναέριους στόχους πολύ πριν αυτοί απειλήσουν το πλοίο
με
τα δικά τους όπλα.
«Τα Ελληνικά όπλα είναι ικανά και με τη βοήθεια
της γεωγραφίας να καταστήσουν το Αιγαίο de facto Ελληνική
λίμνη και ν’ αναδείξουν τον Ελληνισμό γεωστρατηγικό πόλο
στην Αν. Μεσόγειο και ρυθμιστή των εξελίξεων», αναφέρει
ο κ. Καραβίδας.
Οι νέες φρεγάτες όμως έχουν και ιδιαίτερες ικανότητας
στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο ο οποίος ενισχύεται και από τα 7
νέα ελικόπτερα MH-60 ROMEO, που δυο από αυτά περνούν
στην Ελληνική κυριότητα εντός του τρέχοντος έτους.
Οι νέες τορπίλες για τα υποβρύχια τύπου 214 είναι ένας
επιπλέον άσσος στην φαρέτρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ
ήδη προγραμματίζεται και η αναβάθμιση στο σύστημα μάχης
σε περίπου 180 αρμάτων μάχης.
Ρεπορτάζ: Γιώργος Σιδέρης
Πηγή: ΕΡΤ

Νίκος Αντύπας: Πέθανε ο σπουδαίος
συνθέτης και μουσικός
31/01/2022

Την είδηση του θανάτου του
γνωστοποίησε μέσω Instagram
η Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Θλίψη σκόρπισε η είδηση του
θανάτου του σπουδαίου συνθέτη
και μουσικού, Νίκου Αντύπα.
Δείτε την ανάρτησή της
«Νίκο μου μεγαλώσαμε ξαφνικά…
Ο, τι αφήσαμε στη μέση θα το
ολοκληρώσω στο υπόσχομαι….
Μαρία μου και Εμανουέλλα μου έφυγε ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
«Ελεύθερος ξανά , παντού και πουθενά ο, τι αγαπώ θα σωθεί
κι εγώ στο κόσμο θα βγω απ την αρχή …» έγραψε, μεταξύ
άλλων, η ερμηνεύτρια, αποχαιρετώντας τον.

Τα Rafale στην Ελλάδα: Δείτε φωτογραφίες
από την άφιξή τους στην Τανάγρα
19 Ιανουαρίου 2022

Μητσοτάκης: Για την απόκτηση
των Rafale, δεν έχουμε ανάγκη
την άδεια κανενός (Photos)
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Απαλλάσσονται από κάθε φόρο τα καταδυτικά
και πτητικά επιδόματα των ένστολων.
19 Ιανουαρίου 2022
Στην τελετή υποδοχής των έξι μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην
Τανάγρα παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της τελετής άφιξης των αεροσκαφών από τη
Γαλλία:

Με έξι νέα μαχητικά αεροσκάφη Rafale στη δύναμή της βρίσκει το 2022 την Πολεμική Αεροπορία.
Το ρολόι έγραφε 12:44, μεσημέρι Τετάρτης 19 Ιανουαρίου 2022, όταν τα έξι δικινητήρια γαλλικά
μαχητικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα.
Ωρα 09:25 Γαλλίας (δηλαδή ακριβώς στις 10:25 ώρα Ελλάδος), τα έξι Rafale απογειώθηκαν από το Ιστρ
της Γαλλίας. Επειτα από μήνες εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής, οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι που
επελέγησαν για να οδηγήσουν την Πολεμική Αεροπορία προς την εποχή των μαχητικών αεροσκαφών
πέμπτης γενιάς, ήταν έτοιμοι και με πιστοποίηση από την Dassault, την κατασκευάστρια εταιρεία
των Rafale. Ετοιμοι, οι πρώτοι οκτώ Έλληνες πιλότοι όχι απλώς για μια επιχειρησιακή πτήση με τα Rafale αλλά και για την εκπαίδευση άλλων Ελλήνων ιπταμένων, αφού οι πρώτοι οκτώ έχουν πιστοποιηθεί
και ως εκπαιδευτές στα Rafale.
Κάποιες από τις ικανότητές τους αυτές, οι Έλληνες πιλότοι που βρίσκονταν στο κόκπιτ των Rafale για
την απευθείας πτήση των δύο ωρών από το Ιστρ της Γαλλίας στην Τανάγρα της Ελλάδας, τις έδειξαν
λίγο πριν την πρώτη προσγείωση των δικινητήριων γαλλικών μαχητικών στον διάδρομο της 114
Πτέρυγας Μάχης απ’ όπου θα επιχειρούν στο μέλλον.

ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Οι ριπές του ανέμου είναι έτοιμες να
φυλάξουν τους ελληνικούς ουρανούς. Μέσα στο 2022 θα αφιχθεί
και η δεύτερη εξάδα και ως τα μέσα του 2023 η τρίτη, για να
ακολουθήσουν αμέσως μετά και τα υπόλοιπα έξι.
Η απόκτησή τους συνδέεται με την ανανέωση του υλικού της
πολεμικής μας αεροπορίας, που είχε χαρακτηριστεί κατεπείγουσα,
απαντά ωστόσο και στις επίκαιρες ανάγκες της αμυντικής μας
θωράκισης και στις συνθήκες πάνω από το εθνικό έδαφος και
στο Αιγαίο, συνεχίζοντας την παράδοση της ελληνογαλλικής
συνεργασίας, που ξεκινά από τη Μεταπολίτευση.
Πρόκειται για μια γεωστρατηγική εξέλιξη πρώτης γραμμής, που
καθιστά την αεροπορία μας μια από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη
και τη Μεσόγειο. Σφραγίζει την αμυντική συμπαράταξη Ελλάδας
και Γαλλίας, δινοντας νέα πνοή στην προοπτική της ευρωπαϊκής
στρατηγικής αυτονομίας.
Τα νέα Rafale είναι έτοιμα να απογειωθούν για ένα νέο, πιο
ειρηνικό αύριο για την ευρύτερη περιοχή. Σε λίγο, θα επιχειρούν
δίπλα σε νέες γαλλικές φρεγάτες, με τις οποίες μοιράζονται κοινή
επιχειρησιακή φιλοσοφία».
«Για την απόκτηση των Rafale, δεν έχουμε ανάγκη την άδεια
κανενός. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω πως με την ίδια
αποφασιστικότητα που κλείνουμε την πόρτα σε κάθε απειλή,
κρατάμε ανοιχτά τα παράθυρα διαλόγου. Τα νέα μαχητικά θα
ενταχθούν στη μοίρα Γεράκι.

«Γεράκι red καλωσορίσατε στο σπίτι σας, καλές προσγειώσεις πάντα με ασφάλεια», το μήνυμα
του πύργου ελέγχου προς τους πιλότους των τεσσάρων μονοθέσιων και των δύο διθέσιων rafale στην
πρώτη τους επικοινωνία με την Τανάγρα κατά τη διάρκεια της πρώτης προσέγγισης των μαχητικών
αεροσκαφών στην Πτέρυγα Μάχης όπου εντάσσονται.
Ως είθισται, οι Έλληνες πιλότοι των τεσσάρων μονοθέσιων και των δύο διθέσιων Rafale (με τα οποία
πετούσαν ως συγκυβερνήτες και δύο εκπαιδευτές πιλότοι της Dassault), προτού προσγειωθούν έκαναν
προσομοίωση touch and go,
χαμηλή πτήση πάνω από τον
διάδρομο της αεροπορικής
βάσης και χαιρέτησαν όσους
παρακολουθούσαν
την πρώτη τους προσγείωση
σε ελληνικό αεροδρόμιο
κινώντας τα φτερά
των αεροσκαφών δεξιά και
αριστερά.
Καλές πτήσεις και καλές
προσγειώσεις στους πιλότους
των Rafale και σε όλους
τους χειριστές των
μαχητικών αεροσκαφών
της ελληνικής Πολεμικής
Αεροπορίας.

Όπως “Ιέραξ”
ονομάστηκε ένα
από τα πρώτα
στατιωτικά
αεροπλάνα που
έλαβε ξανά η
Ελλάδα πριν
από 110 χρόνια
από τη Γαλλία
επί Ελευθερίου
Βενιζέλου.
Ακολούθησαν
χρόνια ακμής
και θριάμβων
για την Ελλάδα.
Καλωσορίζω τους χειριστές των Rafale, που τα έφεραν εδώ από τη
Γαλλία, με τα λόγια του Ελευθερίου Βενιζέλου:
Η Ελλάς θα παρακολουθεί πάντα την πρόοδο των εθνών κι έχω την
ελπίδα πως διά των αεροπλάνων μας, θα ανυψωθεί η εθνική μας
ελπίδα», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Απαλλάσσονται από κάθε φόρο τα πτητικά και καταδυτικά
επιδόματα των ενστόλων
Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι απαλλάσσονται από κάθε
φόρο τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα για το προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ειδικότερα, στο εξής τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα που
αφορούν πτήσεις, επιχειρήσεις αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων,
υποβρύχιες καταστροφές, απαλλάσσονται από κάθε φόρo. Το μέτρο
αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
Το μέτρο θα ισχύει και για αποζημιώσεις στελεχών που παρέχουν
ιατρική βοήθεια με αεροπορικά μέσα.
«Είναι η ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης της Πολιτείας για
εκείνους που αγρυπνούν για να προοδεύει η Ελλάδα με ασφάλεια»,
τόνισε ο Πρωθυπουργός.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

«Ξεφουσκώνει» η κρίση - Λογικεύτηκαν
οι ΗΠΑ - Απάντηση Α.Μπλίνκεν
στο τελεσίγραφο της Μόσχας:
«Προτιμάμε την διπλωματία»

26/01/2022

Η Ουκρανία είναι μόνο εταίρος της συμμαχίας

Οι ΗΠΑ κατέθεσαν την γραπτή
τους απάντηση στις απαιτήσεις
ασφαλείας του Κρεμλίνου για
την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ
Οι ΗΠΑ τελικά προτίμησαν
την διπλωματική οδό στο
ζήτημα της Ουκρανίας και
τις σχέσεις με την Μόσχα
κάνοντας έτσι “πίσω” στο
ρωσικό τελεσίγραφο που
είχε ουσιαστικά επιβάλει η
τελευταία προς το ΝΑΤΟ
ολόκληρο.
Ο ίδιος ο Αμερικανός ΥΠΕΞ
Α.Μπλίνκεν σε δήλωση του
είπε ότι: “Θέλουμε να δώσουμε
προτεραιότητα στον διάλογο
και την διπλωματία”
Ο Μπλίνκεν είπε ότι η
γραπτή επιστολή, που
παραδόθηκε σήμερα στη
Ρωσία, έχει μια «αρχική και
ρεαλιστική» αξιολόγηση των
ανησυχιών που έχει εγείρει
η Μόσχα, προσθέτοντας ότι
η απάντηση συντάχθηκε
πλήρως συντονισμένα με την
Ουκρανία και τους Ευρωπαίους
συμμάχους της Ουάσινγκτον.
«Όλα όσα αναφέρονται
χαράζουν μια σοβαρή
διπλωματική πορεία προς
τα εμπρός, αν η Ρωσία το
επιλέξει», είπε ο Μπλίνκεν
σε δημοσιογράφους,
προσθέτοντας ότι αναμένει να
έχει επακόλουθη συζήτηση με
τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ μέσα στις
επόμενες ημέρες.
Οι δηλώσεις έρχονται σε
συνέχεια της είδησης ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες
κατέθεσαν το απόγευμα της
Τετάρτης την γραπτή τους
απάντηση στις απαιτήσεις

Ρωσία: Το ΝΑΤΟ δεν έχει
αναλάβει την υποχρέωση
να υπερασπιστεί την
Ουκρανία
ΤοΒΗΜΑ Team
27.01.2022

ασφαλείας του Κρεμλίνου για
την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ,
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε
ανακοίνωσε το ρωσικό
υπουργείο Εξωτερικών.
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ
στη Μόσχα, Τζον Σάλιβαν
παρέδωσε την απάντηση στον
υφυπουργό Εξωτερικών της
Ρωσίας, Αλεξάντερ Γκρούσκο,
σύμφωνα με πληροφορίες του
πρακτορείου TASS.
Ο Τζον Σάλιβαν παρέδωσε
τις απαντήσεις στον Ρώσο
υφυπουργό Εξωτερικών
Αλεξάντρ Γκρουσκό κατά την
διάρκεια συνάντησης που είχε
μαζί του. «Κατά την διάρκεια
της συνάντησης ο επικεφαλής
της αμερικανικής διπλωματικής
αποστολής παρέδωσε τις
γραπτές απαντήσεις της
αμερικανικής κυβέρνησης στο
σχέδιο της διμερούς συμφωνίας
που είχε παρουσιάσει νωρίτερα
η ρωσική πλευρά», αναφέρεται
στην ανακοίνωση του ρωσικού
υπουργείου Εξωτερικών,
επισημαίνοντας ότι η συνάντηση
έγινε έπειτα από παράκληση του
Αμερικανού πρέσβη.
Ο Σάλιβαν παρέμεινε στο
υπουργείο Εξωτερικών λίγο
περισσότερο από μισή ώρα,

μεταδίδει το πρακτορείο TASS,
αναφέροντας ότι δεν προέβη σε
κανέναν σχόλιο τόσο κατά την
άφιξή του στο υπουργείο όσο
και κατά την αναχώρησή του
από αυτό.
Οι ΗΠΑ δεν έχουν
δημοσιοποιήσει την απάντησή
τους (και έχουν ζητήσει από τη
Ρωσία να μην το κάνει)
Η Μόσχα έχει ζητήσει
εγγυήσεις ότι το ΝΑΤΟ δεν θα
δεχτεί ποτέ την Ουκρανία και
άλλα πρώην σοβιετικά έθνη
στους κόλπους του, καθώς
επίσης και ότι η Συμμαχία θα
ανακαλέσει τις αναπτύξεις
στρατευμάτων σε άλλα κράτη
του πρώην σοβιετικού μπλοκ.
Μερικά από τα αιτήματα
αυτά, όπως η δέσμευση για
μη ένταξη, δεν αποτελούν
βάση συζήτησης για το
ΝΑΤΟ, δημιουργώντας ένα
φαινομενικά δυσεπίλυτο
αδιέξοδο που πολλοί φοβούνται
ότι μπορεί να καταλήξει σε
σύρραξη.
Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει
ότι θα λάβει γρήγορα
«αντίποινα», εάν οι ΗΠΑ και
οι σύμμαχοί τους απορρίψουν
τα αιτήματά της.

«Εξ όσων γνωρίζουμε, το ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη του

δεν έχουν αναλάβει την υποχρέωση να υπερασπιστούν την
Ουκρανία. Αυτό τόνισε επανειλημμένα, μεταξύ άλλων,
και ο ίδιος ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Γενς
Στόλτενμπεργκ», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος
του ρωσικού ΥΠΕΞ Αλεξέι Ζάιτσεφ, σημειώνοντας ότι «η
Ουκρανία είναι μόνο εταίρος της συμμαχίας και το άρθρο
5 της Συνθήκης Συλλογικής Άμυνας της Ουάσιγκτον, δεν
επεκτείνεται σε αυτήν».
Το ΝΑΤΟ να αποσύρει τις δυνάμεις του από την Ανατολική
Ευρώπη
Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του προέδρου της Κροατίας
Ζόραν Μιλάνοβιτς, ότι σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ
Ρωσίας και Ουκρανίας, ως αρχιστράτηγος των ενόπλων
δυνάμεων της χώρας του θα ανακαλέσει όλους τους
στρατιωτικούς της Κροατίας από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ
στην Ανατολική Ευρώπη, ο Ρώσος εκπρόσωπος εκτίμησε
ότι «παρόμοιες δηλώσεις χωρών του ΝΑΤΟ (για απόσυρση
στρατευμάτων) στην πραγματικότητα δεν έρχονται
σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις, που ανέλαβαν όταν
προσχώρησαν στη συμμαχία».

Από (Clara Bauer-Babef | EURACTIV.fr and Julia Dahm | EURACTIV.de

Κατά την εκτίμηση της ρωσικής διπλωματίας η
στρατιωτική ένταση στην Ευρώπη θα μειωθεί εάν το ΝΑΤΟ
αποσύρει τις δυνάμεις του από τις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης. Οι επιφυλακτικές δηλώσεις και εκτιμήσεις του
Μιλάνοβιτς αναπαράγονται ευρέως στα ρωσικά ΜΜΕ,
που υπογραμμίζουν τη θέση του Κροάτη προέδρου ότι «η
Ουκρανία δεν έχει θέση στο ΝΑΤΟ, διότι παραμένει μια από
τις πλέον διεφθαρμένες χώρες του κόσμου».

25/01/2022

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, to vima.gr

Πηγή:pronews.gr

Γαλλογερμανική δέσμευση να μην εγκαταλείψουν το διάλογο με τη Ρωσία

«Είμαστε όλοι σε μεγάλη επαγρύπνηση και επεξεργαζόμαστε
κοινές απαντήσεις», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους,
τονίζοντας ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι «ενωμένες»
στο ζήτημα αυτό. [EPA-EFE/Kay Nietfeld / POOL]
Ο Γερμανός καγκελάριος
Όλαφ Σολτς και ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
συναντήθηκαν την Τρίτη
στο Βερολίνο και προέβαλαν
ενότητα απέναντι στην
κρίση στην Ουκρανία, ενώ
δεσμεύτηκαν παράλληλα να
«κρατήσουν ανοιχτά όλα τα
κανάλια διαλόγου» με τη

Ρωσία.
«Είμαστε όλοι σε
μεγάλη επαγρύπνηση και
επεξεργαζόμαστε κοινές
απαντήσεις», δήλωσε ο Μακρόν
στους δημοσιογράφους,
τονίζοντας ότι η Γερμανία και
η Γαλλία είναι «ενωμένες» στο
ζήτημα αυτό.

«Εργαζόμαστε και οι δύο
για την αποκλιμάκωση της
κατάστασης», πρόσθεσε.
Για τον σκοπό αυτό, και οι δύο
ηγέτες τόνισαν τη σημασία
των διαφορετικών μορφών
διαλόγου μεταξύ των δυτικών
συμμάχων, της Ουκρανίας
και της Ρωσίας. Το λεγόμενο
«Κουαρτέτο της Νορμανδίας»
(Ρωσία, Ουκρανία, Γαλλία
και Γερμανία) είναι πολύ
σημαντικό επίτευγμα -σε
επίπεδο διαλόγου- για
τον Σολτς.
Ερωτηθείς τι θα ήταν
διατεθειμένες να κάνουν οι δύο
χώρες σε περίπτωση ρωσικής
εισβολής στο ουκρανικό
έδαφος, ο Σολτς είπε ότι
«έχουν καταστήσει σαφές
ότι οποιαδήποτε στρατιωτική
επέμβαση θα έχει σοβαρές
συνέπειες και υψηλό τίμημα.
Η Ρωσία θα πρέπει να κάνει
βήματα προς την κατεύθυνση

της αποκλιμάκωσης».
Ο Μακρόν επισκέφθηκε το
Βερολίνο την Τρίτη για διμερείς
συνομιλίες με τον Σολτς, έξι
εβδομάδες μετά την επίσκεψη
του Σολτς στο Παρίσι. Οι δύο
ηγέτες συναντήθηκαν για να
συζητήσουν την προεδρία της
Γερμανίας στους G7 για το 2022
και τη γαλλική προεδρία της ΕΕ,
η οποία λήγει τον Ιούνιο.
«Είναι καλό να συντονίσουμε
τα καθήκοντα μας εν όψει των
προεδριών», δήλωσε ο Σολτς,
υποσχόμενος «όλη του την
υποστήριξη» στον Μακρόν
για τις προτεραιότητες της
προεδρίας του. Οι επερχόμενες
νομοθετικές προτεραιότητες
που συζήτησαν οι δύο,
περιλάμβαναν τους τομείς του
περιβάλλοντος, της ψηφιακής
τεχνολογίας, της άμυνας και του

κράτους δικαίου.
«Θέλουμε να εργαστούμε
για έναν βιομηχανικό
εκσυγχρονισμό που θα μας
επιτρέψει να συνδυάσουμε
την ευημερία και την προστασία
του κλίματος», δήλωσε
ο Σολτς. Μεταξύ άλλων, αυτό
θα συνεπαγόταν τη στήριξη
της δέσμης μέτρων της ΕΕ για
το κλίμα «Fit for 55».
Ο Μακρόν τόνισε επίσης
ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί
προτεραιότητα και για τις δύο
χώρες, και θα την επιδιώξουν
μέσω επενδύσεων στην τεχνητή
νοημοσύνη και την παραγωγή
ημιαγωγών.
Η ενίσχυση της ψηφιακής
κυριαρχίας της ΕΕ
συγκαταλέγεται
στις προτεραιότητες
της γαλλικής προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ.
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Τουρκία: Η Ελλάδα στη λίστα
των «προκλήσεων» που θα
αντιμετωπίσει – Στο επίκεντρο
του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας η Ελλάδα
Κωνσταντίνος Χασανδρινός
27 Ιανουαρίου 2022

Αρχηγός γερμανικού Ναυτικού:
«Ο Β.Πούτιν το μόνο που θέλει είναι
σεβασμός στη Ρωσία - Έχει δίκιο»!
22/01/2022

Ο επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού Kay-Achim Schönbach κατά την διάρκεια
επίσκεψης του στην Ινδία και μιλώντας στο ινστιτούτο Μanohar Parrikar προέβη σε
μερικές πολύ σημαντικές δηλώσεις για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Αυτό που πραγματικά
θέλει είναι σεβασμός» είπε ο αντιναύαρχος Schönbach και συνέχισε «Και, Θεέ μου,
το να δίνεις σε κάποιον σεβασμό έχει χαμηλό κόστος, ακόμη και καθόλου κόστος. …
Είναι εύκολο να του δώσουμε τον σεβασμό που πραγματικά απαιτεί - και πιθανώς
επίσης αξίζει». Ο Schönbach, χαρακτήρισε επίσης τη Ρωσία μια παλιά και σημαντική
χώρα.
Για να καταλήξει τελικά σχετικά με την ουκρανική κρίση παραδεχόμενος πως:
«η χερσόνησος της Κριμαίας χάθηκε: Δεν θα επιστρέψει ποτέ - αυτό είναι γεγονός».
Οι δηλώσεις του Schönbach αντανακλούν ένα κλίμα ιδιαίτερου σκεπτικισμού
στο Βερολίνο για την πίεση που ασκείται στην Ρωσία από ΗΠΑ, Βρετανία κ Γαλλία.
Η Γερμανία νιώθει ότι διακυβεύονται πολλά για το Βερολίνο και κυρίως το προτζεκτ
του Nord Strem 2 δηλαδή η φτηνή ενέργεια για την βιομηχανία της χώρας. Ειναι
χαρακτηριστικό ότι η Γερμανία χθες απαγόρευσε στην Εσθονία να πουλήσει
γερμανικά όπλα στην Ουκρανία.
Άλλωστε ιστορικά εχει αποδειχτεί ότι η διαδρομή Μόσχα - Βαρσοβία - Βερολίνο
ειναι «δυο τσιγάρα δρόμος». Οι δηλώσεις Schönbach προκάλεσαν αντιδράσεις σε
φιλοπόλεμους κύκλους του ΝΑΤΟ με αποτέλεσμα να επανέλθει δηλώνοντας μέσω
twitter πως οι δηλώσεις του απηχούν προσωπικές απόψεις. Σύμφωνα με κάποιες
γερμανικές πηγές ο ναύαρχος Schönbach είναι κοντά στο να υποβάλλει την παραίτηση
του.
Πηγή:pronews.gr

Ένας χρόνος Μπάιντεν στην εξουσία:
Αφγανιστάν, πληθωρισμός, πανδημία
και πόλωση

REUTERS/ Tom Brenner
Γιώργος Σκαφιδάς
19.01.2022
Η ορκομωσία του Τζο Μπάιντεν
στην προεδρία
των ΗΠΑ, στις 20 Ιανουαρίου
του 2021, είχε γίνει δεκτή
μάλλον με ανακούφιση: ως ένα
δημοκρατικά νομιμοποιημένο
σημαντικό πρώτο βήμα
επιστροφής στην πολιτική
ορθότητα, έπειτα από
την τετραετία Τραμπ και τα

Η αποχώρηση από
το Αφγανιστάν, ο πληθωρισμός
που εκτοξεύθηκε στα ύψη,
η πανδημία που επιμένει,
η πόλωση στο εσωτερικό και
οι υψηλοί τόνοι στις σχέσεις
των ΗΠΑ με τη Ρωσία και
την Κίνα «συνθέτουν» τον πρώτο
χρόνο της προεδρίας Μπάιντεν.
την – αντιΤραμπ σε ύφος και
περιεχόμενο – ομιλία του ιδίου
του Τζο Μπάιντεν. Και άλλοι,
για τη μεγαλύτερη εικόνα:
της αποκατάστασης ενός
συστήματος η αξιοπιστία του
οποίου είχε πληγεί από τον
πραξικοπηματικού χαρακτήρα
προκάτοχο του Τζο Μπάιντεν
βίαια επεισόδια στο Καπιτώλιο.
στην προεδρία, Ντόναλντ
Πολλοί θα θυμούνται την
Τραμπ.
εν λόγω ορκωμοσία για όσα
έλαβαν χώρα στο περιθώριο
των εξελίξεων εκείνη την ημέρα Εν μέσω πανδημίας
στην Ουάσιγκτον: για την
Ακριβώς έναν χρόνο μετά,
εικόνα, επί παραδείγματι, του
η πανδημία του κορωνοϊού
Μπέρνι Σάντερς που – με τα
παραμένει, με τη μετάλλαξη
χειμωνιάτικα γάντια του και
Όμικρον να περιπλέκει τα
τη μάσκα – έγινε meme, ή για
πράγματα, καθιστώντας πιο
την απουσία του ιδίου του
δύσκολη τη διαχείριση της
Ντόναλντ Τραμπ που αρνήθηκε
κρίσης, όχι μόνο στην Ευρώπη
να δώσει το «παρών».
αλλά και στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού. Προ εβδομάδων
Άλλοι θα την θυμούνται για

Η φετινή χρονιά δεν θα είναι εύκολη για
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Στη λίστα των «προκλήσεων» που έχει να αντιμετωπίσει
η Τουρκία για το 2022 περιλαμβάνεται η Ελλάδα.
Στην πολύωρη συνεδρίαση -διάρκειας σχεδόν πέντε ωρών- του
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό την προεδρία του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, η Ελλάδα βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο
των συζητήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η χρονιά που διανύουμε
δεν θα είναι εύκολη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς
σημαντικά θέματα και προκλήσεις στη διεθνή σκηνή παραμένουν
σε εκκρεμότητα.
Σε ανακοίνωση του εξέδωσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας,
το γεγονός ότι η Ελλάδα «διαστρεβλώνει το Διεθνές Δίκαιο και
εξοπλίζει τα νησιά» αξιολογείται ως απειλή για την Τουρκία, η
οποία -όπως στρεβλώς αναφέρεται- καλεί την Ελλάδα για διάλογο,
με την τελευταία να… απορρίπτει τις όποιες εκκλήσεις.
Επίσης, στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται το γνωστό μοτίβο ότι
η Τουρκία «προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά
της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας:
«1. Αξιολογήθηκαν σε όλες οι πτυχές οι πολιτικές, στρατιωτικές,
οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις του 2021 που είναι
σημαντικές για την εθνική μας ασφάλεια. Συζητήθηκαν οι
πιθανές προκλήσεις του 2022 και δραστηριότητες που πρέπει να
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό.
2. Έχουν υποβληθεί αναφορές στο Συμβούλιο σχετικά με τις
επιχειρήσεις που διεξάγονται με αποφασιστικότητα και επιτυχία
απέναντι σε κάθε είδους απειλές και κινδύνους για την εθνική μας
ενότητα και επιβίωση, ιδίως των τρομοκρατικών οργανώσεων
PKK/KCK-PYD/YPG, FETO και DAESH.
3. Συζητήθηκαν οι κλιμακούμενες εντάσεις μεταξύ της Ρωσικής
Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας και επισημάνθηκε ότι η
κλιμάκωσή τους δεν θα έχει συνέπειες προς το συμφέρον κανενός,
εξ ου και καλούνται όλα τα μέρη να μειώσουν την ένταση με βάση
την κοινή λογική.
4. Τονίστηκε η σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη
μηχανισμών και προσπαθειών για την ενίσχυση της ειρήνης και
της σταθερότητας στο Νότιο Καύκασο με τις εποικοδομητικές και
ειλικρινείς προσπάθειες των μερών, ιδίως της Τουρκίας και της
Αρμενίας.
5. Η Ελλάδα, η οποία παραβιάζει απερίσκεπτα και διαστρεβλώνει
το Διεθνές Δίκαιο και συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά κατά
παράβαση Συνθηκών, έχει κληθεί να ανταποκριθεί στις ειλικρινείς
εκκλήσεις μας για διάλογο και συνεργασία. Υπενθυμίζουμε ξανά
τη δέσμευσή μας για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και
συμφερόντων μας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο».
Πηγή:In.gr
σημειώθηκε μάλιστα στις ΗΠΑ
και ρεκόρ κρουσμάτων, με τη
χώρα να μετράει συγκεκριμένα
πάνω από 265.000 κρούσματα
ημερησίως, περίπου 1.500
θανάτους και 75.000
νοσηλευομένους. Σημειωτέων
πως συνολικά στις ΗΠΑ οι
νεκροί από τον κορωνοϊό
προσεγγίζουν πλέον (19
Ιανουαρίου 2022) τις 880.000.
Η πανδημία το πιο πιθανό είναι,
βέβαια, πως κάποια στιγμή,
αργά ή γρήγορα, θα αρχίσει να
εκτονώνεται, όπως εκτιμάται,
ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και
την πόλωση εντός των ΗΠΑ που
παραμένει έναν χρόνο έπειτα
από τα γεγονότα στο Καπιτώλιο.
Δημοσκοπήσεις
Περίπου το 40% των
Αμερικανών εξακολουθεί
να πιστεύει, όπως φαίνεται
στις δημοσκοπήσεις (Axios-Momentive poll), πως ο
Δημοκρατικός Μπάιντεν δεν
επικράτησε νόμιμα στις εκλογές
του 2020, παρά τις πάνω από
81,2 εκατομμύρια ψήφους που
εκείνος έλαβε. Ενώ ένα πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό, το 64%
(NPR/IPSOS poll), θεωρεί πως
η αμερικανική δημοκρατία
διανύει περίοδο κρίσης και πως

κινδυνεύει.
Κι όλα αυτά σε μια χρονιά
εκλογών, καθώς οι ΗΠΑ
επιστρέφουν τον ερχόμενο
Νοέμβριο στις κάλπες
(ενδιάμεσες εκλογές) για να
εκλέξουν νέα Βουλή (435
βουλευτές) και να ανανεώσουν
τις 34 από τις συνολικά 100
έδρες στη Γερουσία, με τα
προγνωστικά να διαφαίνονται
εξαιρετικά δυσοίωνα για τον
Μπάιντεν και την παράταξη των
Δημοκρατικών που κινδυνεύει
να απωλέσει τις πλειοψηφίες
στα σώματα του Κογκρέσου (28
από τους 221 Δημοκρατικούς
βουλευτές δεν πρόκειται καν να
διεκδικήσουν την επανεκλογή
τους).
Σημαντική σημείωση:
η δημοφιλία του ιδίου
του Τζο Μπάιντεν έχει μέσα
στους τελευταίους 12 μήνες
υποχωρήσει κατά περίπου δέκα
ποσοστιαίες μονάδες, από
το 53% στο 42%, σύμφωνα
με τα στοιχεία στον ιστοχώρο
FiveThirtyEight.
Αλλά και πέρα από
το πολιτικό-κομματικό πεδίο,

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΠΟΙΗΜΑ

ΦΩΣ
Φως να πάρεις Φως να δώσεις
και στο Φως να παραδώσεις ,
την ψυχή και την καρδιά σου
ως στα ύστατα στερνά σου...
Φως να είσαι Φως να γίνεις
Φως συνέχεια να δίνεις
Κι αν σου πουν πως θα στερέψεις
μη φοβάσαι και θα αντέξεις...
Φως πολύτιμο στην Πλάση
κι ο φτωχός θα απολαύσει...
Σήκω κάνε τον Σταυρό σου
κι ευχή θα χεις στο πλευρό σου...
Χριστίνα Γαλιάνδρα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΚΑΣ

Μία θρυλική μορφή του ελληνικού
στρατού, ο Αντιστράτηγος
ε.α. Κωνσταντίνος Κόρκας,
συμπλήρωσε πριν από λίγες ημέρες
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022) τα 101 έτη:
«101 χρονών ο ζωντανός Θρύλος
των Ειδικών Δυνάμεων! Στρατηγός
Κόρκας Κωνσταντίνος! Ιερολοχίτης
και πυξίδα για εμάς τους νεότερους.
101 χρόνια γεμάτα Ελλάδα! Χρόνια
πολλά Στρατηγέ μου, να ζήσεις!!!»
έγραψε σε ανάρτησή του στο
Twitter ο στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος.
Ο Αντιστράτητος ε.α. Κωνσταντίνος
Κόρκας είχε την καλοσύνη να δώσει
την κατωτέρω συνέντευξη την 1-72009, στην Θωμαΐδα Παριανού, την
οποίαν και επαναδημοσιεύουμε
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
K Ω Σ TAΣ Κ Ο ΡΚΑΣ
Μία πικρία [από τις πολλές] που
έχουμε εμείς, οι εθνικά σκεπτόμενοι
Έλληνες, είναι που βλέπουμε
ανθρώπους, από ανάξιους και
φαιδρούς, έως επικίνδυνους και
εθνοπροδότες, να τιμώνται με
πολλές φανφάρες, είτε βρίσκονται
εν ζωή, είτε έχουν ‘φύγει’.
Και οι δικοί μας ΗΡΩΕΣ, που
αγωνίσθηκαν για το καλό αυτού
του τόπου, είτε να αγνοούνται, είτε
να περιφρονούνται. Οι ίδιοι είναι
μετριόφρονες, μέσα στο ψυχικό
τους μεγαλείο, και θεωρούν ότι τα
τιτάνια κατορθώματά τους ήταν
απλά το καθήκον τους προς την
Πατρίδα και δεν επιδιώκουν ούτε
αναγνώριση, ούτε τιμές, ούτε καν
ένα ‘ευχαριστώ’.

Εμείς, όμως, οι εθνικά σκεπτόμενοι Έλληνες, πρέπει να
κάνουμε κάτι γι’αυτούς, όχι γιατί
το έχουν οι ίδιοι ανάγκη, αλλά
γιατί πρέπει να δείξουμε στους
διάφορους ψευτοδιανοούμενους,
που, δυστυχώς, χάρη στην δική
μας αδράνεια έχουν το πάνω
χέρι, ότι ο πατριωτικός χώρος
διαθέτει ανθρώπους άξιους να
τιμηθούν και όχι ο δικός τους,
που αποτελείται από σφαγείς,
προδότες, ξενοκίνητους, ακόμα
και ΓΕΛΟΙΟΥΣ. Αυτό συνέβη
και αρκετά πρόσφατα σε κεντρικό
κινηματοθέατρο των Αθηνών, όταν
ένας τέτοιος τιμήθηκε, και μάλιστα
σε ειδική φιέστα, από ανώτατους
κυβερνητικούς παράγοντες.
ΠΡΕΠΕΙ ο Πατριωτικός Χώρος
να ανάδείξη τα χρυσάφια και τα
διαμάντια που διαθέτει, για να
φανούν επιτέλους τα κίβδηλα
και τα παραχαραγμένα των
άτυπων δυνάμεων κατοχής,
που έχουν βαλθεί, υπακούοντας
στις ξενοκίνητες εντολές των
μισάνθρωπων αφεντικών τους, να
‘τελειώσουν’, δίχως πόλεμο, αυτόν
τον τόπο.
Ένα τέτοιο λαμπερό διαμάντι είναι
και ο Αντιστράτηγος ε.α. ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΡΚΑΣ, και θεωρώ το γεγονός
ότι δέχθηκε να μου παραχωρήσει
συνέντευξη, είναι ό,τι καλύτερο μου
συνέβη, και ως άνθρωπος και ως
δημοσιογράφος.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος
Κόρκας, του Αθανασίου, γεννήθηκε
στο χωριό Πούλιτσα Κορινθίας.
Αποφοίτησε από την ΣΣΕ με
τον βαθμό του Ανθ/γού [ΠΖ].
Απεστρατεύθη το 1980, με τον
βαθμό του Αντιστρατήγου και με
τον τίτλο του Επίτιμου Διοικητού
της Πρώτης Στρατιάς. Ως Διοικητής
άρχισε από τον 14 ΛΟΚ, συνέχισε
με άλλες μεγάλες στρατιωτικές
μονάδες, μεταξύ αυτών το Β΄ΣΣ,
το Δ’ΣΣ, [του οποίου υπήρξε ο
πρώτος Διοικητής το 1976] και
τέλος την 1η Στρατιά. Υπηρέτησε

Εγώ την Ανάσταση, τη βρήκα στα μάτια σου!
• Γράφει η Χριστίνα Γαλιάνδρα

Όλοι εύχονται καλή Ανάσταση και γω σκέφτομαι πως την Ανάσταση
τη βρήκα στα μάτια σου.
Η φλόγα τους ζέστανε την καρδιά μου και γλύκανε τη ψυχή μου .
Με τράβηξαν από τον Άδη και με έφεραν ξανά στη ζωή.
Νήστεψα.
Κοινώνησα.
Προσευχήθηκα.
Σταυρώθηκα.
Όλα.
Όλα τα βίωσα με μια ρουφηξιά.
Κι αφού περπάτησα στον Άδη..
Αφού τον γνώρισα καλά…
Με ένα βλέμα σου αναστήθηκα.
Το φως σου με περιέλουσε και τα βηματά μου αφήνουν σημάδια
στη γη ευλαβικά.
Ακόμα και τον σταυρό που σήκωσα ευγνωμονώ.
Τον Γολγοθά που μάτωσα για να ανέβω.
Τα καρφιά.
Τις πληγές.
Τους προδότες.
Τα ευγνωμονώ και με ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ανάψω τη λαμπάδα
που θα μου φέρουν τα δύο χέρια σου!

ως αξιωματικός και στο ΝΑΤΟ LSE
και ως ΑΚΕΔ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
– ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ. Έλαβε μέρος
στις πολεμικές επιχειρήσεις της
Κρήτης [1941], της Β.Αφρικής
[1942-43], στα νησιά του Αιγαίου
και τα Δωδεκάνησα [1943-1945]
και, τέλος, στις επιχειρήσεις της
περιόδου 1947-49, [του ξενοκίνητου
Κομμουνιστο-Συμμοριτοπολέμου,
λέμε εμείς] ¨όπου τραυματίστηκε 2
φορές.
Τιμήθηκε με πολλά Μετάλλια
στην Ελλάδα και την Ευρώπη
και προαγωγές επ’ ανδραγαθία.
Φοίτησε σε Στρατιωτικές Σχολές και
Κέντρα Εκπαίδευσης, σε Ελλάδα,
Αγγλία και ΗΠΑ και, πλέον αυτών,
είναι απόφοιτος Σχολής Ενόπλων
Δυνάμεων των ΗΠΑ. Είναι έγγαμος
με μία κόρη.
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η [ 1 – 7 – 2009 ]
ΕΡΩΤΗΣΗ Στρατηγέ Κόρκα, ο
Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας
πόλεμος στον οποίο εισήλθε, λόγω
της Ιταλικής προκλητικότητας, και
η Ελλάδα. Εσείς, ως νεαρός τότε
αξιωματικός, αλλά και αργότερα
ως διπλωματικός ακόλουθος,
έχετε συμμετάσχει σε πολλά από
τα γεγονότα του πολέμου αυτού.
Παράλληλα, εκτός από τις καθαυτό
πολεμικές επιχειρήσεις, είσαστε και
άριστος γνώστης των ιστορικών
συμβάντων. Το τελευταίο διάστημα,
γιορτάζουμε πολλές επετείους
της κατάρρευσης του Γερμανικού
Μετώπου, και την σταδιακή
απελευθέρωση της πατρίδας μας.
Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας
κάποιες από τις αναμνήσεις σας.
Α ΠΑΝΤΗΣΗ
Στις 9 Μαΐου έχουμε μία μεγάλη
επέτειο για την πατρίδα μας.
Είναι το τέλος του Β΄Παγκοσμίου
Πολέμου. Είχα πάει, όπως κάθε
χρόνο, στα Δωδεκάνησα, γιατί
τότε, ανθυπολοχαγός ων, το 1945,
βρισκόμουν στην νήσο Σύμη,
όπου υπεγράφη ένα Πρωτόκολλο
Παράδοσης των Γερμανικών
Δυνάμεων της Ρόδου, της Κω,
της Καλύμνου, της Λέρου και
της Μήλου, στις 8 Μαΐου του
1945, 2 π.μ., ώρα Γκρήνουιτς..

Ήτανε η τέταρτη παράδοση [από
τις έξι] των Γερμανών. [διότι οι
Γερμανοί, ένα μεγάλο κράτος,
πολεμούσαν ταυτόχρονα στην
Ιταλία, και στην Βόρειο Ευρώπη και
οι Ρώσοι είχανε φθάσει μέσα στο
Βερολίνο]. Στο τραπέζι κάθονταν
τέσσερις΄. ο Άγγλος, που ήταν
εκπρόσωπος του Αρχιστρατήγου
της Μέσης Ανατολής, ο Διοικητής
του Ιερού Λόχου, Χριστόδουλος
Τσιγάντες, Συνταγματάρχης τότε,
ο Γάλλος εκπρόσωπος και ένας
εκπρόσωπος του Ναυτικού. Ο
Γερμανός στρατηγός Βάγκνερ,
ήρθε από την Ρόδο, υπέγραψε το
Πρωτόκολλο, και παρέδωσε το
πιστόλι του, τύπου Μπράουνινγκ.
Ο Βρετανός ταξίαρχος Moffat πήρε το όπλο, το παρέδωσε
στον Ιερολοχίτη Συνταγματάρχη
Τσιγάντε και του είπε ‘Το τρόπαιο
αυτό ανήκει στον Ιερό Λόχο, τον
απελευθερωτή των Νήσων’. Και,
όπως ξέρετε, αυτό συνετέλεσε
στο να παραχωρηθούν και τα
Δωδεκάνησα, που ήσαν ανέκαθεν
Ελληνικά, εις την Ελλάδα, στις
27 Ιουνίου 1946, στο Συμβούλιο
των Υπουργών Εξωτερικών.
Ωστόσο, τα Δωδεκάνησα έμειναν
υπό Βρετανική στρατιωτική
διακυβέρνηση έως τις 31 Μαρτίου
1947, όταν ο τότε Βρετανός
Διοικητής Α.Σ.Πάρκερ παρέδωσε
την Στρατιωτική Διοίκηση στο
Έλληνα αντιναύαρχο Περικλή
Ιωαννίδη.
ΕΡΩΤΗΣΗ΄. Ποιες ήταν οι άλλες
παραδόσεις των Γερμανικών
στρατευμάτων?
Α ΠΑΝΤΗΣΗ
Η πρώτη παράδοση έγινε στην
Ιταλία, όπου παρεδόθησαν 1 εκ.
Γερμανοί, στις 29 Απριλίου 1945,
μετά την σύλληψη και την εκτέλεση
του Μουσολίνι, και την κατάρρευση
του Γερμανικού Μετώπου. .
Η δεύτερη παράδοση έγινε στις
4 Μαΐου 1945, στο Βόρειο μέρος
της Ευρώπης, όπου παρεδόθησαν
στον στρατηγό Μοντγκόμερι 2,5
εκατ. Γερμανοί στρατιωτικοί. Η
τρίτη παράδοση είναι και η πιο
σοβαρή, διότι ο διάδοχος του
Χίτλερ, ναύαρχος Καρλ Ντένιτς

όρισε τον αρχηγό του επιτελείου
του, στρατηγό Αλφρεντ Γιοντλ,
να υπογράψει την παράδοση
ολοκλήρου της Γερμανίας.
Αυτό έγινε στο στρατηγείο του
Αϊνζενχάουερ, του Αρχιστρατήγου
των Συμμάχων της Δύσεως, στο
Ρέημς της Γαλλίας.
Η πέμπτη παράδοση έγινε
στις 9 Μαΐου 1945, ώρα 00.43,
στο Κάρλχορστ, προάστιο του
Βερολίνου, στο στρατηγείο των
Ρώσων του στρατάρχη Ζούκοφ,
επειδή ήθελαν και αυτοί [οι Ρώσοι]
να φανούν κάπου. Πήγε ο Κάιτελ,ο
αρχηγός του ΓΕΕΘΑ της Γερμανίας
και υπέγραψε το Πρωτόκολλο
της άνευ όρων παράδοσης, αυτός
από την μια και ο Ζούκοφ και οι
Σύμμαχοι από την άλλη.
Στις 9 Μαΐου 1945, ώρα 22.30
Γκρήνουιτς, στην Βίλα Αριάδνη,
στην Κνωσό της Κρήτης, έγινε η
έκτη παράδοση, όπου παρεδόθησαν
20.000 Γερμανοί της Κρήτης, με
όριο κατάπαυσης πυρός την10η ώρα
Γκρήνουιτς, της 10ης Μαΐου 1945.
Άρα, ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος,
ο οποίος άρχισε με την εισβολή
των Γερμανών στην Πολωνία [1η
Σεπτεμβρίου 1939], εκρίθη και
έληξε στην Ελλάδα, και ειδικότερα,
στην ιστορική και αιματοβαμμένη
Κρήτη, την κοιτίδα του Ελληνικού
Πολιτισμού. Να γιατί αυτή η
ημέρα [9η Μαΐου]], έχει ορισθεί ως
ημέρα πέρατος του Β΄Παγκοσμίου
Πολέμου και γιορτάζεται σε όλο
τον κόσμο, σε Αμερική, Καναδά,
Αυστραλία, όσες χώρες λάβανε
μέρος στον πόλεμο. Στην Ελλάδα,
όλες οι Νομαρχίες κάνουν γιορτή.
Βέβαια, ο πόλεμος για την
Ιαπωνία συνεχίσθηκε και έληξε
αργότερα, διότι η πρώτη βόμβα
έπεσε 6η Αυγούστου [Χιροσίμα]
και 9η Αυγούστου [Ναγκασάκι].
Την 14η Αυγούστου ο Χιροχίτο, ο
Αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, ζήτησε
εκεχειρία / παράδοση, η οποία
υπεγράφη στις 2 Σεπτεμβρίου 1945
στο θωρηκτό ‘Μισούρι’, που ήταν
αγκυροβολημένο στον Κόλπο του
Τόκιο. Επικεφαλής της Συμμαχικής
Αντιπροσωπείας ήταν ο Αμερικανός
Αρχιστράτηγος Ντάγκλας

Καταπέλτης ο Τσίπρας για τη
διαχείριση της κακοκαιρίας
- Τυμβωρυχία ξανά από
Μητσοτάκη

Βουλή – Μητσοτάκης:
Θα αγωνιζόμαστε για μια
πολιτική προστασία αντάξια
των προκλήσεων

efsyn.gr
29.01.2022

Ο κ. Μητσοτάκης, επανέλαβε πως «νόμος της Ν.Δ. είναι η δυνατότητα
του Κράτους να διεκδικήσει από τον παραχωρισιούχο αποζημίωση σε
περίπτωση που ο δρόμος μείνει κλειστός»

Τα αμείλικτα ερωτήματα Τσίπρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για
το φιάσκο με τον χιονιά και η άθλια αναφορά του πρωθυπουργού
στο Μάτι και τη Μάνδρα.
Ξεκίνησε το ανελέητο σφυροκόπημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
στον πρωθυπουργό από τη δεύτερη μέρα συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας που
κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Οι ανεπαρκείς εξηγήσεις που έδωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, προκάλεσαν την «έκρηξη» Τσίπρα με έκτακτη
παρέμβαση του από τα έδρανα της αντιπολίτευσης.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε ορισμένα αμείλικτα ερωτήματα
στον κυβερνητικό αξιωματούχο αλλά και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
με τον δεύτερο να έχει περιέλθει σε εμφανή δύσκολη θέση από το επιτελικό φιάσκο
της διαχείρισης της πρόσφατης κακοκαιρίας και να ενεργοποιεί τη γραμμή της
τυμβωρυχίας για να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα.
Το κρίσιμο θέμα της ταλαιπωρίας χιλιάδων συμπολιτών μας, την περασμένη
Δευτέρα στην Αττική οδό, υπήρξε η αιχμή του δόρατος για την κριτική που άσκησε
ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας την έλλειψη συντονισμού και
τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις από τα κυβερνητικά χείλη και από την εταιρεία.
Στο σημείο αυτό επανέφερε το αίτημα να δοθούν τα πρακτικά των συζητήσεων,
καυτηριάζοντας την τακτική των υπευθύνων που δεν επέδειξαν την πρόνοια να
πατήσουν την εγγραφή στις συσκέψεις που έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης. «Ή είστε
κατσαπλιάδες στη διαδικασίες ή μας λέτε ψέματα για να αποφύγετε την ευθύνη!»,
σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.
Και δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό.
Στο στόχαστρο του Αλέξη Τσίπρα μπήκε και η τακτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Ο πρωθυπουργός έκανε τον μεσάζοντα, λες και δεν υπάρχουν νόμοι και συμβάσεις.
Αξιολόγησε μόνος του το κόστος (σ.σ. για την αποζημίωση των πολιτών), ώστε να
δώσει ενδεχομένως την ευκαιρία στην εταιρεία να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες δεν θα
εγείρουν άλλες απαιτήσεις» είπε και πρόσθεσε πως ο ρόλος του πρωθυπουργού «δεν
είναι του μεσίτη ή διαμεσολαβητή».
Σε άλλο σημείο, αφού αναφέρθηκε στις ευθύνες της Αττικής Οδού, άφησε αιχμές για
τον πρωθυπουργό και τον ισχυρό άνδρα των «Αττικών Διαδρομών» που «διετέλεσε
νομικός σύμβουλος του Κ. Μητσοτάκη».
Καταλήγοντας τόνισε: «Όταν ζητάτε “συγγνώμη” θα πρέπει να εξηγείτε το λόγο.
Αν όχι, η συγγνώμη είναι προσχηματική, υποκριτική και θα σας κρίνει ο λαός».
Σε πανικό ο Κ. Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αποκρούσει τα πυρά Τσίπρα, επιρρίπτοντας
στην εταιρεία όλες τις ευθύνες για το φιάσκο στην Αττική οδό, ενώ θυμήθηκε το Μάτι
και τη Μάνδρα.
Με αυταρέσκεια ο πρωθυπουργός τόνισε πως αυτός εξασφάλισε «2.000 ευρώ για κάθε
εγκλωβισμένο!» και καταλόγισε αφωνία στην αξιωματική αντιπολίτευση ως προς τις
ευθύνες της Αττικής Οδού.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του χιονιού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «κανείς
μετεωρολόγος δεν πρόβλεψε τον όγκο του χιονιού που έπεσε στο κέντρο της Αθήνας
και τα βόρεια προάστια».
0Για το τέλος κράτησε την άθλια τυμβωρυχία, απαντώντας στην κατηγορία για
προσχηματική συγγνώμη. «Προτιμώ τη συγγνώμη με την ειλικρινή διάθεση
αυτοκριτικής, έστω και εάν κινδυνεύει να χαρακτηριστεί προσχηματική, από την
καμία συγγνώμη που δεν ακούσαμε ποτέ από το δικό σας στόμα όταν είχατε 120
νεκρούς σε Μάτι και Μάντρα».
ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ:

zouglas.gr
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανταπαντώντας στον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα του υπενθύμισε ότι «η συμφωνία
των Αττικών Διαδρομών να αποζημιώσουν με 2.000 ευρώ κάθε όχημα του
αυτοκινητοδρόμου, δεν αναιρεί το δικαίωμα του κάθε πολίτη να προσφύγει
στην δικαιοσύνη και να διεκδικήσει οτιδήποτε παραπάνω κρίνει ότι πρέπει να
διεκδικήσει. Ούτε αναιρεί, προφανώς, την δυνατότητα του Κράτους να διερευνήσει
τις ευθύνες του παραχωρισιούχου και να προβεί και αυτό σε όλες τις απαραίτητες
κινήσεις προκειμένου να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον».
Ο κ. Μητσοτάκης, επανέλαβε πως «νόμος της Ν.Δ. είναι η δυνατότητα του Κράτους
να διεκδικήσει από τον παραχωρισιούχο αποζημίωση σε περίπτωση που ο δρόμος
μείνει κλειστός».
Για τις δύο συσκέψεις που έγιναν και τη μη τήρηση Πρακτικών, ο πρωθυπουργός
είπε ότι «ξέρετε πως δεν τηρούνται Πρακτικά σε αυτές τις συσκέψεις – και έρχεστε
και λέτε ποιος έχει δίκιο εδώ πέρα- η Αττική Οδός μήπως; – παίρνοντας το μέρος
της εταιρίας- ή το Υπουργείο και όλοι οι υπόλοιποι που συμμετείχαν σε αυτή την
σύσκεψη. Αλλά δεν μου λέτε κ. Τσίπρα, εάν οι Αττικές Διαδρομές τα είχαν κάνει
όλα σωστά γιατί παραιτήθηκε το ίδιο βράδυ ο διευθύνων σύμβουλος της; Γιατί
παραιτήθηκε;
Εάν οι Αττικές Διαδρομές τα είχαν κάνει όλα σωστά γιατί συμφώνησαν να δώσουν
2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο; Δεν είναι αυτή η πιο απτή αναγνώριση
της ευθύνης του δρόμου για την απίστευτη ταλαιπωρία υπεβλήθησαν χιλιάδες
συμπολίτες μας;» και επανέλαβε «μου προκαλεί μεγάλα ερωτήματα η στήριξη που
παρέχετε σε μια ιδιωτική εταιρεία όταν αυτή είναι σαφές ότι έχει το μεγαλύτερο
μερίδιο ευθύνης για αυτό που συνέβη»
Ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα του είπε: «δεν ζητήσατε ποτέ
συγνώμη ούτε για το Μάτι, ούτε για την Μάνδρα. Αναλάβατε κάποιους μήνες
μετά, σε μια ερώτηση που σας έγινε στην ΔΕΘ την πολιτική ευθύνη. Συγνώμη,
όμως δεν ζητήσατε ποτέ. Και δεν είχα καμία πρόθεση να επαναφέρω τη συζήτηση
σε μια τραγική στιγμή για την χώρα και σε ένα συμβάν που στιγμάτισε την
συλλογική συνείδηση και θα την στιγματίζει για πολλά χρόνια ακόμα. Όμως, θέλω
να επαναλάβω, επειδή μας μιλάτε για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, ότι η
κριτική την οποία σας ασκήσαμε δεν ΄ήταν πρωτίστως για το γεγονός ότι μια φωτιά
στέρησε τη ζωή σε πάνω από 100 συμπολίτες μας, γιατί δεν είχατε το 112, ότι δεν
προφτάσατε να κάνετε την εκκένωση. Πραγματικά ήταν μια τραγωδία που σίγουρα
θα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν ήταν γι’ αυτό η
κριτική.
Τα έχετε ξεχάσει.
Ήταν γι’ αυτό το άθλιο σώου που στήσατε εκείνο το βράδυ όταν γνωρίζατε ότι
υπήρχαν νεκροί και βγαίνατε σε ζωντανή σύνδεση και λέγατε πότε θα πετάξουν τα
αεροπλάνα, σε μια προσπάθεια να απεμπολήσετε την ευθύνη σας και τις επόμενες
ημέρες μας δείχνατε τις ψηφιακές φωτογραφίες από τους δήθεν δορυφόρους του
κ. Παππά για το πως αυτό ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού. Ήταν η συγκάλυψη κ.
Τσίπρα και το ήθος και το ύφος της δικιάς σας εξουσίας το οποίο στιγματίσθηκε και
ενεγράφη στην συνείδηση του ελληνικού λαού». Και κατέληξε ο πρωθυπουργός:
«Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη για το πως πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
Η συγνώμη είναι η αναγνώριση ότι κάτι δεν έγινε καλά από πλευράς κυβέρνησης,
έγινε από τον πρωθυπουργό, έγινε από τον υπουργό. Σας είπα ξεκάθαρα ότι θα
μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα και πως θα μπορούσαμε να είχαμε παρέμβει πιο
γρήγορα για να κλείσουμε την Αττική Οδό. Είμαι βέβαιος ότι ο Υπουργός την
επόμενη φορά δεν θα λάβει τοις μετρητοίς τις διαβεβαιώσεις που θα του δώσουν
ότι δήθεν υπάρχουν τόσα εκχιονιστικά κ.λ.π. θα το ψάξει και οφείλει να το ψάξει
περισσότερο γιατί αυτός είναι ο ρόλος του.
Αλλά θέλω κ. Τσίπρα να σας θυμίσω ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα Πολιτική
Προστασία δεν υπήρχε στη χώρα, η Πολιτική προστασία στεγαζόταν σε ένα κτήριο
το οποίο μάλλον θα ήταν το πρώτο που θα κατέρρεε σε έναν μεγάλο σεισμό. Αυτή
ήταν η Πολιτική Προστασία που μας παραδώσατε.
Εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και με το Νίκο Χαρδαλλιά που έκανε ένα
σπουδαίο έργο και στο πεδίο και στην προετοιμασία το πρόγραμμα Αιγίς και
έχουμε σήμερα την δυνατότητα να έχουμε στην διάθεσή μας 1,7 δισ ευρώ για να
αποκτήσουμε επιτέλους τις υποδομές αλλά και την τεχνογνωσία και τις διαδικασίες
ώστε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι σε περίπτωση που βρεθούμε αντιμέτωποι με
ακραία φαινόμενα που προέρχονται από τις επιπτώσεις τ ης Κλιματικής Αλλαγής,
αλλά και επειδή είμαστε μια σεισμογενής χώρα και θα κληθούμε με βεβαιότητα
κάποια στιγμή στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε κάποιους μεγάλους σεισμούς.
Αυτή είναι η υποχρέωση που έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα μαθαίνουμε
από τα λάθη μας, όπως το κάνουμε πάντα, θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για
να αποκτήσει ο ελληνικός λαός μια πολιτική προστασία που να είναι αντάξια των
προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε».
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.kathimerini.gr
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Θέλετε γερά γόνατα; - Οι 10 ασκήσεις
που θα σας βοηθήσουν να το καταφέρετε
29/01/2022

Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετές
ασκήσεις ενδυνάμωσης των
γονάτων για τον περιορισμό
του πόνου και την πρόληψη
τραυματισμών.
#1 Καθίσματα
Σταθείτε όρθια με τα πόδια
ανοιχτά στο πλάτος των γοφών.
Μετατοπίστε το βάρος σας στις
φτέρνες σας. Λυγίστε τα γόνατά
σας σαν να κάθεστε σε μια
καρέκλα ενώ μετακινείτε τον
κορμό σας προς τα εμπρός για
να διατηρήσετε την ισορροπία.
Χαμηλώστε τον εαυτό σας μόνο
μέχρι να σηκωθούν ελαφρώς
οι φτέρνες σας από το πάτωμα.
Χρησιμοποιώντας τους μύες
των μηρών, σηκώστε τον εαυτό
σας πίσω στην αρχική θέση.
Εκτελέστε αυτήν την άσκηση 5
έως 8 φορές.
#2 Όρθιες διατάσεις
τετρακεφάλων
Σταθείτε με τα πόδια ανοιχτά
στο πλάτος των γοφών. Λυγίστε
το αριστερό σας γόνατο. Με
το αριστερό σας χέρι, πιάστε
τον αριστερό σας αστράγαλο
και τραβήξτε τη φτέρνα σας
προς τον γλουτό σας. Κρατήστε
αυτό το τέντωμα για 30 έως 60
δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε
δύο ή τρεις φορές. Εκτελέστε
αυτή την άσκηση στη δεξιά σας
πλευρά.
Tip: Θα πρέπει να νιώσετε
αυτό το τέντωμα στο
μπροστινό μέρος του μηρού
σας. Κρατήστε τον τοίχο ή την
καρέκλα για επιπλέον στήριξη.
#3 Γέφυρα γλουτών
Ξαπλώστε ανάσκελα με τα
πόδια ανοιχτά στο πλάτος των
γοφών, τα γόνατα λυγισμένα
και τα πόδια ακουμπισμένα στο
πάτωμα. Διατηρήστε δυνατούς
τους κοιλιακούς σας μυς. Καθώς
εκπνέετε, χρησιμοποιήστε τους
γλουτούς σας για να σηκώσετε
αργά τους γοφούς σας μερικά
εκατοστά από το έδαφος. Μην
κυρτώνετε υπερβολικά την
πλάτη σας. Εισπνεύστε καθώς
χαμηλώνετε τους γοφούς σας
στο έδαφος. Επαναλάβετε αυτή
την άσκηση 8 φορές.
#4 Διατάσεις οπίσθιων
μηριαίων
Ξαπλώστε με την πλάτη σας
ίσια στο πάτωμα, με τα δύο

Broccoli’s very healthy, but it’s
healthiest if you eat it like this
By Walla! - Thursday

Scientists from China went from the market straight to the
lab to test which way of cooking will cause broccoli to
give you the most health benefits, but you might not have
the stamina for their answer.
Broccoli has the reputation of being one of the healthiest
foods you can eat. It even looks like a food made for a
sensible and healthy diet, and it’s a vegetable with significant amounts of vitamins, minerals and dietary fiber. Like
the rest of its cruciferous vegetable family such as cauliflower and cabbage, it contains a natural compound called
sulforaphane, which is linked to improved heart health and
digestion.

Τα γόνατά μας,
τα χρησιμοποιούμε για να
περπατάμε, να τρέχουμε,
να πηδάμε, να καθόμαστε,
να στεκόμαστε και να
σκαρφαλώνουμε.

Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο
που τα γόνα είναι ένα από τα
πιο εύκολα σημεία του σώματος
που τραυματίζονται. Επομένως
είναι σημαντικό να διατηρείτε
τις αρθρώσεις των γονάτων σας
υγιείς.

The Jerusalem Post

γόνατα λυγισμένα και τα πόδια
ακουμπισμένα στο έδαφος.
Φέρτε το δεξί σας γόνατο στο
στήθος σας. Εκτείνετε το δεξί
σας πόδι κατευθείαν προς το
ταβάνι μέχρι να νιώσετε ένα
τέντωμα πίσω από το γόνατό
σας. Με τα δύο χέρια, πιάστε
είτε το πόδι είτε τον μηρό σας
ανάλογα με το επίπεδο άνεσης
σας. Κρατήστε αυτή τη θέση
για 30 έως 60 δευτερόλεπτα.
Επαναλάβετε δύο με τρεις
φορές. Εκτελέστε αυτό το
τέντωμα στο αριστερό σας πόδι.
#5 Hamstring Roll In
Ξαπλώστε στο έδαφος με την
πλάτη και τους γοφούς σας
να ακουμπούν στο πάτωμα.
Τα πόδια σας θα πρέπει να
τεντώνονται ευθεία με τα κάτω
πόδια και τους αστραγάλους
σας να ακουμπούν στην μπάλα
σταθερότητας. Σηκώστε τους
γοφούς σας και κάντε πίσω
από το πάτωμα κρατώντας τα
πόδια σας σε έκταση. Μόλις
σηκωθεί το κάτω μέρος του
σώματός σας από το έδαφος,
λυγίστε τα γόνατά σας και
κυλήστε την μπάλα προς τους
γοφούς σας μέχρι τα πόδια σας
να ακουμπήσουν στην μπάλα.
Μετακινηθείτε αργά πίσω στην
αρχική θέση. Επαναλάβετε αυτή
την άσκηση 5 φορές.
Tip: Αυτή η άσκηση απαιτεί
αρκετή ισορροπία, οπότε
φροντίστε να κρατάτε τους
κοιλιακούς σας σφιγμένους για
να διατηρήσετε τη σταθερότητα.
Θα χρειαστείτε μια μπάλα
σταθερότητας ή άσκησης.
#6 Κάμψη οπίσθιων μηριαίων
Σταθείτε ίσια με τα πόδια
ανοιχτά στο πλάτος των γοφών.
Κρατηθείτε στην πλάτη μιας
καρέκλας για στήριξη. Σηκώστε
το αριστερό σας πόδι από το
πάτωμα. Σηκώστε τη δεξιά
φτέρνα σας ώστε να στέκεστε
στις μύτες των ποδιών σας.
Χαμηλώστε τη φτέρνα σας
προς τα κάτω. Επαναλάβετε
δύο σετ των 10 επαναλήψεων.
Εκτελέστε την άσκηση στο
αριστερό σας πόδι.
Tip: Θα χρειαστείτε μια
καρέκλα για να διατηρήσετε
την ισορροπία.
#7 Πλευρική διάταση
Ξαπλώστε ανάσκελα με
ολόκληρο το σώμα σας να
ακουμπάει στο πάτωμα και τα
χέρια σας δίπλα στο σώμα σας.
Σηκώστε το αριστερό σας πόδι
και τοποθετήστε τη φτέρνα
σας στα δεξιά σας δάχτυλα
έτσι ώστε τα πόδια σας να

είναι σε μια κάθετη γραμμή.
Ενώ κρατάτε τους ώμους και
το λαιμό σας επίπεδα στο
πάτωμα, στρίψτε τους γοφούς,
τα πόδια και τα πόδια σας προς
τα δεξιά. Μείνετε για 15 έως 30
δευτερόλεπτα και επιστρέψτε
στην αρχική θέση. Επαναλάβετε
2 έως 4 φορές. Εκτελέστε την
άσκηση από την άλλη πλευρά.

Studies have shown that these compounds help regulate
blood sugar levels and there are signs that they may even
reduce the risk of certain types of cancer. Some people
try to get these health benefits from dietary supplements,
yet scientific evidence suggests that consuming the actual
vegetable has more benefits than one gets by taking supplements. This is why Chinese scientists decided to find the
best way to cook and eat broccoli in order to get the most
out of its health benefits.

Tip: Είναι καλύτερο να φοράτε
αθλητικά παπούτσια ενώ
εκτελείτε αυτήν την άσκηση.

They published their findings in an article in the Journal of
Agricultural and Food Chemistry, but if you like light and
quick meals that don’t require too much fuss, their findings
may deter you.
First, it should be understood that the sulforaphane compound isn’t completely present in broccoli in its natural
state. Instead, the vegetable contains some compounds
called glucosinolates and also the enzyme myrosinase
which evolved in plants to protect them from grass-eating
animals. Through myrosinase activity, the glucosinolates
are converted to sulforaphane, which is what you want to
happen.

#8 Ισομετρική έκταση γόνατος
Καθίστε σε μια καρέκλα με τα
δύο πόδια ακουμπισμένα στο
έδαφος. Φροντίστε να κρατάτε
την πλάτη σας ίσια και τους
κοιλιακούς μύες σφιχτούς.
Σηκώστε το δεξί σας πόδι μέχρι
το πόδι σας να είναι σε ευθεία
γραμμή από τον μηρό μέχρι
το πόδι. Κρατήστε αυτή τη
θέση για πέντε δευτερόλεπτα.
Επαναφέρετε το πόδι σας στην
αρχική θέση. Εκτελέστε τρία
σετ των 10 επαναλήψεων.
Επαναλάβετε στο αριστερό σας
πόδι.
#9 Άρσεις κάτω άκρου με
τεντωμένο γόνατο ευθεία
Ξαπλώστε στο πάτωμα με την
πλάτη σας επίπεδη και τα πόδια
τεντωμένα ίσια. Λυγίστε το
αριστερό σας γόνατο έτσι ώστε
το αριστερό σας πόδι να είναι
επίπεδο στο έδαφος. Σηκώστε
το δεξί σας πόδι σε ύψος που
να αισθάνεστε άνετα. Κρατήστε
για έξι δευτερόλεπτα και, στη
συνέχεια, χαμηλώστε το πόδι
σας. Επαναλάβετε 8 έως 12
φορές. Εκτελέστε αυτή την
άσκηση στο αριστερό πόδι.
#10 Άρσεις κάτω άκρου με
τεντωμένο γόνατο στο πλάι
Ξαπλώστε στην αριστερή σας
πλευρά στο πάτωμα. Μπορείτε
να στηρίξετε το κεφάλι σας
λυγίζοντας τον αριστερό σας
αγκώνα και κρατώντας το
κεφάλι σας με το αριστερό
σας χέρι. Τα πόδια σας πρέπει
να στοιβάζονται. Σηκώστε
το δεξί σας πόδι περίπου 30
εκατοστά από το έδαφος.
Κρατήστε το ανασηκωμένο πόδι
για 6 δευτερόλεπτα και μετά
επιστρέψτε στην αρχική θέση.
Επαναλάβετε 8 έως 12 φορές
και μετά εκτελέστε την άσκηση
από την άλλη πλευρά.
Θυμηθείτε να συμβουλευτείτε
το γιατρό σας πριν εκτελέσετε
αυτές τις ασκήσεις.
Πηγή:pronews.gr

Need to do damage to receive benefits
To get the myrosinase activity started, you need to “damage” the broccoli. Cooking it isn’t enough. Studies show
that common cooking methods for broccoli, such as boiling
it on the stove or in the microwave, actually significantly
reduce the levels of glucosinolates in vegetables, even if
you cook quickly for only a few minutes. myrosinase is
quite sensitive to heat. So the way to get the most sulforaphane is by eating uncooked broccoli florets.

Temporary change to green bin
collection schedule for February
City of Vancouver
January 31, 2022
The City is continuously monitoring the ongoing impact of
COVID-19 on our staffing levels and our operations. As a result
of staffing shortages in Sanitation services, there will be temporary changes to green bin collection schedules for the month of
February. Our employees have worked extensive overtime hours
over the past two months to maintain service but the operational
demand now exceeds the limit that we can safely cover through
overtime.
Starting January 31, green bins will be collected every two weeks
(not every week), on residents’ regular garbage day. This schedule change is temporary and we anticipate green bin service to
resume to normal (i.e., weekly collection) at the end of February.
Residents can download the VanCollect app or visit vancouver.
ca/collectionschedule for garbage and green bin collection schedules, notifications, and up-to-date service alerts.
An important consideration in this decision is that in winter,
green bin volumes are much lower due to less yard waste and
trimmings and colder temperatures help to reduce green bin
odour.
We apologize for this inconvenience and appreciate residents’
ongoing patience as our crews do their best to maintain services
and safely collect Vancouver’s waste during this time.

Ένας χρόνος Μπάιντεν στην εξουσία: Αφγανιστάν,
πληθωρισμός, πανδημία και πόλωση
(Συνέχεια από σελίδα 15)
υπάρχουν προβλήματα εντός
των αμερικανικών συνόρων
που σωρεύονται, με κορυφαίο
κατά πολλούς εκείνο του
πληθωρισμού που έχει
εκτιναχθεί (αυξήθηκε κατά
7% τον Δεκέμβριο σε ετήσια
βάση) και πλέον «κινείται»
στα υψηλότερα επίπεδα των
τελευταίων 40 ετών.
Ο πληθωρισμός στα ύψη
Η άνοδος σε τιμές και δαπάνες
διαβίωσης προφανώς και
σχετίζεται με τις επιπτώσεις που
είχε η πανδημία του κορωνοϊού
σε αγορές, βιομηχανίες και
εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι
αντίπαλοι του Μπάιντεν
ωστόσο τον κατηγορούν πως
επί σειρά μηνών έσπρωχνε το
συγκεκριμένο πρόβλημα κάτω
από το χαλί, υποβαθμίζοντάς το
ως κάτι το παροδικό, ενώ πολλοί
έχουν βάλει στο στόχαστρο ως
«ένοχη» και την αξιοσημείωτη
«επιδοματική» πολιτική του
Δημοκρατικού προέδρου (για
παράδειγμα τα child tax credits
των εκατοντάδων δολαρίων
που λαμβάνουν μηνιαίως
πολλές οικογένειες για κάθε
ανήλικο παιδί), μια πολιτική
η οποία μάλιστα συναντά
αντιστάσεις ακόμη και εντός του
Δημοκρατικού κόμματος.
Το – πλούσιο σε κοινωνικές
παροχές – ύψους 1,75
τρισεκατομμυρίων δολαρίων
νομοσχέδιο «Build Back
Better», που αποτελεί υπό
μια έννοια και το μεγάλο
στοίχημα της προεδρίας
Μπαίντεν, έχει κολλήσσει στο
Κογκρέσο. Αιτία: η άρνηση
κάποιων Δημοκρατικών
(όπως του γερουσιαστή Τζο
Μάντσιν για παράδειγμα) να το
υπερψηφίσουν.
Νομοθετικά εμπόδια και φίλια
πυρά
Ο λόγος για ένα νομοσχέδιο
που ξεκίνησε βάζοντας τον
πήχη πολύ ψηλά, κοντά στα
4 τρισεκατομμύρια δολάρια,
«υποσχόμενο» μεταξύ
άλλων: επιδόματα τέκνων,
πληρωμένες γονικές άδειες,
ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν
την καθολική πρόσβαση σε
παιδικούς σταθμούς, μέτρα
για τη δραστική μείωση στις
τιμές ορισμένων φαρμάκων,
πολλά δισεκατομμύρια

δολάρια σε περιβαλλοντικά
προγράμματα κ.ά. Όλα αυτά
όμως προτού αρχίσει στην
πορεία να «αποσυντίθεται»
και να αναθεωρείται επί τα
χείρω μετρώντας απώλειες…
προκειμένου να μπορέσει να
υπερψηφιστεί.
Αφγανιστάν – Γενοκτονία
Αρμενίων
Στο μέτωπο της εξωτερικής
πολιτικής από την άλλη
πλευρά, η χρονιά που πέρασε
σημαδεύτηκε φυσικά από
την αμερικανική έξοδο από
το Αφγανιστάν την οποία θα
διαδέχετο και η επιστροφή
των Ταλιμπάν στην εξουσία. Ο
λόγος για μια αποχώρηση που
συγκλόνισε μεν την υφήλιο
(ενδεικτικές οι σκηνές από το
αεροδρόμιο της Καμπούλ) και
έκανε πολλούς να μιλούν για
αμερικανική «ήττα», χωρίς
όμως να συγκλονίσει στον ίδιο
βαθμό και τους Αμερικανούς
ψηφοφόρους που, εάν κρίνουμε
από τις δημοσκοπήσεις (Pew
Research Center), καλωσόρισαν
κατά πλειοψηφία την
αποχώρηση των δυνάμεών τους
από το Αφγανιστάν.
Κατά τα λοιπά, τους
περασμένους δώδεκα μήνες, ο
79χρονος Τζο Μπάιντεν έκανε
και άλλα πολλά, αναιρώντας
κάποιες από τις προηγούμενες
αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ:
•
Επανέφερε, για
παράδειγμα, τις ΗΠΑ στη
Συμφωνία των Παρισίων για την
Κλιματική Αλλαγή.
•
Αναγνώρισε τη
Γενοκτονία των Αρμενίων.
•
Διοργάνωσε Σύνοδο
Κορυφής για τη Δημοκρατία
(στην οποία δεν προσκάλεσε
την Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν).
•
Επιχείρησε να
αποκαταστήσει τους διαύλους με
το Ιράν (έπειτα από την κίνηση
του Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ

από τη διεθνή συμφωνία JCPOA
για το πυρηνικό πρόγραμμα της
Τεχεράνης).
•
Πήρε μέρος στη
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ
τον Ιούνιο του 2021 – την
πρώτη τέτοια Σύνοδο που
πραγματοποιείται έπειτα από
το 2014 – σηματοδώντας έτσι
την έναρξη μιας ανανεωμένης
διατλαντικής εταιρικής σχέσης,
όπως σημειώνεται.
•
Και προχώρησε στο
σχηματισμό της τριμερούς
συμμαχίας AUKUS μαζί με
το Ηνωμένο Βασίλειο και
την Αυστραλία (στην οποία
Αυστραλία οι Αμερικανοί
πούλησαν και πυρηνικάπυρηνοκίνητα υποβρύχια, προς
απογοήτευση των Γάλλων
που είδαν έτσι τη δική τους
προηγούμενη συμφωνία για
την πώληση υποβρυχίων να
ακυρώνεται).
Κρίνοντας εκ του
αποτελέσματος, και αναφορικά
με όσα θα ήθελε να επιτύχει, η
διοίκηση Μπάιντεν έχει ωστόσο
ακόμη δρόμο μπροστά της να
διανύσει.
Ιράν και LNG
Το χάσμα στις σχέσεις με το
Ιράν παραμένει, με φόντο και
όλα τα λοιπά χάσματα που είτε
παραμένουν (με τη Βόρεια
Κορέα για παράδειγμα), είτε
έχουν οξυνθεί (με τη Ρωσία και
την Κίνα).
Από την άλλη πλευρά, οι
εξαγωγές αμερικανικού
υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) αυξήθηκαν σημαντικά
μέσα στο περασμένο 12μηνο, με
τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον
να ξεχωρίζουν και η χώρα με
τις μεγαλύτερες εξαγωγές LNG
παγκοσμίως.
Για τον ίδιο τον Μπάιντεν
πάντως, ο χρόνος πλέον δείχνει
να μετράει αντίστροφα προς
τις ενδιάμεσες εκλογές του
ερχόμενου Νοεμβρίου που
πρόκειται να κρίνουν και το
υπόλοιπο της θητείας του.
Πηγή: kathimerini.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΚΑΣ

(Συνέχεια από σελίδα 16)
ΜακΑρθρουρ και από τους Ιάπωνες
ήταν ο νέος ΥΠ.ΕΞ. και ο αρχηγός
ΓΕΣ. Η υπογραφή της Συνθήκης
στις 10.30 π.μ. σήμανε και το τέλος
του πολέμου στην Άπω Ανατολή.
ΕΡΩΤΗΣΗ΄. Τον μήνα Μάΐο,
έχουμε επίσης την επέτειο της
Μάχης της Κρήτης για την οποία
έχετε προσωπική άποψη και θα
θέλαμε να μας μιλήσετε γι’ αυτήν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Μάχη της Κρήτης άρχισε στις
20 Μαΐου 1941 και κράτησε μέχρι
τέλος Μαΐου [29]. Πρώτη Ιουνίου
τελείωσε και η μεν Κυβέρνηση
της Ελλάδος , ο Τσουδερός και ο
Βασιλιάς πήγαν στην Αίγυπτο και
η Κρήτη είχε ένα αποτέλεσμα πολύ
άσχημο για τους Γερμανούς.
Πρώτον΄. Έχασαν 5000 [νεκρούς]
αλεξιπτωτιστές, το καλύτερο σώμα,
που είναι θαμμένοι στο νεκροταφείο
της Κρήτης. Και ο Χίτλερ
απεφάσισε να μην ξανακάνει τέτοια
επιχείρηση απ’αέρος.
Δεύτερον΄. [και το σπουδαιότερο].
Καθυστέρησε η εισβολή στην
Ρωσία. Ήταν να γίνει τον Μάρτη
και έγινε 22 Ιουνίου, οπότε τον
έπιασε [τον Χίτλερ] ο χειμώνας και
δεν ‘έπιασε’ την Μόσχα και έχασε
τον πόλεμο. Μάλιστα, ενδεικτικό
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είναι ότι ο στρατάρχης Γκέρινγκ,
υπόδικος στην δίκη Νυρεμβέργης,
είπε στους δικαστές’. «Κύριοι
Δικασταί, εάν οι Έλληνες δεν μας
καθυστερούσαν τους τρεις μήνες,
από τον Μάρτη, εδώ που κάθομαι
εγώ τώρα, θα καθόσασταν εσείς».
Βεβαίως, ως γνωστόν, οι υπόδικοι
Γερμανοί καταδικάσθηκαν όλοι
εις θάνατον, αλλά αυτός πήρε
δηλητήριο και αυτοκτόνησε.
Ο Μάιος, λοιπόν, έχει ιστορικές
ημέρες, και για την επιχείρηση της
Κρήτης, αλλά και για το πέρας του
Β’Παγκοσμίου Πολέμου, για την
Ευρώπη.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ΄. Στρατηγέ Κόρκα
σας ευχαριστούμε πολύ και θα μας
επιτρέψετε να συμπληρώσουμε
αυτό που δεν μας είπατε, από
μετριοφροσύνη. Ότι δηλαδή,
τις νικηφόρες μάχες για την
απελευθέρωση της Ελλάδας, τις
οφείλουμε ΚΑΙ στον Ιερό Λόχο,
[στις τάξεις του οποίου πολεμήσατε
και εσείς ο ίδιος], ο οποίος και
δικαιώνει την φράση του Τσόρτσιλ :
«Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες
πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα
λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν
Έλληνες».
ΘΩΜΑΪΣ

ΠΑΡΙΑΝΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται 1 κενοτάφιο στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ

$7,00.00

Είναι μια τιμή ευκαιρίας
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο τηλέφωνο 604-439-7012

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Πωλούνται δυο κενοτάφια σε τιμή ευκαιρίας
στο Valley View Funeral Home & Cemetery Surrey, B.C.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνειστε στο 604-474-3801

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ονομάζομαι Παναγιώτης Δημόπουλος. Εχω γεννηθεί στην Αθήνα, σπούδασα
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών(University of Athens Law SchoolLL.B).Είμαι Δικηγόρος Αθηνών απο το 1987.

Το Δικηγορικό μου γραφείο λειτουργεί στην Αθήνα απο το 1989.
Ειδικεύεται :

1) στο Αστικό Δίκαιο(συμβάσεις-δάνεια, κληρονομικά, αγοραπωλησίες ακινήτων
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους-real estate development, οικογενειακές υποθέσεις-family law).
2) στο Δημόσιο Δίκαιο(φορολογικές υποθέσεις-tax law, υποθέσεις με την Δημόσια
Διοίκηση, τα Ασφαλιστικά ταμεία κλπ).
3) Στη δικαστική επίλυση διαφορών, ενώπιον Δικαστηρίων όλων των βαθμών, που
προκύπτουν απο τις πιο πάνω συναλλαγές.
Το γραφείο διαθέτει ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων δικηγόρων με σημαντική
δικαστηριακή εμπειρία. Το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στο κέντρο των
Αθηνών, πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.

Διεύθυνση γραφείου:45,Stournari Str. 106 82,Tel.+30 210 3814462.
M. +30 6977 063534.
Contact: p.dimopouloslaw@gmail .com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

306 East 11th Avenue (At Kinsway)
Vancouver B.C. V5T 2C6

Tel:(604) 876-2161 (24 Hours)

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions

SERVING All GREATER VANCOUVER CEMETERIES
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER B.C.
EΚΟΨΑΝ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα
έκοψαν την Κυριακή 31
Ιανουαρίου 2022, οι κυρίες
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.
Το παρών έδωσαν ο ιερέας
π. Νικόλαος, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Θ.
Σανίδας, και η Πρόεδρος της
Φιλοπτώχου Αγίου Γεωργίου
Λιζέττε Πάππας.
Το φλουρί της πίτας
της Κοινότητας τυχερός ήταν
ο ιερέας π. Νικόλαος. Όλοι
οι παρόντες στην εκκλησία και
στο κόψιμο της πίτας έλαβαν
κομμάτι πίτας της Φιλοπτώχου
και περιμένουν να μάθουν ποιός
κέρδισε το φλουρί από την πίτα
της Φιλοπτώχου.
On Sunday, January 31, 2022, Father Nikolaos, St. George’s Ladies Philoptochos and the Hellenic Community participated in the celebration of the New Year’s Vasilopita cutting. Father Nikolaos, Theo
Sanidas, president of the Hellenic Community and Lizette Pappas, president of the St.
George’s Ladies Philoptochos cut the Vasilopita for the Community. Father Nikolaos
found the flouri of the
community’s. Congratulations Father and
wishing you a wonderful new year 2022.
Every member of the
congregation received
a piece of Vasilopita that the ladies of
Philoptochos had
baked. Still waiting
to hear who found the
flouri from the many
given.
Happy happy
New Year 2022
to all.
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