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Νέος γύρος διερευνητικών στην Αθήνα Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε
46ος πρόεδρος των ΗΠΑ

Βασίλης Νέδος
25.01.2021

Σε συμφωνία για
διεξαγωγή του επόμενου
γύρου των επαφών
στην Αθήνα ήρθαν,
σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, οι αντιπροσωπίες
Ελλάδας και Τουρκίας,
κατά τη σημερινή
συνάντησή του
στο πλαίσιο του 61ου
γύρου των διερευνητικών
μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι ΗΠΑ γύρισαν σελίδα, ο Λευκός
Οίκος άλλαξε φρουρά.
20.01.2021

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ

Υπενθυμίζεται ότι
οι συνομιλίες που έλαβαν χώρα νωρίτερα στην Κωνσταντινούπολη,
ολοκληρώθηκαν περίπου στη μία το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), διαρκώντας λίγο
περισσότερο από τρεις ώρες.
Όπως ήταν γνωστό η ελληνική πλευρά προσήλθε στις συνομιλίες, μετά
από σχεδόν πέντε χρόνια, με αντικείμενο συζήτησης μόνο την οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα, χωρικά ύδατα).
Το θέμα μονοπωλεί αυτή την ώρα το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων
ενημέρωσης, ενώ αναμένεται και ανακοίνωση από το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών.
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος και στενός
συνεργάτης του προέδρου της Τουρκίας, γεγονός που σηματοδοτούσε την έμμεση
παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τραπέζι των συνομιλιών.
Πηγή: Η Καθημερινή

Ερχονται τα Rafale στην Τανάγρα
για την πρώτη εκπαίδευση
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι έλληνες πιλότοι
συνεκπαιδεύονται και συνεργάζονται στον αέρα
με τα γαλλικά Rafale

Σε μια τελετή
διαφορετική από ό,τι
είχαμε συνηθίσει
στο παρελθόν, λόγω
της πανδημίας αλλά
και του φόβου των
επεισοδίων, ο Τζο
Μπάιντεν ορκίστηκε
46ος πρόεδρος των
REUTERS/Kevin Lamarque
ΗΠΑ, ενώ η Κάμαλα
Χάρις έγινε η πρώτη γυναίκα στα χρονικά των Ηνωμένων Πολιτειών
που αναλαμβάνει το αξίωμα της αντιπροέδρου.
Μπροστά από το Καπιτώλιο, όπου πριν από 2 εβδομάδες είχαν
εισβάλει οι οπαδοί του Τραμπ, Μπάιντεν και Χάρις ορκίστηκαν
στα νέα τους καθήκοντα σε μια λιτή και σχετικά σύντομη
τελετή. Ο χώρος μπροστά από το Καπιτώλιο έμεινε άδειος. Εκεί
τοποθετήθηκαν 200.000 αμερικανικές σημαίες, φόρος τιμής στους
νεκρούς της πανδημίας.

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Prime Minister Justin Trudeau
speaks with President of the
European Commission Ursula
von der Leyen
January 27, 2021
Ottawa, Ontario- Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with
the President of the European Commission, Ursula von der Leyen.
Prime Minister Trudeau and President von der Leyen discussed
their respective efforts to fight the global COVID-19 pandemic
and to deploy safe and effective vaccines to as many people as
possible, as quickly as possible. They shared their concerns about
recent delays in the production and supply of vaccines. President
von der Leyen provided assurances that the proposed European
Union vaccine export transparency mechanism is not intended to
disrupt exports of vaccines to Canada. The leaders committed to
having their officials stay in regular contact on any issues affecting
exports.
The two leaders emphasized the importance of global coordination,
including through the ACT-Accelerator and COVAX, to ensure
universal, equitable, and affordable access to vaccines, diagnostics,
and therapeutics around the world, because no one is safe until
everyone is safe.
The Prime Minister and the President exchanged views on other global issues, including their condemnation of the arrest and
detention of Alexei Navalny and violent suppression of protests in
Russia.

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Prime Minister Trudeau and President von der Leyen looked forward to continuing to work together, alongside global partners, to
advance shared priorities, including in the G7, the G20, and other
multilateral organizations.
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Ερχονται τα Rafale στην Τανάγρα για την πρώτη εκπαίδευση
(Συνέχεια από σελίδα 1)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Μάνος Χαραλαμπάκης 29 Ιανουαρίου 202
Μία καλή «προπόνηση», μία πρώτη γνωριμία σε πτήσεις τακτικής στον αέρα με
το νέο «όπλο» της Πολεμικής Αεροπορίας τα μαχητικά Rafale θα έχουν από την
ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη οι έλληνες πιλότοι. Xειριστές ελληνικών F-16 και
Mirage θα πετούν δίπλα δίπλα με γάλλους πιλότους Rafale.
Τέσσερα γαλλικά αεροσκάφη Rafale θα προσγειωθούν στην αεροπορική βάση
της Τανάγρας (114 Πτέρυγα Μάχης). Οχι δεν πρόκειται για τα αεροσκάφη που
προμηθεύτηκε η Ελλάδα μετά από τη συμφωνία με τη Γαλλία. Αυτά αναμένονται το
καλοκαίρι. Τα γαλλικά μαχητικά έρχονται στο πλαίσιο της άσκησης συνεκπαίδευσης
«Skyros» της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας με την ελληνική στο πλαίσιο της
ενδυνάμωσης των ελληνογαλλικών σχέσεων και μάλιστα ειδική αναφορά σ’ αυτήν
έκανε τη Δευτέρα και η γαλλίδα υπουργός Αμυνας Φλοράνς Παρλί κατά την επίσκεψή
της στην Αθήνα. Ειδικότερα, τα τέσσερα Rafale της Γαλλικής Αεροπορίας θα
συνεκπαιδευτούν με ελληνικά F-16 και Mirage 2000. Mάλιστα από πλευράς Γάλλων
συμμετοχή στην άσκηση θα έχει και ένα ιπτάμενο τάνκερ, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και
ένα γαλλικό μεταγωγικό αεροσκάφος.
Γνωριμία με τις «ριπές»
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Για τα ελληνικά «φτερά» όμως η συγκεκριμένη συνεκπαίδευση αποκτά ξεχωριστό
ενδιαφέρον. Κι αυτό διότι διεξάγεται με τη συμμετοχή γαλλικών Rafale, μόλις
μερικούς μήνες πριν από την άφιξη στην Ελλάδα των πρώτων ελληνικών Rafale που
απέκτησε η Πολεμική Αεροπορία. Οι έλληνες χειριστές δεν προβλέπεται να πετάξουν
με Rafale στη συνεκπαίδευση. Εντούτοις οι επιτελείς της Αεροπορίας θεωρούν ότι για
όσους θα συμμετάσχουν θα είναι μία καλή ευκαιρία να αρχίζουν να συνηθίζουν και
να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά του νέου μαχητικού, του Rafale
δηλαδή.
Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι έλληνες πιλότοι
συνεκπαιδεύονται και συνεργάζονται στον αέρα με τα γαλλικά Rafale. Το περασμένο
φθινόπωρο έλληνες πιλότοι όπως και ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Γεώργιος
Μπλιούμης είχαν μεταβεί στη Γαλλία, στη βάση Μοντ ντε Μαρσάν, στο πλαίσιο της
πολυεθνικής άσκησης Volfa 2020 και είχαν γνωρίσει από κοντά τα γαλλικά μαχητικά.
Mάλιστα, τότε, ο αρχηγός ΓΕΑ είχε πετάξει με Rafale προκειμένου να διαμορφώσει
προσωπική άποψη και εμπειρία για το νέο απόκτημα της Πολεμικής Αεροπορίας. Είχε
περάσει από «ακτινογραφία» τα μαχητικά Rafale και είχε διαπιστώσει στην πράξη τις
τεράστιες δυνατότητές τους. Είχε συμμετάσχει σε ολοκληρωμένο σενάριο άσκησης με
ζεύγος μαχητικών Rafale που περιλάμβανε dogfight (αερομαχία) ένας εναντίον ενός
αλλά και σε χαμηλή πτήση για προσβολή στόχου στο έδαφος. Ιδιαίτερη εντύπωση του
είχαν κάνει δε τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα οπλικά συστήματα
του μαχητικού αεροσκάφους Rafale.
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Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος
πρόεδρος των ΗΠΑ
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ
ορκίστηκε σε μια ογκώδη βίβλο
την οποία έχει η οικογένεια του
από το 1893 και είχε αξιοποιηθεί
και κατά την ορκωμοσία του ως
αντιπροέδρου.

προέδρου Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Ο Τζο Μπάιντεν, κατά την
ομιλία του, επιχείρησε να
στείλει μήνυμα ενότητας:
«Σήμερα δεν γιορτάζουμε
τον θρίαμβο ενός υποψηφίου,
αλλά ενός αγώνα, αυτού της
δημοκρατίας. Η βούληση των
πολιτών ακούστηκε. Μάθαμε εκ
νέου το πόσο πολύτιμη είναι η
δημοκρατία.

«Δεν υπάρχει χρόνος για
χάσιμο όταν έχουμε να
αντιμετωπίσουμε αυτές τις
κρίσεις.

Η δημοκρατία είναι εύθραυστη.
Και αυτή τη στιγμή, φίλοι μου,
η δημοκρατία επικράτησε», είπε
ο Μπάιντεν, για να αναφερθεί
στη συνέχεια στον «επικίνδυνο
χειμώνα που έχουμε μπροστά
μας», λόγω της κλιμάκωσης της
πανδημίας.

Αμέσως μετά αναρτήθηκε και
το πρώτο tweet από τον νέο
λογαριασμό του αμερικανού
προέδρου:

Γι’ αυτό και σήμερα πάω
στο Οβάλ Γραφείο για να
αρχίσω αμέσως τη δουλειά, με
τολμηρές δράσεις για την άμεση
ανακούφιση των αμερικανικών
οικογενειών».
Η πρώτη φωτογραφία
του Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο
Στην τελετή παρέστησαν
ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ
Πενς, καθώς και οι πρώην

Υποσχέθηκε ταχύτητα στην
αντιμετώπιση της πανδημίας
ως «ένα έθνος».
Στο μεγαλύτερο μέρος της
ομιλίας του, επιχείρησε να ρίξει
γέφυρες στην αμερικανική
κοινωνία: «Όλη μου η ψυχή
είναι σε αυτό το σκοπό», τόνισε
αναφερόμενος στην προσπάθεια
να ενώσει και πάλι τη χώρα,
σημείωσε εμφατικά ότι «κάθε
διαφωνία δεν πρέπει να είναι
αιτία πολέμου», καλώντας τους
πολίτες σε μια καινούργια αρχή
έπειτα από μια περίοδο πικρίας
και ακραίου διχασμού.
«Γνωρίζω ότι οι δυνάμεις που
μας χωρίζουν είναι βαθιές και
πραγματικές. Γνωρίζω όμως ότι
αυτό δεν είναι καινούργιο.
Η ιστορία μας είναι μια διαρκής
μάχη ανάμεσα στο αμερικανικό
ιδανικό, ότι όλοι έχουμε
γεννηθεί ίσοι και την σκληρή,
άσχημη πραγματικότητα του
ρατσισμού, του φόβου και
της δαιμονοποίησης που μας
διχάζει», πρόσθεσε.
Δεσμεύτηκε να «νικήσει»
τον «λευκό ρατσισμό» και
την «εσωτερική τρομοκρατία»,
δύο εβδομάδες μετά την εισβολή
υποστηρικτών του πρώην

πρόεδροι Ομπάμα, Κλίντον και
Μπους.
Η Lady Gaga έψαλε τον εθνικό
ύμνο των ΗΠΑ, ενώ η Τζένιφερ
Λόπεζ τραγούδησε προς τιμήν
του νέου προέδρου.
Λίγες ώρες νωρίτερα, από το
Λευκό Οίκο είχε αποχωρήσει
ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος
αρνήθηκε να παρευρεθεί στην
τελετή ορκωμοσίας. Αντ’ αυτού
εκφώνησε μια ομιλία στη Βάση
Άντριους, τονίζοντας: «Θα
επιστρέψω με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο».
Ευχήθηκε στη νέα κυβέρνηση
«καλή τύχη και πολλές
επιτυχίες». «Θα παρακολουθώ,
θα ακούω και θα λέω ότι το
μέλλον της χώρας δεν ήταν
ποτέ καλύτερο. Πιστεύω ότι
η νέα κυβέρνηση θα επιτύχει,
έχουν τα θεμέλια για κάτι
πραγματικά σπουδαίο»,
συμπλήρωσε, σε μια αναφορά
για την «κληρονομία» που, κατά
τον ίδιο, παραλαμβάνει ο Τζο
Μπάιντεν.
Πηγή: Η Καθημερινή

Ερχονται τα Rafale στην Τανάγρα
για την πρώτη εκπαίδευση

New support to produce
COVID-19 vaccines and
treatments in Canada

REUTERS/Shannon Stapleton

February 2, 2021
Ottawa, Ontario

Ομπάμα: Μέρα μεγάλης ντροπής για το έθνος μας
07.01.2021
Επίθεση
εναντίον του
Ντόναλντ Τραμπ
εξαπέλυσε ο
πρώην πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα,
ο οποίος σε
ανακοίνωση
του σημείωσε
ότι η σημερινή
ημέρα θα μείνει
στην ιστορία
ως «επίθεση
που υποκινήθηκε από έναν εν ενεργεία πρόεδρο που συνέχισε να
ψεύδεται αβάσιμα για το αποτέλεσμα των νόμιμων εκλογών, ως μια
στιγμή μεγάλης ατίμωσης και ντροπής για το έθνος μας».
«Θα λέγαμε ψέματα στον εαυτό μας αν το αντιμετωπίζαμε ως
απόλυτη έκπληξη”, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το «φαντασιακό
αφήγημα» των Ρεπουμπλικανών και το «συνοδευτικό οικοσύστημα
των μέσων ενημέρωσης
έχουν παραπλανήσει
τους οπαδούς τους
σχετικά με την αλήθεια
των εκλογών». Και
συνέχισε λέγοντας
ότι «τώρα βλέπουμε
τις συνέπειες να
αναδύονται σε ένα βίαιο
κρεσέντο».
Ο Ομπάμα κάλεσε τους ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων να «επιλέξουν
την Αμερική» και δήλωσε ενθουσιασμένος που είδε πολλούς να
υψώνουν τη φωνή τους σήμερα.
Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον σημείωσε ότι η εισβολή
«τροφοδοτήθηκε από μια τετραετία διάχυσης δηλητηρίου στην
πολιτική, με σκόπιμη παραπληροφόρηση, που έσπειρε δυσπιστία
και οδήγησε τους Αμερικανούς να είναι ο ένας εναντίον του άλλου».
«Το σπίρτο το άναψε
ο Ντόναλντ Τραμπ»,
είπε.
Ο ρεπουμπλικανός
πρώην πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζορτζ Ου.
Μπους καταδίκασε
τις ταραχές στο
αμερικανικό
Καπιτώλιο και δήλωσε
πως είναι συγκλονισμένος από την «απερίσκεπτη συμπεριφορά
μερικών πολιτικών ηγετών μετά τις εκλογές».
«Είναι ένα εξοργιστικό
και σπαραξικάρδιο
θέαμα», υπογραμμίζει ο
Μπους σε δήλωσή του.
«Έτσι αμφισβητούνται
εκλογικά αποτελέσματα
σε μια μπανανία – όχι
στη δημοκρατία μας».
Ο ίδιος προσθέτει πως
η βίαιη επίθεση στο
Καπιτώλιο έγινε από
«ανθρώπους των οποίων τα πάθη πυροδοτήθηκαν από ψεύδη και
ψευδείς ελπίδες. Η ανταρσία μπορεί να κάνει σοβαρή ζημιά στο
έθνος και τη φήμη μας».

The Prime Minister, Justin Trudeau,
today announced the government
has signed a memorandum of understanding with Novavax to pursue the
production of its COVID-19 vaccine
at the National Research Council of
Canada’s Biologics Manufacturing
Centre in Montréal.
The Prime Minister also announced
investments to support vaccine,
therapeutic, and biomanufacturing
projects in Canada. These include:
• Up to $25.1 million to Precision
NanoSystems Incorporated (PNI),
a Vancouver-based biotechnology
company, to expand our ability to
produce ribonucleic acid vaccines
and future genetic medicines in
Canada. PNI will build a $50.2
million biomanufacturing centre to
produce vaccines and therapeutics
for the prevention and treatment of
diseases such as infectious diseases,
rare diseases, cancer and other areas
of unmet need.
• Up to $14 million to Edesa
Biotech Inc. (Edesa), a biopharmaceutical company based in
Markham, Ontario, to advance
work on a monoclonal antibody
therapy for acute respiratory distress
syndrome, which is the leading
cause of COVID-19 deaths. Edesa’s
$18.7 million project has received
Health Canada approval to conduct
its phase 2 clinical trials, and has
begun administering its treatment to
clinical trial participants in Canada.
The Government of Canada
will always rely on science- and
evidence-based decision-making.
This is why the investments and
the actions of the government are
informed by the recommendations of the COVID-19 Vaccine
and Therapeutics Task Forces and
COVID-19 Joint Biomanufacturing
Subcommittee. We will continue
to partner with Canadian industry
and businesses to protect Canadians
from COVID-19, and to build our
biomanufacturing capacity as part of
our recovery plan. Together, we can
build a country that is healthier and
safer for everyone.

Vast majority of
Covid-19 deaths
found in over-65s
According to the latest data

compiled by the National
Public Health Organization
(EODY), people aged 65
and over account for 84.6%
of deaths from the coronavirus, although they include
only 17% of confirmed
cases.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα έξι μεταχειρισμένα
Rafale - από τα συνολικά 18 γαλλικά μαχητικά που αποκτάει
η Πολεμική Αεροπορία - θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται
από τον Ιούλιο του 2021 με ρυθμό ενός ανά μήνα.

Oι έλληνες αεροπόροι θα ταξιδέψουν στη Γαλλία, σύμφωνα
με πληροφορίες, αφού πρώτα θα έχουν κάνει και τις δύο
δόσεις του εμβολίου και μετά από την παρέλευση μερικών
ημερών για να αποκτήσουν ανοσία. Επειτα θα ακολουθήσει
δεύτερη «φουρνιά» πιλότων για εκπαίδευση.

Since the beginning of the global
COVID-19 pandemic, the Government of Canada has worked quickly
to strengthen and expand our capacity to manufacture safe and effective
vaccines, treatments, and related
supplies across the country. This includes investing in made-in-Canada
projects to protect Canadians from
COVID-19 and ensure our country
is well-positioned to fight future
pandemics here at home.

30.01.2021

(Συνέχεια από σελίδα 2)

Η αντίστροφη μέτρηση πάντως για την ένταξη του
αεροσκάφους «gamechanger» στην Πολεμική Αεροπορία έχει
ήδη ξεκινήσει, καθώς είναι θέμα ημερών να μεταβούν στη
Γαλλία οι πρώτοι έλληνες πιλότοι και οι μηχανικοί για
να εκπαιδευτούν από τους γάλλους συναδέλφους τους τόσο
σε θέματα χειρισμού αλλά και συντήρησης και επισκευής
των Rafale.
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Για τις ταραχές στο Καπιτώλιο ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο,
σε tweet του, σημείωσε ότι «η εισβολή στο Καπιτώλιο είναι
απαράδεκτη. Η ανομία και τα επεισόδια -εδώ ή σε όλο τον κόσμοείναι πάντα απαράδεκτα. Ταξίδευσα σε πολλές χώρες και πάντα
υποστήριζα το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να διαδηλώνει ειρηνικά για
όσα πιστεύει. Η βία, ωστόσο, που έβαλε σε κίνδυνο την ασφάλεια
όλων δεν είναι ανεκτή, τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό. Να
φέρουμε άμεσα στη δικαιωσύνη τους εγκληματίες που συμμετείχαν
σε αυτά τα επεισόδια.Οι ΗΠΑ είναι καλύτερες από αυτό που είδαμε
σήμερα σε ένα μέρος που έχω υπηρετήσει ως μέλος του Κογκρέσου,
έχοντας δει από κοντά της.

Most diagnoses concern
40-64-year-olds (41.6%),
followed by the 18-39 age
group (35.2%). Under-17s
account for 6.2% of confirmed cases.
The average age of people
diagnosed with the virus
is 44. No under-18s have
died of the virus as of
Friday, and 18-39-year-olds
account for just 0.8% of
deaths.

4

Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Ελληνορθόδοξη Παιδεία στον Καναδά
200η επέτειος από την Ελληνική Επανάσταση
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
29 Μαΐου 1453. Ημέρα Τρίτη.
Ημέρα που σκεπάστηκε το φως
του Ελληνοχριστιανισμού με το
μαύρο πέπλο του σκοταδισμού.
Η πόλις εάλω (έπεσε). Ο
βασιλιάς μαρμάρωσε. Η ΑγιαΣοφιά έγινε τζαμί. Η χιλιόχρονη
βυζαντινή αυτοκρατορία
διαλύθηκε. Το κακό που
βρήκε τους Έλληνες είναι
απερίγραπτο. Έχασαν σχεδόν
τα πάντα. Ευτυχώς δεν έχασαν
την πίστη τους στον αληθινό
Θεό. Τετρακόσια (400) χρόνια
υπέφεραν όσο ουδείς άλλος
λαός.
Η Τουρκία χέρι με χέρι
με τον μωαμεθανισμό,
εφεύρηκαν το πιο σατανικό
σχέδιο για να αφανίσουν τον
ελληνισμό. Εφεύρηκαν τον
γενιτσαρισμό. Έπαιρναν τα
ελληνοχριστιανόπουλα από την
αγκαλιά των μανάδων τους, τα
εξισλάμιζαν και τα εκτούρκευαν
και τα έβαζαν να σκοτώνουν
τους γονείς τους και τα αδέρφια
τους. Υπάρχει σατανικότερο
σχέδιο από αυτό; Δεν υπάρχει.
Τετρακόσια (400) ολόκληρα
χρόνια υπέφεραν οι Έλληνες
κάτω από την τούρκικη σκλαβιά.
Σχολεία δεν υπήρχαν. Υπήρχαν
μόνο εδώ και εκεί κρυφά
σχολειά. Στο φως του φεγγαριού
ή του κεριού ο γερο-καλόγερος
μάθαινε τα ελληνόπουλα
(σκλαβόπουλα) ελληνικά
γράμματα. Αναγνωστικό
βιβλίο ήταν το ψαλτήρι. «Τ’
αλφαβητάρι το’μαθα στο
ψαλητήρι μπήκα».
Ναι. Οι Έλληνες έχασαν
σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν
έχασαν την πίστη τους. Με
την χριστιανική τους πίστη
επέζησαν. Επανεστάτησαν για
του Χριστού την πίστη την
αγία. Για της πατρίδας την
ελευθερία. Για την τιμή της
οικογένειας. Τα κατάφεραν.
Ελευθέρωσαν την πατρίδα.
Ελευθερώθηκαν. Απέκτησαν
ξανά σχολεία. Έγιναν ξανά
κράτος. Μπήκαν στον χάρτη.
Αναγνωρίστηκαν από όλους
σαν κράτος. Έλαμψε το φως
του Ελληνοχριστιανισμού. Τους
θαύμασαν όλοι.
Τώρα είμαστε στην πατρίδα
μας την Ελλάδα, αλλά και
σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο.
Είμαστε και στον Καναδά.
Σκόρπιοι, περισσότεροι από
τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
στον απέραντο Καναδά.
Οργανωμένοι κάτω από
την Αρχιεπισκοπή μας. Με
εκκλησιές. Με κοινότητες. Με
σχολεία. Με οργανισμούς.
Γιορτάζουμε τα ελληνικά
γράμματα. Κι εμείς εδώ στον
Καναδά θα γιορτάσουμε τη
γιορτή των Τριών Ιεραρχών
και τα ελληνικά γράμματα
μαζί. Αυτή είναι η παράδοσή
μας. Και ποιοι μπορούν να
είναι καλύτεροι προστάτες των
ελληνικών γραμμάτων από τους
Τρεις Ιεράρχες;
Να ρίξουμε όμως μια
προσεκτική ματιά. Να δούμε
που βρίσκεται σήμερα η
Ελληνορθόδοξη Παιδεία στον

Καναδά. Να είμαστε τίμιοι και
ειλικρινείς.
Ο κορωνοϊός μας έχει ζαλίσει.
Όλα έχουν οπισθοδρομήσει.
Μαζί και η Ελληνορθόδοξη
Παιδεία. Μπόρα είναι και θα
περάσει. Ας κοιτάξουμε όμως
την πραγματικότητα κατάματα.
Οι Ελληνορθόδοξες
Kοινότητές μας έχουν
σχολεία. Ελληνορθόδοξα
σχολεία. Οι περισσότερες
έχουν ελληνορθόδοξα σχολεία
απογευματινά ή σαββατιανά.
Η μεγαλώνυμος Κοινότητα
του Μόντρεαλ έχει ημερήσια
ελληνορθόδοξα σχολεία. Δεν τα
έκανε τώρα. Τα άρχισε από την
αρχή και τα συνεχίζει. Αξίζει
θερμών συγχαρητηρίων.
Συγχαρητήρια αξίζουν και οι
άλλες Κοινότητες που έχουν
απογευματινά ή σαββατιανά
ελληνορθόδοξα σχολεία.
Και όλοι οι διδάσκοντες και
διδάσκουσες.
Αρίστη δουλειά κάμνει το
HHF (Ίδρυμα Ελληνικής
Κληρονομιάς), ιδρύοντας έδρες
νεοελληνικών σπουδών στα
διάφορα πανεπιστήμια του
Καναδά. Θερμά συγχαρητήρια.
Το ημερήσιο ελληνορθόδοξο
σχολείο «Μεταμόρφωση»
στο Τορόντο το ίδρυσε η
Αρχιεπισκοπή μας. Έχει
περισσότερα από τριακόσια
(300) παιδιά. Εργάζεται με
τον καλύτερο τρόπο. Εφέτος,
παρά τον κορωνοϊό, πηγαίνει
καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά.
Θερμά συγχαρητήρια στη
διοίκηση και στο προσωπικό
ολόκληρο, στους γονείς και τα
παιδιά.
Είμαι υποχρεωμένος να ειπώ,
ότι μπορούμε περισσότερα να
κάνουμε για την ελληνορθόδοξη
παιδεία στον Καναδά. Πρέπει να
τα κάνουμε με παράδειγμα τους
προγόνους μας στα τετρακόσια
(400) χρόνια της τούρκικης
σκλαβιάς που κράτησαν την
ελληνική γλώσσα και την
ορθόδοξη πίστη. Εμείς πρέπει να
κάνουμε καλύτερα. Ο Καναδάς
είναι μία θαυμάσια χώρα. Μας
παρέχει τα πάντα. Πάνω απ’ όλα
μας δίδει ελευθερία να ζούμε
την πίστη μας. Να μιλούμε τη
γλώσσα μας. Να κινούμαστε
ελεύθερα. Εάν δεν κάνουμε
μεγαλύτερη πρόοδο, δεν έχουμε
κανένα άλλο να κατηγορήσουμε
παρά μόνο τους εαυτούς μας.
Οι σκλαβωμένοι πρόγονοί
μας είπαν «ελευθερία ή
θάνατος». Εμείς να ειπούμε:
Ελληνορθόδοξη παιδεία
για να επιζήσουμε. Για να
μεγαλουργήσουμε. Για να
κρατήσουμε την ορθόδοξη πίστη
μας. Τα ελληνοχριστιανικά μας
ιδεώδη.
Αυτό μας αξίζει. Αυτό μας
ταιριάζει. Αυτό το οφείλουμε
στους προγόνους μας που
άντεξαν τα τετρακόσια (400)
χρόνια της τούρκικης σκλαβιάς.
Αυτό είναι το θέλημα του Θεού.
Κανείς να μη λιποψυχήσει.
Κανείς να μην οπισθοχωρήσει.
Κανείς να μη μείνει πίσω.

Εμπρός όλοι μαζί μπροστά για
την κατάκτηση της κορυφής.
Κανένα ελληνορθόδοξο παιδί
να μη χαθεί. Όλα τα παιδιά μας
να είναι στα ελληνορθόδοξα
σχολεία. Να μην κλείσουμε
μάτι, μέχρι να επιτύχουμε αυτό.

υποσχεθήκαμε στην πατρίδα
μας Ελλάδα. Αυτό θέλει ο
μόνος αληθινός Θεός. Ο Ιησούς
Χριστός.

Αυτό οφείλουμε στους
προγόνους μας. Αυτό οφείλουμε
στους γονείς μας. Αυτό

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Με πατρική αγάπη και θερμές
ευχές

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Greek Orthodox Education in Canada
Celebrating the 200th Anniversary of the Greek Revolution
ENCYCLICAL FOR GREEK LETTERS
Archbishop Sotirios
May 29, 1453. It is Tuesday. The day when the
bright light of the Greek
Christian world was covered with the dark veil of
obscurantism.
The city has fallen. The
emperor has turned to
stone. Hagia Sophia
has been turned into a
mosque. The thousand-year-old
Byzantine Empire has collapsed.
The evil that has befallen the
Greeks is indescribable. They
have lost almost everything.
Fortunately, they did not lose
their faith in the true God. For
four hundred (400) years they
suffered like no other people.
Turkey, hand in hand with Islam,
created the most satanic of
plots to exterminate Hellenism.
They created the janissary. They
grabbed the Greek Christian
children from the arms of their
mothers, and proceeded to
Islamize them and Turkify them,
and then they put them to kill
their parents and siblings. Can
there be a more satanic plot than
this? No, there cannot.
The Greeks suffered for four
hundred (400) years under
Turkish slavery. There were no
schools. There were only ‘secret’
schools here and there. By the
light of the moon or the candle, the old monk would teach
Greek letters to the Greek slave
children. The Book of Psalms
served as a reading book. “The
children would say: I’ve learn
the alphabet and I’m going on
reading the psalter”. Hence the
close association between the
psalter and the alphabet book in
our culture.
Yes. The Greeks lost almost
everything, but they did not
lose their faith. They survived
with their Christian faith intact.
They initiated the revolution for
the holy faith of Christ. For the
freedom of the homeland. For
the honor of the family. They
succeeded. They liberated the
homeland. They were free. They
built schools. They had a state
that can be found on a map and
that was recognized by all. The
bright light of Greek Christianity
shone brightly once more. They
were admired by all.
We continue to live in our
homeland Greece, but we are
also spread out throughout the
world. We also live in Canada.
We are more than three hundred
thousand (300,000) persons
dispersed across the vast land
mass of Canada. We are organized under the auspices of our
Archdiocese. We have churches.
We have communities. We have
schools. We have organizations.
We celebrate Greek letters. And
here in Canada, we will cele-

brate Greek letters together with
the Feast of the Three Hierarchs.
This is our tradition. Because
who are more fervent defenders
of Greek letters than the Three
Hierarchs?
But let us take a close look
and consider the state of Greek
Orthodox Education today in
Canada in an honest and sincere
manner.
The coronavirus has taken us
by surprise. Many things have
regressed, including Greek Orthodox education. But this storm
will pass, and we need to study
our reality carefully beyond this.
Our Greek Orthodox Communities have schools, Greek
Orthodox schools. Most have
Greek Orthodox schools in the
afternoon or on Saturdays. The
renowned Community of Montreal has Greek Orthodox day
schools. They were not established now, but as the Community was first founded, and they
continue to operate until today.
This effort deserves our wholehearted praise.
Praise is also due to the other
Communities that operate Greek
Orthodox schools in the afternoon or on Saturdays, as well as
to all the dedicated teachers.
We also congratulate the HHF

(Hellenic Heritage Foundation)
for doing an excellent job in
establishing chairs of modern
Greek studies at various Canadian universities.
The Greek Orthodox Day School
“Metamorphosis” in Toronto
was founded by our Archdiocese. It has more than three hundred (300) children. It functions
in the best way possible. This
year, despite the coronavirus, it
is progressing better than any
other year. We congratulate the
administration and the entire
staff, all the parents and children.
I have to say however that we
need to do more for Greek Orthodox education in Canada. We
must look at the example of our
ancestors in sustaining the Greek
language and the Orthodox
faith during the four hundred
(400) years of Turkish slavery.
We must do better. Canada is a
wonderful country. It provides
us with so many opportunities.
Above all, we have the freedom
to live out our faith, to speak our
language, to move freely. If we
are not able to further develop
and progress, we have only
ourselves to blame.
Our enslaved ancestors exclaimed “freedom or death.”
Let us exclaim: Greek Orthodox
education is necessary for our
survival, for our growth, in order
to sustain our Orthodox faith,
our Greek Christian ideals.
This is something we deserve.
This corresponds to who we are.
We owe this to our ancestors
who endured four hundred (400)
years of Turkish slavery. This
is the will of God. Let no one
yield. Let no back down. Let
no one be left behind. Let us all
advance together and conquer
the summit. Not one Greek
Orthodox child should be lost
in this effort. All our children
should attend Greek Orthodox
schools. Let us not rest until we
achieve this.
We owe it to our ancestors. We
owe it to our parents. This is
the promise to our homeland of
Greece. This is what is desired
by the only true God, our Lord
and Saviour Jesus Christ.
With fatherly love and blessings,
ARCHBISHOP SOTIRIOS
Greek Orthodox Archdiocese of
Canada
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Το 7 προς 10 με την Τουρκία το έχει
“σβήσει” η Ελλάδα: RAFALE και F-16
VIPER κατά της TuAF και των S-400
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ.Σ, HELLAS JOURNAL
Το ισοζύγιο δυνάμεων των δεκαετιών του 1980 & 1990, με αργά
μεν αλλά ποιοτικά βήματα η Ελλάδα-και παρά το γεγονός της
απαξίωσης πολλών ετών των ΕΔ- έχει καταφέρει να το ανατρέψει
Ειδικά τώρα στην Πολεμική Αεροπορία αλλά και το ΓΕΕΘΑ δεν
κρύβουν την χαρά τους για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν
μέσα από τα εξοπλιστικά. Πέραν από την «γκρίνια» του
Τουρκικού τύπου, θα μπορούσε να πει κάνεις ότι είναι εύλογη
η ανησυχία και του Επιτελείου στην Άγκυρα αναφορικά με ότι
θα χουν σε λίγο καιρό ν’ αντιμετωπίσουν στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο, σε περίπτωση μιας νέας αντιπαράθεσης η οποία θα
οδηγήσει σε κάποιο θερμό επεισόδιο.
Η ισχύ πυρός που θα μπορεί ν’ αξιοποιεί η Πολεμική Αεροπορία
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από σήμερα, θα είναι σ’ ένα
επίπεδο που θα συγκαταλέγεται αντικειμενικά στα υψηλότερα
εντός της Νατοϊκής οικογένειας.
Η Τουρκική αεροπορία, εξηγούσαν πηγές από το Επιτελείο,
απολάμβανε έμμεση αεροπορική υπεροχή τις προηγούμενες
δεκαετίες, έχοντας κερδίσει σημαντικό έδαφος σε επίπεδο
ποιοτικής υπεροχής μετά τον εκσυγχρονισμό των F-16
Block 40 & Block 50 που διαθέτει και που ολοκληρώθηκε η
ομογενοποίηση τους το 2014. Η ενσωμάτωση ζεύξης δεδομένων
Link 16 στα Τουρκικά αεροσκάφη εκτός του αριθμητικού
πλεονεκτήματος, μοιραία έφερνε και το ποιοτικό. Η Τουρκία
πόνταρε πολύ στην αναβάθμιση του αεροπορικού της στόλου
εκτιμώντας ότι θα της προσδώσει την ολοκληρωτική αεροπορική
υπεροχή…
Η ικανοποίηση αυτή κράτησε όμως δυο έτη μιας και το 2016 το
αποτυχημένο πραξικόπημα οδήγησε την αεροπορική τουρκική
ελίτ πίσω από τα σίδερα της φυλακής.
• Η ποιοτική απάντηση της HAF απέναντι στην αριθμητική
υπεροχή
Από την άλλη πλευρά η Πολεμική Αεροπορία βλέποντας και
το γεγονός πως οι κυβερνήσεις δεν επένδυαν στην αμυντική
φαρέτρα, επιχείρησαν με τις παραγγελίες την ποιοτική
διαφοροποίηση απέναντι στην αριθμητική υπεροχή της Τουρκίας.
Τη δεκαετία του 2000, ο αεροπορικός στόλος των 60 F-16 Block
52, τα 24 Mirage 2000-5, τα 30 F-16 M, τα τέσσερα ιπτάμενα
ραντάρ έδωσαν κατακόρυφο ποιοτικό πλεονέκτημα στον ουρανό
του Αιγαίου. Και εν έτει 2021 και αφού έχουμε ζήσει επί πέντε
μήνες την στρατηγική των κανονιοφόρων της Άγκυρας, η Ελλάδα
έρχεται να φέρει το RAFALE ως game changer στην περιοχή,
αποκτώντας και πάλι το προβάδισμα αεροπορικής υπεροχής, με
το παζλ αυτών των αλλαγών να συμπληρώνει η ολοκλήρωση το
2027, της μετατροπής των 84 F-16 VIPER.
Απέναντι της άρα η Τουρκική Πολεμικής Αεροπορία έχει μια
πανίσχυρη Ελληνική, η οποία διαθέτει αεροσκάφη 4ης και
4,5 γενιάς με στρατηγικά οπλικά συστήματα κι ένα επίπεδο
αεροπόρων που έχουν φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας του
ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό είναι πλέον μη αναστρέψιμο ν’ αντιπαρέλθει
κάποιος εφόσον όλα κριθούν στο πεδίο της αντιπαράθεσης
εφόσον απαιτηθεί.
Αντίκτυπο φυσικά υπάρχει και σε επίπεδο ψυχολογίας καθώς
η Άγκυρα αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίσει μια
τέτοια αεροπορική δύναμη η οποία της κόβει τον αέρα στο
διπλωματικό πεδίο και σε διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο.
• RAFALE & F-16 VIPER vs S-400- TuAF
Και η ποιοτική αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας δίνει
μια ακόμη σημαντική απάντηση στο προηγμένο αντιαεροπορικό
σύστημα S-400, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ουσιαστικά
ήταν η αιτία που τινάχτηκε στον αέρα ο επιχειρησιακός
σχεδιασμός του μέλλοντος της TuAF με την έξωση από το
πρόγραμμα του F-35.
• Το S-400 όπως σημειώνεται από πηγές στην Πολεμική
Αεροπορία, ως asset, από μόνο του δεν αρκεί για να καλύψει
το κενό της έξωσης από τα μαχητικά 5ης γενιάς. Σ’ ότι αφορά
το επιχειρησιακό κομμάτι, ναι μεν είναι ένα εργαλείο που
δημιουργεί συνθήκες απαγόρευσης πρόσβασης σε συγκεκριμένες
περιοχές που αναπτύσσεται και βέβαια με την εμβέλεια που
διαθέτει, αλλά δεν αρκεί ώστε να καλύψει το σύνολο των
εγκαταστάσεων που θα είναι δυνητικοί στόχοι.
Με την άφιξη δε του Γαλλικού RAFALE, τα μαχητικά αυτά και
μπορούν να το εντοπίσουν σε γεωγραφικό σημείο και μπορούν να
το προσβάλλουν με βλήματα Scalp από πολύ μεγάλη απόσταση
και με μεγαλύτερο όγκο πυρός απ’ ότι θα μπορούσε να γίνει με τα
Mirage 2000-5. Κατά συνέπεια πρόκειται για ένα αντιαεροπορικό
σύστημα που η Γαλλική σχολή, του βγάζει «στη φόρα» όλα τα
τρωτά του σημεία.
Έχοντας μια δύναμη 18 RAFALE, 24 Mirage 2000-5 και 84 F-16
VIPER δημιουργούνται τεράστιες προοπτικές σε επιχειρησιακό
επίπεδο για τους ιπταμένους ν’ αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
δυνατότητες που υπάρχουν για την πλήρη αεροπορική υπεροχή.
Αυτή και μόνο η δύναμη, με τον υφιστάμενο στόλο της η Τουρκία
δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει αν σκεφτεί κανείς ότι είναι
δύσκολο λόγω της οικονομικής κατάστασης και να προχωρήσει
σε μια νέα παραγγελία μαχητικών.
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ANNOUNCEMENTS
Note that all our services and liturgies are served behind closed doors with no in-person attendance at
this time. If you want to receive Holy Communion, spiritual advice or personal prayer please contact
the parish priest for an appointment. In order to satisfy the spiritual needs of the community of our
beloved church during this difficult global situation we organize online homilies and discussions. On 6
th and 20th of February 6.30 p.m. we will host Zoom meetings with the priest. We encourage all of the
parishioners and especially the young generation to participate. All spiritual questions are welcomed
during the meetings. The invitation links will be sent in advance prior the meetings to your emails and
will be posted on our Facebook page as well. During difficult times we need to pray more for us and
for our neighbors. Therefore we are including in our liturgies additional petition, fervent prayer for
all suffering under the threat of the coronavirus. You can write the names of your families, neighbors
and friends and give them to our neokoro at the church. The names are read loudly during this special
petition and you can hear them and pray with us watching our live streamed liturgies. Our church will
be open every Wednesday and Friday from 11:00 a.m.-3:00 p.m., so you can come to pray or light a
candle of course with all the precautions. If you wish to arrange an appointment with Father George
please call him at 604-761-7148.
ΤΡΙΤΗ 2 ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8:30 - 11:30 π.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8:30 - 10:30 π.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 7
ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8:30 - 11:30 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9:30π.μ.-10:45 π.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8:30 - 11:30
π.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ-Αρχή Τριωδίου ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8:30 - 11:30 π.μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8:30 - 11:30 π.μ.
TUESDAY 2 YPAPANTI -PRESENTANTION OF THE LORD IN THE TEMPLE ORTHROS DIVINE LITURGY 8:30 - 11:30 am SATURDAY 6 SAINT PHOTIOS THE GREAT ORTHROS
- DIVINE LITURGY 8:30 - 10:30 am SUNDAY 7 16TH SUNDAY OF MATTHEW ORTHROS DIVINE LITUR 8:30 - 11:30 am WEDNESDAY 10 ST. HARALAMBOS THE HIEROMARTYR
DIVINE LITURGY 9.30 - 10:45 am SUNDAY 14 SUNDAY OF THE CANAANITE ORTHROS
- DIVINE LITURGY 8:30 - 11:30 am SUNDAY 21 SUNDAY OF THE PUBLICAN AND PHARISEE: Triodion begins ORTHROS - DIVINE LITURGY 8:30 - 11:30 am SUNDAY 28 SUNDAY OF
THE PRODIGAL SON ORTHROS - DIVINE LITURGY 8:30 - 11:30 am
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«Ταψί» με χοιρινό και πράσα
Η συνταγή είναι της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΩΤΑ & ΕΛΛΗΣ
ΝΕΝΤΗ - Φωτογραφία: Νίκος Κόκκας
Το φαγητό αυτό ανήκει στα πιάτα που στο Νεοχώρι και
σε χωριά τα λένε «ταψιά», καθότι ψήνονται σε ταψί
στην παραδοσιακή γάστρα. Ασφαλώς η συνταγή που
προτείνουμε εδώ γίνεται μια χαρά και στον οικιακό
φούρνο. Σε πολλά σπιτικά συνηθίζουν, μαζί με το
ψαχνό του χοιρινού, να προσθέτουν και μια ολόφρεσκη
χοιρινή συκωταριά (σπλήνα, συκώτι και καρδιά), που
τη βράζουν μαζί με το κρέας και έπειτα τη βάζουν και
αυτή στο ταψί. Λένε πως έτσι το φαγητό γίνεται ακόμη
πιο νόστιμο. Σημαντικό: πράσα και χοιρινό έχουν το
ίδιο βάρος – εδώ, 2 κιλά έκαστο.
Υλικά
• 2 κιλά πράσα
(λευκό και τρυφερό
πράσινο μέρος), σε
μέτριες ροδέλες
• 1.500 χοιρινή
σπάλα, χωρίς κόκαλο,
σε κομμάτια-μπουκιές
• 500 γρ. χοιρινά
κόκαλα από
οποιοδήποτε μέρος (τα ζητάμε από πριν από τον
κρεοπώλη μας, για να τα κρατήσει)
• 2 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας
• 250 γρ. ντοματάκια κονσέρβας, ψιλοκομμένα, με το ζουμί τους
• 1 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο + λίγο ακόμη, για το ταψί
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

που θα καλύψει σχεδόν μέχρι
επάνω το ταψί. Βάζουμε στον
φούρνο για περίπου 10 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσουν λίγο τα
μακαρόνια. Ανακατεύουμε λίγο,
προσθέτουμε και το ζυγούρι
και συνεχίζουμε το ψήσιμο για
άλλα 20 λεπτά. Στο τέλος, όταν
ξεφουρνίσουμε το φαγητό, θα
έχει πιει τα υγρά του, αλλά θα
πρέπει να είναι ακόμη αρκετά
ζουμερό.
• AddThis Sharing Buttons
• Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare
to EmailEmailShare to MoreMore23.

Γκιουζλεμέδες με σπανάκι
Με μικρασιάτικη καταγωγή
οι γκιουζλεμέδες είναι πολύ
αγαπητοί στα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου και
ιδιαίτερα στη Λέσβο. Συνήθως
γίνονται στο τηγάνι και το
μυστικό τους βρίσκεται στο
καλό φύλλο τους. Εμείς θα τα
ετοιμάσουμε με το καλύτερο
Χωριάτικο Φύλλο ΧΡΥΣΗ
ΖΥΜΗ, ζυμωμένο με αγνά
υλικά και εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο, ελαστικό και
χοντρούτσικο, για λαχταριστούς
γκιουζλεμέδες σαν της γιαγιάς!

Διαδικασία
• Βάζουμε να βράσει άφθονο αλατισμένο νερό σε μεγάλη
κατσαρόλα και, όταν κοχλάσει, ρίχνουμε τα πράσα και τα αφήνουμε
να βράσουν σε μέτρια φωτιά για 8-10 λεπτά, να μαλακώσουν, να
«πανιάσουν». Τα στραγγίζουμε σε σουρωτήρι και αφήνουμε στην
άκρη. Παίρνουμε το μεγάλο ταψί του φούρνου ή ένα στρογγυλό με
διάμετρο 40 εκ., κόβουμε ένα στρογγυλό κομμάτι λαδόκολλα σε
διαστάσεις ίδιες με του ταψιού, το βρέχουμε, το στύβουμε καλά και
το απλώνουμε στον πάτο του ταψιού. Το λαδώνουμε και απλώνουμε
εκεί τα πράσα.
Στην ίδια, άδεια πλέον, κατσαρόλα ρίχνουμε 1½ λίτρο νερό και λίγο
αλάτι. Προσθέτουμε το κρέας και τα κόκαλα και βάζουμε σε μέτρια
φωτιά. Βράζουμε για περίπου 40 λεπτά, ξαφρίζοντας διαρκώς τα
πρώτα λεπτά, μέχρι το νερό να καθαρίσει εντελώς (είναι σημαντικό
βήμα αυτό, γιατί το ζουμί θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια και
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από τη βαριά οσμή του χοιρινού).
Όταν το κρέας μαλακώσει κάπως, το στραγγίζουμε και κρατάμε
στην άκρη τον ζωμό. Σκορπίζουμε το κρέας και τα κόκαλα ανάμεσα
στα πράσα, στο ταψί. Αραιώνουμε τον πελτέ σε 1 φλιτζάνι από τον
ζωμό του κρέατος και περιχύνουμε το φαγητό. Περιχύνουμε επίσης
με τα ντοματάκια, τον ζωμό της κατσαρόλας και το ελαιόλαδο
και αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα. Σκεπάζουμε το ταψί πρώτα
με βρεγμένη και στυμμένη λαδόκολλα και έπειτα σφιχτά με
αλουμινόχαρτο, και ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά σε φούρνο
προθερμασμένο στους 180°C. Ξεσκεπάζουμε το ταψί και ψήνουμε
για άλλα 10-15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν τα υλικά και να μελώσει η
σάλτσα.

Ζυγούρι με μακαρόνια στον φούρνο
Φωτογραφία: Γιώργος Μποζούρης
Κυριακάτικο φαγητό, γιορτινό,
με κρέας «χοντρό», συνήθως
από ζυγούρι (χρονιάρικο αρνί)
ή πρόβειο. Έβαζαν το κρέας
σε τσουκάλι και το άφηναν
πάνω στην ξυλόσομπα ή στην
πυροστιά όλο το βράδυ, έτσι που
να σιγοβράζει, και την επομένη
ήταν έτοιμο. Αποτελείωναν το
μαγείρεμα στη γάστρα. Τώρα
πια, που οι περισσότεροι δεν
έχουν μασίνες στα σπίτια,
μαγειρεύουν το κρέας στη χύτρα
για οικονομία χρόνου και το
τελειώνουν στον φούρνο. Από
τη Χριστίνα Παπαλαζάρου.
Υλικά
• 1½ κιλό ζυγούρι (χρονιάρικο
αρνί) ή πρόβειο, από μπροστινό
πόδι, σε μερίδες
• 3 ξερά κρεμμύδια,
χοντροτριμμένα
• 1 πιπεριά κέρατο, σε ροδέλες
• 500 γρ. μακαρόνια Νο 6
• αλάτι
• 1 κουτ. σούπας κόκκινο
γλυκό πιπέρι
• 200 ml συμπυκνωμένος χυμός
ντομάτας
• 1 κουτ. σούπας πελτές
ντομάτας
• 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

Διαδικασία
• Στη χύτρα ζεσταίνουμε
το λάδι και τσιγαρίζουμε
το ζυγούρι με το κόκκινο
πιπέρι μέχρι να ροδίσει.
Προσθέτουμε τα κρεμμύδια
και την πιπεριά και σοτάρουμε
για άλλα 2-3 λεπτά, μέχρι
να μαραθούν. Προσθέτουμε
την ντομάτα, τον πελτέ και
2 λίτρα νερό, σκεπάζουμε τη
χύτρα και μαγειρεύουμε για 1
ώρα, μέχρι να γίνει το κρέας.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 200°C, στις αντιστάσεις
πάνω κάτω.

Υλικά
• 1 συσκευασία Χωριάτικο
Φύλλο ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ
700 γρ.
• 600 γρ. σπανάκι,
καθαρισμένο και λεπτοκομμένο
• 1 μάτσο άνηθος,
ψιλοκομμένος
• 1 μάτσο φρέσκα
κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 200 γρ. φέτα θρυμματισμένη
• 50 ml ελαιόλαδο + επιπλέον
για το τηγάνισμα
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 2 κουτ. σούπας βούτυρο
αγελάδας (για το άλειμμα)

Συνταγή: Αλέξανδρος Γιώτης
Φωτογραφία: Ερρίκος Μηλιώρης
Πασπαλίζουμε με παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
σερβίρουμε...
Υλικά
• 500 γρ. σπαγγέτι
ή λιγκουίνι ή άλλα
ζυμαρικά της αρεσκείας
μας
• 250 γρ. αρακάς
φρέσκος ή κατεψυγμένος
• 200 γρ. προσούτο σε
1 κομμάτι, κομμένο σε
μικρούς κύβους
• 400 γρ. ζεστός σπιτικός ζωμός (λαχανικών, κοτόπουλου ή
βοδινού) ή νερό
• 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες (ή όσο σκόρδο μας αρέσει)
• τα φύλλα και τα τρυφερά κοτσάνια από 1/2 μάτσο μαϊντανό,
ψιλοκομμένα
• 70 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• τριμμένη παρμεζάνα για το σερβίρισμα
Διαδικασία
Σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά
και σοτάρουμε το προσούτο για 2-3 λεπτά. Ρίχνουμε το σκόρδο,
ανακατεύουμε για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια προσθέτουμε
τον αρακά. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 1 λεπτό και προσθέτουμε
το μισό ζωμό ή νερό. Μαγειρεύουμε με σκεπαστή κατσαρόλα και
μόλις εξατμιστούν τα υγρά, δοκιμάζουμε τον αρακά και, αν δεν έχει
γίνει όσο τρυφερός μας αρέσει, προσθέτουμε τον υπόλοιπο ζωμό ή
νερό και συνεχίζουμε το βράσιμο. Όταν μείνει το μείγμα με το λάδι
του, δοκιμάζουμε πάλι και, αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο νερό ή
ζωμό επιπλέον και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσει
ο αρακάς σύμφωνα με το προσωπικό μας γούστο και να σωθούν
τα πολλά υγρά. Προσθέτουμε αλατοπίπερο, ανακατεύουμε και
αποσύρουμε από τη φωτιά.
Παράλληλα, σε μια μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε σε άφθονο
αλατισμένο νερό τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στο πακέτο. Μόλις γίνουν, τα σουρώνουμε και τα
ανακατεύουμε με το μείγμα της άλλης κατσαρόλας. Πασπαλίζουμε
με τον μαϊντανό, λίγη παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
σερβίρουμε.
Συμβουλές
• Αν αγοράσουμε φρέσκο αρακά στο λοβό του, που είναι στην
εποχή του από μέσα Απρίλη μέχρι τέλη Μαΐου, υπολογίζουμε ότι
πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον τη διπλή ποσότητα (περίπου 1
κιλό), καθώς κατά το καθάρισμα θα έχουμε αρκετή φύρα.
• Αν δεν έχουμε ζωμό σπιτικό στο ψυγείο ή στην κατάψυξη,
μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα εύκολο και γρήγορο «τσάι»
μυρωδικών στη χύτρα, βράζοντας κοτσάνια ή και ολόκληρα
κλωνάρια από φρέσκα μυρωδικά της αρεσκείας μας με 1
δαφνόφυλλο, λίγους κόκκους μπαχαριού, 1 κρεμμύδι κομμένο
στη μέση, 1 καρότο σε κομμάτια και όποιο άλλο λαχανικό μας
βρίσκεται.
Πηγή: gastronomos.gr

Διαδικασία
Βγάζουμε τα φύλλα από την
κατάψυξη και τα αφήνουμε
μέσα στη συσκευασία τους σε
θερμοκρασία δωματίου, μέχρι
να ξεπαγώσουν καλά.
Απλώνουμε τα φύλλα σε λεία
επιφάνεια και κόβουμε το
καθένα σε 4 ισομεγέθεις και
μακριές λωρίδες.
Σε ένα μεγάλο τηγάνι
ζεσταίνουμε τα 50 ml ελαιόλαδο
σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε
το σπανάκι με τον άνηθο και τα
φρέσκια κρεμμυδάκια για 4 - 5
λεπτά, ανακατεύοντας, μέχρι
να μαλακώσουν και να μειωθεί
ο όγκος τους. Αποσύρουμε
από τη φωτιά και αφήνουμε να
κρυώσουν. Προσθέτουμε το τυρί
και αλατοπίπερο.
Ανακατεύουμε απαλά τη γέμιση
και τη μοιράζουμε στην άκρη
κάθε λωρίδας. Τυλίγουμε σε
τρίγωνο και πιέζουμε καλά τις
άκρες ώστε να κολλήσουν.
Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε τόσο
λάδι ώστε να καλύψουμε το 1/3
του σκεύους και
το ζεσταίνουμε σε δυνατή
φωτιά. Τηγανίζουμε τους
γκιουζλεμέδες σε δόσεις, μέχρι
να ροδίσουν και από τις δύο
πλευρές και να γίνουν τραγανοί.

Κόβουμε τα μακαρόνια στα
τρία. Τα απλώνουμε σε ένα
μεγάλο βαθύ ταψί ή στο
μεγάλο ταψί του φούρνου
και αδειάζουμε προσεκτικά
τον ζωμό από το ζυγούρι,

Σπαγγέτι με προσούτο και αρακά

Βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα
και αφήνουμε σε απορροφητικό
χαρτί να στραγγίξουν τα περιττά
λάδια.
Πηγή: gastronomos.gr

Πατσαβουρόπιτα με χορταρικά
Τα δύο φύλλα που «πατσαβουρώνουμε» και στρώνουμε στο ταψί
απορροφούν τα υγρά, η πίτα μας θα μοιάζει περισσότερο με σουφλέ.
Γιώργος Γκάτσος
18-1-2021Φωτογραφία: Ακης Ορφανίδης
ΥΛΙΚΑ (για 6 μερίδες)
4 φύλλα κρούστας
1 μάτσο μυρώνια, ψιλοκομμένα
1 μάτσο καυκαλήθρες,
ψιλοκομμένες
1 μάτσο σέσκουλα,
ψιλοκομμένα
3 φρέσκα κρεμμυδάκια,
ψιλοκομμένα
½ κιλό σπανάκι, ψιλοκομμένο
½ μάτσο δυόσμος
½ μάτσο μαϊντανός
600 γρ. φέτα, τριμμένη
2 κουτ. σούπας γιαούρτι στραγγιστό
1 ποτήρι νερού γάλα πλήρες
2 αβγά
¼ μπουκαλάκι ανθρακούχο νερό (σόδα)
1 πρέζα ξηρή μαγιά ή μπέικιν πάουντερ
1 ποτήρι νερού ελαιόλαδο + λίγο για το ταψί
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Πλένουμε καλά και ψιλοκόβουμε τα λαχανικά. Τα αφήνουμε να
στραγγίξουν.
Σε μια λεκάνη χτυπάμε δυνατά με ένα πιρούνι όλα τα υλικά – εκτός
από τα λαχανικά. Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα λαχανικά.
Λαδώνουμε ένα ταψί ή πυρέξ και «πατσαβουρώνουμε», στρώνουμε
δηλαδή χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, τα δύο φύλλα κρούστας
λαδωμένα. Ρίχνουμε το περιεχόμενο της λεκάνης και καλύπτουμε
με τα υπόλοιπα δύο φύλλα – επίσης λαδωμένα. Κάνουμε μερικές
τρύπες με ένα πιρούνι και ψήνουμε στους 180οC για περίπου τρία
τέταρτα.
Πηγή: tovima.gr

City preparing for first snow of
the season, opening warming
centres
City of Vancouver- January 22, 2020
With snow and freezing temperatures in the forecast this weekend, the
City of Vancouver is reminding residents to be prepared and is opening
additional indoor spaces for people experiencing homelessness.
In preparation for snow expected to arrive Saturday evening and continue
through Sunday, City crews are monitoring the weather and a coordinated
response plan is underway. Key routes including major roads, bus routes,
bridges and the 15 most-used pathways and bike routes are currently
being treated with brine ahead of potential snow and ice.
Our response through the weekend will be guided by the weather. With
over 100 vehicles, 3,000 tonnes of guaranteed salt supply, and hundreds
of staff available to deploy as required, crews will remain focused on
treating priority routes for ice and snow.
This year, to help our essential workers clear the roads on snowy days we
are asking residents to only undertake essential travel on the roads and
bike routes. If you do need to be on the roads, travel with caution and
please give way to, or stay at a safe distance when following a salt and
plow truck. If your vehicle is parked on a major route, please plan ahead
by moving it to a side street or garage.
As always, residents and business owners can play a big role in ensuring
snow doesn’t become hazardous for people with mobility challenges. It’s
important that snow is cleared promptly from walkways and sidewalks
before it hardens to ice.
All property owners and occupants must clear snow and ice from sidewalks around their property by 10am the morning after a snowfall, seven
days a week.
If you are unable to clear your walk and have no other alternatives, you
are encouraged to sign up for the Snow Angel Program to be connected
to a volunteer. The Snow Angel program helps match volunteers with
seniors and people with mobility issues to help clear their sidewalks.

BBB tips for selling your items online
Vancouver, BC - January 22, 2021
		
The start of a new year is always a great time to clean out your home and organize your living spaces. Due to the COVID-19 pandemic, many consumers have found themselves with extra gym equipment, clothing, footwear,
furniture, home items, and electronics after months of online shopping while
staying indoors. While online marketplaces such as Craigslist, Facebook
Marketplace, Ebay and Poshmark, make it easy to sell without even leaving
your home, there are a things to consider. To avoid the dangers and make
successful sales, BBB recommends the following tips:
• Choose an appropriate platform. Before you start selling online to make
extra money, determine the best site to advertise your goods. There are
dozens of online marketplaces to choose from, but many of them focus on
specific kinds of used goods, such as electronics or designer clothing. Before
you create an account with a marketplace, make sure it is a good fit for the
kind of goods you want to sell.

Prime Minister Justin Trudeau speaks
with the President of the United States
of America Joe Biden
January 22, 2021
Ottawa, Ontario
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with the President of the United States of
America, Joe Biden. The two leaders agreed to meet next month in order to advance the
important work of renewing the deep and enduring friendship between Canada and the
United States.
The Prime Minister and the President recognized that both countries’ fundamental priority is to end the global COVID-19 pandemic. They discussed collaboration on vaccines
and acknowledged that the two countries’ efforts are strengthened by existing exchanges
of medical personnel and the flow of critical medical supplies. The two leaders discussed
working closely together to defeat COVID-19 by responding to new variants and following
expert advice.
The Prime Minister and President discussed their shared vision for sustainable economic
recovery, creating jobs, and growing the middle class. To that end, they discussed strengthening Canada-U.S. supply chain security and resilience.
Reflecting on the extraordinary and deeply interconnected economic relationship between
the two countries, and with a view to promoting and protecting it, the Prime Minister and
President agreed to consult closely to avoid measures that may constrain bilateral trade,
supply chains, and economic growth.
The Prime Minister raised Canada’s disappointment with the United States’ decision on
the Keystone XL pipeline. The Prime Minister underscored the important economic and
energy security benefits of our bilateral energy relationship as well as his support for energy workers.
The Prime Minister and President reiterated the urgent need for ambitious action on
climate change, reaffirmed their commitment to the Paris Agreement, and agreed to work
together on net-zero emissions, zero-emissions vehicles, cross-border clean electricity transmission, and the Arctic.
The two leaders discussed their shared commitment to promoting diversity and inclusion,
including by working in partnership with Indigenous peoples.
The Prime Minister and President agreed to expand cooperation on continental defence
and in the Arctic, including the need to modernize NORAD, and discussed their Foreign
Affairs and National Defence ministers and secretaries of State and Defense meeting at the
earliest opportunity.
The Prime Minister and President reaffirmed their shared values and interests on the global stage. The two leaders discussed the arbitrary detention of Michael Kovrig and Michael
Spavor and agreed to work together.
The leaders reiterated their firm commitment to multilateral institutions and alliances.
The Prime Minister raised the importance of the softwood lumber industry, and urged the
removal of duties.

• Understand the fees. While you can sign up free of cost on some online
marketplaces, others have registration fees. Before you sign up, take some
time to read the fine print and understand whether you will be required to
pay a percentage of your sale, a flat rate, or both and how the fees are collected. In addition, find out how many sales the platform allows you to make
each month.

Prime Minister Trudeau, President Biden and their respective teams look forward to further discussing their expanding cooperation at their upcoming meeting.

• Determine the value of your items and price appropriately. Start by
searching for similar items on the site where you plan to list. On auction
sites, look at completed sales and pay attention to the selling price rather
than the minimum bid price. If you are selling an item that was never used
and is still in its original packaging, remember that technically, it is still
coming to the buyer second-hand, so you will need to charge a little less
than the original retail value if you want to make a sale.

Twins named ambassadors of Greek tourism in China

• Get appraisals for high value items. If you are selling jewelry made with
precious metals or stones, get an official appraisal before you list or sell
the items. Keep in mind that jewellers may give you a lower price quote as
they intend to make profit on a resale. If you are in possession of antiques
or artwork that is worth over a thousand dollars, consider getting a written
opinion on the item’s worth from a professional appraiser. This will give you
a better idea of the price you should set and how much insurance you need
to cover the sale.
• Watch out for shady buyers. Con artists often pose as buyers in scams.
Sometimes they offer to overpay for an item, but that’s not their only tactic.
Beware of buyers who ask you to make transactions outside of the selling
platform or those who ask for personal information, such as your banking
information.
• Be extra cautious when making local sales. Some platforms allow you
to meet up with people in your local area to exchange your item for cash in
person. While this can be an effective way to sell big items and avoid marketplace fees, use caution when meeting up with strangers. Do not be quick
to give them your home address. Instead, ask buyers to meet you at a safe
public space, such as outside your local police department. Avoid instances
where you are connecting with a buyer alone. Always bring your partner or a
friend with you to make the transaction.
• Always protect your personal information. As you sell items online, keep
your sensitive personal information under lock and key. Avoid communicating with buyers outside of the online platform you are using to make the sale
and think twice before sharing your home address, phone number, or email
address.
• Consider swapping or donating used items. If you decide not to sell an
item, consider donating it or giving it away to someone who needs it. Several online sites allow you to give things away to someone who needs them
for free, lend and borrow items from others in your community, and even to
trade items instead of selling them for cash.

Greek twins Marianna and Sofia Erotokritou were formally appointed “ambassadors of Greek tourism in China” in acknowledgement of their efforts to promote
Greece in China, the Tourism Ministry said on Thursday.
The twins, who have been living and studying in China since 2013, have taken
many initiatives to boost Sino-Greek friendship.
They have produced several tourist videos in Chinese about Greece’s destinations, culture and way of life, in some cases attracting over a million views on
Chinese social media.
They also teach the Greek language online to 2,000 students, according to an
e-mailed statement from the ministry.
Tourism Minister Haris Theocharis made the decision as part of efforts to
strengthen Greece’s image abroad, also on the occasion of the Greece-China
Year of Culture and Tourism 2021, which aims to deepen Sino-Greek cooperation, the statement read.
The honorary title of “Greek tourism ambassadors” is awarded to the two young
women for a period of two years with the possibility of renewal.
Under their new role, the twins will help promote thematic forms of tourism, like
gastronomic tourism, through social media and other digital media, and participate in events related to the Chinese tourism market.
[Xinhua]
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
την ερυθρόλευκη άμυνα. Ετσι,
το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε
στο 0-0, με τον Ολυμπιακό να
έχει ένα δοκάρι και δύο ακόμα
κλασσικές ευκαιρίες.
«Μπαμ» από τον Ελ Αραμπί!

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: 3-0:
Καλώς τα παιδιά, τραβάτε τώρα
στον… Κλάτενμπεργκ!

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν
το δεύτερο ημίχρονο χωρίς
αλλαγές, με τον Ολυμπιακό
στο 50’ να ανοίγει το σκορ με
τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί! Ο
Μπουχαλάκης βρέθηκε έξω
από την περιοχή του ΠΑΟΚ,
του σήκωσε ωραία την μπάλα,
ο Μαροκινός κατέβασε και
με διαγώνιο σουτ νίκησε τον
Ζίβκοβιτς για το 1-0.
Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν
το γκολ που έψαχναν και
μπήκαν από νωρίς στο δεύτερο
ημίχρονο σε ρόλο οδηγού.

Τους κάνει πλάκα ο Θρύλος!
Διέλυσε τον ΠΑΟΚ στο
Καραισκάκη (3-0) και τον
έχει στο +15! Αντε γειά λέει ο
Ολυμπιακός που ετοιμάζεται απο
την 19η αγωνιστική για το 46ο
πρωτάθλημα!
TANEA Team27 Ιανουαρίου
2021
Δεν… πιάνεται ο Ολυμπιακός!
Μετά την ΑΕΚ, διέλυσε με
3-0 και τον ΠΑΟΚ, για την
19η αγωνιστική της Superleague και απέδειξε περίτρανα
για μια ακόμα φορά ότι είναι
κλάσεις ανώτερος από τους δύο
Δικεφάλους. Οι Ερυθρόλευκοι
έκαναν… πλάκα στην ομάδα του
Πάμπλο Γκαρσία και βρίσκονται
πλέον στο +15 από τους
Θεσσαλονικείς και στο +14 από
την Ενωση, με τους Πειραιώτες
να οδεύουν ολοταχώς για το 46ο
πρωτάθλημα στην ιστορία τους.
Ο Ολυμπιακός σκόραρε τρεις
φορές, με τον Ελ Αραμπί να
ανοίγει το σκορ στο 50’, τον
Μαντί Καμαρά να στο 77’ να
κάνει το 2-0 και τον Μάριο
Βρουσάι στο 89’ να βάζει
το… κερασάκι στην τούρτα
και να διαμορφώνει το τελικό
3-0. Εκτός από τα γκολ, οι
Πειραιώτες είχαν τρία δοκάρια,
με τον Μπρούμα στο 39’, τον
Καμαρά στο 77’ και τον Βρουσάι
στο 89’, με την ομάδα του
Μαρτίνς να κλείνει στόματα
και να αποδεικνύει με τον
πλέον περίτρανο τρόπο ότι είναι
ανώτερη από όλες τις υπόλοιπες
ομάδες.
Γλέντι από τον Πορτογάλο
και τους παίκτες του, με τον
Ολυμπιακό μετά την τριαρα
στην ΑΕΚ να ρίχνει τρία
γκολ και στον ΠΑΟΚ και να
βαδίζει πλέον ολοταχώς για
την κατάκτηση ενός ακόμα
πρωταθλήματος. Μια ακόμα
μεγάλη εμφάνιση, που δείχνει
τη μεγάλη διαφορά που έχει
σαν ομάδα ο Ολυμπιακός από
τις δύο Δικεφάλους. Ο,τι και
να γράφουν, ό,τι και να λένε, ο
Ολυμπιακός απέδειξε ότι είναι
καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, στην
αρχή του χρόνου είχε αποδείξει
ότι είναι καλύτερος και από
την ΑΕΚ και βρίσκεται δίκαια
στην κορυφή, έχοντας τεράστια
διαφορά από τους διώκτες του.

Ζίβκοβιτς στο τέρμα και τους
Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Ινγκασον
και Ροντρίγκο στην άμυνα. Οι
Αουγκούστο και Ελ Καντουρί
ήταν στα χαφ, με τους Τζόλη,
Ζίβκοβιτς και Ουάρντα πίσω
από τον Κρμέντσικ.
Χαμηλό τέμπο…
Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα
στο παιχνίδι και δημιούργησε
την πρώτη καλή στιγμή στον
αγώνα. Στο 4ο λεπτό ο Αμρ
Ουάρντα έκανε την κάθετη
πάσα στον Ομάρ Ελ Καντουρί,
ο Μαροκινός μέσος μπήκε στην
περιοχή, γύρισε στον Κρμέντσικ,
αυτός σούταρε από πλάγια, αλλά
ο Ζοσέ Σα ήταν στη σωστή θέση
και απέκρουσε. Ο Ολυμπιακός
μετά τα πρώτα λεπτά πήρε
μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, με
τον Δικέφαλο του Βορρά, όμως,
να είναι καλά στημένος.
Η μία ομάδα «εξουδετέρωσε»
την άλλη στο πρώτο μισάωρο
του παιχνιδιού, με την μπάλα
να παίζεται στον χώρο του
κέντρου και τους παίκτες να
μην μπορούν να δημιουργήσουν
φάσεις στα αντίπαλα καρέ.
Μέχρι το μισάωρο, όταν ο
Ολυμπιακός άρχισε να ανεβάζει
ρυθμό και να παίρνει τα ηνία
του αγώνα.
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό!
Στο τελευταίο 15άλεπτο οι
Ερυθρόλευκοι έφτασαν τρεις
φορές πολύ κοντά στο γκολ και
μάλιστα στο 39’ είχαν δοκάρι
με τον Μπρούμα. Αρχικά, στο
33’ ο Ραφίνια έκανε το γύρισμα
από δεξιά στον Μπρούμα, ο
Πορτογάλος σούταρε από το
ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα
κόντραρε στον Βιεϊρίνια και
απομακρύνθηκε.
Πέντε λεπτά αργότερα, ο
Μπρούμα είδε την κίνηση του
Καμαρά, του πέρασε την κάθετη
πάσα, ο Αφρικανός μέσος
γύρισε, σούταρε, αλλά η μπάλα
έφυγε δίπλα από αριστερό
κάθετο δοκάρι του Ζίβκοβιτς, ο
οποίος παρακολουθούσε όρθιος
την εξέλιξη της φάσης. Στο 39’
οι ρόλοι αντιστράφηκαν.

Ετσι παρατάχθηκαν

Ο Καμαρά ανέβηκε από
δεξιά, γύρισε στον Μπρούμα,
αυτός σούταρε, αλλά η μπάλα
σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του
πορτιέρο του ΠΑΟΚ, που είδε
τον Ολυμπιακό να τον απειλεί
τρεις φορές σε 6 λεπτά.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε τον
Ολυμπιακό με 4-3-3, έχοντας
τον Σα μπροστά από την εστία
και τους Ραφίνια, Μπα, Σεμέδο
και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα
της άμυνας. Οι Μπουχαλάκης,
Εμβιλά και Καμαρά ήταν
στα χαφ, με τους Φορτούνη
και Μπρούμα δίπλα στον Ελ
Αραμπί. Από την άλλη, ο
Πάμπλο Γκαρσία παρέταξε τον
ΠΑΟΚ με 4-2-3-1, με τον Ζίβκο

Η κατοχή ήταν στο 56%-44%
υπέρ των Πειραιωτών, με τον
Δικέφαλο του Βορρά μετά τις
τρεις ευκαιρίες του Ολυμπιακού
να «παγώνει» τον ρυθμό. Στο
44ο λεπτό μάλιστα, κόντρα στη
ροή του αγώνα, έφτασε μια
ανάσα από το γκολ. Ο Ζίβκοβιτς
γύρισε στον Τζόλη, αυτός
σούταρε, αλλά ο Σα απέκρουσε
με τα πόδια και στη συνέχεια
η μπάλα απομακρύνθηκε από

Μετά το γκολ του Αφρικανού
επιθετικού ο ΠΑΟΚ
προσπάθησε να αντιδράσει και
στο 53’ κατάφερε να σκοράρει
με τον Τζόλη, αλλά το τέρμα
του νεαρού μεσοεπιθετικού
ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.
Μάλιστα, ο βοηθός έδειξε
αμέσως ότι ο παίκτης του
Δικεφάλου του Βορρά ήταν
εκτεθειμένος, με το VAR να τον
επιβεβαιώνει.
«Οχι» από τον Σα σε Ουάρντα
και Ελ Καντουρί
Οπως και στο πρώτο ημίχρονο,
ο Ολυμπιακός έδωσε χώρο
στον ΠΑΟΚ, με στόχο να τον
χτυπήσει στην κόντρα.
Οι Θεσσαλονικείς πήραν
μέτρα στο γήπεδο και στο 66’
απείλησαν με τον Ουάρντα.
Ο Βιεϊρίνια σέντραρε από δεξιά,
ο Αιγύπτιος έκανε την κεφαλιά,
αλλά ο Σα έπεσε και απέκρουσε.
Στο 69’ ο Ελ Καντουρί σούταρε
έξω από την μεγάλη περιοχή,
αλλά ο τερματοφύλακας του
Ολυμπιακού ήταν στη σωστή
θέση και απέκρουσε. Μια ακόμα
εξαιρετική επέμβαση από τον
πορτιέρο των Πειραιωτών.
Δεύτερο δοκάρι για τους
Ερυθρόλευκους
Ο Ζοσέ Σα κράτησε το μηδέν
στις ευκαιρίες των Ουάρντα
και Ελ Καντουρί και στο 71’ ο
Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο
2-0, αλλά για δεύτερη φορά οι
Ερυθρόλευκοι είδαν την μπάλα
να σταματάει στο δοκάρι.
Ο Φορτούνης έστρωσε στον
Μαντί Καμαρά, ο Αφρικανός
σούταρε μέσα από την μεγάλη
περιοχή, ο Ζίβκοβιτς απέκρουσε
και στη συνέχεια μπάλα χτύπησε
στο οριζόντιο δοκάρι, με τους
παίκτες του Δικεφάλου να
απομακρύνουν τον κίνδυνο. Στο
71’ ο Γκαρσία έκανε την πρώτη
του αλλαγή στο ματς, βάζοντας
τον Σβιντέρσκι αντί του
Κρμεντσικ και δύο λεπτά μετά ο
Μαρτίνς έβαλε τον Βρουσάι αντί
του Φορτούνη, που είχε τρέξει
πολύ και έδειχνε κουρασμένος.
Ελ Αραμπί, Καμαρά και 2-0!
Ο,τι δεν κατάφερε στο 71’, το
έκανε έξι λεπτά αργότερα ο
Καμαρά. Ο Ελ Αραμπί βγήκε
ταχύτατα στην κόντρα, έκανε
ό,τι ήθελε την άμυνα του
ΠΑΟΚ, έστρωσε στον Καμαρά,
αυτός σούταρε, ο Ζίβκοβιτς
προσπάθησε να αποκρούσε,
αλλά η μπάλα έφυγε κάτω από
τα πόδια του και κατέληξε στο
βάθος της εστίας του για το
2-0. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν
την υπομονή στο παιχνίδι τους,
περίμεναν την ευκαιρία τους και
έκαναν το 2-0!
Μετά το γκολ ο Γκαρσία
προχώρησε σε διπλή αλλαγή,
με τους Μουργκ και Σβαμπ
να μπαίνουν στον αγωνιστικό
χώρο αντί των Α. Ζίβκοβιτς και
Ντάγκλας Αουγκούστο.

Καταγγελία παγκόσμιας πρωταθλήτριας
κωπηλασίας για σεξουαλική
παρενόχληση από προπονητή της
27/01/2021
Η Σοφία Μπεκατώρου με τις αποκαλύψεις της άνοιξε τον ασκό του
Αιόλου... Αυτή τη φορά, η τραγική είδηση έρχεται από το χώρο της
κωπηλασίας.
Σύμφωνα με το STAR, παγκόσμια πρωταθλήτρια της κωπηλασίας
κατήγγειλε τον προπονητή της για σεξουαλική παρενόχληση και απρεπείς
χειρονομίες στην ίδια, την αδελφή της αλλά και συναθλήτριές της.
Μάλιστα, ύστερα από παρέμβαση του υφυπουργού Αθλητισμού, ο φάκελος
της δικογραφίας βρίσκεται ήδη στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθήνας.
Η αθλήτρια καταγγέλλει απαράδεκτες και εξευτελιστικές πράξεις από τον
προπονητή της, ο οποίος όπως ισχυρίζεται, της είχε πει ότι στον βωμό του
πρωταθλητισμού, ακόμα και βιασμοί επιτρέπονται, ενώ έχει αναφορές και
σε άλλον προπονητή.
«Αν προπονείσαι από τα 12 σου έτη και έχεις φτάσει στα 22 και ένα βήμα
πριν από μία ολυμπιακή διάκριση, και σε εξυβρίσει χυδαία ο προπονητής
σου γιατί έχει νεύρα, δεν πρόκειται να βγάλεις άχνα. Ούτε έχεις την επιλογή
να φύγεις. Παίζεται το μέλλον σου. Το πρόβλημα ξεκινάει από εξυβρίσεις
και μπορεί να φτάσει μέχρι τον βιασμό και τις απειλές» τονίζει η παγκόσμια
πρωταθλήτρια.
Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Καρράς, Πρόεδρος της Κωπηλατικής
Ομοσπονδίας, υπογράμμισε πως δύο προπονητές είναι ήδη σε
διαθεσιμότητα.
Στο πολυσέλιδο υπόμνημά της, η αθλήτρια μιλά για σεξουαλική
παρενόχληση και της αδερφής της από τον ίδιο άνθρωπο.
«Τον Ιούλιο του 2017 ζητήθηκε από την αδελφή μου, ηλικίας 16 ετών
τότε, να δείξει μία άσκηση. Η Μ. δίστασε, γιατί τα χέρια της ήταν γεμάτα
φουσκάλες, κάτι συνηθισμένο στους κωπηλάτες. Τότε ο Κ. σχολίασε
«από το κουπί είναι ή από τίποτα άλλο;», υπονοώντας εμφανώς πράξεις
γενετήσιου χαρακτήρα» συνεχίζει η πρωταθλήτρια της κωπηλασίας.
Η μητέρα τους μιλώντας αποκλειστικά στο Star και τον Πάνο Σαράτση
δήλωσε πως η ομερτά τελείωσε! «Ό,τι έχουν να πουν θα το πουν στον
εισαγγελέα» είπε.
Η 22χρονη μίλησε όχι μόνο για όσα βίωσε εκείνη και η αδερφή της, αλλά
και άλλες συναθλήτριες. Και όχι μόνο από έναν προπονητή.
«Το καλοκαίρι του έτους 2020, ενώ η αθλήτρια Ι. Ν. καθάριζε το στρώμα
στο γυμναστήριο στο κοινόβιο του Σχοινιά, ο Β. Χ., επίσης ομοσπονδιακός
προπονητής, την είδε να είναι στα τέσσερα, και σχολίασε «έτσι γίνεται
Ισμήνη η δουλειά, στα τέσσερα». Θαρρώ πως η αθλήτρια ήταν ανήλικη»
σημειώνει η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Η αθλήτρια Ι.Ν μίλησε στο Star για όσα συνέβαιναν. «Προπονητές
της εθνικής έμπαιναν σε δωμάτια αθλητριών και τις έχουν βρει με τα
εσώρουχα» περιέγραψε.
Πηγή:kontranews.gr

Επίσημο! Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε
τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο!
25/01/2021
Μετά από θητεία σε ομάδες όπως η Μίλαν, η Ντόρτμουντ και η Άρσεναλ,
ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος υπέγραψε σήμερα στον Ολυμπιακό και
ντύνεται στα “ερυθρόλευκα” για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Ο διεθνής στόπερ αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση που του κατέθεσε
ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μια πρόταση που θα του αποφέρει 3,5 εκατ. ευρώ
με μπόνους επίτευξης στόχων (κατάκτηση Πρωταθλήματος, Κυπέλλου,
πρόκριση στους ομίλους του Champions League, πρόκριση στους ομίλους
του Europa League).
Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα στο
πρωτάθλημα έχοντας δεχτεί μόλις επτά γκολ σε 18 παιχνίδια, η αμυντική
γραμμή του δυναμώνει ακόμη περισσότερο με έναν ποδοσφαιριστή
σπουδαίας κλάσης, ο οποίος πανηγύρισε πρωτάθλημα με τη Μίλαν, κύπελλο
Αγγλίας με την Άρσεναλ, κύπελλο και δύο Super Cup με τη Ντόρτμουντ.
Έναν ποδοσφαιριστή με 189 συμμετοχές στην Μπουντεσλίγκα, 56 στη Serie
A, 44 στην Premier League και 90 παρουσίες στην Εθνική Ελλάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον
Σωκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το
καλοκαίρι του 2023.
Ο διεθνής άσος επιστρέφει στα γήπεδα της Σούπερ Λιγκ μετά από 12,5
χρόνια σπουδαίας καριέρας στο εξωτερικό. Ο Παπασταθόπουλος το
καλοκαίρι του 2008 αποκτήθηκε από την Τζένοα και ύστερα από δύο χρόνια
στη Γένοβα, μετακόμισε στο Μιλάνο, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του
πρωταθλήματος με τους «ροσονέρι».
Επόμενος σταθμός ήταν η Γερμανία και συγκεκριμένα η Βρέμη. Οι
εμφανίσεις του με τη Βέρντερ, «ανάγκασαν» την Μπορούσια Ντόρτμουντ
να βγάλει από τα ταμεία της περίπου 10 εκ. ευρώ για να αποκτήσει τα
δικαιώματά του. Ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ ήταν οι τρεις τίτλοι που
κατέκτησε στα πέντε χρόνια που αγωνίστηκε με τη φανέλα της BVB.
Τον Ιούλιο του 2018 έγινε κάτοικος Λονδίνου και την πρώτη του χρονιά
έφτασε με την Άρσεναλ μέχρι τον τελικό του Europa League, ενώ την
περσινή σεζόν κατέκτησε με τους «κανονιέρηδες» το Κύπελλο Αγγλίας.
Ο Καλαματιανός αμυντικός αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες
της χώρας μας πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο με την Ανδρών το
Φεβρουάριο του 2008. Ο Παπασταθόπουλος έχει φτάσει τις 90 συμμετοχές
με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ενώ αποτέλεσε μέλος της
αποστολής για το Euro2012 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.».
Πηγή: filathlos.gr

Simon Fraser University selected to establish a Low
Carbon Cities Canada Innovation Centre for Metro Vancouver region
January 12, 2021
Simon Fraser University’s Renewable Cities program has been
selected by the City of Vancouver, Metro Vancouver and the
Federation of Canadian Municipalities (FCM) to establish a
regional Low Carbon Cities Canada (LC3) Innovation Centre
to accelerate urban climate solutions through research, capacity building, and innovative financial tools.
The Metro Vancouver LC3 Centre, which is expected to
launch in September 2021, will be a new non-profit entity
that will help cities across the region meet their climate action
goals. The LC3 Centre will be funded through a $21.7 million
endowment from the federal government, which will be used
to identify, finance and scale up local climate solutions such as
building retrofits and electrification of transportation. The LC3
Centre will seek to partner with other levels of government,
non-profit organizations and the private sector, to maximize its
impact and leverage the endowment.
“In November 2020, Vancouver City Council approved the
Climate Emergency Action Plan, which provides a roadmap to
scale-up local climate action and reduce our carbon pollution
by 50 per cent by 2030,” said Mayor Kennedy Stewart. “The
Federal funding to create the LC3 centre will boost our ability
to develop and invest in new local solutions and support
innovation as we continue to reduce carbon emissions from
buildings and transportation, which are key priorities of our
accelerated climate work.”
“There has never been a more important time to accelerate
urban climate action,” said Sav Dhaliwal, Chair of the Metro
Vancouver Board of Directors. “Through the LC3 Centre, our
local communities will have a venue for developing, testing
and implementing innovative solutions that can be broadly
rolled out and scaled across our region. Metro Vancouver
looks forward to working with the LC3 Centre and SFU toward helping us meet our ambitious climate goals and creating
a carbon neutral region by 2050.”
The federal endowment for the Metro Vancouver LC3 Centre
is part of a $183 million initiative called Low Carbon Cities
Canada. LC3 supports cities and communities in reaching
their carbon emissions reduction potential, while improving
public health and the local economy. This initiative, implemented in partnership among seven local centres and FCM, is
funded by the Government of Canada.
“An urban climate centre in Vancouver will support energy
efficiency, grow our economy, help save Canadians money,
and create jobs,” said Seamus O’Regan Jr., Canada’s Minister
of Natural Resources.
“Cities play a key role in tackling climate change. The Government of Canada is helping to support urban climate solutions such as building retrofits and electric vehicles. Local
solutions to local challenges will result in better jobs, more
inclusive communities and practical solutions to climate
change,” added Catherine McKenna, Minister of Infrastructure
and Communities.
“Canadians want cleaner air and cleaner water for their children and grandchildren. The research and collaboration that
will take place at the Metro Vancouver LC3 Centre will help
deliver just that, while creating good jobs here in Vancouver,
fighting climate change, and protecting our planet,” stated
Jonathan Wilkinson, Minister of Environment and Climate
Change.
“Local climate solutions are critical to meeting Canada’s
climate goals. This investment will help Metro Vancouver
reach its full emissions-cutting power,” said FCM President
Garth Frizzell. “We already see our cities leading the way on
low-carbon innovation, and this investment will help us go
further — to build green and innovative solutions that build
better lives for Canadians.”
Over the next eight months, SFU’s Renewable Cities will be
leading stakeholder engagement and strategic planning work
to establish and launch the Metro Vancouver LC3 Centre.
Input will be gathered from a range of stakeholders, including
local and provincial government, industry, non-profit organizations and the finance sector, to ensure the Centre prioritizes
local needs and opportunities.
“We are looking forward to engaging with private, public and
non-profit sectors to harness the immense intellectual, social
and financial capital of the region through a new institution
and a high impact board to bend the carbon curve to zero,”
added Alex Boston, Executive Director, SFU Renewable
Cities.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ο κλέφτης
Ένας κλέφτης αποφασίζει να
κλέψει ένα σπίτι πλουσίων.
Το παρακολουθεί μαθαίνει
πότε θα λείπουν και το βράδυ
εξοπλισμένος με όλα τα σύνεργα
μπαίνει μέσα. Εξουδετερώνει το
συναγερμό και εκεί που κλέβει
ακούει μια φωνή.
- “Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε
τιμωρήσει.”
Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει
από που έρχεται η φωνή αλλά
μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει
τη δουλειά του. Οπότε σε λίγο
ξανακούει τη φωνή να του λέει:
- “Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε
τιμωρήσει.”
Αποφασισμένος να δει από
που έρχεται η φωνή βλέπει ένα
παπαγαλάκι.
- “Εσύ μιλάς και με τρόμαξες;”
- “Ναι, εγώ.”
- “Μπα και πως σε λένε;”
- “Όμηρο.”
- “Όμηρο; Μα καλά τι όνομα
είναι αυτό για παπαγάλο;”
- “Γιατί είναι το Ιησούς όνομα
για ντόπερμαν;”
Ο τυχεράκιας
Πάει ένας τύπος μετά από πολύ
καιρό στο γιατρό του να ρωτήσει
για τα αποτελέσματα από κάτι
εξετάσεις που είχε κάνει.
- “Τι γίνετε γιατρέ; Όλα καλά,
έτσι;”
- “Δυστυχώς έχω για `σένα
δυσάρεστα νέα και πολύ
δυσάρεστα νέα, λέει ο γιατρός.
Ποια θες να ακούσεις πρώτα;”
- “Τι μου λες γιατρέ μου τώρα;
Με κάνεις και ανησυχώ. Πες
μου τα δυσάρεστα πρώτα. Τι
τρέχει;”
- “Κοίτα!! Οι εξετάσεις δείχνουν
ότι έχεις 24 ώρες ζωής!!!”
- “Τι λες ρε γιατρέ τώρα;; Και
τα πολύ δυσάρεστα ποια είναι
δηλαδή;”
- “Σε ψάχνω από χθες...!!!”
Ο Κλημεντίνης
Ένας ληστής, αφού διέρρηξε
ένα σπίτι, πιάνει όμηρους ένα
ηλικιωμένο ζευγάρι. Θέλοντας
να σκοτώσει ένα απο τους δύο,
προσπαθεί να αποφασίσει.
Ρωτάει τη γυναίκα:
- “Πως σε λένε εσένα;”
- “Κλημεντίνη.”
- “Α! έτσι λένε τη μάνα μου, δεν
θα σε πειράξω εσένα.”
Στη συνέχεια ρωτάει τον άνδρα:
- “Πως σε λένε εσένα;”
- “Παναγιώτη, αλλά με
φωνάζουν και Κλημεντ
Το πένθος
Μπαίνει κάποιος σε ένα μπαρ
και βλέπει έναν παλιό του φίλο
να κάθεται ολομόναχος και να
τα πίνει. Τον πλησιάζει λοιπόν:
- “Τι έχεις, βρε Μανώλη;
Φαίνεσαι χάλια!”
- “Τι να `χω; Τον περασμένο
Μάρτιο πέθανε η μάνα μου και
μου άφησε 1.000.000 δρχ.”
- “Συλλυπητήρια, βρε παιδί
μου...”
- “Αργότερα, τον Απρίλιο
πέθανε ο πατέρας μου και μου
άφησε 20.000.000 δρχ.”
- “Τρομερό! Να χάσεις και τους
δυο γονείς σου σε δυο μήνες!
Πως να μην είσαι χάλια...”
- “Ύστερα, τον περασμένο μήνα
πέθανε και η θεία μου και μου
άφησε 10.000.000 δρχ.”
- “Να χάσεις τρία μέλη της
οικογένειάς σου σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα! Είναι
φοβερό!”
- “Και αυτό το μήνα... τίποτα!”
***
Ήταν ένας Ιταλός ένας

Γερμανός ένας Τούρκος κι ένας
Έλληνας σε ένα αεροπλάνο.
Κάποια στιγμή λέει ο πιλότος ότι
πρέπει να πέσουν τρία άτομα για
να σωθεί το αεροπλάνο, οπότε
σηκώνεται ο Ιταλός και λέει:
- “Ζήτω η Ιταλία!” και πέφτει.
Μετά ο Γερμανός και τέλος
σηκώνεται κι ο Έλληνας και
φωνάζοντας:
- “Ζήτω η Ελλάδα”, αρπάζει
τον Τούρκο και τον πετάει από
κάτω.
***
Ένας κουλός, ένας κουτσός
και ένας τυφλός μαθαίνουν ότι
κάποιος δέρνει τη γυναίκα του.
- “Μου ‘ρχεται να του δώσω
μια γροθιά στα μούτρα,” λέει ο
κουλός.
- “Εγώ θέλω να του δώσω
μια γερή κλωτσιά....” λέει ο
κουτσός.
- “Εγώ αηδιάζω να βλέπω τέτοια
πράγματα,” λέει ο τυφλός.
***
Δυο τεμπέληδες κοιμούνται
όταν κάποιος κλέφτης μπαίνει
στο δωμάτιο τους και τραβάει
σιγά-σιγά το πάπλωμα και τους
το παίρνει. Ο ένας το παίρνει
είδηση και λέει στον άλλον:
- “Σήκω και πιάσε αυτόν που
μας πήρε το πάπλωμα.”
Κι ο άλλος:
- “Άφησε τον όταν ξαναρθεί
να πάρει το μαξιλάρι θα τον
πιάσουμε!”
***
Ένας τραυλός πιάνει δουλειά
ως πλασιέ για πώληση
εγκυκλοπαιδειών. Επειδή
έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων
το αφεντικό του τον ρωτάει πως
τα κατάφερε. Κι εκείνος του λέει
τραυλίζοντας:
- “Είναι πολύ απλό τους ρωτώ
αν θέλουν να τις αγοράσουν ή
να τους τις διαβάσω!!!”
***
Πρωί-πρωί ο Σήφης έκανε
εξωτερικά μερεμέτια στο σπίτι
του, ανεβασμένος σε μια σκάλα.
Περνώντας ο Μανούσος για την
στάνη, τον βλέπει και του λέει
για να τον πειράξει:
- “Μωρέ Σήφη, εμένα δε με
κόφτει μωρέ, που θα πέσεις απ’
τη σκάλα και θα σκοτωθείς. Μα
θα σπάσει μωρέ η κεφαλή σου
και θα γεμίσει ο τόπος άχερα.”
Και ο ετοιμόλογος Σήφης από τη
σκάλα:
- “Και `συ μωρέ Μανούσο,
πρωί-πρωί το φαΐ σκέφτεσαι...”
***
Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό
στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο
ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το
καμπαναριό:
- “Βλέπεις μια μύγα πάνω στην
καμπάνα;”
Κι ο δεύτερος:
- “Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά
ακούω τα βήματα της!!”
Η δίκη είχε ξεκινήσει.
Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας
πολύ ανθυγιεινός τύπος
δικαζόταν και ο
δικαστής απευθυνόμενος σ
αυτόν λέει:
-Κατηγορείσαι ότι σκότωσες μια
δασκάλα με ένα αλυσοπρίονο...
-Παλιοψεύτη ! Ακούγεται
μια φωνή από το βάθος της
αίθουσας του δικαστηρίου.
-Ησυχία στο ακροατήριο,
φωνάζει ο δικαστής, και κοιτάζει
πάλι τον
κατηγορούμενο λέγοντας του:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι
σκότωσες το παιδί που μοιράζει
τις εφημερίδες με
ένα φτυάρι...

-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η
ίδια φωνή από το βάθος της
αίθουσας του
δικαστηρίου.
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο
δικαστής, κοιτάζει πάλι τον
κατηγορούμενο και του
λέει:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι
σκότωσες και ένα ταχυδρόμο με
ένα ηλεκτρικό
τρυπάνι...
-Εγωιστικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει
ο ίδιος τύπος.
-Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύριε
μου; Ρωτά ο δικαστής.
-Κύριε Δικαστά, είμαι γείτονας
του κατηγορούμενου 10 χρόνια
τώρα, και
ξέρετε...
...ποτέ δε μου δάνεισε ένα
εργαλείο όταν το χρειαζόμουν
o pirgos tis pizas
Γιατι οι μελισσες πανε στον
πυργο της Πιζας?
-Γιατι εχει γυρη...
Γιατι οι ποντιοι δεν πανε στον
πυργο της Πιζας?
-Γιατι εχει κλιση....
Και γιατι ο πυργος της Πιζας
εχει στραβωσει?
-Γιατι ολοι πανε στον πυργο του
aifel.....
ΑΛΚΟΤΕΣΤ
Ενα βράδυ ένας τύπος πηγαίνει
βόλτα με το αυτοκίνητό του
και ένας αστυνομικός του κάνει
σήμα να σταματήσει.
-Καλησπερα σας, εχετε πιεί?
-Όχι,... σε σας παραγγέλνω?
Ο ταξιτζής
Ο πατέρας με το παιδί του είναι
μέσα στο ταξί και πηγαίνουν
σπίτι.Κάποια στιγμή περνάν
μπροστά απο ένα πορνίο.Το
παιδί ροτάει<<Μπαμπά τι είναι
αυτό?Είναι μια υπηρεσία λεεί
ο πατέρας και ο ταξιτζής τι λες
ρε μπουρδέλο είναι.Το παιδί και
ποιοί δουλεύουν εκει?Κάπιες
κυρίες ξαναλεεί ο πατέρας.Τι
λες ρε πουτάνες είναι ο ταξιτζής.
Παλι το παιδί αυτές οι κυρίες
κάνουν παιδιά?Ναι απαντάει ο
πατέρας.Και τι γίνονται όταν
μεγαλόσουν?Ταξιτζηδες!!!!
Aγώνας ποδοσφαίρου
Σε εναν αγωνα ποδοσφαιρου
,η αθλια ομαδα χανει ηδη με
4-0,ενω οι αντιπαλοι τους
κερδιζουν φαουλ.Αμεσως
στηνεται το τειχος,οταν ο
τερματοφυλακας παρατηρει πως
οι παικτες στεκονται αναποδα,με
το προσωπο προς το τερμα!-Τι
κανετε εκει?Φωναζει.Γυριστε
απο την αλλη πλευρα.-Εισαι
σοβαρος?Πεταγεται ενας απο
τους παικτες.Και να χασουμαι
τετοιο γκολ????????

Τι γιορτάζουμε;
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«Η υποδοχή του βασιλέα Όθωνα της Ελλάδος στην Αθήνα»
– Νικόλαoς Φερεκείδης, έργο που θα περιλαμβάνεται
στην έκθεση «1821, πριν και μετά», που θα εγκαινιαστεί
στο Μουσείο Μπενάκη τον Μάρτιο του 2021.
Του Ρόντρικ Μπίτον*
06.01.2021
Η σημασία
της Ελληνικής
Επανάστασης για
το έθνος και τον κόσμο.
Η Ελληνική Επανάσταση
της δεκαετίας του 1820
ήταν το πρώτο επιτυχημένο
εθνικοαπελευθερωτικό
κίνημα στον Παλαιό Κόσμο
της Ευρώπης – μετά τις
Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω
κάτω ταυτόχρονα με αντίστοιχα
απελευθερωτικά κινήματα της
Νότιας Αμερικής (από το 1811
έως το 1825) και πριν από
όλα τα άλλα έθνη-κράτη, που
γρήγορα θα αποτελούσαν τον
κανόνα σε όλη την Ευρώπη. Το
ιδεολογικό υπόβαθρο είχε ήδη
προετοιμαστεί κατά τον 18ο
αιώνα, κυρίως από διανοητές
που έγραφαν στη γαλλική και
στη γερμανική γλώσσα. Οι
Έλληνες δεν εφηύραν το έθνοςκράτος, αλλά ήταν οι πρώτοι
που το έκαναν πράξη στην
Ευρώπη.
H Γαλλική Επανάσταση,
που ξεκίνησε το 1789, θα
μεταμόρφωνε σε βάθος
χρόνου την πολιτική ζωή
της Ευρώπης, ίσως και του
κόσμου ολόκληρου. Όμως
μετά την άνοδο και την πτώση
του Ναπολέοντος Βοναπάρτη
και αφού το Συνέδριο της
Βιέννης είχε ήδη από το 1815
καθιερώσει μια διεθνή τάξη για
ολόκληρη την ήπειρο, έμοιαζε
έντονα λες και ο χρόνος είχε
γυρίσει πίσω, πριν από το
1789. Και ο καταλύτης για
να αλλάξουν όλα υπήρξε η
Ελληνική Επανάσταση, όταν
ξέσπασε την άνοιξη του 1821.
Η έκβασή της αποτελεί
το σημείο καμπής για τη
μετατόπιση του γεωπολιτικού
χάρτη της Ευρώπης από
το παλαιό μοντέλο των
πολυεθνικών αυτοκρατοριών
προς το πρότυπο του 20ού
αιώνα, της αυτοδιάθεσης των
εθνών-κρατών.
Η χρονολογία-κλειδί και το
κρισιμότερο γεγονός της
Ελληνικής Επανάστασης
συχνά παραβλέφθηκαν ή και
υποτιμήθηκαν, ακόμα και από
τους ιστοριογράφους της.
Η αποφασιστική στιγμή ήλθε
στις 3 Φεβρουαρίου 1830, όχι
στο πεδίο της μάχης, ούτε καν
επί ελληνικού εδάφους, αλλά σε
μια τυπική σύσκεψη που έλαβε
χώρα στο βρετανικό Υπουργείο
Εξωτερικών, στο Whitehall.
Την ημέρα εκείνη, οι υπουργοί
Εξωτερικών της Μεγάλης
Βρετανίας, της Γαλλίας και
της Ρωσίας υπέγραψαν το
λεγόμενο Πρωτόκολλο του

Λονδίνου, που αναγνώριζε για
πρώτη φορά την Ελλάδα ως
αυτεξούσιο και ανεξάρτητο
κράτος, με όλα τα δικαιώματα
–πολιτικά, διοικητικά,
εμπορικά– που εκπορεύονταν
από την ανεξαρτησία της.
Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε
η Ελλάς (η σημερινή Ελλάδα)
για πρώτη φορά ως κράτος
και πήρε τη θέση της στον
πολιτικό χάρτη της Ευρώπης.
Η Επανάσταση δεν είχε φτάσει
ακόμα στο τέλος της, γιατί
θα χρειάζονταν ακόμα δύο
χρόνια μέχρι να διευθετηθούν
όλες οι παράμετροι,
συμπεριλαμβανομένων των
συνόρων και του συστήματος
διακυβέρνησης. Αλλά εκείνη
η ημέρα του Φεβρουαρίου του
1830 αποτελεί το ορόσημο.
Ο κατάλογος των ευρωπαϊκών
κρατών που δημιουργήθηκαν
στη συνέχεια με βάση το ίδιο
μοντέλο είναι μακρύς. Το
Βέλγιο το 1831, η Γερμανία και
η Ιταλία το 1871, η Σερβία, η
Ρουμανία και το Μαυροβούνιο
το 1878, η Βουλγαρία το 1908, η
Ιρλανδία το 1922, η Τουρκία το
1923 – για να μην επεκταθούμε
στον ευρύτερο ανασχεδιασμό
του χάρτη της ηπείρου στον
απόηχο των δύο Παγκοσμίων
Πολέμων και του Ψυχρού
Πολέμου του 20ού αιώνα.
* O Ρόντρικ Μπίτον είναι

ομότιμος καθηγητής
Νεοελληνικής και Βυζαντινής
Ιστορίας, Γλώσσας και
Λογοτεχνίας στην έδρα Κοραή
του Τμήματος Κλασικών
Σπουδών του King’s College
London.
Η σημασία του ελληνικού
επιτεύγματος παραβλέφθηκε
από τους ιστορικούς εντός
και εκτός Ευρώπης, επειδή η
προσοχή τους ήταν στραμμένη
στους μεγάλους «παίκτες»
βορείως και δυτικά της Ελλάδας,
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ιταλία. Για διαφορετικούς
λόγους αυτή η διάσταση της
Ελληνικής Επανάστασης δεν
αναγνωρίστηκε στον βαθμό
που της έπρεπε, από όσο είμαι
σε θέση να γνωρίζω, ούτε από
τους Έλληνες ιστορικούς.
Σύμφωνα με το γνωστό ιστορικό
σχήμα που παγιώθηκε από
τους Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο και

Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο
τις δεκαετίες 1850-1860, αλλά
διαμορφωνόταν ήδη από τα
χρόνια της Επανάστασης, η
Ελλάδα ήταν διαφορετική.
Αποτελεί μια ειδική περίπτωση,
ακόμα και μοναδική. Η
ιστοριογραφική επιστήμη
ονομάζει τη θεωρητική αυτή
προσέγγιση «εξαιρετισμό».
Ο εξαιρετισμός δεν αποτελεί
γνώρισμα της Ελλάδας και
των Ελλήνων, κάθε άλλο.
Απαντάται σε όλα τα έθνη του
κόσμου. Οι Έλληνες, σύμφωνα
με την προσέγγιση αυτή, είχαν
σχηματίσει έθνος ακόμα από
την αρχαιότητα. Ο Αγώνας του
1821 αποσκοπούσε στη δίκαιη
αποκατάσταση του παμπάλαιου
αυτού έθνους. Από την εποχή
της Επανάστασης και έπειτα,
η ελληνική ανεξαρτησία θα
χαρακτηριζόταν ως «αναβίωση»,
«παλιγγενεσία» ή ακόμα και
«ανάσταση» του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού.
Στην πραγματικότητα,
όμως, δεν επρόκειτο περί
αποκατάστασης. Το ελληνικό
έθνος-κράτος που γνωρίζουμε
και αγαπάμε σήμερα, και το
οποίο δημιουργήθηκε από την
Επανάσταση του 1821, δεν
μοιάζει σε τίποτε με αυτό που
προϋπήρξε στα 3.500 χρόνια
καταγεγραμμένης ιστορίας των
Ελλήνων. Οι αρχαίοι, με την
εμμονή τους για την αυτονομία
των αυτοδιοικούμενων, ως επί
το πλείστον, μικρών πόλεωνκρατών, ουδέποτε κατάφεραν
να κάνουν την υπέρβαση. Το
βυζαντινό κράτος, με όλο τον
παραμυθένιο πλούτο του, την
ισχύ του και τη γεωγραφική
του εξάπλωση, ήταν κάτι
εντελώς διαφορετικό και
σίγουρα ποτέ δεν επέλεξε
να αυτοπροσδιοριστεί ως
«Ελλάδα» ούτε οι υπήκοοί του
ως «Έλληνες», όπως έγινε μετά
το 1821. Το έθνος-κράτος που
έγινε πραγματικότητα κατά την
περίοδο 1820-1830 ήταν εξίσου
καινοφανές για τους Έλληνες,
ακόμα και αν δεχθούμε το
επιχείρημα του εξαιρετισμού,
όσο ήταν και για την υπόλοιπη
Ευρώπη εκείνη την εποχή.
Αυτό που έκανε την Ελληνική
Επανάσταση πραγματικά
ξεχωριστή ήταν ότι από τα
σπάργανά της δεν αποτελούσε
υπόθεση μόνο των Ελλήνων.
Στην πρώτη επαναστατική
προκήρυξη που εξέδωσε ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης στο
Ιάσιο της Μολδαβίας (24
Φεβρουαρίου-8 Μαρτίου
1821), υπό τον τίτλο «Μάχου
υπέρ πίστεως και πατρίδος»,
έκανε ειδική μνεία στους
«φωτισμένους λαούς της
Ευρώπης» οι οποίοι, «πλήρεις
ευγνωμοσύνης διά τας προς
αυτούς των Προπατόρων μας
ευεργεσίας, επιθυμούσι την
ελευθερίαν της Ελλάδος». Έναν
μήνα αργότερα, στην Καλαμάτα,
ο «αρχηγός των μεσσηνιακών
και λακωνικών στρατιωτικών
σωμάτων», Πετρόμπεης
Μαυρομιχάλης, απηύθυνε την
εξής έκκληση, η οποία εκδόθηκε
σε διάφορες γλώσσες:
«Προσκαλούμεν την συνδρομήν,
και βοΐθειαν όλων των
εξευγενησμένων Ευροπαϊκών
Γενών, όστε να δυνηθώμεν
να φθάσωμεν ταχύτερον εις
τον ιερόν, και δίκαιον σκοπόν
μας, και να λάβωμεν τα δίκαιά
μας, να αναστήσωμεν το
τεταλεπορημένον Ελληνικόν
Γένος μας».
Η Επανάσταση τελικώς

«Η φυγή των Ελλήνων από την Πάργα» – Carlo Belgioioso, έργο
που θα περιλαμβάνεται στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη
την ερχόμενη άνοιξη.
στέφθηκε με επιτυχία, έπειτα
ηπειρωτικής Ελλάδας όπως τη
από πολλές θυσίες, γιατί οι
γνωρίζουμε σήμερα, καθώς και
σοφότεροι και διορατικότεροι
τα κοντινότερα σε αυτό νησιά
από τους Έλληνες ηγέτες
του Αιγαίου. Ούτε οι Έλληνες
της εποχής αντιλήφθηκαν
ούτε οι Οθωμανοί είχαν λόγο σε
τα πλεονεκτήματα της
αυτές τις αποφάσεις. Για πολύ
διεθνοποίησης του αγώνα
καιρό μετά τη συμφωνία, ακόμη
τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και
και σήμερα, πολλοί Έλληνες
χάρη στην έξυπνη ελληνική
ένιωσαν και νιώθουν πικρία
διπλωματία, οι τρεις μεγάλες
γι’ αυτή την έκβαση. Αυτό που
ναυτικές δυνάμεις της εποχής, η
είχε κερδηθεί έμοιαζε κατά
Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και
κάποιον τρόπο υποδεέστερο του
η Ρωσία, δεν μπόρεσαν
παρά να πάρουν θέση
σχετικά με τον ελληνικό
αγώνα, με τη λογική
ότι καμία τους δεν
έπρεπε να αποκτήσει
το πλεονέκτημα αν
πράγματι υφίστατο ήττα η
οθωμανική αυτοκρατορία.
Όταν οι τρεις δυνάμεις
συμφώνησαν, την άνοιξη
του 1827, να στείλουν
κοινή ναυτική δύναμη στο
Αιγαίο, επιφορτισμένη με
την επιβολή εκεχειρίας
ανάμεσα στις ελληνικές
επαναστατικές δυνάμεις
και στα οθωμανικά
στρατεύματα, δεν
προξένησε έκπληξη
το ότι οι Έλληνες
καλοδέχθηκαν αυτή την
ένδειξη στρατιωτικής
επέμβασης, ενώ
οι Οθωμανοί την
αποκήρυξαν.

Ο ήρως Μάρκος Μπότσαρης»
– Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Επίσης
θα εκτεθεί στο Μουσείο Μπενάκη.

Η συνέπεια –που προφανώς
δεν την είχε προσχεδιάσει
κανείς– ήταν η ναυμαχία του
Ναβαρίνου, η οποία έγινε τον
Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.
Οι στόλοι Αιγυπτίων και
Οθωμανών αποδεκατίστηκαν
από τα κανόνια των βρετανικών,
γαλλικών και ρωσικών
πολεμικών πλοίων. Επρόκειτο
για σιωπηλό θρίαμβο της
ελληνικής διπλωματίας, με
την έννοια ότι ελάχιστοι
Έλληνες συμμετείχαν στη
μάχη και ακόμα λιγότεροι
έχασαν τη ζωή τους. Από
εκείνη τη στιγμή, η επιτυχία της
Ελληνικής Επανάστασης ήταν
εξασφαλισμένη. Βεβαίως, η
νίκη ήρθε με τίμημα: o τελικός
διακανονισμός είχε φύγει από
τον ελληνικό έλεγχο.
Ήταν πια στη δικαιοδοσία των
τριών μεγάλων δυνάμεων να
δώσουν τη λύση. Έτσι φτάσαμε
στο πρωτόκολλο που τελικά
υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 3
Φεβρουαρίου 1830. Οι δυνάμεις
είχαν ήδη αποφασίσει ότι το
νέο κράτος έπρεπε να αποτελεί
μοναρχία, όχι δημοκρατία
όπως διεκήρυττε το προσωρινό
σύνταγμα. Ο πρίγκιπας Όθων,
δευτερότοκος του φιλέλληνα
βασιλέα της Βαυαρίας
Λουδοβίκου Α΄, ανακηρύχθηκε
ο πρώτος (και, όπως ξέρουμε
εκ των υστέρων, μοναδικός)
«Βασιλεύς της Ελλάδος».
Ταυτόχρονα, καθορίστηκαν τα
σύνορα του νέου βασιλείου.
Η επικράτειά του κάλυπτε
μόνο το νότιο μισό της

απόλυτου ιδεώδους «Ελευθερία
ή Θάνατος» για το οποίο τόσο
πολλοί είχαν πολεμήσει και
θυσιαστεί.
Από την άλλη πλευρά,
η Επανάσταση είχε ξεκινήσει
με τις παραπάνω εκκλήσεις στη
συνείδηση της Ευρώπης. Και
αν το αποτέλεσμα ελάχιστα είχε
να κάνει με τη συνείδηση, αλλά
εξυπηρετούσε γεωπολιτικούς και
πραγματιστικούς υπολογισμούς,
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
ενσωμάτωσε το νεότευκτο
ανεξάρτητο κράτος στο
εξελισσόμενο γεωπολιτικό
σχήμα της ηπείρου και του
υπόλοιπου κόσμου.
Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη
μεταξύ των θεωρητικώς και
νομικώς «αυτεξούσιων»
κρατών που συχνά χρειάστηκε
να εκχωρήσουν μέρος της
αυτεξουσιότητάς τους με
αντάλλαγμα την ασφάλεια
που παρέχουν οι συμμαχίες
με άλλους ή για χάρη της
«προστασίας» από άλλους
που είναι μεγαλύτεροι και
ισχυρότεροι. Στην πράξη,
στον σύγχρονο κόσμο, όλα
τα ανεξάρτητα κράτη το
κάνουν αυτό, σε μεγαλύτερο
ή μικρότερο βαθμό. Και αυτός
είναι ο λόγος που το σύνθημα
«Πρώτα η Αμερική» και το
Brexit προκάλεσαν τέτοια
πανωλεθρία και απέφεραν τόσο
λίγα από τα υποσχεθέντα οφέλη
στα έθνη που τα υιοθέτησαν.
Όταν ο μελλοντικός βασιλιάς,
πρίγκιπας Όθωνας, έφθασε στο

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Saint Nectarios Greek Orthodox
Church Roslindale MA
On Sunday January 24th, 2021 His Eminence Metropolitan Methodios, installed the new spiritual leader Fr.
Odysseys Drossos. Later Fr. Odysseys Drossos was
a spiritual leader at St. George Greek Orthodox Church
of Vancouver B.C.
Photos courtesy Arete Bratsis

BURNABY
HEIGHTS
CENTRE

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

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

burnaby_ dental @hotmail.com
www.burnabydental.ca

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

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Re-

treatments

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

Λεύκανση δοντιών - Chairside + home

bleaching systems

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική-teeth straightening invisalign,

fast braces

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

Παρακαλούμε όλους τους συνδρομητές μας να στείλουν την συνδρομή
τους για το 2021.Λόγω της επιδημίας
που φαίνεται θα διαρκέσει αρκετό
διάστημα ακόμη, βρισκόμαστε
σε οικονομική δυσκολία να σας
ταχυδρομούμε την εφημερίδα.

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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ABC OWNED TELEVISION STATIONS CELEBRATE BLACK HISTORY MONTH WITH EXCLUSIVE PREMIUM CONTENT ACROSS ITS
EIGHT STATIONS AND 32 CONNECTED TV APPS, WITH A REBROADCAST OF THE GROUNDBREAKING FIVE-PART DOCUSERIES, ‘OUR AMERICA: LIVING WHILE BLACK,’ ON HULU

ABC’s Localish Premieres Hyperlocal Stories and Reposts Premium Content Celebrating Black Culture Across
Linear and Its Social Platforms
Viewers Can Stream Numerous Premium Content Celebrating Black Culture on the Station Group’s 32 Connected
TV Apps on Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Roku
ABC Owned Television Stations premieres an extraordinary consortium of Black History Month content to its
viewers across its eight stations in New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, San Francisco, Houston, Raleigh-Durham and Fresno. The station group plans to make premium content available across its 32 connected TV
apps on Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV and Roku, with a special rebroadcast of the groundbreaking fivepart docuseries, ‘Our America: Living While Black,’ on Hulu.

Home buyer demand remains
elevated across Metro
Vancouver

Localish will premiere hyperlocal stories celebrating Black culture that will air in linear broadcast across the eight
stations. The digital-native lifestyle brand will also repost and promote long-form and short-form content, including
its most popular show, “More in Common,” across its platforms all month long.

In the first month of 2021, Metro Vancouver’s* housing market continued the pattern set at the end of last year with home sale activity
outpacing the supply of homes listed for sale.

ABC7/WABC-TV New York, the most-watched television station in the nation for 17 consecutive years, is celebrating Black History Month premium content airing almost daily on ABC7 New York and a “Black History Month”
focus on ABC7NY.com where viewers can watch previously aired hyperlocal stories spotlighting Black Culture.
WABC’s “Here and Now,” the longest-running African American public affairs show, is featuring the Schomburg
Center for Research in Black Culture’s virtual Black History Month events throughout the month.

The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that
residential home sales in the region totalled 2,389 in January 2021, a
52.1 per cent increase from the 1,571 sales recorded in January 2020,
and a 22.8 per cent decrease from the 3,093 homes sold in December
2020.

Below is a list of WABC-NY programming highlights featuring Black Culture:
•
Monday, Feb. 1: Why Black History Month
•
Tuesday, Feb. 2: Schomberg Center for Research in Black Culture
•
Thursday, Feb. 4: African American history in Oyster Bay
•
Sunday, Feb. 7: HBCU Battle of the Bands
•
Tuesday, Feb. 9: Medical Mistrust/Vaccine Concerns
•
Thursday, Feb. 11: African American pandemic frontline workers
•
Sunday, Feb. 14: Gospel Superfest: Salute to Black History
•
Tuesday, Feb. 16: Tri-State Trailblazers
•
Thursday, Feb. 18: Next generation of leaders/activists
•
Sunday, Feb. 21: Our America: Living While Black
•
Tuesday, Feb. 23 -24th: Finding your roots
•
Sunday, Feb. 28: Women on the Move: Black History Month
•
Tuesday, March 2: Successful Black Businesses (“Here and Now,” hosted by Eyewitness News reporter
Sandra Bookman)
An overview of ABC Owned Television Stations celebrating Black History Month includes the following:
•
ABC7/KABC-TV Los Angeles is interviewing various Black leaders in the community, including the
African American Board Leadership Institute. Other features include “Hidden History in Black Community,” the
Los Angeles Chapter of Tuskegee Airmen, California African American Museum, a profile on Paul Revere Williams,
California’s first licensed Black architect; and Localish features Los Angeles’ oldest Black-owned businesses. Viewers can also stream content celebrating Black culture on ABC7.com and ABC7 Los Angeles connected TV app.
•
ABC7/WLS-TV Chicago is streaming two virtual town halls addressing issues in the Black community
such as public housing history and its evolution in Chicago. The station will premiere the “Race & Equity Series,”
which will shine a light on disparities and structural barriers Black communities face in health, business, education
and justice. ABC7 will also air a series of special weekend programming, “African American Short Films,” “Black
History Always,” “Our Chicago: Black Voices of Change,” and a rebroadcast of “Our America: Living While
Black.” Viewers can also stream content celebrating Black culture on ABC7 Chicago connected TV Apps.
•
6ABC/WPVI-TV Philadelphia is spotlighting local Black leaders, including a profile on the Black Doctors
COVID-19 Consortium. The station’s long-running half-hour show, “VISIONS,” will feature local Black-owned
businesses, local influencers and shine a light on structural barriers and concerns in Black communities. The station
will also host town halls that are focused on the Black community. Viewers can also stream content celebrating
Black culture on 6abc connected TV apps.
•
ABC7/KGO-TV San Francisco is celebrating Black culture with weekly specials shining a light on the
history of Black History Month, redlining and housing issues in the Bay Area, and mental health. The station hosts
virtual town halls that will air across linear and digital, addressing the impact of COVID-19 and vaccine concerns.
The station will also interview local experts that address structural barriers and concerns in the Black Community.
ABC7 is also streaming content celebrating Black culture across its connected TV apps.
•
ABC13/KTRK-TV Houston is producing daily multiplatform content celebrating Black History Month,
including profiles on famed Houston Civil Rights leader Reverend Bill Lawson (who marched with Martin Luther
King) and professional cowboy Larry Callies, who founded Texas’ Black Cowboy Museum. ABC13 is also featuring inspiring young people who are “Making Black History,” including a group of skateboarders who’ve gained
national attention for successfully making the sport more inclusive. The station continues to produce town halls
addressing the most challenging issues in Houston’s Black community, including the pandemic’s effect on existing educational inequities for students of color. All Black History Month content is also available to viewers on
ABC13’s website and connected TV apps.
•
ABC11/WTVD-TV Raleigh-Durham is airing its “Black History Month: Past, Present, Future,” a monthlong program of weekly features such as “Our America: The HBCU Experience,” History of ABC11 “Within These
Walls,” shining a spotlight on North Carolina Black influencers and change makers, and an in-depth look at the
infrastructure of racism in North Carolina Raleigh/Durham region. ABC11 is streaming various premium content on
ABC11’s connected TV apps on Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV and Roku. Additionally, the groundbreaking five-part docuseries, “Our America: Living While Black,” is available on the stations connected TV apps and
will rebroadcast on Hulu.
•
ABC30/KFSN-TV Fresno is airing weeklong content honoring Black heroes and profiling local Black
change makers making a difference in the community. ABC30 is dedicating a Black History Month page on its website. ABC30 is also streaming content celebrating Black culture across its connected TV apps.

Last month’s sales were 36.4 per cent above the 10-year January
sales average.

About ABC Owned Television Stations
Walt Disney Television’s eight owned ABC stations are multiplatform leaders in local news and information.
Collectively No. 1 across all U.S. television, reaching 23% of households and more than 34 million Total Viewers
and 62 million digital visitors a month, the eight stations are comprised of WABC-TV New York, KABC-TV Los
Angeles, WLS-TV Chicago, WPVI-TV Philadelphia, KGO-TV San Francisco, KTRK-TV Houston, WTVD-TV
Raleigh-Durham and KFSN-TV Fresno. The stations also deliver locally sourced storytelling to more than 14 million viewers across America through its digital-first national lifestyle brand and broadcast channel, Localish. Most
recently, the stations received five Broadcast & Cable awards in the major market category for 2020: Best Station
Group, Best News Coverage, Best Digital Multiplatform or Website, Best Investigative Reporting Station Group
and Best Public Affairs Programming, illustrating the group’s strength and ever-increasing growth and reach in the
multiplatform space.
Media Contact:
Elita Fielder Adjei
Director, Communications & Publicity

With home sale activity well above our January average, the supply
of homes for sale isn’t able to keep pace. This is causing increased
competition amongst home buyers and upward pressure on prices.
There were 4,480 detached, attached and apartment properties newly
listed for sale on the Multiple Listing Service® (MLS®) in Metro
Vancouver in January 2021. This represents a 15.7 per cent increase
compared to the 3,872 homes listed in January 2020 and an 86 per
cent increase compared to December 2020 when 2,409 homes were
listed.
The total number of homes currently listed for sale on the MLS®
system in Metro Vancouver is 8,306, a 3.6 per cent decrease compared to January 2020 (8,617) and a 2.7 per cent decrease compared
to December 2020 (8,538).
For all property types, the sales-to-active listings ratio for January
2021 is 28.8 per cent. By property type, the ratio is 26.3 per cent for
detached homes, 37.6 per cent for townhomes, and 27.8 per cent for
apartments.
Generally, analysts say downward pressure on home prices occurs
when the ratio dips below 12 per cent for a sustained period, while
home prices often experience upward pressure when it surpasses 20
per cent over several months.
Shifting housing needs during the pandemic and historically low
interest rates have been key drivers of demand in our market over the
last six months. People who managed to enter the market a few years
ago, and have seen their home values increase, are now looking to
move up in the market to accommodate their changing needs.
The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all
residential properties in Metro Vancouver is currently $1,056,600.
This represents a 5.5 per cent increase compared to January 2020
and a 0.9 per cent increase compared to December 2020.
Sales of detached homes in January 2021 reached 740, a 68.6 per
cent increase from the 439 detached sales recorded in January 2020.
The benchmark price of a detached homes is $1,576,800. This represents a 10.8 per cent increase from January 2020 and a 1.4 per cent
increase compared to December 2020.
Sales of apartment homes reached 1,195 in January 2021, a 46.8
per cent increase compared to the 814 sales in January 2020. The
benchmark price of an apartment home is $680,800. This represents
a 2.2 per cent increase from January 2020 and a 0.6 per cent increase
compared to December 2020.
Attached home sales in January 2021 totalled 454, a 42.8 per cent
increase compared to the 318 sales in January 2020. The benchmark
price of an attached home is $815,800. This represents a 4.3 per cent
increase from January 2020 and a 0.2 per cent increase compared to
December 2020.

LETTER TO EDITOR:
Dear Editor
The Intergovernmental Panel on Climate Change has warned that we have
less than a decade to prevent climate disaster. Canada needs a climate law
that ensures a rapid reduction in our emissions of carbon pollutions by 2030.
Bill C-12 doesn’t have a 2025 target. Politicians must be accountable for
reducing emissions in the crucial next five years.
The federal government needs to listen to scientific experts and rely on their
expertise to make plans, set targets and evaluate progress through ongoing
impact reports.
The bill must require the federal government to work with provinces, industry and Indigenous peoples to develop and implement plans
to achieve their emission targets.
Sincerely,
Sheila Adams

***
Dear editor,
Trudeau has some catching up to do.
US President Joe Biden made some big moves in support of bold climate action immediately after stepping into office. Within hours of his inauguration,
he passed executive orders to return the United States to the Paris Climate
Accord, suspend all new oil and gas drilling permits on federal land, and
cancel the Keystone XL pipeline.
Clearly, Biden is eager to course correct the United States after four years
of Donald Trump’s climate denial and pro-fossil fuel agenda. This should
be something that our self-proclaimed climate leader of a Prime Minister
should support.
Instead, Trudeau announced that he was “disappointed” by Biden’s actions,
aligning himself closer with dangerous politicians like Trump and Alberta’s
Premier, Jason Kenney.
If Trudeau wants to demonstrate true climate leadership he has to choose a
different side. Canada has an opportunity to work with the United States to
forge a new path on climate action.
Canadian politicians should look forward and deliver a better vision for the
future. The Keystone XL cancellation signals that the fossil fuel era is ending. Trudeau could mark this moment by delivering on the Just Transition
Act he promised in 2019. Workers need government action to support them
through the transition to a green economy. Let’s get to work on making it
happen with a Just Transition Act.

Δέος: Αρχαίο ταφικό μνημείο
με περίτεχνες γυναικείες
μορφές αποκαλύφθηκε
στην Παιανία
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Ένα επιτύμβιο
ναόσχημο μνημείο
από λευκό μάρμαρο,
το οποίο ήταν στημένο
σε νεκροταφείο του
αρχαίου δήμου της
Παιανίας «Καθύπερθεν»
εντόπισε η
αρχαιολογική σκαπάνη
στην πρόσφατη
έρευνα στο οικόπεδο
ιδιοκτησίας του
δήμου Παιανίας, όπου
πρόκειται να ανεγερθεί
το νέο δημαρχείο της πόλης.
Το μνημείο βρέθηκε στα νοτιοδυτικά του λόφου
Κατσουλέρθι και σώζεται αποσπασματικά,
σπασμένο σε δυο τμήματα.
Εικονίζονται δυο αντικριστές γυναικείες μορφές
σε φυσικό μέγεθος: στη δεξιά πλευρά η νεκρή
καθισμένη σε περίτεχνο κάθισμα, στηρίζει τα
πόδια της σε χαμηλό υποπόδιο. Είναι ντυμένη
με διάφανο ιωνικό χιτώνα και ιμάτιο.
Στην αριστερή πλευρά, μπροστά στη νεκρή,
στέκεται η θεραπαινίδα της, στηρίζοντας με
θλίψη το κεφάλι της με το αριστερό χέρι.
Το θέμα της παράστασης είναι τυπικό στα

Sincerely,
Kate McMahon
V5c 2y1

***

Dump Trump’s climate denial, follow Biden’s leadership
Dear editor,
In the 2019 election, Trudeau promised to introduce a Just Transition
Act, “ensuring that workers have access to the training and support
they need to succeed in the new clean economy.” But, he’s barely
mentioned it since.

επιτύμβια ανάγλυφα του 4ου
αι. π.Χ. και συναντάται στην
εντοιχισμένη επιτύμβια στήλη
στον Ι.Ναό της Αγίας Παρασκευής
στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας,
στην στήλη της Ηγησούς από
το νεκροταφείο του Κεραμεικού
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
και στην στήλη της Μνησαρέτης
από την Βελανιδέζα (Γλυπτοθήκη
Μονάχου).
Η απόδοση των μορφών στο
επιτύμβιο της Παιανίας σχεδόν
ολόγλυφων εντυπωσιάζει και
χρονολογεί το μνημείο στην
περίοδο πριν από την δια νόμου
απαγόρευση (317 π.Χ.) της

Now that US President Biden has cancelled the Keystone XL pipeline, one thing is clear: the fossil fuel era is ending. Workers can’t
keep waiting for help with the transition. They need action now. It’s
time for Trudeau to keep his promise to workers and legislate the
Just Transition Act. A Just Transition Act would mean finally creating retraining programs for workers in the oil industry and generating thousands of good jobs that are in line with the needs of a green
economy.

κατασκευής πολυτελών ταφικών μνημείων.

It’s clear that workers, our communities, and the planet need action
now. Let’s hope the federal government can make it happen.

Η ανασκαφή εξελίσσεται και είναι πιθανόν να εντοπισθούν και άλλα θραύσματά
του. Στο οικόπεδο ανασκάπτονται επίσης κατάλοιπα και άλλων εποχών.

Sincerely,
heather hay
V5N 4T7

Fundraiser Dinner
Please save the date, Sunday, February 21 Drive- Thru
Fundraiser Dinner
PLEASE HELP US CELEBRATE AND SUPPORT THE
FEAST DAY OF THE PHILOPTOCHOS PATRON - ST.
PHILOTHI OF ATHENS. ST. PHILOTHI is recognized for
her Philanthropy, her building of Convents, and Homes
for Mistreated Women, Homes for Seniors, Schools and
Monastaries. ST. PHILOTHI lived her whole life helping
her fellow man with Kindness and Mercy.
HER TIRELESS WORKS AND HER SACRIFICE CONTINUE
TO INSPIRE THE LADIES OF PHILOPTOCHOS.
ST. GEORGE’S LADIES PHILOPTOCHOS will honour
St. Philothi with Artoclasia and Drive - Thru Fundraiser
Dinner on Sunday, February 21. FUNDS RAISED ON THIS
DAY WILL BE DISTRIBUTED TO THE HOMES FOR DOMESTIC ABUSE etc., one being
THE CRABTREE CORNER run by the YWCA.
Drive - Thru Fundraiser Dinner
Sunday, February 21, 2021 pick up 2:00PM - 4:30PM
Hellenic Community Centre around the back
PASTITSO OR MOUSSAKA

Το ανάγλυφο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, μεταφέρθηκε για
φύλαξη και συντήρηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βραυρώνας.

Πηγή Φωτογραφιών: Υπουργείο Πολιτισμού
Πηγή:hellasjournal.gr

Vetral Ltd

Antonios Lentzakis

E-Mail: euroimports604@gmail.com

TEL: 604-600-5331

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

Repairs and Replacement: Broken glass-Foggy glass
Tiles Installations (Wall-Floors bathrooms)
Προσφέρουμε εγγυημένη και ταχύτατη
εξυπηρέτηση
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Γερμανία: Αμετάβλητη η κυβερνητική γραμμή
για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία
29.01.2021

Η γερμανική Βουλή συζήτησε το απόγευμα της Παρασκευής προτάσεις που κατέθεσαν
οι ΚΟ των Πρασίνων και του κόμματος Η Αριστερά για την απαγόρευση της εξαγωγής
γερμανικών όπλων στην Τουρκία και προπαντός έξι υποβρυχίων της «Κλάσης 214» της
γερμανικής εταιρείας ThyssenKrupp Marine Systems. Το αίτημά τους είναι παρόμοιο με
αυτό που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση επίσημα στο Βερολίνο τον περασμένο Οκτώβριο. Η
γερμανική κυβέρνηση το είχε απορρίψει. «Από στρατηγικής άποψης δεν το θεωρώ το σωστό
δρόμο», είχε δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας. Η επιβολή ενός εμπάργκο
σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ δεν είναι εύκολη. Εκτός αυτού, η Τουρκία θα αναζητούσε
άλλους προμηθευτές. Ο κ. Μάας είχε υποδείξει το παράδειγμα της αγοράς του ρωσικού
αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα, όταν η ΗΠΑ αρνήθηκαν να της
διαθέσουν δικά της συστήματα.

«Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προηγείται»
Στην ομιλία της στη βουλή η εισηγήτρια των Πρασίνων, Κάτια Κόιλ, καταλόγισε στον τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι επιδιώκει να καθιερώσει την Τουρκία ως περιφερειακή
ηγεμονική δύναμη. Προμηθεύοντας την Άγκυρα με υποβρύχια, η γερμανική κυβέρνηση τον
βοηθά να εκπληρώσει το στόχο του, επισήμανε η κ. Κόιλ. Εκτός αυτού αποδυναμώνει τη
διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στις συνομιλίες με την Τουρκία. Η γερμανική κυβέρνηση
θα πρέπει να ανακαλέσει την άδεια – ακόμη και στην περίπτωση που θα αναγκαστεί να
καταβάλει αποζημιώσεις: «Η ευρωπαϊκή ασφάλεια και αλληλεγγύη προηγούνται.»
Στο κείμενο της πρότασής τους οι Πράσινοι αναφέρουν επίσης ότι ο πρόεδρος Ερντογάν
«παραβιάζει στη χώρα του θεμελιώδη στάνταρτ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους
δικαίου και της δημοκρατίας και ότι ακολουθεί στη Συρία και τη Λιβύη μια πολιτική που
αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο.» Δεν απείλησε όμως μόνο «στρατιωτικά» την Ελλάδα – «έθεσε
πολεμικά πλοία σε γραμμή αντιπαράθεσης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ», τονίζεται στην
πρόταση.

Η Αριστερά προειδοποιεί για «νεοοθωμανικές αξιώσεις»
Εξίσου αιχμηρή ήταν η παρέμβαση της αντιπροέδρου της ΚΟ της Αριστεράς Σεβίμ
Ντάγκντελεν. «Παράλογη» χαρακτήρισε την επιμονή της γερμανικής κυβέρνησης να
εξακολουθεί να επιτρέπει την εξαγωγή υποβρυχίων στην Τουρκία, από τη στιγμή που το
κράτος-μέλος της ΕΕ Ελλάδα τα θεωρεί ως απειλή για την ασφάλειά της. Το ίδιο «παράλογη»
είναι η γερμανική στάση όσον αφορά την Κύπρο, όπου η Τουρκία έχει μεταφέρει στα
κατεχόμενα γερμανικά άρματα μάχης Leopard. Στη γραπτή επιχειρηματολογία του αιτήματος η
Αριστερά κατηγορεί την Άγκυρα για «νεοοθωμανικές αξιώσεις, που εκτείνονται από τη Βόρεια
Αφρική ως την Κεντρική Ασία», όπως και για στρατιωτική στήριξη «εμπόλεμων πλευρών» και
τη μεταφορά ισλαμιστών τζιχαντιστών σε πολεμικές ζώνες, όπως για παράδειγμα τη Συρία, τη
Λιβύη ή το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Συγκεκριμένα, η Αριστερά ζητά από τη γερμανική κυβέρνηση την επιβολή ενός γενικού
εμπάργκο όπλων για την Τουρκία που θα αφορά ακόμη και προϊόντα και τεχνογνωσία που
θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη μιας τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας.
Επιπλέον, η Αριστερά ζητά από τη γερμανική κυβέρνηση να μη «μπλοκάρει» στην ΕΕ την
επιβολή ενός εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Ως χώρες που μποϋκοτάρουν στην ΕΕ ένα
τέτοιο μέτρο κατονομάζονται η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα. Η Αριστερά ζητά
από τη γερμανική κυβέρνηση να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου αυτές οι χώρες να
αλλάξουν στάση.

Η Γερμανία θα πρέπει να παραμείνει «αξιόπιστος εταίρος»
Εκ μέρους των κυβερνητικών κομμάτων μίλησαν μόνο βουλευτές των Χρτιστιανοδημοκρατών.
Ο εκπρόσωπος των Σοσιαλδημοκρατών επέλεξε να καταθέσει γραπτώς το κείμενο της
ομιλίας του. Υποστηρίζοντας την κυβερνητική γραμμή,
ο χριστιανοδημοκράτης Κλάους-Πέτερ Βίλς επισήμανε πως η Γερμανία και η Τουρκία ανήκουν
στο ΝΑΤΟ και συνεπώς δεν μπορεί το ένα μέλος να επιβάλει στο άλλο εμπάργκο όπλων.
Εκτός αυτού η Γερμανία θα πρέπει να παραμείνει «αξιόπιστος εταίρος», τηρώντας συμφωνίες
που έχει υπογράψει. Η δε κομματική του συνάδελφος Γκίζελα Μαντέρλα υποστήριξε,
πως οι γερμανικές «εξαγωγές όπλων αποτελούν πρωταρχικά ένα μέσο της στρατιωτικής
συνεργασίας με στρατηγικά σημαντικούς εταίρους», όπως είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ. «Σε αυτά εξακολουθεί ακόμα να συμπεριλαμβάνεται και η Τουρκία», δήλωσε, για να
παραδεχτεί όμως στη συνέχεια πως «ενδεχομένως» σήμερα
η γερμανική κυβέρνηση δεν θα είχε εγκρίνει την πώληση υποβρυχίων. Επίσης επισήμανε
πως από το 2016 και μετά η Γερμανία έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τις εξαγωγές
όπλων στην Τουρκία.
Οι προτάσεις των Πρασίνων και του κόμματος «Η Αριστερά» παραπέμφθηκαν προς
περαιτέρω συζήτηση στην επιτροπή Οικονομίας και Ενέργειας.
Πηγή: Deutsche Welle

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Λιβυκό δικαστήριο ακύρωσε το τουρκολιβυκό Μνημόνιο
27.01.2021
Άκυρα έκρινε δικαστήριο στη Λιβύη τα διατάγματα της κυβέρνησης Σάρατζ για το
τουρκολιβυκό Μνημόνιο καθώς και για τη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την
Τουρκία.
Σύμφωνα με το 218tv.net, το Εφετείο Al-Bayda εξέδωσε απόφαση υπέρ της Βουλής των
Αντιπροσώπων μετά την αγωγή που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Σώματος προκειμένου να
κηρυχθεί άκυρο το τουρκολιβυκό Μνημόνιο.
Επιπλέον, την απόφαση δημοσιεύει και το λιβυκό κοινοβούλιο που εδρεύει στην Ανατολική
Λιβύη.
Τον Δεκέμβριο του 2019, η Τουρκία υπέγραψε με την Κυβέρνηση της Τρίπολης δύο Μνημόνια
για την άμυνα και την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών.
Η συμφωνία αυτή απορρίφθηκε από αρκετές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπτρος
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και χαρακτηρίστηκε ως μια «παράνομη» πράξη που
παραβίαζε τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων μεσογειακών χωρών.
Με πληροφορίες από EgyptToday.com

Συναγερμός στις Βρυξέλλες :
Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό
με πολλούς τραυματίες
Ανησυχία επικρατεί στις Βρυξέλλες μετά από επίθεση
με μαχαίρι που έλαβε χώρα, το απόγευμα της Δευτέρας
ΤοΒΗΜΑ Team
01.02.2021,
Συναγερμός
έχει σημάνει
στις Βρυξέλλες,
το απόγευμα
της Δευτέρας,
μετά από
επίθεση
με μαχαίρι
στο μετρό.
Σύμφωνα με
τις πρώτες
πληροφορίες,
από την
επίθεση φέρεται να έχουν τραυματιστεί αρκετά άτομα,
χωρίς πάντως οι Αρχές να δίνουν προς το παρόν ακριβή
αριθμό.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα LeSoir, η αστυνομία
εξουδετέρωσε τον οπλισμένο με μαχαίρι δράστη
στο σταθμό του μετρό Gare de l’Ouest στο Molenbeek-Saint-Jean.
Από την επίθεση, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες,
ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να είναι σε θέση να
δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κομμένο κεφάλι στη Γαλλία
Σημειώνεται πως συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη
Γαλλία, καθώς βρέθηκε κομμένο κεφάλι στη μέση του
δρόμου, με τις Αρχές πάντως να αποκλείουν το σενάριο
τρομοκρατικής επίθεσης.

Πρωτοβουλία Ματαρέλα
για τη σύσταση νέας
κυβέρνησης στην Ιταλία
Πρωτοβουλία για να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης νέας κυβέρνησης από την
πλειοψηφία που στήριζε την κυβέρνηση
του Τζουζέπε Κόντε ξεκίνησε ο ιταλός
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο
Ματαρέλα.
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Πρωτοβουλία για να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης
νέας κυβέρνησης από την πλειοψηφία που στήριζε
την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε ξεκίνησε ο ιταλός
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.
Ειδικότερα, ο κ. Ματαρέλα θα αναθέσει διερευνητική
εντολή στον πρόεδρο της Βουλής Ρομπέρτο Φίκο,
ενώ αν οι ενέργειες του Φίκο αποτύχουν, τότε θα δοθεί
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Τζουζέπε Κόντε.
Νωρίτερα, η αντιπροσωπεία του «Κινήματος Πέντε
Αστέρων» τόνισε στη συνάντηση που είχε με τον
Σέρτζιο Ματαρέλα, ότι τάσσεται υπέρ των προσπαθειών
για σύσταση νέας κυβέρνησης, και με την συμμετοχή
του κόμματος «Ζωντανή Ιταλία», του Ματέο Ρέντσι.
Η θέση των «πεντάστερων», δηλαδή, είναι ότι η
προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης θα πρέπει
να ξεκινήσει από την μέχρι τώρα κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, υπό τον όρο ότι η πρωθυπουργία θα
ανατεθεί και πάλι στον Τζουζέπε Κόντε.
Η «Ζωντανή Ιταλία» σχολίασε ότι «πρόκειται για θέση
και απάντηση η οποία χαρακτηρίζεται από συνοχή» και
πρόσθεσε ότι τώρα θα πρέπει να εξακριβωθούν
οι χειρισμοί των οποίων θα τύχουν οι επόμενες φάσεις.
Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία της ιταλικής
συντηρητικής παράταξης (Λέγκα, Αδέλφια της Ιταλίας
και Φόρτσα Ιτάλια) στην συνάντησή της με τον Ιταλό
πρόεδρο τόνισε ότι τάσσεται υπέρ των πρόωρων
εκλογών, αλλά αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, «θα
εκτιμήσει με κάθε πρέποντα σεβασμό τις αποφάσεις
του προέδρου της δημοκρατίας».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι το 2020
Για τους 1.000 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο,
οι περιουσίες τους μέσα σε μόλις εννέα μήνες επανήλθαν
σε επίπεδα-ρεκόρ, την ίδια στιγμή κατά την οποία οι
φτωχότεροι θα χρειαστούν πάνω από δέκα χρόνια για να
συνέλθουν από τον αντίκτυπο της υγειονομικής και της
συνεπακόλουθης οικονομικής κρίσης
26.01.2021
Οι λίγοι πλούσιοι του κόσμου όχι μόνο αντιστάθμισαν ήδη
τις απώλειές τους λόγω πανδημίας, αλλά κατόρθωσαν ακόμα
και να αυξήσουν τις περιουσίες τους, διευρύνοντας περαιτέρω
τις ανισότητες με τον υπόλοιπο πληθυσμό
στο πλανήτη.
Αυτήν την εικόνα αποτυπώνει η έκθεση της διεθνούς
οργάνωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, Oxfam,
η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, συμπίπτοντας με
την έναρξη των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ, το οποίο φέτος διεξάγεται ψηφιακά και όχι διά ζώσης
στο Νταβός της Ελβετίας, όπως συνηθίζεται.
Ολοκληρώνεται δε την Παρασκευή. Η διεθνής οργάνωση
διατύπωσε και πάλι την πρότασή της να φορολογηθούν
περισσότερο οι μεγάλες περιουσίες, ώστε να καταπολεμηθεί
ένας εξίσου σοβαρός ιός, ο «ιός της ανισότητας».
«Για τους 1.000 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο
οι περιουσίες τους μέσα σε μόλις εννέα μήνες επανήλθαν σε
επίπεδα ρεκόρ, την ίδια στιγμή κατά την οποία οι φτωχότεροι
θα χρειαστούν πάνω από δέκα χρόνια για να συνέλθουν από
τον αντίκτυπο της υγειονομικής και της συνεπακόλουθης
οικονομικής κρίσης», υπογραμμίζει
η Oxfam.
Δυσθεώρητη αύξηση
Μιλώντας σε παγκόσμια κλίμακα, οι δισεκατομμυριούχοι είδαν
τις περιουσίες τους να αυξάνονται κατά 3,9 τρισ. δολάρια από
τη 18η Μαρτίου ώς την 31η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τη
διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση, της οποίας οι υπολογισμοί
βασίζονται στα στοιχεία του αμερικανικού περιοδικού Forbes
και της ελβετικής τράπεζας Crédit Suisse. Ας δούμε, λόγου
χάριν, πώς κατατάσσονται ζάπλουτοι, στους οποίους πρώτος
εμφανίζεται ο Ελον Μασκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος
της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, και δεύτερος έρχεται ο Τζεφ
Μπέζος, ο δημιουργός της Amazon. Tρίτος ο Γάλλος Μπερνάρ
Αρνό, δημιουργός του ομίλου ειδών πολυτελείας και υψηλής
ραπτικής LVMH, που προσφάτως ολοκλήρωσε την εξαγορά
της κοσμηματοποιίας Tiffany.
Στη Γαλλία ειδικότερα οι εκεί δισεκατομμυριούχοι αποκόμισαν
175 δισ. ευρώ επιπλέον την υπό εξέταση περίοδο,
υπερβαίνοντας τα επίπεδα πλούτου τους πριν από
την πανδημία του κορωνοϊού. Οπως υπογραμμίζει η Oxfam,
πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση μετά τις αντίστοιχες
στις ΗΠΑ και στην Κίνα.
Οι ανισότητες και το εισοδηματικό χάσμα οξύνονται, όπως
γίνεται ορατό και η Oxfam φέρνει στο προσκήνιο τις προτάσεις
των οικονομολόγων Τομάς Πικετί και Γκαμπριέλ Ζικμάν για
να αυξηθούν δηλαδή οι φορολογικοί συντελεστές για τους
πλουσιότερους.
«Η κρίση του (νέου) κορωνοϊού πρέπει να αποτελέσει σημείο
καμπής ως προς τη φορολογία των πλουσιότερων ανθρώπων
και των μεγάλων επιχειρήσεων», τονίζει η Οxfam.
«Πρέπει να δώσει την ευκαιρία να υπάρξει επιτέλους δίκαιη
φορολόγηση, να σηματοδοτήσει τη στιγμή, οπότε η κούρσα
των φορολογικών συντελεστών προς τον πάτο θα τερματιστεί
και θα αρχίσει η κούρσα προς την κορυφή».
Η φορολόγηση των ζάπλουτων μπορεί να λάβει διάφορες
μορφές, από τους συντελεστές επί της περιουσίας και
των χρηματοοικονομικών συναλλαγών έως την επιβολή
μέτρων για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής, όπως αναφέρεται
στην έκθεση.
Η Oxfam επικαλείται την Αργεντινή, η οποία επέβαλε έκτακτη
εισφορά αλληλεγγύης στις μεγάλες περιουσίες, προσδοκώντας
να συγκεντρώσει σχεδόν 3 δισ. δολάρια για την ανακούφιση
των πληγέντων από την πανδημία και την κάλυψη σε δαπάνες
ιατροφαρμακευτικού υλικού.
Στη Γαλλία το 2018 καταργήθηκε ο φόρος στις μεγάλες
περιουσίες, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει
αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο να αυξήσει τους φόρους για
τους πλουσιότερους.
Τέλος, ευκαιρίας δοθείσης με την έκθεση, η Oxfam
Γαλλίας ξεκίνησε εκστρατεία για να καταγγείλει το θέμα
των ανισοτήτων, χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο σύνθημα.
«Ελευθερία, ανισότητες, αδελφοσύνη» είναι η επικριτική
παράφραση της ρήσης, που συνοψίζει τα ιδεώδη της Γαλλικής
Επανάστασης.
Πηγή: Καθημερινή

Ή τώρα ή ποτέ για το κλίμα, λέει ο Τζον Κέρι
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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, κρατούσε στην αγκαλιά
την εγγονή του όταν έβαζε την υπογραφή στη
Συμφωνία των Παρισίων για την αντιμετώπιση
της κλιματικής κρίσης. Μεσολάβησε η τετραετία
Ντόναλντ Τραμπ και τώρα ο Κέρι επέστρεψε ως
απεσταλμένος της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν,
αρμόδιος για το κλίμα, με ένα μήνυμα: «Η
σύνοδος της Γλασκώβης θα είναι εξαιρετικά
σημαντική», είπε. «Κατά την άποψή μου είναι η
τελευταία καλή ευκαιρία να συνεργαστούμε για
να αποτρέψουμε τις χειρότερες συνέπειες της
«Τρία χρόνια χάθηκαν γιατί είχαμε τον Ντόναλντ
κλιματικής κρίσης».
Τραμπ», σημείωσε ο πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ,
Τζον Κέρι (φωτ. EPA).
Η σύνοδος για την αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης (COP 26) θα διεξαχθεί στη σκωτσέζικη πόλη
το φθινόπωρο, με αναβολή ενός έτους λόγω πανδημίας. «Πριν από τρία χρόνια μάθαμε ότι ο
κόσμος έχει 12 χρόνια περιθώριο να αποφύγει τις χειρότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης»,
προσέθεσε
ο Κέρι, αναφερόμενος στην έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική
Αλλαγή (IPCC) του 2018. Σύμφωνα με αυτήν, εάν δεν υπάρξει δραστική μείωση ρύπων έως
το 2030, δεν πρόκειται να αποφευχθεί η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα
πολύ καταστροφικότερα από τα σημερινά.
«Τρία από τα χρόνια χάθηκαν γιατί είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν πίστευε τίποτε από
όλα αυτά. Τώρα μας μένουν εννέα χρόνια για να κάνουμε αυτό που λέει η επιστήμη ότι πρέπει
να κάνουμε», σημείωσε ο Κέρι.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν δεν σκοπεύει να περιμένει ώς τη σύνοδο της Γλασκώβης για
να συζητήσει σε διεθνές επίπεδο το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Τον Απρίλιο θα συγκαλέσει
σύνοδο ηγετών στην Ουάσιγκτον, η οποία θα συμπίπτει χρονικά με την Ημέρα της Γης.
Τα πρώτα βήματα του Μπάιντεν για τον περιορισμό των ρύπων, την κατάργηση σχεδίων για
νέους αγωγούς και την επάνοδο των ΗΠΑ στη Συμφωνία των Παρισίων βρήκαν απήχηση στην
κοινωνία
των πολιτών και σε αστέρες από τον χώρο του θεάματος.
«Η στιγμή να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση είναι τώρα», έγραψε απευθυνόμενος στον
νέο Αμερικανό πρόεδρο ο ηθοποιός Λεονάρντο ντι Κάπριο, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει
στην ταινία «Τιτανικός». «Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας πρέπει να βλέπουν αυτή τη στιγμή
ως το έτος που σώθηκε ο κόσμος».
Πηγή: Η Καθημερινή

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού
του Υπουργείου Εξωτερικών συμμετείχε
σε μια αξιοσημείωτη δράση δημόσιας
διπλωματίας και συγχρόνως σημαντική
ευκαιρία ανάδειξης του ελληνικού
πολιτισμού, την εκδήλωση – γκαλά για το
Νέο Έτος των χωρών της Πρωτοβουλίας
«17+1», δηλαδή των χωρών της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και
της Κίνας, που πραγματοποιήθηκε στην
πόλη Κουνσάν της επαρχίας Τζιανγκσού
της Κίνας.
Χαιρετίζοντας διαδικτυακά την εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννης Χρυσουλάκης [https://mp.weixin.
qq.com/s/i4VOxBOEcVuk8gyBk5JldQ], μίλησε για τον ελληνικό πολιτισμό, «τον
φωτοδότη του κόσμου» και για την Ελλάδα, «την γενέτειρα της φιλοσοφίας, του
θεάτρου και της δημοκρατίας». Όπως τόνισε ο κ. Χρυσουλάκης, «οι Έλληνες είναι
υπερήφανοι για τον πολιτισμό τους, ο οποίος πάντα περιστρέφεται γύρω από την
ελεύθερη σκέψη και τη δημιουργία».
Στο πολιτιστικό σκέλος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μουσικοχορευτικό δρώμενο
βασισμένο στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Ζορμπάς», από τη χορευτική ομάδα του
γνωστού στην Κίνα Πανεπιστημίου Μειονοτήτων Πεκίνου (Dance Academy of Minzu
University of China). Καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας τη χορευτική ομάδα, ο
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού τόνισε ότι το
συγκεκριμένο έργο «αντικατοπτρίζει την ελληνική ψυχή που είναι δυνατή και γεμάτη
πάθος για τη ζωή». Ο Ζορμπάς, εξήγησε, ήταν υπαρκτό πρόσωπο, που ενέπνευσε
βαθιά τον συγγραφέα του ομώνυμου βιβλίου, Νίκο Καζαντζάκη, όπως ενέπνευσε
επίσης και τον παγκοσμίου φήμης Έλληνα συνθέτη από το νησί της Κρήτης, Μίκη
Θεοδωράκη.
Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο αρμόδιος φορέας για τις πολιτιστικές σχέσεις
και ανταλλαγές πολιτών μεταξύ της Κίνας και Χωρών Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης (China-CEEC Cooperation People-to-People Exchange & Experience Centre), το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών και οι τοπικές αρχές της πόλης
Κουνσάν.
Η Ελληνική Πρεσβεία Πεκίνου και το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας συνέδραμαν
την πολιτιστική προβολή της Ελλάδας, εφοδιάζοντας τους επικοινωνιακούς
συντελεστές και διοργανωτές της εκδήλωσης με οπτικοακουστικό υλικό για την
προετοιμασία της χορευτικής παράστασης.
Τα κινεζικά ΜΜΕ [http://news.cri.cn/special/e072e87c-d279-427c-90f4-07c05b2ca1fb.html], υπογράμμισαν τη διάσταση του πολιτισμού στις σχέσεις Κίνας και
χωρών ΚΑΕ, τη σημασία των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και επαφών, ειδικά
σε επίπεδο πολιτών, και την κεντρική θέση της οικονομικής ανάπτυξης και
τεχνολογικής συνεργασίας στο Μηχανισμό Συνεργασίας «17+1».
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ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ...
Απ' το βορινό μπαλκόνι

Καλλιακούδα,Χελιδόνα

Φαίνεται το πρώτο χιόνι

Έχουνε τα πρώτα χιόνια

Στις πλαγιές του

Και τρομάζουν τη βροχή

Βελουχιού

Μη τα λιώσει την αυγή

ΒΙΒΛΙΟ

«Ο Καραγκιόζης με σώζει»

Του ψηλότερου βουνού
Από τ' άλλο του βοριά

Τ' άλλα τα μικρά βουνά

Άλλα δυό ψηλά βουνά

Τα ζηλεύουν τα τρανά

Χιονισμένα στην κορφή

Που φορέσαν γιορτινά

Φαίνονται απ' το πρωϊ

Απ' τη χθεσινή βραδιά
Ο Σωτήρης Σπαθάρης φωτογραφημένος στην αυλή του σπιτιού του στην Κηφισιά την εποχή
του ’60 (φωτ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΩΝΑ).

/ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ποίημα μου από το βιβλίο μου
“ Οι λέξεις πινελιές....Οι στίχοι ζωγραφιές...”/

Σάκης Ιωαννίδης
26.01.2021
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ
Τα απομνημονεύματά μου
Επιμέλεια-εισαγωγή: Γιάννης Κόκκωνας
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
σελ. 712
«Από τότε που ο ζωγράφος Νάκης μου ’πε πως αυτό

το γράψιμο που κάνω έχει μεγάλη αξία, το γράψιμο
έγινε ο έρωτάς μου και μέρα νύχτα έγραφα», λέει ή
μάλλον γράφει ο Σωτήρης Σπαθάρης καθώς ξεκινάει να
περιγράφει με δικά του λόγια τη γνωριμία του με τον
ποιητή Αγγελο Σικελιανό. «Εμένα η χαρά μου ήτανε
τόση μεγάλη, γιατί ενώ περνάγαμε από τον Πλάτανο
και με βλέπανε όλοι οι Κηφισιώτες πως εγώ, ο παλιοΣπαθάρης, βάσταγα αγκαζέ ποιόνε; τον Σικελιανό».
Φωτ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΩΝΑ.

ΘΛΙΨΗ
Έχω μια θλίψη που με ζώνει.
Έχω μια θλίψη φοβερή.
Που την ψυχή μου έχει μαγκώσει
και την παιδεύει βράδυ πρωί.
Έχω μια θλίψη που ναι σαν κύμα.
Ασπρογαλάζια και ζηλευτή.
Που όλο με νάζι με αγκαλιάζει
αλλά με πνίγει η πονηρή.
Έχω μια θλίψη που την μαλώνω.
Κάνει πως φεύγει μα είναι δω.
Κι εκεί που λέω πως της ξεφεύγω
βγαίνει μπροστά μου και δεν μιλώ.
Έχω μια θλίψη και τίποτα άλλο.
Φτωχή σε όλα μα σ αγαπώ.
Κι ότι κι αν γίνει κι ότι κι αν έρθει
μ’ αυτήν τη θλίψη θα σε κρατώ...
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Ο καραγκιοζοπαίκτης Σωτήρης Σπαθάρης (1887-1974) είναι ο πρώτος Ελληνας λαϊκός
καλλιτέχνης που έγραψε εκτενή κείμενα για τη ζωή και την τέχνη του, όπως σημειώνει στον
πρόλογο του πολυτελούς τόμου «Σωτήρης Σπαθάρης – Τα απομνημονεύματά μου», που
κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ο φιλόλογος
και ιστορικός Γιάννης Κόκκωνας, ο οποίος έκανε και την επιμέλεια όλης της έκδοσης. Αυτή
η διαπίστωση από μόνη της θα ήταν αρκετή για να διαβάσουμε τον τρόπο με τον οποίο
περιέγραψε τη ζωή του ένας άνθρωπος που γεννήθηκε ορφανός, μεγάλωσε σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας, μάθαινε ανάγνωση από τους σταυρούς του Β΄ Νεκροταφείου Αθηνών,
αλλά έδωσε μια διαφορετική πνοή στη λαϊκή τέχνη του Καραγκιόζη, την οποία εντόπισαν
οι ευαίσθητες κεραίες του Σικελιανού, του Τσαρούχη, του Σεφέρη, της Παπαδημητρίου
και άλλων πνευματικών ανθρώπων της εποχής. Ωστόσο, όπως σπεύδει να διευκρινίσει ο κ.
Κόκκωνας, αυτή η διαπίστωση είναι ήδη γνωστή, καθώς τα απομνημονεύματα του Σπαθάρη
εκδόθηκαν πρώτη φορά το 1960 από τις εκδόσεις Πέργαμος και από τότε ανατυπώθηκαν από
άλλους τρεις εκδοτικούς οίκους (Βέργος, Οδυσσέας, Αγρα).
Δύο είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τον τόμο των 712 σελίδων με τις αναμνήσεις
του Σπαθάρη. Το πρώτο και εκτενέστερο είναι η πρώτη δημοσίευση δύο μορφών των
απομνημονευμάτων του Σωτήρη Σπαθάρη, προγενέστερων και πληρέστερων εκείνων του
’60, που διασώθηκαν σε δύο σύνολα αυτόγραφων χειρογράφων. Τα πρώτα χειρόγραφα,
που θεωρούνταν χαμένα, είναι του 1944, ενώ τα δεύτερα, πιο πλούσια και με περισσότερες
λεπτομέρειες, δημιουργήθηκαν το 1950-1955 και μέχρι
πρότινος αγνοούνταν η ύπαρξή τους. Ως εκ τούτου, το δεύτερο
χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η μεγάλη περιπέτεια της
έκδοσης της σπαθάρειας βιογραφίας, χωρίς τις επεμβάσεις του
’60, που μοιάζει εξόχως μυθιστορηματική και αποτελεί την
εισαγωγή του τόμου.
Ο «Νάκης», δηλαδή ο ζωγράφος και καθηγητής σχεδίου στο
Κολλέγιο Αθηνών Νίκος Καρτσωνάκης, ήταν ο πρώτος που
παρακίνησε τον Σπαθάρη να γράψει τα απομνημονεύματά του
το 1944. Ως καλλιτέχνη πρώτος τον είχε προσέξει ο Γιάννης
Τσαρούχης στις αρχές του ’30 και έφερε σε επαφή τον φτωχό
καραγκιοζοπαίχτη και οικοδόμο με τη Βιργινία Ζάννα και τη
συγγραφέα Ελλη Παπαδημητρίου.
Ο Σπαθάρης όμως έρχεται σε σύγκρουση με τον Νάκη και τη βιογραφία του αναλαμβάνει
το ’50 ο νεαρός δικηγόρος, λογοτέχνης Λάμπης Χρονόπουλος, που τότε βρισκόταν στην

(Συνέχεια στη σελίδα 18)

«Η λευτεριά του Έλληνα κι η λευτεριά
του ανθρώπου, παιδιά μεγάλου
κόπου»
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January 9, 2021 Δημήτριος Νατσιός
Από ένα εξαιρετικό στιχούργημα του Παλαμά είναι κλεμμένος ο τίτλος. («Ιερές
κλεψίες» έλεγε ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, την προσφυγή στους τρανούς
του Γένους). Είναι αφιερωμένο στην ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και
στην ημέρα του ευαγγελισμού της πατρίδος, όταν γιορτάζουμε τα δύο «χαίρε». Το
«χαίρε» του αρχαγγέλου και το «χαίρε» του εθνικού μας ποιητή.
«Σβήνουν δυο νύχτες, και δυο αυγές προβάλλουν στον αγέρα.
Δυο λευτεριές που σμίγουνε μέσα στην ίδια μέρα.
Δυο λευτεριές ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλου κόπου,
η λευτεριά του Έλληνα κι η λευτεριά του ανθρώπου».
Μια παρένθεση. Δεν θέλω να ασχοληθώ με την τρέχουσα επικαιρότητα. Γράφτηκαν και
γράφονται πολλά. Ακούω πολύ κόσμο να μονολογεί: δεν βλέπω τηλεόραση με τους νεκροθάφτες
δημοσιογράφους που νυχθημερόν μας κουκουλώνουν με σάβανα και ασθένειες. Κουραστήκαμε να
διαβάζουμε γνώμες αντιφατικές. Ακόμη περισσότερο τρομοκρατείται ο λαός, αντί να καθησυχάζεται,
με προφητείες και αυθαίρετες προβλέψεις από αδαείς και «ου κατ’ επίγνωσιν», ζηλωτές. Θυμάμαι από
το Γεροντικό μια φράση: «Το διδάξαι τον πλησίον όμοιον εστί του ελέγξαι», του αγίου αββά Παμβώ.
Δεν ισοπεδώνω τίποτε ούτε κατακρίνω κανέναν. Εν μέσω σύγχυσης και πληθώρας γνωμών, λάμπουν
και τα πραγματικά πετράδια. Νουνεχείς και σοβαροί επιστήμονες, θεολόγοι και πιστοί άνθρωποι,
γράφουν με περισσή περίσκεψη. Οι σοβαροί επιστήμονες λιώνουν στα εργαστήριά τους, οι καλύτεροι
θεολόγοι είναι «τα βοτσαλάκια της ερήμου», όσοι επιδίδονται σε ανείπωτους ασκητικούς αγώνες.
Αυτούς να ακούμε και να εμπιστευόμαστε και ο νοών νοείτω.
Είμαι μάχιμος δάσκαλος και με ενδιαφέρει, πρωτίστως, το τι παιδεία προσφέρουμε στα παιδιά του
λαού μας. Φέτος 200 χρόνια μετά την Ευλογημένη Επανάσταση του ’21, είναι μια λαμπρή ευκαιρία να
σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, να αρωματίσουμε τους μαθητές μας με την ευωδία των ηρώων. Μαύρισε,
φαρμακώθηκε η ψυχή των παιδιών εδώ και ένα χρόνο με τους εγκλεισμούς, τις απειλές, τις βλοσυρές
μάσκες, τους θανάτους, την οικονομική φρίκη. Ας μπει και λίγο φως στα σπίτια και τα σχολεία. Όχι
για να κρυβόμαστε υποκριτικά, αλλά γιατί ο νους των μικρών μαθητών δεν χωράει το κακό, δεν
μπορεί, για να χρησιμοποιήσω μια φράση του συρμού, να το διαχειριστεί. Γνωρίζω από την εμπειρία
μου πόσο «θεραπευτική» είναι η διδασκαλία που στηρίζεται σε κείμενα βιωματικά, που αναδεικνύουν
το πνευματικό περιεχόμενο της εορτής ή της επετείου. Ένα υπουργείο, όντως εθνικής παιδείας, θα
είχε ετοιμάσει ήδη και θα το διαμοιράζαμε στους μαθητές μας, ένα ανθολόγιο-αφιέρωμα στον βίο
και πολιτεία των ελευθερωτών μας. Να κλείναμε, για ένα εξάμηνο, τα βαρετά και φλύαρα, άχρηστα
και αντιπαιδαγωγικά βιβλία τους και να διδάσκαμε, ναι! και ως γλωσσικό μάθημα, λόγια και φράσεις
του Κολοκοτρώνη συνοδευόμενα από την μάχη στα Δερβενάκια. Λόγια του Καραϊσκάκη μαζί με την
εποποιία στην Αράχωβα. Του αντρειωμένου «Δυσσέα», όταν πολιορκούσε την Ακρόπολη. Του «Ρήγα»
οι στοχασμοί και «συλλογισμοί» για την ελευθερία.
Μιλάμε για την αμώμητο πίστη μας. Τι πιο ωραίο να μάθει και να κρατήσει ολοζωής στην μνήμη του,
το μικρό παιδί, το παράδειγμα του Γέρου του Μοριά.
Γράφει ο μεγάλος δάσκαλος του Γένους μας, Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ Οικονόμων, για την πίστη
του Κολοκοτρώνη:
«Χρόνια πολλά πριν τον εύρει ο θάνατος, τον πρόβλεπε, κι ετοίμαζε την ψυχή του και μετανοούσε.
Φιλιώτανε, με τους παλιούς εχθρούς του, με κάθε άνθρωπο πού ‘χε ψυχραθεί. Γι’ αυτό το σκοπό
έκαμετελευταία και ταξίδι στα νησιά, και στο Μοριά, κι αντάμωσε τους παλιούς συναγωνιστές,
φίλους, γνωρίμους του κι εχθρούς του, και συγχώρεσε και συγχωρέθηκε. Και χαιρέτησε τον τόπο
του γιατελευταία φορά. Συχνά εξομολογιότανε και μεταλάβαινε. Αυτό το ’καμε και την τελευταία
Μεγάλη Σαρακοστή, πριν πεθάνει».
Θέλουμε να αναδείξουμε ότι ο αγώνας ήταν εθνικός, όλοι οι Έλληνες αγωνίζονται. Ότι και η
προδομένη Μακεδονία μας συμμετείχε. Να, το ιστορικό παράδειγμα, που θα συγκινήσει τους μαθητές.
Η περίφημη Καρατάσαινα, γυναίκα και μάνα ηρώων. Συνελήφθη, κατά την καταστροφή της Νάουσας,
τον Απρίλιο του 1822 και οδηγήθηκε, μαζί με πλήθος αιχμάλωτα γυναικόπαιδα στην Θεσσαλονίκη.
Πιέστηκε να αλλαξοπιστήσει. Αρνήθηκε. «Γι’ αυτό», γράφει ο αυτόπτης Γάλλος Πουκεβίλ στην
ιστορία του «εβύθισαν εντός σάκκου, τον οποίον είχαν γεμίσει με όφεις, την σύζυγο του οπλαρχηγού
Καρατάσου. Ο Αβδούλ Λουμπούτ ήλπιζεν ότι ο θάνατός της, θα επήρχετο κατόπιν φρικτών πόνων
και βασάνων. Αλλά αι πληγαί πλήθους εχιδνών έχυσαν τόσον δηλητήριον εις τας φλέβας της
μάρτυρος, ώστε περιέπεσεν εις λήθαργον και απέθανεν ανωδύνως, λυτρωθείσα ούτω των δημίων
της, υπέρ των οποίων δεν έπαυσεν να προσεύχεται θερμώς, επικαλούμενη το όνομα του Θεού και
της Παναγίας μέχρι της τελευταίας ώρας. Ούτως απέθνησκον αι χριστιαναί γυναίκες».
Να διδάξουμε τι σημαίνει Έλληνας πολιτικός. Ότι τούτος ο τόπος δεν μπορεί να αναστηθεί, γιατί, μετά
τον Καποδίστρια, καταντήσαμε, κατά τον Μακρυγιάννη, «κοπέλια των ξένων».
«… Ο γιατρός του, του είπε να βελτιώσει λίγο την τροφή του, ήταν επείγουσα ανάγκη για την υγεία
του. Κι εκείνοςαπήντησε αποφασιστικά: Τότε μονάχα θα βελτιώσω την τροφή μου, όταν θα είμαι
βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένα Ελληνόπουλο που να πεινάει …».
Είμαστε σε βαθύ σκοτάδι. Αλλά το βαθύ σκοτάδι προμηνύει την αυγή. Ξημερώνει, που θα πει
ημερώνει, καλοσυνεύει ο Θεός την πλάση του. Ξέρουμε, εμείς οι Ρωμιοί, τον δρόμο για να βγούμε
στο ξέφωτο. Και αυτό μας το δίδαξαν εκείνοι, οι μεταξένιοι ήρωές μας. Να, τι μας κανοναρχούν, από
την «άκρα σιωπή» τους.
«Μεσολόγγι. Ήταν πρωί, Σάββατο του Λαζάρου, 10 Απριλίου του 1826, όταν συγκροτήθηκε το
αθάνατο εκείνο συμβούλιο αποφάσεως. Ήταν ένα συμβούλιο θανάτου. Οι καπεταναίοι είχαν αναλάβει
να διερευνήσουν, με ανιχνευτές την ύπαρξη μυστικού δρόμου-διόδων για ακίνδυνο πέρασμα των
Ελεύθερων Πολιορκημένων στην ελευθερία.
Κανένας όμως δεν έφερε ελπιδοφόρα πληροφορία. Οι λόγχες και οι στενωποί φυλάγονταν άγρυπνα
από τους Μωχαμετάνους. Γενική ήταν η κατήφεια και η σιωπηλή θλίψη. Την σιωπή της στιγμής
έσπασε η βροντώδης και σταθερή φωνή του αρχηγού της Φρουράς, του Θανάση Ραζηκότσικα.
– Υπάρχει δρόμος ωρέ!
– Ποιος είναι, στρατηγέ, και δεν τον λες τόση ώρα; Διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι παριστάμενοι.
– Είναι ο δρόμος του Θεού, φωνάζει».
Μόνο αν βαδίσουμε τον δρόμο του Θεού, θα αναστηθούμε, θα ελευθερωθούμε ως λαός και ορθόδοξοι
χριστιανοί…
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος- Κιλκίς – Μέλος του ΙΗΑ

ST. GEORGE’S LADIES PHILOPTOCHOS

Drive - Thru Fundraiser Dinner
Sunday, February 21, 2021 pick up 2:00PM - 4:30PM
Hellenic Community Centre around the back
PASTITSO OR MOUSSAKA
VEGETABLES
CAESAR SALAD
PITA BREAD
BAKLAVA
$20

ΓΑΛΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
Μέρος απο την Συνέντευξη Φλοράνς Παρλί στην «Κ»:
Συμπαραγωγή για τις φρεγάτες
«Στα θέματα άμυνας, οι
ελληνογαλλικές σχέσεις έχουν
ανέλθει στο ανώτερο επίπεδό
τους εδώ και μία δεκαετία»,
υπογραμμίζει η Γαλλίδα υπουργός
Αμυνας Φλοράνς Παρλί (φωτ. A.P.
Photo / Francois Mori).
Αθανάσιος Έλλις , Βασίλης Νέδος
26.01.2021
Η Γαλλία προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των ήδη στενών
σχέσεών της με την Ελλάδα, τονίζει σε συνέντευξή της στην «Κ» η
Φλοράνς Παρλί, λίγο μετά την υπογραφή στην Αθήνα της σύμβασης
πώλησης 18 μαχητικών τύπου Ραφάλ. Η Γαλλία είναι έτοιμη
για την πώληση και της νέας γενιάς φρεγατών FDI στην Αθήνα,
ενώ συζητάει και το ενδεχόμενο προγραμματισμού μέρους της
παραγωγής τους στην Ελλάδα.
Η κ. Παρλί επισημαίνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η ελληνική
αεροπορία θα συμμετάσχει στην πολυεθνική άσκηση «Skyros» με
εύρος από την Ελλάδα έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την
Ινδία, ενώ τον Φεβρουάριο ελληνική φρεγάτα θα ενταχθεί στην
ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ». Η Γαλλίδα
υπουργός κάνει λόγο και για τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων
από την Ελλάδα στις επιχειρήσεις στο Μάλι, ενώ επισημαίνει
ότι οι επαφές για την επισημοποίηση μιας διμερούς συμφωνίας
ασφαλείας συνεχίζονται. Για τη στάση της Τουρκίας, η κ. Παρλί
τονίζει ότι η ρητορική του καθησυχασμού είναι θετική, αλλά
πρέπει να επιβεβαιώνεται και από γεγονότα. Επί τούτω, η κ. Παρλί
υπογραμμίζει ότι η Γαλλία θα είναι άτεγκτη στο θέμα σεβασμού του
Διεθνούς Δικαίου.
– Ποια είναι τα επόμενα βήματα στην αμυντική συνεργασία μεταξύ
Ελλάδας και Γαλλίας μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τα
Ραφάλ;
– Με την Ελλάδα, χτίζουμε μια στέρεη αμυντική σχέση. Η
προμήθεια των Ραφάλ για την Αθήνα είναι μόνο μια πλευρά αυτής
της σχέσης. Ανταλλάσσουμε τακτικά απόψεις πάνω στα στρατηγικά
διακυβεύματα στον μεσογειακό χώρο και αλλού, οι ένοπλες δυνάμεις
μας διεξάγουν ασκήσεις από κοινού. Ελπίζω, επίσης, ότι οι αμυντικές
μας βιομηχανίες θα συνεργαστούν στενότερα. Διαθέτουμε γι’ αυτό
νέα εργαλεία στο πλαίσιο της Ε.Ε., όπως η Μόνιμη Διαρθρωμένη
Συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνας. Θα ήθελα άλλωστε
να υπογραμμίσω ότι έχουμε εγγύτητα απόψεων στα διακυβεύματα
και στις προκλήσεις της ευρωπαϊκής άμυνας.
– Θα υπάρξει νέα πρόταση για την προσφορά των γαλλικών
σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού; Είναι πιθανό κάποια από αυτά να
κατασκευαστούν εδώ στην Ελλάδα;
– Οπως γνωρίζετε, η Γαλλία διαθέτει ναυτική βιομηχανία πρώτης
γραμμής σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, η Naval Group παράγει για
το γαλλικό ναυτικό νέα γενιά φρεγατών (FDI). Μπορώ να σας πω ότι
αυτές οι φρεγάτες είναι κορυφαίες στην κατηγορία τους και ότι θα
αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος του πολεμικού μας ναυτικού.
και τεχνολογικής βάσης της ευρωπαϊκής άμυνας, πράγμα που
υποστηρίζω σταθερά.
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Κύστη κόκκυγος: Υπάρχει ριζική θεραπεία; 6 Easy Sources of Protein You Might Be Overlooking and Shouldn’t
28/01/2021 - 13:55

Put these energizing and filling high-protein foods on your next shopping list.

Είναι από τις μεγαλύτερες φοβίες
που έχουν τόσο οι άντρες όσο και
οι γυναίκες. Η κύστη κόκκυγος
τρομάζει. Και όπως συμβαίνει με
ό,τι μας τρομάζει οι μύθοι που έχουν
αναπτυχθεί γύρω από αυτήν είναι
πολλοί. Άλλοι αφορούν τον πόνο
που βιώνει το πάσχον άτομο και
άλλοι τις συνήθειες που θα πρέπει να
αλλάξει, όπως ο τρόπος που κάθεται
ή κοιμάται. Και όμως πρόκειται για
ένα πρόβλημα που, όσο ενοχλητικό
και αν είναι, είναι μικρό. Και το
πρώτο βήμα για να αντιμετωπιστεί
είναι μια απλή και σωστή ενημέρωση,
αναφέρει ο δρ Διαμαντής Θωμάς,
Γενικός Χειρουργός-Λαπαροσκόπος, Διευθυντής Χειρουργός στο
Metropolitan Hospital.

By Cynthia Sass, MPH, RD

Τι ακριβώς είναι η κύστη κόκκυγος
Η κύστη κόκκυγος ή αλλιώς τριχοφωλεακό συρίγγιο μπορεί να
ξεκινήσει ως οξεία κατάσταση (απόστημα) ή να εγκατασταθεί ως
χρόνια φλεγμονή. Εμφανίζεται στην περιοχή του κόκκυγα (εξού και
το όνομα), ανάμεσα στους γλουτούς.
Για την εμφάνιση της νόσου έχουν ενοχοποιηθεί, η παχυσαρκία, η
καθιστική ζωή, τα καθιστικά επαγγέλματα και η έντονη τριχοφυΐα.
Συνήθως προκαλείται από τη διείσδυση των τριχών μέσα στο δέρμα,
που έρχεται ως αποτέλεσμα της τριβής μεταξύ των γλουτών, εξού
και η ονομασία τριχοφωλεακό συρίγγιο (φωλιά από τρίχες).
Τα συμπτώματα ποικίλλουν από ένα απλό, μικρό «σπυράκι» μέχρι
μια μεγάλη επώδυνη φλεγμονώδη μάζα. Συχνά, η περιοχή μπορεί
να παράγει υγρά τα οποία μπορεί να είναι διαυγή, θολά ή αιματηρά.
Όταν η περιοχή έχει φλεγμονή, τότε είναι ερυθρή, διογκωμένη και
σκληρή ενώ από αυτήν μπορεί να εκρέει πύον το οποίο και θα έχει
πολύ άσχημη οσμή. Η φλεγμονή μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό
και κακουχία.
Υπάρχουν πολλοί συνήθεις «τύποι» της πάθησης. Σχεδόν όλοι οι
ασθενείς έχουν ένα επεισόδιο οξέος αποστήματος. Μετ’ ολίγον, το
απόστημα θεραπεύεται είτε με ιατρική παρέμβαση είτε από μόνο
του (παροχετεύεται-«σπάει» κατά το κοινώς λεγόμενο), και πολλοί
ασθενείς αναπτύσσουν συρίγγιο κύστεως κόκκυγος.
Έτσι η κοιλότητα (κύστη) συνδέεται πλέον με πόρους με το δέρμα
από τους οποίους κατά καιρούς γίνεται εκροή υγρού.
Ένας μικρός αριθμός ασθενών αναπτύσσουν υποτροπιάζουσες
φλεγμονές. Η χρόνια νόσος προκαλεί επεισόδια πρηξίματος, πόνου
και απώλειας υγρών ή πύου. Η χειρουργική επέμβαση σχεδόν σε
όλες τις περιπτώσεις αποτελεί τη μοναδική θεραπεία.
Πώς θεραπεύεται η κύστη κόκκυγος
Η θεραπεία σχεδόν πάντα εξαρτάται
από την κατάσταση της νόσου. Ένα
οξύ απόστημα συνήθως ελέγχεται
με διάνοιξη και παροχέτευση
προς απελευθέρωση του πύου και
ελάττωση της φλεγμονής και του
πόνου. Μία χρονίζουσα κύστη
κόκκυγος θεραπεύεται καλύτερα
με χειρουργική επέμβαση. Η
χειρουργική επέμβαση έχει ως στόχο
την πλήρη αφαίρεση της κύστης
μαζί με τους συνοδούς πόρους και τα
συρίγγια, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί
χαμηλό ποσοστό υποτροπής.
Η χειρουργική επέμβαση μπορεί
να γίνει με τοπική αναισθησία σε
εξωτερικό ιατρείο ή day-clinic (ημερήσια κλινική), ή με γενική
αναισθησία, ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου και
την κατάσταση του ασθενούς.
Μπορεί να είναι κλασική, δηλαδή να γίνει με νυστέρι είτε
με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών όπως το LASER ή οι R/F
(ραδιοσυχνότητες), αναίμακτα και ανώδυνα. Υπάρχουν και άλλες
τεχνικές που υπόσχονται ανώδυνο χειρουργείο, αλλά εμφανίζουν
υψηλά ποσοστά υποτροπών.
Μετά το χειρουργείο χρειάζεται καθημερινή φροντίδα στο τραύμα
με αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο ιατρείο ή ακόμα και στο σπίτι
του ασθενούς από τους οικείους του, πάντα σε συνεννόηση με τον
χειρουργό.

January 31, 2021
Have you seen the recent headlines about canned tuna losing its popularity?
This high-quality, convenient form of protein has seen sales drop by 40% in
recent years, according to the USDA. Apparently, this is largely due to millennials not buying it, because they favor fresher fare.
If you also prefer to pass on canned tuna, you may be looking for alternative
high-protein foods that are quick, easy, and versatile. Here are six you’re
probably not eating often enough, plus simple ways to incorporate them into
balanced meals.

Lentils
In addition to canned and frozen options, you can purchase steamed, ready-to-eat lentils in the produce section of
many markets. A one cup portion provides roughly 18 grams of protein, along with 16 grams of filling fiber (over
60% of your daily target), and a plethora of vitamins, minerals, and antioxidants. For a meal in minutes, toss a generous handful of leafy greens with a dressing made from balsamic vinegar, stone ground mustard, and Italian herb
seasoning. Top with lentils, a quarter of an avocado, and a few tablespoons of pumpkin seeds.

Pea protein burgers
While I always prefer whole foods over anything processed, I am a big fan of burgers made from pea protein, which
is derived from yellow split peas. In addition to pea protein being naturally gluten-free and not a common allergen,
it’s easy to find pea burgers made with whole food ingredients. One patty can provide at least 25 grams of protein.
I use them in a number of ways, including crumbled on salads, in stir-frys, and rolled up in collard wraps with
chopped veggies and vinegar-based slaw. I also love them whole, placed between lettuce leaves, along with tomato,
onion and avocado, served with air fries.

Hard-boiled eggs
While hard-boiled eggs are super easy to make, you can also purchase them pre-cooked. Each whole egg provides
about 6 grams of protein. Plus, newer research shows that the cholesterol in eggs, which is entirely found in the
yolk, has little if any negative impact on blood cholesterol. In fact, one study found that in healthy adults, up to three
whole eggs per day increased levels of “good” HDL cholesterol and lowered “bad” LDL. The yolk also contains the
bulk of an egg’s nutrients, packing at least 90% or all of the choline, vitamin D, calcium, iron, zinc, vitamin B12,
antioxidants, and omega-3 fatty acids.
Add hard-boiled eggs to salads for an instant protein boost. I also love to chop a few, and toss with spinach, tomatoes, red onion, celery, and bell pepper, and a small scoop of cooked, chilled quinoa, dressed with half of a mashed
avocado.

Plant protein powder
Here’s another processed food that can be made with simple, clean ingredients and used in a wide variety of ways.
One scoop of plant protein powder can provide at least 20 grams of protein, with little carbs and fat. In addition to
being whipped into smoothies, plain, unflavored plant protein powder can be added to bolster the protein content of
oatmeal and overnight oats, banana pancakes, savory soups, and cauliflower mash.

Beans
If you don’t own a can opener, as apparently is the case for many millennials, look for beans sold in shelf-stable,
tear-open boxes. One cup of organic vegetarian baked beans contains roughly 12 grams each of protein and fiber. For
a quick meal, serve beans with steamed frozen broccoli tossed with jarred dairy-free pesto. Or pair them with a fresh
garden salad dressed with an EVOO-based balsamic vinaigrette.

Greek yogurt
Both plant-based and dairy-based grass-fed Greek yogurts can be good sources of ready-to-eat protein. Depending
on the brand, one individual container of a plant-based variety provides 11-14 grams of protein. The great thing
about plain Greek yogurt is you can enjoy it either sweet or savory. For a sweet version add fresh fruit, nuts or seeds,
a drizzle of maple syrup, a dash of cinnamon, and a sprinkle of fresh-grated ginger. For a savory option, add garlic,
fresh dill, red wine vinegar, sea salt, and black pepper, then toss with veggies like sliced cucumbers, tomatoes, and a
bit of red onion.
Cynthia Sass, MPH, RD, is Health’s contributing nutrition editor, a New York Times best-selling author, and a consultant for the New York Yankees and Brooklyn Nets.
To get more nutrition tips delivered to your inbox, sign up for the Healthy Living newsletter

«Ο Καραγκιόζης με σώζει»
(Συνέχεια από σελίδα 16)

παρανομία για τη συμμετοχή του στο ΕΑΜ. Για τα επόμενα πέντε χρόνια ο δικηγόρος συνεργάζεται
αρμονικά με τον Σπαθάρη, τον συμβουλεύει να εγκαταλείψει την «μπάσταρδη γλώσσα» και να γράφει
στη δημοτική, ξεκινάει την εξιστόρηση από τα παιδικά του χρόνια και καλύπτει τα κενά των πρώτων
χειρογράφων. Ο Χρονόπουλος, γράφει ο Κόκκωνας, «είχε την ικανότητα να εντοπίζει κοιτάσματα
αναμνήσεων στο μυαλό του ηλικιωμένου φίλου του και να τον ενεργοποιεί δημιουργικά». Ωστόσο, οι
δύο πλευρές έρχονται σε ρήξη και η βιογραφία, για δεύτερη φορά, δεν βλέπει το φως της δημοσιότητας.
«Ενιωθα πως η ψυχή μου θέλει να φτερουγίσει στο ανοιξιάτικο κλαρί της τέχνης του Καραγκιόζη»,
γράφει ο Σπαθάρης για την τέχνη του, που δεν του απέφερε χρήματα, αλλά δεν άντεχε να εγκαταλείψει.
Μέσα από τα κείμενα του τόμου ο αναγνώστης θα γνωρίσει τον άνθρωπο Σπαθάρη, τα δύσκολα παιδικά
του χρόνια, τη φτώχεια του επαγγέλματος του καραγκιοζοπαίχτη, την εποχή που αλήτευε, τις τουρνέ,
τη σχέση του με τον γιο του Ευγένιο, τους συναδέλφους του, τις παραστάσεις της Κατοχής, τη γνωριμία
του με τον Αγγελο Σικελιανό.

Μετά από μια θεραπευτική επέμβαση υπ’ αυτές τις συνθήκες,
η δυσάρεστη εμπειρία που ονομάζεται κύστη κόκκυγος, γίνεται
παρελθόν μια για πάντα.

Για τη συνεργασία του Χρονόπουλου με τον Σπαθάρη δεν γνώριζαν ούτε οι απόγονοι του δικηγόρου,
όπως γράφει ο Γ. Κόκκωνας, κάτι που ίσως –λέμε εμείς– να εξέφραζε και την πικρία του νεαρού τότε
δικηγόρου. Το αποτέλεσμα ήταν τα πολύτιμα αρχεία του να καταλήξουν στα χέρια γυρολόγων. Με
πολλές και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες περιγράφει ο επιμελητής του τόμου το ταξίδι των χειρογράφων
μέσα στα χρόνια και στα παζάρια της Ιεράς Οδού πριν καταλήξουν στον σκληρόδετο τόμο, ο οποίος
συμπληρώνει το παζλ για τη ζωή του χαρισματικού καραγκιοζοπαίχτη. Θα ακολουθήσει, όπως γράφει ο
κ. Κόκκωνας, ένα βιβλίο με τις απόψεις του Σπαθάρη για την τέχνη του Καραγκιόζη. Τελικά, η συμβολή
του Λάμπη Χρονόπουλου στη βιογραφία του Σωτήρη Σπαθάρη ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι ίσως πίστευε
στη διάρκεια της ζωής του.

kontranews.gr

Πηγή:Η Καθημερινή

Για να ολοκληρωθεί η θεραπεία και να ελαχιστοποιηθούν τα
ποσοστά υποτροπής πάντα προτείνεται στον ασθενή η αποτρίχωση
της περιοχής του κόκκυγα με LASER.

ΠΕΝΘΗ
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΓΕΡΗ (ΛΟΥΛΑ)
1933-2021
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 9 Ιανουαρίου η
Γιαννακοπούλα Λούλα. Στα παιδιά της Παναγιώτη
και Αθηνά στη νύφη της Λίντα και στα εγγόνια
της Μιχάλη και Δανιήλ, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πέθανε στο Βανκούβερ ο ΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεννήθηκε στο
Κυπαρίσσι Λακωνίας. Σε ηλικία 21 χρόνων μετανάστευσε στη
Γερμανία και από εκεί ήρθε στον Καναδά και
εγκαταστάθηκε στο Βανκούβερ όπυ γνώρισε και
παντρεύτηκε την σύζυγό του Σία που έζησαν 51
ευτυχισμένα χρόνια μαζί. Ο Γιώργος ήταν ένας
θερμός και ευχάριστος στις παρέες του με το γέλιο
και το χαμογελό του.
Στον γιό του Πήτερ στη νύφη του Φανή, στον γαμβρό του Νίκο
και στα εγγόνια του Jonathan, George, Alyssia and Stephen,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Τι γιορτάζουμε;
(Συνέχεια από σελίδα 10)
Ναύπλιο με ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο στις 25 Ιανουαρίου/6
Φεβρουαρίου 1833, εν μέσω μιας εκστατικής υποδοχής από το
πλήθος, σηματοδότησε μια διπλή πρωτιά: αφενός του πρώτου
ελληνικού κράτους στη μακρά ιστορία των Ελλήνων και αφετέρου,
του πρώτου νέου έθνους-κράτους που ακολούθησε το παράδειγμα
της Αμερικής και κέρδισε την αναγνώριση του Παλαιού Κόσμου,
της Ευρώπης. ■
Πηγή:Η Καθημερινή

Dear parishioners and friends,
Καλό μήνα! A blessed month to all!
Please find attached the Program of Divine Services for February 2021.
During the current Public Health Order, we invite you to pray with us online during the services - on
our website or via our Facebook page. When the Order is lifted, more information will be emailed and
posted as to what the procedures will be for services.
If you would like us to light
candles for you and your family
during this time, please contact
the office at 604-438-6432.
Prayers for health and for those
who have passed away can be
sent to me at frprattas@gmail.
com, with just the first (baptismal) names written (e.g.
Charalambos, not Bob).
Finally, our Philoptochos will be
having an artoklasia (prayers for
health and salvation) on Sunday,
February 21st for the feast of St.
Philothei of Athens (the Patron
Saint of Philoptochos). If you
would like to add your names for
this service and support the work
of Philoptochos (helping various
families and organizations,
especially during COVID-19),
please contact Helen Tsembelis
at 604-365-8047 or email me at
frprattas@gmail.com.
Keep the Faith. Stay healthy.
Help bend the curve.
Praying God blesses us all,
Fr. Tim
Rev. Fr. Timoleon Prattas |
Parish Priest Sts. Nicholas and
Dimitrios Greek Orthodox
Church
Greek Orthodox Community of
East Vancouver 4541 Boundary
Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5
T: 604-438-6432 | F: 604-438-6400
Website | Facebook

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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200 χρόνια μετά την Επανάσταση
STAMPS PHILATELIC
Γράφει ο Δημήτρης Περδίκης
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στα πλαίσια των εορτασμών
για τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας
κυκλοφόρησαν στις 28 Ιανουαρίου 2021 την πρώτη
αναμνηστική σειρά 2 γραμματοσήμων και ενός μπλοκ
(φυλλαράκι). Οι ονομαστικές αξίες, η παράσταση και οι
ποσότητες έχουν ως εξής:
0.90 € Λογότυπο επιτροπής 300.000 τεμάχια
1.00 € Λογότυπο επιτροπής 100.000 τεμάχια
Τα δύο γραμματόσημα σε μορφή μπλοκ εκδόθηκαν σε 3500
τεμάχια και διατίθενται προς 1.90 € με δυνατότητα αγοράς ως 3
τεμαχίων κατ’ άτομο.
Η σχεδίαση και η προσαρμογή είναι της Μυρσίνης Βαρδοπούλου
και η εκτύπωση της Veridos – Ματσούκης Α.Ε. Εκτυπώσεων
Ασφαλείας με πολυχρωμία όφσετ και σε φύλλα των 25 τεμαχίων.
Τα ΕΛ.ΤΑ. διαθέτουν ακόμα φακέλους 1ης ημέρας κυκλοφορίας
και λευκώματα σειράς
Τα γραμματόσημα, μεγαλόσχημα, με χρυσοτυπία, λάμψη και γοητεία. Όμως χωρίς καμία προσέγγιση
με το θέμα. Δεν θίγω ούτε τα ΕΛ.ΤΑ. ούτε την κυρία Βαρδοπούλου, ούτε την εταιρεία Ματσούκη σε
αυτό. Όλοι δούλεψαν εξαίρετα σύμφωνα με τις εντολές και τις δυνατότητες που είχαν. Οι γαλανόλευκες
λουρίδες που σχηματίζουν το 2 και δίπλα το ένα, είναι τόσο μακριά από το πνεύμα του 1821, μπορεί να
είναι στο πνεύμα των εντολέων, της επιτροπής, αλλά μακριά από το έπος των Ελλήνων.
Ας δούμε εδώ δυο γραμματόσημα που είχαν
κυκλοφορήσει στο παρελθόν για να τιμήσουν τον
μεγάλο αγώνα των προγόνων μας. Συγκρίνατε τα με τα
καινούρια.
Το γραμματόσημο, κάθε γραμματόσημο μεταφέρει ένα
μήνυμα, ένα άμεσο μήνυμα που πρέπει να περάσει με
ταχύτητα στο κάθε μάτι που το βλέπει.
Στα γραμματόσημα είναι φανερή η προσπάθεια να μην
υπάρξει ο σταυρός, το εθνόσημό μας. Όμως γιορτάζουμε την εθνεγερσία μας. Απελπισμένοι ραγιάδες,
φτωχοί και γενναίοι, αποφασισμένοι να τα βάλουν με μία αυτοκρατορία και να ξαναγίνουν κυρίαρχοι
των κατακτηθέντων εδαφών τους πολεμούσαν για την πίστη τους στον σταυρό και για την Ρωμιοσύνη.

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!

Λάμψη έβγαζαν μόνο τα κανόνια και τα πυρπολικά. Αίμα και κακουχίες είχε ο αγώνας. Αυτό είναι το
αποτύπωμα που αφήνει ο αγώνας.
Θα βγουν τμηματικά σε αυτή την χρονιά, 20, 25 γραμματόσημα; δεν ξέρω ακριβώς. Θα πρέπει όλα
να έχουν την ίδια παρουσίαση και ομοιομορφία ώστε να γίνεται αντιληπτό πως αποτελούν ένα ενιαίο
σύνολο, με διαφορετικές ονομαστικές αξίες από την πιο μικρή ως την μεγαλύτερη. Να περιλαμβάνουν
όσο το δυνατό περισσότερα γεγονότα, φυσιογνωμίες, πλοία και τόπους του αγώνα. Υπάρχουν
θαυμάσιοι πίνακες, υπέροχες γκραβούρες για να γίνουν γραμματόσημα. Η ενιαία παρουσίαση θα δώσει
την ευκαιρία να γίνει στο μέλλον ένα σημείο αναφοράς μίας εξαιρετικής μεγάλης σειράς πολλών αξιών
αντάξιας μίας μεγάλης επετείου.
Χαθήκαν πλέον 2 γραμματόσημα, ας μην αφήσουμε να χαθεί ούτε ένα ακόμα.
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