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Aμερικάνικες Εκλογές 2020

«Νιώθω πληρότητα, είμαι
απίστευτα χαρούμενη και
υπερήφανη που πηγαίνουμε σε
διαφορετική κατεύθυνση», είπε
η Έιμι Μπέργκερ, ηλικίας 40
ετών, που βγήκε μαζί με τον γιο
της για να πανηγυρίσουν.
Στη Νέα Υόρκη, το σκηνικό
ήταν το ίδιο: κλάξον και
πανηγυρισμοί. Η Κάθριν
Γκρίφιν, 47 ετών, δεν κατάφερε
να συγκρατήσει τα δάκρυα
συγκίνησης.

Τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών:
Ο Μπάιντεν κερδίζει την Προεδρία, νικώντας
τον Τραμπ
JOE BIDEN

college vote 74290 electoral
75,674,095 votes

DONALD TRAMP
college vote
214 electoral
71,073,735 votes

«Ο Τραμπ τελείωσε»: Ξέφρενοι
πανηγυρισμοί στις ΗΠΑ για την εκλογή
Μπάιντεν – Συγχαρητήρια στον νέο
πρόεδρο από διεθνείς ηγέτες (Photos)
7.11.2020 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Χιλιάδες Αμερικανοί βγήκαν
σήμερα (7.11.2020) στους
δρόμους για να γιορτάσουν
τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και
να εκφράσουν τη χαρά τους
φωνάζοντας και κορνάροντας,
λεπτά μετά την ανακοίνωση
της εκλογής του Δημοκρατικού
υποψηφίου στην προεδρία
των ΗΠΑ, μεταδίδουν
δημοσιογράφοι του Γαλλικού
Πρακτορείου.

Matter Plaza. Η ομοσπονδιακή
πρωτεύουσα αποτελεί
προπύργιο των Δημοκρατικών.
Χιλιάδες υποστηρικτές του
Δημοκρατικού Κόμματος,
φορώντας όλοι τους μάσκα,
κρατούσαν με υπερηφάνεια
πανό με τον Τζο Μπάιντεν και
την Κάμαλα Χάρις.

«Είμαι χαρούμενη που
ο Ντόναλντ Τραμπ φεύγει
από τις ζωές μας, ελπίζουμε
για πάντα, αν και ποτέ δεν
ξέρεις», είπε, ζητώντας «λίγη
κανονικότητα στις ζωές μας».
Εορτασμοί έχουν ξεσπάσει,
επίσης, στο προπύργιο
των Δημοκρατιών, στο
Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ,
όπως και στη Φιλαδέλφεια ή και
την Ατλάντα.

Στην Ουάσιγκτον, το πλήθος
κατευθύνθηκε προς τον Λευκό
Οίκο και τον δρόμο Black Lives

«Οι Έλληνες ενέπνευσαν τον ελεύθερο κόσμο»
28η Οκτωβρίου : Το μήνυμα Μπάιντεν στην
Ελλάδα για την 28η Οκτωβρίου
Άνοιξε στα δύο η Εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καρλόβασι.

Σάμος: Τσουνάμι έπνιξε το λιμάνι - Κατέρρευσε τρούλος
εκκλησίας - Τα ψάρια βγήκαν στην στεριά (φώτο - βίντεο)
Μεγάλες καταστροφές και νεκροί στη Σμύρνη
31/10/2020
Τραγωδία στη Σάμο από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της
Παρασκευής... Δύο παιδιά, ηλικίας 15 και 17 ετών, έχασαν τη ζωή τους...
Ο τρομακτικός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που «χτύπησε»,
ελάχιστα λεπτά πριν το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
για τη νέα καραντίνα λόγω κορωνϊού, έπληξε ιδιαίτερα την κεντρική και νότια
Ελλάδα, τα παράλια της Τουρκίας (στην Σμύρνη έπεσαν 20 κτίρια) και τα
νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, με τους κατοίκους στην Σάμο να ζουν τον
απόλυτο εφιάλτη, ευτυχώς όχι στον βαθμό που τον βιώνουν στα παράλια της
Τουρκίας.
Στην Σάμο, τσουνάμι έπνιξε το λιμάνι, τα ψάρια βγήκαν στην στεριά και κατέρρευσε τρούλος
εκκλησίας λίγο πριν μιλήσει ο πρωθυπουργός. Αλλεπάλληλα θαλάσσια κύματα με ύψος τριών μέτρων,
κτυπάνε την Σάμο.
Ο Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου Μιχάλης Μησός είπε ότι ο σεισμός είχε διπλάσια διάρκεια από
τον μεγάλο σεισμό της Αθήνας το 1999. Τα πρώτα λεπτά μετά από τον σεισμό παρατηρήθηκε έντονος
κυματισμός κοντά στα παράλια.
Κάτοικος του νησιού επεσήμανε τη μεγάλη διάρκεια του σεισμού, λέγοντας ότι «χόρευαν όλα τα
κτήρια». Η σεισμική δόνηση έγινε περισσότερο αισθητή στα νησιά του βορείου του συγκροτήματος
όπου προκλήθηκε και μεγαλύτερη ανησυχία. Αρκετοί από τους κατοίκους της Πάτμου, της Κω της
Καλύμνου του Αγαθονησίου και των άλλων νησιών εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αφού η σεισμική
δόνηση ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Ο δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν
έστειλε το δικό του μήνυμα για την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου
TANEA Team28 Οκτωβρίου 2020
Με λιγότερο από μία
εβδομάδα να απομένει για
τις αμερικανικές εκλογές,
ο δημοκρατικός υποψήφιος
Τζο Μπάιντεν έστειλε το δικό
του μήνυμα για την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει, μεταξύ
άλλων, «οι Έλληνες
ενέπνευσαν
τον ελεύθερο κόσμο όταν αντιστάθηκαν στον στρατό εισβολής
του Μουσολίνι» επισημαίνοντας ότι πρέπει να σταθούμε όρθιοι
και να κάνουμε το καθήκον μας για να προστατεύσουμε
τη Δημοκρατία.

Αναλυτικά το μήνυμα Μπάιντεν:
«Σήμερα γιορτάζουμε την 80ή επέτειο του «Όχι». Οι Έλληνες
ενέπνευσαν τον ελεύθερο κόσμο όταν αντιστάθηκαν στον στρατό
εισβολής του Μουσολίνι – και αυτό το θαρραλέο πνεύμα ζει
σήμερα, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει επίσης να σταθούμε όρθιοι
και να κάνουμε το καθήκον μας για να προστατεύσουμε
τη Δημοκρατία».
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Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τον “πόλεμο”: Και
ένα υστερόγραφο για τον διεφθαρμένο γαμπρό
του Ερντογάν…
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: 09/11/2020
Η Αμερική βαδίζει στο δρόμο
της ιστορίας. Αλλά ο δρόμος
αυτός είναι βυθισμένος στην
αβεβαιότητα καθώς στον
κύκλο των «ανθρώπων»
του απερχόμενου Προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ επικρατούν οι
σκληροί. Όχι βεβαίως ότι ο κ.
Τραμπ χρειαζόταν τις συμβουλές
τους. Οι άνθρωποι του, τον
διαβάζουν καλά και βάζουν
φωτιά στον εγωϊσμό του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος
αποφάσισε να αμφισβητήσει το
αποτέλεσμα των εκλογών στα
δικαστήρια, αλλά και στους
δρόμους. Ζήτησε από τους
συνεργάτες του να ξεκινήσουν
άμεσα οι προετοιμασίες για
την πραγματοποίηση μεγάλων
συγκεντρώσεων στις πολιτείες,
όπου οι δύο υποψήφιοι είναι
πολύ κοντά σε ψήφους.
Οι συγκεντρώσεις αυτές θα
θυμίζουν τα προεκλογικά
συλλαλητήρια, καθώς ο στόχος
είναι να συμμετέχουν χιλιάδες
υποστηρικτές του. Ας μην
ξεχνάμε ότι τον ψήφισαν πάνω
από 70 εκατομμύρια Αμερικανοί
πολίτες.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι
παρά τη νίκη του Τζο Μπάιντεν,
ο αρχηγός της πλειοψηφίας
της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ
δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας
ότι είναι «100% εντός των
δικαιωμάτων του» προέδρου
Τραμπ για να αμφισβητήσει τα
εκλογικά αποτελέσματα και να
εξετάσει τις νομικές επιλογές
του.
Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών
δήλωσε ότι η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί και θα φτάσει
στο αποτέλεσμα. Η ηγεσία του
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
ανέβηκε στο τρένο του
Προέδρου και θα πληρώσει τις
συνέπειες…
•
Ο στόχος του κ.
Τραμπ είναι να κινητοποιήσει
τους φανατικούς οπαδούς του,
που μέχρι τώρα φαίνεται να
αποδέχθηκαν την ήττα του
με μία παθητικότητα που ο
κ. Τραμπ δεν ανέμενε. Δεν
αντέδρασαν όπως περίμενε. Ο

Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε
την πραγματοποίηση μαζικών
διαδηλώσεων, στις οποίες
θα απευθυνθεί ο ίδιος στους
οπαδούς του.
Σε κάθε πολιτεία, υποστηρίζουν
οι συνεργάτες του, θα
αποκαλύπτονται στοιχεία για
την απάτη, που υποτίθεται
ότι έγινε σε συγκεκριμένες
περιοχές. Οι διαδηλώσεις θα
είναι υποστηρικτικές στις
προσπάθειες των δικηγόρων που
θα προσβάλουν το αποτέλεσμα
στα ανώτατα δικαστήρια
συγκεκριμένων πολιτειών και
στη συνέχεια στο Ανώτατο
Δικαστήριο της χώρας.
Η νομική ομάδα του κ. Τραμπ,
υπό τον δικηγόρο του Ρούντι
Τζουλιάνι, θα ξεκινήσει τον
δικαστικό αγώνα από την
Πενσιλβάνια, την οποία ήδη
έχασε ο κ. Τραμπ, από την
Τζόρτζια, όπου επίσης ηττήθηκε
και την Αριζόνα, την οποία
επίσης, μέχρι της στιγμής, δεν
κέρδισε.
Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος
Τραμπ θα παρουσιάσει
-σύμφωνα με ισχυρισμούς
στελεχών του επιτελείου
του- κατάλογο με πολίτες που
ψήφισαν αν και είχαν πεθάνει.
Στην πραγματικότητα πρόκειται
για πολίτες που ψήφισαν, αλλά
μετά από μέρες απεβίωσαν.
Όπως καταλαβαίνει ο καθένας,
ο κ. Τραμπ αμφισβητεί το
αποτέλεσμα σε όλα τα επίπεδα,
άρα γι’ αυτόν δεν τελείωσε
τίποτα.
•
Πρέπει να
σημειώσουμε ότι προέκυψαν και
διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της
προεδρικής οικογένειας. Οι δυο
υιοί του Προέδρου βρίσκονται
σε απόλυτη άρνηση και ζήτησαν
από τον πατέρα τους να μην
δεχθεί το αποτέλεσμα.
•
Ο γαμπρός του,
Τζάρεντ Κούσνερ φέρεται να
διαφωνεί, αν και σήμερα έγινε
γνωστό ότι αυτός είχε την ιδέα
για τις διαδηλώσεις. Αναφορικά

LETTER TO EDITOR
BC’s re-elected leaders
must make nature a priority
Dear editor,
Coming out of the election,
it looks like we’ll be heading
into a historical NDP majority government. The BC NDP
ran on a platform to prioritize
public services and the environment first.
John Horgan promised to
expand and improve our
provincial parks--to create
new campgrounds and trails,
increase funding to improve
infrastructure and safeguard
nature across BC. Delivering on these promises will
have a real impact for those
who want to be able to take
the children in their lives to
parks, creating memories
around campfires and lakes.
Last summer, BC’s parks
were overwhelmed by the
huge demand for people to
get outside. The government rolled out the day-pass
program to alleviate some
of the pressure on parks and
added a few more temporary
staff positions to help repair
some of the overused areas.
As MLAs get ready to return
to the Legislature, I hope that
the memories of our parks
bursting at the seams this past
summer will be fresh as they
prepare next year’s priorities.
I’m already counting down
the days to when I can head
to my local parks in next
summer’s sun-filled days. I
hope that Premier Horgan
won’t leave nature behind as
he prepares for his next years
to come. Let’s give BC a
green recovery that prioritizes
nature.
Sincerely,

Heather Naesgaard
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Ο τρόμος επιστρέφει στη Γαλλία – Η ευρωπαϊκή ηγεσία καταδίκασε με κοινή φωνή
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29.10.2020

O ίδιος δήλωσε ότι θα επεκτείνει
την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού
στρατιωτών για την προστασία
σημαντικών γαλλικών
τοποθεσιών, όπως χώροι

λατρείας και σχολεία.
Σημειώνεται πως η Γαλλία
αύξησε το επίπεδο συναγερμού
στα εδάφη της στο ανώτατο

επίπεδο και όπως ανακοίνωσε
ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ η
απάντηση της κυβέρνησης στην
επίθεση θα είναι σκληρή και
αμείλικτη.

Ο Μακρόν στο σημείο της επίθεσης
Σύλληψη Αφγανού με μαχαίρι στη Λυών

Στο μεταξύ η γαλλική
αστυνομία προχώρησε στη
σύλληψη ενός Αφγανού,
οπλισμένου με μαχαίρι,
στη Λιόν. Σύμφωνα με το
Γαλλικό Πρακτορείο ο
συλληφθείς ήταν ντυμένος
με παραδοσιακή ενδυμασία
και όπως ανέφερε πηγή
-που επικαλείται το AFPο άνδρας θα πέρναγε στη
δράση, χαρακτηρίζοντας
«σοβαρό» το περιστατικό.

Φωτ: Reuters
Λίγες μέρες μετά τη φρικιαστική
δολοφονία του καθηγητή στο
Παρίσι, ο τρόμος επέστρεψε στη
Γαλλία με τρεις δολοφονίες με
μαχαίρι στην Νίκαια από έναν
21χρονο Τυνήσιο.
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου καταδίκασαν τις
επιθέσεις στη Γαλλία με κοινή
δήλωσή τους, τονίζοντας ότι
«στεκόμαστε ενωμένοι και
σταθεροί στην αλληλεγγύη μας
προς τη Γαλλία, τον γαλλικό λαό
και την κυβέρνηση της Γαλλίας
– στον κοινό και συνεχή αγώνα
μας κατά της τρομοκρατίας και
του βίαιου εξτρεμισμού».
Ειδικότερα, η ανακοίνωση
αναφέρει:
«Εμείς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες,
είμαστε σοκαρισμένοι και
θλιμμένοι για τις τρομοκρατικές
επιθέσεις στη Γαλλία.
Καταδικάζουμε με τον πιο
ισχυρό τρόπο αυτές τις επιθέσεις
που αντιπροσωπεύουν επιθέσεις
στις κοινές μας αξίες.
Στεκόμαστε ενωμένοι και
σταθεροί στην αλληλεγγύη μας
προς τη Γαλλία, τον γαλλικό λαό
και την κυβέρνηση της Γαλλίας
– στον κοινό και συνεχή αγώνα
μας κατά της τρομοκρατίας
και του βίαιου εξτρεμισμού.
Καλούμε τους ηγέτες σε όλο
τον κόσμο να εργαστούν
για τον διάλογο και την
κατανόηση μεταξύ κοινοτήτων
και θρησκειών και όχι για το
διχασμό».
Ο δράστης της επίθεσης
στη Νίκαια

αλλά στο μεταξύ ο Αουισαουί
είχε μεταβεί στη Γαλλία.
Παράλληλα, η εισαγγελία
του Ακράγαντα της Σικελίας
ξεκίνησε έρευνα, στην οποία ο
ίδιος κατηγορείται για στήριξη
της παράτυπης μετανάστευσης.
Σημειώνεται πως η αστυνομία
ανακοίνωσε ότι ο δράστης
τραυματίστηκε κατά τη
σύλληψή του, αλλά είχε τις
αισθήσεις του και ανέλαβε την
ευθύνη για την επίθεση, ενώ
κατά τη διάρκεια της σύλληψής
του φώναζε «Αλλάχου
Άκμπαρ».
Μεταξύ των θυμάτων είναι μια
70χρονη γυναίκα, της οποίας
ο δράστης της έκοψε το λαιμό
μέσα στην εκκλησία. Ένας
άνδρας, ο οποίος μαχαιρώθηκε
μέχρι θανάτου, ήταν ο νεωκόρος
της εκκλησίας, ενώ το τρίτο
θύμα, μια γυναίκα γύρω στα
40, μαχαιρώθηκε μέσα στην
εκκλησία, αλλά κατάφερε να
διαφύγει και να καταφύγει
σε ένα γειτονικό μπαρ, όπου
λίγο αργότερα υπέκυψε στα
τραύματά της.
Κατά τις ίδιες πηγές, υπάρχουν
έξι τραυματίες.

Μακρόν: Η Γαλλία
δέχεται επίθεση
Λίγο μετά το μεσημέρι ο
πρόεδρος της χώρας, ο οποίος
βρέθηκε στο σημείο της άγριας
μαζικής δολοφονίας, έστειλε
μήνυμα πως «η Γαλλία δέχεται
επίθεση».

Ο άνθρωπος που προσήχθη
«είχε μαζί του ένα μαχαίρι
30 εκατοστών και φαινόταν έτοιμος να αναλάβει δράση», είπε ο Πιερ Ολιβέρ, ο
δήμαρχος του δεύτερου διαμερίσματος της Λιόν. «Ηλικίας 26 ετών και αφγανικής
υπηκοότητας, ο άνδρας περιφερόταν στην οδό Βικτόρ Ουγκό κρατώντας ένα
μαχαίρι, όταν συνελήφθη», συμπλήρωσε η εισαγγελία της Λιόν.
Την έρευνα έχει αναλάβει η δικαστική αστυνομία της Λιόν, διευκρίνισε η
εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας πως «σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με τα
κίνητρά του, την προσωπικότητά του και το προφίλ του» υπόπτου.
Αβινιόν: Απομακρύνεται το σενάριο μιας ισλαμιστικής επίθεσης
Ένας άνδρας ηλικίας 33 ετών, που απειλούσε περαστικούς στον δρόμο στην Αβινιόν, στη
νοτιοανατολική Γαλλία, με ένα περίστροφο, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά σήμερα το πρωί,
έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές, που αποκλείουν το σενάριο μιας ισλαμιστικής επίθεσης.
«Απομακρύνεται το σενάριο μιας ισλαμιστικής επίθεσης. Ο άνδρας βρισκόταν υπό την
παρακολούθηση ψυχιάτρου και μίλαγε ακατάληπτα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελία της
Αβινιόν.

Διεθνής καταδίκη
Τη συμπαράσταση της Ε.Ε. στη Γαλλία εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Η αλληλεγγύη μου στη Γαλλία και τους Γάλλους. Οι σκέψεις μου είναι
με τα θύματα της φρικτής επίθεσης στη Νίκαια και τους οικείους τους. Όλη η Ευρώπη είναι μαζί
σας», ανέφερε μέσω Twitter.
Την επίθεση στη Νίκαια καταδίκασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας
την αλληλεγγύη της Ευρώπης στη Γαλλία. «Καταδικάζω τη φρικτή και βάναυση επίθεση που
έλαβε χώρα στη Νίκαια και είμαι ολόψυχα με τη Γαλλία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα αυτής
της φρικιαστικής πράξης. Ολόκληρη η Ευρώπη είναι αλληλέγγυα προς τη Γαλλία. Παραμένουμε
ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι στη βαρβαρότητα και τον φανατισμό», σημείωσε.
Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ εξέφρασε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη της
χώρας της προς τη Γαλλία, χαρακτηρίζοντας «βάρβαρη» την επίθεση στη Νίκαια. «Είμαι βαθύτατα
συγκλονισμένη από τους βάρβαρους φόνους στην εκκλησία στη Νίκαια. Η σκέψη μου είναι με
τους συγγενείς των δολοφονηθέντων και των τραυματιών. Η Γερμανία βρίσκεται στο πλευρό της
Γαλλίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε η κ. Μέρκελ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, Στέφεν
Ζάιμπερτ.
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι είναι ανεπίτρεπτο να δολοφονούνται άνθρωποι, αλλά είναι και λάθος να
προσβάλλει κάποιος τα θρησκευτικά αισθήματα των πιστών.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε έγραψε στο Twitter ότι «η άθλια επίθεση δεν θα κλονίσει
το κοινό μέτωπο υπεράσπισης των αξιών της ελευθερίας και της ειρήνης. Οι πεποιθήσεις μας είναι
ισχυρότερες από τον φανατισμό, το μίσος και την τρομοκρατία».
Η Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας καταδίκασε την «αποτρόπαιη επίθεση» και τόνισε:

Ο δράστης της Νίκαιας,
Μπραχίμ Αουισαουί, πριν
από περίπου έναν μήνα είχε
φτάσει στο μικρό ιταλικό νησί
της Λαμπεντούζα, σε ένα από
είκοσι συνολικά πλοιάρια
που μετέφεραν παράτυπους
μετανάστες από την Τυνησία.
Τέθηκε σε καραντίνα στο πλοίο
Raphsody, (όπως προβλέπουν οι
σχετικοί κανόνες του ιταλικού
κράτους) και στη συνέχεια
περασε από την πόλη του
Μπάρι. Αμέσως μετά, υπεγράφη
απόφαση απέλασής του από το
ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών,

Μιλώντας ενώπιον του γαλλικού
έθνους ο Μακρόν ανέφερε πως
«η χώρα μας είναι υπό επίθεση
ισλαμιστών τρομοκρατών» και
πρόσθεσε πως «επιτίθενται στη
Γαλλία εξαιτίας των αξιών της
ελευθερίας και της επιθυμίας
του Παρισιού να μην υποκύψει
στην τρομοκρατία».
Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος
εξέφρασε την υποστήριξή του
στην καθολική κοινότητα της
χώρας, ενώ αναφέρθηκε και στο
περιστατικό που σημειώθηκε
στη Τζέντα της Σαουδικής
Αραβίας.

«Οι Χριστιανοί δεν θα πρέπει να στοχοποιούνται και να σφαγιάζονται».
Το Γαλλικό Συμβούλιο Μουσουλμανικής Πίστης «καταδίκασε δριμύτατα την τρομοκρατική
επίθεση που σημειώθηκε στην Βασιλική της Νοτρ Νταμ στη Νίκαια». «Ως ένδειξη πένθους και
αλληλεγγύης προς τα θύματα και τις οικογένειές τους καλώ όλους τους μουσουλμάνους της Γαλλίας
να ματαιώσουν όλους τους εορτασμούς για το Mawlid (τους εορτασμούς για τη γέννηση του
Προφήτη Μωάμεθ)», που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα, έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του
Συμβουλίου Μοχάμεντ Μουσάουι.
Μηνύματα Κυρ. Μητσοτάκη – ΥΠΕΞ
«Βαθιά σοκαρισμένος» από την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας δήλωσε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter. «Πλήρης αλληλεγγύη προς τη
Γαλλία. Είμαστε ενωμένοι», ανέφερε.
Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας, εξέφρασε με ανάρτηση στο Τwitter,
το υπουργείο Εξωτερικών. «Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την ειδεχθή επίθεση στη Νίκαια.
Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την αμέριστη αλληλεγγύη μας
στον λαό και την κυβέρνηση της Γαλλίας. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία και το μίσος», σημείωσε
το ΥΠΕΞ.
Με πληροφορίες από Reuters

Το Νέο Δημοκρατικό κόμμα (NDP) κέρδισε την πλειοψηφία των εκλογών στη Βρετανική Κολομβία σύμφωνα με το CBC.

4

Ο πρωθυπουργός John Horgan θα γίνει ο πρώτος για
δεύτερη φορά πρωθυπουργός στην ιστορία του κόμματος
Το NDP θα σχηματίσει μια ιστορική κυβέρνηση πλειοψηφίας στη Βρετανική
Κολομβία για πρώτη φορά σε περισσότερα από 20 χρόνια, όπως το CBC
προέβλεψε, καθώς οι ψηφοφόροι επέλεξαν να παραμείνουν στην πορεία σε ένα
ταραχώδες έτος και να στείλουν τον ηγέτη John Horgan πίσω στο νομοθετικό
σώμα ως το μόνο για δύο θητείες πρωθυπουργό στην ιστορία του κόμματός του.
Ο Horgan και το κόμμα του προβλέπεται να λάβει 55 από 87 εκλογικές
περιφέρειες Β.Κ. από τις 11:30 μ.μ. Pacific Time το Σάββατο (24/10/20), σε
σύγκριση με 29 για τους Φιλελεύθερους και τρεις για το Πράσινο Κόμμα.
Θα είναι η πρώτη πλειοψηφία του NDP από το 1996.
Μόλις 50 έδρες θα αποτελούσαν αποφασιστική νίκη σε οποιεσδήποτε εκλογές στη Β.Κ., καθώς χρειάζονται μόνο 44 για να σχηματιστεί
κυβέρνηση. Πενήντα πέντε έδρες για το NDP θα σπάσουν το προηγούμενο ρεκόρ του κόμματος των 51 εδρών το 1991.

10 reasons why the B.C. NDP had
its most successful election ever
The pandemic undoubtedly played a role. But
so, too, did the party’s stability in its 1st term in
office
Justin McElroy · CBC News · Posted: Oct 25, 2020
The word “historic” gets
thrown around a lot, but there’s
no better way to describe the
NDP’s victory in the 2020 B.C.
election.
With 55 seats in which it’s leading or declared, the party is all
but guaranteed to elect its most
MLAs ever.
With 45 per cent of the popular
vote, it has its highest percentage of the vote in a generation.
John Horgan is the first twoterm B.C. NDP premier, and
it was the first election in the
province’s history in which the
NDP received the most votes
and there wasn’t a significant
split between several centre-right parties.
In other words, this time, the
New Democrats dominated.
But as the old saying goes,
victory has a thousand fathers;
defeat is an orphan.
Here are 10 of the reasons the
NDP won on election night, and
won big.
1. John Horgan
He’s the most popular premier
in the country (according to
polls) for a reason: The NDP
leader looks comfortable in the
job running the province; he
can be partisan without seeming
nasty; and he knows how to
deploy a dad joke or Instagram
emoji like someone half his age.
Add in a COVID-19 communications approach where he let
experts take the spotlight the
majority of the time, and it’s
little wonder the NDP worked
to make the election about John
Horgan vs. Andrew Wilkinson
as often as possible.
2. Dr. Bonnie Henry
Her name was barely uttered
during the campaign, but make
no mistake: the fact B.C.’s pandemic response had been internationally lauded for months in
the summer made a difference.
Henry is apolitical (in fact, she
was appointed deputy health
officer by the B.C. Liberals),
but months of daily briefings
standing next to Health Minister
Adrian Dix certainly didn’t hurt
the government. It kept political

tensions low for months before
the election, and effectively took
health care off the table as a
hot-button campaign issue.
ANALYSIS
Why ‘be kind, be calm and be
safe’ is more than just a catchphrase in B.C.’s COVID-19 fight
Put simply, selling British Columbians on the idea of changing governments during a global
pandemic the province had done
3. Snap election
Yes, despite John Horgan’s protestations that “it’s never a bad
time to ask British Columbians
what they want,” there was crass
politics involved in declaring an
election a year ahead of schedule.
•
B.C. voters heading to
the polls as snap election called
for Oct. 24
NDP brass knew people would
be annoyed at a sudden unscheduled election. But they also
believed that annoyance would
dissipate once voters were
forced to consider which party
they wanted to form government, and it was unlikely they
would be more popular a year
from now.
Obviously, the bet paid off.
4. Screws to the Green Party
There was an added benefit to
calling an election when the
NDP did: It was just one week
after Sonia Furstenau was named
leader of the B.C. Green Party.
It left the Greens scrambling to
quickly recruit a full team of
candidates (which they ultimately failed to do), and prevented
Furstenau from having time to
establish herself to voters before
the campaign began.
Again, the NDP believed the
Greens would only become more
prepared for an election the longer Furstenau was in charge.
Call it cynical politics or cunning strategy, but it certainly
didn’t hurt the New Democrats.
5. Targeted campaign
The NDP came into the campaign with the advantage of

being up in the polls, and they
did little to risk that. It was a
low-risk campaign, with few
dramatic policy promises and an
endless parade of media events
where Horgan repeated points in
the NDP platform.
Was it exciting? Certainly not. It
didn’t need to be, however, and
other than a couple of awkward
lines during the debate, Horgan
made few unforced errors and
was content to sit on a lead that
the Liberals never made a significant dent in.
6. Promises (mostly) made and
kept
A big reason for this was a
party that could honestly say it
had delivered voters what they
promised.
A CBC News analysis showed
the NDP completed 79 per cent
of its promises from the 2017
campaign, from raising welfare
and disability rates to putting in
speculation and vacancy taxes.
•
B.C. NDP completed
79% of its campaign promises in
1st term
It kept most of the party base
satisfied. And it allowed most
non-partisan voters to take
comfort in knowing that whether
they liked an NDP government
or not, they would not have
massive surprises. Which leads
us to...
7. Relatively few scandals
After multiple resignations
by NDP premiers and cabinet
ministers and controversies with
catchy names in the 1990s —
remember FastCats or Fudge-it
Budget, anyone? — the B.C.
Liberals spent election after
election while in power warning
of embarrassment if the New
Democrats took over.
•
25 years ago, B.C.’s
fast ferries were announced —
spelling the beginning of the end
for an NDP government
But over the course of 3½ years,
Horgan’s government oversaw
the fastest growing-economy
in Canada. The biggest scandal
involved a mid-level minister (Jinny Sims) engaging in
activity eventually cleared by
an independent prosecutor. The
cabinet stayed virtually the same
the entire time.
It made it harder to portray the
NDP as the bogeyman.
8. Moderate government

Ultimately, so did the mostly
pragmatic path Horgan’s government took. Yes, there were a
lot of new taxes on businesses
and the wealthy — but the party
mostly tweaked the way B.C.
was run under the Liberals from
2001 to 2017. It wasn’t a complete overhaul.
It meant there was some disappointment among its most
diehard supporters, who wanted
bolder action on inequality, reconciliation and climate change.
With so much political capital
now, that will be an interesting
debate going forward for the
party.
ANALYSIS
B.C.’s DNA is embedded in
Wet’suwet’en demonstrations
The truth is that 90 per cent of
first-term provincial governments in Canadian history are
re-elected. But it’s likely Horgan’s brain trust will point to its
strategy over the past three years
as a reason they gained the support of a larger slice of voters.
9. Campaign finance reform
The laws the NDP passed
banning corporate and union
donations meant the Liberals’
multi-million dollar advantage in
previous elections didn’t happen
— and in an election where
people’s focus was undoubtedly
split between politics and the

pandemic, it made it harder for
the NDP to be targeted to the
same extent as prior campaigns.
10. B.C.’s shifting political
culture
The NDP’s historically large win
puts an exclamation mark on
what’s been shifting in British
Columbia politics for most of
this century.
For all the historical stereotypes
of B.C. being the land of protests
and progressivism, in the second
half of the 20th century the province tended to elect centre-right
premiers; Vancouver tended to
elect centre-right mayors; and
MPs tended to come from the
Progressive Conservatives — or
Reform Party — the majority of
the time.
Now, B.C. has its first two-term
NDP premier; Vancouver has
had a centre-left mayor for 15
of the past 18 years; and most
B.C. MPs are from the Liberals
or NDP.
It’s a province that has slowly
but surely moved to the left in
recent decades. Now it has a premier with more political capital
than any NDP government in a
generation, with eager partners
in Ottawa and B.C.’s biggest
cities.
The next question is what will
John Horgan do with it.

Trudeau, party leaders congratulate
president-elect Joe Biden on U.S.
election victory
PM says he’s looking forward to working with
Biden to tackle the ‘world’s greatest challenges’
Raisa Patel · CBC News · Posted: Nov 07, 2020
Prime Minister Justin Trudeau congratulated Democrat
Joe Biden on his election as the next president of the United
States, saying he looked forward to building on the “extraordinary” relationship shared by Canada and the U.S.
“On behalf of the Government of Canada, I congratulate Joe
Biden and Kamala Harris on their election as the next President and Vice-President of the United States of America,”
read a statement issued by Trudeau Saturday.
“Canada and the United States enjoy an extraordinary relationship — one that is unique on the world stage. Our shared
geography, common interests, deep personal connections,
and strong economic ties make us close friends, partners, and
allies.

Οι Times “εκτελούν” τον ισλαμιστή
Ερντογάν: Το παιχνίδι της
Τουρκίας είναι θανατηφόρο…
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Το άρθρο του Dominic Lawson στη βρετανική
εφημερίδα The Times ξεκινά με την υπενθύμιση πως
στη Γερμανία η άρνηση του Ολοκαυτώματος αποτελεί
ποινικό αδίκημα.
Το ακριβώς αντίθετο ισχύει στην Τουρκία σε σχέση με
τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Ακόμα και λογοτέχνες
παγκοσμίου φήμης αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις όταν
αναφέρονται σε αυτήν στα βιβλία τους.
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας στέλνει τζιχαντιστές από
τη Συρία να πολεμήσουν στο πλευρό του στρατού
του Αζερμπαϊτζάν κατά των δυνάμεων της Αρμενίας.
Στέλνει επίσης μαχητικά αεροσκάφη για να ενισχύσει τις
δυνάμεις των Αζέρων.
Η κίνηση αυτή αποτελεί την τελευταία ένδειξη πως ο
Erdoğan είναι αποφασισμένος να αναδειχθεί σε κύριο
στρατιωτικό υπερασπιστή του ισλαμισμού σε κάθε
σύγκρουση σε κάθε μέρος της παλιάς Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι πως όλες αυτές είναι
ενέργειες κυβέρνησης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Αυτό
μόνο η Γαλλία το αναδεικνύει. Η ανικανότητα του
ΝΑΤΟ να καταδικάσει με ανακοινώσεις, ή με πράξεις
την τουρκική στρατηγική, οδήγησε το γάλλο Πρόεδρο να
πει πως το ΝΑΤΟ είναι “εγκεφαλικά νεκρό”.
Ο γάλλος Πρόεδρος ήταν αυτός που την προηγούμενη
εβδομάδα κατήγγειλε την πρακτική της Τουρκίας να
στείλει μισθοφόρους ισλαμιστές να εμπλακούν στη
σύρραξη για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο ίδιος σημείωσε:
“Είναι ένα πολύ σοβαρό καινούριο γεγονός, το οποίο
αλλάζει την κατάσταση”.
Στον αντίποδα, αιδήμονα σιωπή τηρεί η βρετανική
κυβέρνηση. Η στάση της κυβέρνησης εξοργίζει τον
αρθρογράφο, καθώς υπενθυμίζει πως, οι Βρετανοί σε
πολλές περιπτώσεις γοητεύθηκαν από τον αρμενικό λαό.
Η Γενοκτονία των Αρμενίων αποτέλεσε προτύπωση των
πολιτικών περί “ζωτικού χώρου”(Lebensraum) του Hitler. Η στάση της βρετανικής κυβέρνησης γίνεται ακόμα
πιο ακατανόητη αν σκεφτεί κανείς πως ο προπάππους
του σημερινού βρετανού Πρωθυπουργού υπήρξε
δημοσιογράφος, ο οποίος έφτασε μέχρι το αξίωμα του
Υπουργού Εσωτερικών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Υπήρξε ο μόνος που θέλησε να βοηθήσει να αποδοθεί
δικαιοσύνη για τα θύματα της Γενοκτονίας των
Αρμενίων. Υπό το πρίσμα όλων αυτών, ο αρθρογράφος
θέτει τρία ερωτήματα:
Είναι ο Erdoğan ο άνθρωπος προς τον οποίον θα πρέπει
να πωλεί όπλα η βρετανική κυβέρνηση και μάλιστα να
αυξάνει και τις ποσότητες;
Πώς θα ένιωθε ο Βρετανός Πρωθυπουργός αν αυτά τα
όπλα χρησιμοποιούνταν από την Τουρκία, προκειμένου
να σκοτωθούν περισσότεροι Αρμένιοι;
Kαι τί θα έλεγε ο προπάππους του;
ΠΗΓΗ: The Times, Turkey’s game is lethal, as Johnson
well knows.The PM’s forebear was lynched for condemning the Armenian genocide

Reef Point Cottages

Vancouver Island’s hidden gem, Reef Point Cottages offer an exciting, intimate and
self-indulging experience for those who want to explore what British Columbia’s
most spectacular and natural landscape has to offer. Come stay with us at our cozy pet
friendly cottages and experience the real west coast!
BC has now lifted travel restrictions to Canadians and we are ready to welcome you.
We have Covid-19 sanitizing protocols in place exceeding the BCCDC Guidelines including fogging all cottages with hypochlorous acid ( HOCl).
We will be updating our Cancellation Policy so that deposits are not forfeit but are
converted into a gift certificate.
Contact Us 1-877-726-4425
New waterfront development consisting of
stand-alone m
 odern cottages and condo suites.
Located in Ucluelet, BC, Canada - Vancouver Island’s hidden
gem - for those who want to enjoy nature’s most spectacular and
natural landscape from their new “home” on the West Coast edge.

Studio,2 and 3 Bedroom - self
contained - Waterfront

Cottages

Condo Suites -5 Plex
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Σπαγγέτι με αχηβάδες
Θαλασσινή και
πικάντικη μακαρονάδα
με φιστίκια Αιγίνης.

Η συνταγή της ημέρας: Γλώσσα
πανέ ψητή στο φούρνο
16/10/2020
Το φαγητό που γίνεται σε λίγη
ώρα, το τρώνε οι περισσότεροι
και το απολαμβάνουν όλοι!
Το φιλέτο της γλώσσας παίρνει
γεύση από τα μπαχαρικά,
γίνεται εξωτερικά πανέ,
τραγανό ενώ από μέσα μένει
ζουμερό και ψήνεται στο
φούρνο με ελάχιστο ελαιόλαδο. Έτσι μπορούμε να το
ευχαριστιόμαστε χωρίς τύψεις.
Υλικά (για 4 άτομα)
•
4 μεγάλα φιλέτα γλώσσας ή 8 μικρά
•
1 φλ. τριμμένη φρυγανιά (γαλέτα)

Γιώργος Λέκκας
13.10.2020
Food styling Μάκης
Γεωργιάδης/ φωτογραφία: Ακης
Ορφανίδης
ΥΛΙΚΑ (για 4 μερίδες)
500 γρ. σπαγγέτι
800 γρ. αχηβάδες, με το
κέλυφος
75 ml ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδο, σπασμένες
225 ml λευκό ξηρό κρασί
60 γρ. φιστίκια Αιγίνης
1 πιπερίτσα τσίλι, ψιλοκομμένη
4 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος
2 κ.σ. φρέσκα φύλα βασιλικό,
ψιλοκομμένα
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για τη μαρινάδα
1. ξύσμα και χυμός από 1 λεμόνι ή 1 μοσχολέμονο,
κατά προτίμηση βιολογικά
2. 2 κ.σ. μουστάρδα
3. 2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο
4. 1 πρέζα τσάιβ (σχοινόπρασο) ή λίγο ψιλοκομμένο λεμονοθύμαρο
5. λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Μαρινάδα: Ρίχνετε σε ένα μεγάλο μπολ όλα τα υλικά και τα
ανακατεύετε με τον αβγοδάρτη μέχρι να ενωθούν.
Στη συνέχεια βάζετε τα φιλέτα ψαριού και τα φέρνετε δυο βόλτες
ώστε να καλυφθούν με την μαρινάδα. Τα
σκεπάζετε με διάφανη μεμβράνη και τα αφήνετε για τουλάχιστον 30
λεπτά στο ψυγείο.
Ψήσιμο: Προθερμαίνετε το φούρνο στο γκριλ. Παίρνετε ένα-ένα τα
μαριναρισμένα φιλέτα, τα περνάτε από τη
φρυγανιά και τα απλώνετε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Τα
ψήνετε για 15 λεπτά, γυρίζοντάς τα από την άλλη πλευρά περίπου
στα μισά του ψησίματος.
Χριστίνα Χαιριστανίδου, MSc Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Πηγή:kontranews.gr
Κοτόσουπα αυγολέμονο με κολοκυθάκια και
πιπεριές
Συνταγή: Αστέριος Κουστούδης
Φωτογραφία: Μανώλης
Καραμανώλης
Mια γευστικότατη κοτόσουπα
για όλη την οικογένεια. Με το
αυγολέμονο αποκτά σώμα και
γίνεται ο ορισμός του comfort food.
Υλικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 μέτριο κοτόπουλο, κομμένο σε 6 κομμάτια
1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 καρότο, ψιλοκομμένο
3 κολοκυθάκια, ψιλοκομμένα
3 πιπεριές κέρατο, ψιλοκομμένες
1 πατάτα, σε μικρούς κύβους
2 φύλλα δάφνης
2 κουτ. γλυκού δεντρολίβανο, ξερό
60 ml ελαιόλαδο
2 αυγά
χυμός από 1 λεμόνι
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Με τρυπητή κουτάλα το μεταφέρουμε σε πιατέλα. Σουρώνουμε τον
ζωμό και τον αφήνουμε κατά μέρος σε ένα μπολ. Ξεψαχνίζουμε το
κοτόπουλο και το ψιλοκόβουμε. Καθαρίζουμε την κατσαρόλα και
σε αυτή ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τa
λαχανικά για 2-3 λεπτά. Ρίχνουμε τον ζωμό και αλατοπίπερο και
βράζουμε για 10-15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά.
Προσθέτουμε το κοτόπουλο, ανακατεύουμε και σβήνουμε τη φωτιά,
αφήνοντας την κατσαρόλα στο ζεστό μάτι. Σε ένα μπολ χτυπάμε με
το σύρμα τα αυγά μέχρι να αφρατέψουν. Χωρίς να σταματήσουμε
το χτύπημα, ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού και σταδιακά περίπου
το 1/3 από τον ζωμό της κατσαρόλας, μέχρι να ζεσταθεί καλά το
αυγολέμονο. Το αδειάζουμε στην κατσαρόλα και σείουμε για να
ενσωματωθεί.
Πηγή:gastronomos.gr

Υλικά

•
700 γρ. λάχανο
τουρσί, σπιτικό ή από βάζο (το
βρίσκουμε λεπτοκομμένο ή
σε μεγάλα κομμάτια φύλλων
μέσα σε άλμη σε βάζο, σε
καταστήματα με ποντιακά και
ρώσικα προϊόντα, καθώς και σε
σούπερ μάρκετ
•
100 γρ. βούτυρο
αγελάδας
•
700 γρ. χοιρινό από
σπάλα, σε μέτρια κομμάτια
•
2 ξερά κρεμμύδια, σε
λεπτές φέτες
•
2 κουτ. σούπας πελτές
ντομάτας, αραιωμένος σε 500
ml ζεστό νερό
•
1 κουτ. σούπας
μπούκοβο (γλυκό ή καυτερό)
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
•

Διαδικασία

Πλένουμε όσα όστρακα είναι
ανοιχτά. Τα βάζουμε για 1 ώρα
σε μπολ με άφθονο νερό για να
φύγει η άμμος που έχουν μέσα
τους. Στη συνέχεια τρίβουμε με
ένα σύρμα τα κελύφη τους ώστε
να καθαρίσουν εντελώς.
Σε ένα βαθύ τηγάνι, σε χαμηλή
φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο,
και μόλις ζεσταθεί προσθέτουμε
το σκόρδο και αφήνουμε για
2 λεπτά να μαλακώσει και να
βγάλει το άρωμα του. Ρίχνουμε
τις αχηβάδες και το κρασί,
αυξάνουμε τη φωτιά σε υψηλή,
σκεπάζουμε το τηγάνι και
μαγειρεύουμε για 5 λεπτά, μέχρι
οι αχηβάδες να ανοίξουν και να
βγάλουν τους χυμούς τους.
Μεταφέρουμε τις αχηβάδες με
τα υγρά τους σε ένα μπολ και τα
κρατάμε στην άκρη.
Σε μια κατσαρόλα με
αλατισμένο νερό βράζουμε τα
ζυμαρικά στο μισό χρόνο απ’
αυτό που αναγράφεται στη
συσκευασία. Σουρώνουμε τα
ζυμαρικά, κρατώντας 1 φλ.
από το νερό που έβρασαν.
Πιάνουμε με μια λαβίδα τα
ζυμαρικά και τα μεταφέρουμε
στο τηγάνι. Προσθέτουμε τον
ζωμό από τα μακαρόνια, τις
αχηβάδες με τον χυμό τους και
ανακατεύουμε με μια πιρούνα.
Μαγειρεύουμε για 3 λεπτά
μέχρι να δημιουργηθεί μια
πυκνή σάλτσα. Πασπαλίζουμε
με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό,
τον βασιλικό, τα φιστίκια
Αιγίνης, την πιπερίτσα τσίλι και
σερβίρουμε αμέσως.
Πηγή:TO BHMA.gr

Διαδικασία
Αλατοπιπερώνουμε το κοτόπουλο και το βάζουμε σε βαθιά
κατσαρόλα με 1.500 ml νερό. Το βάζουμε σε μέτρια φωτιά
και μαγειρεύουμε για 10 λεπτά, ξαφρίζοντας όσο χρειάζεται.
Ρίχνουμε το κρεμμύδι, τα φύλλα δάφνης και το δεντρολίβανο και
σιγοβράζουμε με μισοσκεπασμένη την κατσαρόλα για περίπου 30
λεπτά, μέχρι να γίνει το κοτόπουλο.

να ετοιμάζεται με λάχανο
τουρσί, και η αλήθεια είναι
ότι το πιάτο έτσι αποκτά
ιδιαίτερη σπιρτάδα και έξτρα
νοστιμιά. Την καπούσκα
συναντάμε επίσης στη
Θράκη.
Η συνταγή είναι της
Σοφίας Παπαδοπούλου
από τον σύλλογο Ποντίων
«Αργοναύται – Κομνηνοί»

Καπούσκα – Χοιρινό
κοκκινιστό
στην κατσαρόλα
με λάχανο τουρσί
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Επιμέλεια: Γαστρονόμος
Φωτογραφία: Θεοδόσης
Γεωργιάδηs
Η συνταγή είναι ρωσική (όπως
και το όνομά της: «καπούσκι»
σημαίνει «λάχανο») και την
έφεραν οι Πόντιοι έμποροι
που δραστηριοποιούνταν στην
αχανή ρωσική επικράτεια.
Στην ποντιακή κουζίνα, όπου
τα στύπα (τουρσιά) είναι μία
από τις πιο συνηθισμένες
πρακτικές συντήρησης των
νωπών λαχανικών, καθιερώθηκε

Λάχανο: Αδειάζουμε το λάχανο
τουρσί σε ένα λεπτό σουρωτήρι,
ξεπλένουμε με λίγο κρύο νερό
και το αφήνουμε να στραγγίξει
καλά όση ώρα ετοιμάζεται το
κρέας. Αν έχουμε προμηθευτεί
λάχανο τουρσί σε κομμάτια και

όχι λεπτοκομμένο, το κόβουμε
κατά το γούστο μας.
Χοιρινό: Αλατοπιπερώνουμε
τα κομμάτια. Ζεσταίνουμε
το βούτυρο σε μια φαρδιά
κατσαρόλα, σε μέτρια προς
δυνατή φωτιά, μέχρι να
λιώσει, αλλά να μην κάψει,
και σοτάρουμε το χοιρινό
για 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσει
απαλά από όλες τις μεριές.
Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και
σοτάρουμε για άλλα 3-4 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνουμε
το νερό με τον αραιωμένο
πελτέ – θα πρέπει απλώς να
καλύψει τα κομμάτια του
χοιρινού. Αφήνουμε να πάρει
μία βράση, χαμηλώνουμε καλά
τη φωτιά, αλατοπιπερώνουμε,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
σιγομαγειρεύουμε για περίπου
1½ ώρα, μέχρι να μαλακώσει
καλά το κρέας. Ρίχνουμε το
λάχανο τουρσί στην κατσαρόλα
μαζί με το μπούκοβο.
Μαγειρεύουμε για άλλα 1015 λεπτά, μέχρι το λάχανο να
απορροφήσει και αυτό λίγη
σάλτσα. Σερβίρουμε το φαγητό
ζεστό, με ψωμί.
Πηγή: gastronomos.gr

Αφράτα μπιφτέκια γαλοπούλας
Μία εύκολη και υγιεινή επιλογή

Υλικά για 4 άτομα
•
500 γραμ. κιμά
γαλοπούλας
•
1 κούπα τριμμένο
κολοκύθι
•
1 κούπα ψιλοκομμένο
κρεμμύδι
•
1 κούπα φρέσκια ψίχα ψωμιού
•
½ κ.τ.γ. αλάτι
•
½ κ.τ.γ. μπαχαρικά για κοτόπουλο
•
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
1 κ.τ.σ. λάδι

Εκτέλεση
1.
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζετε τον κιμά, το κολοκύθι, το
κρεμμύδι, τη ψίχα, το αλάτι, τα μπαχαρικά και το πιπέρι και
ανακατεύετε καλά με ένα πιρούνι.
2.
Στη συνέχεια, ζυμώνετε τον κιμά και φτιάχνετε 4-6
μπιφτέκια πλατιά.
3.
Βάλτε λίγο λάδι σε ένα τηγάνι, σε μέτρια φωτιά να
ζεσταθεί, και ψήστε τα μπιφτέκια για 5-6 λεπτά από την κάθε μεριά,
μέχρι να γίνουν και ο κιμάς στο κέντρο να μην είναι πια ροζ.
4.
Μην τα παραψήσετε γιατί θα γίνουν στεγνά.

Η παράξενη λεπτομέρεια για την πίτσα
που μάλλον δεν γνωρίζεις
26/10/2020
Η πίτσα αποτελεί ένα από τα
πλέον αγαπημένα φαγητά ειδικά
τα βράδια. Πλέον φτιάχνεται
με πολλές παραλλαγές,
διαφορετικά ζυμάρια και υλικά.
Στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων πάντως έχει ένα
κοινό χαρακτηριστικό. Είναι στρογγυλή. Πώς ξεκίνησε όμως αυτό
και γιατί καθιερώθηκε;
Αν και η πίτσα με πιο απλοποιημένη μορφή είχε εμφανιστεί
αρκετά χρόνια πριν στην Αίγυπτο, το σημερινό κλασικό σχήμα της
το οφείλουμε στους Ναπολιτάνους του 18ου και 19ου αιώνα. Σε
συνδυασμό με κάτι άλλο, όμως, και συγκεκριμένα με την εισαγωγή
της ντομάτας από την Αμερική.
Πώς και γιατί; Η φόρμα με τα χοντρά και ανασηκωμένα άκρα
ήταν τόσο βολική για την πίτσα καθώς της επέτρεπε να διπλώνεται
σε τρίγωνο έτσι ώστε να συγκρατεί τη στρώση της ντομάτας και να
διατηρείται ζεστή για να μπορεί εύκολα να την τρώει κάποιος στο
δρόμο. Τόσο απλά παρέμεινε κατά κύριο λόγο έτσι και σήμερα...

Prime Minister Justin Trudeau speaks
with President of France Emmanuel
Macron
November 5, 2020
Ottawa, Ontario
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with the President of France,
Emmanuel Macron.
Prime Minister Trudeau expressed Canada’s solidarity with the people of
France following recent terrorist attacks and violence. The two leaders
agreed on the importance of defending freedom of expression and human
rights and on their shared commitment to fighting terrorism and violent
extremism.
Prime Minister Trudeau and President Macron spoke about the response to
the COVID-19 pandemic in Canada and France. They discussed the significant actions being taken in their respective countries to protect the health
and safety of their citizens, and to ensure a sustainable economic recovery,
including through support for businesses. The leaders also discussed the
accelerated work to develop safe and effective vaccines and ensure their
effective and equitable distribution.
The Prime Minister and the President exchanged views on global issues,
such as the tensions in the Eastern Mediterranean and the importance of dialogue and diplomacy in seeking a peaceful resolution to the conflict in Nagorno-Karabakh. The two leaders emphasized their commitment to continue
working together in international organizations such as NATO, the G7, and
the G20, and to advance common priorities such as protecting international
peace and security, and fighting climate change.

Canada-France Relations
Canada and France have a
long-standing, close relationship
based on a common history and language; shared values; and diversified cooperation. The bilateral relationship is framed by the Enhanced
Cooperation Agenda, designed to
foster cooperation and ensure peace,
security, sustainable development
and prosperity. Multiple roadmaps
and joint action plans have been
developed recently to deepen bilateral cooperation, especially in the
fields of peacekeeping, environment
and climate change, international
assistance and sustainable development and culture. Both countries
are working together to promote
multilateralism and progressive values, including gender equity and the
Paris Agreement on climate change.
The first meeting between Prime
Minister Justin Trudeau and the
President of the French Republic,
Emmanuel Macron, took place at
the NATO Summit in Brussels in
May 2017, and their first bilateral
meeting took place on the sidelines
of the G7 Summit held in Taormina,
Italy the same month.

Chrystia Freeland, Minister of
Foreign Affairs; the Honourable
François-Philippe Champagne,
Minister of International Trade; the
Honourable Catherine McKenna,
Minister of Environment and Climate Change; and the Honourable
Mélanie Joly, Minister of Canadian
Heritage, as well as a trade delegation representing the fields of clean
tech and artificial intelligence. The
prime minister met with President
Macron and Prime Minister Philippe
Philippe. The first prime minister
in a Canadian government to do so,
Prime Minister Trudeau also addressed all the members gathered in
the Chamber of the French National
Assembly. On June 6 and 7, 2018, it
was President Emmanuel Macron’s
turn to visit Canada on the sidelines
of the G7 Summit. Prime Minister
Trudeau then returned to Paris on
May 16-17, 2019, responding to
the call for Christchurch to combat
violent extremism, including online.
Prime Minister Trudeau also participated in the G7 Summit, which
took place in Biarritz, France, from
August 24 to 26, 2019.

In addition to meeting frequently at
international summits, this partnership is underpinned by frequent
high-level meetings on both sides of
the Atlantic. Prime Minister Justin
Trudeau made a bilateral visit to
France on April 16 and 17, 2018,
accompanied by the Honourable

Canada and France regularly take
the opportunity to highlight the deep
ties of their relationship during the
numerous ceremonies commemorating the First and Second World
Wars. In 2017, two major Canadian
commemorations were held in
France: one for the 100th anniver-

sary of the Battle of Vimy Ridge,
which the Prime Minister and the
Governor General attended, and
one for the 75th anniversary of the
Dieppe Raid. In November 2018,
Prime Minister Trudeau traveled to
France to commemorate the 100th
anniversary of the Armistice. The
Prime Minister also attended the
commemorations of the 75th anniversary of D-Day on June 6, 2019.
France is a major international ally
for Canada as a permanent member of the United Nations Security
Council, the North Atlantic Treaty
Organization, the G7 and the G20;
a founding member of the European Union; and a key partner in La
Francophonie. France and Canada
cooperate closely on foreign policy
matters, as the two countries have a
shared vision for international relations: a commitment to multilateralism; a focus on finding constructive
solutions to international security
problems; the protection of the
environment; and the promotion of
democracy, human rights, gender
equality, good governance and
development.
Canada and France work closely
together in many of the world’s hot
spots, including the Sahel, the Baltics and the Middle East. As part of
Canada’s return to peace operations,
Canada had committed to deploy a
Royal Canadian Air Force tactical
group to the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization
Mission in Mali for a period of 12
months, from 2018 to 2019. Canadian and French troops are also part of
NATO’s deployment in the Baltics,
as French troops have served in
Lithuania and Estonia, while Canada
leads the eFP deployment in Latvia.
Canada and France are also fully
engaged in the campaign against
Daesh in Iraq.
Canada and France enjoy excellent
relations in the world of academia.
With numerous Canadian Studies
Centres in France and hundreds of
student exchange agreements signed
between Canadian and French
institutions of higher education, a
large number of French students
come to Canada every year. France
is also one of the most popular
destinations for Canadian post secondary students, particularly among
non-anglophone destinations. Canada signed its first Youth Mobility
Agreement with France in 1956.
The latest agreement, in effect since
2015, allows Canadian and French
young adults aged 18 to 35 to work,
travel and intern in the other country
for up to 24 months.
In France, Canada is represented
by the Embassy of Canada in Paris.
Canada has consulates headed by
honorary consuls in Lyon, Nice,
Saint-Pierre and Miquelon, and
Toulouse. France is represented in
Canada by its embassy in Ottawa
and has consulates in Vancouver,
Toronto, Montréal, Quebec and
Moncton.
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Conservatives Pass Motion to Support
Small and Medium Sized Businesses

Ottawa, ON – November 4, 2020 -Pat Kelly, Conservative Shadow Minister
for Small Business and Western Economic Development, and Philip Lawrence, Shadow Minister for National Revenue, released the following statement regarding the passage of the Conservative motion to support small and
medium sized businesses:
“Today, with the passage of our motion in the House of Commons, Conservatives have secured more help for small and medium sized businesses
harmed by the COVID-19 pandemic. As a result of our efforts, the Trudeau
Liberals must pause their punishing audits on small and medium sized
businesses until June 2021 and provide additional flexibility in the Canada
Emergency Rent Subsidy, the Canada Emergency Wage Subsidy, and other
programs to support entrepreneurs and workers.
“This builds on our Conservative track record of standing up for small and
medium sized businesses and making the government’s emergency programs better for Canadians. This includes increasing the wage subsidy from
10 to 75 per cent, advocating for changes to the Liberals’ failed rent subsidy
program, and now, postponing the Liberal audits on small and medium
sized businesses.
“It’s shameful that the Trudeau Liberals failed to support this motion and
voted for punitive audits on small and medium sized businesses during the
second wave of the pandemic. These community businesses are fighting to
keep their doors open, and Justin Trudeau wants to make it harder by sending the tax collector after them. While Justin Trudeau and the Liberals think
small businesses are tax cheats – Conservatives know they are the backbone
of our economy.
“Conservatives understand that there is no Canadian economy without
our small and medium sized businesses. It’s as simple as that. Under the
leadership of Erin O’Toole, we will continue to stand up for workers and
entrepreneurs across Canada and ensure they get the support they need to
weather this pandemic.”

Access for all: Near universal support for
a pharmacare plan covering Canadians’
prescription drug costs
One-in-four Canadian households struggle to fill needed prescriptions
________________________________________

October 29, 2020 – The COVID-19 pandemic has put Canada’s health care system
under a microscope – revealing millions of people in this country are struggling to
access the prescription medicines they need.
A new study from the non-profit Angus Reid Institute finds the situation unimproved from 2015, when a landmark ARI study found one-quarter of Canadian
households struggling to keep up with prescription drug costs.
The study was conducted in partnership with the University of British Columbia’s
School of Population and Public Health; St. Michael’s Hospital and University of
Toronto; the Carleton University Faculty of Public Affairs and School of Public
Policy and Administration; and Women’s College Hospital, Toronto.
In 2020, during a pandemic that threatens their economic livelihood and health,
the same is true. Over the past year, one-quarter (23%) have decided not to fill a
prescription or not to renew one due to cost or taken measures to extend it because
they could not afford to keep the recommended dosage schedule.
Against this backdrop, overwhelming support emerges for a national pharmacare
program. Nearly nine-in-ten Canadians support the idea (86%), while more than
seven-in-ten (77%) say increasing coverage for Canadians should be a high priority
for government.
More Key Findings:
•
One-quarter (26%) of Canadians say they have had to pay for half or
more of their prescription drug costs over the past year. This rises to 37 per cent for
households that earn less than $50,000 per year.
•
Canadians are twice as likely to have lost prescription drug coverage
(14%) as to have gained it (7%) over the past year.
•
More than two-in-five Canadians (44%) are concerned about their ability
to afford prescription drugs in 10 years. Just one-quarter (24%) feel very confident
that they will always be able to pay for their needs.
www.angusreid.org/pharmacare-2020/

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Άνετη επικράτηση της ΑΕΚ
στην Ουκρανία, 1-4 τη Ζόρια

Θρίαμβος του ΠΑΟΚ με υπογραφή
Πάμπλο Γκαρσία!
05/11/2020
Μέσα σε 19
λεπτά αγώνα
στο δεύτερο
ημίχρονο ο
ΠΑΟΚ, αν
και πίσω στο
σκορ με 0-1,
από την πολύ
καλή στο
πρώτο μέρος Αϊντχόφεν, μεταμορφώθηκε σε ομάδα θαύμα και με 4
γκολ στο διάστημα αυτό κατακεραύνωσε την ολλανδική ομάδα με
4-1, δημιουργώντας όχι μόνο αίσθηση με την εξαιρετική και μεγάλη
νίκη του, αλλά και τις προϋποθέσεις της πρόκρισης για την φάση
των «32» του Europa League.
To κλειδί της μεγάλης ανατροπής και ανεπανάληπτης επιτυχίας του
ΠΑΟΚ ήταν οι αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο Πάμπλο Γκαρσία
περνώντας στην ομάδα τους γρήγορους επιθετικούς Τζόλη και
Σφιντέρσκι, που με την σειρά τους αξιοποίησαν και τον χαρισματικό
Αντρίγια Ζίφκοβιτς που με δυο ωραία γκολ έδειξε τον δρόμο της
μεγάλης νίκης.
Η Αϊντχόφεν μπήκε καλά στο πρώτο ημίχρονο, ήξερε τι ζητούσε στο
γήπεδο και ευνοήθηκε από το συγκυριακό λάθος του Σβαμπ που στο
19’ ανέτρεψε τον Μάλεν και το πέναλτι που καταλόγισε ο Πολωνός
ρέφερι μετέτρεψε σε γκολ με εύστοχο χτύπημα ο Ζαχάβι στο 21΄.
Ο ΠΑΟΚ μετά το 25΄ βρήκε κάποιο ρυθμό αλλά ήταν αναιμικός
επιθετικά και δεν απείλησε σε καμιά περίπτωση την εστία των
Ολλανδών, που δεν έπαψαν ποτέ στο πρώτο μέρος να ελέγχουν το
παιχνίδι με κινήσεις κάθετες και πολύ καλά οργανωμένες. Μάλιστα
στο 41΄ οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν ένα δεύτερο γκολ που
αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή.
Ο Ελ Καντουρί έκανε το λάθος, ο Ζάχαβι βγήκε σε θέση τετ α τετ, ο
Ζίβκοβιτς αρχικά έκοψε και ο Βαρέλα πρόλαβε την μπάλα λίγο πριν
την γραμμή για να παραμείνει το 0-1 ως σκορ της αναμέτρησης που
ήταν και το τελικό για το πρώτο ημίχρονο.
Σ’ αυτό το πρώτο μέρος η Αϊντχόφεν, είχε τον έλεγχο με ορθή
τακτική και επιθετικό ποδόσφαιρο χωρίς να παραγνωρίζει και την
αμυντική της λειτουργία. Είχε δυο καλές στιγμές, αξιοποιώντας την
μια με το πέναλτι που κέρδισε ενώ άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 41΄.
Ο ΠΑΟΚ είχε ορθολογιστική τακτική με τέσσερις αμυντικούς
στην γραμμή άμυνας και τον Κρέσπο πλέον σε αυτή την διάταξη
αλλά μπροστά ήταν αδύναμος, άσφαιρος και αντιπαραγωγικός. Ο
Τσόλακ σε ένα ακόμα παιχνίδι δεν μπορούσε να βοηθήσει ενώ οι
προσπάθειες των υπόλοιπων δεν μπορούσαν να καρποφορήσουν
στην καλά δουλεμένη αμυντική διάταξη των Ολλανδών.
Με την έναρξη της επανάληψης ο Γκαρσία έκανε δύο αλλαγές
αλλάζοντας την διεισδυτικότητα της επίθεσης και στο 47’ ήρθε η
ισοφάριση. Ο νεοεισελθών Τζόλης εκτέλεσε κόρνερ, ο Α. Ζίφκοβιτς
σούταρε δυνατά, και ο Σβαμπ στην πορεία της μπάλας την άλλαξε
ελαφρά και την έστειλε στα δίχτυα του αιφνιδιασθέντος Μβογκο για
να γίνει το 1-1.
Ομως με το γκολ αυτό ο ΠΑΟΚ πήρε δύναμη και ταχύτητα και
σύντομα πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ηταν το 55’ όταν ο Αντρίγια
Ζίφκοβιτς με δυνατό βολέ σημάδεψε και παραβίασε την εστία
της Αϊντχόφεν μετά από ασίστ του Σβαμ και αρχική ενέργεια του
Σφιντέρσκι.
Ο Δικέφαλος πήρε μπρος για τα καλά και σε τρία λεπτά
(58’ ) πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Χρήστος Τζόλης με δυνατό
σουτ παραβίασε την ολλανδική εστία καθηλώνοντας τους
φιλοξενούμενους σε ρόλο παθητικό. Η ασπρόμαυρη ομάδα πήρε
τέτοιο ρυθμό και στροφές που κανείς δεν θα πίστευε πως θα
μπορούσε να συμβεί μια τέτοια αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στο
66’ ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς πέτυχε με βολίδα ωραίο γκολ ανεβάζοντας
το σκορ σε 4-1 και μάλιστα μέσα σε διάστημα 19 λεπτών όλη αυτή
η ομοβροντία τερμάτων.
Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζόλης παραβίασε για μια
ακόμα φορά την εστία του Μβογκό αλλά ήταν ελάχιστα ακάλυπτος
και σωστά το γκολ ακυρώθηκε.
Η λήξη του αγώνα βρήκε τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή απέναντι σε έναν
σημαντικό αντίπαλο από τον οποίο στο παρελθόν είχε γνωρίσει τρείς
ήττες και δυο διαδοχικούς αποκλεισμούς. Η επιθετική ομορφιά του
στο δεύτερο ημίχρονο ανταμείφθηκε γενναιόδωρα και οι προοπτικές
της πρόκρισης πολλαπλασιάστηκαν μετά την σημερινή πρώτη νίκη
του στην φάση των ομίλων.
Διαιτητής: Ντάνιελ Στεφάνσκι (Πολωνία)
Κίτρινες: Ροντρίγκο, Σβαμπ, Σανκαρέ,
ΠΑΟΚ (Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Κρέσπο,
Γιαννούλης (71’ Λύρατζης), Σβαμπ, Ελ Καντουρί (80’ Τσιγγάρας),
Ντούγκλας Αουγκούστο, Αντρίγια Ζίβκοβιτς (85’ Μουργκ),
Μπίσεσβαρ (46’ Τζόλης), Τσόλακ (46’ Σφιντέρσκι)
Αϊντχόφεν (Σμιντ): Μβογκό, Τέτζε, Σανγκαρέ (83’ Λεντέσμα),
Μποσκαλί, Μαξ, Τόμας (57’ Μαντουεκέ), Ροσάριο (46’ Φέϊν),
Γκέτσε (83’ Σαϊμπαρί), Ιχατάρεν (58’ Μάουρο Τζούνιορ), Μάλεν,
Ζάχαβι.
Πηγή: filathlos.gr

Με τον Μάρκο Λιβάγια να έχει 2 γκολ και μια ασίστ και τον Σουηδό να σκοράρει
και να μοιράζει μια ασίστ, η Ένωση έκανε… πάρτι στην έδρα της Ζόρια.
TANEA Team 6 Νοεμβρίου 2020
Πάρτι» έστησε στην Ουκρανία
η ΑΕΚ, με την Ένωση να
επικρατεί της Ζόρια με 4-1 και
να μπαίνει ξανά στο «παιχνίδι»
της πρόκρισης! Οι Κιτρινόμαυροι
με κορυφαίο τον Λιβάγια που
σκόραρε δύο φορές έπαιξαν πολύ
ωραίο ποδόσφαιρο, «καθάρισαν»
από νωρίς τη δουλειά και με μια
ακόμα νίκη επί της Ζόρια στο
ΟΑΚΑ, στο ματς που ακολουθεί,
θα κάνουν τεράστιο βήμα για να
βρεθούν στην επόμενη φάση του
θεσμού.
Η ΑΕΚ έπιασε υψηλά επίπεδα
απόδοσης στο παιχνίδι της, έβγαλε συνεργασίες και με κινητήριο μοχλό τον Μάνταλο, που σκόραρε
μάλιστα, έφτασε σε ένα άνετο «τρίποντο», που είχε μεγάλη ανάγκη. Με τον Τζιανλούκα Κολονέλο
στον πάγκο αλλά την αύρα του Καρέρα εκεί, η Ένωση έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της
σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δείχνοντας πως ανεβάζει στροφές και βρίσκει για τα καλά
ρυθμό.
To ματς θα ξεκινήσει ιδανικά για την ΑΕΚ. Μόλις στο 7’ η Ένωση θα καταφέρει να προηγηθεί! Ο
Λιβάγια θα ελιχθεί ωραία μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει στον Τάνκοβιτς και αυτός με κοντινό πλασέ
θα κάνει το 0-1 για τους Κιτρινόμαυρους! Η ΑΕΚ κατάφερε από το ξεκίνημα του αγώνα να τον φέρει
στα μέτρα της. Ενώ στο 14’ απείλησε ξανά, πάλι με τον Τάνκοβιτς.
Η Ζόρια έδειξε να αιφνιδιάζεται από το πώς μπήκε στο παιχνίδι η Ένωση όμως σιγά-σιγά ανέβηκε
ψηλά και άσκησε πίεση. Στο 23’ οι Ουκρανοί έφτασαν για πρώτη φορά με αξιώσεις στην περιοχή
της ΑΕΚ. Όμως το σουτ του Κοτσέρχιν πέρασε άουτ. Η Ένωση ήταν αποφασισμένη να βάλει γερές
βάσεις για τη νίκη της όμως και στο 34’ πέτυχε και δεύτερο γκολ! Οι Κιτρινόμαυροι ξεδιπλώθηκαν
καταπληκτικά, ο Τάνκοβιτς… σέρβιρε στον Μάνταλο και ο αρχηγός της ΑΕΚ με πανέμορφο πλασέ
έκανε το 0-2!
Ο Δικέφαλος είχε επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του. Τρία λεπτά μετά το γκολ ο Μάνταλος θα πιάσει
μια κεφαλιά μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Σεβτσένκο. Οι
γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και να βρουν ένα γκολ πριν την ανάπαυλα. Και στο 43΄λίγο
έλειψε να το πετύχουν. Μετά από μια σέντρα που έγινε από δεξιά και λάθος του Νεντελτσιάρου, η
μπάλα θα στρωθεί στον Καμπάγεβ που από το ύψος της μικρής περιοχής, θα πλασάρει πάνω από το
οριζόντιο δοκάρι του Τσιντώτα.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως και το πρώτο. Η ΑΕΚ ήταν αποφασισμένη να… τελειώσει τη
δουλειά και το κατάφερε νωρίς! Στο 54’ ο Λιβάγια θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια, θα μπει στην
περιοχή και με ένα προσωπικό γκολ μεγάλης κλάσης, θα κάνει το 0-3, με την Ένωση να «κλειδώνει»
πλέον τη νίκη.
Η Ζόρια άλλαξε πρόσωπα και τακτική, όμως δεν μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα
στην ΑΕΚ. Αντίθετα, η Ένωση συνέχισε στο ίδιο τέμπο και απείλησε ξανά, με μια κεφαλιά του Σβάρνα
που πέρασε λίγο άουτ, στο 68’. Όσο κυλούσε ο χρόνος ο Δικέφαλος πατούσε όλο και πιο πολύ στο
προβάδισμά του και οπισθοχωρούσε. Η Ζόρια βγήκε μπροστά και μετά από μια φάση διαρκείας μείωσε
σε 1-3 με τον Κοτσέργκιν, στο 81’
Όμως η χαρά των Ουκρανών δεν κράτησε πολύ. Μιας και με τη σέντρα η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει
ξανά! Μετά από ωραία ανάπτυξη ο Βασιλαντωνόπουλος σούταρε, απέκρουσε ο Σεβτσένκο και ο
Λιβάγια που έγινε κάτοχος της μπάλας σκόραρε για δεύτερη φορά, διαμορφώνοντας το τελικό 1-4!
Γκολ: Τάνκοβιτς 7’, Μάνταλος 34’, Λιβάγια 54’, 82’, Κοτσέργκιν 81’
Κίτρινες: Βέρνιντουμ, Μάνταλος, Αναριφάρντ, Ινσούα
Κόκκινες: –
Zόρια: (Β. Σκρίπνικ, 4-3-3): Σεφτσένκο, Κχομχενόφσκι (59’ Φαβόροφ), Βερνιντούμπ, Χάνα,
Σιγκάνικς, Κοσεργκίν, Ιβανισένια, Γιουρτσένκο, Καμπάγεφ (59’ Γκλάντιβ), Λούνοφ (46’ Ναζάρια),
Γκρόμοφ (46’ Σαγιάντ)
ΑΕΚ (Μ. Καρέρα, 3-5-2): Τσιντώτας, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσεάρου, Βασιλαντωνόπουλος,
Σάκχοφ (70’ Σαμπανάτζοβιτς), Μάνταλος (85’ Μπότος), Κρίστισιτς (85’ Γαλανόπουλος), Ινσούα,
Λιβάγια, Τάνκοβιτς (75’ Ανσαριφάρντ)

B.C. announces new COVID-19
restrictions for Metro Vancouver
health regions for 2 weeks as cases surge
Restrictions focus on social interactions, travel, indoor group exercise and workplaces
Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry says the measures are necessary to keep schools and essential services open, and curb the surge of cases in the province.
Henry strongly recommended that travel in and out of the Fraser Health region and Vancouver Coastal
Health region be limited to essential travel only.
The new public health orders are in effect from (November 7) Saturday night at 10 p.m. to Monday
Nov. 23 at noon. A number of communities in the health authorities are exempt including Hope, Bella
Coola and the Central Coast.
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Άμεση ανάλυση: Αποτοξίνωση και ελπίδα

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ήθελε να πάρει τον κουμπάρο
Τι σου κάνει ένας λάθος αριθμός

Γιάννης Παλαιολόγος

07.11.2020

Τ

α τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά ειδικά τις τελευταίες
πέντε μέρες, η Ευρώπη, στη συντριπτική της πλειονότητα,
παρακολούθησε τις εξελίξεις στην Αμερική με κομμένη την ανάσα.
Για όσους εξ ημών θαυμάζουν τη χώρα στα καλύτερά της – τη χώρα
του Χάμιλτον, του Λίνκολν, των Ρούζβελτ και του Ομπάμα· του
«Moby Dick» και του «Infinite Jest»· του «Νονού» και των αδελφών
Κοέν· του Springsteen, του Dylan και της Aretha· της τεχνολογικής
επανάστασης και της επιστημονικής υπέρβασης· της ιδέας, πάνω
από όλα, ότι η ιθαγένεια είναι ζήτημα πίστης στα ιδανικά του
Συντάγματος και όχι εθνoτικό, φυλετικό ή θρησκευτικό προνόμιο
κάποιας εκλεκτής, κλειστής ομάδας – η θητεία Τραμπ ήταν μία
καθημερινή γροθιά στο στομάχι.
Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο αποτυχημένος μεγιστάνας του real estate
έβαλλε κατά όλων των ιδεωδών και των θεσμών που κάνουν την
Αμερική «σπουδαία» (great). Βύθισε το δημόσιο διάλογο στο
βούρκο, χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους «εχθρούς του λαού»,
δεν γνώρισε δικτάτορα που να μην λάτρεψε ή σύμμαχο που να μην
περιφρόνησε.
Ξεκίνησε να λέει χονδροειδή ψεύδη με το που ανέλαβε την εξουσία
– τις ανοησίες περί του το ότι τα πλήθη στην ορκωμοσία του ήταν
μεγαλύτερα από του Ομπάμα και ότι είχε χάσει τη λαϊκή ψήφο μόνο
επειδή ψήφισαν εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες (ψευδόταν
ασύστολα και πριν, αλλά με τη σφραγίδα του Λευκού Οίκου είχαν
άλλο βάρος).
Χάιδεψε τους ρατσιστές της άκρας δεξιάς και φυλάκισε παιδιά
αιτούντων άσυλο σε κλουβιά (οι γονείς εκατοντάδων εξ αυτών
ακόμα αναζητούνται). Επιχείρησε να εκβιάσει τον ηγέτη φιλικής
χώρας, που εξαρτάται από τις ΗΠΑ για την επιβίωσή της, να ανοίξει
έρευνες κατά του βασικού πολιτικού του αντιπάλου.
Το ύστατο και πιο μεγάλο αίσχος που διέπραξε έλαβε χώρα τις
προηγούμενες μέρες: βλέποντας το κύμα της λαϊκής οργής να
ετοιμάζεται να τον παρασύρει στα αζήτητα της Ιστορίας, επιχείρησε
να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα, μιλώντας για κλοπή και
μαζική εκλογική απάτη, χωρίς ίχνος αποδεικτικών στοιχείων. Όπως
παρατήρησε η ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου των New York
Times, Μάγκι Χέιμπερμαν, το γεγονός ότι η κίνηση αυτή ήταν
απολύτως προβλέψιμη δεν την έκανε λιγότερο σοκαριστική.
Μετά την ανάσα ανακούφισης όμως, τι; Είναι σαν να βλέπουμε
τον αγαπημένο μας φίλο, που τόσο θαυμάζαμε, παρότι ξέραμε
τη ροπή του στην απερισκεψία και τα σκοτεινά του ένστικτα, να
γλιτώνει οριακά από την υπερβολική δόση και να δέχεται να μπει
σε αποτοξίνωση. Ένας πειρασμός είναι να οδηγηθούμε σε μία
υπερβολικά ψυχρή αποτίμηση των δυσκολιών που έχει μπροστά του
– και εμείς μπροστά μας.
Αναμφίβολα, η απόρριψη του Τραμπ από το εκλογικό σώμα δεν
ήταν η αναμενόμενη. Για πάρα πολλούς Αμερικανούς, η σαγήνη του
America First υπερτερεί των «καλύτερων αγγέλων» του Λίνκολν.
Και πράγματι, ο Μπάιντεν θα γίνει 78 ετών σε δύο εβδομάδες,
μοιάζει γερασμένος και θα ηγηθεί ενός διαιρεμένου κόμματος και
ενός βαθιά διχασμένου έθνους.
Η φυσική του ροπή προς τη συνεννόηση και την ενότητα ενδέχεται
– όπως με τον άνθρωπο τον οποίο υπηρέτησε πιστά ως αντιπρόεδρος
– να μη βρει καμία ανταπόκριση από τους Ρεπουμπλικανούς.
Ειδικά αν ο Τραμπ παραμείνει ως ένα μαύρο σύννεφο πάνω από
την πολιτική σκηνή, ενδεχομένως μέσω ενός νέου τηλεοπτικού
δικτύου. H αντιπαράθεση με την Κίνα και ο σκεπτικισμός της
αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών για το διεθνές εμπόριο θα
δημιουργήσουν τριβές μεταξύ Ε.Ε.-ΗΠΑ, ακόμα και επί ημερών
Μπάιντεν.
Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα εξετάσουμε από αύριο. Σήμερα
είναι η στιγμή για κάτι άλλο. Στη δημοσιογραφία και στην πολιτική
περισσεύει ο κυνισμός: το πρόβλημα των «βρώμικων χεριών» (η
ανάγκη λήψης ηθικά κατακριτέων αποφάσεων για την αποτροπή
ακόμα χειρότερων αποτελεσμάτων) διαβρώνει τις συνειδήσεις και
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ηθική ισοπέδωση: την άποψη
ότι όλοι είναι οι ίδιοι – πολιτικοί, έθνη – και ότι όποιος δεν το
αναγνωρίζει αυτό είναι ανεπίτρεπτα αφελής. Δεν είναι όμως έτσι:
κάποιοι πολιτικοί εκφράζουν τα πιο υψηλά ιδανικά των εθνών που
υπηρετούν· κάποια έθνη, ως αποτέλεσμα των θεσμών που τέτοιοι
πολιτικοί οικοδομούν, αποτελούν – παρά τα σφάλματα, τη μυωπία,
την αλαζονεία τους – περισσότερο δύναμη καλού παρά κακού στον
κόσμο.
Αυτό ίσχυε έως τον Ιανουάριο του 2017 για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από τις 20 Ιανουαρίου του 2021, υπάρχει τουλάχιστον η ελπίδα ότι
μπορεί να ισχύσει και πάλι.
Πηγή: Η Καθημερινή

Στη δουλειά συζητούν δύο
συνάδελφοι την ώρα του
διαλείμματος: «Άκου φίλε μου να
δεις τι έπαθα! Με παίρνει τηλέφωνο
μια γυναίκα και μου λέει: «Έλα
κουμπάρε, έφυγε ο βλαμμένος ο
άντρας μου, θα έρθεις απ’ το σπίτι
και να... ξέρεις»»
«Πλάκα μου κάνεις, και τι έκανες;»
ρώτησε ο συνάδελφός του.
«Ήρθα σε δύσκολη θέση γιατί ο
κουμπάρος μου, είναι ο καλύτερος
φίλος μου, μου φέρεται άψογα και
είναι πάντα σωστός απέναντί μου.
Δε θα μπορούσα να κάνω κάτι
τέτοιο!»
«Και μετά τι έγινε;»
«Τελικά είχαν κάνει λάθος το
τηλέφωνο! Ευτυχώς δεν ήταν η
κουμπάρα, ήταν η γυναίκα μου!»

Τσιγκουνιά χωρίς όριο
Πάει ένας πολύ τσιγκούνης σε μία
εφημερίδα να βάλει αγγελτήριο για
την κηδεία της γυναίκας του: Πόσο
κάνει ρωτάει;
– Δύο ευρώ η λέξη, του λέει ο
υπάλληλος.
– Πόσο; Δύο ευρώ η λέξη; Είναι
πολύ ακριβά! Τέλος πάντων, γράψε:
Μαρίκα πέθανε.
– Δεν γίνεται, λέει ο υπάλληλος.
Πρέπει το κείμενο να είναι
τουλάχιστον 5 λέξεις.
– Καλά, γράψε: Μαρίκα πέθανε,
πωλείται Fiat Punto!

Τι άλλο να έλεγε;
Νεαρό ζευγάρι έχει οργανώσει
δείπνο για τα στελέχη της εταιρείας
για την επόμενη μέρα και η σύζυγος
προετοιμάζει τα ανάλογα εδέσματα,
όταν ανακαλύπτει ότι δεν έχει
σαλιγκάρια, που είναι τα αγαπημένα
του γενικού διευθυντή.
Αγχωμένη, μην έχοντας άλλη λύση,
ζητάει από τον άντρα της να βγει
στο λιβάδι και να μαζέψει έναν
κουβά από αυτά.
Ο άντρας λοιπόν με τον κουβά
στο χέρι ξεκινάει το μάζεμα
σαλιγκαριών, μα σε κάποια στιγμή
συναντάει στο λιβάδι μια πολύ
όμορφη γυναίκα. Μη μπορώντας
να αντισταθεί στον πειρασμό, μετά
από λίγη ώρα βρίσκεται στο σπίτι
της κοπέλας όπου περνάνε μαζί
ολόκληρο το βράδυ.
Κάποια στιγμή όμως ξημέρωσε
και ο άντρας θυμήθηκε ότι έπρεπε
να είχε γυρίσει σπίτι του με τα
σαλιγκάρια από την προηγούμενη!
Πανικόβλητος παίρνει τον κουβά
με τα σαλιγκάρια και τρέχει σπίτι
του, με φοβερό άγχος ανεβαίνει τις
σκάλες, μα στο τελευταίο σκαλί του
πέφτει ο κουβάς και τα σαλιγκάρια
σκορπούν σε ολόκληρη την σκάλα.
Εκείνη την στιγμή εμφανίζεται η
γυναίκα του στην πόρτα με άγριες
διαθέσεις και ρωτά:
– Πού ήσουν όλο το βράδυ;
Ο τύπος κοιτάζει τα σαλιγκάρια
που έχουν γεμίσει την σκάλα,
μετά κοιτάζει την γυναίκα του,
ξανακοιτάζει τα σαλιγκάρια και
φωνάζει:
– Ελάτε παιδιά, ελάτε… Σχεδόν
φτάσαμε!

Το μπέρδεμα...
Ο Μπάμπης είναι με την ερωμένη
του στο κρεβάτι της και του λέει
εκείνη:
- «Μπάμπη μου, όχι πως δεν μου
αρέσει το μούσι σου αλλά θα ήθελα
να σε δω και ξυρισμένο. Είμαι
σίγουρη ότι θα φωτίσει το πρόσωπό
σου!»
- «Πας καλά; Αφού σου έχω πει ότι
με θέλει έτσι η γυναίκα μου!»
- «Σε παρακαλώ, κάνε μου τη
χάρη.» του ξαναλέει η ερωμένη.
- «Δεν υπάρχει περίπτωση! Έτσι
με γνώρισε κι έτσι πρέπει να
παραμείνω. Της αρέσει πολύ, αν
ξυριστώ μπορεί και να με χωρίσει.»
- «Έλα βρε Μπαμπίνο μου, ξυρίσου
και θα σου κάνω ό,τι θες!» του λέει
με νάζι.
Τελικά με την τσαχπινιά και
τις υποσχέσεις της τον πείθει
και ξυρίζει το μούσι. Τη νύχτα
επιστρέφει στο σπίτι του, και

ξαπλώνει σιγά σιγά στο κρεβάτι
να μην ξυπνήσει την γυναίκα του.
Εκείνη, γυρίζει μισοκοιμισμένη
προς την μεριά του, του χαϊδεύει το
πρόσωπο, και λέει:
«Αχ Φάνη μου, ακόμα εδώ είσαι; Σε
λίγο θα γυρίσει ο άντρας μου!»

Τα κατάφερε ο πωλητής
Τρεις πωλητές κουβεντιάζουν για τη
δουλειά τους και κάποια στιγμή η
κουβέντα πάει στο πώς κατάφεραν
και κορόιδεψαν πελάτες αλλά και τι
τους πούλησαν:
- «Εγώ πούλησα τηλεόραση 60
ιντσών σε τυφλό», λέει ο πρώτος
πωλητής.
- «Εγώ πούλησα ραδιόφωνο σε
κουφό», λέει ο δεύτερος πωλητής.
- «Εγώ πούλησα ένα ρολόι-κούκο
σε μια ξανθιά», λέει ο τρίτος.
- «Ε, και λοιπόν;» απορούν οι άλλοι.
- «Της πούλησα και 100 κιλά
σπόρους για τον κούκο!».

Πώς αντιδρούν σε μια έκπληξη
Τρεις φίλες είχαν σχεδιάσει να
κάνουν έκπληξη στους άντρες τους
φορώντας προκλητικά ρούχα για να
δουν την αντίδρασή τους.
Την επόμενη ημέρα συναντήθηκαν
σε ένα μπαρ για να συζητήσουν τις
εξελίξεις.
Η γυναίκα που είχε απλά σχέση με
έναν άντρα λέει:
- Χθες πήγα στον δικό μου
φορώντας ένα δερμάτινο πανωφόρι
και μια μάσκα. Ο φίλος μου άναψε
τόσο πολύ που κάναμε παθιασμένο
σεξ επάνω στο γραφείο.
Η αρραβωνιασμένη γυναίκα λέει:
-Εγώ φόρεσα μια μαύρη μάσκα,
ένα δερμάτινο κορσέ, μαύρες
νάιλον κάλτσες και ψηλοτάκουνες
γόβες. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ ο
αρραβωνιαστικός μου, που κάναμε
έρωτα όλη τη νύχτα και τώρα θα
επισπεύσουμε την ημερομηνία του
γάμου μας!
Η παντρεμένη της παρέας λέει:
- Εγώ έβαλα ένα μαύρο δερμάτινο
κορσέ, μαύρες ζαρτιέρες, νάιλον
κάλτσες και γόβες στιλέτο. Όταν
ο άντρας μου επέστρεψε από
τη δουλειά του, έκατσε στον
καναπέ του σαλονιού, παίρνει το
τηλεκοντρόλ, με βλέπει και μου
λέει:
- Δεν μου λες ρε Μπάτμαν, τι έχει
να φάμε σήμερα;
Από τους πιο κλασικούς διαλόγους
των παντρεμένων

Γυναίκα: Τι να φτιάξω σήμερα
για φαγητό;
Άντρας: Ψήσε κανένα
κοτοπουλάκι...
Γυναίκα: Πάλι κρέας;
Άντρας: Κάνε μια ομελέτα...
Γυναίκα: Τα αυγά έχουν
χοληστερίνη, έφαγες προχθές!
Άντρας: Κάνε φακές.
Γυναίκα: Δεν θα φάνε τα παιδιά!
Άντρας: Αμάν πια κάνε ότι θες.
Γυναίκα: Βέβαια, όλα η σκλάβα να
τα σκέφτεται...

Η κάλυψη είναι που μετράει
Η μία όψη…
Μια γυναίκα γυρίζει στο σπίτι της
το πρωί και όταν ο άντρας της την
ρωτάει που ήταν όλη την νύχτα
εκείνη του απαντάει ότι κοιμήθηκε
στο σπίτι της καλύτερής της φίλης.
Ο άντρας τηλεφωνεί σε δέκα φίλες
της γυναίκας του και καμία δεν του
επιβεβαιώνει ότι την προηγουμένη η
γυναίκα του κοιμήθηκε εκεί.

…και η άλλη όψη
Ένας άντρας γυρίζει στο σπίτι του
το πρωί και όταν η γυναίκα του
τον ρωτάει που ήταν όλη την νύχτα
εκείνος της απαντάει ότι κοιμήθηκε
στο σπίτι του καλύτερού του φίλου.

Η γυναίκα τηλεφωνεί σε δέκα από
τους κολλητούς του άντρα της
και οι οκτώ της επιβεβαιώνουν
ότι κοιμήθηκε σπίτι τους. Οι δύο
επιμένουν ότι ο άντρας της είναι
ακόμα εκεί !!!

Μεγάλες ανακαλύψεις!
Ένας νεκροθάφτης δούλευε ως αργά
ένα βράδυ και εξέταζε τα πτώματα.
Εκεί που περιεργαζόταν το πτώμα
του… Προσοντόπουλου έκανε μια...
ανακάλυψη.
Ο Προσοντόπουλος είχε το
μεγαλύτερο... όργανο που είχε δει
στη ζωή του. Μιας και το σώμα
του επρόκειτο να αποτεφρωθεί, ο
νεκροθάφτης του ζήτησε συγγνώμη
και αφαίρεσε το όργανο του, καθώς
θεώρησε πως θα ήταν κρίμα να
αποτεφρωθεί μαζί με το υπόλοιπο
σώμα.
Το έβαλε σε ένα χαρτοφύλακα και
το πήγε στο σπίτι του. Το πρώτο
πρόσωπο στο οποίο το έδειξε ήταν η
γυναίκα του.
- Έχω να σου δείξω κάτι φοβερό. Δε
θα πιστεύεις στα μάτια σου! Τόσα
χρόνια στο κουρμπέτι, πρώτη φορά
βλέπω κάτι τέτοιο! Κοίτα…
- Ω Θεέ μου! Πέθανε ο
Προσοντόπουλος!!!

Απαντήσεις ανάλογα με
το επάγγελμα
Ψιλικατζής: Ψιλοπράγµατα
Φούρναρης: Ψίχουλα
Ιερόδουλη: Αραχνιάσαμε
Μανάßης: Κολοκύθια
Αγρότης: Ζήσε Μάη µου να φας
τριφύλλι
Ψαράς: Ούτε λέπι
Φαρμακοποιός: Με το
σταγονόμετρο
Mηχανικός αυτοκινήτων: Στο
ρελαντί
Έµπορος χαλιών: Χάλια
Ιερόδουλη: Αραχνιάσαμε
Ναυτικός: Πιάσαμε πάτο
Βοθρατζής: Σκ@τ@
Στρατιωτικός: Βήμα σημειωτόν
Ανθοπώλης: Μαρασμός
Υφασµατέµπορας: Πανί µε πανί
Ηλεκτρολόγος: Δεν βλέπω φως
Κοµµωτής: τρίχες
Νεκροθάφτης: Ψόφια πράγματα
Tυπογράφος: Ούτε φύλλο
Νεκροθάφτης: Μεγάλη νέκρα
«Μαντάμ» σε οίκο ανοχής: Πεσμένα
πράγματα
Χρηματιστής: Δεκάρα τσακιστή
Πρωθυπουργός: Παραλάβαμε χάος

Όταν η γυναίκα πιάνει
το τιμόνι Και ο άντρας
εξιστορεί…
Το πρωί ήμουν στην Εθνική Οδό,
κοιτάω αριστερά και τι να δω; Μια
τύπισσα, με πατημένα 120χιλ, να
κοιτάζεται στον πλαϊνό καθρέφτη
και να βάζει κραγιόν. Και φυσικά,
έτσι αφηρημένη όπως ήταν, είχε
αρχίσει να μπαίνει στη λωρίδα μου!
Τρόμαξα τόσο που μου έπεσε η
ξυριστική μηχανή απ’ το ένα χέρι
και το σάντουιτς από το άλλο.
Προσπάθησα να κουμαντάρω το
τιμόνι με τα γόνατα, μου φεύγει και
το κινητό όπως το κρατούσα με τον
ωμό και μιλούσα, πέφτει μέσα στον
καφέ που είχα ανάμεσα στα πόδια
μου, έγιναν τα πλήκτρα του laptop
χάλια..
Πάλι καλά που δε βράχηκε η
εφημερίδα που είχα πάνω στο
τιμόνι...
Γυναίκες οδηγοί, σου λέει μετά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους φίλους και υποστηριχτές της εφημερίδας
μας, επ’ ευκαιρία των εορτών και θέλοντας να υποστηρίξουν
και να μας δώσουν κουράγιο να συνεχίσουμε την εκτύπωση
της εφημερίδας ας μας ενισχύσουν με την συνδρομή τους
και με ευχές στους φίλους και συγγενείς τους.
Ευχαριστούμε!
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BURNABY
HEIGHTS
CENTRE

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής
Η Ελληνίδα
Οδοντίατρος Δρ.Κέιτι
Αναγνώστουμε την
εμπειρία της θα χαρεί
να σας δει, να σας
συμβουλεύσει και με
την εργασία της να
αποκτήσετε ένα χαμόγελο
ομορφιάς και υγείας.

4330 Hastings Street, Burnaby B.C.
V5C 2J9
Tel: 604-320-7321

burnaby_ dental @hotmail.com
www.burnabydental.ca

The Greek Dentist
Katy Anagnostou,
will be very happy
to meet you, advise
you and
use her experience
to help you achieve
a beautiful and
healthy smile.

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Re-

treatments

Εμφυτεύματα - Implants (surgery + crowns)
Μακρά εμπειρία στις οδοντοστοιχίες
24 years of dental experience

Λεύκανση δοντιών - Chairside + home

bleaching systems

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική-teeth straightening invisalign,

fast braces

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
Κάθε αριθμός και μία ανθρώπινη τραγωδία
«Πέντε ακόμη νεκροί». «Επτά ακόμη συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους». «Δεκαοκτώ νέοι θάνατοι στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο».
Είναι σχεδόν εύκολο κανείς να ξεχάσει πως κάθε αριθμός είναι και μία ζωή που διεκόπη.
H Kαθημερινή 09.11.2020

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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«Ισλαμιστής τρομοκράτης» ο δράστης που σκοτώθηκε στη Βιέννη – Τέσσερις πολίτες
νεκροί
Φωτ. REUTERS
03.11.2020
Δύο άτομα συνελήφθησαν στην
πόλη του Σέιντ Πόλτεν καθώς
φέρονται να συνδέονται με τις
αιματηρές επιθέσεις στο κέντρο
της Βιέννης, σύμφωνα με το
πρακτορείο APA.
Σημειώνεται ότι κατά τις επιθέσεις,
ένοπλοι σκότωσαν τέσσερις
ανθρώπους και τραυμάτισαν
πολλούς άλλους, διαπράχθηκαν από
τουλάχιστον έναν «ισλαμιστή τρομοκράτη», δήλωσε σήμερα Τρίτη ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών
Καρλ Νεχάμερ.

Ο σκοτωμένος τζιχαντιστής
της Βιέννης ήταν Ισλαμικό
Κράτος
3 Νοεμβρίου 2020

Παγκόσμιο αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η αιματηρή επίθεση που
εξαπέλυσαν τζιχαντιστές σε έξι σημεία στο κέντρο της Βιέννης αργά
το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ημέρες μετά τις φρικιαστικές επιθέσεις
στη Γαλλία.
Οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως σε δρόμο όπου βρίσκεται
συναγωγή και έξω από πολλά μπαρ, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν
γεμάτα. Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες προτού η Αυστρία
επιβάλει lockdown για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού.

Σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Νεχάμερ επανέλαβε την έκκλησή του προς τους
πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι τους, λέγοντας ότι ένας δράστης, που ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά, τα
οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικα, ήταν φίλα προσκείμενος στο ISIS.
«Χθες το απόγευμα βιώσαμε μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε
ο υπουργός Εσωτερικών,
προσθέτοντας ότι η επίθεση ήταν
μια απόπειρα αποδυνάμωσης και
διάσπασης της δημοκρατικής
κοινωνίας της Αυστρίας.
Τέσσερις πολίτες νεκροί
Χθες,02/11/20 οι νεκροί
ανέρχονταν σε τρεις, ωστόσο το
πρωί της Τρίτης έγινε γνωστό ότι
ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα
τραύματά του.
Σημειώνεται ότι οι δράστες άνοιξαν
πυρ με όπλα σε έξι τοποθεσίες
στο κέντρο της αυστριακής
πρωτεύουσας αρχίζοντας έξω
από τον δρόμο όπου στεγάζεται η
κεντρική συναγωγή της Αυστρίας.
Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο
για πυροβολισμούς εναντίον
πολιτών που κάθονταν σε μπαρ το τελευταίο βράδυ πριν από την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας
λόγω της COVID-19.
Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας, η οποία αναζητά ακόμα τους υπόλοιπους δράστες.
Σε κρίσιμη κατάσταση επτά τραυματίες
Επτά από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του
πρακτορείου APΑ, το οποίο επικαλείται μια εκπρόσωπο της Ένωσης Υγείας.
Συνολικά 17 τραυματίες από την επίθεση νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, κυρίως για τραύματα από
πυροβολισμούς καθώς και για κοψίματα, σύμφωνα με την ίδια. Οι δέκα ασθενείς που είναι πιο ελαφρά
τραυματισμένοι βρίσκονται σε σοκ, πρόσθεσε.

Πολλοί άνθρωποι είχαν βγει έξω να διασκεδάσουν στο κέντρο της
Βιέννης, καθώς ήταν η τελευταία μέρα που λειτουργούσαν μπαρ και
εστιατόρια, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα μέχρι τα
τέλη Νοεμβρίου.
Ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ ανέφερε ότι
νεκρός είναι ένας από τους δράστες της επίθεσης.
«Ισλαμιστής τρομοκράτης»
Ο κ. Νέχαμερ, περιέγραψε τον βαριά οπλισμένο άνδρα ο οποίος
σκοτώθηκε το βράδυ της Δευτέρας από πυρά αυστριακών
αστυνομικών, με τον όρο «ισλαμιστής τρομοκράτης».
«Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή
τρομοκράτη», είπε ο Νέχαμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί
επέτρεψαν να εξαχθεί το συμπέρασμα πως επρόκειτο περί
«συμπαθούντα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος
(ISIS).
Στην ίδια συνέντευξη, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βιέννης
ανέφερε ότι τα θύματα της επίθεσης είναι τρία, δύο άνδρες και μια
γυναίκα.
Τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους για την επίθεση χθες το βράδυ
διαφεύγει τη σύλληψη, σύμφωνα με τις αυστριακές Αρχές, ενώ ένας
σκοτώθηκε.
Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε
«επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες.

Το προφίλ του δράστη
Σύμφωνα με συντάκτη της αυστριακής εφημερίδας Falter, Φλόριαν Κλενκ, ο δράστης που έπεσε νεκρός
ήταν 20 ετών, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βιέννη.
Ο Κουρτίν Σ., όπως φέρεται να ονομάζεται, είχε αλβανικές ρίζες αλλά οι γονείς του κατάγονταν από τη
Βόρεια Μακεδονία, αναφέρει στο Twitter ο Κλενκ, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την πηγή
αυτών των πληροφοριών.
Η αστυνομία δεν πίστευε ότι ήταν ικανός να σχεδιάσει μια επίθεση στη Βιέννη, πρόσθεσε ο Κλενκ.
Ο δράστης ήταν γνωστός στις εγχώριες υπηρεσίες πληροφοριών καθώς ανήκε σε ομάδα 90 ισλαμιστών
που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στη Συρία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο Κουρτς συγκαλεί εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο
Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του
υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες, μετά
την τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της Βιέννης χθες βράδυ.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την
ευθύνη για την επίθεση στη Βιέννη
3 Νοεμβρίου 2020
Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος
(ISIS) ανέλαβε την Τρίτη την
ευθύνη για την επίθεση στη
Βιέννη, όπου έχασαν τη ζωή
τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι,
χωρίς να παράσχει αποδείξεις,
σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε
το πρακτορείο προπαγάνδας των
τζιχαντιστών Amaq,
η οποία αναρτήθηκε στο Telegram.

Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00
ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA.
Τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους για την επίθεση χθες το βράδυ διαφεύγει της σύλληψης, σύμφωνα
με τις αυστριακές αρχές, ενώ ένας σκοτώθηκε. Τα θύματα της επίθεσης είναι τουλάχιστον τρία, ανάμεσα
τους μια γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ανακοίνωση συνοδευόταν από μια φωτογραφία ενός άνδρα με
γένια, που αποκαλείται «Άμπου Ντουτζάνα αλ Αλμπάνι», ο οποίος
επιτέθηκε εναντίον πολιτών στο κέντρο της Βιέννης χθες με ένα
όπλο και ένα πολυβόλο, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.
Το Ισλαμικό Κράτος αναφέρεται στον Άμπου Ντουτζάνα αλ
Αλμπάνι (Αλβανό) ως «στρατιώτη του χαλιφάτου».

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουρτς χαρακτήρισε «επαγγελματίες» τους βαριά οπλισμένους δράστες.
Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ZiB Spezial, ο αυστριακός καγκελάριος τόνισε πως η επίθεση ήταν
αναμφίβολα τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή.

Ο τζιχαντιστής δράστης ήταν γεννημένος στην Αυστρία, αλβανικής
καταγωγής από τη Βόρεια Μακεδονία.

Κατά τον επικεφαλής της κυβέρνησης, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί
μέσα στην ημέρα.
«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε δύσκολες στιγμές για τη δημοκρατία μας», είπε νωρίτερα χθες βράδυ
ο Κουρτς, ευχαριστώντας τα στελέχη της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών «που διακινδυνεύουν
τη ζωή τους για την ασφάλειά μας, ειδικά σήμερα».
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε οι ένοπλες δυνάμεις να αναλάβουν τη φρούρηση κτιρίων στη
Βιέννη, την ευθύνη για την οποία έχουν κανονικά οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε η αστυνομία να μπορεί
να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των τρομοκρατών.
Πηγή: ΑΠΕ, DPA, Reuters
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FOR ADVERTISEMENT
CALL
604-435-4580

www.greekgnomi.com
Η Ελληνική εφημερίδα ΓΝΩΜΗ στον Δυτικό Καναδά που
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Οι επιθέσεις σε Γαλλία και Αυστρία, η διασύνδεση Ερντογάν – Αδελφών Μουσουλμάνων και οι απειλές για
τρομοκρατικές επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης αλλάζουν τα δεδομένα

Κωβαίος Αγγελος 03.11.2020
Υπό διαφορετικό πρίσμα εξετάζεται πλέον η σχέση Ελλάδας – Τουρκίας – Ευρώπης, έπειτα από την
έξαρση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας στη Γαλλία, τις δολοφονικές επιθέσεις στη Βιέννη και τη σπουδή
του Ταγίπ Ερντογάν να υιοθετήσει τα ακραία στοιχεία.
Τα όσα επακολούθησαν τη δολοφονία δι’ αποκεφαλισμού του καθηγητή Σαμιέλ Πατί, οι επιθέσεις
στη Νίκαια και στην Αβινιόν, η επίθεση της Δευτέρας στο κέντρο της Βιέννης και η ακραία ρητορική
του προέδρου της Τουρκίας έναντι του Εμανουέλ Μακρόν, προσέδωσαν νέα διάσταση στην αμήχανη
συζήτηση που είχε προηγηθεί μεταξύ Ευρώπης και Άγκυρας, με φόντο την ένταση στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Σε μία περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη (με προεξάρχουσα τη Γερμανία) εμφανιζόταν απρόθυμη ακόμη
και να συζητήσει το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, όλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέα
δεδομένα.

Αιφνιδιασμός στην αμήχανη Ευρώπη

Ο Ερντογάν δεν περιορίζεται πλέον στους έμμεσους εκβιασμούς
με το Προσφυγικό. Κάνει ένα βήμα περαιτέρω, απειλώντας
Παρά τη φραστική καταδίκη των τελευταίων
με τρομοκρατικές επιθέσεις και υποκίνηση της δράσης
τρομοκρατικών ενεργειών, ο Ερντογάν είχε
τζιχαντιστών στην καρδιά της Ευρώπης
φτάσει στα πρόθυρα του να κηρύξει θρησκευτικό
πόλεμο στη Δύση, επέβαλε μποϊκοτάζ στα γαλλικά
προϊόντα και αποδύθηκε σε μία πρωτοφανή εκστρατεία, με αιχμή το Ισλάμ και τους ανά την Ευρώπη μουσουλμανικούς
πληθυσμούς.
Πρόκειται για μία κλιμάκωση που αιφνιδίασε πολλούς και η οποία σαφώς συνιστά μία ποιοτική διαφοροποίηση. Ο
Ερντογάν δεν περιορίζεται πλέον στους έμμεσους εκβιασμούς, μέσω της διοχέτευσης προσφυγικών και μεταναστευτικών
πληθυσμών. Κάνει ένα περαιτέρω βήμα, απειλώντας με τρομοκρατικές επιθέσεις και υποκίνηση της δράσης τζιχαντιστών
και μελών της μουσουλμανικής αδελφότητας στην καρδιά της Ευρώπης.

Η γαλλο-τουρκική σύγκρουση και η γερμανική ουδετερότητα
Με αυτά τα νέα δεδομένα και καθώς φαίνεται ότι η Γάλλο-τουρκική σύγκρουση προσλαμβάνει πολύ διαφορετικά και
ευρύτερα χαρακτηριστικά από εκείνα που είχαν διαμορφωθεί με βάση την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο, η ΕΕ καλείται εκ των πραγμάτων να επαναξιολογήσει τη στάση της.
Η γερμανική ουδετερότητα έναντι της Τουρκίας πέφτει πλέον στη σκιά των όσων δραματικών εξελίσσονται στη Γαλλία,
με τις ευλογίες του Ερντογάν. Υπό αυτό το πρίσμα, οι διακηρύξεις της ελληνικής κυβέρνησης περί της τουρκικής
αδιαλλαξίας, καθώς και τα αιτήματα για το εμπάργκο όπλων και την αναστολή της τελωνειακής ένωσης με την Άγκυρα,
εξετάζονται από διαφορετική σκοπιά. Ειδικώς το τελευταίο στοιχείο, τελεί υπό εντελώς διαφορετικό καθεστώς, από τη
στιγμή κατά την οποία η Τουρκία επέβαλε το μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα.

Στρατηγικό αδιέξοδο Ερντογάν
Η όξυνση αυτή στις σχέσεις Γαλλίας – Τουρκίας, σε συνδυασμό με την παρατεινόμενη γερμανική αφωνία, συμπίπτουν με
ορισμένες πληροφορίες και μερικά νέα δεδομένα, τα οποία αφορούν και την Ελλάδα.
Μεταξύ αυτών και τα όσα αναφέρονταν το προηγούμενο Σάββατο στην εφημερίδα «Τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», στον
απόηχο της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου.
Σύμφωνα με αυτά, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, επέστησε την προσοχή των Κυριάκου Μητσοτάκη
και Νίκου Αναστασιάδη στην σχέση της ισλαμικής τρομοκρατίας με το καθεστώς Ερντογάν και τα
όσα αυτή η παράμετρος θα μπορούσε να σημαίνει για την ασφάλεια της Αιγύπτου και της ευρύτερης
περιοχής.
Η παράμετρος αυτή έχει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μία ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα
συγκυρία. Και δεν είναι τυχαίο, ότι μόλις λίγες ημέρες έπειτα από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου,
Αιγύπτου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας χαρακτήριζε την Τουρκία «γραφείο ταξιδίων των
τζιχαντιστών προς την Ευρώπη», έπειτα από την συνάντηση με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.
Παρά τον μεγαλοϊδεατισμό και την εμπλοκή του Ερντογάν σε πολλαπλά μέτωπα, η Τουρκία δείχνει
ωστόσο σήμερα να βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο και να ηττάται σε όλες τις ζώνες της Μέσης
Ανατολής, όπου επιχείρησε να επέμβει. Με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ για τη Λιβύη, τα τουρκικά
στρατεύματα καλούνται να έχουν αποχωρήσει από τη χώρα μέσα στον επόμενο τρίμηνο, ενώ το
Σουδάν, το οποίο ο Ερντογάν επιχείρησε να καταστήσει ζώνη άμεσης επιρροής του, ανακοινώθηκε ότι
επίσης προχωρεί σε αναγνώριση του Ισραήλ, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων και του Μπαχρέιν και εγκαταλείποντας τη συμμαχία με την Τουρκία.
Υπό αυτές τις συνθήκες εξηγείται και η απόπειρα του Ερντογάν να υιοθετήσει την μουσουλμανική
αδελφότητα και να ενεργοποιήσει την απειλή της ισλαμικής τρομοκρατίας, με στόχο την
αποσταθεροποίηση της περιοχής και της Ευρώπης. Στόχος του και υπό αυτό το πρίσμα εκτιμάται ότι
είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής του θέσης.

Μεμονωμένα αλλά ριζοσπαστικοποιημένα στοιχεία στην Ελλάδα
Η σχέση Ερντογάν, Αδελφών Μουσουλμάνων και ισλαμικής τρομοκρατίας είναι σε αυτό το περιβάλλον, η παράμετρος βάσει της οποίας μελετώνται δεδομένα και
αναζητούνται νέες στρατηγικές. Στην Αίγυπτο και στις περισσότερες χώρες του αραβικού κόσμου η οργάνωση έχει τεθεί εκτός νόμου και τα στελέχη της διώκονται και
καταδικάζονται σε βαριές ποινές.
Μέσα από το νέο αυτό πρίσμα, τίθεται πλέον και διαφορετικά το
πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της μουσουλμανικής αδελφότητας
στην Ελλάδα. Υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή επιβεβαιώνει ότι η
οργάνωση έχει παρουσία στη χώρα μας. Σημειώνει όμως ότι πρόκειται
κατά βάση για μεμονωμένα και ριζοσπαστικοποιημένα άτομα και
Antonios Lentzakis E-Mail: euroimports604@gmail.com
όχι για οργανωμένες δομές. «Είναι κυρίως Αιγύπτιοι, πολλοί Σύροι,
Πακιστανοί, ακόμη και Τσετσένοι, ή άλλοι, προερχόμενοι από τις
χώρες του Μαγκρέμπ, που θεωρούνται και οι πιο ακραίοι», αναφέρει
Shower Doors
Glass backsplash
η ίδια πηγή. «Ως μονάδες είναι επικίνδυνοι», συμπληρώνει και τονίζει
ότι επιχειρούν να σχηματίσουν κοινότητες με εθνικά χαρακτηριστικά.
Glass Railing
Patio Doors glass-PaΗ γεωγραφική τους κατανομή δε, εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στην
Table Tops
tio Tabletops
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όπως πάντως επισημαίνεται, υπάρχει στενή
παρακολούθηση και συνεργασία με ξένες υπηρεσίες για τον έλεγχο
Mirros
Fireplace Glass
της δράσης αυτών των μεμονωμένων μονάδων ή μικρών πυρήνων. Και
επιπλέον, τονίζεται ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων
Repairs and Replacement: Broken glass-Foggy glass
αυτών είναι η αντιπαλότητα τους προς το καθεστώς Αλ Σίσι στην
Αίγυπτο, από το οποίο κυνηγήθηκαν και εκδιώχθηκαν, έπειτα από την
Tiles Installations (Wall-Floors bathrooms)
πτώση του Μοχάμεντ Μόρσι, ο οποίος ήταν και ο ίδιος ηγετικό στέλεχος
των Αδελφών Μουσουλμάνων.
Ως προς το αν υπάρχει σχέση όλων αυτών με το καθεστώς Ερντογάν, ο
Προσφέρουμε εγγυημένη και ταχύτατη
ίδιος κυβερνητικός αξιωματούχος αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει
εξυπηρέτηση
διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.

Vetral Ltd
TEL: 604-600-5331
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Μακρόν: Η Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς
ενέργειες κατά της Ευρώπης
02.11.2020
Μήνυμα κατά της τουρκικής
προκλητικότητας έστειλε ο
Εμανουέλ Μακρόν, εν μέσω της
αντιπαράθεσης με την Αγκυρα,
εκπέμποντας, παράλληλα και «σήμα»
αποκλιμάκωσης της έντασης των
τελευταίων εβδομάδων με τον
μουσουλμανικό κόσμο.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera,
ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε,
μεταξύ άλλων, πως «οφείλουμε
να μην αποδεχτούμε τετελεσμένα
γεγονότα, όπως προσπαθεί να τα
επιβάλλει ο Τούρκος Πρόεδρος μέσω
της στρατηγικής του», προσθέτοντας πως «η πολιτική της Αγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο ήταν
ιδιαίτερα επιθετική απέναντι στην Κύπρο και στην Ελλάδα, δύο ευρωπαϊκές χώρες. Στηρίζουμε την
κυριαρχία της Ευρώπης. Υπενθυμίζω τα γεγονότα για να σας εξηγήσω, ωστόσο ποτέ δεν εκφράστηκα με
προκλητικό τρόπο ενάντια στην Τουρκία και στην ηγεσία της».
«Εγώ θεωρώ πως όταν είμαστε σύμμαχοι, όταν είμαστε φίλοι, πρέπει να λέμε την αλήθεια και να
θέτουμε τα όρια μας. Ποια είναι η επιθυμία μας; Η αποκλιμάκωση, να μας σεβαστεί η Τουρκία, ο
Τούρκος Πρόεδρος να σεβαστεί τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της, να μην ψεύδεται,
να μην προσβάλλει. Θα ήταν κάτι το εξαιρετικό και πιστεύω πως είναι το ελάχιστο. Στη συνέχεια, ο
Ερντογάν θα πρέπει να σταθεί στο ύψος της ιστορίας της χώρας του και να σταματήσει τις μονομερείς
ενέργειες κατά της Ευρώπης. Αυτή είναι η θέση μου», υπογράμμισε ακόμη.
Ερωτηθείς, επιπλέον, για το ζήτημα των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων, που έχει πυροδοτήσει
και διαμάχη της Γαλλίας με μέρος του μουσουλμανικού κόσμου, ο Μακρόν ξεκαθαρίζει πως το Παρίσι
«μάχεται ενάντια στην τρομοκρατία στο όνομα του Ισλάμ, όχι ενάντια στο ίδιο το Ισλάμ».
«Το γαλλικό Κράτος δεν έχει επίσημη θρησκεία. Η γαλλική κοινωνία τις φιλοξενεί όλες. Επομένως,
όλες οι Γαλλίδες και όλοι οι Γάλλοι πρέπει να μπορούν να ζουν με ηρεμία, ανεξαρτήτως θρησκευτικών
πεποιθήσεων. Ακόμη, όλες οι Γαλλίδες και όλοι οι Γάλλοι, οποιασδήποτε καταγωγής ή και άλλης
εθνικότητας, πρέπει να σέβονται απολύτως όλους τους νόμους της Πολιτείας. Έτσι λειτουργούμε»,
ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:
«Θέλω όμως να απευθύνω ένα μήνυμα αποκλιμάκωσης και ειρήνης. Το δικό μου σχέδιο, το δικό μας
σχέδιο, αυτό για το οποίο μου ανέθεσε εντολή ο γαλλικός λαός, αλλά και που αποτελεί σχέδιο της
χώρας μας διαχρονικά, έχει ως θεμελιώδη στόχο την ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Είναι μια αποστολή
γνώσης και οικοδόμησης της λογικής».
Πηγή: Η Καθημερινή

Συγχαρητήρια από διεθνείς ηγέτες στον Τζο Μπάιντεν
Ο πρωθυπουργός του Καναδά
Τζάστιν Τριντό συνεχάρη τον
Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα
Χάρις για την εκλογή τους στην
προεδρία και αντιπροεδρία
των ΗΠΑ, λιγότερο από μία
ώρα μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσματος από μεγάλα
αμερικανικά ΜΜΕ.
“Ανυπομονώ να εργαστώ με τον
εκλεγμένο πρόεδρο Μπάιντεν,
την αντιπρόεδρο Χάρις, τη
διοίκησή τους και το Κογκρέσο
των ΗΠΑ προκειμένου να
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε
μαζί στις μεγαλύτερες
παγκόσμιες προκλήσεις”,
αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου.
Συγχαρητήρια από την
Άνγκελα Μέρκελ
Τα «θερμά συγχαρητήριά» της
εξέφρασε στον Τζο Μπάιντεν
και την Κάμαλα Χάρις για
την νίκη τους στις εκλογές η
Καγκελάριος ‘Αγγελα Μέρκελ
και τόνισε την σημασία της
διατλαντικής συνεργασίας στην
προσπάθεια να αντιμετωπιστούν
οι προκλήσεις των καιρών μας.
Σε ανακοίνωση της Καγκελαρίας
αναφέρονται τα εξής:
«Θερμά συγχαρητήρια! Οι
αμερικανοί πολίτες αποφάσισαν.
Ο Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο
46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Του
εύχομαι από καρδιάς τύχη και
επιτυχία και συγχαίρω επίσης
την Κάμαλα Χάρις, την πρώτη
εκλεγμένη Αντιπρόεδρο της
χώρας της.
Προσβλέπω στην μελλοντική
συνεργασία με τον πρόεδρο
Μπάιντεν. Η διατλαντική μας
φιλία είναι αναντικατάστατη,

εάν θέλουμε να υπερβούμε τις
μεγάλες προκλήσεις αυτής της
εποχής».
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:
Έτοιμοι για συνεργασία με
τις ΗΠΑ μπροστά στις νέες
προκλήσεις
“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είναι έτοιμη να εντείνει
τη συνεργασία με τη νέα
διοίκηση και το νέο Κογκρέσο
για την αντιμετώπιση των
πιεστικών προκλήσεων που
αντιμετωπίζουμε και ιδίως
την καταπολέμηση της
πανδημίας της COVID-19
και των οικονομικών και
κοινωνικών συνεπειών της, την
αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, την προώθηση του
ψηφιακού μετασχηματισμού”
τονίζει στο συγχαρητήριο
μήνυμά της προς τον Τζο
Μπάιντεν και την Κάμαλα
Χάρις η Πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Παράλληλα, η Ούρσουλα
Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει
ότι “η Ευρωπαϊκή Ένωση
και οι Ηνωμένες Πολιτείες
είναι φίλοι και σύμμαχοι, οι
πολίτες μας μοιράζονται τους
βαθύτερους δεσμούς. Μαζί
έχουμε δημιουργήσει μια άνευ
προηγουμένου διατλαντική
σχέση που έχει ως βάση την
κοινή ιστορία και τις κοινές
αξίες της δημοκρατίας, της
ελευθερίας, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της ανοιχτής
οικονομίας» και προσθέτει ότι
«καθώς ο κόσμος συνεχίζει να
αλλάζει και εμφανίζονται νέες

προκλήσεις και ευκαιρίες, η
ανανεωμένη συνεργασία μας θα
έχει ιδιαίτερη σημασία”.
Μακρόν: Ας εργαστούμε από
κοινού
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν συνεχάρη σήμερα
τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη
του στις προεδρικές εκλογές
στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι έχουν
να αντιμετωπίσουν πολλές
προκλήσεις.
“Οι Αμερικανοί επέλεξαν τον
Πρόεδρό τους. Συγχαρητήρια
στον Τζο Μπάιντεν και στην
Κάμαλα Χάρις! Έχουμε
πολλά να κάνουμε για να
αντιμετωπίσουμε τις σημερινές
προκλήσεις. Ας εργαστούμε από
κοινού!”, σημειώνει ο Γάλλος
πρόεδρος σε μήνυμά του στο
Twitter.
Στόλτενμπεργκ: Ένα ισχυρό
ΝΑΤΟ είναι καλό για βόρεια
Αμερική και Ευρώπη
«Ένα ισχυρό NATO είναι
καλό τόσο για τη Βόρεια
Αμερική όσο και για την
Ευρώπη» τόνισε στο μήνυμά
του ο Γενικός Γραμματέας του
ΝΑΤΟ. Ειδικότερα, ο Γενς
Στόλτενμπεργκ σημείωσε:
«Συγχαίρω τον Τζο Μπάιντεν
για την εκλογή του ως επόμενος
Πρόεδρος των ΗΠΑ & την
Κάμαλα Χάρις ως Αντιπρόεδρο.
Γνωρίζω τον Τζο Μπάιντεν
ως ισχυρό υποστηρικτή της
Συμμαχίας μας και ανυπομονώ
να συνεργαστώ στενά μαζί του.
Ένα ισχυρό NATO είναι καλό
τόσο για τη Βόρεια Αμερική
όσο και για την Ευρώπη»

Συγχαρητήρια από τον Πέδρο
Σάντσεθ...
Ο Ισπανός πρωθυπουργός
Πέδρο Σάντσεθ συνεχάρη τον
Τζο Μπάιντεν με ένα τουίτ που
του απηύθυνε.
«Ο Αμερικανικός λαός
επέλεξε τον 46ο Πρόεδρο
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Συγχαρητήρια @JoeBiden
και @KamalaHarris. Σας
ευχόμαστε καλή τύχη και ό,τι
καλύτερο. Προσβλέπουμε να
συνεργαστούμε μαζί σας για να
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις
που βρίσκονται μπροστά
μας», ανέφερε ο Ισπανός
πρωθυπουργός.
...
και τον Μπόρις Τζόνσον
Τα συγχαρητήριά του
εξέφρασε σήμερα ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
στον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη
του στις προεδρικές εκλογές στις
ΗΠΑ.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός
σημείωσε ότι προσβλέπει στην
στενή συνεργασία τους στις
προτεραιότητες που μοιράζονται
οι δύο ηγέτες.
Συγχαρητήρια από
Αναστασιάδη
Τα συγχαρητήριά του
εκφράζει ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης προς τον
νεοεκλεγέντα Πρόεδρο των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.
Σε ανάρτησή του στον
προσωπικό του λογαριασμό
στο Twitter ο Πρόεδρος Νίκος
Αναστασιάδης αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια
στον καλό μου φίλο και φίλο της
Κύπρου εκλεγμένο Πρόεδρο της
Αμερικής Τζο Μπάιντεν.
Τις καλύτερες ευχές μου για
την πλέον επιτυχημένη και
παραγωγική θητεία. Προσβλέπω
σε στενή συνεργασία
προκειμένου να ενισχυθούν οι
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».
Συγχαρητήρια και από ηγέτες
αραβικών κρατών

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου
Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι
συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για
τη νίκη του στις αμερικανικές
προεδρικές εκλογές, ανέφερε σε
ανακοίνωση ο εκπρόσωπος της
προεδρίας Μπάσαμ Ράντι.
«Ο πρόεδρος τόνισε την
προσδοκία για συνεργασία και
κοινή δράση για την ενίσχυση
των στρατηγικών διμερών
σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και
ΗΠΑ, προς το συμφέρον των
δύο φίλων χωρών και λαών»,
ανέφερε η ανακοίνωση.
Συγχαρητήρια απηύθυνε και
ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης
Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.
«Συγχαρητήρια στον εκλεγμένο
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την
εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα
Χάρις. Τις καλύτερες ευχές
μου στον λαό των ΗΠΑ και
ανυπομονώ να συνεργαστούμε
για να συνεχίσουμε να
ενδυναμώνουμε τη φιλία μεταξύ
των χωρών μας», ανέφερε σε
ανάρτησή του στο Twitter.
Από την πλευρά του, ο
πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ
Αούν συνεχάρη τον Μπάιντεν
και εξέφρασε την ελπίδα για
«επιστροφή στην ισορροπία στις
σχέσεις Αμερικής-Λιβάνου»
κατά τη θητεία του, σύμφωνα
με ανάρτηση της προεδρίας στο
Twitter.
Τα συγχαρητήριά του στον
Τζο Μπάιντεν απέστειλε και ο
σουλτάνος του Ομάν Χάιταμ
μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ, σύμφωνα
με το κρατικό πρακτορείο
ειδήσεων της χώρας.
Ο Χάιταμ μπιν Ταρίκ
απέστειλε επιστολή στον
Μπάιντεν εκφράζοντας «τα
ειλικρινή του συγχαρητήρια για
το ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη
του αμερικανικού λαού και για
την εκλογή του ως προέδρου
της επικείμενης προεδρικής
θητείας», ανέφερε το κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων.
ΑΠΕ

ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι Αζέροι κατέρριψαν ελικόπτερο Mi-24
της ρωσικής Αεροπορίας πάνω από την
Αρμενία! - 2 νεκροί
Τελευταία ενημέρωση: 09/11/2020
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, επιθετικό
ελικόπτερο Mi-24 της ρωσικής Αεροπορίας στρατού καταρρίφθηκε
από αζέρικο φορητό πύραυλο εδάφους-αέρος στα σύνορα
Αρμενίας με Αζερμπαϊτζάν, αλλά εντός αρμενικού εδάφους.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 Ρώσους νεκρούς και
1 τραυματία, ενώ το Αζερμπαϊτζάν έχει αναλάβει την ευθύνη της
επίθεσης, η οποία υποστηρίζει πως έγινε «καταλάθος».
«Στις 9 Νοεμβρίου περίπου στις 17:30 ώρα Μόσχας, συνοδεύοντας
ένα κομβόι της 102ης ρωσικής στρατιωτικής βάσης μέσω του
εδάφους της Δημοκρατίας της Αρμενίας στον εναέριο χώρο
κοντά στον αρμενικό οικισμό του Yeraskh κοντά στα σύνορα
της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Nakhichevan (Δημοκρατία του
Αζερμπαϊτζάν), το ρωσικό ελικόπτερο Mi-24 υπέστη πυρά από
το έδαφος MANPADS», ανέφερε η ανακοίνωση του ρωσικού
ΥΠΑΜ.
Ο αναπληρωτής πρόεδρος του αρμενικού κοινοβουλίου
Έντμον Μαρούκιαν δημοσίευσε πλάνα από την κατάρριψη του
ελικοπτέρου των ρωσικών δυνάμεων. Ο Αρμένιος ΥΠΑΜ δήλωσε
πως η Αρμενία θα βοηθήσει να διαλευκανθεί η υπόθεση.
Το κέντρο διαχείρισης κρίσεων στην επαρχία Αραράτ της
Αρμενίας έλαβε επέιγουσα κλήση ότι ρωσικό ελικόπτερο
συνετρίβη και εξερράγη σε φαράγγι μεταξύ των χωριών Yeraskh
και Paruyr Sevak. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή,
το ρωσικό ελικόπτερο καταρρίφθηκε από το Ναχατσιβάν, την
Αυτόνομη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν η οποία είναι ένας
θύλακας αποκομμένος από την υπόλοιπη χώρα και βρίσκεται στα
δυτικά της Αρμενίας.
Pronews.gr
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Κορωνοϊός – Lockdown : Έρημη πόλη η Αθήνα
– Άδειοι δρόμοι και πλατείες

ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΤΙ
ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕΒΛΕΠΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Μετά την
επιβολή lockdown από τα
ξημερώματα
του
Σαββάτου,
σε μια
προσπάθεια
να μην
ξεφύγει η
κατάσταση
με τον
κοροναϊό, το
κέντρο της
πρωτεύουσας, έχει ερημώσει.

«Το να μη διορθώνει κανείς τα λάθη του είναι μεγάλο λάθος».
Κομφούκιος

ΤοΒΗΜΑ Team
07.11.2020

Οι διοικούτες την κοινότητα εκείνη την εποχή και
οι μετέπειτα ήρθαν σε επαφή με μια εταιρία η οποία
ενδιαφέρθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες της και
να τους προσφέρει τις υπηρεσίσς της παραχωρώντας
αν εγκριθούν τα πλάνα από τη πολιτεία τα οικόπεδα
της κοινότητας. Και πάνω σ΄αυτές τις εργασίες
βλέποντας διάφορα πλάνα που είχαν κυκλοφορίσει
ζητήσαμε από την Πρόεδρου του τότε Διοικητικού
Συμβουλίου να μας ενημέρωσει για τα σχέδια και μας
έστειλε μιά επιστολή από την οποία δημοσιεύουμε και
μεταφρασμένο ένα μέρος της παρακάτω επιστολής.

«’Αδεια η πόλη… Πού πήγαν όλοι; »: Οι στίχοι από το τραγούδι
«Βράδυ Σαββάτου», ταιριάζουν απίστευτα με την σημερινή εικόνα
της Αθήνας.
Μετά την επιβολή lockdown από τα ξημερώματα του Σαββάτου,
σε μια προσπάθεια να μην ξεφύγει η κατάσταση με τον κοροναϊό,
το κέντρο της πρωτεύουσας, έχει ερημώσει.
Δρόμοι και πεζοδρόμια είναι σχεδόν άδεια και ελάχιστοι είναι
αυτοί που κυκλοφορούν.

Τα πάντα έχουν παγώσει και από το πρωί καταγράφονται εικόνες
Μαρτίου.
Μετά την εστίαση και τα καταστήματα λιανικής έχουν βάλει
λουκέτο.

Πριν το 2012 η οικονομική κατάσταση στην Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ δεν πήγαινε καλά. Η
ενοικίαση του Κέντρου είχε χαλαρώσει, παρ΄όλες
τις προσπάθειες από το Διοικητικό Συμβούλιο με
αλλαγές στον Σέφ του Κέντρου, τον διευθυντή,
η κατάσταση χειροτέρευε, παρουσιάστηκαν
προβλήματα στο κτίριο, στην κουζίνα και στην
εκκλησία. Οι συλλόγοι άρχισαν να παραποιούνται,
για την ενοικίαση του Κέντρου, για την ποιότητα του
φαγητού και άρχισαν να ενοικιάζουν την αίθουσα της
Ελληνικής Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ για
τις εκδηλώσεις τους.

Hello Mr. Kostas Karatsikis,
In 2012, our community initiated a strategic initiative to look at how our current facilities could be
updated and revitalized. As part of this initiative, it included looking at how our community could take
advantage of the development opportunities available for the properties that surround our church and
community Centre. While our existing facilities have served us well over the past 40 years, our community felt it was important to plan for our future and ensure that our facilities will be able to serve the
future generations of our community and that our community remains self-sustaining. .....
Πρόεδρος Κοινότητας - Πάμελα Τσατούχα (ΓΝΩΜΗ -NOVEMBER 2018)
Mετάφραση:
“Το 2012, η κοινότητά μας ξεκίνησε μια στρατηγική πρωτοβουλία για να εξετάσει πώς οι τρέχουσες
εγκαταστάσεις μας θα μπορούσαν να στα σημερινά επίπεδα και να αναζωογονηθούν. Ως μέρος αυτής
της πρωτοβουλίας, περιελάμβανε την εξέταση του τρόπου με τον οποίο η κοινότητά μας θα μπορούσε
να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που είναι διαθέσιμες για τις ιδιότητες που περιβάλλουν
την εκκλησία και το κοινοτικό μας κέντρο. Ενώ οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις μας έχουν εξυπηρετήσει
καλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, η κοινότητά μας θεώρησε ότι ήταν σημαντικό να
σχεδιάσουμε για το μέλλον μας και να διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις μας θα είναι σε θέση να
εξυπηρετήσουν τις μελλοντικές γενιές της κοινότητάς μας και ότι η κοινότητά μας παραμένει αυτάρκης.”
Το παραπάνω είναι απόσπασμα από επιστολή που μας είχε στείλει στα αγγλικά και δημοσιεύθηκε στη
ΓΝΩΜΗ η τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ η κα Πάμελα Τσιατούχα όταν
της ζητήσαμε πληροφορίες για τα πλάνα που σχεδιάζανε να γίνουν να ενημερωθεί ο Ελληνισμός της
Β.Κ.
Φυσικά για λόγους που λίγο πολλοί γνωρίζουμε δεν έγινε τίποτα, άλλαξε το Δ. Συμβούλιο και τώρα
όλοι αυτοί και αυτές που έλεγαν ότι δυο μέλη της επιτροπής απέβλεπαν σε ατομικό συμφέρον μπήκαν
στο καβούκι τους και δεν μιλάει κανένας, για βγεί η αλήθεια στο φως. Το συμβούλιο μετά από αλλαγή
προέδρου και το COVIC-19 προσπαθεί κουτσά στραβά να βγάλει τα έξοδα με λίγες δωρεές από τον
έναν και τον άλλον. Οι γυναίκες της Φιλοπτώχου και λίγοι εθελοντές αγωνίζονται να βοηθήσουν την
κοινότητα αλλά με την πανδημία τα πράγματα χειρότευσαν.
Η ΓΝΩΜΗ αποφάσισε να μπορέσει να διελευκάνει για τις κατηγορίες που είχαν γίνει σε μέλη της
επιτροπής και μίλησε σε πρώην προέδρους και μέλη της κοινότητας για να ακουσθεί η φωνή όλων για
τα αίτια της απόρριψης των σχεδίων που ειχε αποφασισθεί και αν πράγματι δυο μέλη της επιτροπής
απέβλεπαν σε ατομικό συμφέρον.

Η επιβολή του lockdown, όπως επισημαίνεται ήταν επιβεβλημένη
προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση με τον κοροναϊό και
να αντέξει το σύστημα υγείας. Αν όλοι συμμορφωθούμε και
αποφασίσουμε ότι θα τηρήσουμε την καραντίνα, δεν πάμε σε
κρυφά πάρτι, δεν έχουμε συγκεντρώσεις σε σπίτια με πάνω από
2-3 συγγενικά πρόσωπα, γνωστά άτομα, το lockdown θα λήξει στις
30 Νοεμβρίου όπως έχει ανακοινωθεί. Αν όχι… όλα τα ενδεχόμενα
είναι ανοιχτά. Οι έλεγχοι για τους παραβάτες είναι εντατικοί.
Πάντως, οι έλεγχοι είναι εντατικοί, ενώ η Αστυνομία βρίσκεται σε
38 σημεία σε όλη την Αθήνα, μεταξύ των οποίων και στα σημεία
εξόδου της πόλης.

Τηλεφώνησα πριν από λίγες μέρες στον Πρόεδρο κ. Θέο Σανίδα, αν αυτός και το συμβούλιό του
ασχολήθηκαν με την υπόθεση και ο κ. Σανίδας μου είπε ότι είχε γίνει μια επιτροπή για το θέμα και θα
μου τηλεφωνήσει.
Εδώ μπορεί πολλοί να θέλουν να ξεχασθεί το θέμα όπως ξεχάστηκαν και προηγούμενα πλάνα για το
Κέντρο της κοινότητας. Μια φορά, είδαμε σχέδια με αλλαγές στο Κέντρο σε Γ. Συνέλευση πλήρωσε
η κοινότητα μηχανικούς, και τί έγινε; Μια τρύπα στο νερό, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε ποτές το γιατί
σπατάλησαν χρήματα. Ευθύνονται τα άτομα της Γενικής Συνέλευσης που ψήφισαν τις αλλαγές. Αλλά
ας μην ξεχνάμε και τα σχέδια και τα έξοδα πριν από χρόνια που είχε παρθεί απόφαση από Γ. Συνέλευση
να χτιστούν διαμερίσματα για τους υπηρήλικες, Το θυμάστε; Στο διάστημα που μεσολάβησε να γίνουν
οι έρευνες δεν άρεσε σε μερικούς και τα πλάνα ξεχάστηκαν.
Εδώ θα πρέπει κάποιοι να σοβαρευθούν και να εξερευνήσουν χωρίς να βάλουν τα προσωπικούς
εγωϊσμούς να βγούν τα αίταια με τα οποία η Γενική Συνέλευση έδωσε την εντολή να προχωρήσουν
στα σχέδια, τί μεσολάβησε να χωρισθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταψηφίστηκαν τα πλάνα,
αμαύρωσαν δυο μέλη της Επιτροπής ότι απέβλεπαν σε ατομικό συμφέρον και όλα πήγανε περίπατο
μαζί με τα έξοδα.
Σίγουρα δεν μας ευχαριστεί να θυμούμαστε γεγονότα δυσάρεστα και ιδιαίτερα αυτά που μας διχάζουν,
όταν προσβάλλουν μέλη της κοινότητας για τις απόψεις τους πάνω σε θέματα της κοινότητας. Διότι
ενότητα των μελών της κοινότητας δεν συντελείται αν δεν διδαχτούμε από ιδίως λάθη και παραλήψεις
του παρελθόντος.
Στην έρευνα που κάναμε με δύο πρώην προέδρους σχετικά με την απόρριψη των σχεδίων της κοινότητας
μας και τις κατηγορίες. με λίγους που μιλήσαμε ενώ ήταν υπέρ των σχεδίων στις αρχές αργότερα
καθώς τα πλάνα και οι υποσχέσεις της εταιρείας άλλαζαν και το κυριότερο σημείο που άλλαξε την
γνώμη των περισσοτέρων όπως μας δήλωσαν, ήταν όταν η εταιρεία ζήτησε να συμπεριληφθεί στα
σχέδια και η εκκλησία. Αυτό ήταν και δεν άρεσε σε πολλά μέλη και όλα τα σχέδια καταψηφίστηκαν
από τα μέλη της κοινότητας, σε Γενική Συνέλευση. Για τις κατηγορίες ατόμων δεν αναφέρθηκαν οι
ερωτηθέντες για λόγους ευνόητους γνωρίζοντας τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει οι οικογένειές τους
στην κοινότητα.

Οι άνδρες της Τροχαίας προβαίνουν σε συστάσεις σε οδηγούς και
πεζούς.

Αλλά η μελανιά για τα δυο ευπόληπτα μέλη της κοινότητας εξακολουθεί να παραμένει. Όσο και το τι
μεσολάβησε στο παρασκήνιο ενώ όλοι στην αρχή ήταν υπέρ του έργου θα πρέπει να ερευνηθεί.
Κώστας Καρατσίκης
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αντώνης Ζαΐρης
«Όπου νάναι…»
Σελίδες: 82, Τιμή: € 8,48, ISBN:
978-618-5471-08-8
Εκδόσεις Ηδυέπεια
Από τις Εκδόσεις Ηδυέπεια
κυκλοφορεί το εξαιρετικό βιβλίο
του Αντώνη Ζαΐρη «Όπου
νάναι…», που περιέχει 24
ποιήματα, τρία δοκίμια και μια
συνέντευξη.
Η αναζήτηση του πραγματικού
νοήματος της ζωής, η κριτική
στην πρόσκαιρη αλλά
ευφάνταστη κοσμικότητα,
η έντονη αίσθηση
περατότητας του βίου και η
αποσυμπίεση μιας αταίριαστης
καθημερινότητας τροφοδοτούν
και δίνουν χρώμα στα λόγια
του συγγραφέα, βάζουν σε
δοκιμασία την αδιέξοδη
φαντασία που σμιλεύει το
όνειρο και το τοποθετεί σε
διαδικασία αναπαραγωγής για
κάτι που δεν υπάρχει, για το
μεγάλο κενό που παραμένει
ασχημάτιστο και ακανόνιστο.
Αυτό το κενό που εμπνέεται
από την πραγματικότητα
και τον ρεαλισμό της ζωής
αποτυπώνει ποιητικά ο Αντώνης
Ζαΐρης κρατώντας αποστάσεις
ασφαλείας από τη στεγνή
απόλυτη αρμονία των αριθμών.
«Συνοδοιπόροι της γραφής
του και οι άλλες ιδιότητες
του συγγραφέα, που
μεταλλάσσονται σε παραινέσεις
σχετικά με την υποδούλωση
των εφήμερων απολαύσεων»
(Τούλα Ρεπαπή, Diastixo.gr).

Σε κάποιους στοχασμούς του
εκτείνεται ακόμη περισσότερο,
ίσως γιατί σε αυτή τη ποιητική
σχισμή του χώρου και του
χρόνου θέλει μια βαθιά ανάσα
και τότε στη γραφή του
εκφράζεται η θάλασσα σαν
πρόκληση και κυματισμός,
υπονοώντας το ταξίδι στο
«όπου νάναι…»
Το «όπλο» στον λόγο του
η δύναμη της έκφρασης
πειθαρχημένων λέξεων με
αντανάκλαση τον εαυτό του,
που σημαίνει συνέχεια της
προσπάθειας, συνέχεια στο
ταξίδι του ονειρικού περίπατου
της ζωής.
Βιογραφικό
Ο Αντώνιος Ζαΐρης γεννήθηκε
στον Πειραιά. Σπούδασε
Πολιτικές επιστήμες και έκανε
Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ)
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Η διδακτορική του διατριβή
ήταν σε θέματα Συμπεριφοράς
Καταναλωτή. Έχει υπηρετήσει
για 32 χρόνια ως Διευθυντικό
Στέλεχος Πωλήσεων και
Μάρκετινγκ και Γενικός

ΠΟΙΗΜΑ
ΛΕΩ
Πως να περπατήσω
Πως να τραγουδήσω στη βροχή
Τα παππούτσια μου βρεγμένα
Στάζουν μέχρι την ψυχή.
Λέω ξημερώνει.
Ήλιος θα φανεί.
Ήρθε το σκοτάδι.
Πουθενά η αυγή.
Πως να σου μιλήσω
Πως να με ακούσεις τελικά
Έσπασαν οι λέξεις
Κόβουν σαν γυαλιά
Πως να εξηγήσω
Λάθος το σωστό
Μες στην αγκαλιά μου
Μόνο το κενό
Λέω δικαιώνει
η αγάπη τη ζωή ,
όμως στον κανόνα
είσαι η εξαίρεση εσύ
Λέω ελευθερώνει
το καυτό φιλί σου τη σιωπή .
Όμως στη φυγή σου
όλα πάλι απ την αρχή.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Διευθυντής σε διάφορες
Πολυεθνικές και Μεγάλες
Ελληνικές Επιχειρήσεις, ενώ
έχει υπηρετήσει και το Δημόσιο
Μάνατζμεντ μέσα από θέσεις
ευθύνης. Από το 2005 έως τον
Ιούνιο του 2012 διετέλεσε Γενικός
Διευθυντής του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Λιανικής
Πωλήσεως Ελλάδος. Από
τον Ιούλιο του 2012 έως τον
Νοέμβριο του 2013, υπηρέτησε
ως Γενικός Διευθυντής του
Τμήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής
Συνεργασίας
στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής
Εθνικός Εκπρόσωπος στη
Διακυβερνητική Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για
την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Είναι μέλος της Ένωσης
Αμερικάνων Οικονομολόγων
(ΑΕΑ), του Βρετανικού
Ινστιτούτου Μάνατζμεντ (BIM),
του Κέντρου Οικονομικών

Σπουδών του Πανεπιστημίου
Goethe της Φρανκφούρτης
(CFS), της Εταιρείας Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ),
της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing (ΕΑΜ) και της Ένωσης
Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.
Σήμερα είναι Επίκουρος
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Νεάπολις της Πάφου και
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος του
ΣΕΛΠE. Έχει επίσης διδάξει
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς
και στα Πανεπιστήμια Τυράννων
και Πράγας. Συμμετείχε σε πολλά
διεθνή συνέδρια και έχει γράψει
πλειάδα άρθρων και μελετών
τόσο σε οικονομικές εφημερίδες
όσο και σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά.
Είναι συγγραφέας 17 βιβλίων
(εκ των οποίων τα 10 τα έχει
συγγράψει με τον Γιώργο
Σταμάτη). Ενδεικτικά
αναφέρονται: «Ποια Ανάπτυξη;»

(εκδ. Ι. Σιδέρη, 2016), «Total
Business Success»
(εκδ. Σταμούλη, 2014), «Ο
ρόλος του ηγέτη manager στη
σύγχρονη Επιχείρηση» (Σύγχρονη
Εκδοτική, 2000), «Το Παγωμένο
μέλλον» (εκδ. Ι. Σιδέρη, 2019),
«Ανακαλύπτοντας τον τροχό - Σε
αναζήτηση μιας νέας πολιτικής»
(εκδ. Χ. Δαρδανός, 2004) και «Για
ένα νέο δημοκρατικό πρότυπο»
(εκδ. Κριτική, 2007) καθώς
και τα λογοτεχνικά «Ανήσυχη
Περιπλάνηση» (εκδ. Γαβριηλίδη,
2014) και «Παγωμένος Χρόνος»
(εκδ. Ιανός, 2016).
Έχει βραβευθεί για το σύνολο
του έργου του από τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη
Διεθνή Ακαδημία Ηγεσίας, τη
Διεθνή Ακαδημία Τεχνών και το
Λογοτεχνικό περιοδικό Κέφαλος.
Εύη Τριανταφύλλου
ArtsPR
Πτολεμαίων 4, 11635, Αθήνα
artspr.gr
contact@artspr.gr

Οικογένεια, κοινωνία και το χάος
Μια θλίψη κυριεύει την ψυχή ενός ανθρώπου όταν ευρίσκεται εις
το απόγειο της ζωής του.
Τον ακολουθεί και γιγαντώνεται μέσα του όταν σεργιανίζει μέσα εις τα γνώριμα
σοκάκια της νιότης του τα οποία διάβαινε κάποτε και έκανε όνειρα να αλλάξει
κάποια μέρα τον κόσμο. Αυτή η νοσταλγία η οποία ως βαρύ βιβλίο της ζωής
του βάραινε και σήκωνε υπομονητικά εις τις πλάτες του, ευρισκόμενος και
αντικρίζοντας σε κάθε βήμα του το χάος. Ένα χάος όμως το οποίο δεν είναι
αυθύπαρκτο, αλλά κάθε τόσο δημιούργημα και επαναλαμβανόμενο συνεχώς
από εμάς τους ανθρώπους. Ένα χάος το οποίο, ως φαίνεται και δυστυχώς, μάλιστα μας συναρπάζει
ως πρόκληση, πρόκριμα και άθλημα, ώστε κάθε τόσο να επαναλαμβάνομε τη δύσκολη και επικίνδυνη
σχοινοβασία ισορροπίας βάρους επάνω από το χάος, και κάθε τόσο να καταβυθιζόμαστε κάτω και
μέσα σε αυτό, μάλιστα να επαναλαμβάνομε αυτό με ικανοποίηση και ευχαρίστηση ως αυτοσκοπό και
αποκλειστικό νόημα της ζωής μας.
Αυτό το χάος επιλέξαμε ως βιβλίο και επίκεντρο της ζωής μας και όχι την Ιλιάδα, την Οδύσσεια, τον
Αίσωπο ή και τα ανεκτίμητα διδάγματα των προγόνων μας και τις παραδόσεις της φυλής μας, αυτού
του Έθνους μας;
Όμως σκοπός της ζωής μας πρέπει να είναι η επίγνωση της αλήθειας και της πραγματικότητας, ο
αέναος αγώνας μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, δηλαδή μεταξύ του δημιουργού Θεού, αλλά
συνάμα και του δημιουργού Ανθρώπου κατά του χάους, για να δημιουργήσουμε άλλους ανθρώπους με
μεγαλύτερη ψυχή. Τίποτε, μα τίποτε εις την ζωή δεν είναι ανέφικτο. Πολύ απλό είναι, όταν βιώνουμε
την ζωή όρθιοι, ώστε να πεθαίνουμε και όρθιοι. Τι εννοώ με αυτό. Από την παιδική ηλικία μας
οφείλουμε να απεχθανόμαστε και να καταπολεμούμε διαρκώς το ψέμα και την αδικία. Να είμαστε
πάντα καθαροί και ανεπίληπτοι. Διότι μόνον ο καθαρός, ο άμεμπτος έχει την ψυχική δύναμη και την
ικανότητα να οσφραίνεται την δυσωδία, το ψέμα και την αδικία που μολύνουν και καταστρέφουν
τους ανθρώπους, την κοινωνία, αλλά και την Πατρίδα.
Όμως το σημαντικότερο και ανεκτίμητο κύτταρο της κοινωνίας, δηλαδή το άλφα και το ωμέγα
αυτής, είναι η Οικογένεια. Το σωστό κτίσιμο μίας οικογένειας και των μελών της, σημαίνει και το
σωστό κτίσιμο μίας ολόκληρης Κοινωνίας που πρέπει να λειτουργεί ως συνισταμένη δύναμη η οποία
υπερασπίζεται όλα τα μέλη αυτής απέναντι εις τους εχθρούς της, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να στέκεται
πάντα όρθια και δυνατή για την συνέχιση όλων των προσπαθειών και αγώνων της, για την διαφύλαξη
και λειτουργία μίας έννομης και δίκαιης ισορροπίας, ισονομίας και ισότητας μεταξύ όλων των μελών
της, χωρίς εξαιρέσεις.
Πως πρέπει όμως να κτίζεται μία Οικογένεια; Ήδη από τα πρώτα χρόνια και πριν από την αρχή της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης, εις τα μέλη αυτής οι γονείς οφείλουν να εμφυτεύουν εις τα
παιδιά τους το αυτεξούσιο, που σημαίνει να πειθαρχεί ο καθείς επι του εαυτού του. Να μη θεωρείται
δηλαδή αυτονόητο, ότι όλα πρέπει να γίνονται με την ευθύνη και την φροντίδα των γονέων και μόνον
ή των άλλων μελών π.χ. αδελφών της Οικογένειας. Έτσι τα με υπευθυνότητα, με ίδια φροντίδα,
με ανιδιοτέλεια και με συνείδηση λειτουργούντα κύτταρα της Οικογένειας εν συνεχεία και λίγο
μετά να εντάσσονται εις την Κοινωνία. Να μεταφέρουν εντός αυτής όλα τα εχέγγυα εργαλεία, να
εναρμονίζονται με τα κύτταρα αυτής και τα Θεσμικά Όργανα της, και όλοι μαζί ως ένα ενωμένο
δημιουργικό σύνολο να κτίζουν μία αληθινή κοινωνία ανθρώπων και Δικαίου. Αυτό σημαίνει την
αυτονόητη, αυτόματη και συντονισμένη λειτουργία μιας αποτελεσματικής και υπεύθυνης Κοινωνίας
εις την οποία κυριαρχούν οι νόμοι, το δίκαιο, ο σεβασμός απέναντι όλων, η αξιοπρέπεια, η ισότητα,
η αρμονία και όχι το ψέμα, η αδικία, η ανευθυνότητα, η ατιμωρησία, εν κατακλείδι αυτό το χάος, το
οποίο ως προείπα, είναι δικό μας και μόνον δημιούργημα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρωινή περιήγηση του γράφοντος σε μία πλατεία της αγαπημένης
γενέτειρας του, όπου είδε μία εν στολή καθαρίστρια του Δήμου να κάθεται επι ώρες ακίνητη σε ένα
παγκάκι, ανάμεσα σε σκουπίδια όλης της πλατείας, και να έχει ως ενασχόληση την αποκλειστική
αφοσίωσή της εις το κινητό τηλέφωνο, το τσιγάρο και το φραπέ της. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό
παράδειγμα της συμπεριφοράς μιας χαοκρατούμενης κοινωνίας, τα μέλη της οποίας όταν «βολεύονται
κάπου», αφενός μεν δεν αισθάνονται την παραμικρή ευθύνη, συνείδηση και σεβασμό απέναντι
των συνανθρώπων τους, αλλά τουτέστιν μάλιστα υβρίζουν, στρέφονται και εναντίον των πάντων,
αυτών των Νόμων, των Αρχών και Υπευθύνων, από τους οποίους μάλιστα και απαιτούν να διορίζουν
εκατοντάδες χιλιάδες «αστυνομικά και ελεγκτικά όργανα» για να ελέγχουν όλους τους εις βάρος της
Κοινωνίας και της Πατρίδας παρανομούντες. Κάτι όμως το αδύνατο, διότι όταν στραβώσει κάτι εκ
γενετής, δεν ξεστραβώνει ποτέ και με καμία δύναμη!
Η φωνή της Πατρίδας μας εδώ και χιλιετίες είναι γύρω μας. Πρέπει να κρατάμε ανοιχτά τα αυτιά μας
για να την ακούμε!
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού-Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις
την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις το Πανεπιστήμιο
της Βόννης και Πολιτιστική Κληρονομιά εις την Αθήνα, και διετέλεσε επι 30ετίας Διπλωματούχος
Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

28η Οκτωβρίου : «Ελληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν τον δρόμο»
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Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποκτά φέτος επιπρόσθετη σημασία. Οι
καθημερινές δηλώσεις και οι συνεχείς προκλήσεις εναντίον της χώρας μας
από ιθύνοντες του τουρκικού καθεστώτος αγγίζουν τα όρια της ύβρεως και
ορθώς η δημοκρατική Ελλάδα αποδύεται σ’ έναν διπλωματικό μαραθώνιο
χτίζοντας τις αναγκαίες συμμαχίες.
Γράφει ο Αναστάσης Βιστωνίτης
Βιστωνίτης Αναστάσης
28.10.2020
Κανείς δεν μπορεί να είναι φίλος με τον γείτονά του» έλεγε ο Καρλ φον Κλαούζεβιτς αναφερόμενος στις
διακρατικές σχέσεις. Αυτό συχνά δεν αληθεύει, αλλά είναι αυτονόητο πως για να είσαι φίλος με κάποιον
πρέπει να το θέλει και ο ίδιος. Τους φίλους σου αν χρειαστεί τους αλλάζεις, τους γείτονές σου όμως δεν
μπορείς.
Η χώρα μας ατύχησε να έχει έναν κακό γείτονα: την Τουρκία. Και ο πρόεδρός της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
κάνει ό,τι μπορεί για να τορπιλίσει κάθε πιθανότητα συνεννόησης ή προοπτική καλής γειτονίας. Μεταφορικά μιλώντας – και όχι μόνο μεταφορικά – εφαρμόζει τον άλλον,
πασίγνωστο αφορισμό του Κλαούζεβιτς, πως «ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα». Το έχει κάνει στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και
αλλού. Παρά τις προκλήσεις ωστόσο που εκτοξεύει καθημερινά, δύσκολα θα το επιχειρήσει και στο Αιγαίο και στον Εβρο, όμως κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος. Προς το
παρόν χρησιμοποιεί την «απειλή του πολέμου».

Η πρώτη ήττα του Αξονα
Σήμερα συμπληρώνονται ογδόντα
Γκράτσι επέδωσε στον Ιωάννη
η παράδοση της Ελλάδας στα
μονάδες προκαλύψεως στα
έληγε στις έξι. Τα υπόλοιπα
το τελευταίο μεγάλο έπος της
Αξονα στον Δεύτερο Παγκόσμιο

χρόνια από εκείνο το πρωί που ο πρέσβης της Ιταλίας Εμανουέλε
Μεταξά το τελεσίγραφο της μουσολινικής Ιταλίας με το οποίο εζητείτο
ιταλικά στρατεύματα που ήδη βρίσκονταν απέναντι από τις ελληνικές
ελληνοαλβανικά σύνορα. Ηταν τρεις τα χαράματα και το τελεσίγραφο
είναι γνωστά. Στα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας γράφτηκε
νεότερης Ιστορίας μας, που σηματοδοτούσε και την πρώτη ήττα του
Πόλεμο.

Η επέτειος γιορτάζεται κάθε χρόνο,
και οι συνεχείς προκλήσεις
αγγίζουν τα όρια της ύβρεως
μαραθώνιο χτίζοντας τις αναγκαίες

αλλά φέτος αποκτά επιπρόσθετη σημασία. Οι καθημερινές δηλώσεις
εναντίον της χώρας μας από ιθύνοντες του τουρκικού καθεστώτος
και ορθώς η δημοκρατική Ελλάδα αποδύεται σ’ έναν διπλωματικό
συμμαχίες.

Το φθινόπωρο του 1940, αν κάποιος συνέκρινε τα αριθμητικά στοιχεία Ελλάδας – Ιταλίας, θα έβγαζε το συμπέρασμα πως σε περίπτωση που γινόταν πόλεμος ανάμεσα στις δύο
χώρες η Ελλάδα δεν θα είχε καμιά τύχη. (Για να τον διαψεύσει παταγωδώς το αλβανικό έπος.) Τα ίδια περίπου λένε σήμερα και διάφοροι αυτόκλητοι διεθνείς αναλυτές όταν
αναφέρονται στο ενδεχόμενο πολέμου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, μολονότι τώρα οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική τους ισχύ δεν
είναι συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες Ελλάδας – Ιταλίας το 1940.

Ομοψυχία και κοινωνική συνοχή
Η δημοκρατική Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο με την Τουρκία. Αλλά,
κατά την κοινοτοπία, θα πρέπει να είναι έτοιμη στην έσχατη περίπτωση που η Τουρκία αποφασίσει ν’
ανοίξει «την πόρτα του τρελοκομείου», όπως λένε ανώτερα στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Αυτό είναι με πολύ απλά λόγια το πρώτο μήνυμα του ’40 που το πολιτικό προσωπικό, οι διανοούμενοι,
οι επιστήμονες και οι καλλιτέχνες θα πρέπει να μεταδώσουν στη νεότερη γενιά, οι παππούδες της οποίας
πάνω στα βουνά, μέσα στα χιόνια και κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες, έσωσαν την τιμή της χώρας
μας. Ωστε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα της δημοκρατικής πολιτείας και ένα κατά
πολύ ανώτερο επίπεδο ζωής από το δικό τους.
Το δεύτερο σημαντικό μήνυμα είναι πως σε ώρες κινδύνου η ομοψυχία και η κοινωνική συνοχή είναι
εκ των ων ουκ άνευ. Αυτό συνέβαινε το 1940, όταν η Ελλάδα πολεμούσε για την ακεραιότητα, την
αξιοπρέπεια και την ίδια της την ύπαρξη – και μάλιστα υπό δικτατορικό καθεστώς.

Οι γυναίκες που έγιναν
άνδρες
Το έπος του ’40 γράφτηκε στα
βουνά, όμως στον αγώνα πήρε
μέρος το σύνολο του λαού, με τις
γυναίκες που είχαν γίνει άνδρες
και σκαρφάλωναν στα απόκρημνα
βράχια πετώντας κοτρόνες στα
φασιστικά στρατεύματα τα οποία περνούσαν από τις χαράδρες. Αυτές που φορτώνονταν στην πλάτη
τα πυρομαχικά και τα μετέφεραν στην πρώτη γραμμή. Εκείνες που τα βράδια κάτω από το φως της
γκαζόλαμπας έπλεκαν μάλλινες κάλτσες για τους στρατιώτες.
Η κινητοποίηση της πνευματικής ελίτ της χώρας ήταν κι εκείνη πρωτοφανής. Οσοι μπορούσαν να φέρουν
όπλο βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, που προσβλήθηκε από τύφο
και κόντεψε να πεθάνει, για να μας προσφέρει αργότερα το συγκλονιστικό συνθετικό ποίημα «Ασμα
ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας», που θα πρέπει να το διαβάσουν οι
νεότεροι για να καταλάβουν γιατί η Ελλάδα πολέμησε εκείνη την εγκληματική εποχή.
«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ’ όνειρο μες στο αίμα / Του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει /
Ελευθερία / Ελληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν τον δρόμο / Ελευθερία / Για σένα θα δακρύσει από χαρά
ο ήλιος!» λέει ο κορυφαίος μας ποιητής.
Η αφρόκρεμα της πνευματικής ελίτ που είχε μείνει στα μετόπισθεν έδωσε κι αυτή τον δικό της αγώνα, γιατί σε τέτοιες στιγμές «η πένα μπορεί ν’ αποδειχθεί πιο δυνατή από το
ξίφος», σύμφωνα με την πασίγνωστη φράση του βρετανού συγγραφέα Edward Bulwer-Lytton. Δύο σημαντικές διακηρύξεις κυκλοφόρησαν τότε, που απευθύνονται σε όλον τον
κόσμο και μας λένε γιατί πολεμήσαμε κι επιπλέον πως δεν πολεμήσαμε μόνο για μας.

Προσβολή των νεκρών
Το να μιλούν με απαξιωτικό (και συχνά γελοίο) τρόπο οι ιθύνοντες της Τουρκίας για τη χώρα μας, που το 1940 έδωσε έναν ανεπανάληπτο αγώνα εναντίον του φασισμού στα
αλβανικά βουνά και είχε χιλιάδες θύματα τότε και αργότερα – στην περίοδο της Κατοχής -, δεν είναι μόνο βαρύτατη ασέβεια στον πολιτισμό και στην Ιστορία, τη δική μας και
του δυτικού κόσμου στο σύνολό του, αλλά και προσβολή στη μνήμη των νεκρών. Συνιστά επίσης και εξοργιστική πρόκληση, αν σκεφτεί κανείς πως όταν η Ελλάδα πολεμούσε
εναντίον του φασισμού, η Τουρκία παρέμενε ουδέτερη, για να κηρύξει τον πόλεμο στη Γερμανία στις 23 Φεβρουαρίου 1945 εκ του ασφαλούς, δύο μόλις μήνες πριν από την
αυτοκτονία του Χίτλερ στην καγκελαρία.
Η συμπλήρωση των 80 ετών από το έπος της Αλβανίας την Τετάρτη περιέχει κι ένα ακόμη μήνυμα: πως δεν ξεχνάμε εδώ τον λόγο του Τζορτζ Οργουελ. Οτι «οι λαοί που δεν
θυμούνται το παρελθόν τους είναι καταδικασμένοι να το ξαναζήσουν». Οτι πολεμοκάπηλοι ασφαλώς και δεν είμαστε, ούτε όμως κι επιλήσμονες, αλλά αποφασισμένοι, αν
χρειαστεί, να υπερασπιστούμε ενάντια στην επιθετικότητα και στη βαρβαρότητα την ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία που γεννήθηκε σε αυτά τα χώματα.
Πηγή:TO BHMA
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Νέα ευρήματα για την σύνδεση της βιταμίνης D με την Covid-19
Νέα επιστημονική μελέτη επισημαίνει την σύνδεση ανεπάρκεια βιταμίνης D
με την αναπνευστική λοίμωξη που προκαλεί ο νέος κοροναϊός, Covid-19.
Πάνω από το 80% από τους συνολικά 200 ασθενείς με Covid-19 σε νοσοκομείο της Ισπανίας εμφάνισαν
ανεπάρκεια της βιταμίνης D, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical Endocrinology and Metabolism. Η βιταμίνη D είναι μια ορμόνη που παράγεται από τα νεφρά και ελέγχει τη
συγκέντρωση ασβεστίου στο αίμα, επηρεάζοντας την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Τα οφέλη της βιταμίνης D
Η ανεπάρκεια βιταμίνης D έχει συνδεθεί με μια σειρά ζητημάτων υγείας, αν και η έρευνα αναφορικά
με τις επιδράσεις της σε πολλά από τα συστήματα του οργανισμού βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Παράλληλα πολλές είναι οι μελέτες που επισημαίνουν την ευεργετική επίδραση της βιταμίνης D στο
ανοσοποιητικό σύστημα, ειδικά όσον αφορά την προστασία από λοιμώξεις. Σε αντίθεση με άλλες, η
βιταμίνη D λειτουργεί όπως μια ορμόνη και κάθε κύτταρο στο σώμα περιλαμβάνει έναν υποδοχέα για
αυτήν.
«Μία προσέγγιση είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας βιταμίνης D, ειδικά σε
άτομα υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα και οι κάτοικοι
γηροκομείων, που αποτελεί τον πιο ευάλωτο πληθυσμό για την Covid-19» αναφέρει ο συν-συγγραφέας
της μελέτης, José L. Hernández από το Πανεπιστήμιο Cantabria στην Ισπανία. «Η θεραπεία με
βιταμίνη D θα πρέπει να συνιστάται σε ασθενείς με Covid-19 και χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, καθώς
αυτή η προσέγγιση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στο μυοσκελετικό όσο και στο
ανοσοποιητικό σύστημα» επισημαίνουν οι ερευνητές.
Η εν λόγω μελέτη έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία μεταξύ των ασθενών με ανεπάρκεια
βιταμίνης D το ποσοστό των θετικών COVID-19 κρουσμάτων ήταν 21.6%, συγκριτικά με 12.2% μεταξύ
των ασθενών με επάρκεια βιταμίνης D.
Πώς θα αναγνωρίσετε την ανεπάρκεια βιταμίνης D;
Μερικά από τα προειδοποιητικά σημάδια για να αναγνωρίσετε την ανεπάρκεια βιταμίνης D,
περιλαμβάνουν:
•
Συχνή κι έντονη εξάντληση: Συνήθως παραβλέπετε ως πιθανή αιτία, ωστόσο επιστημονικά
δεδομένα έχουν διαπιστώσει την σύνδεση της έντονης εξάντλησης και της ανεπάρκειας σε βιταμίνη D.
•
Μυϊκοί πόνοι: Οι αιτίες πίσω από τους μυϊκούς πόνους είναι πολλές και ορισμένες φορές
δύσκολο να εντοπιστούν. Σύμφωνα με ορισμένες επιστημονικές ενδείξεις, η ανεπάρκεια σε βιταμίνη D
μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή αιτία μυϊκού πόνου σε παιδιά αλλά και ενήλικες.
•
Συχνά κρυολογήματα: Στην περίπτωση που αρρωσταίνετε συχνά, εξαιτίας κρυολογήματος ή
γρίπης, μπορεί να «ευθύνονται» τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Μάλιστα, μια σειρά από επιστημονικές
μελέτες έχουν διαπιστώσει την σύνδεση μεταξύ της ανεπάρκειας βιταμίνης D και των λοιμώξεων του
αναπνευστικού συστήματος, όπως είναι το κρυολόγημα και η βρογχίτιδα.

Διαβήτης: Tο φρούτο που μειώνει το σάκχαρο
26.10.2020 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB
Τα άτομα με προδιαβήτη έχουν
επίπεδα σακχάρου στο αίμα
υψηλότερα από το φυσιολογικό,
αλλά δεν είναι αρκετά υψηλά
ακόμα για να διαγνωστούν ως
διαβητικοί. Δώστε έμφαση στο
“ακόμα”.
Ο προδιαβήτης μπορεί να
εξελιχθεί σε διαβήτης αν δεν
γίνουν αλλαγές στη διατροφή
και τον τρόπο ζωής του ατόμου.
Σε μια εποχή που δεν
σκεφτόμαστε μόνο τον διαβήτη,
αλλά τη γενική υγεία μας
περισσότερο από ποτέ (μην
ξεχνάμε ότι ο διαβήτης αυξάνει
τον κίνδυνο από COVID-19),
ένας ειδικός σε διατροφικά
θέματα διαβητικών, έχει μερικά
συναρπαστικά νέα για ένα
συγκεκριμένο φρούτο.
Διαβήτης: Τι κάνει το αβοκάντο
στο σάκχαρο αίματος
Τα αβοκάντο θεωρούνται
υπερτροφή και όχι άδικα. Είναι
γεμάτα με βιταμίνες, θρεπτικά
συστατικά και καλά για την
καρδιά μονοακόρεστα λιπαρά
οξέα, μπορούν να σας κάνουν
να νιώσετε πιο χορτάτοι για
περισσότερο χρόνο, να μειώσετε
τη χοληστερόλη και μπορεί
ακόμη και να συμβάλλει στην
πρόληψη του καρκίνου.
Ο καθηγητής Επιστήμης
Τροφίμων, δρ. Paul Spanguolo,
υποστηρίζει ότι τα αβοκάντο
είναι τροφή-κλειδί τόσο για
τους διαβητικούς όσο και για
τα προδιαβητικά άτομα. Όλα
τα προαναφερθέντα οφέλη
των αβοκάντο παρέχουν μια
υγιή βάση, εξηγεί, αλλά μια
πρόσφατη ανακάλυψη που
έγινε από την ομάδα του
αφήνει πολλές υποσχέσεις

για τη ρύθμιση
των επιπέδων
σακχάρου στο
αίμα.
Η ουσία Avocatin
B (AvoB) είναι
ένα βιοδραστικό
που βρίσκεται
φυσικά στα
αβοκάντο, λέει ο δρ. Spanguolo.
“Τα βιοδραστικά, σκεφτείτε τα
σαν θρεπτικά συστατικά που
λαμβάνουμε από άλλα τρόφιμα:
παίρνουμε ωμέγα-3 λιπαρά
οξέα από την κατανάλωση
ψαριών και βιταμίνη C από
πορτοκάλια. Το AvoB είναι ένα
βιοδραστικό συστατικό στα
αβοκάντο, το οποίο μπορεί να
είναι μια σημαντική διατροφική
επιλογή για διαβητικούς και
προδιαβητικούς”.
Σάκχαρο αίματος: Πώς
λειτουργεί το βιοδραστικό
Avocatin B
Ο δρ. Spanguolo υποστηρίζει
ότι αυτό το βιοδραστικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τη διατήρηση ενός υγιούς
μεταβολισμού, υγιών επιπέδων
σακχάρου στο αίμα, αλλά
και επιπέδων ινσουλίνης και
σωματικού βάρους σε ενήλικες.
Αυτοί οι παράγοντες είναι
σημαντικοί για όλους, αλλά
κρίσιμοι για τους διαβητικούς
και τους προδιαβητικούς.
“Όταν ο μεταβολισμός σας
λειτουργεί σωστά, όλα είναι
ισορροπημένα”, λέει ο δρ.
Spanguolo. “Έχετε ιδανικά
επίπεδα σακχάρου στο αίμα,
καλή χοληστερόλη, αρτηριακή
πίεση κ.λπ. Εάν ο μεταβολισμός
σας όμως είναι ανεπαρκής,
τότε καίτε γλυκόζη ή λίπος, σε
ποσότητες το ένα περισσότερο

Τα πρώτα ψηφιακά βήματα παιδιών
στην ελληνική γλώσσα
07.10.2020
«Εξερεύνησε μια μικρή γειτονιά, γνώρισε καινούργιους φίλους
και μάθε για τις εποχές, τα χρώματα, τα ζώα, τα μέρη του
σώματος και άλλα πολλά! Ακουσε παλιά αγαπημένα αλλά και
νέα τραγούδια, τραγούδησε μαζί μας και μάθε πάνω από εκατό
ελληνικές λέξεις και εκφράσεις. Απόλαυσε περισσότερα από
δέκα βίντεο κινουμένων σχεδίων, εκατοντάδες πολύχρωμες
εικόνες και διαδραστικές δραστηριότητες, και ανακάλυψε
πόσο διασκεδαστικό και συναρπαστικό είναι να μαθαίνεις
ελληνικά!», λέει η πλατφόρμα StaEllinika (www.staellinika.com)
απευθυνόμενη στα παιδιά 4 έως 6 ετών που θέλουν να μάθουν
ελληνικά.
«Το να μάθεις ελληνικά δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο! Ακολουθώντας
τις αρχές της μικρομάθησης και της παιχνιδοποίησης, πάρε αυτό
το μάθημα για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα στην ελληνική
γλώσσα. Μέσα από εκατοντάδες κάρτες λεξιλογίου, αυθεντικά
παραδείγματα της χρήσης της γλώσσας και επεξηγηματικούς
οδηγούς, θα μάθεις το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα,
επικοινωνιακές δεξιότητες για αρχάριους και θεμελιώδεις
γραμματικές έννοιες. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να σε
εισάγει στη γλώσσα», προτείνει η ίδια πλατφόρμα σε εφήβους και
ενήλικες, οι οποίοι επίσης θέλουν να μάθουν ελληνικά.
Χθες, (06/10/20) η γενική γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας
και Απόδημου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών και το
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
στο Simon Fraser University (SFU) στο Βανκούβερ του Καναδά,
ανακοίνωσαν την επίσημη κυκλοφορία της πλατφόρμας www.
staellinika.com.
Πρόκειται για μια μοναδική ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, η οποία, στην
πιλοτική της εφαρμογή τους προηγούμενους μήνες, συγκέντρωσε
13.000 εγγεγραμμένους χρήστες από 110 κράτη.
Οι χρήστες της, χιλιάδες Ελληνόπουλα ανά τον κόσμο, καθώς και
παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων που μαθαίνουν ελληνικά, θα
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλήρη έκδοση της εφαρμογής
με πρόσθετο περιεχόμενο και μαθήματα.
Τον Μάιο του 2020, η πλατφόρμα διατέθηκε πιλοτικά σε
επιλεγμένα σχολεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής
Αμερικής σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και το Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών του ΙΣΝ στο SFU.
Μάθετε περισσότερα για το StaEllinika στη διεύθυνση staellinika.com ή κατεβάστε τις εφαρμογές τώρα staellinika.com/apps.

Health Canada: Take Action on Radon
Take Action on Radon

από το άλλο, προκαλώντας
συσσώρευση οποιουδήποτε στο
αίμα σας”.
Η επιστήμη λέει ότι οι
ανισορροπίες στο σάκχαρο
αίματος μπορούν να έχουν
βαθύ και αρνητικό αντίκτυπο
στην υγεία μας. Μπορούν να
επηρεάσουν τα ενεργειακά μας
επίπεδα, τη συγκέντρωση, τη
διάθεση και πολλά άλλα. Και
για τους διαβητικούς, το μη
ισορροπημένο επίπεδο σάκχαρο
αίματος μπορεί να οδηγήσει σε
ακόμη πιο σοβαρές επιπλοκές
στην υγεία, όπως καρδιακή
προσβολή και εγκεφαλικό
επεισόδιο.
Το AvoB μπορεί να βοηθήσει
στην εξισορρόπηση των
επιπέδων σακχάρου στο
αίμα. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο ο δρ. Spanguolo
συνιστά τη χρήση αβοκάντο
στη διατροφή, μαζί με πολλά
φρούτα, λαχανικά, τροφές
ολικής αλέσεως και πρωτεΐνες,
ειδικά πρωτεΐνες από φυτά.
Μαζί με την μειωμένη
κατανάλωση ζάχαρης και
υδατανθράκων και την αύξηση
της σωματικής δραστηριότητας,
τα αβοκάντο μπορούν να
συμβάλουν στην αποφυγή του
διαβήτη.
Πηγή: iatropedia

This November, as part of National Radon Action
Month, Health Canada is encouraging Canadians to take
the time to test their homes for radon.
Radon is a radioactive gas produced by the breakdown
of uranium in the ground. It can easily enter homes
undetected through cracks and gaps in the floors, walls,
windows and doors. You cannot see it, smell it or taste it.
All homes and buildings have some level of radon. It is
not a question of “if” you have radon in your house; you
do. The only question is how much, and the only way to
know is to test.
Radon is the number one cause of lung cancer in
non-smokers, leading to the deaths of over 3,200 Canadians each year.
In fact, every region in Canada has homes with elevated
radon levels, while many Canadians are unaware of the
risks that radon can pose to their health.
You can access information and resources by visiting
Take Action on Radon.
Should you be interested in an interview with one of our
department’s radon specialists, please contact us through
this email. Our radon specialist can discuss the health
risks from radon exposure and the importance of having
your home tested for it.

ΠΕΝΘΗ
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GEATROS PATRICIA
1927-2020
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 4 Οκτωβρίου 2020 η
Patricia Geatros σε ηλικία 93. Γεννήθηκε στο χωριό
Δολιανά Βόρεια Κυνουρία Αρκαδίας. Οι γονείς της
ήταν η Γεωργία και ο Γεώργιος Λυμπερόπουλος. Το
1986 πέθανε ο άντρας της John. Το 1954 ήρθε στον
Καναδά και άρχισε καινούργια ζωή με τον άντρα
της John Wayburn στη Σασκάτσουα και αργότερα
μετακόμισαν στο Βανκούβερ. Σε ηλικία εκοσι οκτώ
η Πατρίσια παντρεύτηκε τον John Geatros και απέκτησαν δυο παιδιά το
Κέννυ 1957 και τον Γιώργο το 1961. Η Πατρίσια της άρεσε να μαγειρεύει
για τα παιδιά της και ήταν πολύ καλή στα ελληνικά φαγητά ιδιαίτερα στο
Παστίτσιο και στο Εκμεκ. Ήταν Χριστιανή Ορθόδοξος και ζούσε με την
αληθινή πνευματική αγάπη. Το τρισάγιο θα γίνει αργότερα. Στα παιδιά της
Κέννυ(Ecko) και Γιώργο (Jennifer), στα πέντε εγγόνια της Solo (Leanne),
Rio, Michael,Rachel and Julia, στα δυο δυσέγγονά της Ronin ,Veiya, στην
αδελφή της Βίκη Καναβός,και στον αδελφό της Γιάννη Λυμπερόπουλο
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΕΓΚΙΟΣ ΖΩΗ, Zografa
1930-2020
Πέθανε στο White Rock Βανκούβερ στις 11 Οκτωβρίου
2020 η Πέγκιος Ζωή λόγω του COVID-19 δεν θα
γίνει η καθορισμένη κηδεία. Ευχόμαστε αργότερα
να ανταμώσουμε να της ευχηθούμε καλή ανάπαυση.
Στα παιδιά της Σπύρο (Sue), στις κόρες της Μαρία και
Σόνια ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΓΕΩΡΓEΩΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1936-2020
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 8 Οκτωβρίου 2020 ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΕΩΠΟΥΛΟΣ. Γεννήθηκε στις 14 Απριλίου το 1936 στον Πύργο
Ηλείας. Παντρεύτηκε την σύζυγό του Αnezo το 1964
και ήρθε στο Βανκούβερ με την οικογένειά του το 1968.
Το τρισάγιο έγινε στις 6 μ.μ., 15 Οκτωβρίου 2020 στο
Mount Pleasant Funeral Home (306 East 11th Street
Vancouver B.C.).

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τον “πόλεμο”: Και
ένα υστερόγραφο για τον διεφθαρμένο γαμπρό
του Ερντογάν…

(Συνέχεια από σελίδα 2)
με την Πρώτη Κυρία, έγινε
επίσης γνωστό ότι η κ.
Μελάνια Τραμπ υποστηρίζει τις
αποφάσεις του συζύγου της…
Από την πλευρά του, ο Τζο
Μπάιντεν δρα ως εκλεγμένος
πρόεδρος. Προετοιμάζεται για
να αναλάβει τα ηνία της χώρας
στις 20 Ιανουαρίου.
Ασχολείται, και είναι το
πρώτο θέμα αιχμής, με την
αντιμετώπιση της πανδημίας
όταν αναλάβει την προεδρία.
Το δεύτερο σοβαρό θέμα στην
ατζέντα του είναι η ενότητα της
Αμερικής. Θα αποδειχθεί πιο
δύσκολο και από την πανδημία,
τολμώ να γράψω.
Για το θέμα της πανδημίας,
έλαβε μέρος σε συνεδρίαση
με τα μέλη της ομάδας που θα
αναλάβει την αντιμετώπισή
της και στη συνέχεια μίλησε
στο λαό λέγοντας ότι θα πράξει
ότι περνά από το χέρι του για
να προστατεύσει τους πολίτες.
Το μήνυμα του ήταν ότι θα
σταματήσει τον ιό. Να φοράτε
μάσκες, παρακάλεσε τους
Αμερικανούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες
ο κατάλογος με τους πιθανούς
υπουργούς είναι έτοιμος.
Αναμένεται να επιλέξει
ανάμεσα σε 100 και πλέον
επαγγελματικά στελέχη. Επίσης
έχει συμπληρωθεί ο κατάλογος
των πιθανών αξιωματούχων.
Περιέχει 4.300 ονόματα. Οι
καλύτεροι των καλύτερων…
•
Επειδή η άρνηση
του σημερινού προέδρου να
αποδεχθεί την ήττα του σημαίνει
ότι θα γίνουμε μάρτυρες ενός
βρώμικου δικαστικού αγώνα από
την πλευρά του, ο κ. Μπάιντεν
έχει σχηματίσει τη δική του
νομική ομάδα, από γνωστούς
δικηγόρους για να αντιμετωπίσει
τη λαίλαπα που έρχεται.

Πρέπει να καταγράψουμε
ότι ο κ. Τραμπ και όσοι τον
ακολουθούν σε αυτή την
περιπέτεια, είναι πεπεισμένοι ότι
θα κερδίσουν τις εκλογές και τα
δικαστήρια θα τους δικαιώσουν.
Θα παιχθεί ένα επικίνδυνο
παιγνίδι και φοβάμαι πως θύμα
δεν θα είναι μόνο η Δικαιοσύνη
αλλά και η Δημοκρατία.
Η απόφασή του να προσβάλει
τις εκλογές και στους δρόμους
είναι πρωτόγνωρη για την
αμερικανική εσωτερική
πολιτική. Προσπαθεί να
δείξει ότι στην Αμερική
συντελείται μία «επανάσταση»
που θα αλλάξει το εκλογικό
αποτέλεσμα.
Το δυστύχημα για τη χώρα είναι
ότι το πιστεύει. Η αντίδραση
του άρχισε να ξυπνά τις
«συνειδήσεις» των οπαδών
του και ήδη σημειώθηκαν
κινήσεις στις επίμαχες πολιτείες.

Τον Νίκο θα τον ενθυμούνται όλοι όσοι τον γνώρισαν
για το χαμόγελο και το γέλιο του, θα λείψει ιδιαίτερα
στη σύζυγό του. Στη σύζυγό του Anezo, στα παιδιά του
Γιώργο και Ελευθέριο στις γυναίκες των Εφη και Ρένα,
στα εγγόνια του Νικόλα, Απόστολο, Άννα, και Νικόλα και σε όλους τους
συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν
διαθέτουν μόνο αυτοί όπλα.
Έχουν, και τα δείχνουν, και οι
αντίπαλοι του.
ΕΝΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Η παραίτηση του Μπεράτ
Αλμπαϊράκ, φαίνεται ότι έχει
σχέση και με κινήσεις που
γίνονται από το υπουργείο
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και τις
αμερικανικές δικαστικές αρχές
στη Νέα Υόρκη.
Ο γαμπρός του Ταγίπ Ερντογάν,
και μέχρι την Κυριακή
υπουργός Οικονομικών είναι
αναμεμειγμένος στην υπόθεση
της HalkBank, της αμαρτωλής
τουρκικής τράπεζας που
ξέπλενε βρώμικο χρήμα για την
κυβέρνηση του Ιράν. Ξέπλενε,
βεβαίως, έναντι …αμοιβής!
Το όνομα του Αλμπαϊράκ
βρίσκεται στο κατηγορητήριο.
Γνωρίζει όλες τις βρωμιές του
Ταγίπ Ερντογάν. Και κρατείστε
το…
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ,
Hellas Journal

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
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.
PEOPLE HAVE SPOKEN

SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Πωλούνται 4 κενοτάφια στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
Είναι δίπλα το ένα στο άλλο, το κάθε ένα πωλείται $6,500 ea.

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.

Είναι μια τιμή ευκαιρίας
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο τηλέφωνο 778-688-3156

Funeral Director: Tony Hicks
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T

he short
and mild
winters, the
abundant sunshine
for more than
300 days all year
round, together
with the short travel distances, make
Cyprus the ideal tourist destination.
Cyprus is nowadays one of the most secure destinations in the world in terms of
health and safety. Visiting Cyprus can be
a unique experience for visitors as they
can enjoy the crystal clear waters of the
Mediterranean Sea and the cool oasis of
the Troodos mountain range, in one day.
With 11.000 years of history, Cyprus resembles an open-air museum offering its
visitors access to prehistoric settlements,
classical Greek temples, Roman theatres
and villas, as well as Early Christian
basilicas and Byzantine churches. The
numerous monasteries, Crusader castles,
Gothic cathedrals, Venetian fortifications
and British colonial-style buildings,
provide the experience of a virtual trip
through the ages. In regards to entertainment, you can attend various events
including performances of ancient Greek
drama, modern theater, concerts, sport
events, traditional festivals etc.
The picturesque rural villages of Cyprus
still preserve the old ways of life,
customs and traditions. This allows
visitors to dine at local taverns, taste the
delicious Cyprus food, meet with the
locals, listen to their stories and share
their culture. As being close to nature
is a unique experience, there are various
thematic routes specially designed to
lead to fascinating journeys, providing
the opportunity to explore the flora and
fauna, met mostly in the countryside.
Furthermore, many other kinds of
activities can be experienced in Cyprus,
such as climbing, riding, cycling, skiing,
diving, surfing and golf.
Pleasure can always be combined with
business and Cyprus constitutes the ideal
destination for successfully organized
conferences and incentives trips. Hotel
establishments across the island, event
venues and unusual cultural settings
such as medieval castles and ancient
amphitheaters can host a wide range
of business events like conferences,
gala dinners, themed nights or opening
ceremonies. The Cyprus Convention
Bureau of the Cyprus Deputy Ministry
of Tourism assists in the organizing of
business events in Cyprus from abroad,
and provides an attractive program of
grants, benefits and incentives.
Cyprus is the ideal year-round destination which will provide you with a holiday you will remember for a lifetime!

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!
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