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Δεξίωση της Ελισάβετ στους ηγέτες της G7 Statement by the Prime Minister on Canada Day
July 1, 2021

Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement
on Canada Day:
“Today, we celebrate our country and everyone who calls it home. We also
reflect on everything we have accomplished, and look forward to what
more we have to do.
“The pandemic has changed our daily lives, taught us hard lessons, and
kept us apart. But through this challenge and crisis, Canadians were there
for each other. We all – young and old – made personal sacrifices to help
keep our communities safe and healthy. We put signs in our windows and
banged pots and pans for our front-line health care workers. We ordered
takeout and shopped at our local small businesses. And once vaccines became available, we got our shots as soon as possible, so our communities
could return to normal.

Associated Press
11.06.2021
Η βασίλισσα Ελισάβετ παρέθεσε δεξίωση απόψε για τους ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων
βιομηχανικά χωρών, κατά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών τους στη σύνοδο κορυφής της G7.
Η 95χρονη μονάρχης συνοδευόταν από τον γιο και διάδοχό της στον θρόνο, πρίγκιπα Κάρολο,
τη σύζυγό του Καμίλα, τον εγγονό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγο του τελευταίου, Κέιτ.
Αυτή ήταν η πρώτη σημαντική δημόσια εκδήλωση στην οποία παρέστη η βασιλική οικογένεια μετά
τον θάνατο του συζύγου της Ελισάβετ, πρίγκιπα Φιλίππου, τον Απρίλιο.
Στη δεξίωση αυτή, στο Ίντεν Πρότζεκτ, το μεγαλύτερο κλειστό τροπικό δάσος στον κόσμο,
η βασίλισσα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν
είναι ο 13ος Αμερικανός πρόεδρος που γνωρίζει από κοντά η Ελισάβετ στα 69 χρόνια της βασιλείας
της.

Εδώ είναι πού και γιατί μια εκδήλωση “Ακύρωση ημέρας
του Καναδά” συμβαίνει στο Βανκούβερ
Το Idle No More πραγματοποιεί το δεύτερο ετήσιο ράλι της 1ης Ιουλίου
Από: Μπρένταν Κέργκιν
Οι άνθρωποι και οι σύμμαχοι των Πρώτων Εθνών συγκεντρώνονται
στην Πινακοθήκη του Βανκούβερ την 1η Ιουλίου για μια
συγκέντρωση για την Ημέρα ακύρωσης του Καναδά. Αδρανής πια
Η 1η Ιουλίου θα δει μια εκδήλωση στην πλατεία της Πινακοθήκης
του Βανκούβερ, αλλά δεν θα είναι γιορτή για την Ημέρα του
Καναδά.

“Hope, hard work, kindness, resilience, and respect. These are the values
that Canadians have shown in the face of the pandemic, and today we
should celebrate those values and what we’ve overcome. But while we
acknowledge our successes, we must also recognize that, for some, Canada
Day is not yet a day of celebration.
“The horrific findings of the remains of hundreds of children at the sites
of former residential schools in British Columbia and Saskatchewan have
rightfully pressed us to reflect on our country’s historical failures, and the
injustices that still exist for Indigenous peoples and many others in Canada. We as Canadians must be honest with ourselves about our past. And
we must recognize that here in Canada there are still people who don’t
feel safe walking the streets of their communities, who still don’t have the
same opportunities as others, and who still face discrimination or systemic
racism in their daily lives.
“While we can’t change the past, we must be resolute in confronting these
truths in order to chart a new and better path forward. Together, we have
a long way to go to make things right with Indigenous peoples. But if we
all pledge to do the work – and if we lead with those core values of hard
work, kindness, resilience, and respect – we can achieve reconciliation and
build a better Canada for everyone.
“What makes Canada special is not the belief that this is the best country
in the world, but the knowledge that we could be. And whether it’s finishing the fight against COVID-19, tackling the climate crisis, or walking the
path of reconciliation, I know there is no challenge too great, if we face it
together. Because the progress we’ve made as a country didn’t happen by
accident, and it won’t continue without effort.
“This Canada Day, let’s recommit to learning from and listening to each
other so we can break down the barriers that divide us, rectify the injustices of our past, and build a more fair and equitable society for everyone.
Together, we will roll up our sleeves and do the hard work that is necessary to build a better Canada.
“From my family to yours, happy Canada Day.”

Το Idle No More, το κίνημα διαμαρτυρίας των ιθαγενών,
διοργανώνει τη δεύτερη ετήσια συγκέντρωση για την Ημέρα ακύρωσης του Καναδά.
“Αυτό είναι ένα κάλεσμα για δράση τόσο για τους αυτόχθονες λαούς όσο και για τους συμμάχους να ενωθούν
αλληλέγγυοι για να διαταράξουν ειρηνικά αυτόν τον καναδικό εθνικό εορτασμό προς τιμήν των αυτόχθονων
ζωών που χάθηκαν από την καναδική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των ζωών εκατοντάδων παιδιών στο
σχολικό σύστημα κατοικιών”, αναφέρει η οργάνωση σε δελτίο Τύπου.
Φέτος πολλές εκδηλώσεις της Ημέρας του Καναδά έχουν ήδη ακυρωθεί ή ελαχιστοποιηθεί.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οφείλεται στην τρέχουσα πανδημία COVID-19, αλλά για άλλες είναι ρητά λόγω της
πρόσφατης ανακάλυψης των λειψάνων του 215 με βάση το Ινδικό Σχολείο Κατοικιών Kamloops τον Μάιο και
τις επακόλουθες ανακαλύψεις παρόμοιων υπολειμμάτων σε έναν αυξανόμενο αριθμό σχολείων κατοικιών σε
ολόκληρη τη χώρα.
Οι ειδικοί εκτιμούν εδώ και χρόνια ότι ο αριθμός των παιδιών που πέθαναν σε σχολεία κατοικιών είναι χιλιάδες.
Το Εθνικό Κέντρο Αλήθειας και Συμφιλίωσης έχει καταγράψει τουλάχιστον 4.117 θανάτους παιδιών
των Πρώτων Εθνών, των Ινουίτ και του Μετίς.
“Θα προωθήσει αυξανόμενες εκκλήσεις για δράση για να διερευνηθούν όλα τα σχολεία κατοικιών, καθιστώντας
υπόλογη την Καναδική Κυβέρνηση και την Καθολική Εκκλησία”, αναφέρει το Idle No More της συγκέντρωσης.
Η ομάδα προσδιορίζει και άλλους λόγους για την ακύρωση της Ημέρας του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων των
αναγκαστικών αποστείρωσης, των ειδοποιήσεων γέννησης και της αστυνομικής βαρβαρότητας.
«Αυτό είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα για όσους έχουν συγκινηθεί από τις πρόσφατες φρικιαστικές αλήθειες
που αποκαλύφθηκαν για την ιστορία των ιθαγενών στον Καναδά να συμμετάσχουν σε συμμαχικές δυνάμεις,
αναζητώντας δικαιοσύνη καθώς εργαζόμαστε για ένα ειρηνικό μέλλον μαζί», αναφέρουν στο δελτίο Τύπου.
Μια ποικιλία διασκεδαστών και ομιλητών θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων ηγετών
όπως η Kukpi7 (Επικεφαλής) Judy Wilson, η Lady Sinncereκαι η Rueben Goerge.
Τα πράγματα θα ξεκινήσουν στις 2 μ.m., 1 Ιουλίου στην πλατεία μπροστά από την Πινακοθήκη του Βανκούβερ.

Tom Karass
Secretary
GNOME (Opinion)
Gnome Publications Ltd.
greekgnomi@gmail.com

Title of Programming: GNOME (Opinion)
Dear Tom Karass:
On behalf of the Minister of Canadian Heritage, it is my pleasure to inform you that your
application for funding has been approved.
A grant in the amount of $4,203 will be awarded to help your organization carry out its
activities under the Aid to Publishers Component of the Canada Periodical Fund. This funding
will be allocated over one government fiscal year 2021-2022 and will be subject to the terms and
conditions, the appropriation of funds by Parliament, and the budget levels of the Program. You
will find additional information on applicable terms and conditions enclosed in the Manager’s
letter.
In closing, I would like to take this opportunity to wish you and the members of your
organization the greatest success in your endeavours.
Sincerely,

Marc Lemay

Marc Lemay
Director General
Cultural Industries
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

«Υπάρχει κάποια βάση»:
Ο πατέρας της Καρολάιν έριξε
«βόμβα» για τα περί σύνδεσης
του πιλότου με εμπόριο
ναρκωτικών

ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911

Συνδέεται με λαθρεμπόριο ναρκωτικών ο πιλότος;
30/06/2021
«Φουντώνουν» οι φήμες που θέλουν να υπάρχει... κάτι άλλο πίσω από τη δολοφονία της
Καρολάιν από τον 33χρονο σύζυγό της, Μπάμπη Αναγωστόπουλο, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.
Ο ίδιος επικαλείται διαπληκτισμούς και ρήξεις, παρόλα αυτά ο πατέρας της αδικοχαμένης κοπέλας
έριξε «βόμβα» με δηλώσεις του, οι οποίες γίνονται την ώρα που υπάρχουν πληροφορίες που
θέλουν την Καρολάιν να έχει μάθει κάτι για κάποιες «δραστηριότητές» του και να το πλήρωσε με
τη ζωή της.
Η βρετανική εφημερίδα «Sun» ζήτησε τη γνώμη του πατέρα της αδικοχαμένης 20χρονης για
τις φήμες και τα υπονοούμενα σχετικά με ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες του Μπάμπη
Αναγνωστόπουλου. Κι ο Ντέιβιντ Κράουτς έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, απαντώντας ότι πίστεψε
πως υπήρχε «κάποια βάση» στις φήμες ότι ο δολοφόνος συνδεόταν με λαθρεμπόριο ναρκωτικών!
Μάλιστα, συμπλήρωσε πως η Καρολάιν είχε ισχυρή «αίσθηση του σωστού και του λάθους» και
πως θα είχε απειλήσει να τον εγκαταλείψει, αν ανακάλυπτε ότι ήταν μπλεγμένος.
Τάσεις φυγής
Με αυτό το λακωνικό σχόλιο ο 78χρονος πατέρας φαίνεται πως παρακολουθεί στενά όσα
ακούγονται ανεπίσημα, αλλά έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο
η ρήξη στο ζευγάρι και οι τάσεις φυγής της Καρολάιν να οφείλονται σε καταστάσεις που ακόμα
δεν έχουν αποκαλυφθεί.
Άλλωστε, στην ψυχή του χαροκαμένου πατέρα συνυπάρχουν βασανιστικά η οδύνη για την
απώλεια με την οργή, από τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι επί 37 ημέρες ο δολοφόνος ήταν
δίπλα του και παρίστανε τον καταρρακωμένο σύζυγο που θρηνούσε τη γυναίκα του.
«Οταν το ανακάλυψα αργότερα, λυπήθηκα μονάχα που δεν ήξερα όσο ήταν εδώ. Θα είχα τινάξει
τα μυαλά του γ… ψεύτη στον αέρα και θα είχα αποδεχτεί πρόθυμα τις συνέπειες!» δήλωσε
οργισμένος στην εφημερίδα ο 78χρονος πατέρας για τον άνθρωπο που ενώ είχε αφαιρέσει τη ζωή
της κόρης του με τα χέρια του, προσπαθούσε να πείσει ότι του διέλυσε την οικογένεια μια ομάδα
βίαιων ληστών και μπαινόβγαινε στη ΓΑΔΑ, δήθεν για να αναγνωρίσει υπόπτους.
Συγκλονίζει επίσης η περιγραφή της στιγμής που ο ίδιος και η σύζυγός του Σουζάνα
πληροφορήθηκαν από τους γείτονες στο νησί τον θάνατο της 20χρονης κόρης τους, στις 11 Μαΐου.
«Ποτέ δεν θα ξεχάσω πώς ένιωσα… ταν λες κι ένα παγωμένο χέρι μπήκε στο στήθος μου και
ξερίζωσε την καρδιά μου. Ηταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου» είπε ο χαροκαμένος πατέρας.
Η βρετανική εφημερίδα ζήτησε ένα σχόλιο από τον πατέρα της Καρολάιν και για την προσωρινή
απόφαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων να δοθεί σε εκείνον και στη σύζυγό του η επιμέλεια της
εγγονής τους και εκείνος είπε συγκινημένος «όλο το νησί ήταν στο πλευρό μας στην προσπάθειά
μας να πάρουμε την πλήρη επιμέλεια της Λυδίας».
Η ΓΝΩΜΗ δημοσιεύει επιστολές, απόψεις και γενικά συνεργασίες ομογενών και λοιπών αναγνωστών της εφόσον πληρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και της δεοντολογίας. Δεν λογοκρίνει
τα γραπτά των αναγνωστών της. Τα σχόλια, οι επιστολές και οι απόψεις των αναγνωστών και
σχολιαστών καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλα ιστολόγια ή τον έντυπο Τύπο, δεν απηχούν
κατ΄ ανάγκην τις απόψεις της εφημερίδας και του Ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη
γι αυτά. Δημοσιεύονται δε προς χάριν πληρέστερης ενημέρωσης των αναγνωστών της και πάντα
με αναφορά στην δημοσιογραφική πηγή.
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Μπάιντεν – Πούτιν: Realpolitik Αλλαγές στην Παιδεία: «ασκιά μ’ αγέρα
με χαμηλές προσδοκίες
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και κούφια καρύδια»

July 2, 2021 ADS Δημήτριος Νατσιός/21
«Φροντιστήρια Ελληνικής Παιδείας», ΓΑΠ, Γαβρόγλου, Γλώσσα, Θρησκευτικά, Ιστορία,
Πίστη, Πατρίδα, Παιδεία, Σημίτης, Φίλης, αναβάθμιση, εφόδια
Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός – Μέλος του ΙΗΑ
«Ουδέν καινόν και όλα κενά»
Μ. Χάκκας
Ο Τζο Μπάιντεν επεσήμανε ότι η Ρωσία «δεν έχει συμφέρον για ένα νέο Ψυχρό
Πόλεμο» και επιβεβαίωσε τη δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν
ότι οι συζητήσεις έγιναν σε εποικοδομητικό κλίμα, χωρίς απειλές και εντάσεις (φωτ.
REUTERS / Kevin Lamarque).

WP, NYT, REUTERS
17.06.2021
ΓΕΝΕΥΗ. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και της Ρωσίας,
Βλαντιμίρ Πούτιν, συναντήθηκαν χθες στη Γενεύη σε μια σύνοδο
κορυφής που άνοιξε τον δρόμο για ολοκληρωμένο, διμερή
διάλογο για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς και την ασφάλεια των
ηλεκτρονικών υποδομών. Σε μια απτή ένδειξη αυτού που ο Πούτιν
αποκάλεσε «αναλαμπές ελπίδας και εμπιστοσύνης», μετά
τη σύνοδο ανακοινώθηκε ότι οι πρέσβεις των δύο χωρών, που είχαν
αποσυρθεί εξαιτίας των εντάσεων των τελευταίων μηνών,
θα επιστρέψουν στα πόστα τους.
«Σήμερα επαναβεβαιώνουμε την αρχή ότι ένας πυρηνικός πόλεμος
δεν μπορεί να έχει νικητή και δεν πρέπει να γίνει ποτέ» ανέφεραν
οι δύο πρόεδροι στο κοινό ανακοινωθέν. Κοινή συνισταμένη
των χωριστών δηλώσεών τους προς τον Τύπο μετά τη σύνοδο ήταν
η συγκρατημένη αισιοδοξία, με τον Τζο Μπάιντεν να αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Θα φανεί σε τρεις, σε έξι μήνες αν πράγματι
θα ξεκινήσει ο στρατηγικός διάλογος, αν θα σχηματιστεί πλαίσιο
διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας και αν θα απελευθερωθούν
Αμερικανοί κρατούμενοι από ρωσικές φυλακές». Ο Μπάιντεν
επεσήμανε ότι η Ρωσία «δεν έχει συμφέρον για έναν νέο Ψυχρό
Πόλεμο» και επιβεβαίωσε τη δήλωση του Πούτιν ότι οι συζητήσεις
έγιναν σε εποικοδομητικό κλίμα, χωρίς απειλές και εντάσεις.
«Πότε έχετε ξαναδεί δύο ηγέτες να έχουν συζήτηση τετ α τετ δύο
ωρών;» ρώτησε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν τους δημοσιογράφους,
οι οποίοι απόρησαν για ποιο λόγο η σύνοδος κορυφής τερματίστηκε
έπειτα από τρεις ώρες, αντί των 4-5 που είχαν προβλεφθεί αρχικά.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι στο πρώτο μέρος της συνόδου,
στο οποίο μετείχαν μόνον οι πρόεδροι και οι υπουργοί Εξωτερικών,
έγινε πολύ σημαντική πρόοδος σε πολλά ζητήματα, και ότι στο
δεύτερο μέρος, με τη συμμετοχή υπουργών Αμυνας και των
επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, δόθηκαν κάποιες σύντομες
διευκρινίσεις.
Η σύνοδος ξεκίνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να φθάνει, αντίθετα
με τα συνηθισμένα, ακριβώς στην προκαθορισμένη ώρα
στην έπαυλη στη λίμνη της Γενεύης και να ευχαριστεί δημοσίως
τον Αμερικανό πρόεδρο για την πρόσκληση, ενώ μετά τη λήξη,
στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε την «υπεύθυνη
στάση» που τήρησε πριν από λίγους μήνες ο Αμερικανός ομόλογός
του στο ζήτημα της ανανέωσης της περιόδου ισχύος της συμφωνίας
ελέγχου των πυρηνικών όπλων New Start. Ούτε και ο Πούτιν,
όμως, παρασύρθηκε σε αισιόδοξες προβλέψεις. «Στις ΗΠΑ
υπάρχουν κάποιοι που θέλουν βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία
και άλλοι που δεν θέλουν, θα δούμε ποιοι θα επικρατήσουν» είπε,
στηλιτεύοντας την «ευρηματικότητα» του Κογκρέσου ως προς
τις μεθόδους ναρκοθέτησης των ρωσοαμερικανικών σχέσεων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος παρέδωσε στον Ρώσο ομόλογό του
κατάλογο με 16 κρίσιμες υποδομές, οι οποίες πρέπει να μείνουν
στο απυρόβλητο κάθε είδους επίθεσης, περιλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών επιθέσεων, όπως αυτές που εκδηλώθηκαν
τον τελευταίο καιρό σε διάφορες κρίσιμες αμερικανικές υποδομές.
Ο τομέας της κυβερνοασφάλειας αναδεικνύεται σε εξαιρετικά
ευαίσθητο πεδίο, γιατί ενέχει μεγαλύτερο βαθμό ασάφειας και
αβεβαιότητας, αφήνοντας περιθώρια για κλιμάκωση βασισμένη σε
παρεξηγήσεις ή κακές εκτιμήσεις των προθέσεων, των ενεργειών και
των πιθανών αντιδράσεων.
Ειδικοί στις αμερικανορωσικές σχέσεις είδαν τη σύνοδο όχι ως
«επανεκκίνηση» των σχέσεων των δύο χωρών, αλλά ως πέρασμα
σε μια πιο διαχειρίσιμη φάση της αντιπαράθεσης. Αυτό δεν σημαίνει
ότι οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν έως τώρα τη στάση
της Ρωσίας έχουν αλλάξει. «Συνεχίζουν να φοβούνται “περικύκλωση” της Ρωσίας, συνεχίζουν να φοβούνται ότι θέλουμε
να τους “ανατρέψουμε”» επεσήμανε ο Τζο Μπάιντεν.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν πιο επεξηγηματικός, απαντώντας σε
ερώτηση για τον φυλακισμένο αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι,
του οποίου, όπως συνηθίζει, δεν ανέφερε καν το όνομα. «Οι ΗΠΑ
έχουν χαρακτηρίσει επισήμως τη Ρωσία αντίπαλο. Δεν πρόκειται
να υποστηρίξουν ανθρώπους και οργανώσεις που κάνουν τη
Ρωσία ισχυρότερη, αλλά αυτούς που εφαρμόζουν την αμερικανική
πολιτική» υποστήριξε. Σε ερώτηση για τις διώξεις των πολιτικών
αντιπάλων του, ο Πούτιν απάντησε επικαλούμενος τις διώξεις που
έχουν ασκηθεί σε βάρος των οπαδών του πρώην προέδρου Τραμπ
που επιχείρησαν να εισβάλουν στο Κογκρέσο στις 6 Ιανουαρίου.
Σε αυτό το σημείο, ο Τζο Μπάιντεν άφησε τις αβρότητες και
χαρακτήρισε τη σύγκριση «γελοία». Πάντως ο Πούτιν υποστήριξε
ότι οι δύο πρόεδροι «μίλησαν την ίδια γλώσσα». «Δεν χρειάζεται
να κοιτάξεις στα μάτια, να δεις την ψυχή και να ορκιστείς αιώνια
αγάπη» σημείωσε. «Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των χωρών
μας με πραγματισμό».
Kathimerini.gr

Στα τριάντα περίπου χρόνια που είμαι δάσκαλος
μάχιμος, «με την κιμωλία στο χέρι», πέρασαν από
το πολύπαθο υπουργείο Παιδείας δεκάδες υπουργοί,

υφυπουργοί, «γραμματείς και Φαρισαίοι» ων ουκ
έστιν αριθμός. Από την μεταπολίτευση και έως σήμερα υπολογίζονται σε καμμιά τριανταριά, διπλάσιοι
οι υφυπουργοί, όλοι τους μεταρρυθμιστές, ανακαινιστές, αναπτερωτές και στο τέλος… «μηδέν στο
πηλίκιο» που θα έλεγε και ο ΓΑΠ, που διετέλεσε και αυτός, δύο φορές μάλιστα, υπουργός στο πιο
κρίσιμο κυβερνητικό πόστο, μετά τον πρωθυπουργό.
Μια παρένθεση. Ένα ανέκδοτο που δημοσιεύτηκε σε αθηναϊκό περιοδικό το 1878, υποδηλώνει
την αναξιοκρατία, την τιποτοκρατία καλύτερα, τις ποταπές συναλλαγές και την, αναρριχητικώ τω
τρόπω, άνοδο της ασημαντότητας. Ο σουλτάνος διόρισε βεζύρη -(υπουργό)- έναν άνθρωπό του, εντελώς
αστοιχείωτο και κακοήθη, Χασάνης το όνομά του. Αρρωσταίνει βαριά ο πατέρας του Χασάνη, καλεί
τον γιο του, τον ασπάζεται και του λέει:
-Παιδί μου. Τώρα που θα πάω στον Κάτω Κόσμο, αν με ρωτήσουν πώς πάει το δοβλέτι (=κράτος), τι να
πω;
-Πες τους ότι ο Χασάνης έγινε βεζύρης και θα καταλάβουν!…
Μπαλτάς, Γαβρόγλου, Σπηλιωτόπουλος, Γιαννάκου, Φίλης, ΓΑΠ, Σημίτης από τον ένα Χασάνη στον
άλλο η έρμη η Παιδεία, άνθρωποι ανίδεοι, ανονήρευτοι, άγευστοι του μεγαλείου που κομίζει
η παράδοσή μας, μετριότητες που ο καθένας τους έμπηγε και από ένα καρφί στο φέρετρο της, πάλαι
ποτέ, ανθρωποποιού, Ελληνικής Παιδείας.
Επιστρατεύτηκε και η λέξη που συνοδεύει το νέο νομοσχέδιο: αναβάθμιση. Μάλιστα. Ως συνήθως
η πρόθεση «ανά» καρυκεύει το εγχείρημα και «διασκεδάζει» την δυσοσμία. Έχει χρησιμοποιηθεί
πολλάκις. Ανακαίνιση, αναγέννηση, αναπτέρωση, αναμόρφωση, ανανέωση και ανατίναξη
ή ανασκόλπιση(=παλούκωμα), που θα ήταν πιο ταιριαστά.
Μελετώ τις αλλαγές που δημοσίευσε το υπουργείο, για «αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση
των εκπαιδευτικών», συνοδευόμενες από έναν «οδηγό 17 σημείων», που θα «απογειώσουν» το σχολείο
και θα ενδυναμώσουν εμάς τους εκπαιδευτικούς, γιατί όντως αισθανόμαστε και υποφέρουμε από
αδυναμία. Παρελαύνουν και πάλι οι ηχηρές «αναβαθμίσεις». Η αξιολόγηση, η αυτονομία του σχολείου,
το πολλαπλό βιβλίο, η ενταξιακή εκπαίδευση, επιλογές στελεχών, κληρικοί πτυχιούχοι και λοιπά.
Διαβάζω την απάντηση στην ερώτηση «ποια είναι η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου». «Στόχος είναι
η δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου σχολείου για τα παιδιά μας, που εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα
εφόδια για το παρόν και το μέλλον τους…». Ψάχνω εναγωνίως στα κείμενά τους να εντοπίσω κάπου
την φράση «ελληνική παιδεία», κάτι που να ξεφεύγει από τις τετριμμένες, αφόρητες και κουραστικές
φλυαρίες, κάτι που να έχει άρωμα και ευωδία Ρωμιοσύνης, που να έχει φως εν μέσω της ζοφερής
αμάθειας και απαιδευσίας. Τίποτε.
Και ρωτώ: Ποια είναι αυτά τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν το παρόν και το μέλλον των
μαθητών μας; Το πολλαπλό βιβλίο; Τι λογής θα είναι αυτά τα βιβλία; Απαντώ. Βιβλία «πανέρια με
οχιές» θα μας προτείνουν, που θα ψάχνεις κείμενα με ιθαγένεια ελληνική. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
χρειάζεται ή να εκπαραθυρωθούν από τα παιδαγωγικά τμήματα όλοι οι εθνομηδενιστές καθηγητές
τους, που μας στέλνουν στα σχολεία νέους δασκάλους γεμάτους δηλητήρια κατά των ιερών και οσίων
μας, σχολές αιχμάλωτες από την κάθε Ρεπούση, που συνεχίζει να διακινεί τους «συνωστισμούς» της,
ή, άλλοι ομοφρονούντες της, με τις αντιρατσιστικές τσιρίδες τους και την προώθηση της διαστροφής«διαφορετικότητας»; Γιατί λείπει η πατρίδα και τα τζιβαϊρικά της από το σχέδιο αναβάθμισης
της Παιδείας; Δεν έχουν αντιληφθεί ότι η τωρινή εκπαίδευση αφήνει τα παιδιά έκθετα σε κάθε κίνδυνο
και απειλή, άρριζα, έτοιμα να πέσουν με το πρώτο φύσημα του ανέμου; Γιατί δεν μας λένε τι είδους
άνθρωπο θέλουν σήμερα; Με τις νέες τεχνολογίες, με τις ξένες γλώσσες, με την σεξουαλική αγωγή
από το νηπιαγωγείο, θα λάβουν τα εφόδια για το μέλλον; Αυτό είναι Παιδεία; Δεν έχουν καταλάβει ότι
τα παιδιά αισθάνονται ναυτία από όλον αυτόν τον πνευματικό υποσιτισμό και τις ακαθαρσίες τύπου
«Μέγας Αλέξανδρος και Κοκκινοσκουφίτσα»;
Ποιος τους είπε και πού το βρήκαν γραμμένο ότι τα παιδιά μας «φιλοδοξούν» να γίνουν εξαρτήματα
της ετοιμόρροπης μηχανής τους, που τα πολτοποιεί, τα μετατρέπει σε ανδράποδα; Αφού το σχολείο τους
είναι καλό και θα γίνει καλύτερο, γιατί δραπετεύει, κυριολεκτικά, στο εξωτερικό η «χρυσή νεολαία»,
όπως την ονόμαζαν κάποτε, μια πραγματική λεηλασία εγκεφάλων;
Είναι δυνατόν να διακονείς την Παιδεία από το υψηλότερο αξίωμα, υπουργός, να παρουσιάζεις
εν χορδαίς και οργάνοις το νέο νομοσχέδιο αναβάθμισης της ελληνικής, επαναλαμβάνω ελληνικής
Παιδείας, και να μην αναφέρεις ότι στόχος της Παιδείας είναι να μορφώσει τον αυριανό Έλληνα πολίτη,
οπλισμένο με τις αειθαλείς αρετές του λαού μας, την φιλοπατρία, την πίστη, την ακεραιότητα του
χαρακτήρα, το χιλιοτραγουδισμένο φιλότιμο, το σέβας στον ιερό θεσμό της οικογένειας, την τελευταία
Μεγάλη του Γένους Σχολή; Καμμιά αναβάθμιση ή μεταρρύθμιση δεν θα αναστήσει το άταφο πτώμα
της Παιδείας, όσο έχουμε υπουργούς και πρωθυπουργούς «Χασάνηδες», τυφλούς σαν εκείνους τους
οικιστές της Χαλκηδόνας, που δεν έβλεπαν απέναντί τους την πανώρια περιοχή που έμελλε να γίνει
η Βασιλεύουσα Πόλη της οικουμένης. «Πόλη» για μας είναι τα αδαπάνητα κοιτάσματα της εξαίσιας
Παράδοσής μας.
Η μόνη λύση είναι μία: Να συσταθούν σε όλη την Ελλάδα «Φροντιστήρια Ελληνικής Παιδείας».
Ας μην περιμένουν οι γονείς από το κράτος ότι θα «εφοδιαστούν» τα παιδιά τους. Τα μόνα «εφόδια»
που λαμβάνουν είναι ακαταστασία, εξάρτηση από τις νέες τεχνολογίες, αποαθωποίηση, αφιλοπατρία και
αθεϊα.
Όπως, λοιπόν, υπάρχουν φροντιστήρια ιδιωτικά ξένων γλωσσών ή σχολές μουσικής, έτσι να ιδρυθούν
και φροντιστήρια όπου θα διδάσκονται τρία μαθήματα που προσφέρουν ταυτότητα και καλλιεργούν
τα γερά και τρανά γράμματα του έθνους: Γλώσσα, Ιστορία και Θρησκευτικά. Υπάρχουν δάσκαλοι και
καθηγητές συνταξιούχοι, πραγματικά διαμάντια, έμπειροι και μορφωμένοι, αλλά κυρίως με αναφορά
στην Πίστη και την Πατρίδα. Αυτούς να «ξετρυπώσουμε» και όσους νέους, αδιόριστους δασκάλους,
κάνουν τον σταυρό τους και «δακρύζουν», όταν υψώνεται η γαλανόλευκη σημαία μας. Για να σωθεί
η μαγιά του Μακρυγιάννη, για να ζήσει η Ελλάδα.
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Η Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα και η άσβεστη φλόγα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
June 20, 2021 | English version follows
Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός
ημών, ο πανσόφους τους
αλιείς αναδείξας, καταπέμψας
αυτοίς το Πνεύμα το άγιον,
και δι’ αυτών την οικουμένην
σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα
σοι.
Την επομένη της Κυριακής της
Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας
εορτάζει την Δευτέρα του Αγίου
Πνεύματος. Πανηγυρίζουμε το
σωτήριο γεγονός της καθόδου
του Αγίου Πνεύματος στους
Αποστόλους και τους άλλους
μαθητές του Κυρίου που
είχαν συναχθεί σε προσευχή
και ικεσία στο “υπερώο”,
όπως περιγράφεται από τον
Ευαγγελιστή Λουκά στο Βιβλίο
των Πράξεων.
Το σημαντικό αυτό γεγονός
για την ανθρώπινη ιστορία
που συνέβη πριν από δύο
χιλιάδες χρόνια, σηματοδοτεί
την ίδρυση της Εκκλησίας και
αντηχεί από την Ιερουσαλήμ
σε όλα τα μέρη του πλανήτη
σήμερα. Όλοι οι καλοπροαίρετοι
άνθρωποι επιθυμούν να γίνουν
ακόλουθοι του Ιησού Χριστού
και λαχταρούν να γίνουν
“μέτοχοι της Θείας Φύσεως” (Β΄
Επιστολή Πέτρου, 1:4).
Η Κυριακή της Πεντηκοστής και
η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
είναι στενά συνδεδεμένες με τα
σύγχρονα ιστορικά γεγονότα
στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Προ πέντε ετών, η Αγία και
Μεγάλη Σύνοδος άρχισε με μία
Συνοδική Θεία Λειτουργία την
Κυριακή της Πεντηκοστής στον
καθεδρικό Ναό του Αγίου Μηνά
στο Ηράκλειο Κρήτης.
Προ πεντηκονταετίας, κατά
τον εορτασμό της πανηγύρεως
της Μονής της Αγίας Τριάδος
– όπου ήταν ενσωματωμένη η
θεολογική Σχολή της Χάλκης
– οι τουρκικές αρχές σχεδίαζαν
μυστικά το κλείσιμο της Σχολής.
Ενώ επέβαλαν το κλείσιμό
της, το πνεύμα και η φλόγα
της Χάλκης ακόμη διαπνέει
και το φως της ακτινοβολεί με
λαμπρότητα σε όλο τον κόσμο.
Μισό αιώνα μετά το κλείσιμο
της Χάλκης όπως ενθυμούμαστε
και προσευχόμαστε για την
επαναλειτουργία της, ας
αναβιώσουμε το πνεύμα και το
ήθος της Θεολογικής Σχολής
μέσω των ζωηρών αναμνήσεων
και ειλικρινών παρατηρήσεων
δύο εκ των αποφοίτων της: του
Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντή
και του Χρήστου Πλένγκα.
Και οι δύο αυτοί διακεκριμένοι
απόφοιτοι –σήμερα Άρχοντες
του Οικουμενικού Πατριαρχείου
– σπούδασαν επτά έτη (τρία
στο Λύκειο και τέσσερα στο
πανεπιστήμιο) συμμετέχοντας
στο λατρευτικό πρόγραμμα της
Εκκλησίας και επηρεάστηκαν
θετικά ως προσωπικότητες
από το μοναδικό πνεύμα που
διακατείχε ολόκληρη την
Θεολογική Σχολή.
Σύμφωνα με τον καθ.
Δεληκωνσταντή -έναν διαπρεπή
ακαδημαϊκό καθηγητή-, ο οποίος
ακόμη κατοικεί στην Πόλη
υπηρετώντας την Μεγάλη του
Χριστού Εκκλησία, το πνεύμα
της Χάλκης ήταν πνεύμα
δεκτικότητας. “Μου αρέσει
να περιγράφω “το πνεύμα
της Χάλκης” ως συνδυασμό
ακλόνητης πιστότητας στην
Παράδοση της Εκκλησίας και
ως δεκτικότητα έναντι του
κόσμου και εμπιστοσύνη στην
δύναμη του διαλόγου”.
Και οι δύο αυτοί απόφοιτοι
της Χάλκης υπογράμμισαν το
ρόλο της λειτουργικής ζωής

στην Θεολογική
Σχολή ως στοιχείο
διαμορφώσεως του
χαρακτήρα καθ’ όλη
την εκπαιδευτική
τους διαδρομή και
πνευματική τους
ανάπτυξη. Σύμφωνα
με τον κ. Πλένγκα,
πρώην αξιωματικό
του Ναυτικού και
σήμερα διαπρεπή
δικηγόρο στην Αθήνα, “Η
Χάλκη δεν ήταν ένα απλό
σχολείο όπου δίδασκε μαθήματα
για έξι ή επτά ώρες την
ημέρα. Ήταν ένα σύγχρονο
εκκλησιαστικό πεδίο αδερφικής
συνύπαρξης με έναν συνδυασμό
μοναστικής και κοσμικής
ατμόσφαιρας, συγκρίσιμης
με τον στρατό σε όρους
αυστηρότητας και πειθαρχίας,
αλλά ταυτοχρόνως ομοίας με
μοναστήρι του Όρους Άθω. Η
Χάλκη μας έδωσε φτερά να τα
απλώσουμε στην οικουμένη και
να διακονήσουμε τις ανάγκες
των ομοπίστων μας και να
διατηρήσουμε ομοίως φιλικές
σχέσεις με τα μη θρησκεύοντά
μας αδέρφια”.
Ο διαρκής σύνδεσμος ανάμεσα
σε θεωρία και πράξη ενέπνεε
ομοίως διδακτικό προσωπικό
και σπουδαστές σε ένα
θεμέλιο ζωντανής θεολογίας,
συνυφαίνοντας την μάθηση
της τάξης με ζωή στην
κοσμοπολίτικη Βασιλίδα των
Πόλεων. Όπως το περιγράφει
ο καθ. Δεληκωνσταντής: “Η
μοναδικότητά μας στην Χάλκη
βρισκόταν στον τρόπο της ζωής,
τα προσωπικά συναπαντήματα,
της συνύπαρξη Μοναστηριού
και Σχολής, ξεκινούσε από
τον συνδυασμό θεολογικής
σπουδής και λειτουργικής
ζωής, κοινής σπουδής και από
κοινού τράπεζας, παράδοσης
και οικουμενικότητας. Η ζωή
μας προόδευε από το στασίδι
στο σχολικό θρανίο, από την
Εκκλησία στην τάξη, από το
αναλόγιο στην βιβλιοθήκη”.
Ο κ. Πλένγκας εγκαρδίως
ανακαλούσε την σεβάσμια
“ατμόσφαιρα” και “μαθητεία”
που η Χάλκη προσέφερε στους
σπουδαστές της, ιδιαίτερα
μέσω των εκκλησιαστικών
ακολουθιών και μιας ζωντανής
Ορθοδοξίας. Πριν μάθουν πως
να μελετούν τους Πατέρες
της Εκκλησίας και θεολογικά
κείμενα, “οι σπουδαστές της
Χάλκης”, σύμφωνα με τον καθ.
Δεληκωνσταντή, “διδασκόταν
να εντοπίζουν το πλήρωμα της
πίστεώς μας και της θεολογίας
μέσα στις ακολουθίες, το ράσο,
το πετραχείλι, το καντήλι, το
κερί, το θυμίαμα, την ψαλμωδία
και την γλυκύτητα των
προσώπων στις εικόνες”.
Για τον τοπικό ελληνορθόδοξο
πληθυσμό εντός και πέριξ
της Κωνσταντινουπόλεως ο
εκπαιδευτικός προγραμματισμός
της Χάλκης ήταν επίσης συχνά
μια σανίδα σωτηρίας για
φτωχότερα ή μη προνομιούχα
μέρη της επαρχίας, της οποίας
οι τοπικές πόλεις ή χωριά
ίσως να μην είχαν λειτουργικό
Λύκειο για να υποστηρίξουν
σπουδαστές.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι
ο τωρινός οικουμενικός
Πατριάρχης, ο παναγιώτατος
Βαρθολομαίος, που σπούδασε
και αποφοίτησε από την Χάλκη
και ο οποίος, παρά τα πολλαπλά
εμπόδια, σημείωσε σημαντική
πρόοδο για να αναβιώσει τα
ιερά εδάφη της Μονής της Αγίας
Τριάδος (συμπεριλαμβανομένων
και των προσπαθειών του
Αρχιεπισκόπου Αμερικής
Ελπιδοφόρου, πρώην
μητροπολίτου Προύσας)

parts of the planet today where
followers of Jesus Christ – and
indeed all people of goodwill –
yearn to become “partakers of
the Divine Nature” (2 Peter 1:4).
The Sunday of Pentecost and the
Monday of the Holy Spirit are
closely connected to contemporary historical events in the
Orthodox Church.

οργανώνοντας συνόδους,
συμπόσια, οικολογικές
πρωτοβουλίες και τακτικές
συναντήσεις της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου στην Χάλκη.
Ενώ η Θεολογική Σχολή
έχει ταυτοχρόνως άμεση και
μοναδική σχέση με το κέντρο
της Ορθοδοξίας προσέφερε
στην Οικουμένη 330 επισκόπους
κατά τα 127 έτη της λειτουργίας
της (από το 1844 ως το 1971).
Πληροφορούμαστε από τον
αιδ. δρ. Ιωάννη Χρυσαυγή
στην εξαίρετή του βιογραφία
του Οικουμενικού Πατριάρχου
Βαρθολομαίου: Απόστολος και
Οραματιστής, που η Χάλκη
γαλούχησε “δώδεκα [επισκόπους
που] ανέβηκαν στον θρόνο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου,
δύο εξελέγησαν Πατριάρχες
Αλεξανδρείας, τρεις έγιναν
Πατριάρχες Αντιοχείας, ένας
έγινε έξαρχος των Βουλγάρων,
τέσσερις χειροτονήθηκαν
αρχιεπίσκοποι Αθηνών, [και]
ένας έγινε αρχιεπίσκοπος
Αλβανίας.”
Χτισμένη στον “Λόφο της
Ελπίδος” η Χάλκη δεν ήταν
μόνο για την Κωνσταντινούπολη
ή το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
ήταν – και ακόμη είναι – για
την παγκόσμια Ορθοδοξία. Οι
πρώην σπουδαστές και τωρινοί
απόφοιτοι διαφυλάσσουν τα
σοφά λόγια των καθηγητών
τους: “Αφουγκραστείτε την
φωνή των Πατέρων και τον
παλμό των συνανθρώπων
μας”. Όπως εξηγεί ο καθ.
Δεληκωνσταντής για τους
σπουδαστές της Χάλκης δεν
ήταν ποτέ απόμακρα τα λόγια
του Γρηγορίου του Θεολόγου:
“Μην φοβάστε την πρόοδο…
να φοβάστε την αποξένωση”
(Ομιλία 25, PG35,1224).
Σαν τις πύρινες γλώσσες που
εμφανίστηκαν πάνω από τους
μαθητές του Χριστού κατά την
Πεντηκοστή και όπως το Άγιο
Πνεύμα “Το πανταχού παρόν
και τα πάντα πληρούν”, η ιδέα,
ιστορία και το ήθος της Χάλκης
είναι μια άσβεστη φλόγα προς
δόξαν Θεού.
τον Άρχοντα Οστιάριο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Ευάγγελο Σωτηρόπουλο
Pentecost, the Holy Spirit, and
the Inextinguishable Flame of
the Halki Seminary
Blessed are You, O Christ our
God, who made fishermen allwise, sending upon them the
Holy Spirit and, through them,
netting the world. O Loving
One, glory to You. (Apolytikion)
Following the Sunday of Pentecost, the Church commemorates
the Monday of the Holy Spirit.
We celebrate the salvific event
of the Holy Spirit’s descent upon
the Apostles and other disciples
of the Lord who had gathered in
prayer and supplication in the
“upper room” as described by
Luke the Evangelist in the Book
of Acts.
The significance of that seminal event in human history
two-thousand years ago reverberates from Jerusalem to all

Five years ago, the Holy and
Great Council commenced
with a Synodal Divine Liturgy
celebrated on Pentecost at the
Cathedral of St. Menas in Heraklion, Crete.
Fifty years ago, as the Holy
Trinity Monastery – wherein the
Halki Seminary was embedded
– was celebrating its feast day,
Turkish authorities were plotting
to shut down the seminary.
While they forced its closure,
the spirit and flame of Halki still
permeates and shines brightly.
As we commemorate Halki’s
half-century of closure, and pray
for its reopening, let us bring the
seminary’s spirit and ethos back
to life through the vivid memories and candid observations of
two of its graduates: Konstantinos Delikostantis and Christos
Plengas.
Both distinguished gentlemen
– who are today also Archons
of the Ecumenical Patriarchate
– spent seven years (three as
high school students and four at
the university level) studying,
worshipping, and being transfigured by the unique pnevma that
surrounded the seminary and
those within it.
According to Prof. Delikostantis
– an eminent scholar and professor who still resides in The City
servicing the Great Church of
Christ – Halki’s spirit was one of
openness: “I like describing “the
spirit of Halki” as a combination
of unshakeable fidelity to the
Church’s tradition and as openness toward the world and trust
in the power of dialogue.”
Both Halki alumni highlighted
the liturgical life at the seminary as formative parts of their
educational journey and spiritual growth. According to Mr.
Plengas, a former naval officer
and today a prominent lawyer in
Athens, “Halki was not a simple
school teaching lessons for six
or seven hours a day. It was a
modern ecclesiastical space of
fraternal co-existence with a
combined monastic and secular
atmosphere, comparable to the
military in terms of strictness
and discipline, but at the same
time similar to a monastery on
Mount Athos. Halki gave us the
wings to spread to the universe
and serve the needs of our fellow
believers and to maintain friendly relations with our non-religious brethren as well.”
The constant connection between theory and praxis infused
both faculty and students alike
with a foundation of lived
theology, weaving classroom
learning with life in the cosmopolitan Queen of Cities. As Prof.
Delikostantis describes it: “Our
uniqueness in Halki was found
in the way of life, the personal
encounters, the cohabitation of
Monastery and School, it arose
from the combination of theological study and liturgical life,
of common study and shared
trapeza, of tradition and ecumenicity. Our life progressed from
the pew to the school desk, from
the church to the classroom,

from the lectern to the library.”
Mr. Plengas fondly recalled the
revered “atmosphere” and “apprenticeship” that Halki offered
its students especially through
church services and a living
Orthodoxy. Prior to learning
how to study the Fathers of the
Church and theological texts,
“The seminarians of Halki,”
according Prof. Delikostantis,
“were taught how to locate the
entirety of our faith and theology
within the services, the cassock,
the stole, the vigil oil lamp, the
candle, the incense, the chanting,
and in the sweetness of the faces
in the icons.”
For the local Greek Orthodox
population in and around Constantinople, Halki’s educational
programming was also often a
lifeline for poorer or underserviced parts of the region whose
towns or villages may not have
had an operational high school
to support students.
One such example is the current
Ecumenical Patriarch, His
All-Holiness Bartholomew,
who studied and graduated from
Halki and who, despite roadblocks and obstacles, has made
significant progress to resurrect
the sacred grounds of the Holy
Trinity Monastery (including
through the efforts of Archbishop Elpidophoros of America,
formerly Metropolitan of Bursa),
by organizing summits, symposia, ecological initiatives and
regular meetings of the Holy and
Sacred Synod at Halki.
While the seminary both has a
direct and unique relation with
the Centre of Orthodoxy, it produced 330 bishops during its 127
years of operation (from 1844 to
1971) for the oecumene. We are
told by the Rev. Dr. John Chryssavgis in his superb biography of
the Ecumenical Patriarch, Bartholomew: Apostle and Visionary, that Halki nurtured “twelve
[bishops who] rose to the ecumenical patriarchal throne; two
were elected patriarchs of Alexandria; three became patriarchs
of Antioch; one became exarch
of the Bulgarians; four were
ordained archbishops of Athens;
[and] one became archbishop of
Albania.”
Located on the “Hill of Hope,”
Halki was not just for Constantinople or the Ecumenical Patriarchate, it was – and still is – for
world Orthodoxy. The former
students and today’s alumni
have the wise words of their
professors close to heart: “Hear
the voice of the Fathers and the
heartbeats of our fellow human
beings.” As Prof. Delikostantis
explains, to the seminarians of
Halki, the words of Gregory the
Theologian were never too far:
“Do not fear progress… fear
alienation” (Homily 25, PG 35,
1224).
Like the tongues as of fire that
appeared upon the disciples of
Christ on Pentecost and like the
Holy Spirit “Who dwell in all
places and fill all things,” the
idea, history, and ethos of Halki
is an inextinguishable flame to
the glory of God.
By Archon Evagelos Sotiropoulos, creator of WitnessingHistory.Info, a website to commemorate the five-year anniversary
of the Holy and Great Council
(Crete, 2016)

Ανάλυση: Μητσοτάκης – Ερντογάν: Προσωπική
σχέση και επόμενα βήματα
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Reuters

Αθανάσιος Έλλις
14.06.2021

Ήταν μια διαφορετική συνάντηση. Σε αντίθεση με τις δύο
προηγούμενες, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2019,
στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και
της επετειακής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αντίστοιχα, αυτή
τη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν
μόνοι τους, χωρίς αντιπροσωπείες, παρότι στις Βρυξέλλες
βρίσκονταν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των δυο
χωρών, Δένδιας και Τσαβούσογλου, Παναγιωτόπουλος και
Ακάρ.
Μια κατ’ ιδίαν συνάντηση επιτρέπει να ειπωθούν πολλά, ίσως
και πράγματα που δεν μπορούν να λεχθούν δημόσια, ούτε καν
σε συνεργάτες, να «σπάσει ο πάγος», να οικοδομηθεί σχέση
εμπιστοσύνης, πολύ σημαντική για τους ίδιους τους ηγέτες,
αλλά και τις χώρες τους στον βαθμό που έτσι αποφεύγονται
παρεξηγήσεις και αχρείαστες εντάσεις.
Τούρκοι αξιωματούχοι επισημαίνουν σταθερά τα τελευταία
χρόνια ότι ο ισχυρός άνδρας της Τουρκίας πιστεύει και
επενδύει στις προσωπικές επαφές. Στο πλαίσιο αυτό, και
ορμώμενος από την αξιοπιστία που είχε στο τουρκικό
κατεστημένο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και τον ρεαλισμό
που διέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό στα ελληνοτουρκικά,
ο Ταγίπ Ερντογάν επιθυμούσε τη δημιουργία σχέσης
εμπιστοσύνης με τον γιό του ευθύς μόλις ο τελευταίος
ανέλαβε την πρωθυπουργία, με την προσδοκία πως
στη βάση αυτή θα μπορούσαν να κάνουν βήματα και
να φέρουν αποτελέσματα.
Μέχρι τώρα αυτό δεν είχε επιτευχθεί. Μένει να φανεί εάν
η συνάντηση των Βρυξελλών άλλαξε το κλίμα σε προσωπικό
επίπεδο. Εάν, όντως, έχει συμβεί αυτό, θα πρέπει να
αναμένονται κινήσεις καλής θέλησης, έστω και αν αυτές δεν
θα αφορούν τα ακανθώδη ζητήματα.
Σε ένα τέτοιο, διαφορετικό πλαίσιο, και παρά τις πολύ
σημαντικές διαφωνίες που υπάρχουν, οι δυο πλευρές
θα μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο να διαχειριστούν
τις διαφορές τους και η επικίνδυνη ένταση του 2020 θα
αποτελέσει παρελθόν. Όλα θα εξαρτηθούν από τις προθέσεις,
και, τελικά, τη συμπεριφορά της Άγκυρας.
Μπορεί, πάντως, να προωθηθεί άμεσα μια θετική ατζέντα,
αρχίζοντας με τα «εύκολα» και συγκεκριμένες εμπορικές
συνεργασίες, και παράλληλα να συνεχιστούν οι συνομιλίες
για την επίλυση διαφορών και προβλημάτων, από
τις θαλάσσιες ζώνες έως το προσφυγικό, σε ένα περιβάλλον
ηρεμίας και μη διατάραξης της καλής γειτονίας.
Και αυτό, φυσικά, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου
το οποίο, παρεμπιπτόντως, και οι δυο χώρες επικαλούνται.
Είναι άλλωστε, η μόνη κοινά αποδεκτή πυξίδα μιας πορείας
που θα πρέπει να ακολουθηθεί, εάν όντως αναζητούμε την
πλήρη ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων, αλλά και την
επίλυση του Κυπριακού, σε ένα περιβάλλον αρχών και
κανόνων, αλλά και ρεαλισμού και αλληλοσεβασμού, και
σίγουρα όχι απειλών και προκλήσεων.
Αν η εκτίμηση του Ταγίπ Ερντογάν, σε βιντεοσκοπημένη
παρέμβασή του στο forum του German Marshall Fund που
διεξήχθη ταυτόχρονα με τη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ,
ότι «η αναβίωση του διαλόγου με τη γείτονα και σύμμαχό μας
Ελλάδα εξυπηρετεί τη σταθερότητα και την ευημερία
της περιοχής μας, καθώς και την επίλυση διμερών
ζητημάτων», είναι ειλικρινής, μπορούν να γίνουν βήματα.
Εναπόκειται στον ίδιο να το αποδείξει με τη συμπεριφορά του,
και να πείσει τόσο την Ελλάδα όσο και τρίτους παράγοντες
που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη εξέλιξη,
όπως είναι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Kathimerini.gr

GREEK ORTHODOX COMMUNITY EAST VANCOUVER
Hello fellow members,
To all those interested in registering their children for the Summer Day
Camps note that registration will be opening June 27th, and staying open
until August 1st.
Enjoy your summer! Keep safe!
Kind regards,
Despina Cavoucidou
Office Administrator
Greek Orthodox Community of East Vancouver
4541 Boundary Rd., Vancouver, BC V5R 2N5
Office: 604-438-6432 Fax: 604-438-6400 Email: office@goeastvan.ca
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«Πεταλούδα» –σαν σχάρας– με 2 μαρινάδες
28 ΜΑΪΟΥ 2021
Συνταγή: Νένα Ισμυρνόγλου
Φωτογραφία: Jessica Morfis
Ενα απλό «τεχνικό» κόλπο που ζητάμε από τον κρεοπώλη
μας –να «ανοίξει» το κοτόπουλο κρατώντας το ενιαίο και
να το χτυπήσει καλά ώστε να γίνει λεπτό και ισόπαχο–
έχει ως αποτέλεσμα ένα από τα καλύτερα φουρνιστά που
έχουμε δοκιμάσει ποτέ!
Η γεύση θυμίζει κοτόπουλο σχάρας, μόνο που είναι πολύ
πιο ζουμερό και δεν έχει τα πικρά, μαυρισμένα σημεία
από το ψήσιμο σε ανοιχτή φωτιά. Οι μαρινάδες που
προτείνει η σεφ, έξοχες.
Υλικά
• 1 κοτόπουλο περίπου 1.300 γρ., ανοιγμένο σε
πεταλούδα (ζητάμε από τον κρεοπώλη να μας το ανοίξει
και να το χτυπήσει καλά, να γίνει λεπτό και ισόπαχο)
Για τη σάλτσα μουστάρδας
• 80 γρ. μουστάρδα
• 20 ml χυμός λεμονιού
• 2 σκελίδες σκόρδου, σε ψιλές φέτες
• 1 κουτ. γλυκού θυμάρι ξερό
• 60 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

κολοκυθιού τη διατηρούμε
σε καλά κλεισμένο μπολ,
στο ψυγείο, για άλλη χρήση.
Ρίχνουμε την ντομάτα,
αλατοπιπερώνουμε,
μαγειρεύουμε για περίπου 4 - 5
λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρώς
το μείγμα, και αποσύρουμε από
τη φωτιά. Αφήνουμε στην άκρη
για περίπου 3 - 4 λεπτά, να
κρυώσει ελαφρώς. Σε ένα μπολ
ρίχνουμε τα αυγά, το γάλα, τη
μισή ποσότητα από το τριμμένο
ψωμί, τη φέτα, το δυόσμο και
το μείγμα του τηγανιού και τα
ανακατεύουμε να αναμειχθούν.

Spaghetti alla chiummenzana (Σπαγκέτι με κόκκινη
καυτερή σάλτσα)

Ξεφουρνίζουμε τα κολοκύθια,
μοιράζουμε ομοιόμορφα
τη γέμιση, σκορπίζουμε
ομοιόμορφα το υπόλοιπο ψωμί
και ψήνουμε για περίπου άλλα
10 - 12 λεπτά, μέχρι να σφίξει
η γέμιση και να ροδίσουν στην
επιφάνεια. Συνοδεύουμε με
ντοματοσαλάτα και ένα απλό
πιλάφι.

Υλικά

Η συνταγή της ημέρας:
Ζουμερές μοσχαρίσιες
μπριζόλες
09/06/2021

Για τη σάλσα σόγιας
• 30 ml σάλτσα σόγιας
• 60 ml χυμός πορτοκαλιού, ανακατεμένος με
• 1 κουτ. σούπας ξύσμα πορτοκαλιού
• 40 γρ. σουσάμι, καβουρδισμένο σε αντικολλητικό τηγάνι για 2-3
λεπτά, χωρίς λιπαρή ουσία
• 1 κουτ. σούπας τζίντζερ φρέσκο, τριμμένο
• 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη καστανή
• 60 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
• Για τη σάλτσα μουστάρδας: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα
υλικά και απλώνουμε με τα χέρια μας τη μαρινάδα στο κοτόπουλο,
να καλυφθεί καλά. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο
ψυγείο μέχρι και 5 ώρες. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
180° C. Στρώνουμε τη λαμαρίνα του φούρνου με λαδόκολλα και
μεταφέρουμε το κοτόπουλο μαζί με τη μαρινάδα. Ψήνουμε για
περίπου 50 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το κοτόπουλο και από τις δύο
πλευρές και να ξεκολλάει το κρέας από το κόκαλο.
• Για τη σάλτσα σόγιας: Χτυπάμε όλα τα υλικά στον πολυκόφτη
μέχρι να ομογενοποιηθούν. Απλώνουμε με τα χέρια μας τη μαρινάδα
στο κοτόπουλο, να καλυφθεί καλά. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και
βάζουμε στο ψυγείο μέχρι και 5 ώρες. Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 180° C. Στρώνουμε τη λαμαρίνα του φούρνου με λαδόκολλα
και μεταφέρουμε το κοτόπουλο μαζί με τη μαρινάδα. Ψήνουμε για
περίπου 50 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το κοτόπουλο και από τις δύο
πλευρές και να ξεκολλάει το κρέας από το κόκαλο.
Gastronomos.gr
Κολοκυθάκια «παπουτσάκια» με λουκάνικο, ντομάτα και φέτα
31 ΜΑΪΟΥ 2021
Συνταγή: Κλεομένης Ζουρνατζής
Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Υλικά
• 4 μεγάλα κολοκύθια
• 2 ώριμες ντομάτες, σε μικρά
καρέ (περίπου 0,5 εκ.), μαζί με
το ζουμί τους
• 200 γρ. λουκάνικο χωριάτικο
της αρεσκείας μας, κομμένο σε
κυβάκια
• 100 γρ. φέτα, κατά
προτίμηση σκληρή, σε κύβους
0,5 εκ.
• 2 αυγά
• 50 ml φρέσκο γάλα
• 3 μέτριες φέτες ψωμί,
χωρίς κόρα, κατά προτίμηση
μπαγιάτικο, τριμμένο σε
ψίχουλα
• 1 κουτ. σούπας φύλλα
δυόσμου, ψιλοκομμένα
• 80 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Διαδικασία
• Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 180° C. Κόβουμε τα

κολοκύθια στη μέση, κατά
μήκος, και με ένα μικρό κουτάλι
αφαιρούμε την ψίχα από το
εσωτερικό τους, αφήνοντας
μόνο το κέλυφος με πάχος
περίπου 1 εκ. Αν δεν έχει
πολλά σπόρια η ψίχα των
κολοκυθιών, την κρατάμε για να
τη χρησιμοποιήσουμε. Bάζουμε
τα κολοκύθια σε ένα ταψί που
ιδανικά να τα χωράει ακριβώς,
τα πασπαλίζουμε με αλάτι και
φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τα
περιχύνουμε με 50 ml από το
ελαιόλαδο και ψήνουμε για
περίπου 20 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσουν ελαφρώς.
Παράλληλα, σε ένα τηγάνι
ζεσταίνουμε το υπόλοιπο
ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και
σοτάρουμε το λουκάνικο μαζί με
τη μισή ποσότητα από την ψίχα
κολοκυθιού για περίπου 4 - 5
λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.
• Την υπόλοιπη ψίχα

Ζουμερές μοσχαρίσιες
μπριζόλες, το τέλειο πιάτο για
το καλοκαίρι! Συνοδέψτε με
σαλάτα της αρεσκείας σας και
θα ξετρελαθείτε.

09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Συνταγή: Νένα Ισμυρνόγλου
Φωτογραφία: Θεοδόσης
Γεωργιάδης
Προδημοσίευση από τον
Γαστρονόμο Ιουνίου που
κυκλοφορεί στις 13/6 με την
Καθημερινή της Κυριακής. Μια
απλούστατη, καυτερή και μυρωδάτη μακαρονάδα με καταγωγή
από το Κάπρι που θα ετοιμάζουμε ξανά και ξανά. Περισσότερες
συνταγές θα βρείτε στο μεγάλο αφιέρωμά μας «Ο γύρος της Ιταλίας
σε 10 μακαρονάδες».

•
500 γρ. σπαγκέτι
•
500 γρ. ντομάτες ώριμες, ξεφλουδισμένες, ξεσποριασμένες
και χοντροκομμένες (μαζί με το ζουμί τους)
•
2 σκελίδες σκόρδου, σε φετάκια
•
2-3 καυτερές, ξερές πιπερίτσες (πεπεροντσίνι) ή όσες
αντέχουμε, ψιλοκομμένες
•
τα φύλλα από 6-7 κλωνάρια φρέσκο βασιλικό, πλατύφυλλο,
ψιλοκομμένα
•
τα φύλλα από 4-5 κλωνάρια μαϊντανό, ψιλοκομμένα
•
1/2 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή, τριμμένη
•
80 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
•
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια
φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο και τις καυτερές πιπερίτσες για
1 λεπτό, ανακατεύοντας. Ρίχνουμε τις ντομάτες, τη ρίγανη, τη
μισή ποσότητα βασιλικού και αλατοπίπερο και μαγειρεύουμε
για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα. Παράλληλα, σε
άφθονο νερό που κοχλάζει βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με
τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα βγάζουμε με πιρούνα και τα
ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα μαζί με το λίγο νερό που θα
μεταφέρουν. Ανακατεύουμε καλά να αναμειχθούν και τραβάμε από
τη φωτιά. Σκορπίζουμε τον μαϊντανό και τον υπόλοιπο βασιλικό και
σερβίρουμε. Αν θέλουμε, σε κάθε πιάτο ρίχνουμε φρεσκοτριμμένο
πιπέρι, τριμμένο τυρί grana padano και μερικές σταγόνες εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο.
Gastronomos.gr

Υλικά
3 σπαλομπριζόλες από 500-600
γραμμ. η καθεμία
Αλάτι
Θυμάρι
Σκόρδο
Διαδικασία
Ζητάμε από τον χασάπη μας
σπαλομπριζόλες 500-600
γραμμαρίων. Τις βγάζουμε από
το ψυγείο, πριν τις ψήσουμε
για 1 ώρα τουλάχιστον ώστε
να έρθουν σε θερμοκρασία
δωματίου και να μην είναι
παγωμένες.
Κόβουμε σε 1-2 σημεία με το
μαχαίρι γύρω γύρω στο μάτι
της μπριζόλας, ώστε να μην
μας γυρίσει στο ψήσιμο και να
μείνει επίπεδη. Ζεσταίνουμε το
σχαροτήγανο να κάψει καλά
και λαδώνουμε με ένα χαρτί τις
γραμμές στο τηγάνι μας.
Αλατίζουμε την μπριζόλα και
ψήνουμε από 3 λεπτά σε κάθε
μεριά. Το κρέας δεν θέλει
πολλές φορές γύρισμα στο
ψήσιμο γιατί σκληραίνει. Αν την
θέλετε περισσότερο ψημένη,
βάλτε στον φούρνο στους 220
και ψήστε για άλλο λίγο.
Tips
• Όση ώρα ψήνουμε το κρέας,
άλλη τόση ώρα θέλει ξεκούραση
για να μην μας βγάλει υγρά
και αίματα στο πιάτο όταν το
κόψουμε.
• Βγάλτε το κρέας τουλάχιστον
1 ώρα εκτός ψυγείου, πριν το
ψήσετε.
• Στο μοσχάρι συνήθως δεν
μπαίνει λεμόνι και ρίγανη, μόνο
στο χοιρινό.
• Αν θέλετε όταν ψηθεί η
μπριζόλα μπορείτε να βάλτε ένα
κομματάκι βούτυρο και να το
αφήσετε να λιώσει μόνο του, θα
δημιουργηθεί ωραία σάλτσα.
Kontranews.gr

Μπάμιες με πατάτες στον φούρνο
Στην Κρήτη συνηθίζουμε να αρτύνουμε τις μπάμιες με λεμόνι (ή
ιδανικά με αγουρίδα, άγουρο σταφύλι δλδ) και όχι με ξίδι.
Βαγγελιώ Κασσαπάκη
28.05.2021
Food styling Μάκης Γεωργιάδης Φωτογραφία Ακης Ορφανίδης
ΥΛΙΚΑ (για 4 μερίδες)
1 κιλό μπάμιες
¾ φλ. (180-200 ml) ελαιόλαδο
1 φλ. νερό
1-2 ξερά κρεμμύδια
½ κιλό ντομάτες, τριμμένες
2-3 μέτριες πατάτες, κυδωνάτες
Χυμός 1-2 λεμονιών
½ φλ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος (προαιρετικά)
Αλάτι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Καθαρίζουμε τις μπάμιες και τις ξεπλένουμε καλά. Τις βάζουμε
σε ένα μπολ, τις αλατίζουμε και τις περιχύνουμε με την τριμμένη
ντομάτα και τον χυμό των λεμονιών. Ανακατεύουμε και αφήνουμε
να μείνουν για 30 λεπτά. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
180°C. Αδειάζουμε τις μπάμιες σε μια γάστρα ή άλλο πυρίμαχο
σκεύος με καπάκι. Προσθέτουμε τις πατάτες ελαφρά αλατισμένες.
Προσθέτουμε, αν θέλουμε, και τον μαϊντανό. Ανακατεύουμε να
αναμειχθούν καλά τα υλικά. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και
το νερό και σκεπάζουμε τη γάστρα. Ψήνουμε για 40-50 λεπτά, να
μαλακώσουν τα λαχανικά. Δεν ανακατεύουμε συχνά, μόνο πότεπότε με ένα πιρούνι. Ελέγχουμε να μην κολλήσουν τα λαχανικά στο
ταψί. Ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 10-15 λεπτά
να απορροφηθούν τα τελευταία υγρά και να μείνει το φαγητό με τη
σάλτσα του, αλλά χωρίς να στεγνώσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.
Καθαρίζουμε τις μπάμιες φροντίζοντας όταν κόψουμε την
κορυφή τους να μη φανούν τα σποράκια τους. Ιδανικά ακολουθούμε
το κωνικό σχήμα τους.
2.
Αντί για λεμόνι μπορούμε να βάλουμε ξίδι 2-3 κ.σ. (30-45
ml)
3.
Αν χρειάζονται υγρά πριν να μαλακώσουν τα λαχανικά,
προσθέτουμε νερό.
Gefsignostis.gr

One week left to take survey on proposed
Climate Emergency Parking Program
City of Vancouver
June 28, 2021

Archdiocese Hosts COVID-19 Vaccine Pop-Up
Clinic at its Cultural Centre in Toronto
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Vancouver residents have one week left to take our survey on the
proposed Climate Emergency Parking Program.
We are seeking input from renters, homeowners, vehicle and non-vehicle owners on the two proposed initiatives that work together:
A. An annual pollution charge* on more polluting vehicles (model
year 2023 or newer) that would be added to the cost of annual parking permits to encourage the switch to purchasing cleaner vehicles
and help reduce our carbon pollution, 40% of which comes from
burning gas and diesel in our vehicles.
B. A new overnight residential parking permit (considering a price
of $45/yr or $3.75/month) that would apply to residential streets
in the city that don’t already require permits. This new permit area
would allow the pollution charge to be implemented across the
entire city, not just in existing permit zones. It would also allow us
to respond more effectively to localized parking issues as Vancouver
grows.
*If approved by Council, the pollution charge would only apply to
vehicles starting with model year 2023.
• Existing (2022 model year and older) vehicles would not pay a
pollution charge
• For new vehicles falling into Tier 1 (emitting under 200g CO2/
km), the pollution charge would be $0. This would include electric
vehicles, hybrids, and most economy cars, including some smaller
SUVs
• Examples of Tier 1 vehicles ($0) – based on 2021 emissions
listed in the NRCAN fuel consumption ratings guide – include the
Chevy Bolt, Nissan Leaf, Kia Soul, Hyundai Kona, Toyota RAV4,
Honda Civic, Chevy Malibu, Kia Forte, Mazda CX-30, Nissan
Rogue, Ford Escape, and Volkswagen Golf
• In general, less expensive gas and diesel vehicles produce fewer
emissions
Revenue from the proposed program could help fund key climate
emergency actions to benefit all residents, such as making our
sidewalks safer and more accessible, expanding our EV charging
network, improving bus speed and reliability, adding more trees and
greenspace and converting buildings from natural gas to renewable
energy.
Our survey closes July 5, 2021.

Prime Minister Justin Trudeau
meets with Prime Minister
Boris Johnson of the United
Kingdom
June 11, 2021
Carbis Bay, United Kingdom

Today, Prime Minister Justin Trudeau met with Prime Minister Boris Johnson of the United Kingdom in advance of
the G7 Leaders’ Summit, to discuss their expectations and
shared priorities for the Summit, in Carbis Bay, UK.
The two leaders highlighted vaccination progress in both
countries, and emphasized the importance of efficient and
equitable access to vaccines around the world to end the
pandemic for good. They looked forward to making progress
on other shared priorities, including promoting a global economic recovery that benefits everyone and grows the middle
class, and advancing gender equality. The two leaders also
discussed taking bold action on climate change in the leadup to COP26, including the international transition away
from coal.
Prime Minister Trudeau and Prime Minister Johnson discussed the Open Societies agenda and emphasized that
shared values, including democracy, human rights, gender
equality and inclusion, must be at the core of an effective
response to global challenges. The leaders reiterated their
commitment to respond to challenges to these shared values.
The two leaders’ wide-ranging discussion also touched on a
number of foreign policy and global issues, including China,
the downing of Ukraine International Airlines Flight 752,
Afghanistan, NATO, and the Commonwealth.
The two leaders also spoke about the deep ties that unite
Canada and the United Kingdom, including trade that benefits workers and businesses on both sides of the Atlantic.
Prime Minister Trudeau welcomed the launch of the UK
accession process to the Comprehensive and Progressive
Agreement for Trans-Pacific Partnership, and the two leaders
agreed to redouble their efforts to secure a comprehensive
Free Trade Agreement between Canada and the UK, with a
view to unlocking the huge opportunities that exist for both
countries.

On Wednesday, June 30, 2021, the Cultural Centre of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada (located at 3840 Finch Ave. E. in Toronto) was transformed into a COVID-19 vaccine pop-up clinic.
In close collaboration and partnership with public health officials from the Scarborough Health Network
(SHN), as well as Carefirst Seniors and Community Services Association, a team of medical professionals and volunteers converted the Cultural Centre (which was donated free of charge) into a temporary
vaccination clinic.
Thousands of people lined-up in the early morning to receive a vaccination appointment. While there
was overwhelming demand, the eight-hour pop-up clinic administered more than 1,000 vaccines to local
residents, students, and workers.
The decision to receive a COVID-19 vaccine helps to protect oneself against the deadly virus, but it is
also an act of Christian love for — and unity towards — our fellow brothers and sisters. In this way, we
can create a safe society where COVID-19 is defeated and a sense of normalcy returns where we have
enjoyable engagement with our family, friends, and neighbours.
We appreciate the work and effort made by officials from the SHN and from Carefirst to make the pop-up
clinic such a success. The Archdiocese also extends its gratitude to MPP Aris Babikian (Scarborough—
Agincourt), who first made the proposal for this initiative and who is a steadfast supporter of the Church
in Canada, including the St. Nicholas Greek Orthodox Community in his local riding; as well as the President and Executive Council of the Parish Community, the Philoptochos, together with Archon Evagelos
Sotiropoulos who helped to facilitate this project.
With the Lord’s help, the Protection of the Most-Holy Theotokos, and the intercessions of the Holy
Apostles – whom we commemorate today – we can and will overcome the COVID-19 pandemic.

Statement by the Prime Minister on Canadian
Multiculturalism Day
Ottawa, Ontario June 27, 2021
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Canadian Multiculturalism Day:
“Today, we celebrate a pillar of our national character, and recognize the many contributions that
people of all backgrounds have made, and continue to make, to our society.
“Canada’s commitment to multiculturalism is an example to the world, and at the heart of our success
as a country. For generations, Canadians have known we are stronger when we recognize and honour
our differences and diverse roots, and work together to build a more inclusive future for all.
“This year, we mark an important anniversary. Fifty years ago this fall, Canada became the first
country in the world to adopt a policy of multiculturalism, which was later enshrined in law through
the Canadian Multiculturalism Act. While we have made important progress toward a more inclusive
and equitable society since then, much work remains to be done. Every day, far too many racialized
Canadians, Indigenous peoples, and religious minorities continue to face systemic racism, discrimination, and a lack of resources and opportunity.
“Sadly, over the last year and a half, the COVID-19 pandemic has revealed and deepened social,
health, and economic disparities, and seen a rise in threats and violence against many of these
communities. The tragic events of the past several weeks are painful reminders that Canada has not
always lived up to its ideals, and that many Canadians continue to feel fear and insecurity simply
because of the colour of their skin, their background, or their faith.
“This is unacceptable and must change. That is why the Government of Canada must and will continue to take meaningful action to right past wrongs, fight racism and discrimination, and foster a fairer,
more equitable society.
“As individuals, we all have a role to play in building a more inclusive and resilient country.
The values of openness, compassion, and respect have the power to bring us together, but they are
only meaningful if we embody them. When we choose to put them into practice, we choose to shape
a better tomorrow for everyone.
“On behalf of the Government of Canada, I invite Canadians to celebrate Canadian Multiculturalism
Day by taking part in online events and in-person activities, and recognizing the invaluable contributions that Canadians of all backgrounds continue to make to our country. Together, we can make
Canada a stronger, more welcoming, and inclusive place.”
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Μέσι: «Ελεύθερος» από τα μεσάνυχτα ο Αργεντινός
σταρ – Τι αναφέρει η Μπαρτσελόνα «Είμαστε ήρεμοι»
είπε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα

Κορακάκη και Πετρούνιας
οι σημαιοφόροι της Ελλάδας
στους Ολυμπιακούς
του Τόκιο
Φωτ. Reuters
30.06.2021
«Ο βασιλιάς χωρίς συμβόλαιο»: είναι ο σημερινός τίτλος της εφημερίδας της Αργεντινής Ole και αφορά
φυσικά τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος από τα μεσάνυχτα θα κυκλοφορεί …ελεύθερος, μιας και -μέχρι
τώρα- δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μπαρτσελόνα.
«Είμαστε ήρεμοι» είπε σήμερα ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, στους δημοσιογράφους
που τον περίμεναν έξω από τα γραφεία του καταλανικού συλλόγου, προτρέποντάς τους να είναι
υπομονετικοί και να περιμένουν την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση.

Για πρώτη φορά δύο οι σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής
στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η χρυσή Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή Άννα Κορακάκη και
ο χρυσός Ολυμπιονίκης των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας,
θα είναι οι σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Αυτή είναι η πρώτη φορά οι σημαιοφόροι θα είναι δύο
στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων. Σε δηλώσεις της
μετά την ανακοίνωση, η Άννα Κορακάκη σημείωσε: «Είναι
πραγματικά σπουδαία η τιμή που μου κάνει η Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή και θέλω να την ευχαριστήσω που με
επέλεξε. Θα είναι σίγουρα μοναδικό το συναίσθημα να κρατάς
τη σημαία της πατρίδας σου στην Τελετή Εναρξης
των Ολυμπιακών Αγώνων σε μία μάλιστα ιστορική στιγμή,
καθώς αυτό θα το κάνω μαζί με τον Λευτέρη».
Από την πλευρά του ο Λευτέρης Πετρούνιας, ανέφερε:
«Νιώθω τεράστια τιμή που θα κρατήσω την σημαία μας
καθώς εκπληρώνεται ένα όνειρο που είχα από παιδί! Θέλω
κι εγώ να ευχαριστήσω την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
και είμαι σίγουρος ότι αυτή η στιγμή θα μείνει για πάντα
χαραγμένη στο μυαλό και την καρδιά μου».

Στη Μπαρτσελόνα θεωρούν δεδομένη την προθυμία του Λιονέλ Μέσι να συνεχίσει να φοράει τη
φανέλα του συλλόγου της Βαρκελώνης, όμως δεν ξεχνούν επίσης ότι ήταν πρόθυμος να φύγει πριν από
ένα χρόνο.
Ο Ζοάν Λαπόρτα, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την επιστροφή του στην προεδρία της Μπαρτσελόνα,
δεν μπόρεσε -όπως ήθελε- να εξασφαλίσει τη συμφωνία του Μέσι, ούτε στην συνέλευση μετόχων
της ομάδας (20/6) στο «Καμπ Νου», ούτε την ημέρα των 34ων γενεθλίων του Αργεντινού διεθνούς
επιθετικού.
Τις προηγούμενες ημέρες τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η λύση που έχει βρει η Μπαρστελόνα,
προκειμένου να αποφύγει το πρόβλημα του ανώτατου ορίου των μισθών, είναι ένα πενταετές
συμβόλαιο με συνολικά ακαθάριστο ποσό 200 εκατομμυρίων, βάσει του οποίου ο Μέσι θα παίξει άλλες
δύο σεζόν στο «Καμπ Νου» και μετά θα είναι ελεύθερος να αποφασίσει τι να κάνει: να συνεχίσει με
τη Μπαρτσελόνα, να πάει στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι, να επιστρέψει στην Αργεντινή ή ακόμη και
να αποσυρθεί.
Σημειώνεται πως χθες, στη νίκη της Αργεντινής επί της Βολιβίας, ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο ρέκορντμαν
συμμετοχών με τη φανέλα της «αλμπισελέστε», φτάνοντας τους 148 αγώνες, έναν περισσότερο από
τον Χαβιέρ Μασκεράνο. Ο Μέσι γιόρτασε τη σημαδιακή αυτή ημέρα με δύο τέρματα και μια ασίστ
κατά της «βέρδε».
Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ
kathimerin

Η Κίνα, ο Καναδάς και οι «100αρες» της Εθνικής
Η Εθνική μας ομάδα νίκησε εύκολα την Κίνα με
105-80 και προκρίθηκε στη νοκ-άουτ φάση του
προολυμπιακού τουρνουά. Αυτή ήταν και η 17η
«100αρα» της γαλανόλευκης, με τον Καναδά να είναι
εκείνος που έχει δεχτεί την πιο βαριά ήττα.
TANEA Team2 Ιουλίου 2021
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ
των ανδρών, διέπρεψε
απέναντι στην Κίνα
και επικράτησε με 10580 εξασφαλίζοντας
την πρόκριση για
τα ημιτελικά του
Προολυμπιακού
τουρνουά του Καναδά.
Το αντιπροσωπευτικό
συγκρότημα, θα
αντιμετωπίσει την
Τουρκία και δείχνει
αποφασισμένη, αλλά και
ικανή να προκριθεί στον
τελικό της διοργάνωσης.

Η «επίσημη αγαπημένη»
δεν μας έχει…
συνηθίσει να πετυχαίνει
«κατοστάρες», καθώς
διαχρονικά, η άμυνα
είναι «το όπλο» της.
Αναμφίβολα όταν
αναφερόμαστε στην
εθνική μπάσκετ και
100+ πόντους το μυαλό
πηγαίνει… αυτόματα,
στην αλησμόνητη
αναμέτρηση με τις ΗΠΑ
και την ιστορική νίκη με
101-95, που σήμανε και
την πρόκριση στον τελικό

του Μουντομπάσκετ του
2006
Συνολικά το
αντιπροσωπευτικό
μας συγκρότημα έχει
πετύχει από το 1991 έως
και σήμερα 17 φορές
πάνω από 100 πόντους.
Η μεγαλύτερη νίκη
ήταν το 2010 απέναντι
στον Καναδά όπου η
«επίσημη αγαπημένη»
επικράτησε με 123-49 για
το τουρνουά Ακρόπολις.
Το αντιπροσωπευτικό
μας συγκρότημα όσες
φορές έχει σημειώσει
100+ πόντους έχει

νικήσει, εκτός από τον
αγώνα απέναντι στην
Τσεχοσλοβακία όπου
ηττήθηκε με 123-113
στην παράταση.
Δείτε όλες τις «100αρες»:
2021 Ελλάδα – Κίνα 10580 Προολυμπιακό
2021 Ελλάδα – Μεξικό
101-98 Φιλικό
2019 Ελλάδα – Νέα
Ζηλανδία 10397 Προκριματικά
Μουντομπάσκετ
2017 Ελλάδα – Ρουμανία
106-48 Φιλικό
2012 Ελλάδα – Ιορδανία
107-63 Προκριματικά

Ολυμπιακών Αγώνων
2011 Ελλάδα – Βουλγαρία
101-67 Τουρνουά
Ακρόπολις
2010 Ελλάδα – Καναδάς
123-49 Τουρνουά
Ακρόπολις
2010 Ελλάδα – Ρωσία
101-63 Διεθνές τουρνουά
Κύπρου
2009 Ισραήλ – Ελλάδα
80-106 Eurobasket
2009 Βουλγαρία – Ελλάδα
73-100 Αντέκο Καπ
2009 Ελλάδα – Ρουμανία
102-57 Φιλικό
2008 Ελλάδα – Ανγκόλα
102-61 Ολυμπιακοί
Αγώνες
2006 ΗΠΑ – Ελλάδα 95101 Μουντομπάσκετ
2001 Ελλάδα – Βοσνία
101-77 Ευρωμπάσκετ
1993 Ελλάδα – Βοσνία
102-84 Ευρωμπάσκετ
1991 Ελλάδα – Βουλγαρία
110-83 Ευρωμπάσκετ
1991 Τσεχοσλοβακία –
Ελλάδα 123-113 (παρ.)
Ευρωμπάσκετ

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Η Ελληνική Κοινότητα του Σούρεη, ξεκίνησε με πολλά προβλήματα
μέχρι να αποκτήσει την δικιά της εκκλησία και έχοντας
την υποστήριξη από τα μέλη της κατόρθωσε να εδραιωθεί.
Πέρασε όμως πολλά σκαπανεβάσματα, με διαφωνίες μελών και
διοικούντων. Τελικά με υπομονή, κατανόηση και ηρεμία τα μέλη
της κοινότητας και οι ιερείς που πέρασαν, νίκησαν
τους προσωπικούς εγωϊσμούς και ολοκληρώθηκε το έργο.
Σήμερα όμως με την επιδημία και με την έλλειψη Γενικών
Συνελεύσεων και με την αρρώστια του ιερέα, βγαίνουν
στην επιφάνεια προβλήματα που θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο
να συμβάλλει στην πρόοδο της κοινότητας με συνέχιση
και υπευθυνότητα το έργο που έχουν αναλλάβει.
Πριν μερικές ημέρες συνάντησα τον κ. Γιώργο Πάναγο, μέλος
της κοινότητας και συζητούσαμε για την κοινότητα του Σούρεη
και ο ίδιος χωρίς να κατηγορήσει κανέναν προσωπικά μου είπε
συγκεκριμένα ότι αυτός δεν έχει προσφέρει πολλά σ’ αυτή
την κοινότητα, αλλά λυπάτε για πολλά μέλη που δουλέψανε σκληρά
να γίνει η κοινότητα και βλέπει ότι τελευταία άρχισαν πολλά μέλη
να δυνασχετούν με το αδύνατο Διοικητικό Συμβούλιο και τον ιερέα.
«Πρέπει να γίνουν αλλαγές» ομολόγησε ο κ. Γιώργος Πάναγος
και συνεχίζοντας την κουβέντα μας ανέφερε για ένα σοβαρό ποσό
χρημάτων που πρόσφερε το Καφενείο για την ενίσχυση
της εκκλησίας και θα συνεχίσει να προσφέρει με την επάνοδο
στην κανονικότητα του Κορωνοϊού. Διότι είναι γνωστό σε όλους ότι
τα έσοδα της εκκλησίας δεν επαρκούν για να καλύψουν τα έξοδα της
εκκλησίας και τον μισθό του ιερέα.
Επίσης οι κυρίες της Φιλοπτώχου της εκκλησίας και τί δεν κάνουν
να βοηθήσουν την εκκλησία και να αγοράσουν καινούργια φορεσιά
για τον ιερέα. Όλα αυτά θα πρέπει το συμβούλιο και ο ιερέας να τα
εκτιμούν, έτσι θα πάει η κοινότητα μποστά και όχι να γκρίνιες.
Οι περισσότερες ανάγκες της εκκλησίας και της κοινότητας
καλύπτονται από τις εκδηλώσεις της κοινότητας, το πανηγύρι και
δωρεές από ευγενικά άτομα που θέλουν να δουν την κοινότητα να
πηγαίνει μπροστά χωρίς προσωπικούς εγωϊσμούς.Γι’ αυτό τώρα δεν
είναι καιρός για διενέξεις και για εγωισμούς προσώπων και ιερέα με
να ρίχνουμε τα βάρη ο ένας στον άλλον. Χρειάζεται σύνεση και όχι
γκρίνια, διότι υπάρχουν άτομα σ’αυτή την κοινότητα που βοηθουν
οικονομικά κάθε χρόνο και όταν θα δούν ότι ή το Συμβούλιο
δεν κάνει καλά την δουλειά του ή ο ιερέας, τότε η κοινότητα θα
βρεθεί σε μεγάλες δυσκολίες και τα μέλη της θα διασπαστούν σε
παρατάξεις. Τα έζησε αυτή η κοινότητα παλαιότερα αυτά
τα πλήγματα και είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλουν να τα ξαναζήσουν.
Κώστας Καρατσίκης

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

Η Ι. Αρχιεπισκοπή φιλοξενεί έκτακτη κλινική εµβολιασµού
COVID-19 στο Πολιτιστικό της Κέντρο στο Τορόντο
Την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, το Πολιτιστικό Κέντρο (3840 Finch
Ave. East, Toronto) της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, µετατράπηκε σε
κλινική εµβολιασµού για τον ιό COVID-19.
Σε στενή συνεργασία µε αξιωµατούχους της δηµόσιας υγείας από
το Scarborough Health Network (SHN), καθώς και από το Carefirst Seniors and Community Services Association (µια οµάδα
επαγγελµατιών ιατρικής και εθελοντών), το Πολιτιστικό Κέντρο
(το οποίο διατέθηκε δωρεάν) µετετράπη σε προσωρινή κλινική
εµβολιασµού.
Χιλιάδες άνθρωποι περίµεναν από νωρίς το πρωί για να πάρουν
σειρά για τον εµβολιασµό τους. Εν μέσω τεράστιας ζήτησης,
η έκτακτη κλινική για οκτώ ώρες χορήγησε περισσότερα από 1.000
εµβόλια σε κατοίκους, φοιτητές και εργαζόµενους της περιοχής.
Η απόφαση για τη λήψη εµβολίου COVID-19 βοηθά στην
προσωπική προστασία µας από τον θανατηφόρο ιό, αλλά είναι
επίσης µια πράξη χριστιανικής αγάπης και ενότητας προς
τους συνανθρώπους µας. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να
δηµιουργήσουµε µια ασφαλή κοινωνία όπου ο COVID-19 µπορεί
να ηττηθεί και η αίσθηση της κανονικότητας να επιστρέψει στη ζωή
µας µε στενούς δεσµούς µε την οικογένεια, τους φίλους και τους
γείτονές µας.
Εκτιµούµε τη δουλειά και την προσπάθεια των υπαλλήλων του
SHN και της Carefirst να επιτύχει το έργο της η έκτακτη αυτή
κλινική. Η Ι. Αρχιεπισκοπή εκφράζει επίσης την ευγνωµοσύνη
της στον Βουλευτή της Επαρχίας Οντάριο Άρη Babikian (Scarborough-Agincourt), ο οποίος πρώτος εισηγήθηκε την πρόταση
αυτή και είναι σταθερός υποστηρικτής της Εκκλησίας στον
Καναδά, συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας
Αγίου Νικολάου, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας και όλων των εθελοντών για τη συμβολή τους
στην περιοχή και του Άρχοντα του Οικουµενικού Πατριαρχείου
Ευάγγελου Σωτηρόπουλου που βοήθησε στην οργάνωση αυτού
του έργου.
Με τη βοήθεια του Θεού, την προστασία της Παναγίας και
τις µεσιτείες των Αγίων Αποστόλων – τη µνήµη των οποίων
γιορτάζουµε σήµερα – µπορούµε και θα ξεπεράσουµε την πανδηµία
COVID-19.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Στην τάξη του Τοτού
η δασκάλα κάνει διάφορες
προσωπικές ερωτήσεις
στους μαθητές της για να
τους γνωρίσει καλύτερα.
«Για πες μας εσύ Γιωργάκη,
τι δουλειά κάνει ο πατέρας
σου;» «Είναι αστυνομικός
κυρία, βάζει τους κακούς
στη φυλακή.» «Ωραία, εσένα
Ελενίτσα;» «Εμένα ο πατέρας
μου είναι δικηγόρος. Βοηθάει
τους αθώους να μην μπουν στη
φυλακή.»
«Τέλεια! Εσένα Τοτό τι δουλειά
κάνει ο δικός σου;» «Ο δικός
μου δουλεύει σε ένα κλάμπ.
Χορεύει σε έναν στύλο και οι
πελάτες του δίνουν χρήματα.
Αν είναι και καλοί πελάτες
μπορεί να μπει μαζί τους σε ένα
δωμάτιο!»
Η δασκάλα μένει άφωνη.
Βγάζει τα υπόλοιπα παιδιά
για διάλειμμα και λέει στον
Τοτό: «Δεν το ήξερα ότι ο
πατέρας σου κάνει τέτοια
δουλειά…» «Συγνώμη κυρία!
Στην πραγματικότητα είναι
οικονομικός σύμβουλος της
Κυβέρνησης αλλά δεν το
λέμε…»
***
Ο Τοτός γυρίζοντας από το
παιχνίδι λέει στη μαμά του:
«Μαμά, μαμά….
Ο Τοτός γυρίζοντας από το
παιχνίδι λέει στη μαμά του:
«Μαμά, μαμά με πονάει
η κοιλιά μου». «Αφού παίζεις
από το πρωί και δεν έχεις φάει
τίποτα…» του λέει η μαμά του.
«Τι σχέση έχει αυτό;» ρωτάει
ο Τοτός. «Αυτό συμβαίνει
μάλλον επειδή είναι άδεια
η κοιλιά σου!» του εξηγεί.
Μετά από λίγο έρχεται μία
γειτόνισσα και ρωτάει την μαμά
του: «Μήπως έχεις κανένα
Ντεπόν γιατί πονάει το κεφάλι
μου;;» και πετιέται ο Τοτός:
«Σας πονάει μάλλον επειδή είναι
άδειο!»
***
Μπαίνει ένας μαγκάκος 1.60,
50 κιλά στο μπαρ έτοιμος για
μανούρα…..
Μπαίνει ένας μαγκάκος 1.60,
50 κιλά στο μπαρ έτοιμος για
μανούρα και παραγγέλνει…
Καθώς πίνει το ποτό, βλέπει
έναν μπρατσαρά από απέναντι, 2
μέτρα, 120 κιλά να τον κοιτάζει.
Σηκώνεται σαν μάγκας, πηγαίνει
στο θερίο και του λεει: «Τρέχει
τίποτα ρε καραγκιόζη;;»
Ο μπρατσαράς χαμογελάει και
δε λέει τίποτα.
«Τι γελάς ρε ανώμαλε, δεν
ακούς που σου μιλάω;»
συνεχίζει ο μάγκας «Φίλε δεν
τρέχει τίποτα, δεν κοιτούσα
εσένα» του λέει ο μπρατσαράς
«Τα γυρίζεις τώρα ρε αλήτη,
αφού σε είδα γ@μω το νινί της
μάνας σου….» Πριν προλάβει
να το πει έχει σηκωθεί το θερίο
και του έχει ρίξει μια μπουνιά
που όπως έπαιρνε σβούρες του
σκορπούσαν τα δόντια στο
μαγαζί…… Σκυμμένος ο 1.60
μάγκας, ψάχνοντας να βρει
τα δόντια του γυρνάει στον
μπρατσαρά και του λέει:
«Καλά, έτσι και λείπει κανένα
τη γαμ**ες!!!!!»
***

Μια πολύ όμορφη κοπέλα
μόλις ανακάλυψε τη χαρά
στα «πόδια» της δεν είχε
σταματημό… Όταν έφτασε
η ώρα να εξομολογηθεί λέει
στον παπά του χωριού:
«Παπά μου, αμάρτησα..»
«Όλοι αμαρτάνουμε τέκνο
μου.. σημασία έχει η μετάνοια»
«Παπά μου, πήγα με
τον Γιωργάκη τον γιο
του μπακάλη»
«Δεν πειράζει παιδί μου, ο Θεός
συγχωρεί» «Μετά πήγα και με
άλλους άντρες του χωριού και
με παντρεμένους»
«Αυτό είναι μεγάλη
αμαρτία τέκνον μου! Αλλά
μετανόησε και ο Θεός θα σε
συγχωρέσει…» «Το χειρότερο
απ’ όλα είναι που πήγα με
παπά!»
«Ποιόν παπά; Το χωριό μας δεν
έχει άλλον παπά!» λέει ο πάτερ
ξαφνιασμένος. «Πήγα με τον
παπά του διπλανού χωριού» «Ε!
αυτό είναι μεγάλο κρίμα. Αυτό
δεν θα το συγχωρέσει ούτε
ο Θεός!» της λέει.
«Σε παρακαλώ παπά μου
μεσολάβησε στον Κύριο να με
συγχωρέσει… Δεν θέλω να πάω
στην κόλαση…» «Να πας
στην κόλαση αμαρτωλή! Λες
και δεν είχε παπά το χωριό
σου…»
***
Είναι εποχή επιστράτευσης
και μια καλόγρια προχωράει
κοντά σε ένα στρατόπεδο. Στο
δρόμο την σταματάει ένας
λαχανιασμένος φαντάρος
και της λέει: «Συγνώμη αλλά
πρέπει να κρυφτώ κάτω από το
ράσο σας» κάνει μια τσουπ και
χώνεται μέσα. Δευτερόλεπτα
μετά περνάνε 2 στρατονόμοι
τρέχοντας.
Αφού απομακρύνθηκαν βγαίνει
έξω ο φαντάρος και της λέει:
«Σας ευχαριστώ πολύ και
συγνώμη για όλο αυτό αλλά
βλέπετε δεν θέλω να πάω
φαντάρος και το σκάω…»
Η καλόγρια κουνάει το κεφάλι,
χαμογελάει και πάει να φύγει.
Όμως ο φαντάρος της πιάνει
το χέρι και της λέει: «Όσο
ήμουν κάτω από το ράσο
σας παρατήρησα πως έχετε 2
υπέροχα γυμνασμένα πόδια…»
και του λέει η καλόγρια:
«Αν κοιτούσες λίγο πιο πάνω θα
έβλεπες και 2 υπέροχα μεγάλα
αρχ**α. Ούτε εγώ θέλω να πάω
φαντάρος…»
***
2 φίλοι συζητάνε: «Έχεις
εξομολογηθεί ποτέ;»
«Μια φορά όταν ήμουν μικρό
παιδί»
«Σου το ζητάω σαν χάρη να
πας να εξομολογηθείς και να
απασχολήσεις τον παπά, γιατί
έχω ραντεβού με
την γυναίκα του». Με τα πολλά
τον πείθει, ήταν και
ο καλύτερος φίλος του… και
πήγε να εξομολογηθεί. «Έχω
μιλήσει άσχημα στους γονείς
μου.. και μετανιώνω» λέει στον
παπά. «Συγχωρεμένος» λέει
ο παπάς.
«Έχω κλέψει ένα πακέτο
τσιγάρα όταν πήγαινα
λύκειο.. και μετανιώνω».
«Συγχωρεμένος» λέει ο παπάς.
Κι όλο θυμόταν και κάποια
αμαρτία και πέρναγε η ώρα.

Κάποια στιγμή όμως δεν άντεξε
και λέει στον παπά: «Παπά και
τώρα που μιλάμε διαπράττω
αμαρτία…» «Τι εννοείς τέκνον
μου;»
«Σε καθυστερώ για να πάει ο
καλύτερος φίλος μου με την
γυναίκα σου…»
Και ο παπάς του λέει: «Εσύ
είσαι παντρεμένος τέκνον μου;»
«Ναι πάτερ…». «Τότε λυπάμαι
για εσένα παιδί μου! Η παπαδιά
μου έχει πεθάνει εδώ και 5
χρόνια»
***
Μπαίνει ένας Σκωτσέζος σε
έναν οίκο @νοχής και λέει στην
τσατσά: «Έρχομαι από
την Σκωτία και θέλω
την Νάντια!»
Η τσατσά τον κοίταξε από πάνω
μέχρι κάτω και έβλεπε έναν
ηλικιωμένο και απεριποίητο
άντρα με ταλαιπωρημένα ρούχα.
Αντικρίζοντας αυτό
το θέαμα και γνωρίζοντας ότι
οι Σκωτσέζοι είναι
τσιγκούνηδες, του εξήγησε ότι
η Νάντια είναι το πιο ακριβό
τους κορίτσι και τον ρώτησε
αν ήθελε καλύτερα κάποια άλλη.
«Όχι, με την Νάντια πρέπει να
βρεθώ οπωσδήποτε.» επέμενε
εκείνος.
Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε
η Νάντια και του δήλωσε ότι
η ταρίφα της είναι 500 ευρώ.
Εκείνος δέχτηκε χωρίς να το
σκεφτεί, έδωσε τα χρήματα και
πήγαν στο δωμάτιο. Το επόμενη
μέρα ο ηλικιωμένος ξαναζήτησε
την Νάντια.
Η Νάντια παραξενεύτηκε γιατί
κανείς δεν έχει πάει μαζί της
δύο μέρες συνεχόμενα κι έτσι
του ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει
εκπτώσεις.
Η ταρίφα παρέμεινε 500 ευρώ
κι εκείνος τα έδωσε ξανά για να
πάει μαζί της. Αφού έκαναν ότι
έκαναν, πριν φύγει ο γέρος του
έπιασε η Νάντια την κουβέντα:
«Κανένας ως τώρα δεν με έχει
επισκεφθεί για δύο συνεχόμενες
βραδιές! Από πού είσαι;» «Από
το Εδιμβούργο» της απάντησε.
«Αλήθεια; Η αδελφή μου
η Σάσα μένει στο Εδιμβούργο.»
Κι εκείνος της απάντησε: «Ναι
το ξέρω, εκείνη μου έδωσε τα
1000 ευρώ να σου τα δώσω».
***
Ένας κτηνοτρόφος πήγε στην
εκκλησία για να εξομολογηθεί.
Αρχίζει λοιπόν την εξομολόγησή
του λέγοντας: «Πάτερ, ζητάω
συγχώρεση γιατί έκανα μια
μεγάλη αμαρτία…» «Τι αμαρτία
έκανες τέκνον μου;» ρωτάει ο
παπάς.
«Είχα συνουσία με ένα
πρόβατο.» απαντάει
ο κτηνοτρόφος. Ο παπάς δεν
πίστευε στα αυτιά του και δεν
ήξερε πως να αντιδράσει. Το
μόνο που κατάφερε να πει ήταν
να ρωτήσει αν το πρόβατο
ήταν αρσενικό ή θηλυκό. Κι
ο κτηνοτρόφος απάντησε:
«Εννοείται πως ήταν θηλυκό.
Για τι με πέρασες, για κανέναν
ανώμαλο;»

10

Δεκάδες νεκροί στον Καναδά
εξαιτίας του καύσωνα
Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021
Δεκάδες ξαφνικοί θάνατοι
σημειώθηκαν τα τελευταία
24ωρα στην περιοχή του
Βανκούβερ, στον δυτικό
Καναδά, γεγονός που οφειλόταν
άμεσα, σύμφωνα με τις αρχές,
στο κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία έφθασε τους 49,5°
Κελσίου χθες Τρίτη, σε επίπεδο ρεκόρ στη χώρα της βόρειας
Αμερικής.
Η βασιλική χωροφυλακή του Καναδά (GRC, η ομοσπονδιακή
αστυνομία) και η αστυνομία του Βανκούβερ ενημέρωσαν με
χωριστές ανακοινώσεις τους ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον 134
ξαφνικοί θάνατοι από την Παρασκευή στην περιοχή της καναδικής
μητρόπολης στις ακτές στον Ειρηνικό, που έχει πιαστεί στην αρπάγη
ιστορικού κύματος καύσωνα, όπως και οι δυτικές ΗΠΑ.
«Το Βανκούβερ δεν είχε γνωρίσει ποτέ τέτοια ζέστη και, δυστυχώς,
δεκάδες άνθρωποι πέθαναν», τόνισε ο Στιβ Άντισον, εκπρόσωπος
της αστυνομίας του Βανκούβερ, σε ανακοίνωσή του.
Από τη δική της πλευρά η ιατροδικαστική υπηρεσία της επαρχίας
ανέφερε πως «κατέγραψε μεγάλη αύξηση των θανάτων» που της
αναφέρονται από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας κρίνοντας ότι
«το κύμα ακραίας ζέστης διαδραμάτισε ρόλο».

Snowbirds fly over Ottawa on Canada Day
(

Η ιατροδικαστική υπηρεσία έλαβε 233 ειδοποιήσεις για θανάτους
μεταξύ της Παρασκευής και της Δευτέρας, έναντι 130 κατά μέσον
όρο μια ανάλογη περίοδο όταν ο καιρός είναι φυσιολογικός,
εξήγησε η ίδια. «Θεωρούμε ότι ο καύσωνας συνέβαλε στους
περισσότερους θανάτους», τόνισε και η ομοσπονδιακή αστυνομία,
προσθέτοντας πως στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν
ηλικιωμένοι.
«Αυτός ο καιρός μπορεί να είναι θανατηφόρος για τα ευάλωτα
μέλη της κοινότητάς μας, ειδικά για τους ηλικιωμένους και
όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα», ανέφερε ο Μάικ
Καλάντζ, εκπρόσωπος της GRC, καλώντας τους πολίτες «να
ελέγχουν αν οι δικοί τους και οι γείτονές τους είναι καλά».
Το ίδιο μήνυμα επανέλαβε αργότερα ο πρωθυπουργός της τοπικής
κυβέρνησης της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας, ο Τζον
Χόργκαν: «ζούμε την πιο θερμή εβδομάδα που έχουμε γνωρίσει
ποτέ», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Κι αυτό έχει
συνέπειες – καταστροφικές συνέπειες – για τις οικογένειες και
τις κοινότητές μας, αλλά για ακόμη μια φορά, ο τρόπος για να
ξεπεράσουμε αυτή την εξαιρετική περίοδο είναι να έρθουμε πιο
κοντά ο ένας στον άλλο, να ελέγχουμε (την κατάσταση της υγείας)
των ανθρώπων που γνωρίζουμε ότι διατρέχουν κίνδυνο», πρόσθεσε
ο κ. Χόργκαν.
Ο υδράργυρος πέρασε πολύ γρήγορα το όριο των 30° Κελσίου χθες
Τρίτη στο Βανκούβερ, φθάνοντας πολύ ψηλότερα από το επίπεδο
που θα θεωρείτο φυσιολογικό για την εποχή (21° Κελσίου), ενώ
στην ενδοχώρα η κατάσταση ήταν αφόρητη.
Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, στο χωριό Λίτον, περίπου 260
χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, καταγράφηκε εθνικό
ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας: το θερμόμετρο έδειξε 49,5° Κελσίου,
διευκρίνισε η καναδική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.
Ο υδράργυρος έδειχνε παράλληλα 42 βαθμούς στον χιονοδρομικό
σταθμό Ουίσλερ, βόρεια του Βανκούβερ.
«Η διάρκεια αυτού του καύσωνα είναι ανησυχητική, καθώς δεν
καταγράφεται παρά ελάχιστη πτώση της θερμοκρασίας τη νύχτα
(...). Το κύμα αυτό ζέστης-ρεκόρ αυξάνει τον κίνδυνο παθήσεων που
συνδέονται με τη ζέστη», προειδοποίησε το καναδικό υπουργείο
Περιβάλλοντος.
Πέραν της Βρετανικής Κολομβίας, προειδοποιήσεις για το κύμα
καύσωνα εκδόθηκαν για τις επαρχίες Αλμπέρτα, Σασκάτσουαν και
Μανιτόμπα, ανατολικότερα, καθώς και για τμήματα του βόρειου
Καναδά, όπως η περιοχή του Γιούκον.
Τα στοκ κλιματιστικών και ανεμιστήρων έχουν εξαντληθεί
στην περιοχή και ορισμένες πόλεις ανακοίνωσαν πως ανοίγουν
κλιματιζόμενους χώρους τους στους πολίτες. Η εκστρατεία
εμβολιασμού για την COVID-19 ακυρώθηκε σε πολλές περιοχές και
σχολεία έκλεισαν.
Ο καύσωνας πλήττει επίσης αμερικανικές πόλεις νότια
του Βανκούβερ, όπως το Πόρτλαντ (Όρεγκον) και το Σιάτλ
(στην πολιτεία Ουάσινγκτον), που είναι επίσης γνωστές για το κρύο,
υγρό κλίμα τους. Οι θερμοκρασίες έσπασαν εκεί ρεκόρ αφότου
άρχισαν να τηρούνται αρχεία, το 1940.
Το θερμόμετρο έδειξε 46,1° Κελσίου στο αεροδρόμιο του
Πόρτλαντ το απόγευμα της Δευτέρας και 41,6° Κελσίου σε αυτό
του Σιάτλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις της αμερικανικής εθνικής
μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS).
Το κύμα καύσωνα, στο οποίο αποδόθηκαν δασικές πυρκαγιές
εκατέρωθεν των αμερικανοκαναδικών συνόρων, εξηγείται από
το φαινόμενο του «θόλου ζέστης», δηλαδή υψηλές πιέσεις που
φυλακίζουν μάζες ζεστού αέρα στην περιοχή.
Αυτό το φαινόμενο «είναι ολοένα συχνότερο και εντονότερο καθώς
οι συγκεντρώσεις των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου οδηγούν σε αύξηση των θερμοκρασιών παγκοσμίως»,
προειδοποίησε χθες Τρίτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός
Οργανισμός. Αρχίζει «νωρίτερα» και τελειώνει «αργότερα» και
προοδευτικά έχει «αυξανόμενο κόστος στην ανθρώπινη υγεία και
στα συστήματα υγείας» κάθε χώρας, πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ, ABC news

Photo

by Wade Munro)

Josh Pringle -July 1, 2021
OTTAWA -- The Canadian Snowbirds flew over Ottawa on Canada Day.
While the usual Canada Day party on Parliament Hill is cancelled due to the
COVID-19 pandemic, the Tutor jets treated Ottawa residents to a flypast at 12
p.m.
The Snowbirds flew over Parliament Hill, before doing a fly-by over most of
Ottawa.
In a statement on Twitter, the Snowbirds said the team was dedicating the
flypasts to Indigenous children and communities following the discovery of
unmarked graves at residential schools in British Columbia
and Saskatchewan.
“Today is Canada Day and the
@CFSnowbirds believe it’s
important to participate while
acknowledging and reflecting
on the darker moments of
our history and impact on our
Indigenous communities,” said
the Snowbirds on Twitter. “Our
members will be dedicating
their flypasts to the Indigenous
children and communities.”
On Tuesday, the Snowbirds
arrived in Ottawa for the
annual Canada Day flypast,
and flew over several parts of
Ottawa.
The Canada Day festivities on Parliament Hill and Major’s Hill Park have been
cancelled this year due to the COVID-19 restrictions. Canadian Heritage is
hosting a virtual Canada Day show at 8 p.m.
The Snowbirds are scheduled to return to the national capital region September 11-12 for the Gatineau Airshow.

Ο Τύπος δεν φιμώνετα!
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Η ελευθερία της έκφρασης και
της κριτικής είναι απόλυτα
καταχυρωμένη από όλα τα
φιλελεύθερα δημοκρατικά
κράτη.

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!

Ο Τύπος στις φιλελεύθερες
δημοκρατίες συμβάλλει
στην ενημέρωση των πολιτών
και διασφαλίζει ότι καμία
εξουσία δεν μπορεί να είναι
ανεξέλεκτη. Είτε αυτή είναι
πολιτική, θρησκευτική
ή οικονομική.
Η πολυφωνία και ο πλουραλισμός των απόψεων και
της κριτικής είναι τα θεμέλια
της δημοκρατίας, όσο και να
μη βολεύει δυστυχώς μερικούς
από τους αναγνώστες μας.
Έτσι αισθάνομαι και
εγώ όταν (3) τρία άτομα
παραπονέθηκαν για το σχόλιο
του μηνός Ιουνίου που
σχολιάσαμε τον ιερέα της
ελληνικής κοινότητας Σούρεη.

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

Επί 34 περίπου χρόνια
σχολιάζουμε και
οι αναγνώστες μας μπορεί
να μην συμφωνούν μαζί μας
αλλά δεν έχουμε τίποτα το
προσωπικό με κανένα άτομο
ή οργανισμό, το λέει και
το όνομα της εφημερίδας
«ΓΝΩΜΗ».
Σήμερα λοιπόν θα γίνουμε
περισσότεροι κατανοητοί και
γι’ αυτό θα γράψω το τί έχει

συμβεί. Είχαμε πληροφορίες
ο ιερέας της κοινότητας Σούρεη
δεν ήταν υπέρ του εμβολίου και
είχε μιλήσει για το θέμα αυτό.
Παραμονές του Αγίου
Κωνσταντίνου και αργά
το βράδυ,ο ιερέας, ο Πρόεδρος
και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, λόγω της επιδημίας
δεν ανταμώνονται όπως
πρώτα να συζητήσουν και
επικοινωνούν διαδικτυακά
με μηνύματα.
Ειδοποίησαν τον ιερέα ότι
την άλλη μέρα εορτή
της Εκκλησίας 21η Μαϊου, θα
κοινωνήσει τους πιστούς με
ξύλινο κουταλάκι, διότι είχαν
λάβει εντολή από
την Υγιεινομική Υπηρεσία
της περιοχής (και την οποίαν
δημοσιεύουμε παρακάτω), ότι
λόγω της επιδημίας μπορούν
να μολυνθούν άτομα με το ίδιο
κουτάλι.
Ο ιερέας τους ζήτησε να
τον αφήσουν να επικοινωνήσει
ο ίδιος με την Υγιεινομική
Υπηρεσία, ο Πρόεδρος και τα
μέλη που επικοινωνούσαν με τον
ιερέα του είπαν ότι θα πρέπει να
πάνε με το νόμο.
Ο ιερέας τους είπε δεν
αισθάνεται καλά και θα πήγαινε
στον γιατρό του. Έτσι την άλλη
μέρα δεν πήγε στην εκκλησία ο
ιερέας ούτε ο δεύτερος ψάλτης
και λειτούργησε ο ιερέας από
τον Άγιο Νικόλαο και Δημήτριο

Τα τελευταία νέα από
τον πρόεδρο είναι ότι ο ιερέας
επικοινώνησε μαζί του και του
είπε ότι γιατρός συνέστησε να
πάρει άδεια ανάρρωση για τρείς
μήνες.
Βλέπετε παρακάτω την εντολή
της Υγιεινομικής υπηρεσίας,
που στάλθηκε στην κοινότητα.
Please be advised that a person
infected with SARS-CoV-2 can
infect other people with whom the
infected person is in direct contact
through droplets in the air, or from
fluid containing SARSCoV-2 left on
surfaces. Holy Communion, which
is distributed with one communal
can significantly increase the transmission of SARS-CoV-2, and in
the number of people who develop
COVID-19 and become seriously ill.
Therefore, at this time to reduce the
risk, only single-use cutlery must
be used.
Therefore, ensure that the Saints
Constantine and Helen Greek Orthodox Church located at 13181 96 Ave
Surrey BC is complying with the
current Order.
Please provide to our Department
for review a COVID-19 Safety Plan,
which was implemented for safety
of your communes.
Best regards,
Nelia Tchou-San-Da, B.Sc., B.Tech.,
CPHI(C)
Environmental Health Officer
Fraser Health Authority – Health Protection Services
Suite 1150, Central City Tower
13450 – 102nd Avenue, Surrey, BC V3T
5X3

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

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.

12

Στις τρεις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου η Ελλάδα: Home sale and listing activity in Metro Vancouver moves off of its record-breaking pace
Και δυστυχώς οφείλει τα χρέη της σε ξένους δανειστές…

The Metro Vancouver housing market saw steady home sale and
listing activity in May, a shift back from the record-breaking activity
seen in the earlier spring months.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that
residential home sales in the region totalled 4,268 in May 2021, a
187.4 per cent increase from the 1,485 sales recorded in May 2020,
and a 13 per cent decrease from the 4,908 homes sold in April 2021.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής. ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αλέξανδρος Μπελτές
29/06/2021

Του ΜΙΧΑΛΗ ΨΥΛΟΥ
Χρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη,
χάλκινο στον υπόλοιπο
Πλανήτη, για την Ελλάδα!
Όχι για κάποιο άθλημα που
μας έκανε υπερήφανους, αλλά
δυστυχώς στο Δημόσιο χρέος!
Μόλις τρεις χώρες στον κόσμο
έχουν χρέος πάνω από το 200%
του ΑΕΠ: Και η Ελλάδα έχει
τον τρίτο υψηλότερο δείκτη
χρέους ως προς το ΑΕΠ, στον
κόσμο. Με 210% , η χώρα
μας βρίσκεται μια ανάσα πίσω
από το …Σουδάν (212%) και
φυσικά πολύ πίσω από την
πρωταθλήτρια Ιαπωνία (257%).
Οσο για την Ευρώπη; Είμαστε
…απλησίαστα, πρώτοι. Δεύτερη
και «καταϊδρωμένη, ακολουθεί η
Ιταλία με μόλις 157% του ΑΕΠ.
Η οικονομική ιστοσελίδα
Howmuch.net δημοσιεύει
την κατάταξη των 10 πιο
υπερχρεωμένων χωρών του
κόσμου, με βάση τα στοιχεία
του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου. Στην τέταρτη θέση
στον κόσμο είναι η Ερυθραία
με 176% και ακολουθούν: Το
Σουρινάμ (157%), τα νησιά
Μπαρμπέιντος (157%), η Ιταλία
(157%), οι Μαλδίβες (140%), το
Πράσινο Ακρωτήρι (138%) και
το Μπελίζ με 135%.
Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν
ότι όσο υψηλότερος είναι ο
λόγος χρέους προς το ΑΕΠ
μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερος
είναι ο κίνδυνος χρεοκοπίας.
Παρόλο που οι κυβερνήσεις
προσπαθούν να μειώσουν την
αναλογία χρέους προς ΑΕΠ,
αυτό μπορεί να είναι δύσκολο
ειδικά σε περιόδους οικονομικής
ύφεσης, όπως ο αντίκτυπος της
πανδημίας του κορονοϊού»,
γράφει η οικονομική ιστοσελίδα.
•
Η έκδοση νέου
δημόσιου χρέους είναι αναγκαία
σήμερα για να αποφευχθεί μια
σκληρότερη συρρίκνωση της
οικονομίας και μεγαλύτερη
απώλεια θέσεων εργασίας.
Στην έκθεση «Fiscal Monitor», το ΔΝΤ υπολογίζει σε
14 τρισεκατομμύρια δολάρια
τα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης στα οποία έχουν μέχρι
τώρα προβεί οι κυβερνήσεις
σε όλον τον κόσμο για να
αντιμετωπίσουν την κρίση της
πανδημίας.
Το γεγονός αυτό όμως, με
τη σειρά του εκτίναξε το
παγκόσμιο χρέος στο 98% του
παγκόσμιου ΑΕΠ στα τέλη του
2020 από 84% που ήταν πριν
από την πανδημία. Παράλληλα,
τα δημοσιονομικά ελλείμματα
ως αναλογία του ΑΕΠ ανήλθαν

πέρυσι στο 13,3% για τις
ανεπτυγμένες οικονομίες, στο
10,3% για τις αναδυόμενες και
στο 5,7% για τις χώρες χαμηλού
εισοδήματος.
Φυσικά, όλες οι υπερχρεωμένες
χώρες δεν είναι ίσα και όμοια:
Η Ιαπωνία μπορεί να έχει πολύ
υψηλό χρέος ,αλλά μπορεί να
αντιμετωπιστεί, καθώς αυτό
κατέχεται κυρίως από τους
πολίτες της, αλλά και λόγω του
γεγονότος ότι είναι μια πολύ
ισχυρή βιομηχανική δύναμη.
Όπως και η Ιταλία βέβαια, που
διαθέτει ισχυρή παραγωγική
βάση. Οσο για τις υπόλοιπες
εξωτικές ,υπερχρεωμένες χώρες;
Δεν νοιάζονται και πολύ! Μια
ζωή αποικίες ήταν, τι κι αν
σήμερα είναι «αποικίες χρέους»!
Τα πράγματα είναι πολύ
δύσκολα για την Ελλάδα, που
οφείλει τα χρέη της κυρίως
σε ξένους πιστωτές. Προς το
παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει
κίνδυνος για δύο λόγους:
•
Πρώτον, γιατί
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει
μια πολύ ευνοϊκή ρύθμιση για
την εξυπηρέτηση του δημόσιου
χρέους ως το 2032, και,
•
Δεύτερον γιατί σήμερα
τα επιτόκια είναι πάρα πολύ
χαμηλά και το μεγαλύτερο
μέρος του νέου δημόσιου
χρέους λόγω της πανδημίας, έχει
αγοραστεί από την ΕΚΤ μέσω
του εξαιρετικού προγράμματος
Pepp, που αποτρέπει τις
κερδοσκοπικές επιθέσεις.
Τουλάχιστον έως ότου
ληφθεί απόφαση για
διακοπή σχεδίων ποσοτικής
χαλάρωσης και επιστροφής
στον «ζουρλομανδύα» του
Συμφώνου Σταθερότητας. Οσο
κι αν πληθαίνουν οι φωνές
στην Ευρώπη για τη χαλάρωσή
του… Οι Γερμανοί και τα
άλλα βόρεια «γεράκια» της
λιτότητας , καραδοκούν και
ήδη κραυγάζουν άναρθρα και
λυσσασμένα …
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
και ο υποψήφιος
καγκελάριος του Γερμανικού
Χριστιανοδημοκρατικού
κόμματος, Αρμιν Λάσετ
αξιώνουν μετά την πανδημία
«να επιστρέψουν γρήγορα οι
δημοσιονομικοί κανόνες του
Συμφώνου Σταθερότητας».
Και αν αλλάξουν –όπως λέει
η Κομισιόν-να μην γίνουν πιο
ευέλικτοι!
•
Ευλογία για
τον προϋπολογισμό τα χαμηλά
επιτόκια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει ταχθεί επίσης υπέρ της
μεταρρύθμισης του Συμφώνου

Σταθερότητας ώστε να
αυξηθούν τα ανώτατα όρια του
ελλείμματος και του χρέους, τα
οποία έχουν πλέον ξεπεραστεί
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
,λόγω του τεράστιου κόστους
της πανδημίας.
Την ιδέα αυτή ,που προσκρούει
στον …Γερμανικό τοίχο, ιδίως
από το συντηρητικό κόμμα της
Άνγκελα Μέρκελ ,υποστηρίζουν
η Γαλλία, η Ιταλία και άλλες
χώρες του Νότου.
Η χώρα κατόρθωσε πάντως τα
τελευταία χρόνια να δανείζεται
φθηνά, φουσκώνοντας βέβαια
το δημόσιο χρέος. Όχι ότι
αυτό αποτελεί κυβερνητικό
επίτευγμα. Αποτέλεσμα της
συγκυρίας λόγω της πανδημίας
είναι, και των αγορών που
υποχρεώθηκαν να αλλάξουν
στάση όταν η ΕΚΤ και η
Κριστίν Λαγκάρντ άρχισαν
να αγοράζουν μαζικά και τα
ελληνικά ομόλογα από τη
δευτερογενή αγορά.
•
«Η πολιτική χαμηλών
επιτοκίων της ΕΚΤ είναι
ευλογία για τους εθνικούς
προϋπολογισμούς», γράφει
το Bloomberg,τονίζοντας ότι
«πολλές χώρες της ζώνης του
ευρώ έχουν ανακουφιστεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια
,σε ότι αφορά το δημόσιο
χρέος».
Ο Ιβάν Μλίναριτς , Διευθύνων
Σύμβουλος της Quant.Capital Management GmbH
σημειώνει μάλιστα ότι «το μέσο
επιτόκιο των ομολόγων που θα
πληρωθούν από την Ελλάδα,
για παράδειγμα, μειώθηκαν
από περισσότερο από πέντε σε
περίπου 3%.
Αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη
των χρηματοπιστωτικών αγορών
, οι οποίες βεβαιώνουν ότι
η χώρα είναι σε χαμηλότερο
κίνδυνο. Αλλά μετριάζεται
επίσης και η επιβάρυνση του
εθνικού χρέους, για το οποίο θα
καταβάλλονται λιγότεροι τόκοι
κάθε χρόνο».
Χώρες όπως η Ιρλανδία, η
Ισπανία και η Πορτογαλία
κατέγραψαν επίσης παρόμοια
πτώση.
Αλλά, το εκπληκτικό είναι ότι
«οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν
είναι οι πρώην χώρες της κρίσης,
αλλά η Γερμανία”, δήλωσε ο
Μλίναριτς. Σύμφωνα με τους
υπολογισμούς του Bloomberg,
το μέσο επιτόκιο των
Γερμανικών κρατικών ομολόγων
μειώθηκε από περίπου 4% το
2009 , σε 1,3% σήμερα.

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Last month’s sales were 27.7 per cent above the 10-year May sales
average.While home sale and listing activity remained above our
long-term averages in May, conditions moved back from the record-setting pace experienced throughout Metro Vancouver in March
and April of this year. With a little less intensity in the market today
than we saw earlier in the spring, home sellers need to ensure they’re
working with their REALTOR® to price their homes based on current market conditions.
There were 7,125 detached, attached and apartment properties newly
listed for sale on the Multiple Listing Service® (MLS®) in Metro
Vancouver in May 2021. This represents a 93.4 per cent increase
compared to the 3,684 homes listed in May 2020 and a 10.2 per cent
decrease compared to April 2021 when 7,938 homes were listed.
The total number of homes currently listed for sale on the MLS®
system in Metro Vancouver is 10,970, a 10.5 per cent increase compared to May 2020 (9,927) and a 7.1 per cent increase compared to
April 2021 (10,245).
With sales easing down from record peaks, a revised mortgage stress
test that reduces the maximum borrowing amounts by approximately
4.5 per cent, and the average five-year fixed mortgage rates climbing
back over two per cent since the beginning of 2021, we’ll pay close
attention to these factors leading into the summer to understand what
affect they’ll have on the current market cycle.
For all property types, the sales-to-active listings ratio for May
2021 is 38.9 per cent. By property type, the ratio is 29.8 per cent for
detached homes, 53.8 per cent for townhomes, and 43.5 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.
The seller’s market conditions experienced throughout much of the
pandemic highlight the need for increasing the volume and variety
of housing supply across our region. Doing this requires a more disciplined focus on planning, reducing building costs, understanding
demographic changes, and expediting the building approval process.
The MLS® Home Price Index1 composite benchmark price for all
residential properties in Metro Vancouver is currently $1,172,800.
This represents a 14 per cent increase over May 2020 and a 1.5 per
cent increase compared to April 2021.
Sales of detached homes in May 2021 reached 1,430, a 166 per cent
increase from the 537 detached sales recorded in May 2020.
The benchmark price for a detached home is $1,800,600. This represents a 22.8 per cent increase from May 2020 and a 1.7 per cent
increase compared to April 2021.
Sales of apartment homes reached 2,049 in May 2021, a 213 per cent
increase compared to the 653 sales in May 2020. The benchmark
price of an apartment home is $737,100. This represents a 7.9 per
cent increase from May 2020 and a 1.2 per cent increase compared
to April 2021.
Attached home sales in May 2021 totalled 800, a 168 per cent
increase compared to the 298 sales in May 2020. The benchmark
price of an attached home is $936,300. This represents a 16.3 per
cent increase from May 2020 and a 1.8 per cent increase compared
to April 2021.

Μαϊάμι: Νεκρός ο 21χρονος Έλληνας ομογενής
μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας
«Είχαμε σχέδια για το μέλλον» είπε η μητέρα του μετά
την επιβεβαίωση του θανάτου του
Νεκρός είναι ο 21χρονος ομογενής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος μετά
την κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μαϊάμι όπως αναφέρει το NBC
News.
«Ο γιος μου ήταν ένα από τα δυνατά άτομα που ξέρω. Είχαμε σχέδια
για το μέλλον» είπε η μητέρα του Τίνα Γιαννιτσόπουλος, μετά
την επιβεβαίωση ότι ο γιος της ήταν στη λίστα των θυμάτων.
Newsbeast.gr
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«Αλληλεγγύη» της ΕΕ προς Ελλάδα:
Αναβάθμισαν την Τελωνειακή Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας Οι «απομονωμένοι» αναβαθμίστηκαν!

27/6/2021
Άλλη μια ήττα
της κυβέρνησης που
εμφανίστηκε σαν επιτυχία
Νέα ήττα της ελληνικής
κυβέρνησης και ατυχώς
κατ’επέκταση της Ελλάδας στη
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, καθώς
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκτός
από τον πακτωλό χρημάτων
που πήρε για τους Σύρους
«πρόσφυγες» πήρε και
την άνευ όρων αναβάθμιση
της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕΤουρκίας.
Πλέον η στρατηγική σχέση
Γερμανίας-Τουρκίας
αναβαθμίστηκε εναντίον των
εθνικών μας συμφερόντων,
κεκαλυμμένη με τον
προπαγανδιστικό όρο προώθηση
της «θετικής ατζέντας».
«Θετική ατζέντα» ήταν η
εφεύρεση «κύκλων» εντός και
εκτός Ελλάδας προκειμένου να
καλύψουν την εθνική ήττα που
βάφτισαν και… νίκη!
Αυτό που συντελέστηκε
στην Σύνοδο Κορυφής συνιστά
κατάθεση των ελληνικών όπλων:
Εκπληρώθηκε ένα πάγιο αίτημα
της Τουρκίας και της Γερμανίας
δεδομένου πως το ενδεχόμενο
πλήρους ένταξης της Τουρκίας
στην ΕΕ είχε αποκλεισθεί εδώ
και χρόνια.
Άρα μονόδρομος ήταν και είναι
η «Ειδική Σχέση» που περνά
πρώτα από την «αναβάθμιση
της Τελωνειακής Ένωσης».
Πήγε λοιπόν η κυβέρνηση
Κ.Μητσοτάκη και παρέδωσε
αμαχητί και αυτό το όπλο.
Αναβάθμιση της Τελωνειακής
Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας
Μάλιστα, η αναβάθμιση
της Τελωνειακής Ένωσης έγινε
παρά την αντίθετη γνώμη
του Έλληνα ΥΠΕΞ Ν. Δένδια
που είχε ζητήσει αναστολή της!
Και από την αναστολή πήγαμε
στην… αναβάθμιση της!
Όλα δείχνουν πως δόθηκε μάχη
μεταξύ ΥΠΕΞ-Μαξίμου για ένα
ακόμη θέμα ζωτικής σημασίας
για τα εθνικά μας συμφέροντα.
Φαίνεται πως στο
«σχήμα των 4» ΕρντογάνΜητσοτάκη-Σουρανή-Καλίν
συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα
πράγματα. Οι Κ. Μητσοτάκης
– Ε. Σουρανή «έδωσαν»
την «αναβάθμιση της
Τελωνειακής Ένωσης» στην
Τουρκία με αντάλλαγμα την
αγορά χρόνου στο πεδίο των
ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Ο Κ. Μητσοτάκης, με

μοναδικό σχέδιο να κατευνάσει
την Τουρκία «πήρε» ένα
μορατόριουμ που προβλέπεται
εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια
από το μνημόνιο Παπούλια –
Γιλμάζ.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
ο Ερντογάν να έχει μία ανώδυνη
και θριαμβευτική Σύνοδο
Κορυφής της ΕΕ στις 25 Ιουνίου
και μάλιστα με την συμβολή
της ελληνικής κυβέρνησης που
δημιούργησε “εικονικό κλίμα”
για τις σχέσεις με την Τουρκία.
Αντίθετος ο Ν. Δένδιας:
Ζητούσε αναστολή
της υφιστάμενης Τελωνειακής
Ένωσης
Το Σχέδιο Συμπερασμάτων
της Συνόδου Κορυφής
αναφέρεταιστην έναρξη των
εργασιών σε τεχνικό επίπεδο
«προς τον εκσυγχρονισμό της
Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε.Τουρκίας».
Έτσι άνευ όρων και χωρίς
την παραμικρή ελληνική
ένσταση. Αρκεί να θυμηθούμε
ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος
Δένδιας σε επιστολή του προς
τον επίτροπο Διεύρυνσης Oliver
Varhelyi από τις 20 Οκτωβρίου
2020 ζητούσε μεταξύ άλλων
το ενδεχόμενο αναστολής της
υφιστάμενης Τελωνειακής
Ένωσης .
Ανέφερε σχετικά
στην επιστολή του τότε:
«Επιπλέον, ως μήνυμα
αποδοκιμασίας προς την
κατά συρροή παραβατική
συμπεριφορά της Τουρκίας
έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πρέπει να εξετάσουμε
το ενδεχόμενο συνολικής
αναστολής της τελωνειακής
ένωσης, με βάση αυτήν την
φορά την Σύμβαση της Βιέννης
για το Δίκαιο των Συνθηκών
(άρθρο 60 επ.)».
Αναλυτικά τα συμπεράσματα
της Συνόδου Κορυφής:
14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
επανήλθε στην κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο και
στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την Τουρκία και
υπενθύμισε το στρατηγικό
ενδιαφέρον της ΕΕ για
ένα σταθερό και ασφαλές
περιβάλλον στην Ανατολική
Μεσόγειο και για την ανάπτυξη
μιας σχέσης συνεργασίας
και αμοιβαίου οφέλους με
την Τουρκία. Χαιρετίζει την
αποκλιμάκωση στην Ανατολική
Μεσόγειο, η οποία πρέπει
να διατηρηθεί σύμφωνα με
τη δήλωση των μελών του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 25ης Μαρτίου 2021.
15. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
επαναλαμβάνει την ετοιμότητα
της ΕΕ να συνεργαστεί με την
Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό
και αναστρέψιμο τρόπο για
την ενίσχυση της συνεργασίας
σε διάφορους τομείς κοινού
ενδιαφέροντος, με την
επιφύλαξη των καθορισμένων
προϋποθέσεων που καθορίζονται
τον Μάρτιο και σε προηγούμενα
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου.
16. Σύμφωνα με αυτό
το πλαίσιο, σημειώνει την
έναρξη των εργασιών σε τεχνικό
επίπεδο για
την εντολή εκσυγχρονισμού
της τελωνειακής ένωσης ΕΕΤουρκίας και υπενθυμίζει την
ανάγκη να αντιμετωπιστούν
οι τρέχουσες δυσκολίες στην
εφαρμογή της τελωνειακής
ένωσης, διασφαλίζοντας την
αποτελεσματική εφαρμογή
της σε όλα τα κράτη μέλη.
Μια τέτοια εντολή μπορεί να
εγκριθεί από το Συμβούλιο
με την επιφύλαξη πρόσθετων
κατευθύνσεων από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
17. Σημειώνει επίσης τις
προπαρασκευαστικές εργασίες
για διαλόγους υψηλού επιπέδου
με την Τουρκία για θέματα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος,
όπως η μετανάστευση, η
δημόσια υγεία, το κλίμα,
η καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και περιφερειακά
ζητήματα.
18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει
χωρίς καθυστέρηση επίσημες
προτάσεις για τη συνέχιση της
χρηματοδότησης των Σύρων
προσφύγων και των κοινοτήτων
υποδοχής στην Τουρκία, την
Ιορδανία, τον Λίβανο και άλλα
μέρη της περιοχής, σύμφωνα
με τη δήλωση των μελών του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του
Μαρτίου 2021 και στο πλαίσιο
της συνολικής μεταναστευτικής
πολιτικής της ΕΕ.
19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
υπενθυμίζει τα προηγούμενα
συμπεράσματά του και
παραμένει πλήρως προσηλωμένο
στη συνολική διευθέτηση
του Κυπριακού προβλήματος
στη βάση μιας δικοινοτικής,
διζωνικής ομοσπονδίας με
πολιτική ισότητα, σύμφωνα
με τα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ. Υπογραμμίζει
τη σημασία του καθεστώτος
των Βαρωσίων και ζητεί
τον πλήρη σεβασμό των

ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, ιδίως
των ψηφισμάτων 550, 789 και
1251. Λυπάται που η άτυπη
συνάντηση στη Γενεύη υπό
την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών δεν άνοιξε το δρόμο για
την επανάληψη των επίσημων
διαπραγματεύσεων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα συνεχίσει να διαδραματίζει
ενεργό ρόλο στη στήριξη
της διαδικασίας.
20. Το κράτος δικαίου και
τα θεμελιώδη δικαιώματα
στην Τουρκία εξακολουθούν
να αποτελούν βασικό μέλημα.
Η στοχοποίηση των πολιτικών
κομμάτων, των υπερασπιστών
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των μέσων ενημέρωσης
αποτελεί σημαντική
οπισθοδρόμηση για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και
έρχεται σε αντίθεση με τις
υποχρεώσεις της Τουρκίας να
σέβεται τη δημοκρατία,
το κράτος δικαίου και
τα δικαιώματα των γυναικών.
Ο διάλογος για τα θέματα αυτά
παραμένει αναπόσπαστο μέρος
της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας.
21. Σύμφωνα με το κοινό
συμφέρον της ΕΕ και της
Τουρκίας για την περιφερειακή
ειρήνη και σταθερότητα,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
αναμένει από την Τουρκία
και όλους τους φορείς να
συμβάλουν θετικά στην επίλυση
των περιφερειακών κρίσεων.
22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
θα εξακολουθήσει να
επιλαμβάνεται του θέματος.

Λιβύη
23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του
στη διαδικασία σταθεροποίησης
της Λιβύης υπό την αιγίδα των
Ηνωμένων Εθνών. Οι εκλογές
θα πρέπει να διεξαχθούν όπως
συμφωνήθηκε στον οδικό χάρτη
στις 24 Δεκεμβρίου 2021 και
τα αποτελέσματά τους να γίνουν
αποδεκτά από όλους.
24. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ζητεί να σημειωθεί πρόοδος
στον πολιτικό διάλογο χωρίς
αποκλεισμούς και με ευθύνη
της Λιβύης και να αποσυρθούν
χωρίς καθυστέρηση όλες
οι ξένες δυνάμεις και οι
μισθοφόροι.

Προσφυγικό
Κρίσιμο σημείο σχετικά με
την Τουρκία στα Συμπεράσματα
είναι τα όσα αναφέρονται για
το Μεταναστευτικό και πιο

συγκεκριμένα για την επιπλέον
χρηματοδότηση στο πλαίσιο
της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
του Μαρτίου του 2016.
Οι «27» καλούν «την Επιτροπή
να καταθέσει χωρίς χρονοτριβή
επίσημες προτάσεις για
τη συνέχιση
της χρηματοδότησης για
τους Σύρους πρόσφυγες και
τις φιλοξενούσες κοινότητες
σε Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο
και άλλα σημεία της περιοχής».
Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν
έχει διαμορφώσει σχετικό
έγγραφο με την πρότασή της
για χρηματοδότηση συνολικού
ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων
ευρώ για τις προαναφερθείσες
χώρες για την περίοδο 20222024, εκ των οποίων τα 3,5 δισ.
ευρώ περίπου προορίζονται για
την Τουρκία.
Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι και
για τα 3,5 δισ που παίρνουν
Από τη μεριά του, ο τουρκικός
Τύπος δίδει ιδιαίτερη έμφαση
στις δηλώσεις Μέρκελ περί
επικαιροποίησης της συμφωνίας
Τελωνειακής Ενωσης.
Σύμφωνα με το τουρκικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο,
Anadolu, η Γερμανίδα
καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ,
δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε
να δουλεύουμε πάνω στην
Τελωνειακή Ενωση», και ότι
«αναμένουμε εποικοδομητική
στάση από την Τουρκία».
Πόσο μάλλον, αφού, όπως
είπε, «έχουμε διαπιστώσει μια
βελτίωση στην κατάσταση στη
Μεσόγειο».
Ενδεικτικές, επίσης, είναι
αναφορές σε τουρκικά
ΜΜΕ, όπως στον ιστότοπο,
T24, σύμφωνα με τον οποίο
«ξεκινούν οι εργασίες για την
Τελωνειακή Ένωση»,
Κατά τα λοιπά, η πλειοψηφία
των ΜΜΕ αναφέρεται στο
πακέτο των 3,5 δισ. ευρώ που
θα δοθεί στην Τουρκία για τους
Σύρους «πρόσφυγες».
Κατά την εφημερίδα, Hürriyet,
πάντως, αν και «υπάρχουν
οι καλές προθέσεις από τη μεριά
της ΕΕ, δεν υπάρχει πολλή
πράξη. Η θέση της ΕΕ είναι
ότι οι σχέσεις βρίσκονται σε
καλύτερο σημείο από ό,τι τους
προηγούμενους μήνες, αλλά δεν
έχουν ξεπεραστεί όλα
τα προβλήματα».
Pronews.gr
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Μόσχα κτυπά «καμπανάκι» στην Αθήνα για την αμερικανική
βάση στην Κρήτη: Εμπλέκεται η Ελλάδα στην επίθεση εναντίον
μας
30/06/202130/

Ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε την εμπλοκή αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους RC-135W που
απογειώθηκε από την Κρήτη και «βοήθησε το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Defender να παραβιάσει τα χωρικά
ύδατα της Ρωσίας στην Κριμαία».06/2021
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για τον ρόλο που διαδραματίζει η Κομισιόν στον καθορισμό των
μέτρων που ισχύουν για την υποδοχή των τουριστών στις ευρωπαϊκές χώρες, χαρακτηρίζοντάς τον καθοριστικό.
Μάλιστα ανέφερε την Ελλάδα ως παράδειγμα της πίεσης που ασκεί η Κομισιόν.
Αλλά δεν στάθηκε μόνο εκεί καθώς δείχνοντας και πάλι την κυβέρνηση Κ.Μητσοτάκη με αφορμή και τις πτήσεις
αμερικανικών κατασκοπευτικών αεροσκαφών/drones από την Σούδα ουσιαστικά μας είπε ότι αυτή η κυβέρνηση
έθεσε την Ελλάδα σε απομόνωση από την Ρωσία.
Για πρώτη φορά επίσης ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε την Κρήτη ως ορμητήριο αμερικανικών κατασκοπευτικών
αεροσκαφών, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στη ρωσική τηλεόραση.
Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε την εμπλοκή αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους RC135W στο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ρώσων και Βρετανών, στην Μαύρη Θάλασσα, στις 23 Ιουνίου 2021, το οποίο
πετούσε στην περιοχή, έχοντας προηγουμένως απογειωθεί από την Κρήτη.
«Δεν έγινε μόνο από τους Βρετανούς μα και από τους Αμερικανούς, επειδή το βρετανικό αντιτορπιλικό εισήλθε
στα χωρικά μας ύδατα την ημέρα και νωρίς το πρωί, στις 7.30, νομίζω πως ένα αμερικανικό αεροσκάφος
στρατηγικής αναγνώρισης πέταξε από στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, στην Κρήτη.
Το αεροσκάφος είχε αριθμό 63-9792. Αυτό μου αναφέρθηκε. Το είδαμε καλά, το παρατηρήσαμε.
Ήταν ξεκάθαρο πως το αντιτορπιλικό εισήλθε στα ύδατα μας πρώτα από όλα για στρατιωτικούς σκοπούς,
προσπαθώντας με τη βοήθεια του αναγνωριστικού αεροσκάφους από την Ελλάδα να αποκαλύψει τις ενέργειες
των ενόπλων δυνάμεών μας» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο Β. Πούτιν έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε πιθανή «βύθιση του HMS Defender» τονίζοντας ότι «Ακόμη και να
το βυθίζαμε το ΝΑΤΟ δεν θα έκανε τίποτα». Είπε συγκεκριμένα: «Ακόμη κι αν βυθίζαμε αυτό το πλοίο, θα
ήταν δύσκολο να φανταστούμε ότι ο κόσμος θα έφθανε στο χείλος ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, διότι
εκείνοι, που τα πράττουν αυτά, γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να βγουν νικητές από τον πόλεμο αυτό. Αυτό
είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η χώρα μας δεν θα χαιρόταν με την έναρξη ενός νέου πολέμου, αν και
τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε για τι αγωνιζόμαστε, αγωνιζόμαστε για τον εαυτό μας στο έδαφός μας, για
το μέλλον μας».
Οι σημερινές δηλώσεις έρχονται μετά την μόλις χθεσινή εντολή της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ
με την οποία η Ελλάδα σταμάτησε να δέχεται τουρίστες από πολλές χώρες (όπως η Βρετανία και η Ρωσία) που θα
έχει δραματικές συνέπειες για τον ελληνικό τουρισμό καθώς πλέον οι ακυρώσεις διαδέχονται η μία την άλλη.
Και η κυβέρνηση με “κλειστό το στόμα” απέναντι στην ΕΕ απειλεί τον λαό ότι δεν θα έχει λεφτά το χειμώνα και
επομένως να εμβολιαστούμε υποχρεωτικά..
Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε πως η Κομισιόν έχει απαιτήσεις και από άλλες χώρες για να αλλάζουν συνεχώς το
καθεστώς που ισχύει για τα ταξίδια.
«Οι πολίτες φοβούνται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό – και κάνουν το σωστό, επειδή οι κανόνες αλλάζουν
κάθε μέρα» επεσήμανε αρχικά και μετά εστίασε στη χώρα μας,
Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε: «Η Ελλάδα, για παράδειγμα. Στην αρχή χρειάζονταν το πιστοποιητικό
εμβολιασμού, σήμερα θέλουν PCR test, την επόμενη ημέρα θα υπάρχουν άλλες απαιτήσεις ακριβώς επειδή
επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» εξήγησε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ηγέτης.
«Που οδηγεί αυτό; Υπερφορτώνουμε την τουριστική μας υποδομή» υπογράμμισε στη συνέχεια.
Οι αλλαγές στους κανόνες υποδοχής των Ρώσων τουριστών
Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή, η Ελλάδα αυστηροποίησε το πλαίσιο υποδοχής Ρώσων τουριστών -ακόμη και
των πλήρως εμβολιασμένων- επικαλούμενη την μετάλλαξη Δέλτα όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ που αναρτήθηκε
στο ΦΕΚ. Ουσιαστικά αυτό είναι υποχρεωτικό και ισχύει για όλους τους Ρώσους τουρίστες, ανεξαρτήτως με
το εάν έχουν εμβολιαστεί ή όχι ενώ θα υποβάλλονται σε τεστ και κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με
ανακοίνωση του υπ. Τουρισμού.
Πριν από αυτό, η Άνγκελα Μέρκελ και ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στην Ελλάδα και μια
σειρά από χώρες που υποδέχονται τουρίστες, εμβολιασμένους με κινεζικά και ρωσικά εμβόλια.
Pronews.gr

Μπομπ Μενέντεζ στην «Κ»: Καμία παραχώρηση
από ΗΠΑ στον Ερντογάν
Αλέξης Παπαχελάς

«Η διμερής σχέση ΗΠΑ
– Ελλάδας δεν ήταν ποτέ

– Κύριε γερουσιαστά,
εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος
ενθουσιασμός στην Ελλάδα
και στη γύρω περιοχή όσον
αφορά τον νόμο-ορόσημο για
την εταιρική σχέση ασφαλείας
και ενέργειας στην Ανατολική
Μεσόγειο (East Med Act) και
τις αλλαγές πολιτικής που
ακολούθησαν. Ποιες εξελίξεις
μετά τον νόμο East Med Act
σάς οδήγησαν να καταλήξετε
στον νόμο περί άμυνας και
διακοινοβουλευτικής εταιρικής
σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας;
– Ο στόχος αυτού του
νέου νομοσχεδίου είναι να
αξιοποιήσει τη σημαντική
δυναμική στη σχέση μας
στον τομέα της ασφάλειας, η
οποία οφείλεται στο έργο του
πρέσβη Τζέφρεϊ Πάιατ και
των διαδοχικών ελληνικών
κυβερνήσεων. Η διμερής σχέση
ΗΠΑ – Ελλάδας δεν ήταν ποτέ
ισχυρότερη και η αμυντική
συνεργασία αποτελεί βασικό
πυλώνα. Σκεφτήκαμε ότι ήταν
σημαντικό να υπάρξει μια
συνεδριακή συνιστώσα σε όλη
την καλή δουλειά που έχει γίνει
μέχρι σήμερα και να τεθεί ένα
όραμα για το μέλλον.
– Oταν ο πρωθυπουργός κ.
Μητσοτάκης επισκέφθηκε
την Ουάσιγκτον, εσείς, ο
γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο
και ο γερουσιαστής Τζιμ Ρις τού
δώσατε ένα υπογεγραμμένο και
καδραρισμένο αντίγραφο του
νόμου East Med Act. Και σε
αυτόν τον νέο νόμο, κυρίαρχη
έμφαση δίνεται και πάλι στην
Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ
έχουν επενδύσει σημαντικά στη
διμερή σχέση με το Ισραήλ.
Πιστεύετε ότι η διευρυνόμενη
επένδυση της Ουάσιγκτον
στις σχέσεις της με την Αθήνα
αποτελεί «κλειδί» για μια νέα
στρατηγική των ΗΠΑ στην
Ανατολική Μεσόγειο;
– Πιστεύω ότι η Αθήνα είναι
το «κλειδί», λόγω μιας συρροής
παραγόντων. Οι ΗΠΑ έχουν
ισχυρούς εταίρους σε όλο το
πολιτικό φάσμα στην Ελλάδα.
Παρομοίως, η Ελλάδα συνεχίζει
να έχει ισχυρούς εταίρους σε
όλο το πολιτικό φάσμα των
Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει
να εδραιώσουμε αυτά τα οφέλη,
ώστε η σχέση να συνεχίσει να
αναπτύσσεται στο μέλλον.
Με τη συνεργασία 3+1 μεταξύ
Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και
Ηνωμένων Πολιτειών στον
πυρήνα της, δεν υπάρχει όριο
στις δυνατότητες αυτών των
σχέσεων και της συνεργασίας
μας στην περιοχή.

21.06.2021
Να μη γίνουν παραχωρήσεις
στον κ. Ερντογάν εάν δεν
υπάρξει προηγουμένως μια
σημαντική αλλαγή της στάσης
του στην περιοχή υπογραμμίζει,
με συνέντευξή του στην «Κ»,
ο Δημοκρατικός γερουσιαστής
Μπομπ Μενέντεζ, επικεφαλής
της πανίσχυρης Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων της
αμερικανικής Γερουσίας.
Σημειώνει μάλιστα ότι οι
συνεχιζόμενες προκλήσεις
Ερντογάν αφορούν τις
αποσταθεροποιητικές κινήσεις
του στην Ανατολική Μεσόγειο,
το θέμα των S-400, την
υποστήριξη του αυταρχικού
καθεστώτος του Αζερμπαϊτζάν,
αλλά και την αντιδημοκρατική
μεταχείριση του τουρκικού
λαού.

Ερντογάν, ενώ θεωρεί ότι
η συνεργασία 3+1 μεταξύ
Κύπρου, Ελλάδος, Ισραήλ και
Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να
δημιουργήσει πολύ σημαντικά
οφέλη για την περιοχή.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ είναι επικεφαλής
της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής
Γερουσίας. Φωτ. Gabriella Demczuk / The New York Times

ισχυρότερη και η αμυντική
συνεργασία αποτελεί βασικό
πυλώνα», σημειώνει
ο γερουσιαστής, ο οποίος έχει
επανειλημμένως εκφραστεί υπέρ
των δικαιωμάτων της Ελλάδας
έναντι των προκλήσεων
Ερντογάν στο Αιγαίο και
διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο

στην επίσημη αναγνώριση από
τις ΗΠΑ της Γενοκτονίας των
Αρμενίων από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία.
Ο κ. Μενέντεζ προσδοκά
μάλιστα ότι ο πρόεδρος
Μπάιντεν θα συνεχίσει να
είναι αποφασιστικός με τον

Για παράδειγμα, η Ελλάδα
πρωτοστατεί στην Ευρώπη
στο θέμα του κλίματος και
προωθεί τη συζήτηση για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Είμαι υπερήφανος για τον ρόλο
που έχει επιτελέσει η κυβέρνηση
Μπάιντεν στην προώθηση
αυτών των πρωτοβουλιών

και αναμένω να δούμε αυτή
την πτυχή της σύμπραξης να
επεκτείνεται περαιτέρω.
– Oταν ψηφίσατε τον νόμο
East Med Act, φαινόταν να
συμπαρασύρετε έναν μάλλον
απρόθυμο πρόεδρο. Σήμερα,
έχετε μια κυβέρνηση που
είναι σίγουρα πιο ξεκάθαρη
όσον αφορά την Τουρκία –
όπως φάνηκε στην τελευταία
δημόσια ανταλλαγή απόψεων
με τον υπουργό Εξωτερικών
Μπλίνκεν– και μια κυβέρνηση
που έχει επαναδιατυπώσει
τη δέσμευσή της στο 3+1 ξανά
και ξανά. Πώς περιμένετε
η κυβέρνηση Μπάιντεν να
υποδεχθεί το νομοσχέδιό σας και
να το αξιοποιήσει εάν περάσει;
– Αναμένω η κυβέρνηση να το
εκλάβει ως τη λογική επέκταση
των προσπαθειών –σχετικά με
τις αμυντικές σχέσεις–
του προέδρου Μπάιντεν από
την ανάληψη των καθηκόντων
του. Για να είμαι σαφής, δεν
βλέπω αυτό το νομοσχέδιο ως
νομοθετική πρόταση κατά
της Τουρκίας – αφορά τη θετική
και εποικοδομητική σχέση
μας με την Ελλάδα και το πώς
μπορούμε να αξιοποιήσουμε
τη θετική δυναμική. Ενα
βασικό στοιχείο αυτού του
νομοσχεδίου είναι η σύσταση
μιας διακοινοβουλευτικής
ομάδας, που θα περιλαμβάνει
εκλεγμένους αξιωματούχους
από το κυπριακό, το ελληνικό,
το ισραηλινό και το αμερικανικό
νομοθετικό σώμα. Είναι
ζωτικής σημασίας για εμάς να
διαδραματίσουμε ενισχυμένο
ρόλο στην προώθηση του
3+1 και να εκπροσωπήσουμε
τις σημαντικές απόψεις των
εκλογικών μας περιφερειών.
– Μιλώντας για τον πρόεδρο
Μπάιντεν, πιστεύετε ότι αυτό
το νομοσχέδιο του έδωσε έναν
επιπλέον μοχλό πίεσης στη
συνάντησή του την Τετάρτη με
τον πρόεδρο Ερντογάν;
– Ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν
χρειάστηκε πρόσθετο μοχλό
πίεσης κατά τη συνάντησή
του με τον Ερντογάν αυτή
την εβδομάδα. Εχουμε ήδη
αρκετούς, αν θελήσουμε να τους
χρησιμοποιήσουμε.
Προσδοκώ ότι ο πρόεδρος
Μπάιντεν θα συνεχίσει να
είναι αποφασιστικός με τον
Ερντογάν και θα προωθήσει
τα συμφέροντα εθνικής
ασφαλείας των ΗΠΑ όσον
αφορά τις αγορές των
S-400 από την Τουρκία, τις
αποσταθεροποιητικές ενέργειές
της στην Ανατολική Μεσόγειο,
την υποστήριξή
της προς το αυταρχικό καθεστώς
του Αζερμπαϊτζάν και
την αντιδημοκρατική
μεταχείριση του τουρκικού
λαού. Αυτή θα πρέπει να είναι
η ατζέντα όλων
των συναντήσεών μας με
την Τουρκία και προτρέπω
σθεναρά να μη γίνουν
παραχωρήσεις στον κ. Ερντογάν
χωρίς μια σοβαρή αλλαγή
στάσης σε καθέναν από αυτούς
τους τομείς.
kathimerini.gr

Ο εξ… Απω Ανατολής κίνδυνος
Αισιόδοξος ακόμη και με τον Πούτιν ο αποφασισμένος να σταθεί απέναντι
στη γιγάντωση της Κίνας Μπάιντεν
22.06.2021
Κάποιος άλλος Αμερικανός
πρόεδρος θα μπορούσε να έχει
εκνευριστεί, ακόμη και να
θυμώσει.
Λίγα λεπτά αφότου πέρασε τρεις
ώρες απέναντι από
τον Τζο Μπάιντεν, ο Ρώσος
πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
άρχισε να απαριθμεί στους
δημοσιογράφους
τις συνηθισμένες θέσεις του.
Αρνήθηκε τη ρωσική ανάμειξη
στις κυβερνοεπιθέσεις κατά
αμερικανικών συμφερόντων
και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι
πραγματοποιούν περισσότερες.
Ισχυρίστηκε ότι οι επιδόσεις
της Αμερικής στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
είναι χειρότερες από αυτές
της Ρωσίας. Και κατήγγειλε
την κυβέρνηση Μπάιντεν
για ανάπτυξη στρατιωτικών
δυνάμεων κοντά στην Ουκρανία.
Ηταν ο παλιός καλός Πούτιν και
οι δηλώσεις του ενίσχυσαν
την άποψη ότι η υψηλού
επιπέδου διπλωματική
συνάντηση στις όχθες
της λίμνης της Γενεύης ελάχιστα
άλλαξε μια σχέση που φθείρεται
εδώ και πολλά χρόνια. Αν όμως
ο Μπάιντεν ήταν ενοχλημένος
από την παράσταση του
ομολόγου του, αυτό δεν φάνηκε
στη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου ή κατά τη συζήτηση
με δημοσιογράφους κάτω
από το φτερό του Air Force
One, λίγο πριν αναχωρήσει
από την Ελβετία. Η απάντησή
του στον Ρώσο αντίπαλό του
υπογράμμισε ένα συστατικό
στοιχείο της προεδρίας του: μια
επίμονη αισιοδοξία, την οποία
οι επικριτές του αποκαλούν
ανησυχητική αφέλεια, ενώ
οι σύμμαχοί του επιμένουν
πως είναι απαραίτητη για την
επίτευξη προόδου.
Αν άκουγε κανείς τον Μπάιντεν
στη συνέντευξη Τύπου, θα
θεωρούσε ότι η συνάντηση με
τον Πούτιν είχε μεγάλη επιτυχία.
Επισήμανε τη συμφωνία για
την επανέναρξη του διαλόγου,
προκειμένου να συναφθεί
μια νέα συμφωνία ελέγχου
των εξοπλισμών. Το κόλπο,
είπε, είναι να κατανοείς τα
συμφέροντα του αντιπάλου σου.
Στην περίπτωση του Πούτιν,
θέλει «νομιμοποίηση, να
στέκεται στη διεθνή σκηνή».
Οσον αφορά τη Ρωσία,
ο Μπάιντεν και οι συμβουλοί
του επιμένουν ότι δεν θέλουν
«μια καινούργια αρχή», έναν
όρο που πλέον εκπροσωπεί την
αφέλεια του Μπαράκ Ομπάμα
στις σχέσεις του με τη Ρωσία και
τον Πούτιν. Κατά τα λεγόμενά
του, πάντως, θα μπορούσε
κανείς να μιλήσει για νέα
αρχή, αφού δεν εκτοξεύθηκαν
απειλές, ήταν απλώς μια θετική
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ δύο
ηγετών που δεν εμπιστεύονται
ακόμη ο ένας τον άλλον.
Λίγο νωρίτερα, ΗΠΑ και
Ευρώπη συμφώνησαν
στις Βρυξέλλες να βάλουν στην
άκρη τη διένεξή τους για
τις επιδοτήσεις προς
τις αεροναυπηγικές εταιρείες
Boeing και Airbus, αντίστοιχα,
και να εργαστούν από κοινού
προκειμένου να αντιμετωπίσουν
τη φιλοδοξία της Κίνας
να κυριαρχήσει σε καίριες

βιομηχανίες. Η
συμφωνία, που
«παγώνει» την
αμοιβαία απειλή
τιμωρητικών
δασμών ύψους
πολλών δισ.
δολαρίων
στις οικονομίες
των δύο
Τρεις ώρες κράτησε το τετ α τετ του Τζο Μπάιντεν με
τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βίλα λα Γκρανζ στη Γενεύη.
πλευρών, είναι
Φωτ. Doug Mills / The New York Times
σαφές σημάδι
STEVEN ERLANGER, MICHAEL D. SHEAR / THE NEW
YORK TIMES
πόσο σοβαρά
εννοεί ο πρόεδρος
μεταρρυθμίσεις στη χώρα.
Μπάιντεν την πρόθεσή του να
γεφυρώσει τις σχέσεις με
Ο Μάικλ Πίλσμπουρι,
την Ε.Ε. Βασικός στόχος του
υψηλόβαθμος σύμβουλος
είναι να αποσπάσει
του Τραμπ σε θέματα Κίνας,
την υποστήριξη της Ενωσης
επέστησε την προσοχή στην
στη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση
κυβέρνηση Μπάιντεν ότι «θα
που εγκυμονεί η άνοδος μιας
δυσκολευθεί πολύ περισσότερο
τεχνολογικά προηγμένης και
από όσο νομίζει ώστε να
αυταρχικής Κίνας.
εξασφαλίσει την ανοιχτή
στήριξη των συμμάχων στο
Ο Μπάιντεν βλέπει
πλευρό των ΗΠΑ
την Ευρώπη σαν σύμμαχο και
στη στρατηγική τους έναντι
όχι σαν οικονομικό αντίπαλο,
της Κίνας, εξαιτίας
όπως έκανε ο προκάτοχός του,
της σοβαρής εξάρτησής τους
Ντόναλντ Τραμπ. Δεσμεύθηκε
από την κινεζική αγορά».
έτσι να συνεργαστεί με
την Ε.Ε. για να αντιμετωπίσει
Αυτό περιλαμβάνει και
τις κινεζικές στρατιωτικές,
τη γερμανική εξάρτηση από
οικονομικές και τεχνολογικές
τις κινεζικές αγορές
φιλοδοξίες. Ενώ ο Τραμπ είχε
αυτοκινήτων. Γερμανοί
επίσης αντιληφθεί τον κίνδυνο
αξιωματούχοι λένε ότι θα
μιας ανεξέλεγκτης Κίνας, δεν
χρειαστούν χρόνο για να
έκανε τίποτα για να εξασφαλίσει αλλάξουν την οικονομία τους,
τη στήριξη της Ευρώπης.
που βασίζεται κυρίως στις
Αντ’ αυτού την τιμώρησε με
εξαγωγές και η οποία αυτήν
δασμούς.
τη στιγμή εξαρτάται σοβαρά
Ο Μπάιντεν είναι πεπεισμένος
από την Κίνα. Και αυτό γιατί
πως όσο η Ασία συνολικά
κατανοούν ότι
αυξάνεται σε πληθυσμό και
οι Κινέζοι σύντομα θα έχουν
πλούτο, ο δημοκρατικός κόσμος
τη δυνατότητα να
που πιστεύει στο κράτος δικαίου κατασκευάσουν μόνοι τους
και στους θεσμούς πρέπει
κάποια από τα σύνθετα
να κάνει περισσότερα για να
μηχανικά εργαλεία που
προστατεύσει τις οικονομίες και
αγοράζουν από πιο προηγμένες
τις αξίες του. «Η Ευρώπη είναι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και
ο φυσικός μας εταίρος και
επιχειρούν να αντιγράψουν.
ο λόγος είναι πως είμαστε
αφοσιωμένοι στις ίδιες
Μέρος της συμφωνίας για
δημοκρατικές αρχές και
την Airbus και την Boeing
θεσμούς, που όλο και
έχει στόχο να περιοριστούν οι
συχνότερα δέχονται επίθεση»,
ψηφιακές φιλοδοξίες της Κίνας
υπογράμμισε ο πρόεδρος
σε τομείς όπως
των ΗΠΑ.
η τεχνητή νοημοσύνη και
η κυβερνοασφάλεια. Επίσης
«Η κυβέρνηση Μπάιντεν
οι δύο πλευρές συμφώνησαν
ανυπομονεί να αποκλιμακώσει
να ελέγξουν τις κινεζικές
τις εντάσεις με τους
επενδύσεις σε τομείς που θα
παραδοσιακούς συμμάχους
μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις
και να οικοδομήσει ένα κοινό
στην ασφάλεια της Ευρώπης
μέτωπο μαζί τους προκειμένου και των ΗΠΑ (π.χ. τα δίκτυα
να αντιμετωπίσει σκληρότερα
5G). Η προσέγγιση της
την Κίνα», εξηγεί ο Εσβαρ Σ.
Ευρώπης από τον Μπάιντεν
Πρασάντ, πρώην επικεφαλής
είναι τόσο πολιτική όσο και
του ΔΝΤ για την Κίνα. Αυτό θα
πρακτική. Η Ε.Ε. με δεδομένη
είναι μια ευαίσθητη αποστολή
την οικονομική της ισχύ ως
για την Ευρώπη, που έχει
αγοράς και εμπορικού εταίρου
μεγάλο όγκο εμπορίου με
έχει μεγαλύτερη επιρροή
την Κίνα και δεν βλέπει το
στην αμερικανική ζωή από
Πεκίνο ως οικονομικό αντίπαλο
οποιονδήποτε άλλον πολυεθνικό
ή στρατιωτικό εχθρό.
θεσμό.
Η Ευρώπη έχει καταλάβει,
όμως, ότι οι φιλοδοξίες
της Κίνας υπό τον Σι Τζινπίνγκ
και η παραβίαση των εμπορικών
κανόνων στο εξωτερικό,
όπως και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο εσωτερικό,
την καθιστούν μια πολύ πιο
σύνθετη εταίρο.

Η εκτίμηση της Μέρκελ
Η Ε.Ε. αναγνωρίζει πλέον
στην Κίνα «έναν οικονομικό
ανταγωνιστή και έναν
συστημικό αντίπαλο», καθώς
δεν ασπάζεται πλέον την
εκτίμηση της καγκελαρίου
Μέρκελ πως το εμπόριο και
η συμμετοχή σε διεθνείς
θεσμούς θα επιφέρουν πολιτικές

Μεγάλες χώρες όπως
η Γερμανία, η Γαλλία
και η Ιταλία διστάζουν
να συμπαραταχθούν με
την Ουάσιγκτον σε μια
συγκρουσιακή σχέση με
την Κίνα. Ωστόσο οι στάσεις
αλλάζουν εξαιτίας
των παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο εσωτερικό,
των εμπορικών πρακτικών και
της εκτεταμένης βιομηχανικής
κατασκοπείας. Η Ε.Ε., για
παράδειγμα, έχει συμφωνήσει
σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα
ελέγχου των ξένων επενδύσεων,
παρόμοιο με μια αμερικανική
επιτροπή γνωστή ως «Επιτροπή
για ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ».
Kathimerini.gr

Καραμπόλες για τους S-400
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Γράφει οΔήμος Βερύκιος
23/06/2021
Το Κογκρέσο, σε μια προσπάθεια να πιέσει την Άγκυρα ώστε να μην
ενεργοποιήσει τους S-400, προσφέρει στην Αθήνα F-35 που προορίζονταν
για την Τουρκία! Ταυτόχρονα δίνει στην Ελλάδα 125 εκατομμύρια δολάρια
για να αποσύρει τους Ρωσικούς πυραύλους αξίας 3 δις!
Επιστροφή στο «δόγμα» του Παναγιώτη Κανελλόπουλου: «Στρατηγέ
μου , ιδού ο στρατός σας», 76 χρόνια μετά! Το Κογκρέσο ενέκρινε χτες
ομοφώνως το νομοσχέδιο για την αμυντική συμφωνία ΗΠΑ-Ελλάδας
το οποίο προβλέπει :
*
Διάθεση 125 εκατ. δολαρίων στην Ελλάδα για να αντικαταστήσει
των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων ( S-300 ,TOR M1 & OSA )
μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η αξία τους σήμερα ξεπερνάει τα 3 δις.
*
Εξουσιοδότηση για ταχεία μελλοντική παράδοση F-35 στα οποία
περιλαμβάνονται και τα αεροσκάφη που δεν θα δοθούν στην Τουρκία.
*
Απευθείας δάνεια της αμερικανικής κυβέρνησης για προμήθεια
στρατιωτικού υλικού.
*
Προμήθεια πλεονάζοντος υλικού κατά προτεραιότητα
στην Ελλάδα.
Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Κογκρέσου Μπομπ
Μενέντεζ δήλωσε πολύ περήφανος για αυτή την εξέλιξη και επεσήμανε ότι
η εν λόγω νομοθεσία όχι μόνο θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ελλάδας
να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, αλλά θα ενδυναμώσει τους
δεσμούς των ΗΠΑ με τους Έλληνες εταίρους.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάρκο
Ρούμπι ο οποίος δήλωσε ότι «Πρέπει να παραμείνουμε δεσμευμένοι και να
διασφαλίσουμε ότι η χώρα μας βελτιώνει την αμυντική της συνεργασία με
την Ελλάδα».
Ανέκαθεν ο εξοπλισμός των Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων ήταν σταθερά
προσανατολισμένος κατά 65% προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο το ποσοστό αυτό
τείνει να αυξηθεί υπέρ των ΗΠΑ καθώς τα κόμματα εξουσίας της Ελλάδας
έχουν μονίμως το ενδιαφέρον τους στραμμένο προς τις αμερικανικές
αμυντικές βιομηχανίες.
Στο μεταξύ οι απανωτές επισκέψεις του Αμερικάνου πρέσβη στα
στρατιωτικά γυμνάσια της Θράκης του δίνουν επάξια τον τίτλο
του «Σωματάρχη» !
Ίσως ο Τζέφρι Πάιατ να έχει επισκεφτεί το Δ´ Σώμα Στρατού περισσότερες
φορές απ´ ότι ο Καβαλιώτης υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος…
Το γεγονός αυτό ενοχλεί αφάνταστα την Τουρκία που βλέπει τους
Αμερικανούς στην Δυτική Θράκη ως μύγα στο ρουθούνι της. Στην
Ελλάδα ενοχλούνται μόνο οι κομμουνιστές που δεν θέλουν την Ελλάδα
«προτεκτοράτο των αμερικανών».
Η παρούσα κυβέρνηση σταθερά προσηλωμένη στο Δόγμα «Ανήκομεν εις
την Δύσιν» είναι έτοιμη να κάνει ένα μεγάλο εξοπλιστικό δώρο στις ΗΠΑ
και να ρίξει περί τα 4 δις ευρώ στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία και
τους S-300 στην …θάλασσα. Η επιτελική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου
προσανατολίζεται να «ψωνίσει» καράβια ή αεροπλάνα από
την Lockheed Martin. Η εδώ Αμερικανική Πρεσβεία όλο αυτό το διάστημα
εργάστηκε συστηματικά για το πρόγραμμα των φρεγατών θέτοντας σε
δεύτερη μοίρα το πρόγραμμα των F-35 ! Μάλιστα υπέρ του προγράμματος
των αμερικανικών φρεγατών επιστρατεύτηκε απόφοιτος Σοβιετικού
Πανεπιστημίου που έχει κοινά χαρακτηριστικά με την Βικτόρια Νούλαντ
(αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών με προϋπηρεσία στην Ουκρανία)
όπως σχολιάζει δεικτικά σε κατ ιδίαν συζητήσεις πρώην υπουργός Άμυνας
που έχει χόμπι στις χαμηλές πτήσεις…
Η «ναυμαχία» για το πρόγραμμα των φρεγατών συνεχίζεται μεταξύ
των έξι «μνηστήρων» με τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση εξ αιτίας της απορριπτικής εισήγησης της συντριπτικής πλειοψηφίας
του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.
Ωστόσο το Μέγαρο Μαξίμου θέλει πάση θυσία να εμπλακούν και οι ΗΠΑ
στο ναυτικό πρόγραμμα. Τώρα εξετάζουν την περίπτωση η πλατφόρμα
να είναι ιταλική (FREMM), τα ηλεκτρονικά ευρωπαϊκά και τα όπλα
αμερικανικά.
Άλλωστε για την Lockheed Martin έρχεται με φόρα και το πρόγραμμα
των F-35 που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που χτες βράδυ ενέκρινε
ομόφωνα το κογκρέσο…
Οι αμερικανοί βλέποντας την θερμή με την οποία τους περιστοιχίζει
η Αθήνα αξιώνουν από την Ελλάδα να δείξει το καλό παράδειγμα
στον Ερντογάν και να απενεργοποιήσει τους ρωσικούς πυραύλους
και το κογκρέσο να χρηματοδοτήσει με το συμβολικό πόσον των 125
εκατομμυρίων δολαρίων την αντικατάσταση τους με αμερικανικά
αντιαεροπορικά συστήματα!
Ωστόσο η απόσυρση των Ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων δεν είναι
μια εύκολη υπόθεση. Καταρχάς η αντικατάσταση των Ρωσικού πυραυλικού
οπλοστασίου που διαθέτει η Ελλάδα ξεπερνάει τα 3 δις !
Για να συμβεί κάτι τέτοιο αφενός απαιτείται συναίνεση στο εσωτερικό
μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων και αφετέρου συνεννόηση με
την Μόσχα καθώς οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας βρίσκονται σε
πολύ καλό σημείο και δεν θα συνέφερε καμία από τις δυο πλευρές να
διαταραχθούν για οπλικά συστήματα προηγούμενης γενιάς ορισμένα εκ των
οποίων όπως τα S-300 εγκαταστάθηκαν πριν 20 χρόνια στην Κρήτη με
την συναίνεση των ΗΠΑ.
Είναι θέμα γοήτρου για την Ελλάδα αλλά και την Ρωσία να αποσύρουν ένα
οπλικό σύστημα από την Κρήτη γιατί το αξίωσε η Τουρκία!
Πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί η Ελλάδα να αποσύρει τους S-300 από
την Κρήτη όσο η Τουρκία δεν ξεκαθαρίζει την θέση της με τους S-400.
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ΠΟΙΗΜΑ

Ερημιά
Έρημο το δάκρυ
αργά θα κυλά.
Έρημα τα χείλη
σε λόγια αγνά.
Έρημη πίστη.
Σημαία βαριά.
Θρησκεία και χώρα
νοσήσαν ξανά.
Έρημη νύχτα
απλώνει πανιά.
Ταξίδι να κάνει
σε μάτια κλειστά.
Η μέρα που θα ρθει
θα τάξει πολλά ,
ποιός όμως στ
αλήθεια
θα αδράξει χαρά.
Έρημο το δάκρυ
αργά θα κυλά.
Έρημα τα λόγια
σε χείλη αγνά.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada
Συνελήφθη
ο Χρήστος Παππάς
της Χρυσής Αυγής
– Όλες οι εξελίξεις
01-07-2021

Κι όταν όλοι με ρίξανε, μόνο εγώ με προστάτευσα.
30/06/2021
Γράφει η Χριστίνα Γαλιάνδρα.

Όταν παραβιάζεις τα όριά
σου για τους άλλους, είναι
σαν να λες.. πάτα με!
•

Πέρνα από πάνω μου και μην
σκεφτείς πώς θα νιώσω..
Αν θα κλάψω.
Αν θα πονέσω.
• Ε λοιπόν, επειδή πόνεσα
έκλαψα και ισοπεδώθηκα,
ορκίστηκα να μην επιτρέψω
σε κανέναν να παραβιάσει τα
όριά μου.
Για κανέναν να μην
παραβιάσω τα όριά μου.
Και προπάντων υποσχέθηκα
να έχω όρια.
• Δεν θα γίνει η αγάπη σου,
κύριε, όχημα που τρέχει και
δεν υπολογίζει τον επιβάτη
της καρδιάς σου.
Δε θα χρονομετρώ τον έρωτα
που μου δίνεις.
Δε θα γονατίσω για να σε

έχω.
• Ψηλά θα σταθώ.
Θεόρατη.
Να μην επιτρέψω ούτε στη
σκιά σου να με καλύψει.
Αλλά να φαίνομαι στο φως
της μέρας.
Να λάμπω στο φως του
φεγγαριού.
• Κι αν με κατηγορήσουν
ποτέ θα τους πω πως έτσι
έμαθα.
Έτσι έγινα.
Έτσι μεγάλωσα.
Να κλαίω αλλά μετά να
ξεχνάω.
Να πενθώ αλλά μετά να
χορεύω κεφάτη.
• Κανείς δεν με σήκωσε
απ’το πάτωμα.
Μόνη μου το έκανα.
Όλοι με ρίξανε και μόνο εγώ
με προστάτεψα.

Στερνή μου γνώση....
22/06/2021

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης
στην περιοχή του Ζωγράφου ο
Χρήστος Παππάς, ο υπαρχηγός
της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είχε
καταδικαστεί από το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων σε
κάθειρξη 13 ετών.
Σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες τον φυγόποινο
Χρήστο Παππά φιλοξενούσε από
τον περασμένο Οκτώβριο στο σπίτι
της στου Ζωγράφου μία 52χρονη
γυναίκα από την Ουκρανία η οποία
και συνελήφθη. Πρόκειται για
Ελληνίδα υπήκοο, με καταγωγή
από την Ουκρανία, ομοϊδεάτισσα
του υπ’ αριθμόν δύο της Χρυσής
Αυγής, η οποία μάλιστα είχε ενεργό
πολιτική δράση στον συγκεκριμένο
χώρο. Η 52χρονη συνελήφθη για
υπόθαλψη και θα οδηγηθεί την
Παρασκευή στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Στον Εισαγγελέα Εφετών για
την εκτέλεση της ποινής του, θα
οδηγηθεί το πρωί και ο φυγόποινος
Χρυσαυγίτης, όπου θα αποφασιστεί
σε ποιες φυλακές θα οδηγηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος
Παππάς είχε εξαφανιστεί από την
1 Οκτωβρίου 2020, λίγο πριν την
απόφαση του δικαστηρίου που τον
καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 11
ετών και 9 μηνών, για διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης.
Με τη σύλληψη του Χρήστου
Παππά κλείνουν εκκρεμότητες,
μετά την απόφαση του δικαστηρίου
που είχε καταδικάσει συνολικά 69
κατηγορούμενους για διεύθυνση
ή ένταξη σε εγκληματική
οργάνωση με βάση το άρθρο
187 του ελληνικού Ποινικού
Κώδικα. Εξ αυτών οι 18 από τους
κατηγορούμενους είχαν εκλεγεί
βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή τον
Ιούνιο του 2012 και κατηγορήθηκαν
επιπλέον για διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης.

Ert.gr

• Γιατί;
Γιατί είχα όρια.

Να με προστατεύω και να με
κάνω χαρούμενη.

• Όριο την αξιοπρέπεια.
Όριο τον αυτοσεβασμό.
Όριο τη ζωή.

• Γιατί από πολύ μικρή
έμαθα πως ό,τι αφήνεις να σε
κερδίζει, στο τέλος σε χάνεις.
Κι εγώ μάτια μου μια φορά
χάθηκα.

• Να αγαπώ αλλά να μην
υπεραγαπώ.
Να αποφεύγω αλλά να μην
μισώ.
Να λέω όχι ευγενικά κι αν με
ζορίσεις άγρια.
• Όριο να με αγαπώ χωρίς
όριο.

Κι όταν βρέθηκα, ύψωσα τα
μάτια μου στα αστέρια κι
είπα πως έτσι θα λάμπω κι ας
είμαι μόνη μου..
Κι ας είμαι φτωχή..
Κι ας είμαι άσχημη..

ΕΕ: Ο Καναδάς και άλλες 10 νέες
χώρες στην «πράσινη» ταξιδιωτική
λίστα
Οι 11 χώρες στις οποίες θα επιτραπούν τις επόμενες ημέρες οι
μη αναγκαίες μετακινήσεις - Συστάσεις για σταδιακή άρση των
ταξιωδιωτικών περιορισμών για άλλα 14 κράτη.
Φωτ: SHUTTERSTOCK
30.06.2021
Οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
συμφώνησαν σήμερα να προσθέσουν τον Καναδά και 10 άλλες
χώρες στον κατάλογο των προορισμών από τους οποίους
θα επιτραπούν οι μη αναγκαίες μετακινήσεις, σύμφωνα με
διπλωματικές πηγές.
Οι πρεσβευτές των 27 χωρών μελών ενέκριναν τις προσθήκες
κατά την διάρκεια σημερινής συνεδρίασης και οι αλλαγές θα
ισχύσουν σε λίγες ημέρες.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
όπου η παραλλαγή Δέλτα έχει προκαλέσει εκτόξευση του
αριθμού των κρουσμάτων της Covid-19, δεν περιλαμβάνεται
στον κατάλογο.
Οι 11 χώρες που προστίθενται είναι η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν,
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μπρουνέι, ο Καναδάς, η Ιορδανία,
το Κόσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, το Κατάρ και η
Σαουδική Αραβία.
Επίσης, απευθύνεται σύσταση στις χώρες της ΕΕ να άρουν
σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τις 14 χώρες
που βρίσκονται στον κατάλογο: Αλβανία, Αυστραλία, Ισραήλ,
Ιαπωνία, Λίβανος, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουάντα,
Σερβία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη και
Ηνωμένες Πολιτείες.

Αργά θυμηθήκαμε ότι η Κίνα είναι κίνδυνος για
την οικονομία μας, γράφει ο αιρετικός για τα αμερικανικά
δεδομένα Δημοκρατικός Γερουσιαστής Μπ. Σάντερς. Θυμίζει
ότι το 2000 όλοι πανηγύριζαν που δόθηκε
στην Κίνα το καθεστώς «μόνιμων κανονικών εμπορικών
σχέσεων».
Μέσα σε «δύο δεκαετίες που ακολούθησαν, χάθηκαν περίπου
δύο εκατομμύρια αμερικανικές θέσεις εργασίας, περισσότερα
από 40.000 εργοστάσια έκλεισαν και οι Αμερικανοί
εργαζόμενοι βίωσαν τη στασιμότητα των μισθών –ακόμη
και ενώ οι εταιρείες κέρδισαν δισεκατομμύρια και στελέχη
ανταμείφθηκαν πλούσια».
«Τώρα όλοι λένε ότι η Κίνα είναι η νέα Σοβιετική απειλή.
Έκαναν λάθος τότε (2000), κάνουν λάθος και τώρα», τονίζει
ο Μπ. Σάντερς.
Για να καταλήξει ο Σάντερς ότι τώρα προέχει
η συνεργασία: «Αν το κύριο μέλημα της κυβέρνησης
των ΗΠΑ είναι η ασφάλεια και η ευημερία του αμερικανικού
λαού, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε
ότι στον βαθιά διασυνδεδεμένο κόσμο μας, η ασφάλεια και
η ευημερία μας συνδέονται με ανθρώπους παντού. Προς τούτο,
είναι προς το συμφέρον μας
να συνεργαστούμε με άλλα πλούσια έθνη για
να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο και
να μειώσουμε τη φρικτή οικονομική ανισότητα».

Οι κινεζικές διοικητικές περιφέρειες του Χονγκ Κονγκ και
του Μακάο περιλαμβάνονται επίσης σε αυτές.
Μεμονωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορούν να
επιλέξουν να συνεχίσουν να ζητούν αρνητικό διαγνωστικό τεστ
ή την επιβολή καραντίνας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Kathimerini.gr

Senators mourn 215 Indigenous children
found buried at former residential school
The Senate held a moment of silence on June 1 to mourn the loss
of 215 Indigenous children whose remains were discovered at the
former Kamloops Indian Residential School in British Columbia.
Senators representing all groups delivered statements about the
devastating discovery, including Senator Mary Jane McCallum,
who shared recollections of her own experience at residential
school as a child.
Senate committee urges further study of forced and coerced sterilization in Canada
On June 3, the Senate Committee on Human Rights released a
report on its 2019 preliminary study into the history and scope of
forced and coerced sterilization in Canada. In the new report, senators urge Parliament to further investigate the issue, with the goal
of identifying solutions to stop the practice altogether.

Από τη νίκη του Μάο στο όνειρο του Σι
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Εκατό χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΚ.

Φωτ. AP / Alexander F. Yuan

Φωτ. AP / Alexander F. Yuan
Πέτρος Παπακωνσταντίνου
28.06.2021
Τον Ιούλιο του 1921 η Κίνα
μαστιζόταν από εσωτερικό
χάος και διεθνείς ταπεινώσεις.
Μεγάλο μέρος της ενδοχώρας
βρισκόταν στο έλεος
αλληλοσφαζόμενων πολέμαρχων
και σημαντικές παράκτιες ζώνες
ελέγχονταν από αποικιοκρατικές
δυνάμεις της Ευρώπης. Εκείνο
τον μήνα, σε ένα ταπεινό
οίκημα του γαλλικού τομέα,
στη Σαγκάη, δεκατρείς Κινέζοι
μαρξιστές, με τις ευλογίες
εκπροσώπων των Ρώσων
μπολσεβίκων, αποφάσιζαν
να ιδρύσουν Κομμουνιστικό
Κόμμα. Ανάμεσά τους ήταν
κι ένας νεαρός δάσκαλος
αγροτικής καταγωγής από την
επαρχία Χουνάν, το όνομα του
οποίου είχε ήδη γίνει γνωστό
από τη θητεία του στο φοιτητικό
κίνημα: Μάο Τσετούνγκ.
Την ερχόμενη Πέμπτη
(08/07/21)
το ΚΚ Κίνας θα γιορτάσει με
πανηγυρικό τρόπο
τη συμπλήρωση ενός αιώνα από
την ίδρυσή του. Εδώ και μήνες
ο Σι Τζινπίνγκ,
ο ισχυρότερος Κινέζος ηγέτης
μετά τον Μάο, έχει δώσει
τον τόνο με επανειλημμένες
περιοδείες σε χώρους-μνημεία
της επαναστατικής κληρονομιάς
ανά τη χώρα, ενθαρρύνοντας
τον «κόκκινο τουρισμό»,
οργανωμένες επισκέψεις
κομματικών μελών, σχολείων
και ομάδων πολιτών. Σε όλα
τα αστικά κέντρα δεσπόζουν
γιγαντοαφίσες με τα 100
αποφθέγματα του Σι για τη
μεγάλη επέτειο. Ενα μικρό
δείγμα: «Ας αξιοποιήσουμε
στο έπακρο την κόκκινη
κληρονομιά μας, ας περάσουμε
τα κόκκινα γονίδια και την
κόκκινη χώρα μας από γενιά σε
γενιά». Οι πατριωτικές ταινίες
στις κινηματογραφικές αίθουσες
και τα τηλεοπτικά αφιερώματα
συμπληρώνουν το εορταστικό
σκηνικό.
Ο ιστορικός απολογισμός
του μακροβιότερου κόμματος
εξουσίας στον κόσμο είναι
εντυπωσιακός. Μέσα στα 28
πρώτα χρόνια της ζωής του,
το ΚΚ Κίνας εξελίχθηκε από
μικρός όμιλος μαρξιστών σε
ηγετική δύναμη του λαϊκού
αγώνα εναντίον της ιαπωνικής
κατοχής, νίκησε στον εμφύλιο
την εθνικιστική Κουομιτάνγκ
και θεμελίωσε τη Νέα Κίνα
το 1949. Στις επόμενες τρεις
δεκαετίες, υπό την ηγεσία του
Μάο, κατάφερε, παρά
το τεράστιο κόστος
του «Μεγάλου άλματος προς
τα εμπρός» και της Πολιτιστικής
επανάστασης, να θέσει
τις βάσεις για τη μετατροπή μιας
καθυστερημένης, αγροτικής
χώρας σε αυτόνομη βιομηχανική
και στρατιωτική δύναμη. Ο
τρίτος ιστορικός κύκλος, υπό

την ηγεσία
του Ντενγκ Ξιαοπίνγκ,
σημαδεύεται από το άνοιγμα
στην αγορά και την ταχύτατη
οικονομική μεγέθυνση, κάτι που
μέχρι τότε μόνο δύο χώρες του
τρίτου κόσμου είχαν γνωρίσει –
η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν.
Το 2009 η Κίνα έγινε η πρώτη
εξαγωγική δύναμη παγκοσμίως,
ξεπερνώντας τη Γερμανία, ενώ
τον επόμενο χρόνο υπερσκέλισε
την Ιαπωνία ως η δεύτερη,
μετά τις ΗΠΑ, οικονομία του
πλανήτη, ευελπιστώντας βάσιμα
ότι δεν θα αργήσει να πάρει τα
πρωτεία.
Ωστόσο, η ταχύτατη
μεταμόρφωση συνοδευόταν από
μεγάλες, ανοιχτές πληγές. Η πιο
εντυπωσιακή, για θεωρητικά
κομμουνιστική χώρα, ήταν
η γιγάντωση των κοινωνικών
ανισοτήτων. Στις αρχές
της προηγούμενης δεκαετίας
η Κίνα ξεπερνούσε, με βάση
τον διεθνώς αποδεκτό
συντελεστή Gini, τις ΗΠΑ σε
αυτόν τον τομέα, ενώ μεγάλα
κομμάτια του πληθυσμού ήταν
αποκλεισμένα από τη δημόσια
παιδεία και υγεία. Το πρόβλημα
γινόταν ακόμη περισσότερο
προκλητικό λόγω της ενδημικής
διαφθοράς, που έφτασε και
στα ανώτατα κομματικά
κλιμάκια, όπως έδειξε η
πολύκροτη υπόθεση του
Μπο Σιλάι, για ένα διάστημα
υποψήφιου ηγέτη του ΚΚ.
Διεθνείς αναλυτές βρήκαν
κάποιες αναλογίες με την
αμερικανική «Επίχρυση εποχή»
(Gilden Age) στο τελευταίο
τέταρτο του 19ου αιώνα, μια
περίοδο εκθετικής συσσώρευσης
του πλούτου, αλλά και των
ανισοτήτων και της διαφθοράς.
Στην Αμερική, την «Επίχρυση
εποχή» διαδέχθηκε η
«Προοδευτική» (Progressive
Era), δύο δεκαετίες σοβαρών
μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν
τα κοινωνικά και πολιτικά
δικαιώματα, εισάγοντας
ταυτόχρονα αντιμονοπωλιακή
νομοθεσία για τη συγκράτηση
της συσσώρευσης πλούτου
και ισχύος. Αρκετοί αναλυτές
διερωτήθηκαν μήπως και
η Κίνα, φυσικά με άλλους
τρόπους, θα έμπαινε σε
παρόμοια τροχιά.
Είναι σε αυτή την ατμόσφαιρα
που αναλαμβάνει τα ηνία
της χώρας ο Σι Τζινπίνγκ, το
2012, όταν διατυπώνει το δικό
του «κινεζικό όνειρο». Από
την πρώτη στιγμή εξαπολύει
ανηλεή εκστρατεία κατά
της διαφθοράς – οι κακές
γλώσσες είπαν ότι, πέραν των
άλλων, ήταν και ένας πόλεμος
εναντίον των ευνοούμενων
του πρώην ηγέτη της χώρας,
Ζιανγκ Ζεμίν, και άλλων
στελεχών που θα μπορούσαν
να τον αμφισβητήσουν. Στους
στόχους του Σι με ορίζοντα
δεκαετίας περιλαμβάνονται
η μεταμόρφωση της Κίνας
σε χώρα μέσου επιπέδου

ευημερίας, σε υπερδύναμη του
Ιντερνετ και του Διαστήματος,
όπως και η καταπολέμηση των
αναδυόμενων μονοπωλίων.
Αντιφατικός απολογισμός
Εννέα χρόνια αργότερα
ο απολογισμός είναι
αντιφατικός. Η Κίνα έγινε
όντως υπερδύναμη της
ψηφιακής οικονομίας και ειδικά
της τεχνητής νοημοσύνης,
προκαλώντας τεράστια ανησυχία
στις ΗΠΑ, ενώ το προηγούμενο
δίμηνο εντυπωσίασε με
τις αποστολές της στον Αρη
και στον δικό της διαστημικό
σταθμό. Οι κοινωνικές
ανισότητες υποχώρησαν και
τα αντιμονοπωλιακά μέτρα
έπληξαν μεγιστάνες, όπως
ο ιδρυτής της Alibaba Τζακ
Μα. Ωστόσο, η διαφθορά
αποδείχθηκε Λερναία Υδρα,
το μέσο εισόδημα ανέβηκε
μεν στα 11.000 δολάρια αλλά
παραμένει μακριά από
τα επίπεδα της Δύσης και
το δημογραφικό πρόβλημα έχει
αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις,
όπως έδειξε η πρόσφατη αλλαγή
πολιτικής της ηγεσίας για τρία
παιδιά ανά νοικοκυριό.
Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του
Τζο Μπάιντεν έχει θέσει ως
πρώτο στόχο της εξωτερικής
πολιτικής της την ανάσχεση
της Κίνας και ήδη σημειώνει
τις πρώτες επιτυχίες, όπως
έδειξαν οι πρόσφατες σύνοδοι
κορυφής της ομάδας G7 και του
ΝΑΤΟ. Παρότι
η Ε.Ε. είχε υπογράψει
τον Δεκέμβριο προκαταρκτική
συμφωνία επενδύσεων με
την Κίνα, σε μια ψυχρολουσία
για τον πρόεδρο εν αναμονή
Μπάιντεν, ήρθε τώρα, έστω και
με βαριά καρδιά, να
την «παγώσει» επικαλούμενη

την καταστολή στο Χονγκ
Κονγκ και το Σινγιάνγκ. Ακόμη
και η Αυστραλία βρίσκεται
πλέον σε οικονομικό και
πολιτικό πόλεμο με
την Κίνα, παρότι η τελευταία
αντιπροσωπεύει τον υπ’ αριθμόν
ένα εμπορικό εταίρο της. Εν
ολίγοις, ήρθε η ώρα να βιώσει

και η Κίνα τη σκληρή αλήθεια,
που λέει ότι όσο πιο ψηλά
ανεβαίνεις στο βουνό, τόσο πιο
απειλητικοί θα είναι οι άνεμοι.
Παραμένει αβέβαιο ότι είναι
καλά προετοιμασμένη για να
τους αντιμετωπίσει.
Kathimerini.gr

O συντηρητικός ηγέτης Erin O’Toole
για την σπαρακτική ανακάλυψη
εκατοντάδων τάφων χωρίς
διακριτικά στο Σασκατσεουάν
24 Ιουνίου 2021
Οτάβα, ON – Η Hon. Erin O’Toole, αρχηγός των Συντηρητικών του
Καναδά και της Επίσημης Αντιπολίτευσης, εξέδωσε δήλωση μετά
την σπαρακτική ανακάλυψη 751 τάφων χωρίς διακριτικά στο χώρο
της πρώην Ινδικής Σχολής Κατοικιών Marieval στο Saskatchewan:
«Σήμερα, το Cowessess First Nation επιβεβαίωσε την σπαρακτική
είδηση της ανακάλυψης 751 τάφων χωρίς διακριτικά στην
τοποθεσία της πρώην Ινδικής Σχολής Κατοικιών Marieval στο
Σασκατσεουάν.
“Οι Συντηρητικοί του Καναδά αναγνωρίζουν τη βαθιά θλίψη
και το πένθος που βιώνουν όλοι οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι
επιζώντες των Σχολείων Κατοικιών αυτή τη στιγμή, και οι καρδιές
μας θρηνούν για το Cowessess First Nation και τις γύρω αυτόχθονες
κοινότητες που μοιράζονται αυτό το τραύμα.
“Αυτή η ανακάλυψη είναι μια νηφάλια υπενθύμιση ότι πρέπει
να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά για να αντιμετωπιστούν
οι καταστροφικές και επιβλαβείς επιπτώσεις που είχαν και
εξακολουθούν να έχουν τα σχολεία κατοικιών σε πολλούς επιζώντες
σήμερα.
“Οι Συντηρητικοί έχουν ζητήσει ένα γρήγορο χρονοδιάγραμμα
και χρηματοδότηση για την υλοποίηση των εκκλήσεων αλήθειας
και συμφιλίωσης στη Δράση 71 με 76 που αφορούν εξαφανισμένα
παιδιά και παρέχουν θεραπεία στις οικογένειες. Δεσμευόμαστε
να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και ζητάμε και πάλι από τον
πρωθυπουργό Τρουντό να αναλάβει δράση εν όψει της Ημέρας του
Καναδά για να στηρίξει τις αυτόχθονες κοινότητες και τη χώρα μας
στο πένθος”.
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Πειραματικό φάρμακο κατά του Αλτσχάιμερ
08.06.2021

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Την απόφασή
του να εγκρίνει ένα πειραματικό
φάρμακο, το aducanumab της
Biogen, κατά του Αλτσχάιμερ
ανακοίνωσε χθες ο Οργανισμός
Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) στις ΗΠΑ. Η απόφαση
αναμενόταν με μεγάλη
ανυπομονησία, καθώς πρόκειται
για το πρώτο νέο σκεύασμα κατά
του Αλτσχάιμερ που παίρνει
έγκριση από τον FDA εδώ και
δύο δεκαετίες. Πρόκειται για
ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που
στοχεύει στην ανάπτυξη πλακών
αμυλοειδούς πρωτεΐνης, τη
βασική αιτία για την εμφάνιση
της νόσου. Το φάρμακο αναμένεται να αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της εταιρείας.
Το Αλτσχάιμερ είναι μια νευροεκφυλιστική διαταραχή που καταστρέφει προοδευτικά τη μνήμη
και τις γνωστικές δεξιότητες. Μόνο στις ΗΠΑ ζουν έξι εκατ. άνθρωποι που πάσχουν από τη νόσο.
Το 2050, ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 13 εκατ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλα
φάρμακα που έχουν λάβει έγκριση από τον FDA και τα οποία επιβραδύνουν την κατάρρευση που
προκαλεί το Αλτσχάιμερ. Ο οργανισμός έχει εγκρίνει φάρμακα για το Αλτσχάιμερ που βοηθούν
στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, όχι τη νόσο αυτή καθεαυτήν. Να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ
αποτελεί την έκτη συνηθέστερη αιτία θανάτου.
Οι ομοσπονδιακές ελεγκτικές αρχές αντιμετωπίζουν πιέσεις από τους οικείους ασθενών με
Αλτσχάιμερ, ζητώντας να ανοίξουν τον δρόμο για μια ταχεία έγκριση του aducanumab, αν και
η πορεία προς την έγκριση υπήρξε αντιφατική μόλις πρωτοεμφάνισε τα πρώτα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα το 2016. Υποστηρικτές του σκευάσματος έχουν αναγνωρίσει ότι τα αποτελέσματα
των κλινικών δοκιμών δεν είναι τέλεια, αφού η νόσος φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται κυρίως όταν
βρίσκεται στα αρχικά στάδια. Η εταιρεία έχει εκτιμήσει ότι περίπου 1,5 εκατ. Αμερικανοί με
Αλτσχάιμερ στο αρχικό στάδιο θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι για τη λήψη του φαρμάκου. Η
χθεσινή έγκριση από το FDA αναμένεται, πάντως, να πυροδοτήσει αλυσιδωτές, παρόμοιες εξελίξεις
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Pfizer διευρύνει την έρευνά της
για τα εμβόλια στους εφήβους
08.06.2021

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer Inc ανακοίνωσε σήμερα
ότι θα ξεκινήσει κλινικές δοκιμές του εμβολίου της για
την Covid-19 σε μια μεγαλύτερη ομάδα παιδιών κάτω των 12 ετών,
αφού είχε επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια χαμηλότερη δόση
του εμβολίου σε ένα προγενέστερο στάδιο της κλινικής δοκιμής.
Στην μελέτη θα λάβουν μέρος έως και 4.500 παιδιά σε περισσότερες
από 90 κλινικές στις ΗΠΑ, τη Φινλανδία, την Πολωνία και
την Ισπανία, ανέφερε η εταιρεία.
Βασιζόμενη στην ασφάλεια, την ανοχή και την ανοσοαπόκριση
που ανέπτυξαν 144 παιδιά κατά την κλινική μελέτη φάσης 1
του διδοσικού εμβολίου, η Pfizer ανέφερε ότι θα προχωρήσει
στη δοκιμή χορήγησης μιας δόσης 10 μικρογραμμαρίων σε παιδιά
ηλικίας μεταξύ 5 έως 11 ετών και 3 μικρογραμμαρίων για την ηλικία
ομάδα 6 μηνών έως 5 ετών.

ΜΕΛΕΤΗ

Το εμβόλιο – που παρασκεύασαν η Pfizer και η γερμανική
εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech – έχει εγκριθεί για χρήση
σε παιδιά ηλικίας από 12 ετών στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον
Καναδά. Τα παιδιά λαμβάνουν την ίδια δόση με τους ενήλικες: 30
μικρογραμμάρια.

Kορωνοϊός: Η προστατευτική δράση της μεσογειακής δίαιτας

Σχεδόν 7 εκατομμύρια έφηβοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση
του εμβολίου αυτού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Kathimerini.gr

30.05.2021

Ο εμβολιασμός των παιδιών και των νέων θεωρείται κρίσιμο βήμα
στο δρόμο για την επίτευξη της «ανοσίας της αγέλης» και
την εξάλειψη της πανδημίας της Covid-19.

Μια πρόσφατη επιδημιολογική
έρευνα του Πανεπιστημίου
της Navarra της Ισπανίας, σε
συνεργασία με το Department
of Nutrition του Πανεπιστημίου
Harvard, που δημοσιεύτηκε
τον Απρίλιο του 2021 στο
επιστημονικό περιοδικό Clinical
Nutrition με τίτλο «Μεσογειακή
δίαιτα και ο κίνδυνος
COVID-19» , επιβεβαιώνει
την προστατευτική δράση της
Μεσογειακής δίαιτας έναντι της
νόσου COVID-19.
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας,
οι διατροφικές συνήθειες
των 9.677 συμμετεχόντων
εθελοντών καταγράφηκαν
μέσω ερωτηματολογίων και
αξιολογήθηκαν με βαθμολογία
0-9 αναλόγως με το πόσο κοντά
στη Μεσογειακή δίαιτα ήταν
το μοντέλο διατροφής που
ακολουθούσαν.
Παράλληλα, κατά το διάστημα
Φεβρουαρίου-Δεκεμβρίου
2020 εξετάστηκε πόσοι
συμμετέχοντες βρέθηκαν
θετικοί στον κορωνοϊό.
Τα αποτελέσματα έδειξαν
αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ
του βαθμού υιοθέτησης της
Μεσογειακής δίαιτας και της
πιθανότητας νόσησης από
τον SARS-Cov-2, καθώς όσο
το μοντέλο διατροφής των
συμμετεχόντων ήταν πιο κοντά
στη Μεσογειακή δίαιτα, τόσο
χαμηλότερη ήταν η πιθανότητα
νόσησης.
Μάλιστα, οι συμμετέχοντες
που ακολουθούσαν μοντέλο
διατροφής που αξιολογήθηκε
με βαθμολογία μεγαλύτερη

Ωστόσο, επιστήμονες στις ΗΠΑ και αλλού μελετούν την πιθανότητα
σύνδεσης μεταξύ εμφάνισης μυοκαρδίτιδας μετά την χορήγηση
εμβολίων τεχνολογίας mRNA, ιδιαίτερα σε νέους. Τόσο τα εμβόλια
της Pfizer όσο και της Moderna Inc. είναι τεχνολογίας mRNA.
Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε την περασμένη
εβδομάδα ότι εντόπισε μικρό αριθμό περιπτώσεων φλεγμονής
στον καρδιακό μυ σε εμβολιασθέντες με το σκεύασμα της Pfizer για
την Covid-19, κυρίως σε νέους άνδρες, μια πάθηση που ενδέχεται
να συνδέεται με το εμβόλιο. Τα περιστατικά ήταν σε γενικές
γραμμές ήπιας μορφής και σύντομης διάρκειας.

του 6, παρουσίαζαν τη
χαμηλότερη πιθανότητα
νόσησης. Στη δημοσιευμένη
αυτή επιδημιολογική έρευνα
αναφέρεται και το άρθρο
«Μικροθρεπτικά συστατικά,
φυτοχημικά και Μεσογειακή
δίαιτα: ένας πιθανός
προστατευτικός ρόλος έναντι
του COVID-19, μέσω της
τροποποίησης της δράσης
και του μεταβολισμού του
PAF» που είχε ήδη δημοσιευτεί
τον Ιανουάριο του 2021 στο
επιστημονικό περιοδικό Nutrients από μέλη της ερευνητικής
ομάδας του Ομότιμου Καθηγητή
Βιοχημείας & Χημείας
Τροφίμων του Τμήματος
Χημείας του Πανεπιστημίου
Αθηνών Α. Δημόπουλου,
της Καθηγήτριας Βιοχημείας
του Τμήματος Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής
του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου Σ.
Αντωνοπούλου και
της Προϊσταμένης του Τμήματος
Κλινικής Διατροφής στο ΓΝΑ
Κοργιαλένειο – Μπενάκειο και
διδάσκουσας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου Δρ. Π.

Ντετοπούλου.
Στο άρθρο αυτό τα μέλη
της Ελληνικής ομάδας
διατύπωσαν την άποψη της
πιθανής προστατευτικής δράσης
της Μεσογειακής δίαιτας
έναντι της νόσου COVID-19,
βασιζόμενοι στον προτεινόμενο
από την ομάδα τους
βιοχημικό μηχανισμό δράσης
του κορονοϊού, τον οποίο
μηχανισμό έχουν περιγράψει
σε προηγούμενες δημοσιεύσεις
τους (Ιούνιο με Σεπτέμβριο του
2020), σε συνεργασία με τον
Καθηγητή του Πανεπιστημίου
Tufts της Βοστόνης Θεοχάρη
Θεοχαρίδη, στην επιστημονική
βάση Preprints και στα
επιστημονικά περιοδικά Clinical
Therapeutics και BioFactors.
«Μία μελέτη απόδειξης
της ιδέας»
Υπάρχει κάποια Το ίδιο
σχεδόν διάστημα με την
παραπάνω επιδημιολογική
έρευνα δημοσιεύτηκε τον Μάϊο
του 2021 στο επιστημονικό
περιοδικό Nutrients μία

Η Pfizer τόνισε ότι έλαβε γνώση των ισραηλινών καταγραφών
μυοκαρδίτιδας και ότι δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια
με το εμβόλιο.
Kathimerini.gr

“έρευνα απόδειξης της ιδέας”
, των Ιταλικών Πανεπιστημίων
του Τορίνο και Παλέρμο, με
τίτλο “Μεσογειακή δίαιτα και
λοίμωξη SARS-COV-2: Υπάρχει
κάποια σχέση; Μια μελέτη
απόδειξης της ιδέας” , που
έγινε σε 1206 συμμετέχοντες
εθελοντές για το διάστημα
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.
Η έρευνα αυτή επίσης
επιβεβαιώνει την ευεργετική
δράση της Μεσογειακής δίαιτας
έναντι της νόσου COVID-19. Σε
αυτή την έρευνα των Ιταλικών
Πανεπιστημίων, αναφέρεται
επίσης το άρθρο στο Nutrients τον Ιανουάριο του 2021,
στο οποίο η Ελληνική ομάδα
διατύπωσε τον βιοχημικό
μηχανισμό για την πιθανή
προστατευτική δράση της

Μεσογειακής δίαιτας έναντι
της νόσου COVID-19. Επιπλέον,
γίνεται και εκτενής αναφορά
στο δημοσιευμένο έργο της
τελευταίας δεκαπενταετίας
της Ελληνικής ομάδας για τον
προτεινόμενο μηχανισμό της
ευεργετικής δράσης που ασκεί
η Μεσογειακή δίαιτα μέσω
της αναστολής
του φλεγμονώδους και
θρομβωτικού Παράγοντα
Ενεργοποίησης
των Αιμοπεταλίων (PAF).
Με τα αποτελέσματα των εν
λόγω ερευνών των παραπάνω
Πανεπιστημίων, ενισχύεται και
ο βιοχημικός μηχανισμός που
προτείνεται από την Ελληνική
ομάδα.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ο Τύπος δεν φιμώνεται!
(Συνέχεια από σελίδα 11)
Η μετάφραση του αγγλικού
κειμένου
Σας ενημερώνουμε ότι ένα
άτομο που έχει μολυνθεί από
τον SARS-CoV-2 μπορεί να
μολύνει άλλα άτομα με τα
οποία το μολυσμένο άτομο
βρίσκεται σε άμεση επαφή μέσω
σταγονιδίων στον αέρα ή από
υγρό που περιέχει SARSCoV-2
που αφήνεται στις επιφάνειες.
Η Θεία Κοινωνία, η οποία
διανέμεται σε μία κοινότητα,
μπορεί να αυξήσει σημαντικά
τη μετάδοση του SARS-CoV-2,
και στον αριθμό των ανθρώπων
που αναπτύσσουν COVID-19
και αρρωσταίνουν σοβαρά. Ως
εκ τούτου, αυτή τη στιγμή για
να μειωθεί ο κίνδυνος, πρέπει
να χρησιμοποιούνται μόνο
μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης.
Ως εκ τούτου, βεβαιωθείτε ότι η
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία
των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης που βρίσκεται
στο 13181 96 Ave Surrey BC
συμμορφώνεται με το ισχύον
Διάταγμα.
Παρακαλούμε να παράσχετε στο
Τμήμα μας για επανεξέταση ένα
Σχέδιο Ασφαλείας COVID-19,
το οποίο εφαρμόστηκε για την
ασφάλεια των κοινοτήτων σας.
Χαιρετισμούς,
Nelia Tchou-San-Da, B.Sc.,
B.Tech., CPHI(C)Υπεύθυνος
Περιβαλλοντικής
Υγείας Fraser Health Authority
–Σουίτα Υπηρεσιών Προστασίας
Υγείας
1150, Κεντρικός Πύργος Πόλης
13450 – 102η Λεωφόρος, Surrey, BC V3T 5X3
Αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος ήρθε
σε επαφή με την Αρχιεπισκοπή
Τορόντο και προσέλαβε έναν
συνταξιούχο ιερέα που
γνωρίζει τα ελληνικά και τα
αγγλικά για να κάνει λειτουργίες
στον Άγιο Κωνσταντίνο
και Ελένης. Τώρα που όλες
οι κοινότητες υποφέρουν
οικονομικά θα πρέπει ιερείς,
Διοικητικά Συμβούλια και
τα μέλη να βάλουν τα δυνατά
τους, για να διατηρήσουν
τις εκκλησίες που με τόσους
κόπους και θυσίες αποκτήσανε
οι κοινότητες.
Κώστας Καρατσίκης

Στις τρεις πιο υπερχρεωμένες χώρες του
κόσμου η Ελλάδα: Και δυστυχώς οφείλει
τα χρέη της σε ξένους δανειστές…
(Συνέχεια από σελίδα 12)
•
Αποικία χρέους
Βέβαια το μεγάλο ερώτημα
παραμένει: Γιατί η Ελλάδα
σχεδόν χρεοκόπησε το 2010
και της επιβλήθηκαν σκληρά
μνημόνια ,με δημόσιο χρέος
129% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα ,
με χρέος 210% του ΑΕΠ, να μην
έχει πρόβλημα για τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης; Θα πείτε:
«Αποικία χρέους» τότε,
«αποικία χρέους» και σήμερα
,με κύριο μέλημα την αύξηση
του ΑΕΠ από τον τουρισμό,
ως βασική πηγή εσόδων. Μόνο
που και στον τομέα αυτόν, τα
μαντάτα παραμένουν δυσοίωνα.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος
από το βήμα της 29ης τακτικής
συνέλευσης του ΣΕΤΕ , έκανε
λόγο για μια δύσκολη χρονιά
εφέτος, καθώς βασικές αγορές
για τον ελληνικό τουρισμό
δεν έχουν ακόμα ανοίξει. Ο κ.
Ρέτσος εξέφρασε την ελπίδα
ότι αν δεν υπάρξουν απρόοπτες
εξελίξεις στο μέτωπο της
πανδημίας, το 2ο εξάμηνο
μπορεί να είναι καλύτερο από
ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί»…
Μόνο που αυτό το «παραγωγικό
μοντέλο» και το defile στο
Παναθηναϊκό Στάδιο δεν μπορεί
να είναι το μέλλον της χώρας! Η
παραγωγική ανασυγκρότηση δεν
μπορεί να συντελεστεί με δίκαιο
τρόπο σε συνθήκες ακραίας
ύφεσης και καταστροφής
παραγωγικών δυνάμεων
όπως άλλωστε έχουν δείξει οι
νεοφιλελεύθερες πολιτικές .
Η ελληνική οικονομία χρειάζεται
αλλαγές και ρήξεις που θα
απελευθερώσουν παραγωγικές
δυνάμεις. Η ανάπτυξη να
στηριχθεί στο καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό, στην
ευελιξία της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας, στην
ενίσχυση της καινοτομίας και
της έρευνας, στη στροφή στην
παραγωγική – μεταποιητική
δραστηριότητα υψηλής
προστιθέμενης αξίας, στις
προοπτικές που ανοίγονται
από την πράσινη και ψηφιακή
μετάβαση.

Επίσης, θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί το ζήτημα
του ιδιωτικού χρέους που
συσσωρεύεται στην πανδημία,
γιατί αλλιώς θα υπονομευθεί
κάθε προοπτική ανάκαμψης.
•
Μετάλλαξη «Δέλτα»
και δημόσιο χρέος
Οι ανησυχητικές εξελίξεις
με τη μετάλλαξη Δέλτα του
κορονοϊού ,δείχνουν μάλιστα
ότι η πανδημία κορανοϊού
δεν έχει τελειώσει και πολλές
χώρες -μαζί και η Ελλάδα- θα
συνεχίζουν να ξοδεύουν πολλά
χρήματα για να στηρίξουν τις
οικονομίες τους. Γεγονός που
σημαίνει ότι το δημόσιο χρέος
θα συνεχίσει να επιδεινώνεται
μόνο στο μέλλον.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ιστοσελίδας Howmuch.net,
32 χώρες στον κόσμο έχουν
σήμερα δείκτη χρέους προς το
ΑΕΠ μεγαλύτερο του 100%.
Υπάρχουν ,βέβαια και λίγες
χώρες με πολύ μικρό χρέος.
Πρόκειται κυρίως για χώρες
που βασίζονται σε μεγάλο
βαθμό στο πετρέλαιο, όπως το
Κουβέιτ (14%), η Ρωσία (18%)
και η Σαουδική Αραβία (31%).
Η συντριπτική πλειονότητα
των χωρών σε όλο τον κόσμο
βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε
αυτά τα δύο άκρα, με χρέος από
50-99% του ΑΕΠ.
Το σημαντικότερο είναι ότι
το δημόσιο χρέος εντάσσεται
στο πλαίσιο του μεγέθους
της οικονομίας κάθε χώρας.
Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες
Πολιτείες με χρέος (133%
του ΑΕΠ),έχουν μια τεράστια
οικονομία και μπορούν να
ανεχθούν πολύ περισσότερο
δημόσιο χρέος από ότι χώρες
με συγκριτικά μικρότερη
οικονομία, όπως η Ελλάδα.
Το σίγουρο είναι ότι οι
επιπτώσεις της πανδημίας
στην ευρωπαϊκή και ελληνική
οικονομία είναι εξαιρετικά
σοβαρές και γι αυτό απαιτούνται
γενναίες αποφάσεις τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
hellasjournal.gr

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

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

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

Διεύθυνση γραφείου:45,Stournari Str. 106 82,Tel.+30 210 3814462.
M. +30 6977 063534.
Contact: p.dimopouloslaw@gmail .com
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PAPPA JOHN, Paul
Thomas Peter
1943-2021
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 2
Ιανουαρίου 2021. Ο Τομ είχε
σπουδάσει στο UBC Λογιστικά
και αργότερα ασχολήθηκε με τα
εστιατόρια. Είχε ανοίξει το Little
London Fish and Chips
την οδό Robson και αργότερα
συναιτερίστηκε με τον αδελφόν
του Γιώργο και άνοιξαν το PAPPAJOHNS on Dave Steet. To 1970
έφυγε από την επιχείρηση και
μετακόμισε στην Βικτώρια.
Στον δίδυμο αδελφό του Bob, την αδελφή του Agnes
Maniskas και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΦΡΑΓΚΟΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
1930-2021
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 20 Μαϊου 2021
η Γραγκολιά Στέλλα.
Γεννήθηκε στο Ζαβγολατιό
Κορινθίας στις 17 Μαϊου
1930.Η κηδεία της έγινε
στον Αγιο Γεώργιο και η
ταφή της στο Forest Lawn
Cemetery.
Τον γιό της Jimmy, στην
κόρη της Silvianna, son- in -law Gary, στην εγγόνα της
Αντωνία και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

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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Τι είναι η Ημέρα του Καναδά 2021;
Γνωρίστε την ιστορία, τη σημασία
και πολλά άλλα για αυτή την ημέρα
Τι είναι η Ημέρα του Καναδά 2021; Η Ημέρα του Καναδά
γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Ιουλίου για να γιορτάσει
τη δημιουργία του Καναδά. Γνωρίστε την ιστορία,
τη σημασία και πολλά άλλα για αυτή την ημέρα
Γραμμένο από Ανούσκα Πατερανία
Η Ημέρα της Ηγεμονίας, ή η Ημέρα του Καναδά, τιμά ένα καίριο ορόσημο
στην καναδική ιστορία. Ο βρετανικός νόμος της Βόρειας Αμερικής
υπογράφηκε την 1η Ιουλίου 1867, ενώνοντας το Οντάριο, το Κεμπέκ,
το Νιου Μπρούνσγουικ και τη Νέα Σκωτία. Λόγω της επιδημίας,
η Ημέρα του Καναδά το 2021 θα είναι διαφορετική από τα προηγούμενα
χρόνια λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας. Ευτυχώς, εξακολουθούν να
υπάρχουν διάφοροι ασφαλείς τρόποι για να γιορτάσουμε την Ημέρα του
Καναδά. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία
της Ημέρας της Κανά και τη σημασία της ημέρας του Καναδά.

Τι είναι η Ημέρα του Καναδά 2021;
•

Ιστορία ημέρας του Καναδά

Αν και ο Καναδάς ιδρύθηκε επίσημα την 1η Ιουλίου 1867, δεν πέτυχε
πλήρη ανεξαρτησία από τις βρετανικές αρχές μέχρι το 1982. Η Ημέρα της
Ηγεμονίας ήταν το αρχικό όνομα για την Ημέρα του Καναδά. Όταν
η 50ή επέτειος της Συνομοσπονδίας έφτασε το 1917, οι εορτασμοί για
την Ημέρα της Ηγεμονίας άρχισαν να κερδίζουν έδαφος. Αργότερα
το 1946, θεσπίστηκε ένα μέτρο για την τροποποίηση του ονόματος
των διακοπών, αλλά οι διαφωνίες σχετικά με το όνομα προκάλεσαν
καθυστέρηση του νομοσχεδίου.
Το αίσθημα του καναδικού πατριωτισμού έγινε ισχυρότερο στην 100ή
επέτειο από την επίσημη ίδρυση της χώρας το 1967. Τότε ήταν που
η Ημέρα της Ηγεμονίας έγινε δημοφιλής, και οι άνθρωποι άρχισαν να
την γιορτάζουν με ζήλο. Το γεγονός ήταν ήδη γνωστό ως Ημέρα
του Καναδά μέχρι τότε, αν και το επίσημο όνομα δεν εγκρίθηκε μέχρι
τον Οκτώβριο του 1982.

Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
Εκατομμύρια Καναδοί ανά τον κόσμο υψώνουν τη σημαία
της πατρίδας τους με το εμβληματικό κόκκινο φύλλο
σφενδάμου, για να γιορτάσουν τη Μέρα του Καναδά κάθε χρόνο
την 1η Ιουλίου.
Πρόκειται για
την επέτειο
της σημαντικής
συνένωσης
της Επαρχίας
του Καναδά, της Νέας
Σκωτίας και του Νιου
Μπράνσγουικ, για
σχηματίσουν μία ενιαία
συνομοσπονδία το 1867.
Στις περισσότερες
καναδικές πόλεις, αλλά
και στα χωριά, εκείνη
την ημέρα επικρατεί άκρως πατριωτική ατμόσφαιρα, με ζωηρές
παρελάσεις, μουσική, πικνίκ αλλά και εκπληκτικά σόου με
πυροτεχνήματα.
Η Μέρα του Καναδά περιλαμβάνει εκδηλώσεις απίστευτης
αλληλεγγύης, κατά τις οποίες οι διάφοροι πολιτισμοί που
συνυπάρχουν σε αυτό το έθνος γίνονται ένα, για να γιορτάσουν
όλα όσα κάνουν αυτή τη χώρα ξεχωριστή.
Είναι επίσης μια ευκαιρία να νιώσουν περήφανοι οι Καναδοί για
το πλήθος επιτευγμάτων τους στον κόσμο των τεχνών,
της λογοτεχνίας, της επιστήμης και του αθλητισμού.
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