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Ένθερμο μήνυμα Μπάιντεν για
την επέτειο της Επανάστασης

Ludovico Lipparini (1802–1856), The Oath of Lord Byron in Missolonghi, circa
1850, oil on wood, 16x19 cm. Benaki Museum 9009. The work will be among those
included in the exhibition “1821, Before and After”, that will open at the Benaki
Museum in March of 2021.
GREECE: On March 25th as a National holiday, Celebrating the Greek Revolution,
as it’s commonly known, constitutes an integral part of the Greek national identity
and historical memory, and forms a pivotal chapter in both the country’s and Europe’s
history.

Φωτ. Reuters
22.03.2021
Ένθερμο συγχαρητήριο μήνυμα με αφορμή την επέτειο των
200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση απέστειλε
ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προς την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Starting in 1821 with sporadic revolts against the ruling Ottoman Empire in the Peloponnese, the skirmishes soon escalated into a full-blown, nation-wide independence
struggle inspired by the ideology of the Enlightenment and the principles of Romanticism. After drawing in the Great Powers - Great Britain, France, and Russia, whose intervention was decisive in the conflict’s outcome - the drawn-out war finally came to an
end in 1832 with Greece being recognized as an independent nation. As Europe’s first
successful revolution in the 19th century, it instigated a continent-wide drive for national independence and foreshadowed the nationalist uprisings that ultimately shaped
modern-day Europe.

«Συμμετέχω από κοινού με τον ελληνικό λαό και τα
εκατομμύρια υπερήφανων Ελληνοαμερικανών στον εορτασμό
αυτής την χαρμόσυνης επετείου», αναφέρει μεταξύ άλλων
ο κ. Μπάιντεν που χαρακτηρίζει την Ελλάδα νατοϊκό
σύμμαχο, «καίριας συμμαχίας» για τις ΗΠΑ που παρέχει
σταθερότητα και συμβάλλει ενεργά «στην ειρήνη και
την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου,
της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων».

Με Διονύσιο Σολωμό η αντιφώνηση του Καρόλου:
«Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά»

Με χαρά απευθύνω στον ελληνικό λαό τα συγχαρητήριά μου
για την ιστορική επέτειο των διακοσίων χρόνων από
τον αγώνα του για ανεξαρτησία.

24.03.2021

Η πλήρης επιστολή του κ. Μπάιντεν, έχει ως εξής:
«Αγαπητή κυρία Πρόεδρε,

Οι Έλληνες αγωνιστές του 1821 εμπνέονταν από τα ιδανικά
και τη δράση της Αμερικανικής Επανάστασης, ακριβώς
όπως οι Αμερικανοί επαναστάτες και οι Πατέρες
του Έθνους μας είχαν εμπνευστεί από το παράδειγμα
της αθηναϊκής δημοκρατίας. Και για περισσότερα από
200 χρόνια, οι Έλληνες και οι Αμερικανοί συμπορεύτηκαν,
σεβόμενοι και υπερασπιζόμενοι τις αρχές της δημοκρατίας
που έδωσαν πνοή στις επαναστάσεις μας. Συμμετέχω από
κοινού με τον ελληνικό λαό και τα εκατομμύρια υπερήφανων
Ελληνοαμερικανών στον εορτασμό αυτής την χαρμόσυνης
επετείου.
Η Ελλάδα είναι ένας νατοϊκός σύμμαχος καίριας σημασίας
και στενός φίλος των ΗΠΑ, παρέχοντας σταθερότητα και
συμβάλλοντας ενεργά στην ειρήνη και την ευημερία στις
περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας
και των Δυτικών Βαλκανίων. Στη διάρκεια της καριέρας
μου, είχα το προνόμιο να συνεργαστώ στενά με πολλούς
Έλληνες πρωθυπουργούς και να συνομιλήσω διά μακρών
με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Ως Πρόεδρος, προσβλέπω στη συνέχιση της ένδοξης
παράδοσης περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ
των δύο χωρών και εκ νέου επιβεβαίωσης της κοινής μας
δέσμευσης στην Διατλαντική Συμμαχία και στο σύνολο
των κοινών αξιών που μας ενώνουν.

Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στη βαθιά φιλία και τους ισχυρούς δεσμούς με τη Μεγάλη
Βρετανία ανέφερε ο Πρίγκιπας Κάρολος κατά την αντιφώνησή του στην ομιλία της Προέδρου
της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2)

Ειλικρινώς δικός σας,
Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ»
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Με Διονύσιο Σολωμό η αντιφώνηση
του Καρόλου: «Χαίρε, ω χαίρε,
ελευθεριά»
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας
έκλεισε μάλιστα την ομιλία
του στα ελληνικά με την
«αφυπνιστική», όπως είπε
«προτροπή του Διονύσιου
Σολωμού»: Χαίρε ω χαίρε
Ελευθεριά.
Ολόκληρη η αντιφώνηση
του Πρίγκιπος Καρόλου έχει
ως εξής:
Εξοχότατοι, Κυρίες και
Κύριοι,
Θα ήθελα αρχίζοντας να
σας ευχαριστήσω, Κυρία
Πρόεδρε, για τη μεγάλη χαρά
και τιμή να βρίσκομαι απόψε
εδώ, σ’ αυτόν τον υπέροχο
εθνικό εορτασμό.
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για
τη σύζυγό μου και μένα το
γεγονός ότι επιστρέφουμε
στην Ελλάδα, που έχει
ξεχωριστή θέση στην καρδιά
μου. Άλλωστε, η Ελλάδα
είναι η πατρίδα του παππού
μου και ο τόπος γέννησης
του πατέρα μου, πριν από
σχεδόν εκατό χρόνια,
στην εκατονταετηρίδα της
Ελληνικής Επανάστασης.
Αργότερα, στην Αθήνα,
η αγαπητή γιαγιά μου,
πριγκίπισσα Αλίκη, κατά
τη διάρκεια των σκοτεινών
χρόνων της ναζιστικής
κατοχής, έσωσε μια
οικογένεια Εβραίων – μια
πράξη για την οποία
της απονεμήθηκε ο τίτλος
«Δικαία των Εθνών» από
το Ισραήλ .
Νιώθω μια βαθιά σύνδεση
με την Ελλάδα -τα τοπία
της, την ιστορία της και τον
πολιτισμό της- και σε αυτό
δεν είμαι μόνος: ένα κομμάτι
της ουσίας της Ελλάδας
βρίσκεται μέσα σε όλους
μας. Ως πηγή του δυτικού
πολιτισμού, το πνεύμα
της Ελλάδας διαπερνά

τις κοινωνίες και
τις δημοκρατίες μας. Χωρίς
την Ελλάδα, οι νόμοι μας,
η τέχνη μας, ο τρόπος ζωής
μας, δεν θα είχαν ακμάσει.
Ίσως αυτός να είναι ο λόγος
που το 1812 το ποίημα
του Λόρδου Byron,
«Το Προσκύνημα του
Τσάιλντ Χάρολντ»,
όπου για πρώτη φορά
υπερασπίσθηκε τον αγώνα
για την αυτοδιάθεση
των Ελλήνων, είχε τόση
απήχηση στο ευρωπαϊκό
κοινό. Ο ελληνικός αγώνας
εκλήφθηκε, όχι ως η επιδίωξη
ενός ξένου λαού, αλλά ως
ο κοινός μας αγώνας. Όπως
δήλωσε, ο Percy Shelley,
φίλος του Byron,
στον πρόλογο του ποιήματος
«Ελλάς»: «Είμαστε
όλοι Έλληνες».
Έτσι, στις σελίδες
της ιστορίας, μαζί
με τους Έλληνες ήρωες
της επανάστασης, καταγράφονται τα ονόματα
Βρετανών, που συγκινήθηκαν
βαθιά από αυτό το πνεύμα
του Φιλελληνισμού και
συμμετείχαν στον αγώνα.
Μαζί με τον Κολοκοτρώνη,
τον Καραϊσκάκη,
τον Μιαούλη, τον Κανάρη
και τη Μπουμπουλίνα,
διαβάζουμε για
τους Γκόρντον, Κόχρεην,
Τσωρτς και Κόδριγκτον.
Ωστόσο, ο θρίαμβος
της Ελλάδας δεν οφείλεται σε
έναν ήρωα, αλλά
στο εξαιρετικό θάρρος και
το σθένος του λαού της –
και σε ό,τι ένας Βρετανός
ιστορικός αποκάλεσε θεϊκή
φλόγα που άναψε στην ψυχή
των Ελλήνων».
Εάν δεν υπήρχε
η αποφασιστικότητα
του ελληνικού λαού να
αγωνιστεί, μπροστά σε

φοβερά δεινά, και σε
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες,
δεν θα είχε κατακτηθεί ποτέ
η ανεξαρτησία.
Κατά την τελευταία μας
επίσκεψη στην Ελλάδα
το 2018, σε μια ομιλία μου
σε αυτήν την αίθουσα,
διηγήθηκα την ιστορία
του ατμοκίνητου πολεμικού
πλοίου «Καρτερία», το οποίο
παρήγγειλε ο αξιωματικός
Χέιστινγκς σε αγγλικό
ναυπηγείο, για να συνδράμει
τους Έλληνες στον αγώνα
τους. Συμμετέχοντας
στον στόλο του επαναστατικού Ελληνικού
Ναυτικού, η «Καρτερία»
έγινε το πρώτο ατμοκίνητο
πολεμικό πλοίο που συμμετείχε σε πολεμικές
ενέργειες και διαδραμάτισε
αποφασιστικό ρόλο
στον πόλεμο.
«Καρτερία», φυσικά,
σημαίνει Επιμονή ή Αντοχή.
Ήταν ένα όνομα ιδιαίτερα
κατάλληλο για εκείνη την
εποχή, το οποίο, πιστεύω,
ότι παραμένει συμβολικό
ακόμη και σήμερα – στα
απελπιστικά δύσκολα έτη
της οικονομικής κρίσης,
και τώρα μεσούσης αυτής
της φοβερής πανδημίας που
έχει διαταράξει τις ζωές
και το βιός τόσων πολλών
ανθρώπων.
Τρέφω μεγάλο θαυμασμό
για το σθένος του ελληνικού
λαού και με συγκινεί
ιδιαίτερα η αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα των νέων
ανθρώπων της Ελλάδας.
Νιώθω ιδιαίτερη περηφάνεια
που ο φιλανθρωπικός
οργανισμός Prince’s Trust
International κατόρθωσε
να βοηθήσει τόσους
πολλούς νέους στην Ελλάδα
ώστε να βρουν εργασία,
να επιμορφωθούν ή να
ξεκινήσουν τις δικές τους
επιχειρήσεις, δίνοντας τους
τα εφόδια ώστε
να αξιοποιήσουν
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Με Διονύσιο Σολωμό η αντιφώνηση
του Καρόλου: «Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά»
(Συνέχεια από σελίδα 2)

τις δυνατότητές τους και
να συμβάλλουν
στην ευημερία και τη δύναμη
της χώρας τους.
Εξοχότατοι, Κυρίες και
Κύριοι,
Καθώς όλοι μας εργαζόμαστε
για την ανοικοδόμηση
των κοινωνιών μας και
των οικονομιών μας
στο πλαίσιο ενός έτους
αδιανόητων μέχρι σήμερα
μεταβολών, προκειμένου να
θέσουμε τον κόσμο μας σε
μια πιο βιώσιμη τροχιά,
το θάρρος, η αποφασιστικότητα και οι προσδοκίες
του 1821 θα μπορούσαν να
αποτελέσουν, ενδεχομένως,
πηγή έμπνευσης για εμάς.
Και πάλι, το διακύβευμα
δεν θα μπορούσε να είναι
υψηλότερο. Οι επιλογές μας
θα καθορίσουν τις τύχες όχι
μόνο των Εθνών μας, αλλά
και του μοναδικού αυτού
πλανήτη που μοιραζόμαστε.
Από την πλευρά μου, για
να υποστηρίξω αυτή
τη ζωτικής σημασίας
προσπάθεια, έχω συνεργαστεί
με εκατοντάδες διευθύνοντες
συμβούλους προκειμένου

να διαμορφώσω έναν χάρτη
πορείας που θα τοποθετεί
τους ανθρώπους, τον πλανήτη και τη Φύση στο
επίκεντρο της οικονομικής
μας μετάβασης.
Αποκάλεσα αυτό το σχέδιο
“Terra Carta” και με συγκινεί βαθύτατα το γεγονός ότι
η Αθήνα επιθυμεί να θέσει
σε εφαρμογή τις ιδέες που
εμπεριέχονται σε αυτό.
Εξοχότατη – σήμερα, όπως
και το 1821, η Ελλάδα
μπορεί να υπολογίζει στους
φίλους της στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Οι δεσμοί μεταξύ
μας είναι ισχυροί και ζωτικοί
και κάνουν τεράστια διαφορά
στην κοινή μας ευημερία και

ασφάλεια. Όπως ακριβώς
οι ιστορίες μας είναι στενά
συνδεδεμένες μεταξύ τους,
έτσι είναι και το μέλλον μας.
Με αυτό το πνεύμα, αύριο,
οι Βρετανοί φίλοι σας θα
σταθούμε δίπλα σας για άλλη
μια φορά και θα αισθανθούμε
μεγάλη υπερηφάνεια με
την αφυπνιστική προτροπή
του Διονύσιου Σολωμού:
Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά!

Αναλυτικό το μήνυμα του πρωθυπουργού
“Ελληνίδες, Έλληνες
Σήμερα το Έθνος
γιορτάζει. Διακόσια
χρόνια από την ιστορική
Επανάσταση του 1821,
αναστοχάζεται και
προχωρά. Εμπνέεται από
τους προγόνους και κρατά
με σιγουριά τη σκυτάλη
της προόδου, που περνά
από γενιά σε γενιά της
πατρίδας μας.
Πριν από δύο αιώνες, μια
χούφτα αποφασισμένων
αγωνιστών, μέσα και
έξω από την Ελλάδα,
ύψωσαν το λάβαρο της
ανεξαρτησίας. Έθεσαν σε
κίνηση μια διαδικασία,
το τέλος της οποίας ούτε
και οι ίδιοι μπορούσαν να
ονειρευτούν. Με
τη βοήθεια των συμμάχων
τους, πολέμησαν ηρωικά
και κέρδισαν
την ελευθερία τους.
Ξετυλίγοντας το αρχαίο
και το βυζαντινό νήμα,
έθεσαν τα θεμέλια
για να μετατραπεί μια
επαρχία της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας σε
ανεξάρτητο, οργανωμένο
κράτος. Ένα κράτος που,
στη συνέχεια, μεγάλωσε
σε όλα: σε επικράτεια, σε
Δημοκρατία, σε διεθνή
ακτινοβολία. Διακόσια
χρόνια μετά, η Ελλάδα
είναι μια σύγχρονη
ευρωπαϊκή χώρα. Με ισχύ
και κύρος σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Στη διαδρομή αυτή ζήσαμε

στιγμές θριάμβου αλλά και
οδύνης. Σοφές αποφάσεις,
όπως και μεγάλα λάθη.
Όμως, σε όλες τις με-γάλες
δοκιμασίες
της ανθρωπότητας ο τόπος
μας στρατεύτηκε πάντα
στη σωστή όχθη
της Ιστορίας.
Και αυτό μας δίνει
τη δύναμη να κοιτάμε
κατάματα το παρελθόν:
να νιώθουμε υπερήφανοι
για τα μεγάλα άλματα
του Έθνους. Αλλά και
να διδασκόμαστε από τις
ευκαιρίες που χάθηκαν,
ώστε να δημιουργούμε
καινούργιες για τις
ημέρες που έρχονται.
Μετατρέποντας την
εμπειρία του χθες σε
καύσιμο πορείας προς το
αύριο.
Μια ματιά στις σελίδες
της Ιστορίας μας σε ένα
και μόνο συμπέρασμα
οδηγεί: ότι μοιρασμένοι
οι Έλληνες λύγισαν, ενώ
ενωμένοι μεγαλούργησαν.
Δεν ξεχνάμε, συνεπώς, τις
έχθρες που εκδηλώθηκαν
ακόμη και μέσα στον
ξεσηκωμό. Τον εθνικό
διχασμό. Τον ολέθριο
εμφύλιο. Ούτε και τις
παγίδες της πρόσφατης
δημαγωγίας.
Γι’ αυτό, επιλέγουμε για
ιστορικό μας φάρο την
ενότητα των Βαλκανικών
Πολέμων. Του έπους του
‘40 και της Αντίστασης.
Την κοινή μας στάση
κατά της δικτατορίας και
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Βλέπει κινδύνους

Ανησυχία ΚΚΕ μετά το τηλεφώνημα Μπάιντεν
σε Μητσοτάκη και Σύνοδο Κορυφής
«Η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ
δεν αποτελεί “ασπίδα” για το λαό και τη χώρα, αλλά “πηγή” νέων μεγάλων
κινδύνων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνομιλία του Έλληνα
Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ» υποστηρίζει το ΚΚΕ
TANEA Team26 Μαρτίου 2021
«Η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ δεν αποτελεί “ασπίδα” για το
λαό και τη χώρα, αλλά “πηγή” νέων μεγάλων κινδύνων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνομιλία
του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ» υποστηρίζει το ΚΚΕ χαρακτηρίζοντας ως
σήμα κατατεθέν αυτής της εμπλοκής το ρόλο της βάσης της Σούδας.
Ανεπανόρθωτα
Παράλληλα ο Περισσός ασκεί κριτική και στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για την
Τουρκία τονίζοντας ότι «τα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ έχει ως εξής:
«Για μια ακόμη φορά, αποδείχτηκε ότι η ΕΕ καθορίζει τη στάση της στα παζάρια που εξελίσσονται με
βάση τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και την προώθηση της στρατηγικής της σχέσης με
την Τουρκία.
»Η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου έχουν εκτεθεί
ανεπανόρθωτα. Καλλιέργησαν κι αυτή τη φορά ψεύτικες προσδοκίες για τον ρόλο της ΕΕ και
υπερφίαλες εκτιμήσεις για τις “κυρώσεις”, οι οποίες ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε “μπαλάκι του
πινγκ πονγκ” που μετατίθεται από τρίμηνο σε τρίμηνο.
»Η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ δεν αποτελεί “ασπίδα” για το
λαό και τη χώρα, αλλά “πηγή” νέων μεγάλων κινδύνων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνομιλία
του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
»Οι αμερικάνικες αναφορές για τον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά
Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα συνδέονται με την όξυνση των ανταγωνισμών των ΗΠΑ με
τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και με την προετοιμασία της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων.
»Σηματοδοτούν την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, με σήμα
κατατεθέν αυτής της εμπλοκής τον αναβαθμισμένο ρόλο της βάσης της Σούδας».

την κοινή μας δράση στα
χρόνια της ανάπτυξης.
Την ενσωμάτωση στην
ευρωπαϊκή οικογένεια. Και
τα βήματά μας στην πιο
στέρεη Δημοκρατία που
είχαμε ποτέ.
Υποδεχόμαστε την εθνική
επέτειο με την περίσκεψη
που φέρνει η περηφάνεια.
Γιατί οι ήρωες του ’21
βρήκαν άξιους συνεχιστές
στην πολιτική και την
οικονομία. Αλλά και στον
στοχασμό, στην επιστήμη,
στην τέχνη και στον
αθλητισμό.
Πάνω από όλα, όμως, η
ιστορία του ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους είναι
η ιστορία των ανθρώπων
του. Όλων όσοι έπεσαν
και βρήκαν τη δύναμη
να ξανασηκωθούν για να
κληροδοτήσουν στα παιδιά
τους ένα καλύτερο αύριο.

Εφέτος, η 25η Μαρτίου
είναι μοναδική. Αλλά και
ξεχωριστή, καθώς μας
βρίσκει στην τελική μάχη
με την πανδημία. Με τις
δυσκολίες πολλές, όμως
ορατή πλέον τη νίκη.
Άλλωστε, και
η εθνική εκστρατεία για
τον εμβολιασμό Ελευθερία
ονομάζεται.
Η χώρα μας βγαίνει
ισχυρότερη από αυτή
την περιπέτεια: Με
ενωμένη την κοινωνία,
ανθεκτική την οικονομία
και αποτελεσματικότερο
το κράτος. Και επιπλέον,
με δυνατούς δεσμούς
εμπιστοσύνης ανάμεσα
στην Πολιτεία και τους
Πολίτες.
Κάτι που αναδείχθηκε στα
πολλά και ταυτόχρονα
μέτωπα που δώσαμε μάχες:

Στην υπεράσπιση των
Που συναντήθηκαν
συνόρων μας σε Έβρο και
τολμηρά με τα ρεύματα της Αιγαίο. Στη θωράκιση της
προόδου, κρατώντας όμως δημόσιας υγείας και της
ζωντανές τις παραδόσεις.
κοινωνικής ευημερίας.
Αλλά και απέναντι στις
Που δούλεψαν σκληρά και προκλήσεις των γειτόνων
πρόκοψαν. Και μαζί τους,
μας.
πρόκοψε και η πατρίδα
όλη. Είναι όσοι, ψάλλοντας Στην αυγή του τρίτου
τους στίχους του Σολωμού, αιώνα ελεύθερης ζωής,
δάκρυσαν μπροστά στη
οι Έλληνες κρατούν ψηλά
γαλανόλευκη.
το κεφάλι που σήκωσαν
γενναία οι πρόγονοί τους.
Σε όλους αυτούς, η Ελλάδα
ευγνωμονούσα, αποτίει
Σήμερα οι προκλήσεις
φόρο τιμής.
είναι διαφορετικές, όμως
η αποφασιστικότητά μας
Συμπολίτες μου,
παραμένει ίδια.

Το στοίχημα της γενιάς
μας είναι 200 χρόνια
μετά την «Επανάσταση
της Εθνικής Ανάστασης»
να γίνει η «Επανάσταση
της Εθνικής Ανάταξης».
Με την Ελλάδα και πάλι
πρωταγωνίστρια των
καιρών.
‘Άλλωστε, από το «Έψιλον» της Ελλάδας ξεκινούν
και η Επανάσταση, και
η Ελευθερία, και η Ελπίδα.
Είναι τα συστατικά
της «όμορφης και
παράξενης πατρίδας»
του Ελύτη. Του πολυμήχανου Οδυσσέα που
με την ευφυΐα του πέτυχε
περισσότερα από όσα του
επέτρεπαν τα μέσα που
διέθετε. Και της χώρας του
εθνικού μας ποιητή, όπου
«όλα γύρω της είναι φως».
Την ιστορία αυτού
του τόπου γιορτάζουμε
σήμερα. Με περηφάνια και
με σεμνότητα. Τίποτα από
όσα κερδίσαμε μέχρι τώρα
δεν ήταν αυτονόητο.
Γι’ αυτό και συνεχίζουμε
οπλισμένοι με τον νέο
πατριωτισμό της ευθύνης.
Και τη σημαία μας
να ανεμίζει από εθνική
αυτοπεποίθηση και
αισιοδοξία.
Χρόνια πολλά Ελλάδα
μας! Χρόνια πολλά
Έλληνες, παντού
στον κόσμο!”.
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ.,
Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία
των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά
Οι δύο ευαγγελισμοί
Αρχιεπισκόπου Καναδά
Σωτηρίου
Παράδεισος. Ομορφιά. Φως.
Ειρήνη. Γαλήνη. Οικογενειακή
ατμόσφαιρα. Πατέρας ο Θεός.
Παιδιά ο Αδάμ και η Εύα. Κάθε
απόγευμα κατεβαίνει ο Θεός
συντροφιά με τον Αδάμ και
την Εύα. Κάνουν τον περίπατό
τους. Τους διδάσκει όλη την
αλήθεια. Μεγαλύτερη ευτυχία
δεν υπάρχει.
Ο σατανάς ζηλεύει. Είναι
πραγματικός διάβολος.
Προσπαθεί να χαλάσει
την όμορφη ατμόσφαιρα.
Την οικογενειακή γαλήνη.
Φουσκώνει τα μυαλά της Εύας.
Και εκείνη με τον εγωισμό
της τον ακολουθεί. Παίρνει
την συμβουλή του. Τρώει από
τον καρπό του δέντρου της
γνώσης του καλού και του
κακού. Με τον εγωισμό της τα
χάνει όλα. Παρασύρει και τον
Αδάμ. Ξεγυμνώνονται τελείως.
Κρύβονται από τον Θεό. Το
απόγευμα ψάχνει ο Θεός να τους
βρει. Φωνάζει. Αδάμ, Αδάμ που
είσαι: Προσπαθούν να κρύψουν
τη γύμνια τους. Να βρουν
δικαιολογίες. Το φως χάνεται.
Η ημέρα σβήνει. Το σκοτάδι
απλώνεται παντού. Εξόριστοι
βγαίνουν στη γη. Μένουν έτσι
για χρόνια. Για αιώνες. Για
χιλιετηρίδες. Ποιος ξέρει πόσον
καιρό!
Έρχεται μια αχτίδα ηλίου.
«Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία,
ο Κύριος μετά σου». Ο
αρχάγγελος Γαβριήλ φέρνει τον
ευαγγελισμό. Αναγγέλλει τον
ερχομό του σωτήρα. Αρχίζει
η επιστροφή του ανθρώπινου
γένους στον παράδεισο.
Μεσουρανεί η βυζαντινή
αυτοκρατορία. Η ελληνική
φιλοσοφία και το φως
του Χριστού οδηγούν την
ανθρωπότητα για 1000 χρόνια.
Έρχεται η 29η Μαΐου 1453. Η
πόλη πέφτει. Ο αυτοκράτορας
μαρμαρώνει. Η λειτουργία
διακόπτεται. Ο αθώος λαός
αιματοκυλίζεται. Η Αγια-Σοφιά
από εκκλησιά γίνεται τζαμί.
Το φως χάνεται. Το μαύρο
πέπλο του σκοταδιού σκεπάζει
τα πάντα. Οι χριστιανοί
σκλαβώνονται. Για 400 χρόνια
ο σκοταδισμός της Τουρκίας και
του μωαμεθανισμού σκεπάζει τα
πάντα. Όλα τα σκιάζει η φοβέρα
και τα πλακώνει η σκλαβιά.
Οι χριστιανοί και οι έλληνες
υποφέρουν.
«Μάνα σου λέω δεν μπορώ
τον τούρκο να δουλεύω, δεν
ημπορώ δεν δύναμαι εμάλλιασε
η καρδιά μου, θα πάρω το
ντουφέκι μου, να πάω να γίνω
κλέφτης». Μα πως; Είναι
ξυπόλυτοι. Είναι αγράμματοι.
Είναι ρακένδυτοι. Δεν έχουν
σχεδόν απολύτως τίποτε. Δεν
έχουν λεφτά. Δεν έχουν όπλα.
Έχουν όμως ψυχή. Έχουν πίστη
στον Θεό. Έχουν την αληθινή
πίστη. Μυημένοι στη Φιλική
Εταιρεία ξεκινούν. Ορκίζονται.
«Ελευθερία ή θάνατος». «Για
του Χριστού την πίστη την
αγία, για της πατρίδας την
ελευθερία». Το θαύμα γίνεται.
Κανείς δεν μπορούσε να το

πιστέψει. Η ελευθερία περπατά
ξανά στην όμορφη Ελλάδα. Και
άλλοι λαοί παραδειγματίζονται.
Ξεσηκώνονται. Παίρνει πολλά
χρόνια, αλλά αποκτούν την
ελευθερία τους.
Γιορτάζουμε τους δύο
Ευαγγελισμούς. Τον
Ευαγγελισμό της σύλληψης του
Χριστού. Τον Ευαγγελισμό της
ελευθερίας της Ελλάδας. Τι κι
αν είμαστε στον Καναδά. Στις
φλέβες μας τρέχει ελληνικό
αίμα. Στην ψυχή μας είναι η
αλήθεια του Χριστού. Είμαστε
έλληνες και ορθόδοξοι. Γένος
τιμημένο με πολύ αρχαία
δόξα. Γένος φωτισμένο με του
Χριστού την πίστη την αγία.
Ποιο είναι το καθήκον μας;
Να ακολουθούμε τις σοφές
διδασκαλίες των αρχαίων
προγόνων μας συνυφασμένες
με την αλήθεια του Χριστού.
Να παραδειγματιζόμαστε από
τη γενναιοψυχία των ηρώων
της ελληνικής επανάστασης
του 1821. Να ζούμε
ελληνοχριστιανικά. Κι αν δεν
μπορούμε φέτος λόγω του
κορονοϊού, να γιορτάσουμε με
λειτουργίες και δοξολογίες και
παρελάσεις να μη χάσουμε το
φρόνημα μας. Μπόρα είναι και
θα περάσει. Ο κορωνοϊός θα
συντριβεί. Θα χαθεί. Με τη χάρη
του Θεού όλα θα ξεπεραστούν.
Μόνο εμείς να μένουμε πιστοί
και κάτω από τις δύσκολες
συνθήκες του κορωνοϊού να
μη χάνουμε το θάρρος μας. Να
ζούμε την ορθόδοξη πίστη μας.
Να κάνουμε έργα αγαθά και
σωστά. Να φροντίζουμε και
την ψυχή μας. Να σκεπτόμαστε
την μετά θάνατο ζωή και τον
παράδεισο. Να θαυμάζουμε
και να ζούμε με το πνεύμα των
αρχαίων Ελλήνων προγόνων
μας. Να παραδειγματιζόμαστε
από τα κατορθώματα των ηρώων
της Ελληνικής Επανάστασης.
Να ζούμε ειρηνικά και
δημιουργικά. Ζήτω η Ελληνική
Επανάσταση του 1821! Ζήτω η
Ελλάδα μας! Ζήτω ο Καναδάς!
Ζήτω η ελευθερία!
Με πατρική αγάπη και θερμές
ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
MARCH 2021
Reverend Fathers, Honourable
Presidents and Esteemed Members of the Boards of Directors,
Members of the Philoptochos
Societies, Teachers, Students
and Youth Members of the
Communities, and to the Entire
Plenitude of the Greek Orthodox
Archdiocese of Canada
On the Dual Annunciations
Archbishop Sotirios of Canada
Paradise. Beautiful, illumined,
peaceful, serene. A true family
atmosphere. God Is the Father.
Adam and Eve are the children.
In the afternoon, God descends
to gather with Adam and Eve.
They take their walks together.
He teaches them the whole truth.
There is no greater joy.
Satan is jealous. He is the real

devil. He tries to spoil the
beautiful atmosphere, to destroy
the tranquility of the family.
He puffs up Eve’s ego. And she
decides to follow him. She takes
his advice. She eats from the
fruit of the tree of the knowledge
of good and evil. Through her
selfishness, she loses everything.
She also persuades Adam to do
the same. They begin to feel
completely naked. They hide
from God. In the afternoon, God
looks to find them. He calls out:
Adam, Adam, where are you?
They try to hide their nakedness.
They try to find excuses. But the
light is lost. The day draws to a
close. Darkness covers everything. As exiles, they begin to
wander the earth. They stay that
way for years. For centuries.
For millennia. Who knows how
long!
A ray of sunshine is coming.
“Rejoice, Mary full of grace.
The Lord is with you.” The
Archangel Gabriel brings forth
the good news. He announces the coming of the Saviour.
Humankind’s return to paradise
commences.
The Byzantine Empire leads the
way. Greek philosophy and the
light of Christ guide the course
of humanity for 1,000 years.
The 29th of May 1453 arrives.
The City falls. The emperor
turns to stone. The liturgy is
interrupted. The innocent are
drenched in blood. The Great
Church of the Hagia Sophia
(dedicated to the Holy Wisdom of God) is converted to
a mosque. The light is lost. A
black veil of darkness envelops
all. Christians are enslaved. For
400 years, the obscurantism
of Turkey and Islam covers
everything. Terror and slavery
dominate. The Christians and
Greeks suffer greatly.
“I tell you mother, I can no
longer work for the Turk. I can’t
anymore, I can no longer do it,
my heart grows weary, I will
take my rifle, and join the fight
for freedom in the mountains.”
But how? They are barefoot.
They are illiterate. They are ragged and scruffy. They have almost nothing at all. They do not
have money. They do not have
weapons. But they have a soul.
They have faith in God. They
have the true faith. It all begins
with the members of the secret
Filiki Eteria (the Society of
Friends). They swear, “Freedom
or Death.” “For the holy faith
of Christ, for the freedom of the
homeland.” The miracle takes
place. No one could believe it.
Freedom returns once more to
beautiful Greece. Other nations
follow suit. They rise up. It takes
many years, but they gain their
freedom.
We celebrate the dual annunciations. The Annunciation of the
Conception of Christ and the
Annunciation of the freedom
of Greece. Whatever we do
in Canada, Greek blood runs
through our veins. The truth of
Christ dwells in our souls. We
are Greeks and Orthodox Chris-

tians. A people honored with a
very ancient and glorious past. A
people enlightened with the holy
faith of Christ. What is our duty?
To follow the wise teachings
of our ancient ancestors which
have been fused with the truth of
Christ. To learn from the bravery
and valour of the heroes of the
Greek revolution of 1821. To
live in a Greek and Christian
manner. And if we cannot celebrate this year with services and
doxologies and parades because
of the coronavirus, let us not
lose our spirit. It is a storm and

it will pass. The
coronavirus will be
crushed. It will disappear. By the grace
of God, everything
will be overcome.
But we need to
remain faithful and
not to lose courage
with the difficult
conditions created
by the coronavirus.
We need to live
out our Orthodox
faith. To do good
works. To look after
our souls as well.
To think about the
afterlife and our return to paradise. To
admire and integrate
with the spirit of
our ancient Greek
ancestors. To follow the example
and achievement of the heroes of
the Greek Revolution. To live in
peace and be productive. Long
live the Greek Revolution of
1821! Long live Greece! Long
live Canada! Long live Freedom!
With fatherly love and blessings,
ARCHBISHOP SOTIRIOS
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA

Αμερικής Ελπιδοφόρος: Λύση στα προβλήματα
δύο ιδρυμάτων της Ομογένειας
07.03.2021
Τη διατήρηση αλώβητης της ακαδημαϊκής
και εκπαιδευτικής ταυτότητας του
Ελληνικού Κολεγίου και της Θεολογικής
Σχολής του Τιμίου Σταυρού, στη Βοστώνη,
πέτυχε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος, καθώς τα δύο πανεπιστημιακά
ιδρύματα δεν τελούν πλέον υπό καθεστώς
επιτήρησης και εξακολουθούν να
αποτελούν εγκεκριμένα και πιστοποιημένα
πανεπιστήμια.
Οι ακαδημαϊκές, διοικητικές και οικονομικές αστοχίες του παρελθόντος
είχαν οδηγήσει τα δυναμικά και κραταιά ακαδημαϊκά ιδρύματα σε αδιέξοδο
και ο κίνδυνος απώλειας της δυνατότητας να απονέμουν τίτλους σπουδών
ήταν πλέον ορατός. Για αυτό, άλλωστε, και η επαναβεβαίωση από την
Επιτροπή για την Ανώτατη Εκπαίδευση στις πολιτείες της Νέας Αγγλίας
της πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης των δύο ιδρυμάτων αποτέλεσε ένα
από τα μεγάλα στοιχήματα που έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος άμα
τη αναλήψει των ποιμαντικών καθηκόντων του στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής.
Σε μηνύματα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος
Ελπιδοφόρος σημείωσε ότι η καρδιά του πλημμύρισε από χαρά στο
άκουσμα της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής των πολιτειών της Νέας
Αγγλίας που ήρε την ένταξη τόσο του Ελληνικού Κολεγίου όσο και
της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού σε καθεστώς ακαδημαϊκής
επιτήρησης, επιβεβαιώνοντας την επίτευξη της πλήρους διοικητικής,
οργανωτικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής ανασυγκρότησής τους.
Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας μας στην Αμερική ευχαρίστησε ιδιαίτερα
τον πρόεδρο της Θεολογικής Σχολής και του Ελληνικού Κολεγίου, Γεώργιο
Καντόνη, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τον κομβικό του ρόλο για την
επίτευξη του κορυφαίου αυτού στόχου χάρη στις υπηρεσίες που προσέφερε
από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, την αφοσίωση του
και τις άοκνες προσπάθειές του. Ταυτόχρονα, ευχαρίστησε το Συμβούλιο
των Επιτρόπων των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, την ηγεσία του Σώματος
των 100 και όλους τους υποστηρικτές και δωρητές των σχολών, οι οποίοι
με τη συνεισφορά τους βοήθησαν τα μέγιστα στην επίτευξη της διαφύλαξης
της ακαδημαϊκής ακεραιότητάς τους, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν
σπουδές υψηλού κύρους και αριστείας προς όφελος της ελληνοαμερικανικής
Ομογένειας και των μελλοντικών, κληρικών και λαϊκών, στελεχών
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στον πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επένδυσε στο μέλλον
του Ελληνισμού των ΗΠΑ με την απόφασή του να στηρίζει έμπρακτα
με δύο εκατ. ευρώ ετήσια επιχορήγηση τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου
Σταυρού στη Βοστώνη, ένα ίδρυμα κρίσιμης σημασίας για το αύριο
της Ομογένειας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο του 2019, υπογράμμισε
ότι η επαναβεβαίωση του ακαδημαϊκού καθεστώτος τους οφείλεται
στην αφοσίωση και τις επιμελείς προσπάθειες του αφοσιωμένου
εκπαιδευτικού, διοικητικού και υπαλληλικού προσωπικού, ενώ ευχαρίστησε
τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου,
τον αντιπρόεδρο πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη Μαγκουλιά, και όλα τα μέλη
του ΔΣ των σχολών που πίστεψαν και υποστήριξαν την όλη προσπάθεια
ανασυγκρότησής τους.
Aρχιεπίσκοπος αμερικής ελπιδοφόρος
Πηγή: Η Καθημερινή
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Ο Χίτλερ, η τουρκική εισβολή και η Κύπρος
Γράφει ο Δημήτρης Περδίκης

Την 1η Οκτωβρίου 1938 γερμανικά στρατεύματα εισβάλουν
στην Τσεχοσλοβακία. Μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε
λήξει η Διάσκεψη του Μονάχου όπου Βρετανοί και Γάλλοι
δεν τόλμησαν να αντιδράσουν στις γερμανικές θέσεις, πως
η Γερμανία οφείλει να προστατεύσει τους εκτός συνόρων της
Γερμανούς. Φοβήθηκαν μην αγριέψουν το θεριό. Επέστρεψαν
στις χώρες τους θριαμβολογώντας πως «σώσαμε τη ειρήνη».
Στην πραγματικότητα μόλις είχαν ανοίξει την πόρτα
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με την χιτλερική Γερμανία
να αποθρασύνεται όλο και περισσότερο. Η Βέρμαχτ έκανε
περίπατο στην κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας, η οποία και
διαμελίστηκε. Τα εδάφη της Σουδητίας, όπου κατοικούσαν
κυρίως Γερμανοί, ενσωματώθηκαν στην Γερμανία.
Η υπόλοιπη Τσεχία έγινε το γερμανικό προτεκτοράτο της
Βοημίας και Μοραβίας. Στην Σλοβακία τοποθετήθηκε φιλική
και σύμμαχος προς την Γερμανία κυβέρνηση. Μετά από
μερικά χρόνια, το 1944 – 1945 τα συμμαχικά στρατεύματα
απελευθέρωσαν την Τσεχοσλοβακία από τον ναζιστικό ζυγό
και επανέφεραν σχεδόν, την χώρα αυτή στα προ του πολέμου
σύνορά της.
Στις 20 Ιουλίου 1974 η Τουρκία με αφορμή το στρατιωτικό
πραξικόπημα κατά του προέδρου Μακαρίου, πραγματοποίησε
απόβαση στις βόρειες ακτές του νησιού και μετά από έναν
άνισο αγώνα, με διαδοχικές προελάσεις και με αντίστοιχες
ψευτοανακωχές, στις 16 Αυγούστου έφτασε να έχει καταλάβει
το 34% του νησιού.
Την εισβολή της στην Κύπρο την ονόμασε «Επιχείρηση
Ειρήνης». Δήθεν για την αποκατάσταση της νομιμότητας
στο νησί. Στην πραγματικότητα αυτό που ήθελε ήταν να
αρπάξει έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτό που
οικειοποιήθηκε ήταν λίγο μεγαλύτερο από αυτό που είχε
σχεδιάσει. Εκμεταλλεύτηκε το κενό πού άφησε
η παραίτηση Νίξον στις ΗΠΑ. Η ανάληψη της εξουσίας από
έναν προβληματικό Τζέραλντ Φορντ και η ουσιαστική άσκηση
της προεδρίας από έναν φιλότουρκο υπουργό
των εξωτερικών Χένρυ Κίσινγκερ.
Η Τουρκία διέπραξε εγκλήματα πολέμου. Εθνοκάθαρση
του κατεχόμενου τμήματος από το ελληνικό στοιχείο
και εποικισμό του με έποικους από την Τουρκία και
Τουρκοκύπριους από το νότιο τμήμα του νησιού.
Δημιούργησε στο κατεχόμενο από αυτήν τμήμα ένα κράτος
μαριονέτα, παρόμοιο με την χιτλερική Βοημία και Μοραβία.
Με διάφορα διαδοχικά ονόματα. Kibris Turk Yonetimi
(Τουρκική Διοίκηση Κύπρου), Kibris Turk Federe Devleti
(Κυπριακή Τουρκική Ομόσπονδη Πολιτεία) μέχρι
το πιο πρόσφατο Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti (Τουρκική
Δημοκρατία Βορείου Κύπρου). Παρά τα όποια ψηφίσματα
του ΟΗΕ, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά για λύση του
ζητήματος. Η Τουρκία είναι πολύτιμη σύμμαχος στο ΝΑΤΟ!
Η Τουρκία μας φέρνει βαθειά μέσα στην Σοβιετική Ένωση!
Η Τουρκία είναι το αγαπημένο μας παιδί!
Σε όποιες προσπάθειες η Τουρκία προέβαλε πάντα
υπερβολικές απαιτήσεις. Δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία,
πολιτική ισότητα, που απλά σήμαιναν νομιμοποίηση ες αεί
της στρατιωτικής παρουσίας της στο νησί, νομιμοποίηση
της στρατιωτικής της εισβολής. Έτσι σε κάθε προσπάθεια οι
απαιτήσεις της αδιαλλαξίας έφερναν την αποδοχή τουρκικών
απαιτήσεων, όλο και πιο πολλών… αποδεκτών από την
ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά. Έτσι πέρασαν 47
χρόνια.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά πάλευε για μια λύση όποια και αν
είναι. Παρά το ότι είναι φανερό πως σε μία συμφωνία «λύσης
του κυπριακού» η Τουρκία θα δεχόταν κάτι μόνο εφόσον θα
νομιμοποιούσε την παρουσία της στον βορρά και θα έκανε τον
νότο έρμαιο των απαιτήσεών της με διαφαινόμενο στόχο τον
έλεγχο όλου του νησιού.
Η περίπτωση της Κύπρου έχει τόσα κοινά με αυτή
της Τσεχοσλοβακίας. Με την διαφορά πως ο εφιάλτης
της Τσεχοσλοβακίας έληξε σε 7 χρόνια και της Κύπρου 47
χρόνια ως τώρα και χωρίς να διαφαίνεται τίποτα ουσιαστικό.
Στις 27 ως 29 Απριλίου στην Γενεύη συνέρχεται από τον ΟΗΕ
μία «πενταμερής διάσκεψη» για την «λύση του κυπριακού».
Εμφανιζόμενες θέσεις είναι της Τουρκίας: Λύση δυο κρατών
(δηλαδή νομιμοποίηση των κεκτημένων), της δε ελληνικής και
ελληνοκυπριακής πλευράς, η παλαιότερη θέση της Τουρκίας,
ήτοι διζωνική – δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.
Δηλαδή ανάμεσα σε δυο εφιαλτικά σχέδια καλούμαστε να
επιλέξουμε ποιο εφιαλτικό σχέδιο θέλουμε.
Το κυπριακό είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής.
Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Πιστεύω λοιπόν
πως η μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει είναι η απομάκρυνση
όλων των στρατευμάτων και των εποίκων από το νησί.
Ουσιαστικά της Τουρκίας αλλά και της ΕΛΔΥΚ.
Η ανάληψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν εντολής
του ΟΗΕ, προσωρινής διοίκησης του βορείου τμήματος
του νησιού, η οποία μετά από δημοκρατικές διαδικασίες,
δημοψηφίσματα και τήρηση των ευρωπαϊκών κεκτημένων
να επιτύχει διαμόρφωση μίας επανένωσης μακριά από
οποιαδήποτε δυνατότητα τουρκικής επιρροής ή παρέμβασης.

H AXEΠA τίμησε τη συμβολή της Ανάπολις
στην Ελληνική Επανάσταση
08/03/2021

Διακήρυξη για τους στενούς
δεσμούς της Ελλάδας με την
ιστορική πόλη της Ανάπολις
στην πολιτεία του Μέριλαντ,
παρέδωσαν μέλη της
ελληνοαμερικανικής οργάνωσης
ΑΧΕΠΑ στις τοπικές Αρχές
της πόλης. Η πρωτοβουλία
της ΑΧΕΠΑ εντάσσεται στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων
που πραγματοποιεί για τον
εορτασμό των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση του
1821.
Όπως υπογραμμίζεται στη διακήρυξη, η ιστορική πόλη της Ανάπολις είχε συνεισφέρει στον
ελληνικό αγώνα, καθώς υπήρχε έντονη παρουσία του φιλελληνικού κινήματος.
Τα μέλη της ελληνοαμερικανικής οργάνωσης συγκεντρώθηκαν μαζί με σημαντικούς εκπροσώπους
της πολιτείας του Μέριλαντ μπροστά από το άγαλμα του ζωγράφου Κωνσταντίνου Μπρουμίδη,
το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας έγινε για
συμβολικούς λόγους, καθώς ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης είχε ελληνική και ιταλική καταγωγή.
Γνωστός ως ο «Μιχαήλ Άγγελος των ΗΠΑ», ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης ήταν ο ζωγράφος
που είχε φιλοτεχνήσει τον εσωτερικό διάκοσμο της ροτόντας του αμερικανικού Καπιτωλίου,
κερδίζοντας μια θέση στο πάνθεο των Αμερικανών καλλιτεχνών.
Από την πλευρά του, ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Γιώργος Χωριάτης σημείωσε ότι η επιλογή
της πρωτεύουσας του Μέριλαντ αποδίδει φόρο τιμής στο ναυτικό των ΗΠΑ και της Ελλάδας αλλά
και στο πρόσωπο του φιλέλληνα Τζον Άλενς, ο οποίος ήταν ένας από τους πολλούς Αμερικανούς
που διέσχισαν τον Ατλαντικό προκειμένου να σταθούν στο πλευρό των επαναστατημένων
Ελλήνων. Στο μήνυμα που έστειλε ο δήμαρχος της Ανάπολις Γκάβιν Μπάκλει σημειωνόταν μεταξύ
άλλων:
«Είναι σημαντικό οι πολίτες και των δύο χωρών να κατανοήσουν τον ρόλο που έπαιξε η περιοχή
μας στις ελληνικές επιτροπές του 1820, όπως επίσης και την μακροχρόνια και ισχυρή σχέση που
μας ενώνει από τότε».
Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, Π. Κασφίκης
Ουάσιγκτον, ΗΠΑ
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πριν τα μαγειρέψουμε. Αν
χρησιμοποιήσουμε τα μικρά
άσπρα μανιτάρια, κόβουμε στη
μέση τα μεγάλα και αφήνουμε
ολόκληρα τα μικρότερα.

Χταπόδι με ρύζι στη γάστρα
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Συνταγή: Αστέριος Κουστούδης
Φωτογραφία: Αντωνία Κατή
Το εντυπωσιακό στη συνταγή αυτή είναι όχι μονάχα ο
συνδυασμός χταποδιού-ρυζιού αλλά η παρουσία του
ίδιου του ρυζιού! Είναι ένα νεότερο συστατικό της
ελληνικής διατροφής, μετρά πολύ λιγότερο από έναν
αιώνα και μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1960, τα
γεμιστά, τα πιλάφια και άλλα παρόμοια φαγητά που
σήμερα τα γνωρίζομε με ρύζι, μαγειρεύονταν κυρίως
με στάρι (πλιγούρι ή τραχανά). Δεν ήταν μεν άγνωστο,
ήταν όμως σπάνιο. Η συστηματική καλλιέργειά του στην
Ελλάδα ξεκίνησε με το περίφημο «Σχέδιο Μάρσαλ» και
τον Αμερικανό γεωπόνο Ουόλτερ Πάκαρντ, ο οποίος
υπέδειξε στους αγρότες πώς να καλλιεργούν το ρύζι
γύρω από το δέλτα του ποταμού Σπερχειού, ώστε να
αυξήσουν το εισόδημά τους και να έχουν πρόσβαση σε
μια θρεπτική και οικονομική τροφή.

•
•
•
•
•
•

Υλικά
• 1 χταπόδι (περίπου 1.500 γρ.), φρέσκο ή κατεψυγμένο
και ξεπαγωμένο, πλυμένο, καθαρισμένο
• 150 ml ελαιόλαδο
• 5 ξερά κρεμμύδια, χοντροκομμένα
• 5-6 καρφάκια γαρίφαλο
2 φύλλα δάφνης
150 ml λευκό ξηρό κρασί
70 ml ξίδι
2 φλιτζ. τσαγιού ρύζι για πιλάφι
2-3 κομμάτια φλούδα λεμονιού
αλάτι (λίγο), φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Διαδικασία
• Πλένουμε το
χταπόδι, το κόβουμε
σε μέτρια κομμάτια
και τα στραγγίζουμε
σε ένα σουρωτήρι.
Σε μια κατσαρόλα
ζεσταίνουμε 100 ml
από το ελαιόλαδο
και σοτάρουμε το
χταπόδι σε δυνατή
φωτιά, για 4-5 λεπτά.
Προσθέτουμε τα
κρεμμύδια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 4-5 λεπτά και
ρίχνουμε τα γαρίφαλα και τη δάφνη. Ανακατεύουμε για 1 λεπτό
μέχρι να σκορπίσουν το άρωμά τους, σβήνουμε με το κρασί και το
ξίδι και μαγειρεύουμε για 2 λεπτά, μέχρι να φύγει η αψάδα τους,
ξύνοντας παράλληλα τυχόν καμένα υπολείμματα από τον πάτο
της κατσαρόλας, με ξύλινη κουτάλα, για να διαλυθούν στο υγρό.
Προσθέτουμε 2 νεροπότηρα ζεστό νερό, αφήνουμε να πάρει μία
βράση, χαμηλώνουμε πολύ τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε με
σκεπασμένο σκεύος περίπου 50 λεπτά -1 ώρα ή μέχρι να μαλακώσει
αρκετά- δοκιμάζουμε αν είναι έτοιμο, τρυπώντας το με ένα μαχαίρι:
αν γλιστρήσει από τη λάμα, είναι έτοιμο. Βγάζουμε τα στερεά υλικά
με τρυπητή κουτάλα και τα μεταφέρουμε σε μια πιατέλα. Μετράμε
τον ζωμό της κατσαρόλας: πρέπει να είναι 4 φλιτζ. τσαγιού. Αν είναι
λιγότερα, συμπληρώνουμε με ζεστό νερό.
• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170-180°C, βάζοντας
να ζεσταθεί μαζί και μια μέτρια γάστρα. Μόλις ο φούρνος είναι
έτοιμος, βγάζουμε προσεκτικά τη γάστρα, ρίχνουμε τον ζωμό του
χταποδιού, το ρύζι και το χταπόδι με τα κρεμμύδια που αφήσαμε
στην πιατέλα. Προσθέτουμε τις φλούδες λεμονιού, πιπέρι και το
υπόλοιπο ελαιόλαδο, ανακατεύουμε ελαφρά και κλείνουμε τη
γάστρα με το καπάκι της. Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να
γίνει το ρύζι. Αν θέλουμε, ξεσκεπάζουμε τη γάστρα το τελευταίο
5λεπτο, για να πάρει ωραίο χρώμα το χταπόδι.
Πηγή:gastronomos.gr

Πράσα γιαχνί με μανιτάρια και πατάτες
Συνταγή: Εύη Βουτσινά
Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλοs
Μ’ αυτό το νόστιμο γιαχνιστό
ταιριάζει ένα ροζέ κρασί από
Ξινόμαυρο.
Υλικά
• 2/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
• 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι,
τριμμένο
• 4 μεγάλα πράσα (το λευκό
και το τρυφερό πράσινο μέρος),
σε χοντρές ροδέλες
• 3 μέτριες πατάτες, κατά
προτίμηση βιολογικές, σε μέτρια
κομμάτια
• 500 γρ.φρέσκα μανιτάρια,
της αρεσκείας μας
• 1 φλιτζ. τσαγιού πολτός
ντομάτας από ολόκληρα
ντοματάκια κονσέρβας
• 2 δαφνόφυλλα
• 1 κουτ. γλυκού μπαχάρι σε
κόκκους

• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Διαδικασία

Σε μια ρηχή και φαρδιά
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το
μισό ελαιόλαδο σε μέτρια
φωτιά και τσιγαρίζουμε το
τριμμένο κρεμμύδι για 2 - 3
λεπτά. Προσθέτουμε τα πράσα,
τα μανιτάρια και τις πατάτες,
συνεχίζουμε το σοτάρισμα για
1 λεπτό ακόμη, ανακατεύοντας,
και ρίχνουμε αμέσως λίγο
αλατοπίπερο.
Προσθέτουμε τον πολτό
ντομάτας, το υπόλοιπο
ελαιόλαδο, τα δαφνόφυλλα
και το μπαχάρι και στη
συνέχεια ρίχνουμε νερό ίσα
να μισοκαλύψει τα υλικά.
Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά,
για 30 - 40 λεπτά ή μέχρι να
μαλακώσουν οι πατάτες, να
μελώσουν τα υλικά και να
μείνουν με τη σάλτσα τους.
Νοστιμίζουμε με λίγο αλάτι και
σερβίρουμε.
Το φαγητό γίνεται και άλαδο
Θα γιαχνίσουμε μόνο του
το κρεμμύδι και μετά θα
προσθέσουμε όλα τα υλικά μαζί.
Σε αυτή την περίπτωση καλό
είναι να χρησιμοποιήσουμε
ζωμό μυρωδικών ή λαχανικών
αντί για νερό (φτιάχνουμε τους
ζωμούς χωρίς λάδι).
• Στο ποτήρι: Μ’ αυτό το
νόστιμο γιαχνιστό ταιριάζει ένα
ροζέ κρασί από Ξινόμαυρο.
Gastronomos.gr

Φασολάδα λεμονάτη με
μάραθο και αγκινάρες
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Συνταγή: Νένα Ισμυρνόγλου
Φωτογραφία: Μανώλης
Καραμανώλης
Ανοιξιάτικη η σημερινή
φασολάδα μας με τις πρώτες
αγκινάρες και τον μυρωδάτο

10 λεπτά.Ρίχνουμε τον χυμό,
το ξύσμα και τον δυόσμο,
ανακατεύουμε και σερβίρουμε,
ραντίζοντας κάθε μερίδα με
ελαιόλαδο. Συνοδεύουμε με
καπνιστή πέστροφα ή ανθότυρο.
gastronomos.gr

Το ψάρι των βουνών της εθνικής
παλιγγενεσίας (Μπακαλιάρος σε
κουρκούτι)
Από Βάσω Κατσανικάκη
24.03.2021

Τον παστό μπακαλιάρο τον είπαν ψάρι των βουνών, λόγω του ότι
είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους βουνίσιους πληθυσμούς της Ελλάδας,
αλλά και σε όλη την επικράτεια.
Χάρη στη μεγάλη ποσότητα αλατιού που περιέχει, μπορεί να
συντηρηθεί για καιρό εκτός ψυγείου και μπορεί να καταναλωθεί
όλες τις μέρες του χρόνου και σε περιοχές μακριά από θαλασσινούς
προορισμούς.
Συνηθίζεται βέβαια ανήμερα του Ευαγγελισμού και της ιστορικής
επετείου της 25ης Μαρτίου γι’ αυτό και ονομάζεται και ψάρι της
εθνικής παλιγγενεσίας.
Υλικά
300 ml ανθρακούχο νερό πολύ κρύο
180 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.
40 γραμμάρια κορν φλάουρ
500 γραμμάρια ξαρμυρισμένου(ή κατεψυγμένου) μπακαλιάρου
Λίγο ξύσμα λεμονιού (προαιρετικά)
Λίγο αλάτι για τον κατεψυγμένο μπακαλιάρο
Μίγμα από ελαιόλαδο και αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο για το
τηγάνισμα
Εκτέλεση
Βγάλτε τα ξεπαγωμένα ή ξαρμυρισμένα φιλέτα από το ψυγείο για να
έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου.
Σε ένα μπολ, ρίξτε το ανθρακούχο νερό, στη συνέχεια ρίξτε λίγο –
λίγο το αλεύρι ανακατεμένο με το κορν φλάουρ και με ένα πιρούνι
διαλύστε το καλά.

μάραθο να δίνουν τον τόνο
Υλικά
• 300 γρ. ψιλά φασόλια,
μουλιασμένα αποβραδίς και
καλά στραγγισμένα
• 3 μέτρια ξερά κρεμμύδια,
ψιλοκομμένα
• 5 καρότα, σε λεπτές φέτες ή
καρέ
• 2 καρδιές αγκινάρας, σε
φέτες
• 1/4 κουτ. γλυκού καυτερό
μπούκοβο
• 1 μάτσο μάραθος,
ψιλοκομμένος
• χυμός και ξύσμα από 1
λεμόνι
• 1 κουτ. γλυκού ξερός
δυόσμος, τριμμένος
• 90 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Διαδικασία

• Κόβουμε τα μανιτάρια
ανάλογα με το μέγεθός τους· αν
χρησιμοποιήσουμε τα μεγάλα
πορτομπέλο, αφαιρούμε το
φλούδι τραβώντας το από
την ομπρέλα τους και τα
κόβουμε σε μέτρια κομμάτια

μπούκοβο, αλάτι και πιπέρι
για περίπου 30 λεπτά, μέχρι
να μαλακώσουν κάπως,
χωρίς να προσθέσουμε νερό.
Αδειάζουμε στην κατσαρόλα με
τα φασόλια όλο το περιεχόμενο
του τηγανιού, προσθέτουμε
τον μάραθο, αλάτι και πιπέρι
και μαγειρεύουμε για άλλα

•
Στραγγίζουμε,
ξεπλένουμε τα φασόλια και
τα βάζουμε σε κατσαρόλα
με 5 φλιτζ. τσαγιού νερό. Τα
βράζουμε (ξαφρίζοντας όσο
χρειάζεται) για περίπου 50
λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.
Παράλληλα, σε ένα τηγάνι
ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
σε χαμηλή φωτιά και
σιγομαγειρεύουμε τα κρεμμύδια,
τα καρότα, τις αγκινάρες, το

Προσθέστε λίγο ξύσμα λεμονιού και ανακατέψτε καλά αλλά όχι
δυνατά για να μην σπάσουν οι φυσαλίδες.
Ρίξτε και λίγο αλάτι μόνο στην περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε
κατεψυγμένο μπακαλιάρο.
Τοποθετήστε το κουρκούτι για 30 λεπτά στο ψυγείο. Γεμίστε μια
φριτέζα ή μια κατσαρόλα με λάδι και αφήστε το να κάψει (η ιδανική
θερμοκρασία είναι 180ο C ).
Βυθίστε τα φιλέτα στο κουρκούτι και με δύο ξύλινα καλαμάκια
ή τσοπ στικς, ρίξτε τα στο καυτό λάδι προσεκτικά. Τηγανίστε τα
μέχρι να ροδίσουν, γυρίζοντας τα κατά διαστήματα (δεν θα πάρει
περισσότερο από 5 λεπτά).
Μόλις είναι έτοιμα, στραγγίστε τα με μια τρυπητή κουτάλα και
τοποθετήστε τα σε απορροφητικό χαρτί.
Διακοσμήστε με φέτες λεμονιού και συνοδέψτε τα με τηγανιτές
πατάτες και σος ταρτάρ ή ελαφριά σκορδαλιά.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ
1821-2021

Bicentennial celebrations at National Gallery get under way City extends land lease for school
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serving children with dyslexia
March 30, 2021

Vancouver City Council has agreed in principle to the extension of
a lease that will allow Fraser Academy, a school that supports children with dyslexia and other language-based learning disabilities,
to remain at their current site on West 10th Avenue.
The lease extension, which will be brought to Council for approval
this summer, will ensure the Academy can remain at the site until
July 2030. Staff and the Academy are also negotiating conditions of
an agreement that will pave the way for a minimum 60-year ground
lease that, subject to approval by Council, would allow the Academy
to redevelop the site as an expanded school, along with the development of a non-profit childcare facility.
“This is a win for kids and a win for our city,” said Mayor Kennedy
Stewart. “Fraser Academy has helped so many children learn and
grow over the years, and now thanks to the hard work of all of Council this school will be able to expand in order to welcome even more
children through its doors.”

[Costas Baltas/Reuters]
24.03.2021
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and his wife Mareva Grabowski-Mitsotakis welcomed
Britain’s Prince Charles and Camilla, Duchess of Cornwall along with their other guests to the newly refurbished National Gallery, as celebrations to mark the 200th anniversary of the Greek War of Independence in Athens got underway on Wednesday night. where the premier, Culture Minister Lina Mendoni
and National Gallery Director Marina Lambraki-Plaka will deliver addresses, followed by a tour of the
gallery and a relevant exhibition marking the anniversary.
The event will also be attended by President Katerina Sakellaropoulou, French Ambassador to Greece
Patrick Maisonneuve, British Ambassador Kate Smith, the President of the Greece 2021 committee Gianna Angelopoulos-Daskalaki and her spouse Theodoros Aggelopoulos, and Louvre Museum President
Jean-Luc Martinez.
The day’s proceedings will conclude with an official dinner at the Presidential Mansion at 8.30 p.m.
Πηγή: Η Καθημερινή

Ρώσος πρωθυπουργός: Οι σχέσεις Ρωσίας-Ελλάδας
είναι πολύ βαθύτερες στον χρόνο
INTIME PHOTO
24.03.2021
«Χρονιά ορόσημο», χαρακτήρισε
ο πρωθυπουργός της Ρωσικής
Ομοσπονδίας Μιχαήλ Μισούστιν
την επέτειο «για τα 200 χρόνια
από την έναρξη του αγώνα
του Ελληνικού λαού για
ανεξαρτησία», στην αντιφώνηση
του στο πλαίσιο του επίσημου
δείπνου στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ολόκληρη η αντιφώνηση

Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελληνικής Δημοκρατίας

«Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε
της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κυρίες και Κύριοι,
1. Κατ’ αρχάς, επιθυμώ να ευχαριστήσω τους Έλληνες φίλους μας για την φιλοξενία τους, την θερμή και
εγκάρδια υποδοχή που μας επεφύλαξαν στην Αθήνα.
– Φέτος, είναι μία χρονιά ορόσημο, η επέτειος για τα 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα του
Ελληνικού λαού για ανεξαρτησία. Ο αγώνας αυτός έφερε την πολυπόθητη λευτεριά από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Και σε αυτό είχε σημαντική συνεισφορά η Ρωσία.
– Ελλάδα και Ρωσία βοήθησαν η μία την άλλη και σε άλλες κρίσιμες στιγμές. Ρώσοι αξιωματικοί
του ναυτικού συμμετείχαν στην διεθνή ειρηνευτική αποστολή στην Κρήτη. Ρώσοι στρατιώτες και
αξιωματικοί πολέμησαν στο Μακεδονικό Μέτωπο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά και
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολέμησαν δίπλα-δίπλα με τους Έλληνες αντάρτες εναντίον
των εισβολέων Ναζί.
2. Οι σχέσεις Ρωσίας-Ελλάδας είναι πολύ βαθύτερες στον χρόνο. Εξελίχθηκαν μέσα στη διάρκεια
πολλών αιώνων και οι ρίζες τους είναι τόσο μακραίωνες όσο και η εποχή της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Οι λαοί μας μοιράζονται κοινή ιστορία, πολιτιστικές και πνευματικές αξίες. Και,
φυσικά, υπάρχει μια βαθιά, αμοιβαία συμπάθεια μεταξύ τους. Το επερχόμενο Έτος Ιστορίας ΕλληνοΡωσικού Σταυρού, θα δώσει την ευκαιρία στους λαούς και των δύο Κρατών να γνωριστούν ακόμα
καλύτερα.
3. Περιβάλλουμε με ειλικρινή αισθήματα αγάπης τις σχέσεις φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης που
παραδοσιακά έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στη Ρωσία και την Ελλάδα. Συνιστούν στέρεα βάση για
συνεργασία σε πληθώρα τομέων, από τις μεταφορές και την ενέργεια, μέχρι την αγροτική-γεωργική
επιχειρηματικότητα και την υψηλή τεχνολογία. Και, φυσικά, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε
στο γεγονός ότι οι Ρώσοι τουρίστες λατρεύουν τα Ελληνικά θέρετρα.
Αναμφίβολα, η κατάσταση με τον κορονοϊό έχει επιφέρει αλλαγές στην κοινή μας ατζέντα. Πιστεύω
ότι η Ρωσία και η Ελλάδα θα πρέπει να προβούν σε κάθε τι αναγκαίο για να ενισχύσουν τη συνεργασία
τους στην πράξη – να προαγάγουν τη συνεργασία και να εφαρμόσουν νέα υποσχόμενα έργα προς
όφελος των λαών των χωρών μας, να αναπτύξουν εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στη Ρωσία
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού συμφερόντων και
ενδιαφερόντων. Έχουμε κάθε ευκαιρία να το πράξουμε.
Παρακαλώ, αποδεχθείτε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας επ’ ευκαιρία της εθνικής εορτής της Ελληνικής
Δημοκρατίας, για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας. Εύχομαι στην Ελλάδα ευημερία, και στον φίλο λαό της
υγεία και ευτυχία.
Σας Ευχαριστώ».
Πηγή:Η Καθημερινή

“Our heartfelt thanks go to Council and the City of Vancouver for
their vision in supporting kids with dyslexia and language-based
learning differences,” said Maureen Steltman, Head of Fraser Academy. “As a result, we will be able to expand our programs, including
outreach, early intervention, and most importantly, teacher training.”
Fraser Academy, which is a non-profit society and charity, currently
provides specialized support and school for 350 students each year.

City supports the Supreme Court decision
to uphold constitutionality of carbon tax
March 25, 2021

The City of Vancouver is encouraged by today’s ruling
from the Supreme Court that Canada’s carbon pricing law
is constitutional. This decision recognizes the “irreversible
harm” if we do not act on climate change by dramatically
reducing our carbon emissions, and the need for a coordinated national approach with every province and territory
putting a price on carbon to fight the climate crisis.
“The City of Vancouver not only supports a carbon tax
but relies on it to meet our climate targets because it shifts
investments away from fossil fuels to renewable energy
and energy efficiency,” says Mayor Kennedy Stewart.
“Vancouver has participated with a number of other cities
in informing this legal challenge, specifically by explaining
how important a carbon tax is to our climate work.”
Carbon pricing is considered the most cost-effective way to
reduce emissions. The federal carbon tax benchmark will
set Canada on a path to reduce carbon pollution to meet
our international obligations, while giving each province
flexibility to determine the best local solutions to pursue.
The court decision acknowledged that climate change is
“a threat of the highest order to the country, and indeed
the world.” Adding that its “undisputed existence of a
threat to the future of humanity cannot be ignored.” This
call for urgent and collective action aligns with the call
from scientists around the world for accelerate action to
cut global emissions in half by 2030.
“Vancouver has long been considered a global leader in
sustainability,” says Doug Smith, Director of Sustainability. “We have a history of forward looking climate action;
a strong foundation of zero emissions building policies and
transportation planning, along with a thriving economy
aided by a progressive carbon tax.
Our recently approved Climate Emergency Action Plan is
more ambitious, aligned with climate science and aiming
to reduce carbon pollution by five-times the amount per
year for the next nine years than previously achieved.”
In November 2020, Vancouver City Council signaled their
collective concern for the climate crisis by approving the
Climate Emergency Action Plan (CEAP); a bold, ambitious and evidence-based plan to align with the science,
scale-up local action and get Vancouver on track to cut our
carbon pollution in half by 2030.
The CEAP is our roadmap do our fair share in preventing climate breakdown. The plan’s actions will support
residents and businesses to transition off fossil fuels and
strengthening our economy by advancing green jobs. It
focuses on equity as a core priority in the actions, acknowledging that climate change has the greatest impact on
those least responsible for causing it.
Actions within the plan are designed to avoid burdening
people who are struggling and to make these changes easier by providing incentives, removing barriers and improving infrastructure.
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Ο Παναγιώτης Γιαννάκης στο FIBA Hall Of Fame!
01/AΠΡΙΛΙΟΥ /21

Θρίαμβος για την Εθνική
Ισπανία – Ελλάδα 1-1
Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021

Η Εθνική ομάδα ξεκίνησε με θετικό τρόπο την προσπάθειά
της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέσπασε ισόπαλο 1-1
από την Ισπανία στη Γρανάδα και βλέπει με αισιοδοξία
τη συνέχεια. Οι «ρόχας» άνοιξαν το σκορ στο 33’ με
τον Μοράτα, ενώ η Ελλάδα ισοφάρισε στο 56’ με πέναλτι
που εκτέλεσε ο Μπακασέτας.
Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα μπήκε με αμυντικό
προσανατολισμό και δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να
πιέσει την Ισπανία. Οι «Φούριας Ρόχας» ήταν οι απόλυτοι
κυρίαρχοι στην αναμέτρηση και είχαν την συντριπτική κατοχή
της μπάλας.

Μία ακόμα τιμή για τον
Παναγιώτη Γιαννάκη, τον
“Δράκο” του ελληνικού μπάσκετ
που το τίμησε και το τιμάει
ακόμα…
Ο μεγάλος Παναγιώτης
Γιαννάκης συμπεριλαμβάνεται
στη νέα λίστα του FIBA Hall
Of Fame για το 2021, μαζί με
τον Έτορε Μεσίνα και τον Τσακ
Ντέιλι, τον πρώτο προπονητή
της Dream team!
O “Δράκος” είναι ο μοναδικός
που κατάφερε να κατακτήσει
το χρυσό μετάλλιο σε
Ευρωμπάσκετ ως αθλητής και
προπονητής (1987 και 2005),
ενώ με τις ίδιες ιδιότητες πήρε
το ασημένιο του 1989 και
το ίδιο στο Μουντομπάσκετ
του 2006! Χώρια φυσικά την
υπέρλαμπρη καριέρα που είχε ο
Γιαννάκης σε συλλόγους όπως
ο Άρης κι ο Παναθηναϊκός με
τον οποίο κατέκτησε την πρώτη
Ευρωλίγκα για την Ελλάδα, το
1996. Τι άλλες συστάσεις, πόσα
ακόμα γαλόνια να χρειαζόταν
αυτή η σπουδαία παγκόσμια
μπασκετική προσωπικότητα για
να ενταχθεί στο Hall Of Fame;
Νομίζουμε πως φτάνουν και
περισσεύουν…
Συστάσεις δεν χρειάζεται,
βέβαια, ούτε ο Έτορε Μεσίνα,
με τέσσερις Ευρωλίγκες στην
κατοχή του, δύο με τη Βίρτους
Μπολόνια και άλλες δύο με την
ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Ο Τσακ Ντέιλι ίσως να έγινε
περισσότερο γνωστός από
την ιδιότητα του ως ο πρώτος
προπονητής της Dream Team,

της αυθεντικής, το 1992 στη
Βαρκελώνη, αλλά δεν πρέπει
να ξεχνάμε πως ήταν ο κόουτς
των θρυλικών Bad Boys ,
των Ντιτρόιτ Πίστονς που
κατέκτησαν το πρωτάθλημα του
ΝΒΑ το 1989 και το 1990!
Οι υπόλοιποι που
συμπεριλήφθηκαν στη νέα λίστα
του FIBA Hall Of Fame, είναι
οι εξής:
Ο Μάθιου Φαγιέ από τη
Σενεγάλη, ο Σοβιετικός
Σεργκέι Ταρακάνοφ (χρυσός
Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος
Πρωταθλητής), ο πρώτος
μεγάλος Ευρωπαίος στο
ΝΒΑ, Ντέτλεφ Σρεμπφ (τρεις
φορές All Star) και επίσης οι
Όσκαρ Μογκλία (Ουρουγάη),
Στάνισλαβ Κρόπιλακ
(Τσεχοσλοβακία), Πένκα
Στογιάνοβα (Βουλγαρία), Ζαϊζιά
Ζενγκ (Κίνα), Άνα Χοράκοβα
(Τσεχία) και Τομ Μάχερ
(Αυστραλία).
Είναι μία λίστα με 12 άτομα
από αντίστοιχες χώρες που
συνολικά έχουν κατακτήσει
εννιά Ολυμπιακά μετάλλια, έξι

παγκόσμια και 23 σε αντίστοιχες
ηπείρους. Επίσης έχουν
πάρει 75 τίτλους σε εγχώρια
πρωταθλήματα και 12 διεθνείς
διοργανώσεις.
Ο ΕΣΑΚΕ, με επίσημη
ανακοίνωσή του, συνεχάρη τον
Παναγιώτη Γιαννάκη για την
είσοδό του στο Hall Of Fame,
αναφέροντας μεταξύ άλλων πως
η εν λόγω τιμή στο πρόσωπο
του “Δράκου” αντανακλά στο
σύνολο του ελληνικού μπάσκετ.
Αναλυτικά:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος του,
κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος
συγχαίρουν τον Παναγιώτη
Γιαννάκη για την είσοδο του στο
Hall of Fame της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας, FIBA.
Η τιμή που γίνεται στον
Παναγιώτη Γιαννάκη αποτελεί
επιβράβευση της αφοσίωσης
και της προσφοράς του στο
αγαπημένο μας άθλημα και
ταυτόχρονα αντανακλά στο
σύνολο του ελληνικού μπάσκετ.

Ημιτελικά Miami Open

Πάλεψε μέχρι τέλους η Σάκκαρη – Έπεσε ηρωικά με 2-1 σετ από την Αντρεέσκου
Η Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Miami OPEN
TANEA Team2 Απριλίου 2021
Μετά από έναν συγκλονιστικό ημιτελικό, η Μαρία
Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπέρβαση και
να προκριθεί στον τελικό του Miami Open.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για την Ισπανία καταγράφηκε
στο 14’ με τον Κόκε να χάνει διπλή ευκαιρία, καθώς οι δύο
προσπάθειές του σταμάτησαν σε Τσιμίκα και Τζαβέλα.
Στο 32’ ο Όλμο επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή,
αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι του Βλαχοδήμου.
Ένα λεπτό αργότερα ο Κόκε βρήκε τον Μοράτα κι αυτός
με ιδανικό τρόπο έκανε το 1-0, που ήταν και το σκορ
του ημιχρόνου.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε 2-1 από την Καναδή
Αντρεέσκου, η οποία αποδείχτηκε πιο ψύχραιμη στο
τελευταίο game και πήρε την πρόκριση.
Είναι χαρακτηριστικό πως η Αντρεέσκου πήρε τα δύο
σετ της στην κυριολεξία στον τελευταίο πόντο, αφού η
Σάκκαρη δεν την άφηνε να ξεφύγει.
Αντίθετα, η ισοφάριση της Σάκκαρη ήταν επική, αφού βρέθηκε να χάνει με 3-1 και το ανέτρεψε σε 3-6
με μία εκπληκτική αντεπίθεση.
Ο ημιτελικός ήταν τόσο αμφίρροπος, ώστε είχε διάρκεια 2 ωρών και 46 λεπτών, αγγίζοντας σχεδόν το
τρίωρο και φυσικά είχε εναλλαγές και μεγάλο σασπένς.
Η Σάκκαρη μπορούσε να πάρει αυτή την πρόκριση στον τελικό, αφού στο τρίτο σετ προηγήθηκε με
4-2.
Ωστόσο, η Αντρεέσκου την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα που έχασε το δεύτερο σετ και το γύρισε σε
5-4.

Στην επανάληψη η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι στο 56’, καθώς
ο νεοεισελθών Ίνιγο Μαρτίνεθ ανέτρεψε τον Μασούρα.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπακασέτας, ο οποίος δεν άφησε
την ευκαιρία να πάει χαμένη και με πολύ ωραίο χτύπημα
έκανε το 1-1.

Η Σάκκαρη δεν τα παράτησε, ισοφάρισε σε 6-6 και οι δύο τενίστριες οδηγήθηκαν στο τελικό tie-break
και εκεί η Καναδή ήταν πιο αποτελεσματική στις λεπτομέρειες.
Στον τελικό του Σαββάτου η Αντρεέσκου θα βρει απέναντί της την Άσλεϊ Μπάρτι η οποία νωρίτερα
επικράτησε 6-3, 6-3 κόντρα στην Ελίνα Σβιτολίνα.
Τα σετ: 7-6, 3-61 7-6

Στο 75’ οι Ισπανοί έκρυψαν
την μπάλα και μετά από
γύρισμα του Γκαγιά,
πέρασε κάτω από τα πόδια
του Ογιαρθάμπαλ,
που έχασε μεγάλη
ευκαιρία να δώσει εκ νέου
προβάδισμα στην ομάδα
του. Η συνέχεια ήταν ένας
επιθετικός μονόλογος για
τους Ισπανούς οι οποίοι όμως, δεν μπόρεσαν
να απειλήσουν την εστία του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Έξαλλος ο Πετρούνιας μετά από ατύχημα με μικρό κορίτσι στον Άγιο Κοσμά

Το τελικό 1-1 αναμφίβολα πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία
για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που ξεκινάει με
το δεξί στη διοργάνωση.
Στο δεύτερο παιχνίδι του ομίλου η Σουηδία επικράτησε
με σκορ 1-0 της Γεωργίας.
Πηγή :Zougla.gr

03/04/2021
Ένα μικρό κορίτσι φέρεται
να γλίτωσε οριακά τον
τραυματισμό κατά τη
διάρκεια της προπόνησής
της στο κλειστό γήπεδο της
γυμναστικής στον Άγιο Κοσμά,
γεγονός που έκανε έξαλλο και
τον χρυσό Ολυμπιονίκη της
Ελλάδας, Λευτέρη Πετρούνια.
Η νεαρή αθλήτρια είδε τους
ασύμμετρους ζυγούς να
καταρρέουν μπροστά της την
ώρα που τελείωνε το πρόγραμμά της, εξαιτίας της αμέλειας στη συντήρησή τους.
“Ευτυχώς το κορίτσι είναι καλά”, ενημέρωσε ο Πετρούνιας μέσα από το instagram, όπου ανέβασε και
τη σχετική φωτογραφία, ενώ στη συνέχεια έβαλλε κατά του προέδρου της Ελληνικής Γυμναστικής
Ομοσπονδίας: “Έτσι αφήσατε τη Γυμναστική κ. Βασιλειάδη!”, έγραψε ο πρωταθλητής των κρίκων.

ΠΕΡΑΣΑΝ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΑΛΟ
ΔΕ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ!
Εμείς οι Έλληνες έχουμε μια ιστορία με πολλές αδυναμίες,
πάθη, διχόνοιες που κρύβουν τις αρετές μας
και τις επιτυχίες μας.
Διακόσια χρόνια πέρασαν από την Επανάσταση του 1821
και όπως γνωρίζουμε από την ιστορία μας η Επανάσταση δεν
ξεκίνησε την ίδια μέρα και ούτε από όλα τα μέρη
της πατρίδας μας. Αν και είχε ορισθεί ως μέρα γενικής
εξέγερσης η 25η Μαρτίου 1821. Όλοι διαβάζοντας
την ιστορία μας είμαστε υπερήφανοι, αλλά έχουμε και
μελανά σημεία που δεν μπορούμε να τα σφήσουμε ή να
τα ξεχάσουμε απ΄ ότι συνέβησαν με τα πάθη και τις διχόνοιες
ανάμεσά μας.
Και δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε πολλά χρόνια πίσω. Είναι
ολοφάνερες οι διχόνοιες αναμέσα μας και σήμερα, όπου
η Κυβέρνηση κατηγορεί την Αντιπολίτευση και
η Αντιπολίτευση την Κυβέρνηση. Ακόμη μέσα μας έχουμε
το γονίδιο του εμφυλίου πολέμου ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ-ΔΕΞΙΟΙ,
ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΕΣ- ΦΑΣΙΣΤΕΣ, ΜΠΛΕ- ΠΡΑΣΙΝΟΙ και
πάει λέγοντας. Έτσι θα συνεχίσουμε την λαμπρή ιστορία
μας;
‘Εχουμε ένα χρόνο την πανδημία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και σε όλο τον κόσμο. Στην αρχή σαν Έλληνες πήγαμε πολύ
καλά. Τελευταία βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση,
η Κυβέρνηση ζήτησε από τους ιδιωτικούς ιατρούς να
συνδράμουν και να βοηθήσουν να μην καταρεύσει το
σύστημα υγείας, πολλοί λίγοι αναποκρίθηκαν και
η Κυβέρνηση με νόμο αναγκάστηκε να επιστρατεύσει
στην Αττική μερικές ειδικότητες ιατρών να ενισχύσει
τα Δημόσια Νοσοκομεία.
Aυτή η απροθυμία των περισσοτέρων ιατρών του ιδιωτικού
τομέα να προσέλθουν να συνδράμουν τους συναδέλφους τους
του Δημοσίου Συστήματος Υγείας , μας αφήνει άφωνους.
Είμαστε λαός που δεν σηκώνει κανένας ένα σκουπίδι από
το δρόμο να ομορφύνει τον τόπο του, βαδίζουμε συνεχώς
στο δρόμο του μίσους και του διχασμού. Γιατροί και
Φαρμακοποιεί έχουν ξεχάσει τον όρκο που δώσανε; Διαβάζω
τις αντιρρήσεις των Φαρμακοποιών και εξάπτομαι. Καλά
τίποτα δεν θέλουν να συνεισφέρουν στους πελάτες τους; Που
είναι η έννοια της κοινωνικής ευθύνης;
Σήμερα δεν χρειάζεται να διαβάζουμε ειδήσεις , τα γεγονότα
τα βλέπουμε ζωντανά στα τάμπλετ και στα κινητά μας την
ώρα που συμβαίνουν. Βλέπουμε για παράδειγμα
τον αστυνομικό να χτυπάει στα πόδια τον άοπλο πολίτη και
άλλος να ρίχνει τον αστυνομικό από την μοτοσικλέτα και να
τον χτυπούν. Βλέπουμε στα κανάλια μερικοί
της Κυβέρνησης με τον δικό τους τρόπο να γίνεται
προσπάθεια να το συγκαλήψουν, η δε Αντιπολίτευση με τον
δικό της τρόπο να κατηγορεί την Κυβέρνηση για βία.
Μα, ο πολίτης όταν βλέπει τις εικόνες ζωντανές δεν βλέπει
ποια είναι η αλήθεια;
Γιατί να τρώγονται Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση;
Ο λαός παρακολουθεί και βλέπει τα γεγονότα και κρίνει
τους πολιτικούς, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι
η διχόνοια που τα κόμματα σπέρνουν στο λαό με τον δικό
τους τρόπο, απλώς για να τους αποσπάσουν την ψήφο.
Οι διαδηλώσεις δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, διαδηλώσεις
γίνοντα στην Ευρώπη και παντού για την πανδημία, για τις
μάσκες, στο Ισραήλ κατά του Νετανιάχου, στην Τουρκία οι
γυναίκες διαμαρτύρονται για την αποχώρηση της Τουρκίας
από την συνθήκη για την καταπολέμιση βίας τους, στο Χονκ
Κονκ, η ζωή συνεχίζεται και οι δυνάμεις για την τήρηση της
τάξεως και του νόμου βλέπουμε παντού να δρούν με ρόπαλα,
με χημικά και με συλλήψεις. Ας το χωνέψουμε σαν Έλληνες
και να μην κατηγορούμε την δική μας κυβέρνηση όποια κι αν
είναι ότι έχει μονοπώλιο την βία.
Αυτά τα 200 χρόνια δεν αρκούν σαν Έλληνες κάποια στιγμή
να αφήσουμε το ΕΓΩ , το μίσος, τις διχόνοιες και όλα
τα πάθη που μας εμποδίζουν να πάρουμε τον δρόμο
της Αλήθειας, τον δρόμο της Αδελφοσύνης, τον δρόμο
της Αρετής, τον δρόμο του Ελληνικού Φιλότιμου;
Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Datsun, απόρθητο φρούριο
Σε μία διασταύρωση, όπου η
διέλευση των αυτοκινήτων είναι
γρήγορη, ένας γύφτος με ένα
Datsun, παραβιάζει ένα STOP
και παραλίγο να βρεθεί αγκαλιά
μαζί με τον οδηγό του Autobianchi που ερχόταν κανονικά πάνω
στη διάβαση
Πλακώνονται στα φρένα και οι
δύο, και μετά-βίας κατάφεραν
να αποφύγουν τη σύγκρουση.
Έξαλλος ο γύφτος πετάγεται έξω
από το Datsun και πλησιάζει
τον οδηγό του Autobianchi, ρίχνοντας παναγίες και
καντήλια.
Εκείνη τη στιγμή, και ενώ ο
γύφτος του τα έχει διαβάσει και
τα 12 ευαγγέλια, ανοίγει η πόρτα
του Autobianchi και βγαίνει από
μέσα ένας τύπος φουσκωτός και
πολύ γυμνασμένος, που μετά
βίας χώραγε στο Autobianchi.
Πλησιάζει το γύφτο και αρχίζει
να του φωνάζει...
- Θα σου γ@@σω τη μάνα ρε...
θα σου ξεσκίσω τον κώλο αν σε
πιάσω στα χέρια μου
ο γύφτος πανικόβλητος τρέχει
ξανά μέσα στο Datsun, κλείνει
πόρτες, παράθυρα ασφάλειες
κλπ.. Παίρνει το μικρόφωνο και
φωνάζει στον φουσκωτό τύπο:
- Κχχ.. Θα μου κλάσεις τα
αρ@ί@ια.. Κχχ..
Τα σκάγια
Ένας κυνηγός γυρίζει στο σπίτι
του με ένα λαγό. Η γυναίκα
του τον μαγειρεύει και όλη η
οικογένεια τρώει το λαγό.
Μετά από δυο ώρες τρέχει ο
μικρός γιος στο μπαμπά του:
-Μπαμπά, μπαμπά! Εκεί που
κατουρούσα βγήκαν σκάγια.
-Ποπό, θα ξέχασε η μαμά σας να
βγάλει τα σκάγια από το λαγό.
Υπομονή παιδί μου, θα περάσει.
Μετά από λίγο ο άλλο γιος:
-Μπαμπά, μπαμπά! Εκεί που
κατουρούσα βγήκαν σκάγια.
-Ναι, το ξέρω. Τι να κάνουμε,
ξέχασε η μητέρα σας να βγάλει
τα σκάγια από το λαγό.
Και τέλος ο μεγάλος ο γιος:
-Μπαμπά, μπαμπά!
-Ναι, ξέρω. Εκεί που
κατουρούσες βγήκαν σκάγια.
-Καμία σχέση! Εκεί που τον
έπαιζα, σκότωσα τον παππού!
Το κρεμμύδι
Μια φορά ήταν ένας παπάς
και μια παπαδιά. Ο παπάς είχε
πρόβλημα με το πόδι του. Πάει
στον ιατρό και ο ιατρός του λέει:
- “Πρέπει να κάνεις εγχείρηση.”
Κατά την ώρα της εγχείρησης
χάνουν το ένα οστό, και να
γίνεται πανικός μέσα στο
χειρουργείο. Τέλος πάντων
βάζουν ένα κρεμμύδι στη θέση
του οστού. Μετά από ένα μήνα
πάει ο παπάς στον ιατρό. Λέει ο
παπάς τότε στον ιατρό:
- “Γιατρέ μου πήγε τίποτες
στραβά με την εγχείρηση μου;”
τότε του λέει ο γιατρός:
- “Μάλιστα βάλαμε στην θέση
του οστού σας ένα κρεμμύδι.”
και απαντάει ο παπάς:
- “Α! για αυτό όταν π@@@@
σα την παπαδιά δάκρυζαν τα
μάτια της.”
Σχολικος ερωτας!
- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί
ποτέ καμιά δασκάλα στο
σχολείο;
- Τι μου θύμησες τώρα γιέ μου!
Φυσικά!
- Και τι έγινε;
- Τίποτα..... Το έμαθε η
μάνα σου και σου αλλάξαμε
σχολείο...!!!
H mercedes
Ένας Λαρισαίος με την

καινούρια του Μερσεντές πάει
στο κοσμηματοπωλείο να πάρει
στην αρραβωνιαστικιά του ένα
δώρο.(Πολύ χρήμα) Ξεχνάει
όμως το φλας αναμμένο. Πάει
μέσα. Ο κοσμ/πώλης: Πό πο ρε
συ! Κινούριο αμάξι; Λαρισαίος:
Ναι σ ιρέσι; Ο κοσμ/πώλης: Ναι,
αλλά το φλας ρε συ. Λαρισαίος:
Αν το φλάω λέει. Σα τα μάτια
μου το φλάω
Οι Λαρισαίοι χωριάτες
Ήταν δυο χωριάτες στον κάμπο
και θέριζαν. Ξαφνικά περνούν
από πάνω τους δύο Μιράζ 2000
(αεροπλάνα).
Λέει ο ένας:
- Το είδες;
- Τι ήταν; ρωτά ο άλλος.
- Μιράζ 2000!
Σιγά μη μοιράζει και
πεντοχίλιαρα, απαντά ο άλλος.

- Πώς θα πεις στα αγγλικά σε
έναν τουρίστα “έλα εδώ”; τον
ρωτάει ο διευθυντής.
- Come here!
- Κι άμα θες να του πεις
“πήγαινε εκεί”;
- Θα πάω σε εκείνο το σημείο
και θα του πω: “Come here!
Αγγαρεία και Ευχαρίστηση

Οι μοναχές έκαναν ποδήλατο
και γελούσαν ασταμάτητα και
πηδούσαν πάνω κάτω στη σέλα
και τους λέει η μοναχή που δεν
έκανε ποδήλατο ησυχάστε γιατί
θα βάλω τις σέλες στη θέση
τους.

Στο στρατό στην πρωινή
αναφορά ο διοικητής εξηγεί την
διαφορά μεταξύ αγγαρείας και
ευχαρίστησης.
- Για να δούμε αν κατάλαβες,
ρωτάει έναν φαντάρο. Όταν
κάνω έρωτα με την γυναίκα μου
τι είναι αυτό για μένα : αγγαρεία
ή ευχαρίστηση;
Ο φαντάρος προβληματισμένος
το σκέφτεται λίγο:
- Ευχαρίστηση, κ Διοικητά.
- Και πως το ξέρεις αυτό παιδί
μου;
- Να κ Διοικητά, αν ήταν
αγγαρεία θα στέλνατε εμένα!!!!

....για γκολφ....

Δυο Πόντιοι στο κλαμπ

Ένας άνδρας πήγε στις πρώτες
βοήθειες με μαύρα μάτια και
αίματα στο κεφάλι.
«πως έγινες έτσι?» ρωτάει ο
γιατρός
«Λοιπόν» λέει ο άνδρας «πήγα
για γκολφ με τη γυναίκα μου και
ένα μπαλάκι χάθηκε,
καθώς παίζαμε με τα άλλα
μπαλάκια κοντά στο φράχτη
ήταν μια αγελάδα και είδα
κάτι άσπρο κάτω από την ουρά
της αγελάδας ,την πλησίασα
σήκωσα την ουρά
και εκεί ήταν της γυναίκας μου
το μπαλάκι και εκεί έκανα το
τραγικό λάθος»
-«τι έκανες ?» ρωτάει ο γιατρός .
-« καθώς σήκωσα την ουρά της
αγελάδας, είπα στη γυναίκα μου
αυτό μοιάζει με το δικό σου»

Λέει ο ένας πόντιος στον άλλο
μέσα στο club:
- Ρε συ τι είναι αυτό εκεί;

1 εκατομμύριο χρόνια

-Ναι αγάπη μου έτσι είναι.

Ένας άνδρας περιφέρεται σε
ένα πάρκο, αναλογιζόμενος
όλες αυτές τις αναπάντητες
ερωτήσεις σχετικά με την ζωή
και το σύμπαν, καθώς και για
τις δικές του ανησυχίες. Μην
μπορώντας να βρει απαντήσεις
ζήτησε την βοήθεια του Θεού.

Φεύγει ο γκόμενος τρέχοντας
από το σπίτι και ο πόντιος με
την γυναικα του ξαπλώνουν στο
κρεβάτι και κοιμούνται.

Μοναχές

- Θεέ, Θεέ. Είσαι εδώ;
- Τι σου συμβαίνει παιδί μου,
απάντησε ο Θεός.
- Έχω μερικές ερωτήσεις. Θα σε
πείραζε να σου τις πω;
- Εμπρός παιδί μου. Πες μου
αυτά που θες να ρωτήσεις.
- Θεέ, τί είναι ένα εκατομμύριο
χρόνια για σένα;
- Ένα εκατομμύριο χρόνια για
μένα είναι μια στιγμή.
- Χμμ, Θεέ μου, τί είναι ένα
δισεκατομμύριο ευρώ για σένα;
- Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για
μένα αξίζουν μια δεκάρα.
Ο άνδρας σηκώνει τα φρύδια
του και εξαπολύει την τελευταία
του ερώτηση στον Θεό:
- Ω Θεέ μου, μπορώ να έχω μια
δεκάρα;
Και ο Θεός χαρωπά του
αποκρίνεται:
- Και βέβαια, γιε μου... Μια
στιγμή...!
Τρείς Τρελοί
- Εγώ είμαι ο Καραϊσκάκης!
Έχω τη στολή του.
- Όχι, εγώ είμαι, μου το είπε ο
Θεός.
Και λέει ο τρίτος:
- Ψέματα λέει, εγώ δεν του είπα
τίποτα!
Come here!
Πάει ένας Κρητικός να
προσληφθεί σε ένα ξενοδοχείο:

- Ηχείο απαντάει.
- Σιγά μην είναι και η Μυτιλήνη,
λέει ο άλλος.
Η Μονοκατοικία
Γυρνάει μια μέρα ένας πόντιος
από την δουλειά του και βλέπει
τη γυναίκα του στο κρεβάτι με
έναν άλλο.
-Τι γίνεται εδώ??!!
-Να... κάναμε party στον πάνω
όροφο,μου έπεσε το παντελόνι
και ήρθα να το πάρω
-Γυναικα έτσι είναι?

Στις 3 η ώρα το βραδυ ξυπνάει
η γυναικα και βλέπει τον άνδρα
της να χτυπάει το κεφάλι του
στον τοίχο.
-τι έπαθες άνδρα μου?
-Τώρα θυμήθηκα ότι μένουμε σε
μονοκατοικία!!!
Ο κατάσκοπος
Ο Γιωρίκας μαζί με 2
Αμερικανούς εκπαιδεύεται για
κατάσκοπος. Μετά από 3 μήνες
αφού τελείωσε η εκπαίδευση
τους, έπρεπε να περάσουν από 3
στάδια βασανιστηρίων, όποιος
ήταν πιο έμπιστος και δεν
μαρτυρούσε τα μυστικά που είχε
μάθει θα έπαιρνε και το δίπλωμα
του.
Αρχίζουν λοιπόν πρώτα,
τον έναν Αμερικανό δεν
προλαβαίνει να τελειώσει το
πρώτο βασανιστήριο τα λέει
όλα, επίσης και ο δεύτερος τα
ίδια, φτάνουν και στον Γιωρίκα,
πρώτο στάδιο το περνάει,
δεύτερο σκληρό καρύδι δεν
λυγίζει με τίποτα, το τρίτο
βασανιστήριο ήταν ξύλο κάθε
μέρα και εδώ άντεξε το παλικάρι
μας, 2 μέρες ξύλο, τρεις μέρες,
την τέταρτη μέρα η επιτροπή
που δεν μπορούσε να πιστέψει
την τόση αντοχή του, πηγαίνουν
να δουν στο κελί του τι κάνει, ο
Γιωρίκας με τις δυο του παλάμες
στον τοίχο χτυπάει το κεφάλι
του και λέει: “θυμήσου τα ρε
μ#λ#κα, θυμήσου τα!!!”
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CELEBRATING 200 YEARS OF INDEPENDENCE
1821 - 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Vancouver 25-03-2021
A most beautiful celebration for all Greeks of Vancouver
was held today to commemorate the 200th Anniversary
of Greek Independence Day! ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ! It all
began with a parade beginning at St. Nicholas to view
and admire the 56 flags flying high and proud throughout
Vancouver ending at St. George’s where the wreaths were
placed in honour of the fallen! Philoptochos had prepared
halva package treats for all to enjoy.
Lizette Pappas
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ , ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ
Χρόνια πολλά στους απανταχού
Έλληνες και στο μακρυνό
Βανκούβερ του Δυτικού
Καναδά, χάρη στις προσπάθειες
της ελληνικής ομογένειας και
τον καίριο συντονισμό
της Πρεσβείας μας
στην Οττάβα και προσωπικά
της Πρέσβεως κυρίας
Κωνσταντίνας Αθανασσιάδου
καταφέραμε να εορτάσουμε
και φέτος παρά τους αυστηρούς
περιορισμούς της πανδημίας
την λαμπρή επέτειο
των 200 χρόνων της Ελληνικής
Επανάστασης. Χρόνια πολλά.
Γενική Πρόξενος της Ελλάδας
στο Βανκούβερ
Ελένη Γεωργοπούλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 15

CANADIANS OF GREEK HERITAGE CELEBRATE 200 YEARS OF GREECE’S INDEPENDENCE
HONOURING OUR GREEK REVOLUTIONARY HEROES

THEODOROS KOLOKOTRONIS GeorGIOS Karaiskakis

Rigas Feraios

KITSOS TZAVELAS

Athanasios Diakos

ODYSSEAS ANDROUTSOS

Nikitaras

ConstantinE Kanaris

ANDREAS Miaoulis

MARKOS BOTSARIS

Papaﬂessas

GERMANOS III of Old Patras

Manto Mavrogenous

Laskarina Bouboulina

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ
M AR CH 25

1821

1821 - 2021

Σ
Τ
Ο
Υ
Σ

ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821

SPONSORED BY

MARCH 25 2021
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BURNABY
HEIGHTS
CENTRE

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής

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!

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

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

Vancouver city. 25th of March 2021
A parade of cars, trucks, vans, sport cars and motorcycles, are showing some celebrations
of the big day like that!!!
Its the Greek Independence day and it takes place every year on March 25. It’s a day when
Greeks all over the world celebrate the country’s rebellion from the Ottoman Empire. In 2021,
it’s the bicentennial celebration, which means it’s been 200 years since the country’s freedom
movement began

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.

Ο Μητσοτάκης στο
αεροπλανοφόρο
Αϊζενχάουερ
12

(photos)

Δημοσιεύτηκε 23 Μαρτίου 2021
Το αεροπλανοφόρο του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών USS
Dwight D. Eisenhower που είναι ελλιμενισμένο στη ναυτική βάση
της Σούδας, επισκέφτηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο διοικητής των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και την Αφρική, Ναύαρχος Robert Burke, και ο Υποναύαρχος Scott Robertson, διοικητής της ομάδας κρούσης της οποίας ηγείται το «Eisenhower», ενώ ξεναγήθηκε στο αεροπλανοφόρο από τον πλοίαρχο Paul Campagna.
«Αυτή την εβδομάδα καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης σκεφτόμαστε τους δεσμούς που μας ενώνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεσμοί
οι οποίοι δεν είναι μόνο κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, είναι πρωτίστως δεσμοί αξιακοί.
Ενθυμούμαστε ότι ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε πολύ συχνά με τον Thomas Jefferson», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι «η στρατιωτική συνεργασία
Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδος βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά επισκέφθηκε υπόστεγο όπου φυλάσσεται ελικόπτερο MH-60R
«Romeo», ένα από τα πλέον σύγχρονα ελικόπτερα του αμερικανικού Ναυτικού. Η Ελλάδα έχει
υπογράψει σύμβαση για την απόκτηση τεσσάρων τέτοιων ελικοπτέρων σε πρώτη φάση, συν
ακόμα τρία στη συνέχεια. Τα πρώτα θα παραληφθούν στα μέσα του 2022. Ο Πρωθυπουργός
ενημερώθηκε από το πλήρωμα για τις ποικίλες επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους και
για τον χειρισμό του.

δέσμευση να προάγουμε την σχέση αυτή σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο»,
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, κατά τον χαιρετισμό του ο Πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt.

«Θα ήθελα να τονίσω πόσο μεγάλη τιμή είναι για μένα προσωπικά, αλλά και για την εθνική μας
αποστολή που έχουμε μαζί μας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και το επιτελείο
του, από την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, στο αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower, στη
βάση της Σούδας, σήμερα. Η βάση αποτελεί σημείο αναφοράς της Αμυντικής μας συνεργασίας. Η
στήριξη που προσφέρει η Ελλάδα είναι απαραίτητη για την παρουσία των ΗΠΑ στην Ανατολική
Μεσόγειο. Τονίζω ακόμα την απόφαση του Προέδρου Biden αλλά και την προσωπική του

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός περπάτησε στο κατάστρωμα και στον διάδρομο
απονήωσης και προσνήωσης, όπου βρίσκονταν «παρατεταγμένα» μαχητικά
αεροπλάνα F/A-18. Ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του
αεροπλανοφόρου, τον οπλισμό του και τους μηχανισμούς που διαθέτει για την
ασφαλή απονήωση και προσνήωση αεροσκαφών που κινούνται με εξαιρετικά
μεγάλες ταχύτητες. Σημειώθηκε επίσης η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στις
ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ, με κορωνίδα τη Σούδα, για την
προάσπιση κοινών αξιών και συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.
Αναλυτικά ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του ανέφερε:
«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι, σήμερα, στη Σούδα επισκεπτόμενος το
αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower. H στρατιωτική
συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδος βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά
επίπεδα. Η βάση της Σούδας είναι η μόνη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει
Αμερικανικά πλοία αυτού του μεγέθους καθώς η χώρα μας ενισχύει και
επενδύει στην αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεών της, η στρατιωτική
συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.
Αυτή την εβδομάδα καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης σκεφτόμαστε τους δεσμούς που μας ενώνουν με τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Δεσμοί οι οποίοι δεν είναι μόνο κοινωνικοί, πολιτικοί,
οικονομικοί, είναι πρωτίστως δεσμοί αξιακοί. Ενθυμούμαστε ότι ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε πολύ συχνά με τον Thomas Jefferson.
Και δεν ξεχνάμε, βέβαια, ότι στην 22η στροφή του Ύμνου στην Ελευθερία υπάρχει αναφορά του Διονύσιου Σολωμού στη «Γη του Βάσιγκτον». Οι δεσμοί, λοιπόν, που ενώνουν
τις δύο χώρες είναι περισσότερο ισχυροί παρά ποτέ και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τον Αμερικανό Πρόεδρο, Joe Biden, για το πολύ θερμό μήνυμα με το
οποίο ο ίδιος χαιρέτησε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης».
Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης, ο Πρωθυπουργός
είχε συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα,
Geoffrey Pyatt, τον Αντιναύαρχο Burke, τον Υποναύαρχο
Robertson και τον καπετάνιο Campagna. Από ελληνικής
πλευράς στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός
Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ,
Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης και η Διευθύντρια του
Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης
Ελένη Σουρανή.
Κατά την αναχώρησή του ο Πρωθυπουργός έλαβε από το
πλήρωμα συμβολικά δώρα, την ομαδική φωτογραφία που
είχε ληφθεί νωρίτερα, ένα νόμισμα και ένα καπέλο από
την ομάδα του αμερικανικού στόλου στην οποία υπάγεται
το αεροπλανοφόρο.
Το USS Dwight D. Eisenhower ηγείται ναυτικής δύναμης
κρούσης που διαθέτει, μεταξύ άλλων, καταδρομικά
τύπου Ticonderoga και αντιτορπιλικά τύπου Arleigh
Burke. Κατά την πλεύση προς την Κρήτη στην ομάδα
του ενσωματώθηκε η φρεγάτα «Ψαρά» του Πολεμικού
Ναυτικού, ενώ έγιναν ασκήσεις συνεκπαίδευσης με τη
συμμετοχή δύο ελληνικών υποβρυχίων και μαχητικών
της Πολεμικής Αεροπορίας.»
Πηγή: dailypost.gr

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε.

σταθερότητας.

H E.E καλεί την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες
Κοινή Ανακοίνωση των ηγετών της ΕΕ για την Ανατολική
Μεσόγειο

• Εκτιμούμε τη φιλοξενία
από την Τουρκία περίπου
4 εκατομμυρίων Σύρων
προσφύγων και συμφωνούμε
ότι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τους πρόσφυγες
και τις κοινότητες υποδοχής
θα συνεχιστεί. Καλούμε την
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση
στο Συμβούλιο για τη συνέχιση
της χρηματοδότησης των Σύρων
προσφύγων στην Τουρκία,
καθώς και στην Ιορδανία, στον
Λίβανο και σε άλλες χώρες της
περιοχής.

25.03.2021

H E.E καλεί την Τουρκία
να απέχει από μονομερείς
ενέργειες, όπως αναφέρει η
κοινή ανακοίνωση των 27
ηγετών των κρατών μελών, η
οποία χαιρετίζει την έκθεση
που εκπόνησε ο Ύπατος
Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
έτοιμη να συνεργαστεί με την
Τουρκία με έναν σταδιακό,
αναλογικό και αναστρέψιμο
τρόπο για την ενίσχυση της
συνεργασίας σε διάφορους
τομείς κοινού ενδιαφέροντος και
τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων
κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Ιουνίου.
«Εάν η Τουρκία επιστρέψει
σε μονομερείς ενέργειες
ή προκλήσεις ειδικά στην
Ανατολική Μεσόγειο, η ΕΕ
θα σταματήσει τη θετική
προσέγγιση», τόνισε
η Πρόεδρος της Κομισιόν κατά
τη συνέντευξη Τύπου.
«Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Δεκεμβρίου η Τουρκία έχει
δείξει μία πιο εποικοδομητική
στάση, συμπεριλαμβανομένων
των διμερών σχέσεων με αρκετά
κράτη -μέλη της ΕΕ. Αυτά είναι
θετικά και ευπρόσδεκτα βήματα
πάνω στα οποία πρέπει να
προσπαθήσουμε να χτίσουμε»,
ανέφερε η Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάιεν.
Συμπλήρωσε ότι «ωστόσο,
γνωρίζουμε ότι αυτή η πρόοδος
της αποκλιμάκωσης παραμένει
εύθραυστη. Μαζί με τον
Ύπατο Εκπρόσωπο Μπορέλ,
εκπονήσαμε μία έκθεση για
την κατάσταση των πολιτικών,
οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων, όπως επίσης με
μέσα και επιλογές για το πώς
θα προχωρήσουμε με αυτή τη
σχέση».
Ταυτόχρονα, επισήμανε
ότι λαμβάνοντας υπόψη τη
θετική στάση της Τουρκίας
υπάρχουν θετικά βήματα
που επιτρέπουν προοδευτική
και αναλογική προσέγγιση
προσθέτοντας ότι υπήρξε
απόφαση να ακολουθηθεί διπλή
προσέγγιση. «Εάν η Τουρκία δεν
προχωρήσει εποικοδομητικά,
εάν επιστρέψει σε μονομερείς
ενέργειες ή προκλήσεις ειδικά
στην Ανατολική Μεσόγειο
θα διακόψουμε τα μέτρα
συνεργασίας», υπογράμμισε.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Σαρλ Μισέλ, δήλωσε ότι
«η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
παραμείνει επιφυλακτική ως
προς την βελτιωμένη σχέση
της με την Τουρκία, η οποία
θα πρέπει να διατηρήσει την
πρόσφατη μετριοπαθέστερη
συμπεριφορά», προσθέτοντας
ότι είναι πιθανόν ότι θα
πραγματοποιήσει επίσκεψη στην
Τουρκία τον επόμενο μήνα.
«Πραγματικά ελπίζουμε ότι θα
είναι δυνατή η βελτίωση της
σχέσης μας με την Τουρκία,
αλλά ταυτόχρονα είναι για
μας σημαντικό η Τουρκία να
διατηρήσει την θετική της
συμπεριφορά, μία μετριοπαθή
συμπεριφορά», είπε και
συμπλήρωσε: «Παραμένουμε
επιφυλακτικοί και
προσεκτικοί και πραγματικά
βρισκόμαστε σε επαφή με
τις τουρκικές αρχές για να
πραγματοποιήσουμε επίσκεψη
στην Τουρκία πιθανόν τον

Απρίλιο».
Ικανοποίηση εξέφραζαν
νωρίτερα κυβερνητικά στελέχη
για την κοινή δήλωση των «27».

Η τουρκική αντίδραση
Η Τουρκία χαιρέτισε τις
προσπάθειες και την ρητορική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την προώθηση της πρόσφατης
θετικής ατμόσφαιρας ανάμεσα
στις Βρυξέλλες και την Άγκυρα,
αλλά απέρριψε τις ευρωπαϊκές
επικρίσεις για τις τουρκικές
επιχειρήσεις στην ανατολική
Μεσόγειο.
Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει
πως ελπίζει ότι η αιρεσιμότητα
στα βήματα τα οποία η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την
πρόθεση να κάνει και η αναβολή
τους για την επόμενη ευρωπαϊκή
σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο δεν
θα κάνουν να χαθεί η θετική
δυναμική, ενώ κατηγορεί την ΕΕ
ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο,
χαρακτηρίζοντας παράνομες
τις τουρκικές επιχειρήσεις στην
ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτικά, η Κοινή
Ανακοίνωση αναφέρει:
• «Πραγματοποιήσαμε μια
συζήτηση για την κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο και
για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την Τουρκία
και χαιρετίσαμε την Κοινή
Ανακοίνωση σχετικά με την
“Κατάσταση των πολιτικών,
οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας”
που εκπόνησε ο Ύπατος
Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή όπως ζητήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον
Δεκέμβριο του 2020.
• Υπενθυμίζουμε το
στρατηγικό συμφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για
ένα σταθερό και ασφαλές
περιβάλλον στην Ανατολική
Μεσόγειο και για την ανάπτυξη
μιας συνεργατικής και αμοιβαία
επωφελούς σχέσης με την
Τουρκία. Χαιρετίζουμε την
πρόσφατη αποκλιμάκωση στην
Ανατολική Μεσόγειο μέσω
της διακοπής των παράνομων
δραστηριοτήτων γεώτρησης,
της επανάληψης των διμερών
συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας και των επικείμενων
συνομιλιών για το Κυπριακό
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών.
• Με την προϋπόθεση
ότι διατηρείται η τρέχουσα
αποκλιμάκωση και ότι
η Τουρκία εμπλέκεται
εποικοδομητικά και
υπόκειται στις προϋποθέσεις
που αποφασίστηκαν
στα συμπεράσματα του
προηγούμενου Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, προκειμένου
να ενισχυθεί περαιτέρω η
πρόσφατα θετική δυναμική, η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη

να συνεργαστεί με την Τουρκία
με έναν σταδιακό, αναλογικό
και αναστρέψιμο τρόπο για
την ενίσχυση της συνεργασίας
σε διάφορους τομείς κοινού
ενδιαφέροντος και τη λήψη
περαιτέρω αποφάσεων κατά
τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Ιουνίου.
• Σχετικά με την οικονομική
συνεργασία, καλούμε την
Επιτροπή να εντείνει τις
συνομιλίες με την Τουρκία
για να αντιμετωπιστούν οι
τρέχουσες δυσκολίες στην
εφαρμογή της Τελωνειακής
Ένωσης, διασφαλίζοντας την
αποτελεσματική εφαρμογή
της σε όλα τα κράτη μέλη,
και καλούμε παράλληλα το
Συμβούλιο να εργαστεί για
την εντολή εκσυγχρονισμού
της τελωνειακής ένωσης. Μια
τέτοια εντολή μπορεί να εκδοθεί
από το Συμβούλιο υπό την
επιφύλαξη πρόσθετων οδηγιών
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Είμαστε διατεθειμένοι να
ξεκινήσουμε διάλογο υψηλού
επιπέδου με την Τουρκία
για να συζητήσουμε θέματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως
η δημόσια υγεία, το κλίμα και
η αντιτρομοκρατία, καθώς και
περιφερειακά θέματα.
• Καλούμε την Επιτροπή να
διερευνήσει πώς να ενισχύσει
τη συνεργασία με την Τουρκία
σχετικά με τις επαφές μεταξύ
της κοινωνίας των πολιτών και
την κινητικότητα.
•
Καλούμε την Τουρκία
να απέχει από νέες προκλήσεις
ή μονομερείς ενέργειες κατά
παράβαση του διεθνούς δικαίου.
Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή
ανακοίνωση, επιβεβαιώνουμε
την αποφασιστικότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε
περίπτωση τέτοιων ενεργειών,
να χρησιμοποιήσει τα μέσα
και τις επιλογές που έχει στη
διάθεσή της για να υπερασπιστεί
τα συμφέροντά της και τα
συμφέροντα των κρατών
μελών της, καθώς και για τη
διατήρηση της περιφερειακής

• Όσον αφορά τη διαχείριση
του μεταναστευτικού, στο
πλαίσιο της ευρύτερης
στρατηγικής της ΕΕ που
περιλαμβάνει όλες τις
μεταναστευτικές οδούς,
θα πρέπει να ενισχυθεί η
συνεργασία με την Τουρκία,
ιδίως σε τομείς όπως η
προστασία των συνόρων, η
καταπολέμηση της παράνομης
μετανάστευσης, καθώς και
η επιστροφή των παράτυπων
μεταναστών και των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο
στην Τουρκία, σύμφωνα με
τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, που
εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.
• Υπενθυμίζουμε τα
προηγούμενα συμπεράσματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και παραμένουμε πλήρως
δεσμευμένοι για μια συνολική
διευθέτηση του Κυπριακού
σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ
(ιδίως τις αποφάσεις 550,
789, 1251). Προσβλέπουμε
στην επανάληψη των
διαπραγματεύσεων υπό την
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών,
στις οποίες η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα συμμετάσχει
ως παρατηρητής και θα
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη

13

στήριξη των διαπραγματεύσεων,
μεταξύ άλλων διορίζοντας έναν
εκπρόσωπο στην αποστολή
Καλών Υπηρεσιών
των Ηνωμένων Εθνών.
• Το κράτος δικαίου και
τα θεμελιώδη δικαιώματα
παραμένουν βασικό μέλημα.
Η στόχευση πολιτικών
κομμάτων και μέσων
μαζικής ενημέρωσης και
άλλες πρόσφατες αποφάσεις
αντιπροσωπεύουν μεγάλη
οπισθοδρόμηση για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και
έρχονται σε αντίθεση με τις
υποχρεώσεις της Τουρκίας για
σεβασμό της δημοκρατίας,
του κράτους δικαίου και των
δικαιωμάτων των γυναικών.
Ο διάλογος για τέτοια θέματα
παραμένει αναπόσπαστο μέρος
της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας.
• Σύμφωνα με το κοινό
συμφέρον της ΕΕ και της
Τουρκίας για την ειρήνη και τη
σταθερότητα στην περιοχή τους,
αναμένουμε από την Τουρκία
και όλους τους πρωταγωνιστές
να συμβάλουν θετικά στην
επίλυση περιφερειακών κρίσεων
όπως στη Λιβύη, στην Συρία,
στο Νότιο Καύκασο και θα
παραμείνουμε σε εγρήγορση σε
αυτό το θέμα.
• Καλούμε τον Ύπατο
Εκπρόσωπο να προχωρήσει
στις εργασίες της Πολυμερούς
Διάσκεψης για την Ανατολική
Μεσόγειο.
• Θα συνεχίσουμε να
παρακολουθούμε στενά τις
εξελίξεις και θα αναζητήσουμε
μια συντονισμένη προσέγγιση
με τους εταίρους. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο θα επανέλθει στο
θέμα αυτό κατά τη σύνοδό του
τον Ιούνιο».
Πηγή: Η Καθημερινή

Σε κυκλοφορία το νέο αναμνηστικό μεταλλικό
κέρμα των 2 ευρώ
Το κέρμα με θέμα, «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» κόπτεται-τυπώνεται εφάπαξ σε ποσότητα
1,5 εκατ. τεμαχίων
Tίθεται σε κυκλοφορία
από το υπουργείο
Οικονομικών νέο
αναμνηστικό μεταλλικό
κέρμα των 2 ευρώ, με
θέμα, «200 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ». Το
κέρμα αυτό κόπτεταιτυπώνεται εφάπαξ σε
ποσότητα 1,5 εκατ.
τεμαχίων, με την
παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από
τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής.
Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης
του κέρματος είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά
κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2021

Vetral Ltd

Antonios Lentzakis

E-Mail: euroimports604@gmail.com

TEL: 604-600-5331

Shower Doors
Glass backsplash
Glass Railing
Patio Doors glass-Pak
r
Table Tops
tio Tabletops
Wo
m
o
t
s
Mirros
Cu
Fireplace Glass

Repairs and Replacement: Broken glass-Foggy glass
Tiles Installations (Wall-Floors bathrooms)
Προσφέρουμε εγγυημένη και ταχύτατη
εξυπηρέτηση

14

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κραδασμοί στη Wall Street από την πτώση του «Αρχηγού»

Το Ιράν «ρήμαξε» τις αμερικανικές
φάλαγγες προς την Συρία: Επτά
επιθέσεις - Κόλαση φωτιάς
29/03/2021

Μετά τις μαζικές πωλήσεις μετοχών από το Archegos, η ViacomCBS έχασε τη μισή
χρηματιστηριακή αξία της μέσα στην περασμένη εβδομάδα, ενώ τόσο η ελβετική Credit Suisse
όσο και η ιαπωνική Nomura ενέγραψαν ζημίες και είδαν τις μετοχές τους σε ελεύθερη πτώση
στην αρχή της εβδομάδας (φωτ. SHUTTERSTOCK).
01.04.2021
Ενα άγνωστο μέχρι πριν από λίγες ημέρες hedge fund με την επωνυμία Archegos Capital Management, που ίσως προδίδει τη ματαιοδοξία του ιδρυτή του, αφού δεν είναι παρά η ελληνική λέξη
«αρχηγός», εκμεταλλεύθηκε τα χαμηλά επιτόκια της Federal Reserve, επιδόθηκε σε εκτεταμένο
δανεισμό, συγκέντρωσε δυσθεώρητα κέρδη με μυστικά στοιχήματα και κατέρρευσε παταγωδώς
προκαλώντας χάος στη Wall Street και απώλειες σε τράπεζες, με τους κραδασμούς να γίνονται
αισθητοί από τη Ζυρίχη μέχρι το Τόκιο.
Οπως σχολιάζει σχετικό ρεπορτάζ του CNN, πρόκειται για μια συνήθη ιστορία που επαναλαμβάνεται
και αλλάζουν μόνο τα ονόματα. Η ιστορία του Archegos, που γνώρισε μια διαστημική άνοδο ανάλογη
εκείνης της μετοχής της GameStop τον Ιανουάριο, αποτελεί θλιβερή υπενθύμιση των κινδύνων που
εγκυμονούν ο ανεξέλεγκτος δανεισμός, τα μυστικά στοιχήματα, τα παράγωγα που διευκολύνουν τα
στοιχήματα να παραμένουν κρυφά, αλλά ακόμη και τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια που επιτρέπουν
τον ανεξέλεγκτο δανεισμό. Η πτώση του «Αρχηγού» άρχισε την Παρασκευή, όταν οι τράπεζες της
Wall Street πίεσαν την παράτολμη εταιρεία να «κλείσει» τα στοιχήματά της. Μη διαθέτοντας επαρκή
ρευστότητα, το fund προχώρησε σε μαζικές πωλήσεις μετοχών οδηγώντας σε κατάρρευση τις μετοχές
κολοσσών των ΜΜΕ, όπως οι ViacomCBS και Discovery, τις οποίες είχε οδηγήσει στα ύψη.
Ηταν τέτοια η έκταση των μαζικών πωλήσεων που ακολούθησε, ώστε η Viacom έχασε τη μισή
χρηματιστηριακή αξία της μέσα στην περασμένη εβδομάδα. Και βέβαια, οι μεγάλες τράπεζες
υπέστησαν ζημίες δισ. δολαρίων εξαιτίας της μεγάλης έκθεσής τους στο Archegos. Τόσο η ελβετική
Credit Suisse όσο και η ιαπωνική Nomura ενέγραψαν ζημίες και είδαν τις μετοχές τους σε ελεύθερη
πτώση στην αρχή της εβδομάδας, καθώς έσπευσαν να προειδοποιήσουν για μείωση των εσόδων τους.
Το εκπληκτικό στην υπόθεση Archegos είναι ότι πρόκειται για μια εταιρεία ελάχιστη γνωστή, μια
εταιρεία για την οποία ελάχιστοι άνθρωποι είχαν ακούσει κάτι μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Και όμως, στην εποχή του φθηνού χρήματος, το Archegos είχε τη δυνατότητα να δανείζεται τόσο
πολλά χάρη στα σχεδόν μηδενικά επιτόκια, ώστε η κατάρρευσή του να προκαλεί παλιρροϊκά κύματα
αρκετά μεγάλα για να κλονίσουν τη Wall Street και να έχουν αντίκτυπο στις αποταμιεύσεις των
Αμερικανών για τη συνταξιοδότησή τους. Μιλώντας στο CNN, ο Αρτ Χόγκαν, στρατηγικός αναλυτής
της αμερικανικής ένωσης χρηματιστηριακών, χαρακτήρισε «έκκληση για αφύπνιση» την κατάρρευση
του fund, αφού «είναι η δεύτερη φορά από την αρχή του έτους που παίρνουμε αυτό το μάθημα για τον
δανεισμό».
Το Archegos Capital χρησιμοποιούσε κεφάλαια από δανεισμό για να κάνει στοιχήματα που ανέβαζαν
στα ύψη τις μετοχές εταιρειών ΜΜΕ. Πρόκειται για τον υπερβολικό δανεισμό που δεν θα ήταν
εφικτός παρά μόνο με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια της Federal Reserve. Η κλίμακα των στοιχημάτων
του Archegos παρέμενε μυστική έως τώρα. Προκειμένου να μην αποκαλύψει τα στοιχήματά του,
το Archegos έκανε χρήση ειδικών παραγώγων, γνωστών ως «συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής
απόδοσης», που ουσιαστικά κρύβουν μέρος των επενδύσεων. Και φυσικά, δεν δημοσιοποίησε στην
αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως όφειλε, πολλές από τις θέσεις του. Οπως σχολίασε ο Τζο
Σαλούτζι, διευθυντικό στέλεχος της επενδυτικής Themis Trading, «οποτεδήποτε υπάρχουν στη μέση
παράγωγα, δεν ξέρεις μέχρι πού φθάνουν τα πλοκάμια».
Αλλωστε, η κατάρρευση του fund συνεπάγεται οικονομική καταστροφή και για τον ιδρυτή του, τον
Μπιλ Χουάνγκ, εξίσου αθόρυβο και άγνωστο όσο και το fund μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των Goldman Sachs, Morgan Stanley και Wells Fargo, μέχρι την περασμένη
Παρασκευή ο Χουάνγκ είχε προσωπικό πλούτο ύψους 10 δισ. δολαρίων, τον οποίο είχε οικοδομήσει
αρκετά αθόρυβα σε μεγάλο βαθμό με τα κρυφά στοιχήματα. Ολος αυτός ο πλούτος εξανεμίστηκε
σε λίγες ημέρες. Μιλώντας στο Bloomberg, ο Μάικ Νόβογκατζ, επενδυτής και πρώην στέλεχος της
Goldman Sachs, που δραστηριοποιείται στην αγορά από το 1994, δήλωσε πως δεν έχει ξαναδεί κάτι
ανάλογο, «τόσο πλούτο που συγκεντρώθηκε τόσο αθόρυβα και εξαφανίστηκε τόσο γρήγορα, πρέπει
να είναι μία από τις χειρότερες περιπτώσεις απώλειας προσωπικού πλούτου στην Ιστορία».
Πηγή:Η Καθημερινή

Μακρόν, Μέρκελ και Πούτιν συζήτησαν
ενδεχόμενη συνεργασία για τα εμβόλια
Το ενδεχόμενο συνεργασίας για τα εμβόλια, συζήτησαν με βιντεοδιάσκεψη
ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα
Μέρκελ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Μακρόν και η Μέρκελ τόνισαν επίσης στον Πούτιν να σεβαστεί
τα δικαιώματα του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι και να διατηρηθεί
σε καλή κατάσταση η υγεία του, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γαλλική
προεδρία.
Οι τρεις ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στην Ουκρανία,
τη Λευκορωσία, τη Λιβύη, τη Συρία και συμφώνησαν να συντονίσουν
τις προσπάθειες τους ώστε το Ιράν να επιστρέψει σε πλήρη συμμόρφωση
με τις διεθνείς του υποχρεώσεις.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Αμερικανική φάλαγγα που μετέφερε πυρομαχικά και όπλα σε
αμερικανικές βάσεις και φυλάκια ανατινάχθηκε έπειτα από
επίθεση φιλοιρανικών σιϊτικών οργανώσεων στο Ιράκ καθώς αυτή
κατευθυνόταν στην Συρία.
Η επίθεση έγινε ενόσω η φάλαγγα βρισκόταν στο Ιράκ, όπου δρουν
κατά κύριο λόγο οι φιλοιρανικές οργανώσεις και στην περιοχή
Babil στην πόλη Nasiriyah κοντά στην πετρελαιοπηγή Al Saabah.
Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η ιρακινή σιιτική φιλοιρανική
οργάνωση Ashab al-Kahf.
Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που φιλοιρανικές οργανώσεις
κτυπούν αμερικανικές φάλαγγες.
Στις 11 Μαρτίου είχε πραγματοποιηθεί μπαράζ επιθέσεων με 4
κτυπήματα κοντά στα αμερικανικά στρατιωτικά φορτηγά που
μετέφεραν όπλα από το Ιράκ προς την Συρία.
Οι επιθέσεις έγιναν στις περιοχές Anbar, στην περιοχή Muthanna στα σύνορα με Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ, στην κεντρική
περιοχή Babil, και στα νότια προάστια της Basra.Αντίστοιχες
επιθέσεις είχαν σημειωθεί και τον περασμένο Φεβρουάριο κατά
αμερικανικών κομβόι.
Πηγή:pronews.gr

Καταστράφηκαν 15 εκατ. δόσεις
εμβολίων της Johnson & Johnson
01.04.2021
Η Johnson & Johnson
ανακοίνωσε ότι μια παρτίδα
των εμβολίων της κατά
της Covid-19 δεν πληροί
τον ποιοτικό έλεγχο και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
χωρίς να διευκρινίζει
πόσες δόσεις χάθηκαν και
Φωτ. AP/Mary Altaffer
πώς αυτό το πρόβλημα θα
επηρεάσει τις μελλοντικές
παραδόσεις. Ωστόσο, οι NYT έκαναν λόγο, χωρίς να αναφέρουν
την πηγή τους, ότι καταστράφηκαν περίπου 15 εκατομμύρια
δόσεις.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι υπήρξε πρόβλημα με ένα συστατικό που
χρησιμοποιήθηκε στο εμβόλιο, το οποίο παράγεται στη Βαλτιμόρη
του Μέριλαντ, σε εγκατάσταση που ανήκει στην Emergent Biosolutions, μία από τις δέκα εταιρείες που η J&J χρησιμοποιεί για να
επισπεύσει την παρασκευή του εμβολίου.
Οι υπάλληλοι στο εργοστάσιο που παρασκευάζουν εμβόλια για
την J&J και την AstraZeneca μπέρδεψαν κατά λάθος τα συστατικά
των εμβολίων πριν από αρκετές εβδομάδες, όπως ανέφεραν
οι New York Times, προσθέτοντας ότι οι ομοσπονδιακοί
αξιωματούχοι απέδωσαν το περιστατικό σε ανθρώπινο λάθος.
Το πρόβλημα εντοπίστηκε και κοινοποιήθηκε στην Αμερικανική
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), δήλωσε η J&J,
προσθέτοντας ότι στέλνει στο εργοστάσιο περισσότερους
ανθρώπους για να επιβλέπουν την παρασκευή.
Η J&J είπε ότι το εργοστάσιο της Emergent δεν είχε ακόμη
εγκριθεί από την FDA για να συμμετάσχει στην παρασκευή
των εμβολίων. Η Emergent πάντως αρνήθηκε να κάνει κάποιο
σχόλιο.
Η J&J είχε δεσμευτεί να παράσχει 20 εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ έως τα τέλη Μαρτίου και
80 εκατομμύρια περισσότερες δόσεις μέχρι τα τέλη Μαΐου.
Στην ανακοίνωσή της σχετικά με το πρόβλημα που προέκυψε
ανέφερε ότι ο στόχος αυτός ναι μεν εξακολουθεί να ισχύει ωστόσο
θεωρεί πιο πιθανή την παράδοσή τους το αργότερο έως το τέλος
Ιουνίου.
Με πληροφορίες από Guardian
Πηγή: H Kαθημερινή

Forwarded by the Collective Greek Community of British Columbia
Issued On this 27th Day March 2021

March 25th Celebrations to Commemorate 200 Years of Greek Independence
The following are some highlights recording
events celebrated in British Columbia for
the 200 Year Anniversary of Greek Independence. The celebrations for the Anniversary
of Greek Independence began on Thursday,
March 25th at the Greek Orthodox Community of East Vancouver’s. That community’s
President, Konstantin Nikolaou issued the
starting instructions and was followed by
Father Tim Prattas of Sts. Nicholas & Demetrios Greek Orthodox Church who gave his
blessing. Soon after the Consul General of
Greece in Vancouver, the Honorable Eleni
Georgopoulou gave a speech reflecting on
the meaning of the 200th year Anniversary of
the Greek Independence and its significance to those of us who are of Greek heritage. She also praised
the Greek community for retaining and supporting Hellenism in B.C. and Canada. This was followed by
both National Anthems sung by the people in attendance. There were many vehicles adorned with Greek
flags, that were organized for the parade by Konstantin Nikolaou and AHEPA District Governor, George
Vassilas. Once these vehicles had lined up behind parade escorts and leaders – The Panhellenic Motorcycle Association of Canada the motorcade was ready

to start its pilgrimage so as in unison they could
visit 5 Greek flag stations across Vancouver (locations are
noted at www.greekfreedom.com ).
For the second year in a row the collective of Greek
Communities and Societies had worked with the City
of Vancouver to secure the raising of 56 Greek Flags at
these stations. The entourage of vehicles left in mass
from Sts. Nicholas and Dimitrios parking lot and headed
toward the various flag locations.
Even under the heavy traffic conditions the motorcycle
escorts managed to keep most of the motorcade together
and the arrived-on time at the destination of St. George
Greek Orthodox Cathedral for the wreath ceremony. In
front of the Cathedral, Father Nicolaos Siderás began
the ceremony with a blessing and the Consul General of
Greece who again gave a speech and laid a wreath on the
cenotaph on behalf of the Greek nation and in praise of
the brave Greek heroes who fought to achieve 200 years
of Freedom for Greece. Again, both Greek and Canadian
National Anthems were sung by the attendees.
As Master of Ceremonies, Nick Panos conducted the
placement of the wreaths at the Hellenic Community of
Vancouver’s cenotaph by the collaborative representatives being the Greek Consulates Office the Hellenic Congress of BC, A.H.E.P.A. Hellenic Community of Vancouver, Greek Orthodox Community of East Vancouver , Greek Orthodox
Community of Surrey and the Fraser Valley.
– followed by the various Greek Societies in attendance and the Stavros Niarchos Foundation
in Hellenic Studies . The Philoptochos Society
of St. George had prepared “halva” sweets for
the crowd to enjoy before they left the event.
On Thursday night, the Macmillan Bloedel
Conservatory, the City Hall, Harbor Center
Tower and other significant building were lit
with the colour blue, representing the Greek
flag. It was very impressive and even emotional! Another highlight was the approximately 75 banners affixed to
light standards along Broadway from Macdonald Street
west depicting Greek Revolutionary Heroes, Greek
Philosophers and Greek quotes.
These banners will be on display until the end of June.
This was a contribution from the Kits on Broadway
BIA. It is also important to note that Proclamations have
been received from the municipalities of Vancouver,
Burnaby, Surrey, Victoria, Esquimalt, Campbell River,
Saanich , Ladysmith and Nanaimo – and the Greek Flag
was also raised at the Provincial Legislature. Noting
that the Vancouver Island proclamation and legislature
were direct results of the Victoria and Vancouver Island
Greek Community Society. Additionally a video message was also issued to the Greek Community by the
Honorable Member of Parliament Don Davies. We , the
Collaborative Greek Community - encourages everyone
to visit the banners on Broadway and our website www.
greekfreedom.com and further support any events that
are scheduled.

“LONG LIVE GREECE AND ITS PEOPLE”
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ 7Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1948
Ρόδος 7 Μαρτίου 2021
Ας θυμηθούμε τα λόγια
του Κ. Τσαλδάρη για τους
Δωδεκανήσιους στην τελετή της
Ενσωμάτωσης στις 7 Μαρτίου
του 1948 : «Τέσσαρες χιλιάδες
χρόνια. Οι Δωδεκανήσιοι
αντιμετώπισαν όλων των
κατακτητών τας επιδρομάς. Δεν
εδέχθησαν όμως κανενός εξ
αυτών την επιρροήν. Αντιθέτως
πολλούς τους εξελλήνισαν
με τον πολιτισμός των.
Παλαιοί Δωριείς και Ίωνες,
οι Δωδεκανήσιοι υπήρξαν
συγχρόνως μαχηταί και
ναυτιλλόμενοι».
Την 7η Μαρτίου η Ελλάδα
εδραιώνεται ως η κατ’ εξοχήν
νησιωτική χώρα και θαλάσσια
δύναμη στο Αιγαίο. Ημέρα
σταθμός για τη γεωπολιτική
μας θέση. Η Δωδεκάνησος
έπειτα από 638 χρόνια σκλαβιάς
ήταν και πάλι ελληνική. Σε
κάθε περίπτωση, η ένωση των
Δωδεκανήσων με την Ελλάδα
αποτέλεσε και το τέλος της
εδαφικής επέκτασης του
ελληνικού κράτους, σχεδόν
έναν αιώνα μετά την ίδρυσή
του. Το τελευταίο τμήμα
του ελληνικού κράτους που
ενσωματώθηκε στον εθνικό
κορμό ήταν τα Δωδεκάνησα. Τα
νησιά βρίσκονταν υπό τουρκική
κυριαρχία από το 1522, ενώ
από τον 14 ο αιώνα βρίσκονταν
υπό την κατοχή των Ιωαννιτών
ιπποτών.
Τα Δωδεκάνησα δέχθηκαν
καταστρεπτικές επιδρομές από
τους Πέρσες, τους Σαρακηνούς,

τους Βενετούς, τους Γενουάτες,
τους Σταυροφόρους και τους
Τούρκους. Με τη λήξη του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
και τη νίκη των Συμμάχων
σε βάρος των δυνάμεων του
άξονα, η μικρή Ελλάδα με τη
μεγαλειώδη αντίσταση, που
έκανε το πρόσωπο-σύμβολο
της νίκης Winston Churchill
ν’ αναφωνήσει τη μνημειώδη
φράση «πολέμησαν ως ήρωες,
πολέμησαν ως Έλληνες!»,
μετρούσε απώλειες παντός
είδους: σε άμαχο πληθυσμό, σε
νεκρούς στα μέτωπα, σε φυσικό
πλούτο και εγκαταστάσεις
κοινής ωφέλειας. Μόνη ελπίδα
από τη μοιρασιά της λείας του
πολέμου δεν φαινόταν άλλη από
την εκπλήρωση του αιώνιου
πόθου των Δωδεκανησίων για
την Ένωση των νήσων τους με
τη Ελλάδα.

φάνηκε να δικαιώνονται
στις 29 Ιουλίου 1919, όταν
ο πρωθυπουργός Ελευθέριος
Βενιζέλος και ο Ιταλός υπουργός
των Εξωτερικών Τομάζο Τιτόνι
υπέγραψαν συμφωνία η οποία
προέβλεπε την παραχώρηση των
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα,
με εξαίρεση τη Ρόδο και το
Καστελόριζο. Ακολούθησε
η Ελληνοϊταλική Συνθήκη
για τα Δωδεκάνησα, η οποία
υπογράφτηκε στις 10 Αυγούστου
1920 στις Σέβρες, παράλληλα
με την ομώνυμη διεθνή
συνθήκη. Σύμφωνα με αυτή, τα
Δωδεκάνησα παραχωρούνταν
στην Ελλάδα, ενώ η Ρόδος,
αν και υπό ιταλική κυριαρχία,
υπαγόταν σε καθεστώς τοπικής
αυτονομίας. Η Συνθήκη της
Λωζάνης (1923) επιβεβαίωσε τη
διατήρηση των Δωδεκανήσων
υπό ιταλική κυριαρχία.

Αξίζει όμως να ανατρέξουμε στο
χρόνο πίσω, για να δούμε πως
φτάσαμε στην ενσωμάτωση με
τη μητέρα Ελλάδα.
Η υπαγωγή των Δωδεκανήσων
υπό ιταλική κυριαρχία, συνέπεια
του Ιταλοτουρκικού Πολέμου
του 1911-1912, δημιούργησε
αρχικά εύλογες προσδοκίες
για μελλοντική ενσωμάτωσή
τους στην Ελλάδα. Στις αρχές
του 20ού αιώνα, το ελληνικό
στοιχείο των Δωδεκανήσων
αποτελούσε τη συντριπτική
πλειονότητα (133.700 στους
143.000 κατοίκους). Έκτοτε,
οι ελληνικές κυβερνήσεις
έθεσαν ως μείζονα στόχο την
ενσωμάτωση των νησιών του
νοτιοανατολικού Αιγαίου στον
εθνικό κορμό. Οι προσδοκίες
για αίσια έκβαση του
δωδεκανησιακού ζητήματος

Βέβαια, ακόμα και μετά την
εγκατάλειψη της Μεγάλης
Ιδέας, τα Δωδεκάνησα (μαζί
με την Κύπρο και τη Βόρειο
Ήπειρο) αποτελούσαν μέρος
των ελληνικών εθνικών
διεκδικήσεων. Η ανάγκη
διατήρησης φιλικών σχέσεων
με τη Ρώμη, η αδυναμία
της Ελλάδας να «επιβάλει»
μια τέτοια απόφαση και ο
διπλωματικός προσανατολισμός
του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο
Μουσολίνι (ανήλθε στην
εξουσία τον Οκτώβριο του 1922)
καθιστούσαν απαγορευτική
κάθε προσπάθεια δυναμικής
ανακίνησης του.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
21 Μαρτίου 2021

ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Βρήκα την Ποίηση για
...
Να ζω
Να πιώ
Να μιλώ
Να γελώ
Να πατώ
Να πετώ
Να ντυθώ
Να αγαπώ
Να αρτηθώ
Να δροσιστώ
Να ζεσταθώ
Να κοιμηθώ
Να περπατώ
Να ονειρευτώ
Να παρατηρώ
Να ξεκουραστώ
Να ξεκουμπωθώ
Να ξεβολευτώ
Να καρδιοχτυπώ
Να αναγεννηθώ...
Βρήκα την Ποίηση
γιατί δεν βρήκα τίποτε άλλο!!!
Τα είχαν πάρει όλα...
Χριστίνα Γαλιάνδρα

Λίγο πριν τον Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο, το 1936 έρχεται στα
Δωδεκάνησα νέος διοικητής,
ο De Vecchi, που ξεκινάει μια
προσπάθεια βίαιου εκφασισμού
και αφελληνισμού των νησιών.
Καταργούνται τα ελληνικά
σχολεία και απολύονται
οι Έλληνες δάσκαλοι.
Επιβάλλονται τα ιταλικά σαν
γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης και ακολουθείται
το εκπαιδευτικό σύστημα
της μητροπολιτικής Ιταλίας.
Πολλοί Δωδεκανήσιοι, με
πρώτη ευκαιρία εγκαταλείπουν
την πατρίδα τους , κι έτσι ο
πληθυσμός των νησιών από
143.080 που ανερχόταν το
1912, μειώθηκε στις 100.180.
Ενώ ο Μουσολίνι σχεδιάζει την
εγκατάσταση 100.000 φασιστών
στα νησιά, που όμως δεν
υλοποιείται.
Όμως το εθνικό φρόνημα
των κατοίκων των νησιών
δεν κλονίζεται στο ελάχιστο,
αλλά γιγαντώνεται. Τότε
ο Μητροπολίτης Ρόδου
Απόστολος εκμεταλλευόμενος
ένα «παράθυρο» του
διατάγματος που επέτρεπε
την θρησκευτική κατήχηση,
οργάνωσε κρυφά σχολεία που
λειτουργούσαν υπό τον μανδύα
των κατηχητικών.
Η ιταλική επίθεση της 28ης
Οκτωβρίου 1940 και η
είσοδος της Ελλάδας στον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο
πλευρό των αντιφασιστικών
δυνάμεων δεν άφησε
ανεπηρέαστα τα Δωδεκάνησα.
Τον Ιούνιο του 1941, μετά
την πτώση της Ελλάδας στις
δυνάμεις του Άξονα, ο Εμμ.
Τσουδερός, πρωθυπουργός
της εξόριστης κυβέρνησης,
υπέβαλε υπόμνημα με τις
ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις
στο βασιλιά Γεώργιο Β΄, στο
οποίο συμπεριλαμβάνονταν
και τα Δωδεκάνησα. Κατά
τη διάρκεια του πολέμου, η

Βρετανία υποστήριξε ένθερμα
την απόδοση των νησιών στην
Ελλάδα μετά το τέλος της
παγκόσμιας σύρραξης.
Η ιταλική ανακωχή του 1943,
η παράδοση των νησιών από
τους Γερμανούς στα συμμαχικά
στρατεύματα στις 8 Μαΐου
1945, η απόφαση των νικητών
του Πολέμου να αποδοθούν τα
Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, η
αγγλική στρατιωτική κατοχή
μέχρι την 31η Μαρτίου
1947 και η υπογραφή στις
10 Φεβρουαρίου 1947 στο
Παρίσι της Συνθήκης Ειρήνης
μεταξύ των Συμμάχων και
συνασπισμένων δυνάμεων
(μεταξύ αυτών και της
Ελλάδας), και της Ιταλίας
από την άλλη, ενώ η Ιταλία
υποχρεωνόταν σε αποζημίωση
ύψους 105 εκατομμυρίων
δολαρίων προς τη χώρα μας,
αποτέλεσαν μία αλυσίδα
γεγονότων που κατέληξαν
στο αίσιο για τη Δωδεκάνησο
τέρμα, της επανενσωμάτωσής
τους στην Ελλάδα με το
Ν.518/9.1.1948 που ψήφισε
η Βουλή των Ελλήνων με
συμβολική ημερομηνία έναρξης
ισχύος την 28η Οκτωβρίου
1947.
Με τον νόμο αυτό, που
αποτελεί τη ληξιαρχική
πράξη της ενσωμάτωσης της
Δωδεκανήσου στη μητέρα
Ελλάδα, τερματίζεται το
μεταβατικό στάδιο της
ελληνικής στρατιωτικής
διοίκησης. Ειδικότερα στις 31
Μαρτίου του 1947 τα νησιά
παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο
της Ελλάδας αντιναύαρχο
Περικλή Ιωαννίδη, με πολιτικό
σύμβουλο τον πανεπιστημιακό
και δικαστικό Μιχαήλ
Στασινόπουλο, μετέπειτα
πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας. Το 1948 έγινε
η επίσημη προσάρτηση στις 9
Ιανουαρίου και συστάθηκε η
Γενική Διοίκηση Δωδεκανήσου,
με πρώτο διοικητή τον γιατρό
Νικόλαο Μαυρή. Και η 7η
Μαρτίου 1948 ορίσθηκε πλέον
ως ημέρα του πανηγυρικού
εορτασμού της Ενσωμάτωσης.
Με το παράδοξο όνομα
Δωδεκάνησος, αφού ουσιαστικά
πρόκειται για σύμπλεγμα
δεκατεσσάρων μεγάλων νησιών
(αναφερόμαστε στη Ρόδο, την
Αστυπάλαια, την Κάλυμνο,
την Κάρπαθο, την Κάσο, την
Κω, τη Λέρο, τη Νίσυρο, την
Πάτμο, τη Σύμη, την Τήλο,
τη Χάλκη, το Καστελόριζο
και τους Λειψούς), καθώς και
πολυάριθμες αραιοκατοικημένες
ή ακατοίκητες νησίδες
και βραχονησίδες στο
νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα
Δωδεκάνησα έγιναν νομός το
1955 με πρωτεύουσα τη Ρόδο.
Αξίζει να αναφερθεί ιστορικά
ότι κατά την επίσημη τελετή
εξέχουσα θέση ανάμεσα στους
παρευρισκόμενους είχαν δώδεκα
νεαρές γυναίκες, ντυμένες με

τοπικές παραδοσιακές φορεσιές
και μία ταινία με το όνομα
καθενός νησιού περασμένη
στο σώμα τους. Ο δήμαρχος
της Ρόδου Γαβριήλ Χαρίτος
τους παρέδωσε το χρυσό
κλειδί των πόλεων λέγοντας
τα εξής: «Το προαιώνιον
όνειρον των Δωδεκανησίων
πραγματοποιείται σήμερον και
ολοκληρούται το εθνικόν έργον
των. Με την συντελουμένην
σήμερον ενσωμάτωσιν της
πολυπαθούς Δωδεκανήσου
εις την Μητέρα Ελλάδα
τερματίζεται μία οδυνηρά
περίοδος της ελληνικής ιστορίας
και αρχίζει μία περίοδος
νέα και πλήρης ελπίδων. Οι
Δωδεκανήσιοι έχουν πλέον
πλήρη επίγνωσιν της αποστολής
των και γνωρίζουν ότι διά της
ενώσεως θα συμβάλουν απ’
ευθείας εις την ευημερίαν, την
πρόοδον και την ακμήν της
Ελλάδος. Η δε συμβολή των
αυτή θα είναι πιο πολυτιμοτάτη
διά την εθνικήν πνευματικήν
ανάπτυξιν και το μεγαλείον του
Έθνους μας……».
Και θα κλείσω τις σκέψεις μου
με τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη:
«Τότε είπε και γεννήθηκε η
θάλασσα…Και στη μέση της
έσπειρε κόσμους μικρούς…
ότι οι θεοί επέδειξαν, περισσή
επιμέλεια και υπομονή όταν
φιλοτεχνούσαν αυτόν τον τόπο.
Και αναγκάσθηκαν να κάνουν
πολλές δοκιμές, κι ας ήταν θεοί,
για να συνταιριάξουν τόσο καλά
στεριά, βράχους και θάλασσα.
Αυτό είναι το Αιγαίο…….
Αναπόσπαστο τμήμα του
ελληνισμού που για 6 χιλιάδες
χρόνια, λόγω της γεωγραφικής
του θέσης και της φυσικής του
διαμόρφωσης με τις εκατοντάδες
μικρά και μεγάλα νησιά
…..Πέρασαν κατακτητές, ληστές
και πειρατές. Οι άνθρωποι δεν
κουράστηκαν γιατί η γη ήταν
λίγη, μα ο ουρανός απέραντος
«για να διαβάζει μόνος του την
απεραντοσύνη….»
Οι αρχές της δωδεκανησιακής
ιστορίας χάνονται μέσα στο
ημίφως της προϊστορίας και
της μυθολογίας. Οι αρχαίοι
μύθοι θέλουν τη Ρόδο να
αναδύεται από τους βυθούς
του Αιγαίου για να γίνει δώρο
στον Απόλλωνα. Η μακρά
πορεία προς την ενσωμάτωση
αποκτά ιδιαίτερη σημασία και
βαρύτητα. Από τον δοξασμένο
τόπο της Δωδεκανήσου,
πέρασαν Τούρκοι, Ιταλοί και
Γερμανοί, απέναντι στους
οποίου οι Έλληνες πολίτες,
υπερασπιζόμενοι την εθνική και
θρησκευτική τους ταυτότητα,
πολέμησαν αέναα για την
ελευθερία τους…
Και ρωτώ, μας αξίζει η Ρόδος
όπως είναι σήμερα;
Δημήτρης Γ. Κρητικός
Γιατρός πνευμονολόγος
Επικεφαλής παράταξης
«Ρόδος Αξιών» Πρώην
Δήμαρχος Καμείρου Ρόδου
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Pursuant to the Parks Control By-law, the General Manager of the Vancouver Board of
Parks and Recreation orders that effective Tuesday, March 30, 2021, as an extension to
current restrictions on the west side of Strathcona Park, temporary shelters and structures
will also not be permitted in the northeast corner of the park, as outlined in the attached
map, to allow the Park Board to remediate and return this area to recreational use and
programming for all park users.

Skate
Park

NO TEMPORARY SHELTERS
PERMITTED

The Parks Control By-law states:

No person shall erect, construct or build or cause to be erected, constructed or built in
or on any park any tent, building, shelter, pavilion or other construction whatsoever
without the permission of the General Manager, except that this provision does not apply
to a temporary shelter that complies with the provisions of this by-law.

11B. A temporary shelter:
(a) must not be erected:
i. within 25 metres of a playground or school;
ii. in, on or within a:
A. beach, pond, lake or dock;
B. trail, bridge, seawall, roadway or park entrance;
C. natural area;
D. garden or horticultural display area;
E. pool or water park;
F. sports field, sports court, skate park, fitness amenity or golf course;
G. community centre or fieldhouse;
H. bleacher, stage, gazebo, public monument, designated picnic site, picnic
shelter or washroom;
I. designated off-leash dog area; or
J. designated special event area for which permission has been given in
accordance with this by-law;
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Order from the General Manager of the Park Board
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Strathcona Park

857 Malkin Avenue, Vancouver BC

Temporary shelters are currently not permitted on the west side of
Strathcona Park, and all existing tents, temporary shelters, and
structures in the northeast corner of the park must be removed by
10:00am on Thursday, April 8, 2021.
Date: Tuesday, March 30, 2021
Address/location: Strathcona Park, 857 Malkin Avenue, Vancouver, BC

General Manager
Vancouver Board of Parks and Recreation

March 30, 2021
Date

People experiencing homelessness and living in Strathcona Park are
encouraged to talk to Outreach Staff who are in the park daily and to accept
offers of indoor accommodation being provided by BC Housing. Temporary
shelters are currently not permitted on the west side of the park and, by noon
on March 31, 2021, all temporary shelters and structures in the northeast
corner of the park must be removed.
If you would like information on housing availability or other supports, please
contact Carnegie Outreach 604-665-3318 or BC Housing Orange Hall
604-648-4270.

Στους «κουρσάρους» του Αιγαίου σκοντάφτει
το τουρκικό σχέδιο για τα 131 νησιά: Γροθιά
στο στομάχι του Ερντογάν η συμμαχία με
Σαουδική Αραβία
Τα Σκάφη Ανορθόδοξου
Πολέμου MARK V είναι
τα πλέον κατάλληλα
για ναυτικές Ειδικές
Επιχειρήσεις
στο Αρχιπέλαγος και
προσδίδουν μεγάλη
ανεξαρτησία στα τμήματα
που τα χρησιμοποιούν.
Πηγή φωτογραφίας:
ΓΕΕΘΑ
21/03/2021
__________________________
______________
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ.Σ.,HELLAS
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Οι «κουρσάροι» του
Αιγαίου, τα ειδικά τμήματα
εθνοφυλακής, αλλά και
τα τμήματα Ειδικών
Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ
είναι θα έλεγε κανείς
αυτοί που καλούνται
άμεσα ν’ ανταπεξέλθουν
απέναντι σε οποιοδήποτε
προβοκατόρικο σχέδιο
επιχειρήσει να βάλει
μπροστά η γείτονα.
Οι «κουρσάροι» του
Αρχιπελάγους, είναι
οι ομάδες των σκληρά
εκπαιδευμένων
βατραχανθρώπων του
Πολεμικού Ναυτικού, οι
οποίοι αυτόνομοι, 365
ημέρες, με τα σκάφη
ανορθόδοξου πολέμου

θαλασσοδέρνονται
υπερασπιζόμενοι κάθε
μέρα, τα νερά αλλά και
τους νησιωτικούς βράχους.
Είναι αυτοί που τους
πέντε και πλέον μήνες της
Ελληνοτουρκικής κρίσης
βρίσκονταν διάσπαρτοι
πάνω στους βράχους,
μικρούς ή μεγαλύτερους,
που πρέπει να
υπερασπίζονται διαρκώς.
• Πάντως η πρόσφατη
προσθήκη των σκαφών
ανορθόδοξου πολέμου
MARK V δίνει σαφές
προβάδισμα σε αυτού του
είδους τις αποστολές ,
οι οποίοι δεν σταματούν
καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.
Το ίδιο έκαναν και
τα ειδικά τμήματα

εθνοφυλακής, τα οποία
αλλάζουν πλέον Διοίκηση
και θα υπάγονται στον 5ο
πυλώνα του Επιτελείου,
τη νέα Διοίκηση Ειδικού
Πολέμου.
Και φυσικά τα στελέχη
της ΔΕΠ, όπως και οι
commandos των νησιών
γνωρίζουν καλύτερα από
τον καθένα πως σχέδια
εισβολής σε βραχονησίδες
του Αιγαίου είναι ο πιο
πιθανός τρόπος ενέργειας
του εχθρού, λόγω της
εγγύτητας.
Η μετεξέλιξη των Ειδικών
Επιχειρήσεων φέρνει
και τα πάνω κάτω στις
μεθόδους προσέγγισης
και ανακατάληψης
όπως σημειώνεται
από στρατιωτικές

πηγές. Επιπλέον η
χρήση πτητικών μέσων
αποκλειστικά για Ειδικές
Επιχειρήσεις δίνει άλλη
διάσταση και επιπλέον
δυνατότητες στα στελέχη
που απαρτίζουν αυτές τις
μονάδες.
• Επίσης το σχέδιο
εισβολής σε 131 νησιά
του Αιγαίου, νησίδες
και βραχονησίδες τις
οποίες η Τουρκία θεωρεί
αμφισβητούμενες και
που έφερε στο φως
της δημοσιότητας
η σκανδιναβική
ιστοσελίδα Nordic Monitor, αναδεικνύει όπως
επισημαίνουν πηγές,
πολλές από τις εμμονές
που έχει το Τουρκικό
Επιτελείο, το οποίο
γνωρίζει εκ των προτέρων
πως μια τέτοια κίνηση δεν
είναι εύκολη απόφαση.
Και μπορεί αυτό το σχέδιο
να μην έχει ημερομηνίες,
κατά συνέπεια ουδείς
γνωρίζει το πότε γράφτηκε,
αλλά στο παρελθόν δεν
είναι λίγα τα παρόμοια
προβοκατόρικα σχέδια που
έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι
οι Τούρκοι αξιωματούχοι.
Αλλά στο πρόσφατο
παρελθόν να θυμίσουμε
ότι και απόπειρα κίνησης
που επιχείρησε να κάνει η
Τουρκία είχε πάρει άμεση
απάντηση από τις ΕΔ.
Αλλά οι εμμονές
της Τουρκίας δεν
περιορίζονται στο βλέμμα
που ρίχνουν σε νησίδες
του Αιγαίου. Εμμονή
έχει η Άγκυρα σχεδόν για
το σύνολο των νησιών

στο Αν. Αιγαίο που το
βλέπει όλο ως μια ευρεία
αποστρατιωτικοποιημένη
περιοχή.
Ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ
δεν σταματά το τελευταίο
διάστημα να μιλά για τα
αποστρατιωτικοποιημένα
νησιά αλλά και για τα
εξοπλιστικά προγράμματα
που έχουν εξαγγελθεί από
την Ελλάδα.
Παρά την ηχηρή
παρέμβαση
του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνγκεν που
μίλησε για παραβιάσεις
στον Ελληνικό Εναέριο
Χώρο από τουρκικά
αεροσκάφη, αλλά και
την στήριξη ολοένα και
περισσότερων κρατών
στις Ελληνικές θέσεις, οι
Τούρκοι επιμένουν σε μια
ρητορική που παραπέμπει
στις διαχρονικές αξιώσεις
που έχουν για τα Ελληνικά
εδάφη.
Οι τελευταίες συμμαχίες,
όπως αυτή της Σαουδικής
Αραβίας είναι ένα μέγα
θέμα για την Τουρκία
καθώς θεωρεί
τη συνεκπαίδευση
Ελλήνων και
Σαουδαράβων ιπταμένων,
γροθιά στο στομάχι καθώς
τα μαχητικά των δυο
χωρών δεν σταματούν να
πετούν και στο Αν. Αιγαίο.
Πηγή:hellasjournal.com
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Νηστίσιμες τροφές για να κρατήσουμε το βάρος μας σταθερό

ANOIKTH EΠIΣTOΛH

Την περίοδο της νηστείας είναι πολύ εύκολο να παχύνουμε, εκτός αν βάλουμε στο πιάτο μας τις σωστές
τροφές
Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να
πιστεύουμε, τις ημέρες της νηστείας
όχι μόνο δεν είναι εύκολο να
αδυνατίσουμε, αλλά πολλοί βλέπουμε
το βάρος μας να αυξάνεται. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι
μειώνουμε τις πρωτεΐνες στη διατροφή
μας (το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι,
τα αυγά και τα γαλακτοκομικά), ενώ
παράλληλα τρώμε περισσότερους
υδατάνθρακες (ψωμί, ρύζι, πατάτα,
λαδερά, ζυμαρικά, παξιμάδι κ.ά.).
Έτσι, πολύ εύκολα μπορεί να
παχύνουμε, εκτός αν βάλουμε στο
νηστίσιμο μενού μας τις σωστές
τροφές.

Νηστίσιμες τροφές για να κρατήσουμε το βάρος μας σταθερό
*Μανιτάρια
Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και φτωχά σε θερμίδες, τα μανιτάρια είναι ίσως τα πιο διαιτητικά
τρόφιμα στη φύση. Μάλιστα, αποτελούν ένα φυτικό τρόφιμο με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνη. Οι πρωτεΐνες των μανιταριών σε συνδυασμό με τις φυτικές τους ίνες, καθιστούν τα μανιτάρια
μια ιδανική επιλογή τόσο για τη νηστεία όσο και την απώλεια βάρους.
*Τρόφιμα ολικής άλεσης
Επιλέγουμε τρόφιμα ολικής άλεσης αντί για απλά, καθώς οι φυτικές ίνες που περιέχουν μας χορταίνουν
γρηγορότερα και για περισσότερη ώρα. Το μαύρο ψωμί, τα παξιμάδια ολικής άλεσης, τα ζυμαρικά
ολικής άλεσης, το καστανό ρύζι και γενικά οι τροφές ολικής άλεσης μπορούν να μας χορτάσουν κατά τη
διάρκεια της νηστείας.
*Θαλασσινά
Ίσως η καλύτερη πηγή πρωτεΐνης στη νηστεία, τα θαλασσινά μάς χορταίνουν και εμποδίζουν τις
απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου μας. Ωστόσο, φροντίζουμε να αποφεύγουμε το τηγάνισμά τους
και τα απολαμβάνουμε σε σαλάτα με βραστά ή ψητά λαχανικά. Ένας άλλος τρόπος να τα απολαύσουμε
είναι σε ένα μαγειρευτό (π.χ. σουπιές με σπανάκι ή χταπόδι με μακαρονάκι) προσέχοντας πάντα την
ποσότητα λαδιού που χρησιμοποιούμε.
*Όσπρια
Τα όσπρια μας τροφοδοτούν με πρωτεΐνες, οι οποίες μας βοηθούν να διαχειριστούμε την πείνα μας
και να κατ’ επέκταση το βάρος μας. Μάλιστα, συνδυάζοντας τα όσπρια με ρύζι (π.χ. φακόρυζο ή
ρεβιθόρυζο), αναβαθμίζουμε τη διατροφική αξία του γεύματός μας.
*Ξηροί καρποί
Χάρη στα καλά λιπαρά και τις πρωτεΐνες που περιέχουν, οι ξηροί καρποί μάς βοηθούν να χορταίνουμε
καλύτερα, ενώ παράλληλα μας βοηθούν να καλύψουμε ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο,
έχουμε κατά νου ότι μια χούφτα αρκεί.
*Κινόα
Δεν είναι τυχαίο ότι η κινόα γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στην Ελλάδα. Η πρωτεΐνη που περιέχει, αν
και φυτικής προέλευσης, είναι ανάλογης βιολογικής αξίας με αυτήν των πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης.
Όσον αφορά στο θερμιδικό της περιεχόμενο, ένα φλιτζάνι μαγειρεμένη κινόα μάς δίνει περίπου 220
θερμίδες.
Πηγή: vita.gr

Pfizer: Το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και
στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Προστασία και κατά του νοτιοαφρικανικού
στελέχους του κορωνοϊού προσφέρει το εμβόλιο
κατά της Covid-19 των Pfizer/BioNTech,
ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι δύο εταιρείες.
Τα επικαιροποιημένα δεδομένα των κλινικών
δοκιμών έδειξαν ότι το εμβόλιο mRNA απέτρεψε
το 100% των συμπτωματικών κρουσμάτων
μεταξύ των εθελοντών στη Νότια Αφρική, όπου
κυριαρχεί το στέλεχος B1351, αν και το δείγμα
της μελέτης στη χώρα ήταν σχετικά μικρό στα
800 άτομα.
Από το σύνολο των δεδομένων στις χώρες
όπου δοκιμάστηκε το εμβόλιο προκύπτει
αποτελεσματικότητα 91% στην πρόληψη της συμπτωματικής Covid-19, ποσοστό ελαφρώς
μικρότερο από το 95% που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο.
Τα επικαιροποιημένα δεδομένα «προσφέρουν την πρώτη κλινική επιβεβαίωση ότι το εμβόλιο
προστατεύει αποτελεσματικά έναντι των στελεχών που κυκλοφορούν, ένας κρίσιμος παράγοντας
για την επίτευξη συλλογικής ανοσίας και τον τερματισμό της πανδημίας στον παγκόσμιο
πληθυσμό» δήλωσε ο Ούγκουρ Σάχιν, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής BioNTech που
ανέπτυξε το εμβόλιο.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλβέρτος Μπουρλά δήλωσε ότι τα
νέα δεδομένα, τα οποία καλύπτουν πάνω από 12.000 άτομα που έλαβαν και τις δύο δόσεις του
εμβολίου πριν από τουλάχιστον ένα εξάμηνο, ανοίγουν τον δρόμο για την πλήρη αδειοδότηση του
σκευάσματος στις ΗΠΑ.
Πηγή:zougla.gr

Προς Τον Πρωθυπουργό
της Αλβανίας Κ. Edi Rama
Tirana - Albania
Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Ράμα, Με
μεγάλη ανησυχία ακούσαμε ότι οι
εργασίες κατασκευής έχουν αρχίσει στο
Αργυρόκαστρο για μία Παρακαμπτήρια
Οδό που υποτίθεται ότι θα διευκολύνει
την κυκλοφορία των οχημάτων από
την Κοιλάδα του Δρίνου, στις περιοχές
Dunavat και Manalat και πιθανόν σε
Partisani και Palorto. Απευθυνόμαστε
σε εσένα ως παγκόσμιοι πολίτες.
Έχοντας εγγραφεί στην λίστα της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το Αργυρόκαστρο έχει γίνει μία
κληρονομιά της ανθρωπότητας, στο
σύνολό του , και αυτό συνεπάγεται ότι
η Αλβανία έχει ευθύνη να προστατεύει
και να διαφυλάσσει την εξαιρετική
παγκόσμια αξία του Αργυροκάστρου,
όχι μόνο για τους πολίτες του, αλλά
και για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.
Επίσης, απευθυνόμαστε σε εσένα,
γιατί όλοι μας έχουμε μία προσωπική
σχέση και πολύτιμες αναμνήσεις από το
Αργυρόκαστρο. Έχουμε επισκεφθεί το
Αργυρόκαστρο πολλές φορές, μερικοί
από εμάς έχουν ζήσει ή έχουν ιδρύσει
επιχειρήσεις εκεί. Όλοι μας έχουμε
αφιερώσει πολύ χρόνο, σκέψεις και
πόρους για να υποστηρίξουμε την
πόλη, τους ανθρώπους της και την
πολιτιστική κληρονομιά της. Αν
δεν σταματήσει η κατασκευή αυτού
του δρόμου, φοβούμαστε ότι θα είναι
μία καταστροφή, όχι μόνο για το
Αργυρόκαστρο, αλλά και για την διεθνή
αναγνώριση της Αλβανίας, στο σύνολό
της. Εδώ και πολλά χρόνια η Αλβανία
αυτό-επαίρεται για την πολιτιστική της
κληρονομιά (και έχει δίκιο), και έχει
προαγάγει τον πολιτιστικό τουρισμό της,
Όλο αυτό θα τεθεί σε κίνδυνο, μέσα από
μία και μόνη πράξη βαρβαρότητας,
η οποία έχουμε την αίσθηση ότι θα ήταν
αδιανόητη από το 1991 και μετά.
- Η παράκαμψη θα καταστρέψει
μερικά από τα πιο αυθεντικά
και απείρακτα μέρη του
Αργυροκάστρου, στην Κοιλάδα
Cfake, τόσο πολύ που δεν θα
αναγνωρίζεται.

- Πολλά πάρα πολύ σημαντικά
πολιτιστικά μνημεία, μεταξύ
αυτών τα παραδοσιακά σπίτια της
πρώτης Κατηγορίας , ιστορικές
γέφυρες, αρχαιολογικά κατάλοιπα,
πλακόστρωτα μονοπάτια, τα
οποία δίνουν στην κοιλάδα την
μοναδικότητά της.
Υπάρχει το σύνολο των σπιτιών,
των αστικών κήπων, των
μονοπατιών, των σκαλοπατιών
και των γεφυρών, όλων
ενσωματωμένων στη φυσική
κοιλάδα του Χειμάρρου Ζερζεμπίλι
, με την ιστορική πύλη του Αλή
Πασά υπεράνω, και μπορούν να
είναι ορατά σε ένα τόσο μεγάλο
βαθμό αυθεντικότητας και
ακεραιότητας.
- Καμία αξιολόγηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
καμία αξιολόγηση επιπτώσεων
επί της πολιτιστικής κληρονομιάς,
του έργου (κατασκευής της
παράκαμψης) δεν έχει δημοσιευθεί
-αν έχει γίνει
– όπως απαιτείται από τον
νόμο. - Τα σχέδια του έργου δεν
έχουν κατατεθεί δημόσια για να
σχολιασθούν, όπως απαιτεί ο νόμος.
- Ο σκοπός τον οποίον υποτίθεται
ότι εξυπηρετεί ο δρόμος δεν έχει
εξηγηθεί στο κοινό, μέσα από
γεγονότα και αριθμούς. Ούτε οι
παρούσες ροές, ούτε οι μέλλουσες
ανάγκες της κυκλοφορίας των
οχημάτων έχουν μελετηθεί. Για
αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει
αξιόπιστη βάση που να δείχνει ότι
υπάρχει ανάγκη για να γίνει αυτός
ο δρόμος και είναι εντελώς ασαφές
αν θα χρησιμεύσει κάπου, οτιδήποτε
και αν είναι αυτό.
- Η παράκαμψη κατασκευάζεται
χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο
κινητικότητας για την ιστορική πόλη
του Αργυροκάστρου. Ένα σχἐδιο
κινητικότητας έχει επανειλημμένα
ζητηθεί από την Επιτροπή της
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO, αλλά η κυβέρνηση της
Αλβανίας απέτυχε να υποβάλει αυτό
το σχέδιο μέχρι σήμερα.
- Η μελέτη του έργου, το οποίο

μπορεί να έχει έναν σοβαρό
αντίκτυπο στην εξαιρετική
παγκόσμια αξία, δεν έχει υποβληθεί
στην Επιτροπή της Παγκόσμια
Κληρονομιάς της UNESCO, όπως
θα έπρεπε, σύμφωνα με το Άρθρο
172 των Χρηστικών Οδηγιών
της Συνέλευσης της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς,
- πάλι με καθαρή παραβίαση
της διεθνούς νόμοθεσίας. Εδώ
και πολλά χρόνια, η αυθεντικότητα
και η ακεραιότητα του
μοναδικού αστικού χαρακτήρα
του Αργυροκάστρου έχει
υποφέρει δραματικά -κυρίως
με την ανεξέλεγκτη δόμηση και
υποβάθμιση
– μέχρι του σημείου ότι το 2012, μία
ενεργός αποστολή παρακολούθησης
στάλθηκε στην πόλη, με ειδική
Αποστολή να αποφασίσει αν έπρεπε
η πόλη να καταχωρηθεί στην λίστα
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε
Κίνδυνο. Σε εκείνη την χρονική
στιγμή, η Αποστολή συμβούλευσε
να δοθεί στο Αργυρόκαστρο
άλλη μία ευκαιρία. Τώρα, αν
η Παράκαμψη θεωρηθεί ότι
πρέπει να γίνει, και εν όψη ενός
ιστορικού μη συμμόρφωσης με
την Σύμβαση της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, αυτή η κίνηση –
και η επακόλουθη διαγραφή (του
Αργυροκάστρου) από την λίστα
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς - θα
είναι αναπόφευκτη. Αυτό θα είναι
ένα χτύπημα στις προσπάθειες που
γίνονται από την Διεθνή Κοινότητα,
εδώ και δεκαετίες, να βοηθήσει
την Αλβανία να προστατεύσει
την ανεκτίμητη πολιτιστική
κληρονομιά του Αργυροκάστρου.
Αλλά, περισσότερο από όλους, θα
εξοργίσει στα άκρα τους ανθρώπους
του Αργυροκάστρου, για τους
οποίους η θέση της UNESCO
είναι μία πολιτική ασφαλείας
για τους αμέτρητους πόρους
που έχουν επενδύσει στον τομέα
της ανάπτυξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Ενώ αναγνωρίζουμε
πλήρως ότι η Αλβανία έχει γίνει
ένα αξιόπιστο μέλος της διεθνούς
κοινότητας σε άλλους τομείς, σας
παροτρύνομε επίσης να τιμήσετε τις
δεσμεύσεις σας και τις υποχρεώσεις
σας στον τομέα της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Για εκατοντάδες
χρόνια, γενεές Αλβανών έχουν
προσπαθήσει να διαφυλάξουν την
ιστορική πόλη του Αργυροκάστρου
για τα παιδιά τους και τα εγγόνια
τους. Δεν μπορούμε να δεχθούμε
την ιδέα ότι αυτό θα πρέπει να
τελειώσει κατά την περίοδο της
δικής σας κυβέρνησης και είμαστε
βαθειά πεπεισμένοι ότι
ο αλβανικός λαός δεν θα
συμφωνήσει με το έργο της
Παράκαμψης, αν πληροφορηθούν
πλήρως για τις επιπτώσεις του και
τις συνθήκες της πραγματοποίησης
του.
Παρακαλώ, σταματήστε για
λίγο , αναλογιστείτε την πλήρη
σειρά των συνεπειών αυτού του
μοιραίου έργου και σταματήστε
το, πριν είναι πολύ αργά. Με την
ευφυΐα και την ικανότητα των
συμπατριωτών σας Αλβανών
και τους πόρους της Διεθνούς
Κοινότητας, το Αργυρόκαστρο
μπορεί να εκσυγχρονιστεί, χωρίς
να καταστραφεί η πολιτιστική
του κληρονομιά. Για αυτό θα
έχετε την δική μας έμπρακτη,
ολοκληρωτική και ξεκάθαρη
υποστήριξη. Ειλικρινά δικός
σας Stephan Doemke, Bερολίνο,
Γερμανία Πρόεδρος του
Παρατηρητηρίου της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς Συντονιστής του
Προγράμματος UNDP/ UNESCO
GΙΜ/KIM Εμπειρογνώμων για
την Κληρονομιά και τον Τουρισμό
Την επιστολή συνυπογράφουν 22
διακεκριμένοι επαγγελματίες του
είδους, διαφόρων εθνικοτήτων.
Μετάφραση από τα Αγγλικά και
Επιμέλεια Κειμένου: ΘΩΜΑΪΣ
ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ
ΜΑΣ:

Υποθέτουμε ότι η Επιτροπή
της UNESCO μάλλον αγνοεί
ότι η λεγόμενη ‘’πολιτιστική
κληρονομιά’’ της Αλβανίας,
ειδικά στην περιοχή της
Βορείου Ηπείρου, είναι καθαρά
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ
από αρχαιοτάτων χρόνων, και
η σχέση που έχουν
οι Αλβανοί με τον πολιτισμό είναι
η ίδια που έχει ‘’ο φάντης
με το ρετσινόλαδο’’.

Information Forwarded by the Hellenic Canadian Congress of B.C.

Είμαι από τα Γιάννενα, είμαι
από την Αθήνα, είμαι από την
Ελλάδα» είχε πει.

This 3 part video on Greek Independence is produced and included with the many activities and events by the Organizing & Steering Committee of Greek societies and communities in B.C. for Celebrating the Greek Revolution of 1821 and the 200 years of Greek
Freedom..

Οι πρώτες του δουλειές
στην Αθήνα ήταν σε μικρά
ταβερνάκια και μπουάτ της
Πλάκας.

Video on Greek Independence

Αν και έγραφε από πολύ νωρίς
τραγούδια, τα μεγάλα του
σουξέ τα έδωσε σε μεγάλους
τραγουδιστές στα μέσα της
δεκαετίας του ’70 -«Κάνε
κάτι να χάσω το τρένο», «Πες
μου πού πουλάν καρδιές»,
«Σε μια στοίβα καλαμιές»,
«Χιονάνθρωπος», τα οποία
τραγούδησε ο Δημήτρης
Μητροπάνος. Τη δεκαετία του
’80 έδωσε τεράστιες επιτυχίες
στον Στράτο Διονυσίου: «Ο
ταξιτζής», «Εγώ ο ξένος», «Ένα
λεπτό περιπτερά», «Εγώ να
δεις», ενώ χαρακτηριστική ήταν
η δήλωση που έκανε παλαιότερα
η Πίτσα Παπαδοπούλου πως
«Αν δεν ήταν ο Μουσαφίρης,
εγώ θα ήμουν απλά μια
τραγουδίστρια που, ίσως, να μη
με ήξερε κανείς σήμερα».

Https://www.helleniccongressbc.ca/greek-independence-day

«Ένας φίλος ήρθε απόψε απ’ τα παλιά....»
Πριν τρείς Κυριακές μέσα Μαρτίου που άρχισε ο καιρός να ζεσταίνει λιγάκι, ήθελα να βρώ να
φυτέψω μια Συκιά, να τρώνε αργότερα τα εγγόνια σύκα για να θυμούνται τον παππού.
Θυμήθηκα λοιπόν τον Νίκο Αδαμόπουλο γνωστός στην ελληνική παροικία ως ο καλλύτερος
Κουρέας με τον οποίο πριν λίγα χρόνια
συνταξιδεύαμε από την Αριζόνα στο
Βανκούβερ και κατά την διάρκεια του
ταξιδιού γνωριστήκαμε καλλύτερα.
Γνώριζα ότι ο Νίκος ήταν γνωστός για
την δενδροφύτευση ελαιόδεντρων
στον κήπο του και πολλών άλλων
οπωροφόρων δένδρων που σπανίζουν
να καλλιεργηθούν λόγω κλίματος στο
Βανκούβερ. Εκτός αυτών η καλλιέργια
ντομάτας και άλλων λαχανικών και
λουλουδιών τον έκανε γννωστόν όχι μόνο
στην ελληνική παροικία αλλά και στην
περιοχή που κατοικεί Δέλτα Β.Κ. ( Λάτνερ).
Τηλεφώνησα ένα Σαββατόβραδο στο νίκο
και τον ρώτησα εάν έχει καμμιά μικρή
συκιά για φύτευση και πρόσχαρα μου είπε
ότι έχει μία και μπορώ να πάω να την πάρω.
Ξημερώνοντας Κυριακή αν και ψιλόβρεχε
πήγα στο σπίτι του Νίκου και λόγω
των αυστηρών Lockdown του πρόσφερα
να πάμε κάπου να πάρουμε ένα
μεσημεριάτικο γεύμα, ο Νίκος αρνήθηκε
και αμέσως μου πρόσφερε να πάμε πάνω
στην κουζίνα να ετοιμάσει κάτι αυτός να
φάμε. Στενοχωρέθηκα του είπα τότε να
πάρω τη Συκιά και να μην κάνει τίποτα.
Αρνήθηκε και άρχισε να ανεβαίνει τα
σκαλιά λέγοντας να τον ακολουθήσω. Για
πότε ετοίμασε μεζέδες και άνοιξε ένα δικό του υπέροχο κρασί Ροζέ, που μου είπε ότι αν και έχει
αρκετά δικά του σταφύλια και πολλών ειδών πέρυσι αγόρασε σταφύλια από την Καλλιφόρνια και
έκανε δικό του. ένα κρασί πολύ γευστικό.

Ο Τάκης Μουσαφίρης είχε
κάνει δισκογραφία και με δύο
ψευδώνυμα: Αντώνης Ζάννας
και Νίκος Μιχαήλ.
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Συλλυπητήρια
ΚΚΕ - Γραφείο Τύπου
Ο Tάκης Μουσαφίρης ήταν
ένας από τους κορυφαίους
της λαϊκής μας μουσικής. Στα
τραγούδια του έκφρασε με
απαράμιλλη αυθεντικότητα,
συγκίνηση και συναίσθημα, τους
καημούς και τις αγωνίες των
λαϊκών ανθρώπων, κερδίζοντας
ξεχωριστή θέση στην καρδιά
μας. Η δημιουργία του θα
μείνει χαραγμένη όχι μόνο
στη συνείδηση των δικών του
γενιών, αλλά και των επόμενων,
«δεν έχει πει αντίο ακόμα…
ακόμα ζει» και θα συνεχίσει να
ζει, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι
που ερωτεύονται, αγαπούν,
νιώθουν και υποφέρουν. Το
ΚΚΕ εκφράζει τη βαθιά του
λύπη και τα ειλικρινή του
συλλυπητήρια στην οικογένειά
του.
Πηγή:naftemporiki.gr

ΠΕΝΘΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
1928-2021
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 2 Μαρτίου 2021
η Αλεξάνδρα Παναγοπούλου. Γεννήθηκα και
μαγάλωσε στην Ναύπακτο, σπούδασε Μοδίστρα.
Στον Καναδά ήρθε το 1957 και εγκαταστάθηκε
στο Βανκούβερ όπου της άρεσε να ράβη και να
πηγαίνει ταξίδια στην Ελλάδα.
Η κηδεία τηε έγινε στις 12 Μαρτίου 2021 στον Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου. Στον σύζυγό της για 60 χρόνια Δημήτριο, στα παιδιά
τηε Γεώργιο, Ασπασία και σύζυγο Αηανάσιο,στα εγγόνια της
Ευφροσύνη (Kyle), Βασίλη και στο δισέγγονο Ματτέο Δημήτρη
και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Με την κλεισούρα λόγω επιδημίας πάνω από ένα χρόνο τώρα, αυτή η συνάντησή μου και η παρέα με
τον Νίκο ένοιωσα τόσο καλά που πραγματικά ήταν σαν να είχα βγεί από μια φυλακή κλεισμένος για
χρόνια. Η φιλοξενία του Νίκου και η ξενάγηση στα ελαιόδενδρα, στον κήπο του και η φωτογράφηση
μαζί του μπροστά στα ελαιόδενδρα με ξανάνοιωσε.
Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο κοινωνικός δεσμός φιλίας ιδιαίτερα σήμερα με τους
αυστηρούς περιορισμούς επικοινωνίας είναι μια αρνητική εξελιξη για την υγεία και μακροζωία
των ανθρώπων. Η φιλία είναι ένας σημαντικός ρόλος στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και
βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη, κατανόηση και αλληλοσεβασμό ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι
γρήγοροι ρυθμοί της ζωής είναι και ο λόγος που σήμερα δεν έχουμε και πολλούς στενούς φίλους,
τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας έχουν αντικαταστήσει την επικοινωνία των ανθρώπων πρόσωπο με
πρόσωπο.
Στις μέρες μας οι αληθινοί φίλοι μετριούνται άνετα στα δάκτυλα του ενός χεριού δηλαδή δυο-τρεία
άτομα το πολύ.
Κώστας Καρατσίκης

Πέθανε ο συνθέτης Τάκης Μουσαφίρης
Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021

Ο λαϊκός συνθέτης και
στιχουργός μεγάλων επιτυχιών,
όπως οι «Πες μου που πουλάν
καρδιές», «Κάνε κάτι λοιπόν να
χάσω το τρένο», «Μυστικέ μου
έρωτα», «Ο ταξιτζής», «Εγώ
ο ξένος», «Εγώ δεν ήμουνα
αλήτης» και πολλές άλλες,
Τάκης Μουσαφίρης έφυγε την
Πέμπτη από τη ζωή. Σύμφωνα
με πληροφορίες, είχε κορωνοϊό,
ενώ αντιμετώπιζε και άλλα
προβλήματα υγείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
της οικογένειάς του, ο Τάκης
Μουσαφίρης είχε αναρρώσει
πριν από μία εβδομάδα από τον
κορωνοϊό, αλλά νικήθηκε από
ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε
τους τελευταίους έξι μήνες.
Ο Τάκης Μουσαφίρης είχε
υπογράψει μεγάλες επιτυχίες και
είχε συνεργαστεί με σπουδαίους
τραγουδιστές, όπως με τους
Στράτο Διονυσίου, Δημήτρη
Μητροπάνο, Ρίτα Σακελλαρίου,
Μιχάλη Μενιδιάτη, Πίτσα
Παπαδοπούλου και Τόλη
Βοσκόπουλο.
Γεννημένος στα Ιωάννινα,
ασχολήθηκε με τη μουσική

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

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

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

από μικρός. Τη δεκαετία
του ’80 θα αναδειχθεί σε
έναν από τους μεγαλύτερους
και, ίσως, ο περισσότερο
πολυτραγουδισμένος λαϊκός
συνθέτης και στιχουργός.
Από παιδί ακόμα ασχολήθηκε
με την κιθάρα. «Άκουγα να
παίζει πιάνο μια γειτόνισσα και
προσπαθούσα να μάθω τους
τόνους. Μετά, προσπαθούσα
να κουρδίσω την κιθάρα,
ακούγοντας τα κουδούνια των
προβάτων» είχε πει, παλαιότερα.

Μεγάλωσε σε μουσική
οικογένεια. Προτού μετακομίσει
στην Αθήνα, έπαιζε σε ταβέρνες
και κουτούκια των Ιωαννίνων.
Και οι δύο γονείς του ήταν
μουσικά καταρτισμένοι και του
μετέδωσαν τις γνώσεις τους.
Όλοι μαζί μετακόμισαν στην
πρωτεύουσα για μια καλύτερη
τύχη. «Δεν μπορώ ούτε κι εγώ
να καταλάβω από πού είμαι.
Είμαι συνεχώς μέσα σε μια
βάρκα στο Ρίο-Αντίρριο και
πηγαίνω πότε στην Αθήνα και
πότε στα Γιάννενα. Μάλλον
δεν έχω μία πατρίδα, αλλά δύο.

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

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

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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Συγκινητικό: Αστροναύτες ανέβασαν Ελληνική σημαία
στον διεθνή διαστημικό σταθμό
25/03/2021
Ρίγη συγκίνησης προκαλεί
η κίνηση του πληρώματος
του Διεθνούς Διαστημικού
Σταθμού, τα μέλη του
οποίου ανάρτησαν ελληνική
σημαία για τα 200 χρόνια της
Ελληνικής Επανάστασης,
στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό
μήνυμα ότι ο ελληνισμός ζει
ακόμα και έξω από τα όρια
του πλανήτη μας.
Τα μέλη του πληρώματος
ανάρτησαν σήμερα τη σημαία
στην κεραία που χρησιμοποιεί
ο ISS για την επικοινωνία του,
όπου κυμάτισε για μισή ώρα όσο οι αστροναύτες εκτελούσαν προγραμματισμένες εργασίες.
Η κίνηση των αστροναυτών αιφνιδίασε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία χαιρέτησε
την πρωτοβουλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη σημαία που αναρτάται στην ιστορία
του σταθμού, κάτι που σίγουρα θα κάνει κάθε Έλληνα περήφανο.

ΜΙΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 1600 τ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ
Υπό την αιγίδα και με την
υποστήριξη της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, η Ελληνική
Ομοσπονδία Συλλόγων Νοτίου
Αφρικής γιόρτασε τη 200ή
επέτειο από την Επανάσταση
του 1821 με την κατασκευή μιας
γιγάντιας υφασμάτινης ελληνικής
σημαίας επιφάνειας 1600 τ.μ., με
τη μεγέθυνση φωτογραφίας σε
διαστάσεις ανάλογες προς
το φυσικό μέγεθος του Mνημείου
του Αγνώστου Στρατιώτη στο
Σύνταγμα, καθώς και με
τη σύνθεση του «Τραγουδιού
της Ελευθερίας» και
τη συνοδευτική χορογραφία από νεαρούς ομογενείς.

Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν σε μία ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε
την Κυριακή, 21 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας, με Θεία Λειτουργία και Δοξολογία,
ιερουργούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Γιοχάνεσμπουργκ και Πρετόρια, Δαμασκηνού,
στον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Γιοχάνεσμπουργκ. Στη συνέχεια,

ο εορτασμός μεταφέρθηκε στον υπαίθριο χώρο της Σχολής Σαχέτι,
με τα μηνύματα της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ.
Κώστα Βλάση, του Υφυπουργού Υγείας της Ν. Αφρικής, κου Joe
Phaahla, και του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Γιάννη
Χρυσουλάκη, ενώ ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Συλλόγων Νοτίου Αφρικής, κ. Γιάννης Σπυρίδης, αποκάλυψε
τη γιγάντια υφασμάτινη ελληνική σημαία. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε μικρή παρέλαση των Ελληνικών Κοινοτήτων
Νοτίου Αφρικής και παρουσιάστηκε το «Τραγούδι της Ελευθερίας»
του 14χρονου Theo Pandazis με χορογραφία από τους μαθητές της
Σχολής.
Η χειροποίητη σημαία ράφτηκε σε χώρο 100 χιλιόμετρα έξω
από το Γιοχάνεσμπουργκ, από δεκάδες ομογενείς και παιδιά για
περισσότερο από 2 μήνες.
Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, Γ. Χρυσουλάκης, στήριξε από την πρώτη στιγμή την
υλοποίηση αυτής της υπέροχης ιδέας.

ΝΙΑΓΑΡΑΣ
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