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Ανακοινώσεις Κυρ. Μητσοτάκη: Υποχρεωτικός
εμβολιασμός στους άνω των 60 ετών ή επιβολή
διοικητικού προστίμου υπέρ δομών υγείας
Canada may need to do ‘more’ to combat
Omicron COVID-19 variant, Trudeau says
Global News Νovember 30,2021
Prime Minister Justin Trudeau says there “may be more” Canada
needs to do as it reckons with the newly discovered threat of the
Omicron variant.

Φωτ. Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
30.11.2021

Νεα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας ενόψει και των γιορτών
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο της εμφάνισης
της μετάλλαξης «Όμικρον».
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης
ανέφερε πως η νέα μετάλλαξη «Όμικρον» μας κρατά σε επιφυλακή και πως αργά ή
γρήγορα θα κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα.
Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο πλαίσιο των νέων
μέτρων ότι θα υπάρχει διοικητικό πρόστιμο στους άνω των 60 ετών που δεν έχουν
εμβολιαστεί έως τις 16 Ιανουαρίου.
Η ειδοποίηση στους πολίτες θα γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ.

Five cases of the Omicron COVID-19 variant have been confirmed
in Canada to date.
“Obviously, we’re watching very, very closely the situation with
Omicron. We know that, even though Canada has very strong
border measures now — we need vaccinations to come to Canada,
we need pre-departure tests, we do testing on arrival,” Trudeau told
reporters as he walked into a Tuesday cabinet meeting.
“There may be more we need to do and we’ll be looking at it very
carefully.”

Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών Αν.
Κατσανιώτη στην Κωνσταντινούπολη
για την Θρονική Εορτή

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 16 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχει κλειστεί το ραντεβού για
την πρώτη δόση. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο κάθε
μήνα 100 ευρώ και με νόμο τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο που θα
χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία. «Δεν είναι ποινή, είναι ένα αντίτιμο υγείας, μία πράξη
δικαιοσύνης».
«Υπάρχει μια μόνο ηλικιακή ομάδα που επιμένει να καθυστερεί. Από τους 580.000
ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών δυστυχώς μόνο 60.000 έσπευσαν
να εμβολιαστούν εντός του Νοεμβρίου και δυστυχώς είναι κυρίως οι άνω των 60 που
νοσηλεύονται και χάνονται», είπε
ο πρωθυπουργός.
Ταυτόχρονα, από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου και από τις 3 έως τις 7 Ιανουαρίου θα
παρέχεται δωρεάν σε κάθε ενήλικο -εμβολιασμένο ή μη- ένα self test, προκειμένου να
ελεγχθεί η διασπορά του ιού,
την περίοδο των εορτών.
Σημειώνεται ότι τουλάχιστον έως και χθες το απόγευμα δεν είχε εντοπιστεί στη
χώρα μας περιστατικό με το συγκεκριμένο στέλεχος, ενώ εφαρμόζονται και τα νέα
μέτρα για τους επισκέπτες από χώρες της Αφρικής, βάσει των οποίων ήδη πέντε
άτομα φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία καραντίνας. Ωστόσο, οι ειδικοί χαρακτηρίζουν
πολύ πιθανή την εμφάνιση της νέας παραλλαγής και στη χώρα μας, με δεδομένο ότι
πλέον κρούσματα έχουν εντοπιστεί και σε χώρες της Ευρώπης, και σημειώνουν ότι
εάν επιβεβαιωθούν οι φόβοι ότι αυτή είναι πιο μολυσματική έναντι του στελέχους
«Δέλτα», η επι-κράτησή της θα είναι απλώς θέμα χρόνου. «Αυτή τη στιγμή, όπως και
όλη η παγκόσμια κοινότητα, παρακολουθούμε τη μετάλλαξη και αναμένουμε σε 10-15
ημέρες να έχουμε εικόνα. Εμείς έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Καταλαβαίνετε ότι όταν
μια μετάλλαξη πλέον κινείται σε διάφορες χώρες, είμαστε σε επιφυλακή», σημείωσε
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα
του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή
της Εκκλησίας
της Κωνσταντινουπόλεως
απένειμε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος
στον Υφυπουργό Εξωτερικών
και βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα
Κατσανιώτη.
Αμέσως μετά την τιμητική
διάκριση ο Υφυπουργός
ανέφερε: «Ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
με τίμησε απονέμοντάς μου τον
Σταυρό του Αγίου Ανδρέου του

Πρωτοκλήτου. Από
τις πιο συγκινητικές στιγμές
της πορείας μου».
Ο κ. Κατσανιώτης βρίσκεται
στην Κωνσταντινούπολη
προκειμένου να εκπροσωπήσει
την Ελληνική Κυβέρνηση
στην Θρονική Εορτή, η οποία
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30
Νοεμβρίου 2021.
Αμέσως μετά την Πατριαρχική
και Συνοδική Θεία Λειτουργία
(Συνέχεια στη σελίδα 22 )
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Ανακοινώσεις Κυρ. Μητσοτάκη: Υποχρεωτικός εμβολιασμός
στους άνω των 60 ετών ή επιβολή διοικητικού προστίμου
υπέρ δομών υγείας
(Συνέχεια από σελίδα1)

χθες ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης (ΣΚΑΪ).
Πέρα από τις ανακοινώσεις που έγιναν για τη δημόσια υγεία, στην ατζέντα
του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνονται:
– Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και
τον υφυπουργό, Γιάννη Τσακίρη, του νομοσχεδίου για το Εταιρικό Σύμφωνο για
το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ): Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
– Παρουσίαση από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή
Χατζηδάκη και τον υφυπουργό, Πάνο Τσακλόγλου, του νομοσχεδίου για τον
εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
– Παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό,
Απόστολο Βεσυρόπουλο, των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση
των Οδηγιών 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων
επενδύσεων, 2019/2177 και 2020/1504 σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων, β)
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2020/1151 σχετικά με την εναρμόνιση των διαρθρώσεων
των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα
αλκοολούχα ποτά, 2021/1159 σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών
και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών από τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
– Εισήγηση από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή
Χατζηδάκη και την υφυπουργό, Δόμνα Μιχαηλίδου για την Εθνική Στρατηγική και
Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030.
– Εισήγηση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη και
την υφυπουργό, Σοφία Βούλτεψη για την Εθνική Στρατηγική Ένταξης Προσφύγων
και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
– Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, για την επιλογή Έλληνα
δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
kathimerini.gr
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με αναφορά στην δημοσιογραφική πηγή.
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Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Prime Minister of Canada Commemorates Ecumenical Patriarch’s
Enthronement Anniversary
The Prime Minister of Canada, the Rt. Hon. Justin Trudeau, sent a
heartfelt letter to commemorate and celebrate the thirty year enthronement anniversary of His All-Holiness Ecumenical Patriarch
Bartholomew. A copy of the original letter, together with a Greek
translation, can be found below.
We sincerely thank Prime Minister Trudeau for his thoughtful wishes
on this historical occasion. The Archdiocese and the Ecumenical Patriarchate Archons of Canada, together with all Orthodox Christians
and people of goodwill across Canada, congratulate His All-Holiness
and pray that our Lord will grant him many years of good health,
rightly teaching the word of His Truth!
Ο πρωθυπουργός του Καναδά τιμά την 30η επέτειο ενθρόνισης του
Οικουμενικού Πατριάρχη
Συγχαρητήρια επιστολή του Πρωθυπουργού του Καναδά Εξοχ.
Justin Trudeau για την 30η επέτειο ενθρόνισης του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Σεβασµιώτατε και φίλοι,
Είµαι στην ευχάριστη θέση να εκφράσω
τους θερµότερους χαιρετισµούς και
τα συγχαρητήριά µου µε την ευκαιρία
της 30ης επετείου από την εκλογή
και ενθρόνιση του Οικουµενικού
Πατριάρχη.
Επί τριάντα χρόνια ο Παναγιώτατος,
Αρχιεπίσκοπος ΚωνσταντινουπόλεωςΝέας Ρώµης και Οικουµενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος,
υπηρέτησε ως ο πρώτος πνευµατικός
ηγέτης των 300 εκατοµµυρίων
Ορθοδόξων Χριστιανών σε όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων
και των µελών της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Καναδά.

Ένας διάλογος μεταξύ Κυριάκου και Άνγκελας που δεν έγινε.
(τελευταία επίσκεψη της Μέρκελ στην Ελλάδα)
October 31, 2021 Capt. E.N.Rigos Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος Πρέσβης ε.τ.
του Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου, Πρέσβη
επί τιμή, μέλους του ΙΗΑ
Κυριάκος: Και τώρα που τελειώσαμε με
τα ελληνοτουρκικά και τα ευρωπαϊκά ας
ασχοληθούμε, Άνγκελά μου, με μια πολύ
σοβαρή πτυχή των διμερών μας σχέσεων.
Πρόκειται για την καταστροφή που
προκάλεσε η χώρα σου στην Ελλάδα από
το 1941 μέχρι το 1944. Λίγα μόνο στοιχεία
θα σου αναφέρω έτσι για να τα θυμηθούμε·
η συνολική μείωση του πληθυσμού μας
έφτασε τότε το 13,5% κι η Wehrmacht,
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, κατέστρεψε
1770 χωριά μας. Μέχρι σήμερα η Γερμανία έχει τηρήσει σιγή ιχθύος ως προς αυτό το ζήτημα, ε, δεν
είναι πια καιρός 80 χρόνια μετά απ’ αυτόν τον χαλασμό ν’ αναλάβει η γερμανική κυβέρνηση τις ευθύνες
της;
Το 1946 παραδώσαμε επισήμως στην γερμανική κυβέρνηση τον κατάλογο των αρχαιοτήτων που
έκλεψαν τα στρατεύματά σας στη διάρκεια της Κατοχής. Πρόκειται για 8.500 κινητά αντικείμενα, δεν τα
λες και λίγα, έτσι; Δεν μας επιστράφηκαν ποτέ ενώ εμφανίζονται σε ορισμένα μουσεία, σε δημοπρασίες
και σε ιδιωτικές συλλογές. Τα θέλουμε πίσω, Άνγκελά μου, είναι ο πολιτισμός μας, η Ιστορία μας, μας
ανήκουν.
Λυπάμαι που σου μιλάω έτσι αλλά χθες που έφτασες στην Αθήνα γιορτάζαμε το «ΟΧΙ» που είπαμε
στους Ιταλούς το 1940 και την είσοδό μας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κι άθελά μου έφερα στο νου
μου δυσάρεστους συνειρμούς. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή ν’ ακούσει ο λαός μου
ευθαρσώς κάποιες πικρές αλήθειες και, κυρίως, να πληροφορηθεί την πρόθεση της κυβέρνησής μου
να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Δεν έχουμε παραιτηθεί από καμία πολεμική επανόρθωση, από καμία
πολεμική αποζημίωση.
Γνωρίζεις πολύ καλά ότι η Διασυμμαχική Διάσκεψη των Παρισίων (Νοέμβριος 1945-Ιανουάριος 1946)
προσδιόρισε τις επανορθώσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΟΔΓ) προς την Ελλάδα
στα 7,181 δις δολάρια (αγοραστικής αξίας του 1938) χωρίς σ’ αυτό το ποσόν να περιλαμβάνονται το
αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και οι κλαπέντες αρχαιολογικοί θησαυροί μας. Ωστόσο, ενώ η Ιταλία
κι η Βουλγαρία εξόφλησαν τις αποζημιώσεις προς την Ελλάδα που τους επέβαλε η Διάσκεψη, η χώρα
σου δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της. Απορρίπτετε συνεχώς τα αιτήματά μας για έναρξη των σχετικών
διαπραγματεύσεων μεταξύ μας με διάφορες δικαιολογίες.

Σε αυτό το διάστηµα, εργάστηκε για να προωθήσει το µήνυµα της
αγάπης και της ειρήνης και για να προάγει σηµαντικές αξίες και
θρησκευτικές παραδόσεις.

Τελευταία μάλιστα το υπουργείο των Εξωτερικών σου υποστηρίζει ότι η Συνθήκη 2+4 που συνήφθη
στη Μόσχα το 1990 ρύθμισε όλα τα ζητήματα περί γερμανικών αποζημιώσεων κι ουδεμία εκκρεμότητα
υπάρχει πλέον.

Αυτό το ορόσηµο προσφέρει στους Ορθόδοξους Χριστιανούς την
ευκαιρία να επαναβεβαιώσουν τη βαθιά τους θρησκευτική πίστη και
να συλλογιστούν τα γεγονότα που έχουν διαµορφώσει την ιστορία
και την κληρονοµιά της Εκκλησίας τους.

Εσύ όμως, Άνγκελα, γνωρίζεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί η Επιστημονική Υπηρεσία του
ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου σας δεν συμφωνεί με την κυβέρνησή σου αφού σε σχετική γνωμοδότησή
της που δημοσιεύτηκε το 2019 αναφέρει ότι «η Ελλάδα δεν έχει παραιτηθεί ποτέ από τις αξιώσεις της
έναντι της ΟΔΓ». Και γιατί, ως προς την Συνθήκη 2+4 αναφέρει ότι «οι αποζημιώσεις δεν αναφέρονται
καν στη σύμβαση της Συνθήκης κι ότι η Ελλάδα, ως τρίτη χώρα που δεν συμμετείχε στις εργασίες της
Συνθήκης, θα έπρεπε να είχε συμφωνήσει ρητώς με τα προκύπτοντα μειονεκτήματα» κι ότι «σε κάθε
περίπτωση η Ελλάδα δεν δεσμεύεται από μια Συνθήκη στη σύναψη της οποίας δεν συμμετείχε και την
οποία δεν έχει υπογράψει και κυρώσει».

Είµαι βέβαιος ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί στον
Καναδά θα χαρούν µε τις πολλές εορταστικές εκδηλώσεις που
έχουν προγραµµατιστεί για να σηµατοδοτήσουν αυτή την ειδική
περίσταση.
Παρακαλώ δεχθείτε τις καλύτερες ευχές µου για µια αξέχαστη
γιορτή.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΝΑΔΑ
11 Νοεμβρίου 2021

Και, για να συνοψίσω, Άνγκελα, οι απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας αναφέρονται:
– στις ζημίες που υπέστησαν η χώρα και οι Έλληνες πολίτες στη διάρκεια της Κατοχής
– στην επιστροφή του αναγκαστικού δανείου της Τράπεζας της Ελλάδας προς το τρίτο Ράιχ το
οποίο μαζί με τους τόκους ανέρχεται περίπου στα 400 δις ευρώ
– στο εναπομείναν υπόλοιπο μη καταβληθεισών επανορθώσεων από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
– στην επιστροφή των αρχαιοτήτων μας
Σκέψου ότι μόνο τα 400 δις ευρώ από το αναγκαστικό δάνειο αν μας είχατε αποπληρώσει ο λαός μου
δεν θα είχε υποστεί την εξαθλίωση που υπέστη από τα μνημόνια που μας επιβάλατε. Πόσο μάλλον που
κι εσύ παραδέχτηκες ότι ως προς την εφαρμογή των μνημονίων κάνατε λάθη.
Άκουσα όσα μου είπες για την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία αλλά δεν σε άκουσα να
υπερθεματίζεις για την έναρξη του διαλόγου με την Ελλάδα.
Έχετε απορρίψει τέσσερεις ρηματικές διακοινώσεις που σας έχουμε στείλει ζητώντας την έναρξη
διαπραγματεύσεων για τις πολεμικές επανορθώσεις και την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου. Γιατί;
Σκέψου ότι η αποκατάσταση του δικαίου θα βελτιώσει τις διμερείς μας σχέσεις και, κυρίως, θ’
αναπαύσει τις ψυχές των φονευθέντων. Και, κυρίως, θα στείλει ένα ισχυρό και διαρκές μήνυμα κατά του
φασισμού, κάτι που κι εσύ τόσο ένθερμα υποστηρίζεις.
Ζητώ συγγνώμη, Άνγκελα, αν μίλησα πολύ. Ήθελα, βλέπεις, με την ευκαιρία της δημοσιότητας
που έχει η άφιξή σου στη χώρα μου, ν’ αδράξω την ευκαιρία και να πληροφορήσω εμμέσως τον
γερμανικό λαό για το πώς έχουν αληθινά τα πράγματα μεταξύ μας. Γιατί, βλέπεις, οι Γερμανοί πολίτες,
παραπληροφορημένοι από διάφορους κακοθελητές, πιστεύουν ότι οι Έλληνες τεμπελιάζουμε εις βάρος
τους. Σκέψου πόσο αυτόνομοι κι ανεξάρτητοι θα ήμασταν αν είχαμε εισπράξει έστω μόνο τα 400 δις του
κατοχικού δανείου.Σκέψου. Τέλειωσα, με χαρά μου σ’ ακούω τώρα.
Άνγκελα:
Έπρεπε να μου είχες θέσει αυτά τα ζητήματα νωρίτερα, Κυριάκο μου. Πριν από δύο μήνες έλαβε μια
επιστολή από πέντε ελληνικές οργανώσεις που μου ανέφεραν ακριβώς τα ίδια θέματα.

KAΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

Έχεις δίκιο για τα οφειλόμενα.
Όταν παραδώσω στον διάδοχό μου θα τον ενημερώσω γι’ αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση που
απασχολεί την Ελλάδα και θα εισηγηθώ ν’ αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τη χώρα σου.
Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω αυτήν τη στιγμή.
Αλλά κι εσείς, μην αμελείτε, να επανέρχεστε, να επιμένετε.
Πρόκειται για έναν διάλογο που δεν έγινε. Αν γινόταν, κάπως έτσι θα εξελισσόταν. Τα σχόλια είναι
περιττά.

H Ιερή χρονοκάψουλα της Ελλάδας:
Από τον Νικηφόρο Φωκά μέχρι
το Κρυφό Σχολειό

File Photo Η Ιερά Μονή Φιλοσόγου Screenshoot via YouTube
video Up Stories
20/11/2021

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στον χρόνο μέσω της “Ιερής
χρονοκάψουλας” της Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου ζήσαμε
κατά την εξόρμησή μας στην πανέμορφη Αρκαδία και έχουμε
την χαρά να το μοιραστούμε μαζί σας.
Όταν εντοπίσαμε την Παλαιά Μόνη Φιλοσόφου στο Google
Earth πραγματικά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Απορήσαμε
πως είναι δυνατόν ένα τέτοιο εκπληκτικό αξιοθέατο να
βρίσκεται απέναντι από την διάσημη, πανέμορφη και
επιβλητική Μονή Προδρόμου που βρίσκεται μέσα στο
εκπληκτικό φαράγγι του Λούσιου Ποταμού και να μην
γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για αυτή.
Ένα μνημείο 1050 σχεδόν ετών με τεράστια ιστορία αλλά
και μοναδικό ως κατασκεύασμα που προκαλεί ρίγος σε κάθε
επισκέπτη. Λίγα λόγια για την ιστορία της Μονής.
Η παλαιά Μονή Φιλοσόφου είναι η πιο ιστορική και παλαιά
μονή της Αρκαδίας (10ος αιώνας) και από τα παλαιότερα
βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε το 963 από τον Ιωάννη
Λαμπαρδόπουλο, τον επονομαζόμενο “φιλόσοφο”, γραμματέα
του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Από την επωνυμία αυτή
του ιδρυτού πήρε η Μονή το όνομά της.
Η παλαιά Μονή βρίσκεται μέσα σε άγρια και μεγαλοπρεπή
χαράδρα και 200 μέτρα πάνω από την κοίτη του ποταμού
Λούσιου, στο κοίλωμα ενός ψηλού και απότομου βράχου.
Εκτείνεται σε μία στενή και επιμήκη κοιλότητα.
Σώζεται ακέραια και αποτελεί θαυμαστό δείγμα βυζαντινής
αρχιτεκτονικής του 10ου αιώνα με αξιόλογες τοιχογραφίες.
Είναι χτισμένη με απλή λιθοδομή και στην εξωτερική
της εμφάνιση δημιουργεί την εντύπωση ενός στερεού
αρχιτεκτονικού χτίσματος χωρίς ιδιαίτερη χάρη.
Στη θέση αυτή σώζονται σήμερα ο βυζαντινός ναός
(Καθολικό), πραγματικό αριστούργημα αρχιτεκτονικής. Είναι
ναός τετράστυλος σταυροειδής εγγεγραμμένος με οκτάπλευρο
τρούλο.
Ο ναός εκοσμείτο από τοιχογραφίες εξαιρετικής τέχνης, από
τις οποίες σήμερα σώζονται μόνον σπαράγματα.
Σώζονται επίσης ερείπια κελιών και άλλων κτισμάτων, το
εξωτερικό προστατευτικό τείχος – κτισμένο μετά την Άλωση –
ερείπια δύο πυργίσκων πάνω από τη μονή στο βράχο, αγωγός
νερού που τροφοδοτούσε τη Μονή με νερό από πηγή, και μια
στέρνα.
Η μονή είναι γνωστή σαν “Κρυφό Σχολειό”, γιατί σύμφωνα
με την παράδοση λειτουργούσε εκεί στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας σχολείο που αργότερα εξελίχθηκε – στη Νέα
Μονή – σε σημαντική ιερατική σχολή.
Η Μονή γνώρισε μεγάλη άνθιση τον 17ο αι. Περίοδο
κατά την οποία κτίσθηκε και η Νέα Μονή, χωρίς όμως να
εγκαταλειφθεί η παλαιά.
Με πληροφορίες από UpStories- hellasjournal.com
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υγρά που θα έχει μαζέψει η κοτοπουλιέρα στο ταψί με τις πατάτες.

Κοτόπουλο στον φούρνο: Γιατί
να αλείψουμε κάτω από το δέρμα
Να πώς νοστιμίζουμε τέλεια το κοτόπουλο και πώς
το ψήσουμε γρήγορα και απλά στην κοτοπουλιέρα.
Νένα Ισμυρνόγλου
Αλείφοντας το κοτόπουλο
εξωτερικά με λάδι, λεμόνι και
το μυρωδικό της αρεσκείας
μας, δεν επιτυγχάνουμε παρά
να το αρωματίσουμε και να το
νοστιμίσουμε επιφανειακά. Ενώ
δηλαδή το δέρμα γίνεται νόστιμο,
το ψαχνό παραμένει άτονο, ανάλατο
και σχετικά άγευστο. Αν δεν έχουμε, λοιπόν, χρόνο να
μαρινάρουμε το κοτόπουλο σε «ενισχυμένη» άρμη,
αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλείψουμε το
κοτόπουλο κάτω από το δέρμα με μια μυρωδάτη πάστα
ή ένα αρωματικό λαδολέμονο, τεχνική που αρταίνει
αποτελεσματικά το κρέας. Έτσι, ακόμα και αυτοί που
τρώνε το κοτόπουλο χωρίς πέτσα θα γευτούν κάτι
πραγματικά νόστιμο.
Κοτόπουλο στον φούρνο με αρωματικό άλειμμα
Για 1 κοτόπουλο 1,5 – 1,8 κιλά θα χρειαστούμε:
ξύσμα από 1 λεμόνι ή 1 πορτοκάλι (ακέρωτα και κατά προτίμηση
βιολογικά), 1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού ή πορτοκαλιού, 3 κουτ.
σούπας μουστάρδα της αρεσκείας μας, 2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο
θυμάρι ή ρίγανη ή δεντρολίβανο (ή 1 κουτ. γλυκού ξερά, τριμμένα),
3 – 4 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες, 1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο, 1/2
κουτ. σούπας μέλι, αλατοπίπερο.
«Περνάμε» καλά όλο το κοτόπουλο, μέσα-έξω με τις κούπες του
λεμονιού ή του πορτοκαλιού. Το αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα
από όλες τις πλευρές.
Καλό είναι να φορέσουμε γάντια μιας
χρήσης, για να μη μυρίσουν τα χέρια μας.
Με το ένα χέρι ανασηκώνουμε το δέρμα
στο σημείο όπου καλύπτει το στήθος (αν
χρειαστεί, δημιουργούμε «είσοδο» με ένα
μαχαιράκι). Με το άλλο χέρι παίρνουμε μια
ποσότητα από το άλειμμα και ξεκινάμε να
κάνουμε… μασάζ στο κοτόπουλο, ώστε να αρχίσει να χαλαρώνει το
δέρμα.
Αφού έχουμε βάλει το χέρι μας ανάμεσα στο δέρμα και το ψαχνό
του στήθους, με το άλλο μας χέρι κρατάμε το κοτόπουλο για να μη
γλιστρήσει. Με προσοχή τρίβουμε με την παλάμη και τα δάχτυλά
μας το στήθος του κοτόπουλου, ώστε να πάει το άλειμμα όσο πιο
βαθιά γίνεται. Ιδανικά, πρέπει να φτάσουμε μέχρι τις φτερούγες.
Ανοιγοκλείνουμε τα δάχτυλά μας τρίβοντας το κοτόπουλο για να
αρωματίσουμε και τα σημεία στο πλάι. Οι κινήσεις μας πρέπει να
είναι ήρεμες και προσεκτικές, για να μη σκιστεί το δέρμα.
Αναποδογυρίζουμε το κοτόπουλο για
να μπορέσουμε να αρωματίσουμε
όχι τόσο την «πλάτη» του, όσο τα
μπούτια. Ανασηκώνουμε λίγο το δέρμα
για να «δημιουργήσουμε είσοδο».
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να
μη σκίσουμε την ένωση του δέρματος
στη μέση και κατά μήκος της πλάτης, γιατί τότε θα χαλαρώσει πολύ
το δέρμα. Επομένως, με το ένα χέρι μας κρατάμε τη «ραφή», ενώ
με το άλλο βάζουμε λίγο από το μείγμα ανάμεσα στο δέρμα και το
μπούτι. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το πόδι, είναι πιο
εύκολο να βάλουμε τον αντίχειρα (πάνω). Επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία και για το άλλο μπούτι.
Αλείφουμε με όσο μείγμα
περίσσεψε εξωτερικά το
κοτόπουλο. Επειδή, όμως, το
άλειμμα περιέχει μέλι το οποίο
καίγεται εύκολα, περιχύνουμε το
κοτόπουλο με λάδι.

Φουρνίζουμε το κοτόπουλο
και το ταψί με τις πατάτες και
συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα
30 λεπτά. Μπορεί να χρειαστεί
να ανακατέψουμε με κουτάλα τις
πατάτες κατά το ψήσιμο. Μετά,
δυναμώνουμε το φούρνο στους
180° C και ψήνουμε για άλλα
15 – 20 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει
καλά το κοτόπουλο. Αν έχει μείνει μέλι πάνω στο δέρμα του και
έχει παραροδίσει κατά το ψήσιμο, το σκεπάζουμε με βρεγμένο
λαδόχαρτο ή με αλουμινόχαρτο.
Το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Για
μεγαλύτερη ασφάλεια, ελέγχουμε
με ένα θερμόμετρο: το βυθίζουμε
στο πιο συμπαγές κομμάτι
κρέατος, δηλαδή στο στήθος.
Προσοχή: δεν πρέπει να χτυπήσει
κόκαλο. Αν η θερμοκρασία έχει
φτάσει τους 70° C, το κοτόπουλο είναι ασφαλές προς βρώση.
Εναλλακτικά, τρυπάμε με ένα λεπτό μαχαίρι το κρέας στο στήθος
και στο μπούτι: Πρέπει το υγρό που θα βγει να είναι διαυγές, όχι
ροζ.
Σβήνουμε το φούρνο και
αφήνουμε το φαγητό να
ξεκουραστεί με μισάνοιχτη την
πόρτα για περίπου 20 λεπτά. Ετσι,
τα υγρά θα επαναδιανεμηθούν
σε όλο τον όγκο του. Κόβουμε
το κοτόπουλο. Το ψαχνό του
είναι ζουμερότατο και μυρωδάτο
(λόγω του «υποδόριου» αλείμματος), ενώ η πέτσα του, χάρη στην
κοτοπουλιέρα, έχει ροδίσει ομοιόμορφα και έχει γίνει τραγανή.
Υλικά
Μερίδες: Για 1 κοτόπουλο 1,5 - 1,8 κιλά
Αρωματικό άλειμμα
•
ξύσμα από 1 λεμόνι ή 1 πορτοκάλι (ακέρωτα και κατά
προτίμηση βιολογικά)
•
1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού ή πορτοκαλιού
•
3 κουτ. σούπας μουστάρδα της αρεσκείας μας
•
2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο θυμάρι ή ρίγανη ή
δεντρολίβανο (ή 1 κουτ. γλυκού ξερά, τριμμένα)
•
3 - 4 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
•
1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο, 1/2 κουτ. σούπας μέλι
•
αλατοπίπερο
Για τις πατάτες
•
1½ κιλό πατάτες
•
100 ml λευκό κρασί
•
100 ml νερό
•
40 ml λάδι
•
1 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο δεντρολίβανο ή ρίγανη ή
θυμάρι (ή 1 κουτ. γλυκού ξερά, κοπανισμένα)
•
αλατοπίπερο

κοτόπουλο. Επειδή, όμως, το
άλειμμα περιέχει μέλι το οποίο
καίγεται εύκολα, περιχύνουμε το
κοτόπουλο με λάδι.
5.
Προθερμαίνουμε το
φούρνο στους 160° C, στη
λειτουργία του αέρα.
6.
Ψήνουμε για περίπου
30 – 40 λεπτά.
7.
Συνεχίζουμε το ψήσιμο
για άλλα 30 λεπτά
8.
Μετά, δυναμώνουμε
το φούρνο στους 180° C και
ψήνουμε για άλλα 15 – 20 λεπτά
ή μέχρι να ροδίσει καλά το
κοτόπουλο.
9.
Ελέγχουμε με ένα
θερμόμετρο: το βυθίζουμε στο
πιο συμπαγές κομμάτι κρέατος,
δηλαδή στο στήθος. Προσοχή:
δεν πρέπει να χτυπήσει κόκαλο.
Αν η θερμοκρασία έχει φτάσει
τους 70° C
Για τις πατάτες
1.
Ετοιμάζουμε τις
πατάτες περίπου 40 λεπτά
προτού ολοκληρωθεί το
μαρινάρισμα του πουλερικού
(δηλαδή στις 2 ώρες + 20΄)
2.
Τις καθαρίζουμε και τις
κόβουμε κυδωνάτες (όχι πολύ
χοντρές).
3.
Προθερμαίνουμε το
φούρνο στους 160° C, στη
λειτουργία του αέρα.
4.
Βάζουμε τις πατάτες
σε ένα μεγάλο ταψί και
προσθέτουμε το λευκό κρασί, το
νερό, το λάδι, το αλατοπίπερο
και 1 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο
δεντρολίβανο ή ρίγανη ή
θυμάρι (ή 1 κουτ. γλυκού ξερά,
κοπανισμένα).
5.
Ανακατεύουμε και
τις βάζουμε να ψηθούν αρχικά
για περίπου 40 λεπτά, σε
χαμηλό ράφι μέσα στο φούρνο.
Όταν περάσουν οι 3 ώρες
μαριναρίσματος του πουλερικού
και ενόσω ψήνονται οι πατάτες,
ανοίγουμε τη σακούλα μέσα στο
ταψί ώστε να χυθεί εκεί η άρμη.

Διαδικασία
Αρωματικό άλειμμα
1.
Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το ξύσμα από 1 λεμόνι ή 1
πορτοκάλι , τον χυμό λεμονιού ή πορτοκαλιού, τη μουστάρδα της
αρεσκείας μας, το ψιλοκομμένο θυμάρι ή ρίγανη ή δεντρολίβανο (ή
1 κουτ. γλυκού ξερά, τριμμένα), το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το μέλι
και το αλατοπίπερο.
Κοτόπουλο
1.
«Περνάμε» καλά όλο το κοτόπουλο, μέσα-έξω με τις
κούπες του λεμονιού ή του πορτοκαλιού. Το αλατοπιπερώνουμε
γενναιόδωρα από όλες τις πλευρές.
2.
Παίρνουμε μια ποσότητα από το άλειμμα και ξεκινάμε να
κάνουμε… μασάζ στο κοτόπουλο, ώστε να αρχίσει να χαλαρώνει το
δέρμα
3.
Ανοιγοκλείνουμε τα δάχτυλά μας τρίβοντας το κοτόπουλο
για να αρωματίσουμε και τα σημεία στο πλάι. Οι κινήσεις μας
πρέπει να είναι ήρεμες και προσεκτικές, για να μη σκιστεί το δέρμα.
4.
Αλείφουμε με όσο μείγμα περίσσεψε εξωτερικά το

Το κοτόπουλο μπορούμε να το
ψήσουμε στο ταψί ή -προτιμότεροστη σχάρα του φούρνου. Υπάρχει, όμως, και ένας τρίτος τρόπος:
το ψήσιμο στην κοτοπουλιέρα. Πρόκειται για ειδικό σκεύος σαν
μικρό στρογγυλό ταψί με βαθιά τοιχώματα, που στο κέντρο του
έχει ένα χωνί για να στηρίζουμε εκεί το κοτόπουλο. Κοτοπουλιέρες
βρίσκουμε σε διάφορες γκάμες τιμών στα μαγαζιά με εξοπλισμό
κουζίνας. Στο «αυλάκι» στραγγίζουν κατά το ψήσιμο το λίπος και
τα υγρά του κοτόπουλου, τα οποία αξιοποιούμε για να νοστιμίσουμε
φουρνιστές πατάτες ή για να φτιάξουμε μετά μια σάλτσα (π.χ. με
κρασί, μουστάρδα και λίγο ψιλοκομμένο κρεμμύδι).
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160° C, στη λειτουργία του αέρα.
Αν θέλουμε να φτιάξουμε φουρνιστές πατάτες ως συνοδευτικό,
πρέπει να έχουμε αρχίσει να τις ψήνουμε περίπου 40 λεπτά προτού
φουρνίσουμε το κοτόπουλο. Θα τις βάλουμε στο ταψί (περίπου 1½
κιλό πατάτες κομμένες κυδωνάτες) με 100 ml λευκό, ξηρό κρασί,
100 ml νερό, 40 ml λάδι, μπόλικο αλατοπίπερο και 1 κουτ. σούπας
ψιλοκομμένο ρίγανη ή θυμάρι ή δεντρολίβανο (ή 1 κουτ. γλυκού
ξερά, καλά κοπανισμένα). Βάζουμε στο «αυλάκι» της κοτοπουλιέρας
κλωνάρια φρέσκων μυρωδικών (π.χ. αυτά που χρησιμοποιήσαμε
στο άλειμμα ή 2 – 3 κλωνάρια μαϊντανού μαζί με 2 δάφνες), για να
ενισχύσουμε αρωματικά το κοτόπουλο. Βάζουμε το πουλερικό πάνω
στο χωνί και το αφήνουμε να «καθίσει»
Ψήνουμε για περίπου 30 – 40 λεπτά. Μετά, ξεφουρνίζουμε την
κοτοπουλιέρα και το ταψί με τις πατά- τες και πολύ προσεκτικά,
φορώντας γάντια για να μην καούμε, αδειάζουμε (αν θέλουμε) τα

KΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022

Greek Canadian Constantine Passaris
Appointed To Prestigious Order of New
Brunswick
Greek Canadian Constantine
Passaris has received the

highest civilian honour
from the Government of
New Brunswick, Canada. He is the first Greek
Canadian in the history of
this honour to be named to
the Order of New Brunswick. Every year, ten
individuals are inducted in
the Order for their demonstrated excellence and achievement, and for having made outstanding
contributions to the social, cultural, and economic well-being of New
Brunswick and its residents.
Passaris is a Canadian citizen of Greek descent who came to Canada
as an international student and was subsequently appointed a Professor of Economics at the University of New Brunswick (Canada).
The citation read during the November 2021 investiture ceremony
for the Order of New Brunswick mentioned that “During his almost
50-year academic career, he has taught thousands of students and
received the highest teaching award from the University of New
Brunswick and was also selected twice by Maclean’s Guide to
Canadian Universities as a popular professor. As a trusted economic advisor, his respected opinions, became a backbone of the New
Brunswick government’s economic development strategy under
Premier Frank McKenna and laid the groundwork for the provincial
immigration strategy.
Passaris has received numerous honours and awards, including the
Government of Canada Citation for Citizenship Award, the national
award from the Canadian Council for Multicultural and Intercultural
Education, the Commemorative Medal for the 125th Anniversary of
the Confederation of Canada, and the Queen Elizabeth II Diamond
Jubilee Medal for his exceptional contributions to New Brunswick
and Canada.
The New Brunswick Multicultural Council presented him its inaugural Legacy Award to recognize his visionary accomplishment
in informing and guiding the provincial and national public policy
process.
Constantine Passaris is receiving the Order of New Brunswick for
his visionary work as a fervent champion and strong advocate for
multiculturalism, immigration, inclusion, and human rights.”
Passaris has maintained close ties with his homeland. He has advised
several Greek governments and the Canadian Embassy in Greece. In
addition, he has chaired many external evaluation committees and
external accreditation panels at the request the Greek Ministry of Education. In 2020, he was included in the inaugural edition of “Who’s
Who in Greece” for his long and distinguished service to Greece.
The Professor of Economics is also one of only a handful of international recipients to receive the prestigious Greece-based Onassis
Foundation Fellowship — twice. The recipients of this award are selected from an international competition from leading academics and
scholars who have achieved an international reputation through their
publications. In addition, he has served for several years as a visiting
professor at the International Writer’s Center in Rhodes, Greece. As a
noted expert in many fields, Passaris has delivered keynote addresses
and academic papers at international conferences organized by Greek
universities and Greek government institutions and has authored
numerous opinion and editorial articles for Greek newspapers and
the electronic media.

Prime Minister and Premier of British Columbia announce new
committee to address extreme weather and climate resilience
in the province
November 26, 2021 Victoria,
British Columbia

Throughout British Columbia and in other parts of the
country, floods, landslides,
wildfires, and extreme weather conditions are affecting the
lives and livelihoods of thousands of Canadians. Climate
change is a real and serious
threat to our communities
and our country, and we must
take strong action together to
protect Canadians and build
a better and cleaner future for
everyone.
The Prime Minister, Justin
Trudeau, and the Premier
of British Columbia, John
Horgan, today announced
a committee of federal and
provincial ministers who
will work together and with
Indigenous leadership to
guide immediate and ongoing
support to British Columbia
families, businesses, and
communities affected by the
extreme weather events.
The new committee will
ensure the people of British
Columbia, including those in
remote and Indigenous communities, have the immediate
support and resources they
need to deal with this challenging situation. It will also
collaborate on recovery and
rebuilding efforts, including
by providing support to the
sectors that have been most
impacted by the crisis. The
committee will work to build
back from these extreme
weather events in a way that
better protects British Columbians from future climate
events, creates cleaner and
healthier communities, and
supports Canada’s efforts in
reaching our climate goals
and net-zero emissions targets.
The Prime Minister and the

Premier also announced that
the governments of Canada
and British Columbia will
match every dollar donated
to the Canadian Red Cross’
British Columbia Floods &
Extreme Weather Appeal,
which means that every $1
donated will become $3 to
support those affected by the
floods. Both governments
will match individual and
corporate donations for a
period of 30 days starting today, November 26, 2021, and
retroactively for donations
received since November 17,
2021, when the campaign
began.

Donated funds will support
the range of emergency
services the Canadian Red
Cross is delivering to those
in need, which could include
providing cots, blankets, and
clean-up kits to communities,
upon request by the local
authorities or government.
In addition, donated funds
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will allow the Canadian Red
Cross to continue to support
evacuees, as they begin to
recover in the days, weeks,
and months ahead.
The Government of Canada
and the Province of British
Columbia, along with Indigenous partners, will continue
to work together to support
British Columbians through
this crisis and as they rebuild.
Only by taking strong and
bold climate action can we
better mitigate the impacts of
extreme weather conditions,
protect the health and safety
of Canadians, and build a
healthier and cleaner future
for everyone.

ST. GEORGE’S LADIES PHILOPTOCHOS
SOCIETY CHRISTMAS PICK UP BAKE
SALE SATURDAY, DECEMBER 11, 2021
11:00 AM - 2:00 PM
4500 Arbutus St. Vancouver BC PICK UP at the kitchen’s
back door of the Hellenic Community Centre
Proceeds from the Bake Sale will go towards helping the Flood
Victims in Merit, and Abbotsford as well as buying gas for the
many helicopters flying in goods to the people in need. Get your
goodies for Christmas and at the same time give a helping hand to
those who need it the most. ALWAYS DELICIOUS Spanakopita
- frozen ready to be baked - $6 Tiropita - frozen ready to be baked
- $6 Makaronopita - layers of macaroni, meat sauce and cheeses,
heat and enjoy - $6 Melomakarona - honey cookies - dozen $12
Kourambiedes - Christmas Greek shortbread - dozen $12 Baklava
- a classic and irresistible - $5 Bougatsa - custard in filo - $6 Koulourakia - fluffy, crunchy cookies - dozen $8 New Year’s Sweet
Bread - $15 AVAILABLE FOR PICK UP DEC. 28, 11:00 to 1:00
LOUKOUMADES $6 - AVAILABLE SUNDAY, DECEMBER
12, 11:00 AM - 1:00 PM Don’t be disappointed, order today
through Survey Monkey or call Lizettte at 778 229 4842 “YOUR
SUPPORT ALLOWS US TO SUPPORT THOSE IN NEED”
WISHING ONE AND ALL A MOST BLESSED CHRISTMAS
AND A HAPPY NEW YEAR 2022
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Λεβαντόβσκι παρέλαβε το
βραβείο για τον καλύτερο
επιθετικό της χρονιάς μέσα
στο 2021.

Οταν ο Μπάιντεν πήρε δώρο τα παπούτσια
των Αντετοκούνμπο: «Θα με κάνεις ήρωα
στα παιδιά μου»!
Στιγμιότυπο από
το βίντεο που
αναρτήθηκε στον
λογαριασμό
του Αμερικανού
Προέδρου στο twitter
09-11-2021
Την αποθέωση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν γνώρισε ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο με
τους πρωταθλητές του NBA το 2021, Μιλγουόκι Μπακς.
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια της
σύντομης ομιλίας του ήταν πολύ χαλαρός κι ευδιάθετος και μίλησε
με πολύ κολακευτικά λόγια για την οικογένεια του Giannis, αλλά
κι όσα έχει πετύχει ο ίδιος κι ο αδερφός του Θανάσης στο NBA με
τους Μπακς.
«Είναι τιμή να φιλοξενούμε τους πρωταθλητές του 2020/21 του
ΝΒΑ, τους Μιλγουόκι Μπακς. Συγχαρητήρια σε όλους για την
κατάκτηση του τίτλου, τους παίκτες, το επιτελείο, τους φιλάθλους.
Στους Τελικούς ήσασταν πίσω με δύο ήττες, αλλά δεν σταματήσατε
να πιστεύετε και να παλεύετε.
Γιάννη, έβαλες 50 πόντους στο Game 6. Πενήντα! Το χειρότερο
είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρωταθλήματα των Μιλγουόκι
Μπακς» είπε γελώντας ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και πρόσθεσε:
«Είσαι 26 χρονών Γιάννη. Τώρα ξεκινάς! Αυτό που το κάνει ακόμη
πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι
παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν
στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο.
Ξέρω πως η μητέρα σου είναι τόσο περήφανη που σε κοιτάζει,
όπως κι ο πατέρας σου από εκεί ψηλά. Πήρατε από ένα δακτυλίδι
του NBA και έχετε κι άλλον έναν αδερφό πρωταθλητή (σ.σ.
εννοεί τον Κώστα Αντετοκούνμπο με τους Λέικερς το 2020). Είστε
μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό
γονιδίων».
Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ
Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, hellasjournal.com

Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα
για 7η φορά στην καριέρα του!
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021,

Όσον αφορά στον τίτλο της
Χρυσής Μπάλας στις γυναίκες
αυτός κατέληξε στα χέρια
της άσου της Μπαρτσελόνα,
Αλέξια Πουτέγιας.
«Είμαι συγκινημένη, είναι μία
ξεχωριστή στιγμή. Θέλω να
ευχαριστήσω τις συμπαίτριές
μου και όσες έχω συναντήσει
στην καριέρα μου. Είναι ένα
ατομικό βραβείο αλλά πρόκειται
για μία συλλογική επιτυχία.
Ευχαριστώ τους οπαδούς που
μας έκαναν να αισθανθούμε
τη χαρά τους και την ομάδα
μου, την Μπαρτσελόνα. Πάνω
απ’ όλα, θα ήθελα να αφιερώσω
αυτή τη στιγμή σε οποιονδήποτε
θα είναι πάντα ξεχωριστός
για μένα. Όπου και αν είσαι
μπαμπά, ελπίζω να είσαι πάντα
υπερήφανος για την κόρη σου»
δήλωσε εμφανώς συγκινημένη
η Ισπανίδα παίκτρια.
Καλύτερος τερματοφύλακας
αναδείχθηκε ο Τζιανλουίτζι
Ντοναρούμα, ο οποίος είχε
τεράστια συμβολή
στην επιστροφή της Εθνικής
Ιταλίας στην κορυφή
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Στις δηλώσεις του ο γκολκίπερ
της Παρί Σεν Ζερμέν ανέφερε:
«Ήταν μία εκπληκτική χρονιά
για μένα, αρχίζοντας από την
επιστροφή στο Champions
League με την Μίλαν και έπειτα
με την κατάκτηση του Euro.
Δώσαμε χαρά σε όλους τους
Ιταλούς και είμαι χωρίς λέξεις,
επειδή ήταν ένα απερίγραπτο
συναίσθημα. Είμαι πολύ
υπερήφανος για το πέρασμά μου
στην Παρί.
Ήταν το πεπρωμένο μου να
μεταγραφώ εκεί επειδή με
παρακολουθούσαν πάντα.
Τους ευχαριστώ για
την εμπιστοσύνη που
μου έδειξαν. Θέλω να
ευχαριστήσω την οικογένειά μου
και τον αδερφό μου που ήταν
πάντα δίπλα μου».

Γιουβέντους)
Κέβιν ντε Μπρόινε (Βέλγιο,
Μάντσεστερ Σίτι)
Τζιόρτζιο Κιελίνι (Ιταλία,
Γιουβέντους)
Κριστιάνο Ρονάλντο
(Πορτογαλία, Γιουβέντους)
Ρουμπέν Ντίας (Πορτογαλία,
Μάντσεστερ Σίτι)
Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα
(Ιταλία, Μίλαν)
Μπρούνο Φερνάντες
(Πορτογαλία, Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ)
Φιλ Φόντεν (Αγγλία,
Μάντσεστερ Σίτι)
Έρλινγκ Χάλαντ (Νορβηγία,
Ντόρτμουντ)
Ζορζίνιο (Ιταλία, Τσέλσι)
Χάρι Κέιν (Αγγλία, Τότεναμ)
Ενγκολό Καντέ (Γαλλία,
Τσέλσι)
Σιμόν Κιάερ (Δανία, Μίλαν)
Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι

(Πολωνία, Μπάγερν)
Ρομέλου Λουκάκου (Βέλγιο,
Ίντερ)
Ριγιάντ Μαχρέζ (Αλγερία,
Μάντσεστερ Σίτι)
Λαουτάρο Μαρτίνες
(Αργεντινή, Ίντερ)
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Παρί)
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή,
Μπαρτσελόνα)
Λούκα Μόντριτς (Κροατία,
Ρεάλ)
Ζεράρ Μορένο (Ισπανία,
Βιγιαρεάλ)
Μέισον Μάουντ (Αγγλία,
Τσέλσι)
Νεϊμάρ (Βραζιλία, Παρί)
Πέδρι (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος,
Λίβερπουλ)
Ραχίμ Στέρλινγκ (Αγγλία,
Μάντσεστερ Σίτι)
Λουίς Σουάρες (Ουρουγουάη,
Ατλέτικο)

ST. GEORGE’S LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY
CHRISTMAS PICK UP BAKE SALE SATURDAY,
DECEMBER 11, 2021
11:00 AM - 2:00 PM 4500 Arbutus St. Vancouver BC PICK UP at
the kitchen’s back door of the Hellenic Community Centre
Proceeds from the Bake Sale will go towards helping the Flood Victims in Merit, and Abbotsford as well as buying gas for the many
helicopters flying in goods to the people in need. Get your goodies
for Christmas and at the same time give a helping hand to those
who need it the most.
ALWAYS DELICIOUS Spanakopita - frozen ready to be baked $6 Tiropita - frozen ready to be baked - $6 Makaronopita - layers
of macaroni, meat sauce and cheeses, heat and enjoy - $6 Melomakarona - honey cookies - dozen $12 Kourambiedes - Christmas
Greek shortbread - dozen $12 Baklava - a classic and irresistible
- $5 Bougatsa - custard in filo - $6 Koulourakia - fluffy, crunchy
cookies - dozen $8 New Year’s Sweet Bread - $15 AVAILABLE
FOR PICK UP DEC. 28, 11:00 to 1:00 LOUKOUMADES $6 AVAILABLE SUNDAY, DECEMBER 12, 11:00 AM - 1:00 PM
Don’t be disappointed, order today through Survey Monkey or call
Lizettte at 778 229 4842 “YOUR SUPPORT ALLOWS US TO
SUPPORT THOSE IN NEED” WISHING ONE AND ALL A
MOST BLESSED CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR
2022

Στη διάρκεια της βραδιάς
ο οικοδεσπότης, Ντιντιέ
Ντρογκμπά δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει τον Δανό αμυντικό
της Μίλαν, Σίμον Κιάερ για την
ενέργειά του να σώσει τη ζωή
του Κρίστιαν Έρικσεν.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να
γράφει ιστορία. Ο Αργεντινός
σούπερ σταρ της Παρί Σεν
Ζερμέν βραβεύθηκε ως
ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής
του πλανήτη για το 2021,
κατακτώντας την έβδομη
«Χρυσή Μπάλα» στο θεσμό,
τον οποίο διοργανώνει
το γαλλικό περιοδικό France
Football.
Ο 34χρονος άσος μετράει
41 γκολ και 21 ασίστ σε 56
αγώνες εντός του τρέχοντος
έτους, σήκωσε και το Κύπελλο
Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα,
μα όλα αυτά είναι απλώς
μια μέρα στη δουλειά για
τον κατά πολλούς κορυφαίο
ποδοσφαιριστή όλων
των εποχών.
Τη διαφορά αυτή τη φορά έκανε

ένας μεγάλος τίτλος με
την Εθνική ομάδα
της Αργεντινής που έλειπε από
τη συλλογή του και τον οποίο
κατάκτησε: το Copa America, με
νίκη στον τελικό επί
της Βραζιλίας.
Οι υποψήφιοι ήταν 30, καθώς
180 αθλητικοί δημοσιογράφοι
από όλο τον πλανήτη κλήθηκαν
να ψηφίσουν για τον τελικό
νικητή.
Το βραβείο Κοπά, το οποίο
απονέμεται στον καλύτερο
παίκτη κάτω των 21 ετών,
κατέκτησε ο Πέδρι για
τα επιτεύγματά του με
τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
και της εθνικής Ισπανίας.
Εν συνεχεία ο αρχισκόρερ
της Μπάγερν, Ρόμπερτ

Το βραβείο για την καλύτερη
ομάδα της χρονιάς το κέρδισε
η Τσέλσι, η οποία ως γνωστόν
κόντρα στα προγνωστικά
κατέκτησε το Champions
League, επικρατώντας στον
τελικό της Μάντσεστερ Σίτι,
την ώρα που ο Κριστιάνο
Ρονάλντο τερμάτιζε στην 6η
θέση στην ψηφοφορία για
την Χρυσή Μπάλα.
Ήταν η πρώτη φορά μετά
το 2010, που ο Πορτογάλος
άσος τερμάτισε εκτός
πρώτης τριάδας στην σχετική
ψηφοφορία, κάτι που προφανώς
προκάλεσε την έντονη
δυσαρέσκεια του, αφού
ο «CR7» δεν ταξίδεψε
στο Παρίσι για να παρευρεθεί
στην τελετή απονομής.
Οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή
Μπάλα 2021:
Θέσαρ Αθπιλικουέτα (Ισπανία,
Τσέλσι)
Νικολό Μπαρέλα (Ιταλία, Ίντερ)
Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία, Ρεάλ)
Λεονάρντο Μπονούτσι (Ιταλία,

ΧΡΟΝΟΣ 2022

ΣΧΟΛΙΟ
H ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΤΟΥ COVID-19 XTYΠΗΣΕ ΚΑΤΑΚΟΥΤΕΛΑ
ΜΕΡΙΚΟΥΣ

Ακούστε τι κάνουν μερικοί ή μερικές μάλλον ψυχοπαθείς.
Σκέπτονται με τι τρόπο να δημιουργίσουν προβλήματα σε
ανθρώπους που δεν τους έχουν κάνει τίποτα.
Διαβάζουμε σε διαδικτυακή εφημερίδα από το Τορόντο, ότι
τηλεφωνούν σε εστιατόρια και λένε.. Σας παρακαλώ έχω ένα
πάρτυ 20 άτομα για την Παρασκευή και θέλω να κλείσω
τραπέζια. Αυτός που απαντάει στο τηλέφωνο του εστιατορίου
παίρνει το όνομα αλλά δεν ζητάει και τον αριθμό
της πιστωτικής του κάρτας.
Έρχεται Παρασκευή, ο επιχειρηματίας φέρνει περισσότερο
προσωπικό για την ημέρα και ανήμερα τηλεφωνούν και
ακυρώνουν το πάρτυ.
Το περισσότερο προσωπικό, οι έξτρα προμήθειες, πέφτουν
στον επιχειρηματία που προσπαθεί με την κρίση να κρατηθεί
και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.
***
Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου το απόγευμα στο Καφενείο
των Υπερηλίκων της Κοινότητας Σούρεη, κάποιος ή
κάποια έστειλε την Αστυνομία ότι έχουν χαρτοπαίγνιο.
Αξιοπρεπέστατα οι Αξιωματικοί ρώτησαν τους
παρευρισκόμενους ομογενείς που έπαιζαν χαρτιά να περάσει
η ώρα τους, τί κάνουν?
Και όταν οι Υπερήλικες εξήγησαν στους Αστυνομικούς ότι
δεν παίζουν χρήματα αλλά περνούν την ώρα τους, έχουν
καφέ και κάνουν καμμιά σούπα για να τρώνε. Οι Αστυνομικοί
φεύγοντας τους χαιρέτισαν και οι υπερήλικες συνέχισαν
το παιχνίδι τους.
Ολοφάνερο κάποιος ή κάποια που που ίσως έχουν ψύχωση με
τη συμπεριφορά αυτή που δείχνει ο νους τους χάνει κάποια
επαφή με την πραγματικότητα και θα πρέπει να ζητήσουν
βοήθεια, πριν χειροτερέψουν, τηλεφώνησαν στην αστυνομία
για να κλείσουν το Καφενείο. Τι άλλο μπορεί να σκεφθεί
ο νους αυτών που έχουν ψυχοπάθεια από το να προσπαθούν
να βρούν τρόπους να βλάψουν την κοινότητα.
Αυτή την μικρή κοινότητα όσο την βλέπουν να προοδεύει
μερικοί προσπαθούν να την βλάψουν. Αλλά η κοινότητα παρ’
όλα τα όσα συμβαίνουν με τις ζημιές από τις πλυμμύρες που
είχαμε μπήκε νερό στο υπόγειο της εκκλησίας και κατέστρεψε
το πάτωμα δεν τα βάζει κάτω, αλλά δυναμώνει και συνεχίζει
το δύσκολο έργο της ιδιαίτερα με τις αναποδιές που περνά τα
δυο χρόνια κρίσης της Πανδημίας.
***
Στη Νέα Υόρκη, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να
απομακρύνει από το δημαρχιακό μέγαρο το άγαλμα του Τόμας
Τζέφερσον, γιατί αποκαλύφθηκε πως αυτός είχε σκλάβους
στο κτήμα του. Ενώ είναι γνωστοί οι αγώνες που έδωσε υπέρ
της ισότητας των ανθρώπων, καθώς και ότι σε μεγάλη ηλικία
νυμφεύθηκε κόρη σκλάβας στο κτήμα του. Αυτός
ο ισοπεδωτικός σίφουνας του πολιτικώς ορθού ξαναγράφει
την ιστορία των ΗΠΑ, αποκαθηλώνοντας τον πατέρα αυτής
της δημοκρατίας.

Οι εκδότες και η συντακτική ομάδα της ΓΝΩΜΗΣ εύχεται
σε όλους τους Έλληνες, φρορούς Θερμοπυλών και
στις οικογένειές τους ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΕΝΑ 2022 γεμάτο ΕΥΤΥΧΙΑ,
ΑΓΑΠΗ και ΕΙΡΗΝΗ για όλη την ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
Ειδικότερα δε στους ομογενείς επιχειρηματίες, ελληνικές
κοινότητες, και τοπικούς συλλόγους και οργανώσεις
του Καναδά.
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ενίσχυση και
υποστήριξη να διατηρήσουμε ανοδικά με συνέπεια, ήθος
και αντικειμενικότητα 34 ολόκληρα χρόνια την έκδοση
της δικής σας εφημερίδας, ευχόμενη να τύχη την υποστήριξή σας και να μην έχει την τύχει που είχαν και τα
άλλα Ελληνικά μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Ραδιόφωνο
και Τηλεόραση, διότι δεν υπάρχει μια Ελληνική
Πρωτοβουλία όπως των Εβραίων που συγκεντρώνουν
χρήματα και σκοπό έχουν να μην κλείσει ούτε μια από
τις Εβραϊκές Εφημερίδες και Ραδιόφωνα.
Με ειλικρίνεια σας λέμε ότι αν δεν υπάρξει μια τέτοια
πρωτοβουλία από την παροικία δύσκολα να μπορέσουμε
να συνεχίσουμε και εμείς το έργο μας.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ανέκδοτο με τον Χριστό:
Ο Χριστός στα Ζωνιανά
Αποφασίζει ένα βράδυ ο
Χριστός να επισκεφτεί τα
Ζωνιανά στην Κρήτη. Χτυπάει
µια πόρτα, του ανοίγουν.
-Καλώς τονε, τον σύντεκνο.
Κάτσε να ξεκουραστείς.
-Ξέρετε εγώ είµαι ο ……. -Εδώ
πρώτα καθόµαστε και µετά
συστηνόµαστε. Τι να κάνει ο
Χριστός κάθεται.
Βάλε µωρή Ελένη να φάµε.
-Μα ξέρετε εγώ είμαι ο …….
-Εδώ πρώτα τρώμε και μετά
συστηνόμαστε. Τι να κάνει ο
Χριστός τρώει. -Φέρε μωρή
Ελένη το ρακί να πιούμε που
΄ρθε ο ξένος. -Μα ξέρετε εγώ
είμαι ο ……. -Εδώ πρώτα
πίνουμε και μετά συστηνόμαστε.
Τι να κάνει ο Χριστός κατεβάζει
τις ρακιές του. -Φέρε μωρέ
Σήφη τη νέα σοδειά να την
δοκιμάσουµε. -Μα ξέρετε
εγώ είμαι ο ……. -Εδώ
πρώτα καπνίζουμε και μετά
συστηνόµαστε. Τι να κάνει ο
Χριστός κατεβάζει δυο τζούρες.
-Και τώρα ωρέ σύντεκνε ποιός
είσαι του λόου σου; -Είμαι ο
Ιησούς Χριστός. -Στο ΄πα μωρέ
Σήφη, οφέτος η σοδειά είναι
άπαιχτη!!!
Συζητάνε 2 ξανθιές απο τη
Θεσσαλονίκη:
– Ο γιός μου είναι 5 χρονών και
ξυπνάει στις 3:00 το βράδυ και
δεν κοιμάται αν δεν πάει 8:00
το πρωί! Τι να τον κάνω; – Κάνε
τον φούρναρη!
***
Μπαίνουν δύο ξανθιές φίλες σε
ένα ταξί. – Πού θα πάμε; Ρωτάει
ο ταξιτζής – Τι, θα έρθεις και
εσύ μαζί μας;
***
Τηλεφωνεί μία ξανθιά στην
Aegean: – Πείτε μου παρακαλώ
πόσο διαρκεί το ταξίδι Αθήνα –
Θεσσαλονίκη. – Μισό λεπτάκι
παρακαλώ… – Α! Εντάξει,
ευχαριστώ!!!
Ο σύλλογος φορτηγατζήδων
γυρνούσε στις γειτονιές κι
έλεγε τα κάλαντα.
Φτάνουν στο σπίτι μιας ξανθιάς
κι αφού της τα είπαν, πήρε ένανέναν τους φορτηγατζήδες στην
κρεβατοκάμαρα… αλλά όταν
έφτασε η ώρα του προέδρου του
έδωσε ένα δεκάευρω.
Ο πρόεδρος απογοητεύτηκε και
της είπε: «Μα καλά, τους άλλους
τους περιποιήθηκες τόσο… κι
εμένα μόνο ένα δεκάευρω;» Και
απαντάει η ξανθιά: «Αχ, έτσι μου
‘πε ο σύζυγός μου να κάνω!»
«Δηλαδή, τι ακριβώς σου είπε
να κάνεις;» ρώτησε ο πρόεδρος
ξαφνιασμένος. «Να μου είπε:
“αν έρθει ο σύλλογος για τα
κάλαντα δώσε στον πρόεδρο 10
ευρώ και τους άλλους γ@μησέ
τους”!»

με προσκάλεσε σε δείπνο και
δέχτηκα. Επίσης μου ζήτησε
να περάσω τη νύχτα μαζί του,
αλλά αρνήθηκα. Νομίζω ότι με
φλερτάρει…
4η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
σήμερα ο Καπετάνιος με
προσκάλεσε για φαγητό στη
καμπίνα του. Είχαμε ένα
πολυτελές δείπνο και έπειτα
μου ζήτησε να μείνω μαζί
του, αλλά του είπα πως είμαι
αρραβωνιασμένη και δεν μπορώ.
5η ημέρα
Σήμερα ο καπετάνιος με
είδε στην πισίνα, με κέρασε
μερικά ποτά και μου είπε πως
αν δεν το κάνω μαζί του, θα
βυθίσει το πλοίο. Είμαι πολύ
προβληματισμένη! 6η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο. Χθες
έσωσα 2000 ζωές. Δυο φορές…
Μια ξανθιά τηλεφωνεί
στον άντρα της και του λέει
κλαίγοντας:
«Μόλις συνειδητοποίησα πως
είμαι χαζή….» «Τι έχεις αγάπη
μου, γιατί κλαις;» τη ρωτάει ο
άντρας της. «Πήγα στο σούπερ
μάρκετ και πήρα ένα παζλ που
είχε προσφορά. Προσπαθώ να
το φτιάξω εδώ και 2 ώρες όμως
όλα τα κομμάτια μου φαίνονται
τα ίδια».
«Τι πάζλ είναι αυτό;» «Ένα
παιδικό με ένα κοκοράκι απ΄
έξω» του λέει η ξανθιά.
«Εντάξει όταν έρθω σπίτι θα σε
βοηθήσω να το φτιάξεις» της
λέει. Το μεσημέρι γυρίζει
ο άντρας της σπίτι και την
βλέπει να σπαράζει στο κλάμα.
Την πλησιάζει και της λέει:
«Αγάπη μου μην κλαις και μην
ξαναπείς ποτέ πως είσαι χαζή
για τέτοια μικροπράγματα. Έλα
σκούπισε τα μάτια σου τώρα
και φύλαξε τα Κορν φλέικς πάλι
μέσα στο κουτί τους….»
Τρεις συνάδελφοι, ένας
Κρητικός, ένας Αθηναίος
κι ένας Πόντιος, εργάζονται
κάθε μέρα ως αργά σε ένα
εργοστάσιο.
Συνειδητοποίησαν όμως ότι
το τελευταίο διάστημα έφευγε
το αφεντικό τους νωρίτερα κι
εκείνοι έμεναν μόνοι τους να
συνεχίσουν την δουλειά.
Μια μέρα, λοιπόν αποφάσισαν
να φύγουν κι αυτοί νωρίτερα,
αφού το αφεντικό έλειπε και δεν
θα τους έβλεπε.
Έτσι, πήγε ο Κρητικός στο
σπίτι του να κάνει έκπληξη στην
οικογένειά του και να κάνουν
μια βόλτα όλοι μαζί.
Ο Αθηναίος άραξε στο κρεβάτι
του για να κοιμηθεί και να
ξεκουραστεί.
Ο Πόντιος πήγε στο σπίτι του
και κατευθύνθηκε προς
την κρεβατοκάμαρα για να κάνει
έκπληξη στη σύζυγό του. Άνοιξε
την πόρτα σιγά σιγά και είδε την

Μια ξανθιά ετοιμάζεται για
κρουαζιέρα και γράφει στο
ημερολόγιό της…
1η ημέρα Αγαπητό μου
ημερολόγιο, όλα είναι έτοιμα για
την κρουαζιέρα και είμαι πολύ
ενθουσιασμένη!
2η ημέρα Αγαπητό μου
ημερολόγιο εδώ είναι
φανταστικά! Κάθομαι στην
πισίνα του πλοίου και πίνω
μοχίτο. Η απέραντη Θάλασσα
είναι υπέροχη! Γνώρισα και τον
καπετάνιο του πλοίου σήμερα!
3η ημέρα Σήμερα ο καπετάνιος

Κώστας Μητρόπουλος

γυναίκα του στο κρεβάτι μαζί με
το αφεντικό του.
Την έκλεισε ξανά κι έφυγε χωρίς
να τον καταλάβουν.
Την επόμενη μέρα, οι άλλοι δύο
κανόνιζαν να ξαναφύγουν, αν το
αφεντικό ξαναέφευγε νωρίτερα.
Ρώτησαν τον Πόντιο αν είναι
μέσα, κι εκείνος τους απάντησε:
«Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση!
Εχθές που έφυγα, παραλίγο να
με κάνει τσακωτό το αφεντικό!»
Ένας Πόντιος πάει στην Αθήνα
πρώτη φορά για να π@δήξει.
Οι φίλοι του που ήταν πιο
έμπειροι τον συμβούλεψαν να
πάει σε μια συγκεκριμένη οδό
και όπου δει κόκκινο φωτάκι να
μπει μέσα.
Βρίσκει ο Πόντιος την οδό και
εντοπίζει ένα σπίτι με κόκκινο
φως αλλά για κακή του τύχη,
το σπίτι ήταν κανονικό και μέσα
ξενυχτούσαν έναν πεθαμένο!
Μπαίνει μέσα και κάθεται
δίπλα σε μερικούς άντρες,
περιμένοντας την σειρά του.
Λίγες ώρες αργότερα
τον πλησιάζει μια όμορφη κυρία
μαυροφορούσα και τον ρωτάει:
«Θα το ξενυχτήσετε;»
Και απαντάει ο Πόντιος:
«Όχι, όχι, για ένα γρήγορο γ@
μήσι ήρθα και θα φύγω!»
Η δασκάλα μαθαίνει καλούς
τρόπους στην τάξη του Τοτού
και ρωτάει:
«Ας υποθέσουμε πως
κατουριέστε ενώ βρίσκεστε
με μία κοπέλα σε δείπνο, πως
μπορείτε να το πείτε ευγενικά;;;»
«Θέλω να πάω να κατουρήσω»
λέει ο Γιαννάκης.
«Όχι, δεν είναι σωστό να το
πεις μπροστά σε μία κοπέλα
αν είστε σε δείπνο!!!» λέει η
δασκάλα.
«Θα σπάσει η φούσκα μου..
πηγαίνω στην τουαλέτα»
πετιέται ο Γιωργάκης!
«Δεν είναι τόσο ευγενικό…»
του λέει η δασκάλα «…δεν
πρέπει να αναφέρετε στο
φαγητό κάποια λέξη που να
προσδιορίζει τι θα κάνετε…στην
τουαλέτα»
«Θα της πω μονάχα: Πρέπει
να πάω στην τουαλέτα…»
λέει ο Κωστάκης. «Και πάλι
αναφέρεται η λέξη τουαλέτα»
τον διορθώνει η δασκάλα…
«Εσύ πως θα το έλεγες Τοτέ;;»
ρωτά η δασκάλα. «Θα της
έλεγα: Πάω να χαιρετήσω ένα
στενό φίλο μου που με καλεί
αυτή τη στιγμή… τον οποίο θα
έχεις τη χαρά να γνωρίσεις μόλις
τελειώσουμε το δείπνο μας!!!»
Πηγή: https://www.poly-gelio.
gr/totos-daskala-kalous-tropous/
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SFUNIVERSITY
About this event
The Stavros Niarchos Foundation
Centre for Hellenic Studies is
pleased to present Simon Fraser
University PhD student, Ethan
Schmidt.
On Friday, December 3rd, at 2:30
PM PT, join us (online or in-person) his talk entitled “The Works
of Theodoros Hyrtakenos: Rhetorical Commentary and Authorial
Self-Presentation in the Corpus
of an Early-Palaiologan Man of Letters,” as part of the SNF Centre for Hellenic Studies’ Fall Seminar
Series.
sThe event will be moderated by the Director of the Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic
Studies, professor Dimitris Krallis.

KAΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2022

Following the event, guests will be invited to join the presenter and hosts at a nearby restaurant for light
refreshments and appetizers.
Abstract
This paper examines the literary oeuvre of the Byzantine scholar and teacher Theodoros Hyrtakenos (fl.
1280-1328), with an eye to discovering the strategies both of rhetorical commentary and of self-presentation which he deployed in his work. Ultimately, first by investigating the relationship between the text
and commentary within the autographed codex unicus which preserves his work, and secondly, by examining the various rhetorical personae deployed by him, this paper attempts to sketch a more complete
portrait of this often overlooked but fascinating figure.
Speaker bio
Ethan Schmidt is currently a first-year doctoral student at Simon Fraser University, whose research focuses on culture, literature, and urban space in medieval Byzantium, and whose dissertation will concern
the place of ekphrastic texts in the canon of twelfth-century Byzantine literature. He received his undergraduate degree in Medieval History from the University of St. Andrews in 2019, and an MSc in Late
Antique, Byzantine, and Islamic Studies from the University of Edinburgh in 2020.
Moderator

Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Νικολάου
Ο π. Τιμολέων, ο π. Δωρόθεος,
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Φιλοπτώχου,
Οι Δασκάλες του Ελληνικού Σχολείου, Χοροδιδάσκαλοι,
Κατηχήτριες, Ιεροψάλτες, το Προσωπικό και Εθελοντές της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ
σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα
και Ευλογημένο το
Νέο Έτος 2022

Born and raised in Athens, where he lived until his college years, Dimitris Krallis studied political theory
at the University of Athens and Byzantine History at Oxford and at the University of Michigan, where
he obtained his doctorate. He teaches Byzantine history at Simon Fraser University’s Department of
Humanities and is the Director of the Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies. He is the
writer of two books, including, Serving Byzantium’s Emperors: The Courtly Life and Career of Michael
Attaleiates. New Approaches to Byzantine History and Culture Series, which was recently translated into
Greek. He has also written numerous articles and co-translated the work of a major Byzantine historian,
Michael Attaleiates. His research explores the social, political, economic and intellectual history of Byzantium, as well as its modern reception.
4541 Boundary Rd. ◼ Vancouver, BC
T: 604-438-6432 ◼ office@goeastvan.ca
www.GOEastVan.ca

Registration
Guests can register for the event through Eventbrite. Alternatively, they can register by sending an email
to hscomm@sfu.ca.
In-person registration is restricted to 25 guests. Register early to secure a ticket.
This event is free and open to the public and will be recorded.
Covid Protocols
Attendees will have the option of participating virtually through Zoom or attending the event in person
on SFU’s Burnaby Campus in AQ 6229, located on the unceded traditional territories of the Coast Salish
peoples, including the səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh), kʷikʷəƛ̓əm (Kwikwetlem), Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish) and xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) Nations.
Attendees will be required to wear face masks at all times. In addition, we will be limiting our event
capacity to 25 guests.
Read SFU’s Return to Campus Safety Plan to learn more about the protocols in place to keep our community safe.

AHEPA GOLDEN
DISTRICT 26 B.C.
O Eπαρχιακός Κυβερνήτης και οι αξιωματούχοι και ολόκληρη
την οικογένεια της Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ Βρετανικής Κολομβίας εύχονται
στα μέλη, στις οικογένειές τους και σε όλη την ομογένεια για τις γιορτές

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2022

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότης Surrey & Frazer Valley
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 στο εστιατόριο Royal
Surrey Restaurant και ώρα 12:15 μ.μ. λόγω
της μεγάλης βροχόπτωσης πλημμυρισε η αίθουσα
της εκκλησίας και αναγκάστηκαν να να γίνει
η Γενική Συνέλευση σε εστιατόριο. Με επιτυχία
προσέλευσης μελών μετά την Θεία Λειτουργία έγινε
η Γενική Συνέλευση της κοινότητας. Προσευχή
έγινε από τον ιερέα π. Petro Kondratyev και άρχισε
η Συνεδρίαση με Πρόεδρο τον κ. Α. Ανδρέου που
εκλέχθηκε από τα μέλη και ο οποίος διάβασε
την ημερησία διάταξη και ζήτησε απο τα παρόντα
μέλη (55) να εγκριθεί η ημερησία Διάταξη. Με
την έγκριση των μελών ο Πρόεδρος κ. Ανδρέου
ζήτησε να διαβαστούν τα πρακτικά της προηγούμενης
Γεν. Συνέλευσης η οποία ακυρώθηκε από
την Αρχιεπισκοπή Τορόντο Καναδα.
Στη συνέχεια έγινε η αναφορά του Προέδρου
της Κοινότητας κ. Τ. Ζίσκου, ο οποίος ευχαρίστησε
όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν και αναφέρθηκε
στη ζημία του πατώματος της αίθουσας
στην εκκλησία από την πλυμμύρα, η οποία θα
καλυφθεί από την ασφάλεια, αλλά όπως ανέφερε
η εκκλησία θα πρέπει να πληρώσει $1,000 δολλάρια
και πολλά μέλη έχουν προσφέρει ένα ποσόν αλλά
δεν έχει καλυφθεί ακόμη όλο. Με την ευκαιρία αυτή
ανέφερε θα γίνουν και μερικές διαρυθμίσεις
στην αίθουσα. Τέλος είπε ότι συνεχίζεται η εικονογράφιση της Πλατυτέρας στο Ιερό και ελπίζει να
έχει τελειώσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
Στο τέλος ο Γραμματέας Σταμάτης Χαραλαμπίδης
διάβασε την οικονομική κατάσταση του 2021 και
ανέφερε ότι το υπόλοιπο ποσό του Δανείου είναι
περίπου 76 χιλιάδες και είπε να βάλει η κοινότητα ως
στόχο να έχει πληρωθεί όλόκληρο το ποσό του χρόνου.
Επίσης ανέφερε ότι κάποια ανώνυμη κυρία άφησε
δωρεά 20,000 δολλάρια μετά των θάνατό της.
Οι κυρίες της Φιλοπτώχου πρόσφεραν 12,000
δολλάρια καθώς και οι Υπερήλικες του συλλόγου
ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ που λειτουργούν το Καφενείο
της κοινότητας πρόσφεραν το ποσό των 8,000
δολλαρίων. Φυσικά δεν ξέχασε να αναφέρει και
γνωστά πρόσωπα που βοηθούν με δωρεές συνέχεια
την κοινότητα.
Η Συνέλευση τελείωσε μετά από μια ώρα και ο
Πρόεδρος ευχαρίστησε την διεύθυνση
του εστιατορίου ROYAL OAK για την προσφορά
καφέ και πίτσα στα μέλη.

Αριστερά και Άνω:
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤOΣ
SURREY & FRAZER VALLEY

ΔΕΞΙΑ στη φωτογραφία:
Την Κυριακή 31
Οκτωβρίου 2021
στην εκκησία των Αγίων
Κωνστανίνου & Ελένης
οι ιερείς π. Andrew Allain
και ο Αρχιμανδρίτης π. Petro Kondratyev όρκισαν
το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Κοινότητος
Surrey & Frazer Valley, που
διόρισε ο Μητροπολίτης
Τοροντο Καναδά
κ. Σωτήριος

Κώστας Καρατσίκης
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ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΗ «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ»
Στις 11 Νοεμβρίου «Η Ημέρα Μνήμης» τιμάται κάθε χρόνο και σηματοδοτεί το
τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1918.
Οι υπερήλικες της Ελληνικής Κοινότητας του Σούρεη συγκεντρώθηκαν
στο Καφενείο της Κοι-νότητας και γευμάτισαν Βακαλάο σκορδαλιά.
Οι μερίδες ήταν μετριμένες και δυστυχώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες μετά από
το μεσημέρι για άλλους.

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!

H ELLENIC COMMUNITY VANCOUVER
4500 Arbutus St, Vancouver, BC V6J 4A2
Phone: (604) 266-7148

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 50 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!
Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022
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LETTERS TO EDITOR :
We need to protect 25% by
2025
Dear Editor,

2021-11-10
Dear Editor,

Between floods, wildfires and
growing concern for salmon in
decline, it’s been a tough year
here in BC. We’ve all seen how
climate change and accelerating
species extinction threatens both
ourselves and the nature around
us.
It’s high time to implement solutions to these crises.
One of these solutions lies right
under our nose: protecting BC’s
world-renowned forests, grasslands, mountains, and rivers in
Indigenous-led protected areas
and provincial parks.
There is ample scientific
evidence that protecting more
land—particularly, 25% by 2025
and 30% by 2030—is a key way
we can address negative environmental impacts that British
Columbians face today. Indigenous Peoples have been caring
for their lands and waters since
time immemorial, ensuring that
high biological diversity persists
in their territories for generations
to come.
A number of Indigenous-led
conservation projects are already
underway that—with support
from the BC government—could
support nature, the economy,
and our health while upholding
cultural and spiritual values.
The long-standing Indigenous
Protected and Conserved Area
(IPCA) proposal from the Kaska
Dena, for example, would add
four per cent to BC’s current
protected area land base of
15.5%—bridging nearly half the
gap between what is protected,
and what should be protected.
This is why I urge the BC government to take climate change
and species extinction seriously
by promising to protect 25% of
its land base by 2025. The time
to take action is now.
Sincerely,
Kim Tymkow
kimtymkow@gmail.com V5C
0H5

ΣΚΕΨΕΙΣ

Letter to the editor on protect
25% by 2025

As you read this, politicians, scientists and activists are gathered
in Glasgow at COP26. The Scottish city is like a climate change
ICU, where decision makers
are agreeing on treatments for
our feverish planet. Here in BC,
after a summer of wildfires and
growing concern for salmon in
decline, it’s high time to implement solutions to these crises.
One of these solutions lies right
under our nose: protecting BC’s
world-renowned forests, grasslands, mountains, and rivers in
Indigenous-led protected areas
and provincial parks.
There is ample scientific
evidence that protecting more
land—particularly, 25% by 2025
and 30% by 2030—is a key way
we can address negative environmental impacts that British
Columbians face today. Indigenous Peoples have been caring
for their lands and waters since
time immemorial, ensuring that
high biological diversity persists
in their territories for generations
to come.
A number of Indigenous-led
conservation projects are already
underway that—with support
from the BC government—could
support nature, the economy,
and our health while upholding
cultural and spiritual values.
The long-standing Indigenous
Protected and Conserved Area
(IPCA) proposal from the Kaska
Dena, for example, would add
four per cent to BC’s current
protected area land base of
15.5%—bridging nearly half the
gap between what is protected,
and what should be protected.
This is why I urge the BC government to take climate change
and species extinction seriously
by promising to protect 25% of
its land base by 2025. The time
to take action is now.
Sincerely,
Jeane Andrews
iliadjeane@shaw.ca V5S 4E4

Ανοίγω το Φέϊς Μπούκ και με ρωταέι: «Κώστα, τί σκέπτεσαι;»
Είπα να το βρίσω, αλλά φοβήθηκα παρακολουθούν. Πού μπορείς να βασιστείς
σήμερα στην εξέλιξη της τεχνολογίας; Έλεγα ότι πριν φύγω απ’ αυτόν τον κόσμο
ότι θα ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα, που πιπιλίζομαι όλοι μας για δυό χρόνια
τώρα. Αλλά δεν το βλέπω να έρχεται.
Γύρισμα στην ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ξεχάστε το, η μάσκα θα μείνει αν όχι σε όλους σε
αρκετούς, οι αγγαλιές, οι χειραψίες έχουν στερέψει απ’ όλους μας.
Οι παρουσία μας σε κηδείες τώρα πιά δεν είναι απαραίτητη, τα γραφεία κηδειών
παρέχουν την ευκολία να παρακολουθείς τηλεοπτικά την τελετή της κηδείας από
τον καναπέ του σπιτιού σου, στο κινητό σου ή στο IPOT, να βλέπεις τους συγγενείς,
τους φίλους που θα παρευρεθούν, και μπορείς από τον καναπέ να στείλεις
τα συλλυπητήρια.
Στις εκκλησίες το ίδιο μπορεί απ΄όπου και να βρίσκεσαι με το κομπιούτερ ή το
κινητό τηλέφωνο να παρακολουθείς την Θεία Λειτουργία, να βλέπεις και ποιός
άλλος την παρακολουθεί, το ίδιο και με τις Γενικές Συνελεύσεις δεν χρειάζεται
η παρουσία σου.
Σιγά-σιγά όπως πάμε δεν ξέρω που θα καταλείξουμε και όπως δια βάζουμε και
ακούμε τώρα έρχεται η μετάλλαξη «Ο» όμικρον, μέχρι να φθάσουμε στο «Ω» έχει
ο Θεός.
Κώστας Καρατσίκης

Pharos: The Canadian Hellenic Cultural Society
Board of Directors: 2022/23

Michael Griffin …………………………………….. President
Contact by email: pharosvancouver@gmail.com
Ms. Eleni Georgopoulou
Consul General of Greece
Gwyneth Lewis

Honourary President

……………………….……………. Vice President

Richard Spratley …………………………………….. President Emeritus
Susan Duncan

…………………………………….. Treasurer

Hector Williams ………………………………….…

Programme Director

Sophia Karasouli Milobar .…………………………....

Hellenic Cultural
Facilitator

Christos Dikeakos
Megan Daniels

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ SURREY & FRAZER
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &
ΕΛΕΝΗΣ

……………………….

.……………………………... Cultural & Art
Consultant

…………………………………….. Academic Liaison
& Consultant

Peter Capadouca …………………………………….. Hellenic Community
Liaison

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω των ζημιών στην αίθουσα της κοινότητος
παρακαλούμε όσοι θέλουν να βοηθήσουν το έργο μας
αγοράζοντας
Μελομακάρονα, Κουραμπιέδες και Κουλουράκια

Μπορείτε να μας παραγγείλετε τηλεφωνικώς να σας
ετοιμάσουμε να τα πάρετε.

Για παραγγελίες
Tηλέφωνο:

604-591-3705

2022

LADIES OF ST GEORGE FILOPTOCHOS VANCOUVER B.C.
A HEARTFELT THANK YOU TO CHEFS THANASI AND SOCRATI, and helpers VANGELI AND ANDREA for preparing the St.
George’s Ladies Philoptochos Drive-Thru Lunch/Dinner for the less
fortunate.
THANK YOU to everyone who ordered or donated for this very
worthy cause.
Your support is greatly appreciated for,YOUR SUPPORT ALLOWS
US TO SUPPORT THOSE IN NEED.

Warm
wishes
for a
safe and
happy
holiday
season.
We’re proud to be a part of the
Greek community and want to
make sure you have the support
you need during these uncertain
times. We look forward to helping
you make your money work harder
while becoming a financial force
for change.
Visit us in branch or call us to
book an appointment today.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΤΟΣ 2022
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ΠΟΙΗΜΑ

Δεν μου λείπει πια η αγάπη που ήξερε να υπολογίζει,
να μετράει και σκέφτεται.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ
Πώς να φωτίσει το φεγγάρι
Ο ήλιος πες μου πως να βγεί
Πέσανε στάλες απ’ τα μάτια
Κρυφά απ όλους την αυγή

Χριστίνα Γαλιάνδρα

Πώς να φυτρώσουνε λουλούδια
Και πώς η Άνοιξη να ‘ρθεί
Ξερό το χώμα σβωλιασμένο
Χορτάρι πια δε θα σταθεί
Πώς να χτυπά και η καρδιά μου?
Τρελά μ’αγάπη ή βουβά?
Μην ενοχλήσω πως φοβάμαι
Τους διπλανούς μου ξαφνικά
Πώς να φωτίσει το φεγγάρι
Ο ήλιος πες μου πως να βγεί
Όταν στο στρώμα που κοιμάμαι
Όνειρο πάλι δεν θα ρθεί...
Χριστίνα Γαλιάνδρα

Πίστευα πως οι αγάπες είναι ένα σίγουρο παιχνίδι με
ανοιχτά χαρτιά.
Μια παρτίδα τίμια και με ένα πρόσωπο.
Φυσικά η πορεία μου έδειξε το αντίθετο.
Πως οι αγάπες παίρνουν την μορφή που συμφέρει το
άτομο που σου δείχνει αγάπη.
Ενδιαφέρον , φροντίδα.
Και είπα όχι…
Όχι ευχαριστώ και δεν θα πάρω.
Είμαι χορτάτη.
Για να μην πω μπουκωμένη από αγάπες που σκέφτονται ,
υπολογίζουν , μετράνε.
Εγώ θέλω αγάπη λεύτερη.
Να μπορεί να πετάει όπου θέλει , όποτε λαχταρά.
Να μπορεί να λέει ότι νιώθει.
Να μη δένεται με αλυσίδες .
Να θυμώνει , να πεισμώνει, να γελά , να ονειρεύεται , να
διεκδικεί , να παλεύει με θεριά ολάκερα.
Αυτήν την αγάπη γυρεύω.

Και για αυτήν όλα τα πλούτη , όλα τα χρυσάφια κι όλα τα
μετάξια του κόσμου προσπερνώ.
Και συ που τώρα σε μια καρέκλα θα σκέφτεσαι, τι πήρες ,
τι έδωσες , τι έχασες..
Σε αφήνω πίσω.
Κατάχαμα στο πάτωμα που διάλεξες να μείνεις.
Αντί να ανέβεις μαζί μου σε επουράνια αγάπη μοναδική.
Σε πουπουλένιο σύννεφο που κοιτά τον κόσμο από ψηλά
και απολαμβάνει μια θέα αλλιώτικη.
Μια θέα που σου δίνει χίλιες ζωές στην μία .
Που χτυπάνε χίλιες καρδιές σε μία.
Και που χίλιες λέξεις μπορούν να χωρέσουν σε ένα μικρό,
τόσο δα ‘’σ’ αγαπώ’’.
Πίστευα πως οι αγάπες είναι ένα σίγουρο παιχνίδι με
ανοιχτά χαρτιά.
Ώσπου σε γνώρισα.
Και κατάλαβα πως δεν είναι έτσι.
Από τότε έχω να σε δω και πίστεψέ με δεν μου λείπεις
καθόλου!

Δ. Κρητικός Είμαστε αντίθετοι στην εγκατάσταση
Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή
Θεοτόκος στα Κολύμπια
ΡΟΔΟΣ 08/11/2021

H Παράταξη «Ρόδος Αξιών»
με ανακοίνωση εκφράζει την
πλήρη αντίθεσή της για τη
δημιουργία βιολογικού στη θέση
Θεοτόκος στα Κολύμπια.
Όπως υπογραμμίζεται στην
ανακοίνωση που υπογράφει
ο επικεφαλής της παράταξης
κ. Δημήτρης Κρητικός, η
υλοποίηση της πρότασης
αποτελεί ενέργεια βλαπτική και
εγκληματική για μια περιοχή
η οποία πέραν των στοιχείων
του υψηλού φυσικού κάλλους
και της προστασίας της άγριας
ζωής αποτελεί πόλο τουριστικής
έλξης, με μεγάλες επενδύσεις
στο παρόν και στο μέλλον.
Πρόταση της παράταξης “Ρόδος
Αξιών” είναι να εξεταστεί
η δυνατότητα χωροθέτησης
βιολογικού σε δημόσια έκταση
παραπλεύρως του ποταμού
Λουτάνη, ώστε να δύναται να
λαμβάνει λύματα των περιοχών
Αρχίπολης Ψίνθου Αφάντου
και Κολυμπιων καθώς και των
τουριστικών εγκαταστάσεων,,
εξετάζοντας και τηρώντας
όλα τα μέτρα προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος.Να
αξιοποιούνται δε τα καθαρά
πλέον λύματα για την άρδευση
ξενοδοχείων, γκόλφ κτλ με
επιπλέον όφελος για την ΔΕΥΑΡ.
Για δε τις ανάγκες του
Αρχαγγέλου, Στεγνών,Μαλωνας
Μασσαρι, Χαρακιου και
Καλάθου να γίνει ένας
δεύτερος βιολογικός σε επίσης
περιοχή του Δημοσίου, που να
καλύπτει όλες τις οικολογικές

προδιαγραφές.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της
παράταξης Ρόδος Αξιών είναι η
ακόλουθη:
Αγαπητοί Συμπολίτες/
συμπολίτισσες ,
Με αφορμή την απόφαση της
ΔΕΥΑΡ να χωροθετήσει και να
κατασκευάσει Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων στην
περιοχή ΘΕΟΤΟΚΟΣ, που θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες του
Αφάντου, της Αρχαγγέλου και
των Στεγνών εκδίδεται το παρόν
δελτίο τύπου.
Η χωροθέτηση και κατασκευή
Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων οφείλει να αποτελεί
εξαιρετικής σημασίας έργο για
την υγεία, το περιβάλλον και
την οικονομία μας.Επί χρόνια
το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε
επιεικώς επιπόλαια και
ανεύθυνα από τους εκάστοτε
αρμόδιους στον τόπο μας.
Στην Ελλάδα είναι επιτακτική
ανάγκη προστασίας του
περιβάλλοντος, ειδικά
των ευαίσθητων υδάτινων
ενδιαιτημάτων. Κατά μέσο όρο
παράγονται 180-300/L αστικών
λυμάτων ανά άτομο ανά ημέρα
Στη χώρα μας η αξία του
φυσικού όσο και του δομημένου
περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα
υψηλή, κάτι που καθιστά ακόμα
πιο σημαντική τη λήψη των
απαραίτητων μέτρων για τη
διαφύλαξη και διατήρηση του
καθώς επηρεάζει πολύπλευρα
τομείς όπως η ανάπτυξη της
οικονομίας, της κοινωνίας
και του περιβάλλοντος και
στοχεύουν στην επίτευξη της
βιωσιμότητας ή αειφόρου
ανάπτυξης.
Τα τελευταία χρόνια η
ραγδαία ανάπτυξη των πόλεων
είχε σαν αποτέλεσμα την
υποβάθμιση του περιβάλλοντός
τους και τη δημιουργία
περιβαλλοντικών, κοινωνικών
και οικονομικών προβλημάτων.
Στον 21ο αιώνα η ανάγκη για
μια πιο ολοκληρωμένη μορφή

ανάπτυξης είναι επιτακτική.
Μάλιστα, η ανάγκη αυτή
γίνεται ιδιαίτερα αισθητή
μέσα στα όρια των σημερινών
πόλεων, καθώς οι τελευταίες
έρχονται αντιμέτωπες με όλο
και περισσότερες προκλήσεις,
όπως είναι η αστικοποίηση και η
υπέρ-συγκέντρωση πληθυσμού
σε αυτές, η ατμοσφαιρική
ρύπανση, η υποβάθμιση του
αστικού περιβάλλοντος κ.α.
H Παράταξη Ρόδος Αξιών
εκφράζει την πλήρη αντίθεσή
της για τη δημιουργία
βιολογικού στη θέση Θεοτόκος
στα Κολύμπια.
Η υλοποίηση της πρότασης
αποτελεί ενέργεια βλαπτική και
εγκληματική για μια περιοχή
η οποία πέραν των στοιχείων
του υψηλού φυσικού κάλλους
και της προστασίας της άγριας
ζωής αποτελεί πόλο τουριστικής
έλξης, με μεγάλες επενδύσεις
στο παρόν και στο μέλλον.
Άλλωστε παραπλέυρως
υπάρχει έκταση η οποία έχει
παραχωρηθεί από τον Δήμο
Ρόδου στον Παν-ροδιακό
σύλλογο ΑμερικήςΑπόλλων για
την κατασκευή εγκαταστάσεων
διαμονής και φιλοξενίας
Ελληνόπουλων του εξωτερικού.
Συμπαραστεκόμεθα στο
πλευρό και αγωνιστικά μαζί
τους, στους επιχειρηματίες
και επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στην
ευρύτερη περιοχή και στους
κατοίκους αυτής, οι οποίοι
αγωνιούν για τη διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής.
Και τίθενται βέβαια πολλαπλά
ερωτήματα.
Γιατί δεν προχώρησε η
προυπάρχουσα πρόταση για
χωροθέτηση στην περιοχή Βόδι;
Πως άλλαξε χωρίς διαβούλευση
με τις τοπικές κοινότητες;
Υπάρχει απόφαση αλλαγής
του Εθνικού Σχεδιασμού και
γνωμοδοτήςεις των αρμοδίων
οργάνων της Κοινότητας
Αφάντου, της Πολεοδομίας περί

τήρησης των Πολεοδομικών
διατάξεων και τήρησης της
Περιβαλλοντικής νομοθεσίας
για προστατευόμενες περιοχές;
Το ζήτημα λόγω της ύψιστης
σημασίας με προεκτάσεις
στην Υγεία, στην Οικονομία,
στην Κοινωνία και το
Περιβάλλον θα πρέπει να
εισαχθεί προς συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ρόδου με διευρυμένη
και φυσική παρουσία όλων
των εμπλεκομένων και φυσικά
με όλα τα δεδομένα δυνάμει
των οποίων ελήφθη η σχετική
απόφαση.
Η πρόταση της Παράταξης
Ρόδος Αξιών είναι να εξεταστεί
η δυνατότητα χωροθέτησης
βιολογικού σε δημόσια έκταση
παραπλέυρως του ποταμού
Λουτάνη, ώστε να δύναται να
λαμβάνει λύματα των περιοχών
Αρχίπολης Ψίνθου Αφάντου
και Κολυμπιων καθώς και των
τουριστικών εγκαταστάσεων,,
εξετάζοντας και τηρώντας
όλα τα μέτρα προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος.Να
αξιοποιούνται δε τα καθαρά
πλέον λύματα για την άρδευση
ξενοδοχείων, γκόλφ κτλ με
επιπλέον όφελος για την ΔΕΥΑΡ.
Για δε τις ανάγκες του
Αρχαγγέλου, Στεγνών,Μαλωνας
Μασσαρι, Χαρακιου και
Καλάθου να γίνει ένας
δεύτερος βιολογικός σε επίσης
περιοχή του Δημοσίου, που να
καλύπτειόλες τις οικολογικές
προδιαγραφές.
Αγαπητοί Συμπολίτες/
συμπολίτισσες ,
Το φυσικό περιβάλλον,
αποτελεί την κύρια πηγή
για την εξασφάλιση των
απαραίτητων πόρων. Στα
πλαίσια της ανάπτυξης αυτής,
το περιβάλλον αντιμετωπίστηκε
ως ανεξάντλητη πηγή πόρων
αλλά και ως αποδέκτης των
ρυπογόνων προϊόντων της
παραγωγικής διαδικασίας.
Θέματα όπως η ρύπανση του

περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση
πόρων, η κοινωνική ευημερία, η
ποιότητα ζωής κ.α. αγνοήθηκαν.
Αποτέλεσμα των παραπάνω
φαινομένων ήταν η συνεχής
περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Επομένως, γίνεται επιτακτική
η ανάγκη για μετάβαση σε μια
πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη
προσέγγιση της ανάπτυξης,
η οποία δεν θα μεταφράζεται
πλέον μόνο σε οικονομική
ανάπτυξη. Στις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η Ευρωπαική Επιτροπή
προτείνει και εφαρμόζει
πολιτικές στον τομέα του
περιβάλλοντος, οι οποίες
αποσκοπούν σε υψηλά επίπεδα
προστασίας, διατήρησης και
βελτίωσης του περιβάλλοντος,
για την εξασφάλιση υψηλής
ποιότητας ζωής στους πολίτες
της ένωσης
Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορούν τη
βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων
έχουν σημαντικό αντίκτυπο
και στην Ελλάδα. Παρ’ όλα
αυτά, παρατηρείται μια σχετική
καθυστέρηση στην εφαρμογή
των δράσεων αυτών στις
ελληνικές πόλεις. Το φαινόμενο
αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι η Ελλάδα, όπως και οι
περισσότερες μεσογειακές
χώρες, δεν έχουν μεγάλη
παράδοση στις αστικές πολιτικές
και παρεμβάσεις, όπως
οι βόρειες χώρες.
Επομένως, γίνεται πλέον πιο
έντονη η ανάγκη για υιοθέτηση
και εφαρμογή ολοκληρωμένων
πολιτικών για μια βιώσιμη
αστική ανάπτυξη τόσο σε
Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό
επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Οφείλουμε να αγωνιστούμε σε
αυτή την κατεύθυνση.
Δημήτρης Γ. Κρητικός
ιατρός πνευμονολόγος

Επικεφαλής παράταξης «Ρόδος
Αξιών»τέως Δήμαρχος Καμείρου

To «πένι έπεσε»: Η ομιλία του φιλελεύθερου κυβερνητικού
θρόνου σηματοδοτεί νέα κατεύθυνση για την Κίνα,
αναφέρουν αναλυτές

Statement by the Prime Minister on
Remembrance Day

Ομιλία του θρόνου υπόσχονται βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων στις περιοχές Ινδο-Ειρηνικού και
Αρκτικής αποτελεί ένδειξη νέας κατεύθυνσης εξωτερικής πολιτικής από τη Φιλελεύθερη κυβέρνηση,
αναφέρουν αναλυτές.

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Remembrance Day:

Ακόμα και η χρήση του όρου Ινδο-Ειρηνικός είναι ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να
συνεργαστεί στενότερα με τους συμμάχους για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας,
ανέφεραν.
Η ομιλία επιβεβαιώνει ότι η νέα στρατηγική της κυβέρνησης ινδο-ειρηνικού επεξεργάζεται, δήλωσε ο
πρώην πρεσβευτής στην Κίνα Γκάι Σεν Ζακ.
“Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη υπερδύναμη η οποία δεν παίζει με τους διεθνείς
κανόνες, όταν δεν βλέπει ότι είναι προς όφελός της, είναι να το αντιμετωπίσει αυτό συνεργαζόμενος
στενότερα με τους εταίρους”, ανέφερε.
Στην ομιλία της στο θρόνο την Τρίτη, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να “συνεχίσει να συνεργάζεται με
βασικούς συμμάχους και εταίρους, ενώ καταβάλλει σκόπιμες προσπάθειες για εμβάθυνση των εταιρικών
σχέσεων στον Ινδο-Ειρηνικό και σε ολόκληρη την Αρκτική”. Ανέφερε ότι ένας “μεταβαλλόμενος κόσμος
απαιτεί προσαρμογή και διεύρυνση της διπλωματικής δέσμευσης”.
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November 11, 2021 Ottawa, Ontario

“Today, we honour the women and men who served, and continue
to serve our country, in times of war, conflict, and peace. We pause
to remember their brave sacrifices, and acknowledge a debt we can
never repay. We pay tribute to those who have lost their lives, and
those who have been physically or mentally scarred by their service,
as well as their family members and loved ones.
“More than 2.3 million Canadians have served in uniform since
Confederation, and more than 120,000 made the ultimate sacrifice.
Thanks to their selflessness, dedication, and bravery, members of our
military and police have been defending freedom, peace, and democracy – the values that we cherish deeply within our hearts. Canadians
have also participated in international peacekeeping operations,
during which approximately 130 gave their lives, and other military
missions to protect the rights of others around the world, and our
way of life – these heroes embody the very best of what it means to
be Canadian.
“This year also marks the 100th anniversary of the Remembrance
Poppy in Canada. John McCrae’s poem ‘In Flanders Fields’ had
inspired Madame Anna Guérin of France to adopt the distribution
of the poppy on the anniversary of the Armistice agreement, which
ended the First World War in 1918. This was her way to honour the
war dead, and to help raise support funds for those who had been
impacted by the conflict. In July 1921, the Great War Veterans’
Association – the precursor to the Royal Canadian Legion – adopted
the poppy as the flower of Remembrance. One hundred years later,
Anna Guérin’s vision lives on – the poppy still honours its pledge as
an unmistakable symbol of Remembrance.

Statement from Erin O’Toole on Remembrance Day
November 11, 2021 Ottawa, ON - The Hon. Erin O’Toole, Leader of Canada’s Conservatives and the
Official Opposition, released the following statement to commemorate Remembrance Day:
“Today, we honour the brave men and women in uniform who have served our country and those who
continue to serve.
“Remembrance Day was first held in 1919 on the first anniversary of the end of the First World War.
Over a century later, we continue to pay tribute to our Veterans, to those injured in the line of duty, and to
all those who have made the ultimate sacrifice.
“Our Veterans and those serving today represent the very best of what it means to be Canadian. Their
selflessness and courage serve as an inspiration to all of us.
“Today is our opportunity to thank them for serving Canada at home and around the world so that we can
live in freedom. Today, we must also remember those who gave their lives to serve.
“To show your gratitude, wear a poppy, attend your local cenotaph ceremony, and take a moment of
silence to reflect and remember that our country’s freedoms came at a great cost.
“Lest we forget.”

“The past year and a half has made life more difficult for many
veterans. That is why, last year, the Government of Canada invested
$20 million to create the Veterans Organizations Emergency Support
Fund, which helped over 40 organizations across the country support
the well-being of veterans and their families during the COVID-19
pandemic.
“As we continue to keep each other and our communities safe from
COVID-19, I invite all Canadians to watch the national ceremony at
the National War Memorial in Ottawa, which is being livestreamed
on Facebook today. I also encourage everyone to visit online resources to learn about Remembrance Day, stories of our fallen, and
all the sacrifices they have made for Canadians and people around
the world.
“Today, at the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh
month, Canadians from coast to coast to coast will observe two
minutes of silence to pay tribute to all who have fallen. We will be
wearing red poppies close to our hearts, solemnly reflecting, and
thinking about those who served so courageously to keep us safe,
and gave their lives in service of a better Canada – they have our
respect, thanks, and heartfelt gratitude.
“Lest we forget.”

604-888-8758

ZYTHOS GREEK MEDITERRANEAN GRILL
604-888-8758
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Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο: καταστροφικές διαμάχες και έλλειψη Ελληνικού λόμπι στον Καναδά
National Committee of America (ANCA) [3] κ.α.) ή και
ένα άτομο (π.χ Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Ιάκωβος [4][5], Simon
Wiesenthal [6] κ.α.).

β) την Συμφωνία των
Πρεσπών,
γ) τα θέματα της Θράκης,
δ) Τουρκικές παραβιάσεις
στο Αιγαίο, κτλ...

Οι προσπάθειες του λόμπι

- Ελληνικά Εθνικά θέματα
[Εθνικής Σημασίας] - π.χ η
ενημέρωση του Καναδικού
κοινού για θέματα όπως:

Το λόμπι πρέπει να είναι μια
συνεχής δραστηριότητα, χωρίς
να απογοητευόμαστε αν δεν τα
Βασίλης Θωμόπουλος, Βανκούβερ, Β.Κ. καταφέρουμε με τις προσπάθειές
μας με την πρώτη μας επαφή με
κάποιους πολιτικούς ή με κάποιο
Για πάρα πολλά χρόνια, μια
μερίδα Ελληνοκαναδών αντέχουν πολιτικό κόμμα. Δεν πρέπει να
σταματάμε να ασκούμε [την
υπομονετικά τη διαμάχη μεταξύ
σωστή] πίεση στην κυβέρνηση
των [παράνομων] ηγετών
για κάποιο ζήτημα που μας
του διοικητικού συμβουλίου
αφορά όταν βιώνουμε την
του Εθνικού Ελληνοκαναδικού
πρώτη μας αποτυχία. Ένα
Κογκρέσου (υποστηριζόμενοι
λόμπι θα βιώσει πάρα πολλές
από τα επαρχιακά Κογκρέσα
αποτυχίες πριν πετύχει κάποιο
της Αλμπέρτα και του Οντάριο)
στόχο.
στην μία πλευρά, έναντι
των επαρχιακών Κογκρέσων
Οι Αρμένιοι, για παράδειγμα,
του Κεμπέκ και της Βρετανικής
στις Ηνωμένες Πολιτείες
Κολομβίας στην άλλη.
ασκούσαν πίεση στην Αμερικανική κυβέρνηση για
Όσο περνούν τα χρόνια, η μότην αναγνώριση
νιμη ζημιά που προκλήθηκε
της Γενοκτονίας των Αρμενίων
από αυτήν τη συνεχιζόμενη
για έναν ολόκληρο αιώνα πριν
κατάσταση, μια μέρα θα
καταστεί αδύνατο να διορθωθεί. από την αναγνώριση από
την Βουλή των Αντιπροσώπων
Το πιο σημαντικό είναι πως
[7] και της Γερουσίας [8]
την τελευταία δεκαετία, και
το 2019.
καθώς έχουμε χωριστεί σε δύο
(ή και σε τρία) στρατόπεδα,
Στον Καναδά, οι Αρμένιοι
φτάνοντας μέχρι και
πίεζαν την Kαναδική κυβέρνηση
στα δικαστήρια, χάσαμε πάρα
για πάνω από 50 χρόνια πριν
πολλές μεγάλες ευκαιρίες να
αναγνωριστεί επίσημα
ενημερώσουμε την Καναδική
η Γενοκτονία των Αρμενίων από
κυβέρνηση σε θέματα που μας
αφορούν σαν Καναδούς πολίτες, την Οτάβα το 2006 [9].
αλλά και σαν Έλληνες.
Οι Αρμένιοι δεν σταμάτησαν
Κατά τη γνώμη μου, η ομογένεια στο πρώτο “όχι”, και όπως
ξέρουμε, έφαγαν πάρα πολλά
του Καναδά έχει μείνει χωρίς
“όχι” πάνω στο θέμα αυτό από
“λόμπι” για πάνω από μια
παντού. Αλλά, οι Αρμένιοι
δεκαετία και όσο περνούν
ακόμα συνεχίζουν. Το Αρμενικό
τα χρόνια, όλο και λιγότεροι
Ελληνοκαναδοί σ’ αυτή τη χώρα λόμπι ασκεί και πίεση κάθε μέρα
στον Καναδά να μην πουληθούν
θα νοιάζονται. Οι περισσότεροι
Καναδικά μαχητικά όπλα στην
ομογενείς σήμερα, δεν
καταλαβαίνουν καν το σημαντικό Τουρκία γιατί η εθνική ασφάλεια
ρόλο που θα έπρεπε να έπαιζε το της Αρμενίας απειλείται
συνεχώς τόσο από την Τουρκία
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο για
όσο και από το Αζερμπαϊτζάν.
τον Ελληνισμό του Καναδά.
Το ίδιο κάνει το Αρμενικό λόμπι
Το θέμα που κάνει την τρέχουσα στην Αμερική και σε άλλες
χώρες.
κατάστασή μας ακόμη πιο
δύσκολη περιμένοντας τα
Ένα Ελληνικό λόμπι στον
Κογκρέσα να βρουν μια λύση
Καναδά μπορεί να επικεντρωθεί
μεταξύ τους είναι ότι, ως
σε ένα ή και σε πολλούς τομείς,
εθνοτική ομάδα στον Καναδά,
όπως τα ακόλουθα:
έχουμε μόνο μία οργάνωση - το
“Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο” που δρα στο επίπεδο του “λόμπι” - Καναδικά θέματα - π.χ να
έχουμε την δυνατότητα να
(αν και εδώ και χρόνια έχουν
πείσουμε την κυβέρνηση για:
αποτύχει στο να λειτουργήσουν
ως λόμπι). Για μια εθνοτική
α) θέματα της φορολογίας,
ομάδα με αρκετό μεγάλο
β) θέματα μετανάστευσης
πληθυσμό όπως είναι οι Έλληνες
Ελλήνων στον Καναδά,
στον Καναδά, θα έπρεπε να
γ) την αναγνώριση
είχαμε πολλαπλές οργανώσεις
Ελληνικών εκπαιδευτικών
ακτιβιστών ή/και πολλά
πτυχίων στον Καναδά,
λόμπι πριν από δεκαετίες. Και
δ) την πίεση κατά της
σήμερα, ως αποτέλεσμα, αντί να
μπορούμε να βασιζόμαστε και σε πώλησης στρατιωτικού
εξοπλισμού και μαχητικά όπλα
άλλες ομογενειακές οργανώσεις
στην Τουρκία, κτλ...
για τα ζητήματά μας προς την
Καναδική κυβέρνηση, είμαστε
- Εκπαιδευτικά θέματα
δεμένοι με χειροπέδες στο
στον Καναδά - π.χ προσθήκη
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο και
σημαντικών πτυχών της
πρέπει να περιμένουμε όλοι με
αγωνία μέχρι να βρουν αυτοί μια σύγχρονης ιστορίας της
Ελλάδας και την ιστορία των
λύση πρώτα...”κάποια μέρα.”
Ελληνοκαναδών:
Στη συνέχεια, το ερώτημα που
α) στο Kαναδικό σχολικό
πρέπει να κάνουμε όλοι μας
σύστημα,
είναι το αν χρειαζόμαστε μια
β) στα Ελληνικά ομογενειακά
νέα οργάνωση πολιτικής πίεσης
σχολεία σε όλη την χώρα, κτλ...
που θα λειτουργήσει ως ένα
επαγγελματικό και αξιόπιστο
- Μελλοντικά Ελληνοκαναδικά
λόπμι για να καλύψει το κενό
θέματα - π.χ προγράμματα για
που άφησε η διαμάχη του
Κογκρέσου τόσα χρόνια; Η μόνη την Ελληνοκαναδική νεολαία
όπως:
απάντηση είναι ΝΑΙ.
Ο ορισμός της λέξης “λόμπι”
Βάση με το λεξικό του
Cambridge, λόμπι είναι “η
προσπάθεια να πείσουμε έναν
πολιτικό, την κυβέρνηση ή
μια επίσημη ομάδα ότι ένα
συγκεκριμένο πράγμα πρέπει
ή δεν πρέπει να συμβεί ή ότι
πρέπει να αλλάξει ένας νόμος.”
[1] [Ελληνική μετάφραση δική
μου]. Λόμπι μπορεί να είναι μία
ομάδα (π.χ American Jewish
Congress (AJC) [2], Armenian

α) προγράμματα για “Ηγέτες
του Μέλλοντος”,
β) προγράμματα
εθελοντισμού,
γ) προγράμματα
καθοδήγησης (mentoring), κτλ...
- Ελληνικά Εθνικά θέματα
[Εθνικής Ασφάλειας] - π.χ
η ενημέρωση του Καναδικού
κοινού για θέματα που αφορούν:
α) την Ελληνική μεινότητα
της Αλβανίας,

α) το Κυπριακό,
β) την Γενοκτονία των
Ελλήνων, κτλ...
- Ελληνικά Εθνικά θέματα
[Οικονομικά] - π.χ η
ενημέρωση του Καναδικού
κοινού με συνεχόμενες καλά
οργανωμένες διαφημιστικές
καμπάνιες:
α) για την προβολή της
Ελλάδας ως ταξιδιωτικού
προορισμού,
β) η οργανωμένη προβολή
Eλληνικών προϊόντων, κτλ...
- Φιλανθρωπία - π.χ να είμαστε
καλύτεροι οργανωμένοι και
πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε:
α) στον Καναδά και στην
Ελλάδα [βοηθώντας ανθρώπους
που έχουν περάσει πυρκαγίες,
καταστροφές και άλλα δεινά],
β) κοινοτικά και ομογενειακά
έργα, κτλ...
Και άλλα...
Σύνθεση ενός λόμπι
Ο Ελληνοαμερικανός Μάρκος
Τέμπλαρ, πρώην μέλος των
μυστικών υπηρεσιών της
Αμερικής και καθηγητής,
γράφει πως ένα λόμπι πρέπει να
αποτελείται από επαγγελματίες
σε διάφορους σημαντικούς
τομείς από ανθρώπους που
καταλαβαίνουν πάρα πολύ
καλά το τι είναι κυβέρνηση και
τι είναι η πολιτική. Σύμφωνα
με τον Τέμπλαρ, το λιγότερο
χρηματικό ποσό που χρειάζεται
για ένα καλό, επαγγελματικό
λόμπι στην Ουάσιγκτον είναι
περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια
ετησίως “μόνο να ανοίξουν τις
πόρτες τους”. Ο ίδιος αναφέρει
πως το πραγματικό ποσό είναι
γύρω στα 10 εκατομμύρια
δολάρια ετησίως εάν το λόμπι
θέλει να λειτουργήσει σωστά
και να έχει τη δυνατότητα
να προσλάβει πάρα πολλούς
επαγγελματίες σε αυτόν τον
τομέα. Συζητά επίσης το
πώς μπορεί κάποια ομάδα να
ασκήσει την σωστή πίεση για να
κάνει λόμπι. [10][11][12][13].
Ως Αμερικανός, ο Τέμπλαρ
συζητά το θέμα του λόμπι από
Aμερικανική σκοπιά και ίσως
λίγο πολύ περίπλοκο για εμάς
εδώ στον Καναδά όπου δεν
έχουμε την ίδια ιστορία με τα
λόμπι όπως έχουν στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Περαιτέρω, ο
Καναδάς δεν είναι Αμερική, και
η Οτάβα δεν είναι Ουάσιγκτον.
Ωστόσο, μπορεί να μην είμαστε
σε θέση να ιδρύσουμε ένα λόμπι
Αμερικανικού τύπου, αλλά θα
πρέπει να λάβουμε έστω μερικές
από τις συμβουλές του Τέμπλαρ
και να τις εφαρμόσουμε σε ένα
Καναδικό πλαίσιο.
Επομένως, ένα Ελληνικό λόμπι
με έδρα τον Καναδά θα πρέπει
να αποτελείται από τουλάχιστον
τρία μέ πέντε άτομα το λιγότερο.
Και θα έπρεπε ένα αξιόπιστο
λόμπι να συγκεντρώνει πάρα
πολύ εύκολα ένα σοβαρό
χρηματικό ποσό σε ετήσια βάση.
Ποιος μπορεί να μου πει πως
ένα Ελληνικό λόμπι εδώ δεν
θα μπορούσε να συγκεντρώσει
έστω ένα εκατομμύριο δολάρια
ετησίως από έναν Ελληνικό
πληθυσμό στον Καναδά των
271,405 (Απογραφή 2016);
Ένα εκατομμύριο δολάρια τι
είναι σήμερα; Τίποτα δεν είναι!
Είναι χίλιοι Ελληνοκαναδοί που
νοιάζονται από τους 271,405
που θα δωρίσουν χίλια δολάρια

ετησίως (1,000 άτομα Χ $1,000
= $1,000,000) για ένα σημαντικό
σκοπό. Τόσο εύκολο! Ποιος
μπορεί να μου πει οτι δεν
υπάρχουν χίλιοι Ελληνοκαναδοί
σε όλη την χώρα που αν υπήρχε
ένα επαγγελματικό, αξιόπιστο
λόμπι δεν θα το έκαναν αυτό;
Πριν το κορονοϊό, προσωπικά
χαλούσα γύρω στα $3,800
το χρόνο και πάνω, μόνο στο
Starbucks για καφέ. Σιγά το
χιλιάρικο!
Πρέπει να παίρνουμε και κάποια
παραδείγματα και από άλλες
εθνοτικές ομάδες και το πως
βλέπουν τα δικά τους λόμπι.
Το Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) με έδρα στο
Τορόντο έχει προϋπολογισμό
γύρω στα 10 εκατομμύρια
ετησίως. Οι υποστηρικτές
του οργανισμού αυτού δίνουν
μεγάλα χρηματικά ποσά διότι
το CIJA είναι αξιόπιστο και
επαγγελματικό. Το ίδιο κάνουν
οι Αρμένιοι με τα δικά τους
λόπμι...το ίδιο οι Τούρκοι,
Αζέροι, Σκοπιανοί και Αλβανοί.
Εμείς τι κάνουμε;
Κάποιοι μπορεί να απορούν
ή και να αναρωτηθούν
γιατί ένα λόμπι χρειάζεται
χρήματα; Αν καταλαβαίνουμε
τι είναι το λόμπι, πρέπει
επίσης να καταλάβουμε ότι οι
σημαντικότερες θέσεις ενός
λόμπι πρέπει να κατέχονται
από αμειβόμενο προσωπικό.
Αυτό είναι το μοντέλο που
χρησιμοποιείται από τα άλλα
μεγάλα λόμπι, και γι’ αυτό έχουν
επιτυχίες στις προσπάθειές τους
παντού. Το θέμα, επομένως,
δεν πρέπει να είναι γιατί ένα
λόμπι χρειάζεται χρήματα ή
γιατί πρέπει να πληρώνουμε
τους εν λόγω επαγγελματίες; Το
θέμα πρέπει να είναι για όλους
μας το: “πώς μπορώ εγώ να
βοηθήσω με τη δωρεά μου ώστε
ένα αξιόπιστο λόμπι θα έχει την
δυνατότητα να εκπροσωπήσει
σωστά τα συμφέροντά μου στην
Οτάβα;”
Το διοικητικό σύστημα του
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου
που ίσως φταίει για την
μακρόχρονη διαμάχη
Σε γενικές γραμμές, βάση με
το σημερινό καταστατικό του
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου
οπως το καταλαβαίνω, το
τρέχον διοικητικό σύστημα δίνει
την ψευδαίσθηση στα χαρτιά
ότι το Εθνικό Κογκρέσο έχει
όλη τη δύναμη, αλλά, στην
πραγματικότητα, όλη η δύναμη
ανήκει στα επαρχιακά Κογκρέσα
διότι χωρίς τα επαρχιακά
δεν είναι δυνατόν στην
πραγματικότητα να υπάρχει το
Εθνικό Κογκρέσο...και αυτό
επειδή το στυλ της διαχείρισης
του οργανισμού είναι όπως
θα λέγαμε στα αγγλικά “from
the bottom up” (δηλαδή η
οργανωτική διαχείρηση του
Κογκρέσου είναι από τα κάτω
προς τα πάνω) όπου όλοι
στην ουσία συμμετέχουν στις
υποθέσεις του οργανισμού και
για όλα τα ζητήματα. Δηλαδή,
αν υπάρχουν εκατό ηγέτες στο
σύνολο του οργανισμού, άντε να
βρει άκρη ο οργανισμός αυτός.

Δεν μπορεί. Είναι αδύνατο να
επιτευχθεί συναίνεση (consensus) με αυτό το τρέχον
οργανωτικό στυλ όπου, πολλές
φορές, το κάθε στέλεχος θέλει
να επιβάλει την δική του άποψη
ως “την σωστή πολιτική” για
κάποιο θέμα ή ζήτημα. Αυτό
το βλέπουμε πολλές φορές
όταν εκλεγεί ένας καινούργιος
πρόεδρος. Αντί να υπάρχει μία
ομαλή συνέχεια στις πολιτικές
θέσεις του οργανισμού, ο καινούργιος πρόεδρος αλλάζει
την πολιτική θέση κάποιου
ζητήματος βάση με το πως
το βλέπει ο ίδιος.
Αυτό που κάνει τα πράγματα
πολύ πιο περίπλοκο για το
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο
ειναι ότι τα επαρχιακά
Κογκρέσα είναι ανεξάρτητες
οργανώσεις η μία από την άλλη
με την κάθε μία να μπορεί
να διαμορφώσει τη δική της
ξεχωριστή πολιτική θέση στα
ίδια ζητήματα όπως είδαμε,
για παράδειγμα, με το τραγικό
φιάσκο πάνω στο θέμα της
αναγνώρισης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων. Στην ουσία, δεν
υπάρχει τίποτα που να ενοποιεί
το Κογκρέσο ως μία δύναμη
ή ως μία φωνή ή ως ένα “brand.”
Πιστεύω ότι το Ελληνοκαναδικό
Κογκρέσο έπρεπε να ήταν άπο
την αρχή της ίδρυσής του ένας
οργανισμός όπου
το Εθνικό Κογκρέσο πράγματι
κατέχει όλη την δύναμη με
την διαχείρηση της οργάνωσης
από τα “πάνω προς τα κάτω”
(top-to-bottom organizational management style) και τα
επαρχιακά κογκρέσα να είναι
δευτερεύουσες στο Εθνικό
ως άμεσα παραρτήματά του
(direct branches). Με άλλα
λόγια, το Εθνικό Κογκρέσο θα
ήταν υπεύθυνο για τον σωστό
καθορισμό των πολιτικών
θέσεων ολόκληρης της
οργάνωσης και τα επαρχιακά
Κογκρέσα θα προωθούσαν μόνο
αυτές τις σωστές θέσεις στις
κυβερνήσεις τους, στην κάθε
επαρχία. Αυτό θα δημιουργούσε
ομοιομορφία στις θέσεις της
ομογένειας του Καναδά. Αυτό
θα δημιουργούσε ενότητα
μεταξύ μας.
Πως θα λειτουργούσε η
διαχείρηση της οργάνωσης του
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου
“από τα πάνω προς τα κάτω”
(top-to-bottom);
Στον ιδανικό κόσμο, το Εθνικό
Κογκρέσο θα καταργούσε
το σημερινό σύστημα (όπως
φαίνεται στην αριστερή πλευρά
της εικόνας) και αντί αυτού θα
αποτελείτο από δύο σώματα
στην κορυφή του οργανισμού
που θα συνεργάζονται μαζί
ως “Εθνικό Κογκρέσο” (όπως
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Στο τραπέζι της Βιέννης η Τεχεράνη
Στο διπλανό δωμάτιο η αμερικανική αποστολή για την πυρηνική
συμφωνία

Τουρκία – Κίνηση «ματ» από
την αντιπολίτευση της χώρας
Όπως αποκαλύπτει η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ahvalnews.com, επικαλούμενη πληροφορίες τουρκικού ιστοτόπου,
έξι κόμματα της αντιπολίτευσης πρόκειται να υπογράψουν
συμφωνία με στόχο την αποκατάσταση του κοινοβουλευτικού
συστήματος στη χώρα.
TANEA Team29 Νοεμβρίου 2021
Στενεύει ολοένα και περισσότερο ο κλοιός για τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, καθώς η λίρα κατρακυλά καθημερινά σε νέα αρνητικά
ρεκόρ και η οικονομική κρίση λαμβάνει πλέον πολύ ανησυχητικές
διαστάσεις.
Η λαϊκή δυσαρέσκεια έχει ως αποδέκτη τον τούρκο πρόεδρο, καθώς
οι πολίτες χρεώνουν την κρίση σε εκείνον, με αποτέλεσμα
η δημοτικότητά του να καταρρέει.

Οι διαπραγματεύσεις της Βιέννης άρχισαν χθες και διεξάγονται μεταξύ του Ιράν, της Ρωσίας, της
Κίνας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ε.Ε., καθώς οι ΗΠΑ είχαν αποχωρήσει
από την πυρηνική συμφωνία. (REUTERS/Lisi Niesner)
REUTERS, AL-MONITOR
30.11.2021
BIENNH. Οι ΗΠΑ και το Ιράν κάθισαν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χθες στη Βιέννη,
στον έβδομο γύρο συνομιλιών εκ του σύνεγγυς, με στόχο την εξεύρεση συμφωνίας για το ιρανικό
πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη ζητεί επιστροφή στο status quo, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί πριν
από την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την πυρηνική συμφωνία του 2015, με διασφαλίσεις
«που θα αποτρέψουν επανάληψη των πικρών εμπειριών του παρελθόντος». Η αποχώρηση των ΗΠΑ
από τη συμφωνία, το 2018 και η επιβολή σκληρών οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της Τεχεράνης
ώθησαν το Ιράν να ξεκινήσει εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστά που βρίσκονται πιο κοντά στην
παραγωγή σχάσιμου υλικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικές βόμβες. Χθες στη Βιέννη
οι εκπρόσωποι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στις δεσμεύσεις
της συμφωνίας αν δεν επανέλθουν σε αυτές και οι ΗΠΑ, αίροντας όλες τις κυρώσεις που επέβαλαν
μετά την αποχώρησή τους. Η Τεχεράνη απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο διεύρυνσης της συμφωνίας,
ώστε να περιλαμβάνει και άλλα αιτήματα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή, όπως
ο περιορισμός του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος και η επανεξέταση του ρόλου του Ιράν
στις περιφερειακές κρίσεις.
Η «αμοιβαία συμμόρφωση» με τους όρους της συμφωνίας από τις ΗΠΑ και την Τεχεράνη είναι
η θέση των ΗΠΑ, όπως δήλωσε στις 23 Νοεμβρίου ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.
Ωστόσο, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράν, Ρομπ Μάλι, είχε δηλώσει στις 19 Νοεμβρίου ότι
«ο χρόνος για την επιστροφή στη συμφωνία τελειώνει».
Ποιοι μετέχουν
Η προοπτική αναβίωσης της JCPOA έχει γίνει δεκτή με σκεπτικισμό στο Ισραήλ.
Οι συνομιλίες που άρχισαν χθες είναι οι πρώτες στις οποίες εμπλέκεται η νέα ιρανική κυβέρνηση
του σκληροπυρηνικού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 3
Αυγούστου. Η επιστροφή στις συνομιλίες –παρά την αλλαγή κυβέρνησης– θεωρείται ενθαρρυντικό
σημάδι. Εφόσον αποχώρησαν από τη συμφωνία, οι ΗΠΑ τυπικά δεν λαμβάνουν μέρος
στις διαπραγματεύσεις της Βιέννης, οι οποίες διεξάγονται μεταξύ των μερών που έχουν απομείνει,
δηλαδή του Ιράν, της Ρωσίας, της Κίνας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Στην πράξη, η αμερικανική αποστολή βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο και επικοινωνεί με την ιρανική
μέσω αντιπροσώπων.
Η προοπτική αναβίωσης της συμφωνίας έχει γίνει δεκτή με σκεπτικισμό στο Ισραήλ, το οποίο θεωρεί
το Ιράν ως τον σημαντικότερο περιφερειακό του αντίπαλο. «Ελπίζουμε ότι ο κόσμος δεν θα κάνει
πίσω, αλλά αν κάνει, εμείς δεν σκοπεύουμε. Ισως έχουμε διαφωνίες ακόμη και με τους καλύτερους
φίλους μας, δεν θα είναι η πρώτη φορά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ. «Σε
κάθε περίπτωση, αν υπάρξει επιστροφή στην JCPOA (την πυρηνική συμφωνία του 2015) το Ισραήλ
προφανώς δεν είναι μέρος της και δεν δεσμεύεται από αυτή. Διατηρούμε την ελευθερία δράσης μας».
kathimerini.gr

Ταλιμπάν: Ζήτησαν τη βοήθεια της ΕΕ για τη λειτουργία
των αφγανικών αεροδρομίων
Οι Ταλιμπάν δεσμεύθηκαν για ακόμη φορά ότι θα επιτρέψουν την αποχώρηση
από τη χώρα όσων των επιθυμούν

Φωτ. Reuters
29.11.2021
Τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη λειτουργία
των αφγανικών αεροδρομίων
ζήτησαν οι Ταλιμπάν, κατά τη

διάρκεια διαπραγματεύσεων
το Σαββατοκύριακο στη Ντόχα,
ενώ δεσμεύθηκαν για ακόμη
φορά ότι θα επιτρέψουν την
αποχώρηση από τη χώρα όσων
των επιθυμούν.
«Η αφγανική αντιπροσωπεία
επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της
να εγγυηθεί και να διευκολύνει
τη διέλευση με κάθε ασφάλεια
των αλλοδαπών και των
Αφγανών που επιθυμούν να
εγκαταλείψουν τη χώρα»,
ανέφερε σε δελτίο Τύπου που
δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(ΕΥΕΔ).
«Προς τον σκοπό αυτό, τα
δύο μέρη υπογράμμισαν την
θεμελιώδη σημασία που έχει
να διατηρηθούν τα αφγανικά
αεροδρόμια ανοικτά και η
αφγανική αντιπροσωπεία ζήτησε
βοήθεια για τη διατήρηση των
αεροδρομίων σε λειτουργία»,
πρόσθεσε η ευρωπαϊκή
διπλωματία.
Οι Ταλιμπάν δεσμεύθηκαν

Την ίδια στιγμή, πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι αυτή
η κατάσταση φέρνει πιο κοντά τις πρόωρες εκλογές, τις οποίες
πλέον ζητά επιτακτικά και η αντιπολίτευση. Μάλιστα, τα έξι
κόμματα της αντιπολίτευσης προχωρούν και σε μια σημαντική
κίνηση -και σε πρακτικό αλλά και σε συμβολικό επίπεδο- για το
μέλλον της χώρας, ό,τι κι αν μπορεί να συνεπάγεται αυτό.
Η συμφωνία έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης
Όπως αποκαλύπτει η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ahvalnews.com,
επικαλούμενη πληροφορίες τουρκικού ιστοτόπου, έξι κόμματα
της αντιπολίτευσης πρόκειται να υπογράψουν συμφωνία με στόχο
την αποκατάσταση του κοινοβουλευτικού συστήματος στη χώρα.
Ο περιορισμός της προεδρικής θητείας και οι εκτελεστικές εξουσίες
του προέδρου είναι, επίσης, μεταξύ των στόχων της αντιπολίτευσης.
Όπως προβλέπει η συμφωνία, η θέση του προέδρου θα είναι
πολιτικά αμερόληπτη και δεν θα μπορεί (σ.σ. ο πρόεδρος) να
επιστρέψει στην ενεργό πολιτική μετά τη λήξη της θητείας.
Επίσης, τα κόμματα εστιάζουν στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,
των ΜΜΕ και του ακαδημαϊκού κόσμου, στους νόμους που διέπουν
τις εκλογές και τα πολιτικά κόμματα, καθώς και στη διάκριση των
εξουσιών.
Τα έξι κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία περιλαμβάνεται
το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, ξεκίνησαν μια σειρά συναντήσεων με στόχο να
συμφωνήσουν σε ένα κοινό σύνολο πολιτικών αρχών μέχρι το τέλος
του έτους.
Στελέχη από το CHP, το Καλό Κόμμα, το Ισλαμιστικό Κόμμα
Ευδαιμονίας, το δεξιό Δημοκρατικό Κόμμα, το Κόμμα του
Μέλλοντος και το Κόμμα Ανάπτυξης και Προόδου αναμένεται να
πραγματοποιήσουν εκ νέου συνάντηση την Τρίτη προκειμένου να
οριστικοποιήσουν τη συμφωνία προτού την παρουσιάσουν στους
ηγέτες των κομμάτων.
Τα στελέχη των κομμάτων συμφώνησαν, επίσης, κατ’ αρχήν να
μειώσουν το εκλογικό όριο που απαιτείται για την είσοδο στο
κοινοβούλιο στο 3% από 10%, καθώς και να διορίζουν υπουργούς
μέλη του κοινοβουλίου.
εκ νέου να τηρήσουν την
υπεσχημένη «γενική αμνηστία»
για τους Αφγανούς που
εργάστηκαν εναντίον τους
τις δύο δεκαετίες δυτικής
επικυριαρχίας στη χώρα της
Ασίας, ως την αποχώρηση των
ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ
και των συμμάχων τους τον
Αύγουστο, σύμφωνα με το
έγγραφο.
Εξάλλου, «τα δύο μέρη
εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία
τους για την επιδείνωση της
ανθρωπιστικής κατάστασης
καθώς φθάνει ο χειμώνας»,
κατά το δελτίο Τύπου, στο
οποίο σημειώνεται πως η
ΕΕ θα συνεχίσει να χορηγεί
ανθρωπιστική βοήθεια.
Η αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
κάλεσε τους Ταλιμπάν να
σχηματίσουν «κυβέρνηση χωρίς
αποκλεισμούς», να ενθαρρύνουν
τη «δημοκρατία» και να
εγγυηθούν «ισότητα» στην
πρόσβαση των κοριτσιών στην
εκπαίδευση.
Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι
εάν οι Ταλιμπάν εκπληρώσουν
τους όρους που θέτει η ΕΕ,
μπορεί να αποδεσμευθούν
επιπλέον χρηματοδοτήσεις,
πάντως μόνο για να βοηθηθεί
«απευθείας ο αφγανικός λαός».
Οι Ταλιμπάν επαναβεβαίωσαν
ότι θα σέβονται τα ανθρώπινα

δικαιώματα «σύμφωνα με τις
ισλαμικές αρχές» και ότι θα
καλωσόριζαν την επιστροφή των
διπλωματικών αποστολών που
έχουν κλείσει, πάντα σύμφωνα
με το δελτίο Τύπου της ΕΥΕΔ.
Η ΕΕ υπογράμμισε κατά το
κείμενο πως ο «διάλογος δεν
σημαίνει αναγνώριση» από
πλευράς της «της προσωρινής
κυβέρνησης» (των Ταλιμπάν),
απλά «αποτελεί μέρος της
επιχειρησιακής δέσμευσης της
ΕΕ, που είναι προς το συμφέρον
τόσο της ιδίας όσο και του
αφγανικού λαού».
Οι συνομιλίες της ευρωπαϊκής
αντιπροσωπείας έγιναν
προτού αρχίσουν σήμερα
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις
ΗΠΑ και τους Ταλιμπάν, που
προβλέπεται να διαρκέσουν δύο
εβδομάδες και θα διεξαχθούν
επίσης στην πρωτεύουσα του
Κατάρ.
Της αντιπροσωπείας
των Ταλιμπάν ήταν επικεφαλής
ο μεταβατικός υπουργός
Εξωτερικών των Ταλιμπάν,
ο Αμίρ Χαν Μουτακί. Αυτής
της ΕΕ ηγήθηκε ο ευρωπαίος
ειδικός επιτετραμμένος για το
Αφγανιστάν, ο Τόμας Νίκλασον.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFPKathimerini.gr
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Πότε το σώμα έχει ανεπάρκεια ψευδαργύρου;
Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021
Ζήσης Ψάλλας

Η σωστή διατροφή πέρα από το ότι μπορεί να μας δώσει μία αίσθηση
ευεξίας, ενισχύει τη συγκέντρωση, αλλά μπορεί επίσης και να μειώσει την
πιθανότητα εμφάνισης άνοιας σε μεγαλύτερη ηλικία.
Όπως επισημαίνει στο CNBC η Δρ. Uma Naidoo, που εξειδικεύεται στην
διατροφική ψυχιατρική και διδάσκει στο τμήμα ιατρικής του Harvard,
υπάρχουν ορισμένες τροφές που μπορούμε να αποφύγουμε, ώστε να
ενισχύσουμε την υγεία του εγκεφάλου και την κριτική μας σκέψη:

Tο ανθρώπινο σώμα χρειάζεται
ψευδάργυρο για να ενισχύσει
την ανοσία, να ρυθμίσει το
μεταβολισμό και να βοηθήσει
στην επούλωση των πληγών,
αλλά περισσότερο από 1
δισεκατομμύριο άνθρωποι
-περίπου το 17% του παγκόσμιου
πληθυσμού- υποφέρουν
από διατροφική ανεπάρκεια
ψευδαργύρου.

Πρόσθετα σάκχαρα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε από τους επιστήμονες να δημιουργήσουν ένα τεστ που να
προσδιορίζει με ακρίβεια, εάν κάποιος έχει έλλειψη ψευδαργύρου.
«Με την παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια και τα αυξανόμενα ποσοστά εγχώριας παχυσαρκίας,
ο υποσιτισμός πλήττει τους ευάλωτους και χαμηλού εισοδήματος πληθυσμούς. Αυτά τα ζητήματα
προκαλούν μεγάλη ανησυχία, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε διατροφική ανεπάρκεια ψευδαργύρου»,
δήλωσε ο Elad Tako, αναπληρωτής καθηγητής επιστήμης τροφίμων. «Λόγω της πολυπλοκότητας
του μεταβολισμού του ψευδαργύρου, είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί με ακρίβεια η κατάστασή του
στο ανθρώπινο σώμα».
Αυτή η έρευνα παρουσιάζει μια σημαντική πρόοδο στον τομέα της διατροφής σχετικά με
τον ψευδάργυρο. Η χρήση του δείκτη ψευδαργύρου παρέχει καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που
συνδέονται με την κακή διατροφή και θα βελτιώσει την ικανότητα ποσοτικοποίησης του αντίκτυπου
των διατροφικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας ή έλλειψης
ψευδαργύρου.
Ο δείκτης κατάστασης ψευδαργύρου ενσωματώνει ένα στατιστικό μοντέλο και βασίζεται σε τρεις
πυλώνες:
•
Την αναλογία του λινολενικού οξέος (linolenic acid) προς το δίχομο-γάμμα-λινολενικού οξέος
(dihomo-gamma-linolenic acid) -πρόκειται για την αναλογία δύο λιπαρών οξέων (LA προς DGLA).
•
Τη γονιδιακή έκφραση πρωτεϊνών που εξαρτώνται από τον ψευδάργυρο.
•
Το μικροβίωμα του εντέρου ως πρόσθετο εργαλείο για την αντανάκλαση της φυσιολογικής
κατάστασης του ψευδαργύρου.
Η ομάδα του Tako έδειξε ότι η ήπια ανεπάρκεια ψευδαργύρου θα μπορούσε να αλλάξει την έκφραση
γονιδίων στο σώμα και ότι το μικροβιακό περιβάλλον του εντέρου είναι ζωτικής σημασίας για
το μεταβολισμό του ψευδαργύρου. Η έλλειψη ψευδαργύρου επηρεάζει δυσμενώς τη σύνθεση
των μικροβιακών πληθυσμών του εντέρου.
Είναι δυνατό να εντοπιστεί η σοβαρή ανεπάρκεια ψευδαργύρου, είπε ο Tako. «Ωστόσο, είναι δύσκολο
να γίνει διάκριση μεταξύ ήπιων και μέτριων περιπτώσεων ανεπάρκειας ψευδαργύρου», είπε. «Ως
εκ τούτου, το να βασιζόμαστε μόνο σε έναν βιοδείκτη είναι ένα ζήτημα το οποίο μας οδήγησε να
σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε έναν ακριβή δείκτη κατάστασης του ψευδαργύρου, με
βάση μια ομάδα προγνωστικών βιοδεικτών»..
Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients. Zougla.gr

Πάλι η Ρωσία «βάζει τα γυαλιά» σε Big Pharma & τελειώνει
την υστερία για Όμικρον: «Σε 10 ημέρες εμβόλιο & φάρμακο»!
29-11-2021
Ο διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου επιδημιολογίας και μικροβιολογίας Γκαμαλέι της Μόσχας,
που παρασκεύασε το Sputnik V κατά του κορωνοϊού, Αλεξάντρ Γκίντσμπουργκ, εξέθεσε την ύποπτη
υστερία των δυτικών αναφορικά με την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον του Covid-19 και
αποκάλυψε ότι «οι πειραματικές εργασίες για τη δημιουργία ενός νέου εμβολίου κατά
της μετάλλαξης Όμικρον δεν θα διαρκέσουν περισσότερο από 10 ημέρες στη Ρωσία»!
Την ίδια στιγμή η επικεφαλής
και Βιολογικής Υπηρεσίας
μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι
φάρμακο κατά του κορωνοϊού
κατά της μετάλλαξης Όμικρον»,
Ας δούμε αναλυτικά τι δήλωσαν οι
του τομέα της υγείας,
την περίεργη φρενίτιδα που έχει
για την μετάλλαξη:
«Οι πειραματικές εργασίες για την
κατά του στελέχους Όμικρον δεν
10 ημέρες. Το υπόλοιπο διάστημα
διαδικασίες. Δηλαδή, διαδικασίες
αδειοδότηση και τις αποδείξεις ότι
και μονογονιδιακό» δήλωσε
ο Γκίντσμπουργκ.

της Ομοσπονδιακής Ιατρικής
(FMBA), Βερόνικα Σκβαρτσόβα,
«Ρωσία-24» είπε ότι «Το ρωσικό
Mir-19 θα είναι αποτελεσματικό
δήλωσε.
δύο Ρώσοι αξιωματούχοι
«τελειώνοντας» ουσιαστικά
ξεσπάσει πάλι στις δυτικές χώρες
απόκτηση ενός νέου εμβολίου
θα διαρκέσουν περισσότερο από
αναλώνεται σε ρυθμιστικές
που έχουν σχέση με την
το εμβόλιο αυτό είναι ασφαλές

Ο ίδιος προσέθεσε ότι δεδομένων των διαδικασιών αυτών, η έγκριση του εμβολίου κατά
της παραλλαγής Όμικρον από το υπουργείο Υγείας ενδέχεται να απαιτήσει διάστημα 45-50 ημερών.
Η Σκβαρστόβα δήλωσε ότι η δεύτερη φάση των κλινικών δοκιμών του φαρμάκου Mir-19 δείχνει ότι
υπερέχει σε σχέση με τα υπάρχοντα φάρμακα κατά του κορωνοϊού.
«Οι κλινικές δοκιμές της δεύτερης φάσης επιβεβαίωσαν το εξαιρετικά σημαντικό όφελος αυτού
του αντιιικού φαρμάκου (Mir-19) σε σχέση με την καθιερωμένη θεραπεία που λαμβάνουν οι
ασθενείς στο νοσοκομείο και όχι σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (placebo)», δήλωσε η ίδια.
Να συμπληρώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί παρά την παγκόσμια χρήση του σε 2,5
δισ. ανθρώπους σε 68 χώρες, ούτε μία σοβαρή παρενέργεια, ούτε ένας θάνατος ανθρώπου από
το εμβόλιο Sputnik-V, ενώ ήταν η πρώτη χώρα που παρασκεύασε και παρουσίασε το εμβόλιο σε
χρόνο-ρεκόρ τον Αύγουστο του 2020!
pronews.gr

Ζάχαρη και απώλεια μνήμης:
Πώς συνδέεται η διατροφή
με τις ψυχικές διαταραχές;

Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί ενέργεια σε μορφή γλυκόζης, ένα είδος ζάχαρης,
ώστε να πραγματοποιήσει τις κυτταρικές λειτουργίες. Ωστόσο, η διατροφή
με υψηλό επίπεδο ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή συνέντρωση
γλυκόζης στον εγκέφαλο, το οποίο σύμφωνα με έρευνες ενδέχεται να
προκαλέσει προβλήματα στη μνήμη και χαμηλότερη πλαστικότητα του
ιππόκαμπου, της κυταρρικής δομής που ελέγχει την μνήμη.
Η κατανάλωση τυποποιημένων τροφίμων, τα οποία είναι συνήθως γεμάτα
με πρόσθετα σάκχαρα, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή συγκέντρωση
γλυκόζης στον εγκέφαλο. Παρότι ο καθένας έχει διαφορετικές διατροφικές
ανάγκες, η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας προτείνει στις γυναίκες
λιγότερα από 25 γρ. πρόσθετης ζάχαρης ημερισίων και στους άνδρες κάτω
από 36 γρ.
Τηγανητά
Σε έρευνα περίπου 18.000 ανθρώπων φάνηκε ότι η υψηλή κατανάλωση
τηγανητών φαγητών συνδέεται με χαμηλότερη επίδοση στη μάθηση και
στις διεργασίες της μνήμης. Τα φαγητά αυτά προκαλούν προβλήματα στα
αιμοφόρα αγγεία, τα οποία μεταφέρουν αίμα στον εγκέφαλο.
Άλλη ερευνα σε 715 άτομα δίχνει ότι όσοι καταναλώνουν περισσότερα
τηγανητά φαγητά εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη.
Υδατάνθρακες με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη
Παρότι τα φαγητά με υψηλό επίπεδο υδατανθράκων, όπως το ψωμί,
τα μακαρόνια και το λευκό ρύζι, δεν έχουν γλυκιά γεύση, το σώμα μας
τα επεξεργάζεται με τον ίδιο τρόπο που επεξεργάζεται και τη ζάχαρη.
Επομένως, ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο της κατάθλιψης.
Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι πρέπει να απέχουμε από όλα τα φαγητά με
υδατάνθρακες, απλώς να κοιτάμε το είδος τους.
Οι λεγόμενοι «καλοί» υφατάνθρακες περιλαμβάνονται για παράδειγμα σε
φαγητά ολικής άλεσης, ή αυτά που έχουν υψηλό επίπεδο σιδήρου και γενικά
έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.
Αλκοόλ
Σύμφωνα με σχετική μελέτη του British Medical Journal, όσοι απείχαν
εντελώς από το αλκοόλ και όσοι έπιναν περισσότερα από 14 ποτά την
εβδομάδα ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν άνοια σε σχέση με όσους
κατανάλωναν αλκοόλ σε περιορισμένα επίπεδα.
Γενικά, οι άνδρες που πίνουν περισσότερα από 14 ποτά την εβδομάδα ή 4
ποτά την ημέρα θεωρείται ότι πίνουν πολύ. Αντιθέτως για τις γυναίκες το
όριο τίθεται στα 7 ποτά την εβδομάδα και 3 ποτά την ημέρα.
Νιτρικά Άλατα
Χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά και για την ενίσχυση του χρώματος
σε ορισμένα τρόφιμα. Επίσης, συνδέονται σύμφωνα με μελέτες με την
εμφάνιση κατάθλιψης. Επίσης, πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι μπορεί
να αλλοιώσουν τα βακτήρια του στομάχου και να αυξήσουν την πιθανότητα
εμφάνισης διπολικής διαταραχής.
moneyreview.gr με πληροφορίες από CNBC
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Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στη Βρετανική Κολομβία λόγω των πλημμυρών
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Photos: THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward (November 16,2021)
18-10-2019
Η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά κήρυξε χθες
Τετάρτη (17-10-2021) κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις
πλημμύρες που έπληξαν πολλές πόλεις και ανάγκασαν χιλιάδες
κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, με την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση της χώρας να ανακοινώνει την αποστολή του στρατού
για να συνδράμει τις τοπικές δυνάμεις.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας Τζον Χόργκαν κήρυξε
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις καταρρακτώδεις βροχές
που σημειώθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα και οι οποίες
προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες, ενώ κόστισαν τη ζωή σε
τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Τέσσερις άλλοι αγνοούνται μετά τις
κατολισθήσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία στη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου.
«Δυστυχώς αναμένουμε ότι θα επιβεβαιώσουμε και άλλους
θανάτους τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Χόργκαν. Μετά τον
φονικό καύσωνα του καλοκαιριού στην ίδια περιοχή, ο Χόργκαν
προειδοποίησε ότι «αυτά τα γεγονότα αυξάνονται σε συχνότητα
λόγω της κλιματικής αλλαγής που προκλήθηκε από τον άνθρωπο».
Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχει στόχο την πιο
γρήγορη αποκατάσταση των αυτοκινητόδρομων που έχουν κλείσει
εδώ και αρκετές ημέρες, γεγονός που προκαλεί προβλήματα
στην αλυσίδα εφοδιασμού. Λόγω των πλημμυρών διακόπηκε και
η κυκλοφορία των τραίνων από και προς το λιμάνι του Βανκούβερ.
Εξάλλου οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις
μετακινήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά βασικών
προϊόντων και να μπορούν να κινούνται ελεύθερα τα ασθενοφόρα.
Το μέτρο αυτό θα ισχύει για 14 ημέρες και μπορεί να παραταθεί.
Νωρίτερα χθες Τετάρτη η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά
ανακοίνωσε την ανάπτυξη «αεροπορικής στήριξης των Καναδικών
Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις
εκκένωσης, να βοηθήσουν στον ανεφοδιασμό και να προστατεύσουν
τους πολίτες από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις».
«Εκατοντάδες μέλη των καναδικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται
καθ’ οδόν για να βοηθήσουν», δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν
Τριντό, διευκρινίζοντας ότι ενδέχεται να σταλούν στη Βρετανική
Κολομβία χιλιάδες στρατιωτικοί.
Παράλληλα ο Τριντό δεσμεύθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
«θα είναι εκεί για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση” μετά
“τα ακραία αυτά μετεωρολογικά φαινόμενα». Ολόκληροι δρόμοι
βρίσκονται κάτω από το νερό σε πολλές πόλεις κοντά στην
κοιλάδα Φρέιζερ, ανατολικά του Βανκούβερ, όπου τη Δευτέρα έπεσαν έως και 250 χιλιοστά βροχής. Σε κάποιες περιοχές σημειώθηκε μέσα σε 24 ώρες περίπου το 95% των
βροχοπτώσεων που συνήθως καταγράφονται μέσα σε ένα μήνα. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης είχε κηρυχθεί πρόσφατα και για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19,
αλλά και το καλοκαίρι όταν ξέσπασαν στην περιοχή καταστροφικές πυρκαγιές στη διάρκεια ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα. Το 90% του χωριού Λάιτον, 250 χιλιόμετρα
βορειοανατολικά του Βανκούβερ, καταστράφηκε στα τέλη
Ιουνίου από μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε εν μέσω καύσωνα,
με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 49,6 βαθμούς Κελσίου. Χθες
Τετάρτη οι μετεωρολογικές συνθήκες στη Βρετανική Κολομβία
ήταν καλύτερες, χωρίς βροχή. Όμως οι πλημμύρες έχουν επηρεάσει
κυρίως εκατοντάδες γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής.
«Κάποιοι εξακολουθούν να είναι κάτω από το νερό, άλλοι έχουν
μείνει άστεγοι και χιλιάδες ζώα έχουν πνιγεί», κατήγγειλε
η Λάνα Πόφαμ υπουργός Γεωργίας της επαρχίας.
Βίντεο που έχουν αναρτηθεί δείχνουν μεταξύ άλλων έναν άνδρα
με ένα τζετ σκι να τραβά μια αγελάδα με ένα σκοινί προκειμένου
να τη σώσει ή έναν άλλο που απομάκρυνε μια κατσίκα από ένα
πλημμυρισμένο γκαράζ.
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Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών Αν.
Κατσανιώτη στην Κωνσταντινούπολη για
την Θρονική Εορτή
(Συνέχεια από σελίδα 1)

που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό, για
την εορτή του Αγίου Ανδρέα
του Πρωτοκλήτου,
ο Υφυπουργός έγινε
δεκτός από την Α.Θ.Π. τον
Οικουμενικό Πατριάρχη, κ.κ.
Βαρθολομαίο. Μεταξύ άλλων
ο κ. Κατσανιώτης ανέφερε
προς τον Παναγιώτατο: «Είναι
σαφές ότι η από αιώνων
πορεία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ιστορική Γη
της Κωνσταντινούπολης στην
οποία συνεχίζει και θα συνεχίζει
την υψηλή οικουμενική
αποστολή του. Το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, κατά τον 20ο
αιώνα, κατέδειξε το πόσο
σημαντικός είναι ο διάλογος
και η σχέση αγάπης μεταξύ
των χριστιανικών Εκκλησιών
και μεταξύ των θρησκειών
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες
προς αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι, εκεί που οι διενέξεις
φαίνονταν αξεπέραστες,
απάντησε με το «ειρήνη ημίν».

Εκκλησίας σήμερα, εκφράζει
το αποτέλεσμα αυτών των
προσπαθειών που ξεκίνησαν επί
του Μακαριστού Πατριάρχου
Αθηναγόρα, συνεχίστηκαν
επί Μακαριστού Πατριάρχου
Δημητρίου και κορυφώθηκαν
κατά την πατριαρχία σας».
Παράλληλα, ο κ. Κατσανιώτης
συναντήθηκε και με
τους Διευθυντές
των Ομογενειακών Σχολείων
Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου.
Παρόντες ήταν η Υφυπουργός
Παιδείας Ζέττα Μακρή καθώς
και οι Γενικοί Γραμματείς
Απόδημου Ελληνισμού και
Θρησκευμάτων Γιάννης
Χρυσουλάκης και Γιώργος
Καλαντζής αντίστοιχα.
Ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε
σχετικά «Είναι η 2η φορά σε
έναν μήνα που συναντώ τους
Διευθυντές των ομογενειακών
σχολείων Κωνσταντινούπολης &
Ίμβρου. Αυτή την φορά μαζί με
την Υφυπουργό Παιδείας Ζέττα

δίπλα σε δασκάλους και μικρούς
μαθητές»

Εκεί που τα προβλήματα
εμφανίζονταν ακανθώδη,
προέτεινε χείρα συμφιλίωσης.
Εκεί που η προκατάληψη ύψωνε
τείχη απομόνωσης, προέταξε τον
ειλικρινή και εποικοδομητικό
διάλογο, ανοίγοντας νέες οδούς.
Δημιουργώντας νέους ορίζοντες
επικοινωνίας.
Η παρουσία Αντιπροσωπείας
της Ρωμαιοκαθολικής

Μακρή και τους γ.γ. Απόδημου
Ελληνισμού και Θρησκευμάτων
κ.κ. Χρυσουλάκη και Καλατζή.
Ακούσαμε και καταγράψαμε όλα
τα προβλήματα. Οι εκπρόσωποι
των ιστορικών σχολείων μας
εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους για το γεγονός ότι η
Ελληνική Κυβέρνηση δείχνει
εμπράκτως διάθεση να βρεθούν
ρεαλιστικές λύσεις. Στεκόμαστε

Τέλος, ο Υφυπουργός
παρευρέθηκε στα εγκαίνια
της έκθεσης ζωγραφικής
των Droug Paterson και
Tim Vyner με θέμα το Άγιο
Όρος που φιλοξενείται στο
Σισμανόγλειο Μέγαρο. «Το
Σισμανόγλειο Μέγαρο, πέραν
του διπλωματικού χαρακτήρα
του, έχει πλέον καθιερωθεί
και ως τόπος του πολιτισμού
και του πνεύματος. Αποτελεί
επίκεντρο της πνευματικής
ζωής αυτής της πόλης, τόπο
συνάντησης προσωπικοτήτων
και καλλιτεχνών. Σημείο
ανταλλαγής απόψεων και
πνευματικών αναζητήσεων»,
ανέφερε μεταξύ άλλων
ο κ. Κατσανιώτης.

Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο: καταστροφικές
διαμάχες και έλλειψη Ελληνικού λόμπι
στον Καναδά
(Συνέχεια από σελίδα 18)
φαίνεται στη δεξιά πλευρά
της εικόνας).
Από την άλλη, αντί τα
επαρχιακά Κογκρέσα να είναι
ανεξάρτητη η μία από την άλλη
όπως δυστυχώς είναι σήμερα,
θα λειτουργούσαν ακριβώς το
ίδιο η μία από την άλλη χωρίς
εξαίρεση σε όλα τα
θέματα και ζητήματα. Ξανά θα
αναφέρω το φιάσκο στο θέμα
της γενοκτονίας. Εκεί που τα
τελευταία χρόνια πήγανε
οι ηγέτες μας να αναζητήσουν
την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων από
την Καναδική κυβέρνηση με
δεκάδες διαφορετικές, χαοτικές
και λανθασμένες θέσεις και
γνώμες, θα ήταν αδύνατο να
γίνει κάτι παρόμοιο με ένα
νέο σύστημα όπου το Εθνικό
Κογκρέσο από την κορυφή θα
είχε τον πλήρη έλεγχο
των [σωστών] πολιτικών
θέσεων ολόκληρου
του οργανισμού.
Τα δύο σώματα στην
κορυφή του υποτιθέμενου
ανανεωμένου
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου
Το πρώτο σώμα θα ήταν η
μη εκλεγμένη “Οργανωτική
Επιτροπή” (Αυτό θα ήταν το
“αμειβόμενο σώμα”: δηλαδή
το πραγματικό λόμπι που θα
δουλεύει πίσω από την σκηνή
κάθε μέρα). Τα άτομα
της αμειβόμενης ομάδας
θα έχουν το δικαίωμα να
εργαστούν στη θέση τους για
όσα χρόνια είναι διαθέσιμη
η κάθε θέση, ή όταν παραιτηθεί
κάποιος, ή εάν απολυθεί
κάποιος για οποιονδήποτε
νόμιμο λόγο.
Αυτή η ομάδα δεν θα αλλάζει
λόγω της αλλαγής των
εκλεγμένων εκπροσώπων
της ομογένειας του δεύτερου
σώματος.
Το έργο της ομάδας του
πρώτου σώματος είναι πιο
σημαντικό (από το εκλεγμένο
δεύτερο σώμα) και πρέπει
πάντα να έχουν μια σωστή
συνέχεια στο έργο τους,
ανεξάρτητα από το ποιος είναι
ο καινούργιος πρόεδρος
ή ποιος μπαίνει στο διοικητικό
συμβούλιο.
Για την περίπτωσή μας στον
Καναδά, βάση με τον πληθυσμό

της ομογένειας, αυτή
η μικρή αμειβόμενοι ομάδα
θα μπορούσε να λειτουργήσει
με τουλάχιστον τρεις έως
πέντε επαγγελματίες (που
καταλαβαίνουν “πώς να κάνουν
λόμπι” και “πώς λειτουργεί η
κυβέρνηση και
η πολιτική της χώρας”). Εκτός
από το καθορισμό της πολιτικής
του οργανισμού για όλα τα
ζητήματα, θα κατείχαν επίσης
τη θέση της συγκέντρωσης
κεφαλαίων και του ταμείου,
καθώς η οικονομική πτυχή μιας
τέτοιας ομάδας είναι υψίστης
σημασίας για τη βιωσιμότητα
του λόμπι.
Το δεύτερο σώμα θα ήταν το
εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο
(εκλεγμένοι εθελοντικοί),
δηλαδή οι “Eκπρόσωποι
της ομογένειας” οι οποίοι θα
αλλάζουν, όπως τώρα, σύμφωνα
με το καταστατικό
του οργανισμού.
Αυτό όμως θα χρειαστεί και
κάποιο ανανεωμένο εκλογικό
σύστημα για τον καθορισμό των
ατόμων του Εθνικού συμβουλίου
χωρίς το δικαίωμα να υπερβαίνει
το κάθε επαρχιακό Κογκρέσο
στις διαδικασίες του Εθνικού
συμβουλίου. Ίσως τα άτομα
αυτά θα πρέπει να εκλέγονται
ξεχωριστά στο ψηφοδέλτιο
των επαρχιακών εκλογών των
Κογκρέσων ή το πρώτο σώμα να
διορίζει τα άτομα του δεύτερου
σώματος ως εκπρόσωποι της
ομογένειας μετά από μελέτη των
ικανοτήτων η άλλα κριτήρια των
υποψηφίων.

όλα τα Κογκρέσα έχουν λίγο
διαφορετικό όνομα το ένα από
το άλλο), ένα ενιαίο λογότυπο
(διότι αυτή την στιγμή όλα
τα Κογκρέσα έχουν το δικό
τους διαφορετικό λογότυπο),
την σωστή εφαρμογή των
πολιτικών θέσεων, και το πως θα
αντιμετωπίζουμε και το πως θα
μίλαμε στους πολιτικους
Οι κανόνες συμμετοχής μελών
πρέπει επίσης και αυτές να
αλλάξουν από το σημερινό
σύστημα, καθώς αυτό που ήταν
αποδεκτό πριν από τριάντα
χρόνια με “εκπροσώπους μόνο
από τους συλλόγους” δεν
λειτουργεί σήμερα.
Αν οι ηγέτες του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου δεν
τα βρούνε το συντομότερο και
δεν αλλάξουν κάποια πράγματα,
κάποιος άλλος οργανισμός θα
πρέπει να εμφανιστεί για
να καλύψει το κενό. Και,
αν καλύψει το κενό κάποιος
άλλος επαγγελματικός και
αξιόπιστος οργανισμός με
στόχους και όραμα, κακά τα
ψέματα, αυτό που ονομάζεται
“Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο”
σαν οργανισμός και σαν
“brand” θα σβήσει μια για
πάντα, γιατί εκεί το έχουν πάει
οι ίδιοι με την συνεχιζόμενη,
καταστροφική διαμάχη.
Υπάρχουν Ελληνοκαναδοί που
έχουν χάσει την εμπιστοσύνη
τους με αυτά που βλέπουν πάνω
σ’ αυτό το διαχρονικό θέμα και
έχουν φτάσει στα όρια τους
με την έλλειψη ενός αξιόπιστου
λόμπι.

ΠΕΝΘΗ
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ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1928-2021
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 3 Νοεμβρίου 2021
ο Αγγελος Μαρινάκης. Γεννήθηκε
στην Κεφαλονιά. Αρχές του 1950 ήρθε
στο Βανκούβερ που ήταν ο αδελφός του Ρέη και
ο θείος του Κώστας Ραζής. Έμαθε τα Αγγλικά
και το 1952 πήρα το δίπλωμα του δικηγόρου από
το Πανεπιστήμιο του UBC.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα παντρεύτηκε
την Ελένη, επέστρεψαν στον Καναδά και απεκτησαν δυό κόρες
την Marousa & Elpie. O Αγγελος άρχισε να ασκεί τα καθήκοντα
του Δικηγόρου το 1963 στην εταιρεία Sulhman & Co.
O ‘Αγγελος μετά τον χωρισμό του γνώρισε την δεύτερη συζυγό του
Gayel and her Son Dana το 1979 και παντρεύτηκε την Gayle
το 1981 με την οποία χώρησαν το 2013.
Ο ‘Αγγελος ήταν ένας από τους ιδρυτές της Ελληνικής Κοινότητας
του Βανκούβερ. Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
την Τρίτη 16 Νοεμβρίου και η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο
Mountain View Cemetery.
Στα παιδιά του και στους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

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

$7,00.00

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

Μικρά βήματα, αλλαγές και
όραμα...
Υπάρχουν και μερικά άλλα
μικροπράγματα που θα πρέπει
επίσης να αλλάξουν στο
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο
- π.χ. το σωστό όνομα του
οργανισμού (διότι στα αγγλικά,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

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

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

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

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

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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H ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ π.Ν. ΣΙΔΕΡΑΣ
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ -ΥΓΕΙΑ- ΑΓΑΠΗ .
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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΝΑ ΧΑΡΙΣΕΙ
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Σ Τ Ο Ν ΚΟ Σ Μ Ο
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022
WISHING ONE AND ALL A MOST
BLESSED CHRISTMAS AND MAY
THE NEW YEAR 2022 BE FILLED
WITH GOOD HEALTH AND MUCH
HAPPINESS.

2022
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