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Άμεση ανάλυση: Μικρό αλλά σημαντικό
βήμα προς την εξομάλυνση
EDTECH AWARDS 2021
FINALIST STAELLINIKA
LAUNCHES GREEK MYTHOLOGY COURSE FOR
CHILDREN

Οι σημερινές επαφές του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αθήνα,
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Δένδια, επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες ότι, παρά τα προφανή
προβλήματα, οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να κάνουν ένα βήμα
προς την ομαλοποίηση των σχέσεων

The Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies at Simon Fraser University (SFU),
in collaboration with the General Secretariat
for Public Diplomacy and Greeks Abroad of the
Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic, and with the support of the Stavros Niarchos
Foundation (SNF), is pleased to announce the
launch of Staellinika’s highly anticipated Greek
mythology course.
Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
31.05.2021 Βασίλης Νέδος
Οι σημερινές επαφές του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αθήνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες ότι, παρά
τα προφανή προβλήματα, οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να κάνουν ένα βήμα προς την ομαλοποίηση
των σχέσεων.

Designed for children aged 8 and older, the eight-module course
invites young learners to uncover the adventures of some of
Greece’s most beloved heroes and villains including Hercules,
Icarus, Daedalus, Perseus, and Medusa, amongst others. In each
module, learners will be guided by exciting visuals to understand how the city of Athens came to be named, how the Trojan
War came to an end, how the Olympic Games were born, and
other aspects of Greece’s history.
An online platform and suite of apps developed by the SNF New
Media Lab at the SNF Centre for Hellenic Studies, Staellinika
is designed to connect individuals, ranging from preschool-aged
children to young adults living in the Greek diaspora, with their
heritage language and culture. The full version of Staellinika
launched last October and already has 30,000+ registered users.
This number continues to grow.
Staellinika was named a finalist in this year’s EdTech Awards in
the Language Learning Solution category. The EdTech Awards
were established in 2010 to recognize and celebrate the most
exceptional innovators, leaders, and trendsetters in education
technology.
SNF Centre for Hellenic Studies Director Dimitris Krallis had
this to say about this recent recognition for Staellinika and
about the launch of its new course:

(Continued page 2)

Η πίεση για ομαλοποίηση βρίσκεται προφανώς στην τουρκική πλευρά, ενταγμένη σε μια τακτική
κλεισίματος κάποιων μετώπων, με την ελπίδα ότι ίσως έτσι υποβοηθείται η γενικότερη προσπάθεια
εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Δύση και, κατά κύριο λόγο, τις ΗΠΑ του Τζο Μπάιντεν. Η θετική
ατζέντα των 25 μέτρων είναι προφανώς κατά κύριο λόγο συμβολική, καθώς τα οικονομικά και
εμπορικά συμφέροντα των δύο χωρών είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένα σε αυτή τη φάση. Είναι
αυτό που μπορούσε να γίνει σε αυτή τη φάση. Ενδεχομένως σε ορισμένους να μοιάζει περιορισμένων
δυνατοτήτων ατζέντα, αλλά αν σκεφτεί κάποιος που έφθασε η κατάσταση στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο το περασμένο καλοκαίρι, είναι μάλλον μια καλή αρχή.
Η απουσία υψηλών τόνων κατά τις δηλώσεις των δύο υπουργών, ανέδειξε, επίσης, ότι η τουρκική
πλευρά κινήθηκε επί των συμπεφωνημένων πριν την άφιξη του κ. Τσαβούσογλου στην Αθήνα, ενώ
εντός ενός αναμενόμενου πλαισίου κινήθηκε και η περιοδεία του τούρκου υπουργού στη Θράκη.
Επόμενο βήμα είναι, προφανώς, το τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου.
Η ημερομηνία είναι ποικιλοτρόπως σημαντική καθώς ο κ. Ερντογάν θα συναντηθεί με τον κ. Μπάιντεν,
ενώ δεν αποκλείεται και ένα τετ-α-τετ με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει
η Τουρκία με τη Δύση είναι πολλά και περιπεπλεγμένα, καθώς αφορούν σχεδόν το σύνολο των
ασταθών περιοχών στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τον Καύκασο και, όπως έχει φανεί εσχάτως,
τα Βαλκάνια και το μαλακό υπογάστριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η επίλυσή τους δεν είναι απλή
υπόθεση.
Ένα ήσυχο καλοκαίρι λειτουργεί προς όφελος της Άγκυρας στο πεδίο των διαπραγματεύσεων με την
Ουάσιγκτον, είναι όμως και μια απολύτως ευχάριστη ανάπαυλα για την Αθήνα. Το 2020 υπήρξε ένας
χρόνος που λίγο έλειψε να εκτροχιάσει τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις σε επικίνδυνες ατραπούς.
Μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος ότι στην επόμενη στροφή των πολλαπλών κρίσεων που
αντιμετωπίζει ο κ. Ερντογάν στο εσωτερικό, η ένταση στο Αιγαίο θα επανέλθει; Προφανώς όχι. Όπως
σημείωσε και ο κ. Δένδιας υπάρχει πλήρης επίγνωση και στις δύο πλευρές για τις πολλές φορές εκ
διαμέτρου αντίθετες απόψεις που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, στη παρούσα φάση
των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, κάθε ημέρα χωρίς ένταση, είναι μια κερδισμένη μέρα.
Και αυτό έχει πολλές αναγνώσεις.
kathimerini.gr
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EDTECH AWARDS
2021 FINALIST
STAELLINIKA
LAUNCHES GREEK
MYTHOLOGY
COURSE FOR CHILDREN
Continued from page 1
“Staellinika has always been
a multifaceted tool. Language
learning is about so much
more than the technical intricacies of grammar, it’s about
engaging in one’s history
and culture. This new course
relies on Staellinika’s existing pedagogical strengths of
gamification, microlearning,
and personalization to deliver
a memorable and high-quality learning experience for
young people living in the
Greek diaspora. Our hope is
that students participating in
the course will learn about
Greece’s history, culture and
geography, and, as they grow,
will come to draw on Greek
mythology as a source for creativity and inspiration in their
daily lives.”

LETTERS TO E DITOR
Dear Editor,

I know an election is the last thing people want to talk about
right now but, since it looks Canadians will be heading to the
polls sooner than later, it’s time to have that conversation.
The climate emergency is my top voting issue and I know I’m
not alone. Canadians consistently rank it among their top three
priorities, even though the pandemic and the economic crisis
have dominated our lives for over a year.
It’s clear that Trudeau is going to pitch himself as the climate
leader this country needs. The Conservatives make him look
pretty good in contrast but, the fact is, he keeps putting off the
climate action we know Canada needs to take. In the six years
since he took office, Canada hasn’t decreased emissions, the
federal government has continued to subsidize the fossil fuel
industry, and the Liberals have failed to deliver on key climate
promises like a Just Transition Act.
We’re talking about an existential threat here. “At least they’re
better than the Conservatives,” isn’t going to cut it. That’s why
I support a Climate Emergency Alliance between the NDP and
the Green Party. It would offer climate-concerned voters a clear
choice and, importantly, it would eliminate the fear of splitting
the progressive vote. It’s great to see momentum building behind this idea and I sincerely hope party leaders Jagmeet Singh
and Annamie Paul will listen.
Sincerely,
Krista Varsakis
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ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
09:30 π.μ. ΕΩΣ 1:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

My letter to the editor for your consideration

The course is available both
on the web, and as an app,
making it easily accessible for
children learning remotely and
for those relying on mobile
devices. As is the case with
Staellinika’s other courses,
parents and teachers will again
have the ability to monitor the
progress of individual learners
and provide feedback.

I’m one person, who assumes multiple roles, and in those capacities I connect with my environment; whether that be other
humans, animals, the natural or the constructed spaces that I
inhabit. My interactions are complex and reciprocal, but my
needs are fundamentally simple really; clean water, healthy
food, shelter and safety, and these needs are shared with the 7.9
billion people on this planet.

Learn more about Staellinika
at staellinika.com or download
the apps now staellinika.com/
apps.

Isn’t it time to effect change and govern ourselves by using
more than one system of measurement - the GDP? Our needs
may be simple, but the complexity of satisfying these is not.
Maybe movements such as Wellbeing Economic Governance
would allow for a more holistic and balanced approach? A way
that monitors our process and guides our approach towards a
fair distribution of resources, so an acceptable standard of living
is had by all, and, perhaps the most relevant issue of our times;
ensure a sustainable interaction with our support systems.
Sincerely, Jennifer Weyman jaywey2002@hotmail.com, V7H
3A3

Visit our website to learn more
about the SNF Centre for Hellenic Studies’ many programs
and activities.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Of course the human systems constructed to allow for this are
also complex, and as such the tracking of these should be reflective of this. However, in Canada we’re essentially using one
system, monetarily based, to assess the success of these.
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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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MAY 26 - JUNE 27, 2021
Virtual 50/50 r affle Draw
Try your chance at winning our first ever
VIRTUAL 50/50 draw with a CASH PRIZE!
Limited paper tickets available. Please
contact to purchase paper tickets!

EVENT
CALENDAR

presenteD By the hellenic
canaDian conGress of
British columBia

JUNE 1 - JUNE 28, 2021
eat Greek DininG experience
As a way to give back and honour the
hard work of small business owners,
we invite you to join us and participate
in the Eat Greek Dining Experience.
JUNE 1 - JUNE 28, 2021
walkinG art Gallery
View the banners on West Broadway
from Trafalgar to Collingwood, in
partnership with the West Broadway
Business Improvement Association.
JUNE 7, 21, 2021
Virtual cookinG Demonstrations
Watch some of our best cooks in BC
teach you how to make the best Greek
food in town! Cooking demos available
to view on our social media platforms.
JUNE 26 & 27, 2021
Greek Day in the DriVeway
Join us on June 26-27 at our drive
through festival, where we’ll be
serving your favourite Greek eats all with extensive COVID-19 safety!
Visit our website to pre-order.

www.greekheritagemonth.com
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In February, Global News reported that former defence chief,
General Jonathan Vance, allegedly engaged in inappropriate
behaviour with two female subordinates
May 19, 2021 – The hasty replacement of Maj.-Gen. Dany
Fortin as head of Canada’s
COVID-19 vaccine campaign
with Brig.-Gen. Krista Brodie
marks the latest instance of
Canada’s military brass having
to make unplanned personnel
changes in its higher ranks
over allegations of sexual
assault or misconduct, or the
way in which such allegations
were handled.
Now, new public opinion data
from the non-profit Angus
Reid Institute shows these
events are having an overwhelming impact on how people in this country – including those with
personal proximity to the military – view its culture and ability to handle sexual misconduct complaints.
Three-in-four (74%) say there is a culture of disrespect toward women in the Canadian military –
while a commanding majority of those who either served, know someone who is serving, or has
served in the forces (66%) agree.
An even greater number (78%) perceive systemic problems with the way the Canadian military
handles sexual misconduct complaints.
Awareness and perceptions of gravity among events surrounding alleged sexual misconduct are
similarly high, as is doubt the Trudeau government has not been forthcoming or transparent about
the situation. Six-in-ten (59%) of those following events say the Prime Minister has not been
open about his knowledge of events, a number that intensifies among those with a personal connection to the military (72%).
More Key Findings:
•
Just two-in-five Canadians say they are confident that military leaders will make the necessary changes to ensure a comfortable environment for women going forward
•
Three-quarters of Canadians say they take pride in Canada’s armed forces. That said, the
proportion who say they do not has more than doubled since 2019
•
There is a high level of cross-party agreement about a lack of transparency among
Trudeau, Defense Minister Sajjan, and Chief of Staff Telford. Canadians of all political stripes are
more likely to say each has not been open and honest than to say that they have
About ARI
The Angus Reid Institute (ARI) was founded in October 2014 by pollster and sociologist, Dr.
Angus Reid. ARI is a national, not-for-profit, non-partisan public opinion research foundation
established to advance education by commissioning, conducting and disseminating to the public
accessible and impartial statistical data, research and policy analysis on economics, political science, philanthropy, public administration, domestic and international affairs and other socio-economic issues of importance to Canada and its world.
INDEX:
Part One: Handling of Vance allegations, military misconduct
•
One-quarter following Vance affair closely, most paying some attention
•
Issue of misconduct seen as serious, significant
•
Concerns about transparency of Trudeau, Sajjan, Telford
Part Two: Isolated issue or something bigger?
•
Those with closer proximity to military agree say issue is systemic
•
Three-quarters say there is a culture of disrespect toward women in military
•
Three-in-five would still encourage a woman close to them to join
•
But most still proud of Armed Forces
Part One: Handling of Vance allegations, military misconduct
One-quarter following Vance affair closely, most paying some attention
In February, Global News reported that former defence chief, General Jonathan Vance, allegedly
engaged in inappropriate behaviour with two female subordinates. Subsequently, military police
launched twin investigations: the first involving Maj. Kellie Brenann, an army staff officer with
whom Vance had an intimate relationship, and another involving an unidentified woman, to whom
he apparently made a sexual comment.
Allegations against Vance were first made in 2018, when former military ombudsman Gary Walbourne raised concerns with Defence Minister Harjit Sajjan. The complaint was then passed to the
Privy Council Office, with no further action. Prime Minister Justin Trudeau and his office have
said that while they knew about the 2018 allegation, they did not know any of the details prior to
recent reporting on the issue. Recently asked about the decision not to involve the prime minister
with the 2018 allegation, Trudeau’s chief of staff Katie Telford has reportedly avoided providing
any further details.
In addition to the Vance situation, other revelations have come to light regarding sexual misconduct allegations against another former defence chief, Admiral Art McDonald, as well as other
military officials.
Just last week, the Department of National Defence announced that the head of Canada’s
COVID-19 vaccine distribution efforts – Maj.-Gen. Dany Fortin – would be stepping down
“pending the results of a military investigation” into a past sexual assault incident.
Respondents were asked more specifically about the Vance and McDonald situations. One-quarter
of Canadians (24%) say they have been following the issue very closely, while a similarly sized
group (28%) have been reading about it and discussing it to a lesser extent.

City launches I Love Broadway
Campaign ahead of Broadway
Subway construction
City of Vancouver
May 25, 2021
Today, the City of Vancouver launches a campaign to remind
residents that their favourite Broadway businesses are open
during construction of the Broadway Subway Project.
“SkyTrain is coming to the Broadway Corridor in 2025, which
will be a game changer for everyone who works, lives and
shops in this important district,” says Steve Brown, Manager of
the City’s Rapid Transit Office. “With station construction starting soon, we want to remind people that the hundreds of diverse
Broadway businesses along the corridor are open throughout
construction—and that business owners appreciate everyone’s
support.”
The I Love Broadway campaign will run on digital and social
media channels at key times over the next several years. City
staff are providing the campaign graphics to 1,400 Broadway businesses and three Business Improvement Associations
(BIAs) to help share the campaign far and wide. City staff have
also delivered window decals to ground-floor businesses.
The impetus to run a campaign is based directly on feedback
from businesses after construction of the Canada Line. Businesses shared their perspective that a marketing program is a
key support mechanism for businesses during major projects
and that it needs to coincide with the start of construction. City
staff also reviewed several transit projects in North America,
which highlighted the value of a business-support campaign
through long construction periods.
“As construction gets going, it’s important that people get the
message that Broadway is still here for them,” says Neil Wyles,
Executive Director of the Mount Pleasant Business Improvement Association. “Shopping local has never been more critical,
so I’m pleased to see the City is running a campaign to encourage people to show their love for Broadway businesses during
SkyTrain construction.”
The City engaged a business and community liaison group
to preview the campaign creative and provide feedback. The
Broadway Subway Project’s partners (Province of B.C. and
TransLink) will share information on the campaign through
their social media and other communications channels.
The Broadway Subway Project is being delivered by the
provincial government and its contractor, Broadway Subway
Project Corporation. Expected to be in service in 2025, it will
be operated and maintained by TransLink as part of the regional
transit system.

Statement by the Prime Minister on the
anniversary of the Komagata Maru incident
May 23, 2021 Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following
statement on the anniversary of the Komagata Maru incident:
“Over a century ago, the Komagata Maru steamship arrived in
Vancouver’s Burrard Inlet. On board were 376 Sikhs, Muslims,
and Hindus of South Asian origin. Like so many people before and
after them, they came to Canada in hope of a better future.
“But for two months, the Komagata Maru sat in the harbour.
Immigration officials, enforcing discriminatory laws of the time,
prevented most passengers from entry.
“Only a few passengers would ever set foot on Canadian soil.
The rest were confined to the ship, sometimes going days without
food or water. Local South Asian communities tried to protest the
federal government’s decision, but to no avail. On July 23, 1914,
everyone still onboard the Komagata Maru was forced to return to
India, where some were killed and many others imprisoned.
“The shame and suffering caused by this event are a part of our
past, and always will be. Five years ago, I stood in the House of
Commons to apologize on behalf of the Government of Canada to
all those whose lives were impacted by the Komagata Maru incident. What happened more than a century ago still matters today.
Whether we choose to learn from the mistakes of the past, and
make sure to never repeat them, is up to us all.
“As we remember the victims of the Komagata Maru tragedy and
their descendants, I invite all Canadians to reflect on the many
contributions Canada’s South Asian communities have made,
and continue to make, to our country. Diversity and inclusion are
among our greatest strengths, and the cornerstones of a better,
fairer, and more prosperous society.”
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Greek Orthodox Community East Vancouver
Greek Summerfest 2021 - Call out for Volunteers
to Prepare Food Items
Dear Members,
Preparations for Greek Summerfest 2021 have started. We are looking for members to join our organizing committee. Our next meetings are happening on June 9th and June 23rd. If interested please
email the community office and provide your name and email.
We will be continuing with a drive through over two weekends (July
9 – 11) and (July 16 – 18).. At this time we cannot continue with a
full festival as we have had in previous years due to the uncertainty
of COVID numbers. We learned a lot last year and will be adjusting
some items so we can have an even more successful festival. Our
goal is to raise $100,000 (after expenses). Please get the word out
to your friends. Our website is currently being worked on so we can
provide the correct dates and food items that will be available.
We urge all our members, their families and friends to show their
support and help in volunteering prior and during the festival. Phone
calls will be made week of June 21st asking for volunteers to sing
up. If you do not hear from us then please call the office and give
your name so we can get you on the volunteer list.
For the next two weeks we are starting with food preparations and
asking for anyone who can assist to come out and help us.
Thursday June 3rd
9:30 – 1:00
Friday June 4th
9:30 – 1:00

Preparing Spinach Pies
Tentative. May need to continue for
another date to finish Spinach Pies

Saturday June 5th
12:00)
10:00 – 12:00

Packaging Spinach Pies (10:00 –

Tuesday June 8th
9:30 – 1:00

Preparing Pork Souvlakia

Thursday June 10th
9:30 – 1:00

Preparing Chicken Souvlakia

Tuesday June 15th
9:30 – 1:00

Preparing Chicken Souvlakia

Helen Tsembelis

Hellenic Community of Vancouver
45 Arbutus Street, Vancouver B.C.

Dear Parishioners,
Christ is Risen! Χριστός Ανέστη!
Welcome back!

SUMMER CAMPS HELLENIC COMMUNITY
JULY 2021
Please join us for our 2021 summer camp that will be running this July, Monday through
Thursday from 10 AM to 2 PM!
Four weeks of activities, sports and games awaits children aged 5 to 12, who, together with
our camp leader Katerina Mihailidis, will make long-lasting memories and friendships within
our beautiful Greek community.

We are planning to reopen our church for indoor
services to the public on the weekend of May 29th and
30th.

Our camp will commence Monday, July 5th and will end Thursday, July 29th.

Therefore, we would like to share with you some
changes you can expect:

Some of our activities will include:
•
Organized sports like soccer and yoga
•
Science days
•
Face paintings
•
Art days
•
Animal experiences
•
Magic shows

•
We need to limit the total number of people in
the church at one time to 50.
•
To attend a worship service, you will need to
call and pre-register with the office, 604.266.7148, and
arrive by 9:30 AM the day of the service. After this
time any remaining seats will be given to those waiting in line.
•
You cannot register for two consecutive services.
•
We will continue to follow provincial health
guidelines and ask you to follow the instructions of
our volunteers stationed at the church entrance.
Services will continue to be presented live on Facebook.
Fr. Nikolaos Sideras
St George Cathedral

Engaging in safe social activities is vital in restoring normality, especially for children of
said age.

With snack breaks and lunch breaks, our fun-packed days will allow children to once again
be a part of something bigger: a talent show, a play, a treasure hunt… It will remind us that
we all play a part in this bigger game we call life.
Camp leader, Katerina Mihailidis is one of our greek school teachers as well as the leader
of our youth group Hope & Joy. She will be welcoming young campers under the great big
canopy in front of the atrium at St George Greek Orthodox Church for check-ins.
BC COVID-19 guidelines will be followed and a COVID response protocol (specified on
our registration form) which includes physical distancing, wearing masks, and frequent
hand-sanitation, is established. There is a maximum of 12 children registered per week and
this will follow a first come first serve basis. Cost for members is $50 per week and for nonmembers $100 per week.
Please forward any questions and/or concerns to Anna Morfidis at annamorfidis@gmail.com
and Katerina Mihailidis at kdmihailidis@gmail.com.
To register please click here and send your form to Katerina, kdmihailidis@gmail.com.
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Asian Duck Ragu With
Pappardelle
An Original Recipe by Lorraine Elliott
Preparation time: 20 minutes
Cooking time: 1.5 hours
•
oil for frying
•
1 red or brown onion, peeled and diced
•
2 cloves garlic, peeled and diced
•
1 inch ginger, sliced
•
350g/12.4ozs. duck meat stripped from a Peking duck or use duck breasts
•
3 cups chicken stock
•
2 tablespoons hoi sin sauce
•
1 tablespoon light soy sauce
•
1 tablespoon dark soy sauce
•
375g dried pappardelle pasta
•
1 stalk green spring onion, sliced
•
Step 1 - Fry the onion in oil until translucent
and then add the garlic and ginger and fry for around

μικρό τηγάνι βάζετε το βούτυρο
και, όταν ζεσταθεί, προσθέτετε
το αλεύρι, ανακατεύετε με
ένα σύρμα για ένα λεπτό και
αφαιρείτε από την φωτιά.
Βάζετε σε ένα κατσαρολάκι το
γάλα και, όταν πάρει βράση,
χαμηλώνετε και προσθέτετε το
ρου (βούτυρο με αλεύρι).
Σε ένα μικρό μπολάκι βάζετε
την σκόνη μουστάρδας και
το αλάτι και ανακατεύετε, το
προσθέτετε στο κατσαρολάκι με
τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύετε
καλά το μείγμα και σε ένα μπολ
που έχετε τριμμένο το τσένταρ.
Ρίχνετε σιγά σιγά το μείγμα με
την κρέμα και ανακατεύετε με
σύρμα χειρός.
Ποτέ δεν ρίχνετε το τυρί μέσα
στην κρέμα γιατί θα κόψει.
Θα πρέπει να ρίχνετε σιγά
σιγά την κρέμα στο τυρί και
ανακατεύετε και να δούμε πόσο
θα πάρει γιατί έχει διαφορά το
κάθε τσένταρ. Αυτή η κρέμα
συντηρείται ζεστή σε μπαίν
μαρί, αλλιώς θα παγώσει και θα
γίνει σκληρή.

30 seconds or so. Add the duck
meat, stock, hoi sin sauce and
two soy sauces.

Kontranews.gr

•
Step 2 - Place the lid on
the pot and bring to a boil and
then simmer with the lid on for 1
hour or until the meat is soft and
falls apart. If you still have a lot
of sauce you can reduce it down
by simmering without the lid
(but I find that the pappardelle
soaks up a lot of sauce).

Σπαγγέτι με σάλτσα
αβοκάντο
ΥΛΙΚΑ
Για τα σπαγγέτι με σάλτσα
αβοκάντο

•
Step 3 - Boil the
pappardelle in plenty of salted
boiling water. Toss in the pasta sauce and serve with extra spring
onions.

•
500 γρ. σπαγγέτι,
βρασμένα
•
σάλτσα αβοκάντο
•
αβοκάντο
•
κάσιους, τριμμένο
Για τη σάλτσα αβοκάντο

Σνίτσελ κοτόπουλο με cheddar
sauce
12/05/2021
Tο κλασικό σνίτσελ κοτόπουλο
συναντά την λιωμένη, πλούσια
και γευστική τσένταρ σως και το
αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον
ονειρεμένο!
Yλικά
4 στήθη κοτόπουλο
6 αυγά
3 κουταλιές της σούπας γάλα
1κουταλάκι του γλυκού πάπρικα
1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο
σκόνη
250 γραμμ. αλεύρι γ.ο.χ
150 γραμμ. παρμεζάνα τριμ.
10 φέτες ψωμί του τοστ ή πάνκο
αλάτι, πιπέρι
400 ml καλαμποκέλαιο
Για την cheddar sauce
50 γραμμ. βούτυρο
50 γραμμ. αλεύρι
½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
½ κουταλάκι του γλυκού
μουστάρδα σκόνη
450 ml γάλα
400 γραμμ. τσένταρ τριμμένο
Διαδικασία
Για το σνίτσελ: Σε ένα μπολ
βάζετε τα αυγά με το γάλα,
αλατοπιπερώνετε και χτυπάτε
καλά. Σε ένα άλλο μπολ βάζετε
το αλεύρι, το σκόρδο, την
πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και
ανακατεύετε. Σε ένα άλλο μπολ

βάζετε το ψωμί του τοστ που
το έχετε αφήσει να ξεραθεί και
το έχετε τρίψει στον τρίφτη. Σε
ένα πιάτο βάζετε την τριμμένη
παρμεζάνα.
Ανοίγετε το φιλέτο στήθος
κοτόπουλο στα δυο ώστε
να γίνει πιο λεπτό. Έπειτα
το βάζετε ανάμεσα σε δυο
μεμβράνες και χτυπάτε με
ένα βάρος ώστε να ανοίξει
περισσότερο, κάνετε το ίδιο με
όλα τα φιλέτα. Αλατοπιπερώνετε
τα φιλέτα. Τα περνάτε ένα ένα
από το αλεύρι και τα βάζετε σε
ένα πιάτο.

•
250 γρ. αβοκάντο,
καθαρισμένα
•
10 γρ. σκόρδο,
λιωμένο
•
50 γρ. κρεμμύδι
φρέσκο, χοντροκομμένο
•
30 γρ. χυμός
λεμονιού
•
30 γρ. ελαιόλαδο
έξτρα παρθένο
•
10 γρ. βασιλικός
•
6 γρ. αλάτι
•
πιπέρι μαύρο,
φρεσκοτριμμένο
Για τα σπαγγέτι με σάλτσα
αβοκάντο
•
Βάζουμε τα
βρασμένα, ζεστά ζυμαρικά
σε κατσαρόλα, προσθέτουμε
τη σάλτσα και ανακατεύουμε
για να πάει παντού. Για
το σερβίρισμα, βάζουμε
τα ζυμαρικά σε πιάτα και
γαρνίρουμε με το αβοκάντο
και το τριμμένο κάσιους.
Για τη σάλτσα αβοκάντο

Έπειτα τα περνάτε από αυγό
και παρμεζάνα. Αφού τα έχετε
περάσει όλα από αυγό και
παρμεζάνα, μετά παίρνετε ένα
ένα και τα περνάτε από αυγό
πάλι και τέλος από το τριμμένο
ψωμί. Βάζετε σε ένα τηγάνι το
καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο σε
μέτρια φωτιά, το αφήνετε να
ζεσταθεί καλά, όχι να κάψει
και τηγανίζετε και από τις δυο
πλευρές. Όταν είναι έτοιμα τα
βάζετε σε απορροφητικό χαρτί.
Για την σάλτσα τσένταρ: Σε ένα

•
Στον κάδο ενός
μπλέντερ αναμειγνύουμε
όλα τα υλικά μαζί μέχρι
να γίνουν ένα ομοιογενές
μείγμα. Καθώς μαγειρεύουμε
τα ζυμαρικά, κρατάμε ½
της κούπας από το νερό των
ζυμαρικών. Προσθέτουμε
το νερό των ζυμαρικών στο
μείγμα με το αβοκάντο και τα
αναμειγνύουμε στο μπλέντερ
μέχρι να ομογενοποιηθούν.
Yiannislucacos.gr

Ελαφρύς μουσακάς με
μελιτζάνες, κολοκύθια και
«μπεσαμέλ» γιαουρτιού
Συνταγή: Χριστόφορος Πέσκιας Φωτογραφία: Γιώργος
Δρακόπουλος

Το εθνικό μας φαγητό φτιαγμένο χωρίς κιμά, με λαχανικά που
ψήνονται αντί να τηγανίζονται, και καλυμμένο με γιαουρτόκομμα με
light γαλακτοκομικά αντί για μπεσαμέλ!
Υλικά
•
3 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες, καθαρισμένες και κομμένες
σε στρογγυλές φέτες πάχους περίπου 1,5 εκ.
•
6 μέτρια κολοκύθια, καθαρισμένα και κομμένα σε
στρογγυλές φέτες πάχους 1,5 εκ. τουλάχιστον
•
80 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Για την κρέμα γιαουρτιού
•
•
•
•

800 γρ. γιαούρτι αγελάδος στραγγιστό, 2% λιπαρά
2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες (ή όσο σκόρδο μάς αρέσει)
120 ml φρέσκο γάλα
3 αυγά αλάτι

Για τη σάλτσα ντομάτας
•
500 γρ. ντομάτες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες
•
1 μικρή μελιτζάνα, καθαρισμένη, σε μικρούς κύβους
•
2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε ψιλά καρέ
•
2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
•
50 γρ. κουκουνάρια, ροδισμένα σε τηγάνι χωρίς λάδι
•
τα φύλλα από 1/3 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένα
•
τα φύλλα από 1/3 μάτσο δυόσμο, ψιλοκομμένα
•
1 κουτ. γλυκού πάπρικα καυτερή (ή όσο καυτερό μάς
αρέσει και αντέχουμε)
•
20 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
•
Σε ένα μπολ αλατίζουμε καλά τις μελιτζάνες και από τις
δύο πλευρές, σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για περίπου 1
ώρα για να ξεπικρίσουν. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 250° C
και στρώνουμε με λαδόκολλα τη λαμαρίνα του φούρνου.
•
Ξεπλένουμε τις μελιτζάνες από το αλάτι και τις
στεγνώνουμε, πιέζοντάς τες καλά με χαρτί κουζίνας. Απλώνουμε
στο ταψί τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια σε μία στρώση,
τα αλείφουμε με το ελαιόλαδο και από τις δύο πλευρές και
αλατοπιπερώνουμε. Ψήνουμε για περίπου 5 - 6 λεπτά από κάθε
πλευρά, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν.
•
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά για την κρέμα
γιαουρτιού με το σύρμα, μέχρι να γίνουν μια ενιαία κρέμα.
•
Σάλτσα ντομάτας: Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι
σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τη μελιτζάνα για περίπου 5 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσει ελαφρώς. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το
σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμη 2 λεπτά. Ρίχνουμε
και τις ντομάτες και μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να
εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Αποσύρουμε και προσθέτουμε
το μαϊντανό, το δυόσμο, τα κουκουνάρια, την πάπρικα, αλάτι και
πιπέρι.
•
Μουσακάς: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160°
C. Βάζουμε στο ταψί μία στρώση από τις μελιτζάνες και τα
κολοκυθάκια (ανάμεικτα). Περιχύνουμε με τη σάλτσα ντομάτας
και ξαναβάζουμε άλλη μία στρώση από φέτες μελιτζάνας και
κολοκυθιού. Ρίχνουμε σάλτσα ντομάτας και επαναλαμβάνουμε μέχρι
να τελειώσουν τα υλικά. Απλώνουμε την κρέμα γιαουρτιού,
τη στρώνουμε ομοιόμορφα και ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά, μέχρι
να ροδίσει στην επιφάνεια.
Αφήνουμε να σταθεί περίπου 30 λεπτά και κόβουμε σε κομμάτια.
Gastronomos.gr

Cornelia Hahn Oberlander honoured
with Freedom of the City Award
City of Vancouver
May 23, 2021

Caption:
Cornelia Hahn
Oberlander at
her house in
Vancouver ©
Chanel Blouin

Vancouver City
Council has bestowed the Freedom of the City Award on Cornelia Hahn
Oberlander, CC, OBC, a pioneer in landscape architecture and a beloved
member of Vancouver’s Jewish community. Council approved the award on
May 18, 2021, days before Cornelia Oberlander passed away on May 22 at
the age of 99.
“Cornelia Oberlander was one of Vancouver’s most renowned Jewish residents, and during Jewish Heritage Month this May, we honour her outstanding accomplishments in bringing world-class landscape design to Canada,
and to Vancouver in particular,” said Mayor Kennedy Stewart. “On behalf of
Council, I extend my deepest sympathies to her family and friends. May her
memory be a blessing.”
After escaping Nazi persecution in Germany at the age of 18, Oberlander
immigrated to the United States via England, and graduated among the
first class of women from Harvard University with a degree in landscape
architecture. She later settled in Vancouver and founded her own landscape
architecture firm, bringing with her a vision of urban environments with
pockets of nature that continues to shape our cityscape.
“Cornelia Oberlander was a true icon of our Jewish community. The Freedom of the City Award honours Cornelia’s lifetime of accomplishments in a
month that celebrates the impact that Jewish Canadians have had on society
as a whole,” said Ezra S. Shanken, CEO of the Jewish Federation of Vancouver.
Indelible impact on Vancouver
Vancouver residents and visitors continue to benefit from Oberlander’s
dream of ‘green cities’ that infuse rural and urban harmony.
Her contributions to Vancouver’s public spaces include iconic logs as
seating on our public beaches (1963), Robson Square (1983), the Vancouver
Public Library Central Branch rooftop garden (1995), and the VanDusen
Botanical Garden Visitor Centre (2011). She also designed landscapes for
the Vancouver General Hospital burn unit garden, and UBC’s Museum of
Anthropology and the C. K. Choi Building.
Oberlander also made her mark nationally and internationally. She designed
landscapes for non-market housing and playgrounds across the country,
helped draft national guidelines for the creation of play spaces in Canada,
and worked on major projects like the National Gallery of Canada, and the
Canadian Chancery in Washington, DC.
City’s highest honour
The Freedom of the City is the City’s most prestigious award, an honour
reserved for individuals who have gained national or international acclaim
in their field and brought recognition to Vancouver through their work. The
City began granting the Freedom of the City Award in 1936. Recipients have
their names inscribed in the Book of Freedoms.
Nominations are submitted by City Council members and must be approved
by a unanimous vote of Council. Oberlander’s nomination was supported by
the Jewish Federation of Vancouver, the Centre for Israel and Jewish Affairs,
and the Jewish Museum and Archives of British Columbia in honour of
Jewish Heritage Month.
Learn more about the award and previous recipients: https://vancouver.ca/
your-government/freedom-of-the-city.aspx

U.S. to boost military presence in Greece:
A diminished confidence in Turkey’s reliability as an ally is a factor
The United States seeks to boost
its military presence in Greece
in part because of doubts about
the dependability of Turkey,
Greek daily Kathimerini (Vasilis
Nedos) reported on Monday.
The expansion of U.S deployments are being considered as
relations between Greece and
Turkey continue to deteriorate,
Kathimerini’s sources said. A
diminished confidence in Turkey’s reliability as an ally under
President Recep Tayyip Erdoğan
is also considered a factor in
the U.S. decision to deepen its

presence in Greece.
In recent years, the U.S. military
has deepened its footprint in
Greece and expanded its cooperation with its Greek counterparts. Already the United States
has forces stationed at the naval
base in Souda Bay as well as in
Crete, Alexandroupoli, Larissa
and Stefanovikeio. There are
plans to add four more bases,
and Greece has provided 22
possible options for Washington
to choose from.
The United States continues to

maintain several military bases
in Turkey, including Incirlik Air
Base. Turkish politicians have
routinely threatened to eject the
United States from these bases
amid disagreements with the
most recent threat following
Washington’s recognition of the
Armenian Genocide last month.
Other disagreements include
Turkey’s purchase of the S-400
missile defence system from
Russia and U.S. support for
Syria’s Kurdish militants who
Ankara considers terrorists.
Greece and Turkey are scheduled to engage in a new round
of talks that aim to find room to
resolve some of their disputes.
At the heart of the acrimony
between the two neighbours is
Turkey’s assertion of its control
over waters claimed by Greece
and Cyprus in the eastern
Mediterranean Sea where large
deposits of natural gas are believed to lie. Greece and Turkey
are also locked in a longstanding
disagreements over maritime
borders in the Aegean Sea.
Hellasjournal.com

Prime Minister delivers apology for
the internment of
Italian Canadians
during the Second
World War
May 27, 2021
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin
Trudeau, today delivered a
formal apology in the House
of Commons for the internment of Italian Canadians
during the Second World War.
Following Italy’s declaration
of war against Canada on
June 10, 1940, the Government of Canada interned
more than 600 people of Italian heritage. Around 31,000
Italian Canadians across the
country were declared
“enemy aliens”, and many
experienced discrimination,
lost their jobs, or saw their
businesses boycotted or
vandalized. The government’s
actions violated the values
that our country was fighting
to secure during the Second
World War, including freedom, equality, and justice,
and had serious impacts on
families and the Italian Canadian community.
The Prime Minister apologized to those who were
interned, their families, and
the Italian Canadian community for the pain and hardship
they endured because of
this historical injustice. He
recognized Italian Canadians’
many contributions, including
in business, arts and culture,
science and technology, politics, and skilled professions,
that have helped build our
country, from coast to coast
to coast.
He also reaffirmed the government’s commitment to
a strong, diverse, and more
inclusive Canada.

Liberal cruise ship ban threatens
jobs and Canadian cruise ship
industry
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May 25, 2021
Ottawa, ON – Stephanie Kusie, Conservative Shadow Minister for Transport, and Tony Baldinelli, Special Advisor to the Conservative Leader on
Tourism Recovery, issued the following statement on Canada’s cruise ship
industry and the recently passed United States legislation that permits American cruise ships to avoid stopping in Canadian ports:
“Justin Trudeau’s February 2022 cruise ship ban is yet another example of
the Liberals’ failed one-shot summer vaccine procurement plan.
“Had the Trudeau Liberals secured vaccines more quickly, implemented
widespread rapid testing, and had a data-driven plan to safely and responsibly reopen our economy, Canadians would not have to worry about the
impact the Liberals’ cruise ship ban will have on jobs in the tourism and
maritime support sector.
“But, because of the Liberals’ failure to enable safe cruise ship operations in
Canada, the U.S. will soon allow cruise ships to travel between Alaska and
Washington state without stopping in Canada.
“Thousands of jobs in the tourism and maritime service industry rely on the
safe operation of cruise ships between Canada and the United States. But
while the American cruise ship industry will soon begin to safely restart
operations, Canada faces months before Canadians can get back to work.
“Canada’s Conservatives are calling on the Canadian Minister of Transport
to take immediate action and allow U.S. cruise ships to conduct technical
stops, which would allow cruise ships to be serviced at Canadian ports
without passengers disembarking. This measure would protect local port
jobs and secure Canadian port stops in the future after the Trudeau cruise
ship ban ends.
“Only Canada’s Conservatives are working to secure jobs for Canadian
port workers and ensure the cruise ship industry will have a safe restart in
Canadian waters.”

City launches I Love
Broadway Campaign ahead
of Broadway Subway construction
City of Vancouver
May 25, 2021
Today, the City of Vancouver launches a campaign to remind
residents that their favourite Broadway businesses are open during
construction of the Broadway Subway Project.
“SkyTrain is coming to the Broadway Corridor in 2025, which
will be a game changer for everyone who works, lives and shops
in this important district,” says Steve Brown, Manager of the
City’s Rapid Transit Office. “With station construction starting
soon, we want to remind people that the hundreds of diverse
Broadway businesses along the corridor are open throughout
construction—and that business owners appreciate everyone’s
support.”
The I Love Broadway campaign will run on digital and social
media channels at key times over the next several years. City staff
are providing the campaign graphics to 1,400 Broadway businesses and three Business Improvement Associations (BIAs) to help
share the campaign far and wide. City staff have also delivered
window decals to ground-floor businesses.
The impetus to run a campaign is based directly on feedback from
businesses after construction of the Canada Line. Businesses
shared their perspective that a marketing program is a key support
mechanism for businesses during major projects and that it needs
to coincide with the start of construction. City staff also reviewed
several transit projects in North America, which highlighted the
value of a business-support campaign through long construction
periods.
“As construction gets going, it’s important that people get the
message that Broadway is still here for them,” says Neil Wyles,
Executive Director of the Mount Pleasant Business Improvement
Association. “Shopping local has never been more critical, so I’m
pleased to see the City is running a campaign to encourage people
to show their love for Broadway businesses during SkyTrain
construction.”
The City engaged a business and community liaison group to preview the campaign creative and provide feedback. The Broadway
Subway Project’s partners (Province of B.C. and TransLink) will
share information on the campaign through their social media and
other communications channels.
The Broadway Subway Project is being delivered by the provincial government and its contractor, Broadway Subway Project
Corporation. Expected to be in service in 2025, it will be operated
and maintained by TransLink as part of the regional transit system.
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Θρίαμβος ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ:
Κυπελλούχος Ελλάδας με
γκολ στο 90’
efsyn.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

«Κάηκε» η Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ:
Πανηγυρισμοί στην πλατεία Λευκού
Πύργου και φωταγώγηση του Δημαρχείου
Οι φίλαθλοι
του ΠΑΟΚ
πανηγυρίζουν
την κατάκτηση
του κυπέλου
στην πλατεία
του Λευκού
Πύργου.
ΑΠΕ ΜΠΕ,

Επιστροφή στους τίτλους με εντυπωσιακό τρόπο για τον ΠΑΟΚ,
ο οποίος νίκησε 1-2 τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ με γκολ στην εκπνοή
του αγώνα και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για το 2021.
Οι Θεσσαλονικείς κατέκτησαν το όγδοο Κύπελλο στην ιστορία τους
«σκοτώνοντας», παράλληλα, το όνειρο του πρωταθλητή Ολυμπιακού
για νταμπλ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κάνει ένα εντυπωσιακό
ρεκόρ, καθώς κατακτά το τέταρτο κύπελλο στους πέντε τελευταίους
τελικούς που έχει συμμετάσχει.
Σε έναν αμιγώς ποδοσφαιρικό τελικό, χωρίς εντάσεις και
διαμαρτυρίες, οι δύο ομάδες παρότι μπήκαν προσεκτικά στο ματς,
προσέφεραν ένα απολαυστικό θέαμα που βρίσκει την ομάδα του
Πάμπλο Γκαρσία να χαμογελά.
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 36΄με πέναλτι του Βιερινία, το οποίο
είχε κερδίσει ο Σβαμπ από ανατροπή του Εμβιλά. Οι ερυθρόλευκοι
απάντησαν σχεδόν με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν
ο Φορτούνης εκτέλεσε αριστοτεχνικά κόρνερ και ο Εμβιλά με
εξαιρετικό πλασέ «σκότωσε» τον Πασχαλάκη για το 1-1. Η λύτρωση
ήρθε στο 90’ για τον ΠΑΟΚ με τον Κρμέντσικ να σκοράρει για το
1-2 μετά από μια μαγική ασίστ με τακουνάκι του Ζίβκοβιτς.
Το ματς ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας
και την πρωτοβουλία, ωστόσο και οι δύο ομάδες ήταν προσεκτικές
στις κινήσεις τους.
Οι Πειραιώτες απείλησαν πρώτοι στο 13’ με τον Μασούρα να
πασάρει στον Μπρούμα και εκείνος να νικιέται από τον Πασχαλάκη.
Οι ερυθρόλευκοι στάθηκαν άτυχοι, καθώς, στο 25’ ο Σωκράτης
Παπασταθόπουλος έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Ολυμπιακός
αγωνίστηκε με μόνο καθαρό κεντρικό αμυντικό τον Σεμέδο.
Σταδιακά ο ΠΑΟΚ άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και
απείλησε στο 26’ με τον Σφιντέρσκι, ο οποίος σημάδεψε το δοκάρι.
Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, στο 34΄ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ, καθώς
ο Εμβιλά ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον Σβαμπ και ο Βιερίνια
σκόραρε από τη βούλα του πέναλτι.
Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς άλλες σημαντικές και
οι Θεσσαλονικείς πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι.
Η επανάληψη, ωστόσο, ήταν διαφορετική, καθώς ο Μαρτίνς πέρασε
στο ματς τον Φορτούνη και τα δεδομένα άλλαξαν άρδην υπέρ των
πρωταθλητών. Ο Έλληνας χαφ έδωσε πνοή στην ομάδα του και
στο 50΄εκτέλεσε με ωραίο τρόπο κόρνερ, με τον Εμβιλά να πιάνει
το σουτ και να ισοφαρίζει για την ομάδα του.
Για αρκετή ώρα ο Ολυμπιακός πίεζε αφόρητα τον ΠΑΟΚ,
ο οποίος δεν έβρισε λύσεις και έκανε σημαντικές ευκαιρίες για να
πάρει κεφάλι στο σκορ. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ερυθρόλευκοι
απείλησαν με τους Μασούρα (56’ και 58’, 59’) και Ελ Αραμπί (64’),
όμως δεν κατάφερε να σκοράρει.
Μετά το 70΄ο ΠΑΟΚ άρχισε να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι, ο
Γκαρσία έκανε διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο και το παιχνίδι
ισορρόπησε. Στο 85΄ο Κρμέτσικ προειδοποίησε τον Σα με μια
εντυπωσιακή ευκαιρία και πέντε λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης,
πήρε την μαγική μπαλιά του Ζίβκοβιτς και έκανε το τελικό 1-2.
Οι συνθέσεις:
Ολυμπιακός (Μαρτίνς): Σα - Παπασταθόπουλος (25’ Ρεαμπτσιουκ),
Σεμέδο, Εμβιλά - Ανδρούτσος, Καμαρά (90’+2’ Βαλμπουενά),
Μπουχαλάκης, Χολέμπας - Μπρούμα (46’ Φορτούνη), Μασούρας (86’
Χασάν), Ελ Αραμπί
ΠΑΟΚ (Γκαρσία): Πασχαλάκης - Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Κρέσπο - Ροντρίγκο,
Σβαμπ, Ντόουγκλας Αουγκούστο, Μπαμπά (90 +5’ Μιχάι) - Ζίβκοβιτς,
Ουάρντα (80’ Τσιγγάρας), Σφιντέρσκι (80’ Κρμέντσικ)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΟΣΙΔΗΣ,
μέσω ΚΥΠΕ
23/05/2021
Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης του μεγάλου τελικού στο ΟΑΚΑ και
την κατάκτηση του τροπαίου από τον ΠΑΟΚ, πλήθη φιλάθλων άρχισαν να
συγκεντρώνονται στην πλατεία του Λευκού Πύργου και με πυροτεχνήματα και
σημαίες πανηγύρισαν για την κατάκτηση του όγδοου τροπαίου της ομάδας.
Από αρκετές γειτονιές της πόλης ομαδικά, οπαδοί του δικέφαλου, άρχισαν να
συγκεντρώνονται και να πανηγυρίζουν την επιτυχία, περιμένοντας την άφιξη
της ομάδας από την Αθήνα.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας αποφάσισε την φωταγώγηση
του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης και την ανάρτηση της σημαίας του ΠΑΟΚ
στο δημαρχιακό κτίριο για την κατάκτηση του 8ου κυπέλλου Ελλάδας από
τον Δικέφαλο της Θεσσαλονίκης.
Ο πρώτος πολίτης της Θεσσαλονίκης, επαίνεσε τον ΠΑΟΚ, τους ποδοσφαιριστές του,
την διοίκηση, αλλά έστειλε και το μήνυμα του με την ευκαιρία της συγκέντρωσης
μεγάλου πλήθους οπαδών της ομάδας, στην πλατεία του Λευκού Πύργου, καλώντας
όλους τους συγκεντρωμένους να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας να φορούν μάσκες και
να αυτοπροστατεύονται, όσο το δυνατόν περισσότερο.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Από την επιδημία του κορωνοϊού έχει επηρεαστεί
η ψυχική μας υγεία σοβαρά. Από την αρχή
οι κυβερνήσεις έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον ιό
επιβάλλοντας μέτρα όπως φυσική αποστασιοποίηση,
καραντίνες και το κλείσιμο των σχολείων, οι ζωές
όλων μας είναι σε κίνδυνο.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Η φασολάδα στο λεωφορείο
Καρπενησίου

Οι επιστήμονες για πρώτη φορά κατάφεραν σε σύντομο χρόνο
να εφεύρουν το εμβόλιο που σύμφωνα με
τις έρευνες 95% θεραπεύουν τον ιό. Και ελπίζομαι σύντομα
όλοι να εμβολιασθούμε για την υγεία μας.
Έλα όμως, με την τεχνολογία του διαδικτύου, αρχίζει και
γράφει ο καθένας τους φόβους του για τα εμβόλια,
και πολλά απίστευτα πράγματα που μερικοί τα πιστεύουν και
είναι δύσκολα να τους μετανοήσεις.
Μεγάλη μας έκπληξη ήταν η είδηση που μάθαμε
από έγκυρες πηγές ότι ο ιερέας της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Σούρεη, από τον άμβωνα
στο κήρυγμά του στο εκκλησίασμα ήταν εναντίον
του εμβολιασμού και της μάσκας.
Θέλησα πριν γράψω κάτι να του μιλήσω προσωπικά, αλλά
εντωμεταξύ πληροφορήθηκα ότι η Υγειονομική Υπηρεσία του
Σούρεη, έστειλε επιστολή στην Κοινότητα ότι απαγορεύεται ο
ιερέας να μεταλαμβάνει τα μέλη
της κοινότητας με το ίδιο κουτάλι και μετά από αυτό μάθαμε
ο ιερέας είναι άρρωστος και θα απουσιάσει για καιρό από την
εκκλησία. Ευχόμαστε περαστικά
στον ιερέα αλλά δεν συμφωνούμε καθόλου με
τα κηρύγματά του ενατίον των εμβολίων και της μάσκας, έως
ότου οι υπεύθυνοι αποσύρουν τα μέτρα που
μας έχουν επιβάλει.
Αυτό πολύ κακώς του επέτρεψε το Δ. Συμβούλιο
να προσπαθεί στο κήρυγμά του να επιβάλει
την προσωπική του θέση σε ένα θέμα που δεν
ήταν της αρμοδιότητός του και είναι καθαρός ιατρικόεπιστημονικό και όχι θρησκευτικό.
Διότι είναι προσωπική επιλογή του κάθε μέλους
της κοινότητος και όχι του ιερέα αν θα κάνει το εμβόλιο
ή αν θα φορεί τη μάσκα. ο Αρχιεπίσκοπος αν το ήξερε θα
έπρεπε να τον είχε βάλει στη θέση του και αν δεν το έκανε
να τον έστελνε κάπου αλλού να κάνει τέτοια κηρύγματα.
Είναι ντροπή ένας νεαρός ιερέας να μην έχει γνώσει για την
παγκόσμια επιδημία που περνάμε και πεθαίνουν εκατομμύρια
άνθρωποι.
Εκτός αν θέλει να μας πεί ο ιερέας αυτός ή όποιος άλλος που
είναι εναντίον του εμβολίου ότι όσοι έχουμε κάνει εμβόλιο
μας έχουν βάλει μέσα μας τον εωσφόρο και φοβούνται.

Ο Γιάννης ήταν οδηγός
στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ
Καρπενησίου
Ωραίος! καλαμπουριτζής τύπος..
Ταξίδευε τους επιβάτες και με
τα αστεία του...τους διασκέδαζε
κιόλας...
Είναι από χωριό της Δυτικής
Ευρυτανίας και έκανε πάντα
το δρομολόγιο ΡαπτόπουλοΚαρπενήσι...γι αυτό
οι περισσότεροι
Δυτικοευρυτάνες τον ξέρουν...
και ποιός δεν έχει γελάσει με τις
ξεκαρδιστικές αφηγήσεις του...
Οδηγούσε λοιπόν κάποτε ένα
λεωφορείο, από εκείνα τα παλιά
που είχαν έναν τεράστιο λεβιέ
ταχυτήτων δεξιά από τον οδηγό.
Μια μέρα κατέβαινε στις
στροφές στο Καλεσμένο προς
Μέγδοβα.
Δεξιά του στην πρώτη θέση
καθόταν μια γριούλα.
Όπως έπαιρνε τις στροφές...
η μούρη του λεωφορείου
φαινόταν πως έβγαινε τελείως
στο γκρεμό.
Η γριούλα φοβόταν...νόμιζε
ότι δεν πατάει στη γη το
λεωφορείο...
Έβλεπε τον Γιάννη που
κουνούσε με το δεξί του χέρι
τον λεβιέ (δεν ήξερε τι ήταν
αυτό που κρατάει) και με
το αριστερό κρατούσε το τιμόνι.
-Τ’ είνει κιό π’ ανακατώνεις
πιδάκι μ’...;
-Αυτό θειά είναι κουτάλα...
έχω πετρογκάζ απο κάτω κι έχω
βάλει φασολάδα να βράσει...
-Ούι...βράζει φασολάδα είπις...;
-Τι να κάμω θειά;...στις τέσσερις
η ώρα που θα φτάσω στο χωριό
θα να’ναι έτοιμη να φάμε με τα
παιδιά... (παρεμπιπτόντως
ο Γιάννης ανύπαντρος...)
-Η μάνα τ’ς δεν είν’ στου σπίτ’
να τ’ς μαγερέψ’...;

Δεν θέλω να το πάω και παραπέρα για να έχουν πολλές
κηδείες;…!

-Είμαι χωρισμένος, μου ‘χει φυγ’
η γ’ναίκα...κλέφ’κε μ’ έναν και
πάει καλιά τ’ς...

Ακόμη και η Ιερά Σύνοδος είναι υπερ του εμβολιασμού

-Ε...πανάθεμά την...παράτησ’ τα
πιδιά τ’ς κι έφ’γε...

Στο ζήτημα του εμβολιασμού αναφέρθηκε η Διαρκής Ιερά
Σύνοδος τονίζοντας πως η επιλογή του εμβολιασμού δεν
είναι ζήτημα τόσο θεολογικό ή εκκλησιαστικό, αλλά κυρίως
ιατρικό-επιστημονικό και αποτελεί ελεύθερη προσωπική
επιλογή του κάθε ανθρώπου σε επικοινωνία με τον ιατρό
του, χωρίς ο εμβολιασμός να συνιστά έκπτωση από την ορθή
Πίστη και ζωή. Και αυτή είναι η επίσημη και υπεύθυνη θέση
της εκκλησίας για τον εμβολιασμό κατά του νέου κορωνοϊου
(Covid-19).
Εύχομαι να γίνει καλά σύντομα και να επιστρέψει στα ιερά
του καθήκοντα και ΜΟΝΟ.
Κώστας Καρατσίκης

-Έφ’γε θειά και πάω κάθε μέρα
μαγειρεύοντας στο χωριό...
-Ρε άφνε ντ’ κουτάλα κι πιάσ’
του τιμόν’ και μι τ’άλλου χέρ’...
μη πάμι τ’ γκατήφουρου στου
γκρημό, και χυθεί και του φαΐ,
θα μείνουν τα πειδιά σ’ νησ’κά...
άφνε κι θ’ ανακατατώσου ιγώ
του φαΐ...
Ας είναι καλά κάποιοι
άνθρωποι...άλλοι με
την σκωπτική και μονίμως
εύθυμη διάθεσή τους...κι άλλοι
με την αθωότητά τους μας
προσφέρουν λίγο γέλιο που
τόσο το έχουμε ανάγκη...

1 εκατομμύριο χρόνια
Ένας άνδρας περιφέρεται σε
ένα πάρκο, αναλογιζόμενος όλες
αυτές τις αναπάντητες ερωτήσεις
σχετικά με την ζωή και το
σύμπαν, καθώς και για τις δικές
του ανησυχίες. Μην μπορώντας
να βρει απαντήσεις ζήτησε την
βοήθεια του Θεού.
- Θεέ, Θεέ. Είσαι εδώ;
- Τι σου συμβαίνει παιδί μου,
απάντησε ο Θεός.
- Έχω μερικές ερωτήσεις. Θα σε

πείραζε να σου τις πω;
- Εμπρός παιδί μου. Πες μου
αυτά που θες να ρωτήσεις.
- Θεέ, τί είναι ένα εκατομμύριο
χρόνια για σένα;
- Ένα εκατομμύριο χρόνια για
μένα είναι μια στιγμή.
- Χμμ, Θεέ μου, τί είναι ένα
δισεκατομμύριο ευρώ για σένα;
- Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για
μένα αξίζουν μια δεκάρα.
Ο άνδρας σηκώνει τα φρύδια
του και εξαπολύει την τελευταία
του ερώτηση στον Θεό:
- Ω Θεέ μου, μπορώ να έχω μια
δεκάρα;
Και ο Θεός χαρωπά
του αποκρίνεται:
- Και βέβαια, γιε μου... Μια
στιγμή...!

10 χρόνια σχέσης
- Αγάπη μου, δεν νομίζεις ότι
μετά από δέκα χρόνια σχέσης
είναι καιρός να παντρευτούμε;
- Και ποιος θα μας πάρει;
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πάει μια μέρα ένας σε ένα παπά
για να εξομολογηθεί.
Του λέει λοιπόν :
- “Πάτερ μου αμάρτησα, τότε
στον πόλεμο του 40 έκρυψα
έναν άνθρωπο στο υπόγειο μου.”
- “Τέκνο μου αυτό δεν είναι
αμαρτία, βοήθησες έναν
συνάνθρωπό σου”, του λέει ο
παπάς.
Τότε λοιπόν του ξαναλέει:
- “Ναι όμως πάτερ μου του
έπαιρνα και 20 χιλιάδες το
μήνα.”
Το σκέφτεται ο παπάς και του
λέει:
- “Α! παιδί μου αυτό είναι
βέβαια αμαρτία, αλλά μπορώ να
στο συγχωρήσω.”
Και τότε ο εξομολογούμενος τον
ρωτάει δειλά:
- “Πάτερ μου να του πω ότι
τελείωσε ο πόλεμος;”

Τί λες ρε;
Πάει ένας Λαρισαίος στο
υπουργείο, να ζητήσει ένα
ρουσφέτι.
- Θέλω να δω τον Υπουργό.
- Δεν μπορείτε να δείτε τον
Υπουργό. Τώρα συσκέπτεται,
λέει η γραμματέας.
Και ο Λαρισαίος:
- Αφού δεν με ξέρει, πώς μι
σκέπτεται;

Leonardo Di Caprio
-Ένας μαύρος περπατά κάπου
στη Ν. Αφρική και ξαφνικά
βλέπει ένα πορτοφόλι.
Το ανοίγει και βλέπει μέσα
200.000 € και ένα διαβατήριο.
Το διαβατήριο είχε όνομα Leonardo Di Caprio.
- Ο μαυρούκος όμως δεν τον
ήξερε και έτσι δεν καταλάβαινε
τίποτα...
“Ωραία!!!” σκέφτεται. Επιτέλους
θα την κάνω από αυτή την
κωλοχώρα... Θα πάω στην
Ευρώπη! Θα κάνω μια καλύτερη
ζωή!
-Πάει λοιπόν στο αεροδρόμιο
της Ν. Αφρικής και βγάζει
εισιτήριο για Αθήνα.
-Περνά τον έλεγχο επιβατών.
Άνετος. Δεν του είπε κανείς
τίποτα.
Ποιος τον ήξερε άλλωστε το
Leonardo Di Caprio...
Φτάνει στην Αθήνα και πάει
στον έλεγχο επιβατών.
Εκεί λοιπόν είναι ελεγκτές
ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας.
Ο Κωστίκας ανοίγει
τις αποσκευές του επιβάτη και
ο Γιωρίκας ελέγχει
το διαβατήριό του.
Κοιτάζει λοιπόν ο Γιωρίκας
το όνομα: Leonardo Di Caprio.
Κοιτάζει τον επιβάτη: Μαύρος,
κατάμαυρος!!!
Γυρνά λοιπόν και λέει
στον Κωστίκα:
- Ρε Κωστίκα, να σε ρωτήσω
κάτι;
- Τι θες ρε;
- Ρε συ; Ο Τιτανικός βυθίστηκε
ή κάηκε;

Εξομολογήσεις
Ένας άντρας πέθαινε και η
γυναίκα του ήταν πάνω από το
κρεβάτι του και του κρατούσε
τρυφερά στο χέρι στις
τελευταίες του στιγμές. Κάποια
στιγμή αυτός ψιθυρίζει.
- Μαρία...
- Τι είναι Σωτήρη μου...
- Πρέπει να σου εξομολογηθώ
κάτι...
- Όχι! Σωτήρη μου δεν θέλω να
μου εξομολογηθείς!
- Μα είναι σημαντικό Μαρία
μου!
- Τι Σωτήρη μου;
- Να! Σε απατούσα Μαρία μου
και με την γειτόνισσα
και με την κουμπάρα μας και με
την ξαδέλφη σου την
Ευτέρπη.
- Το ξέρω Σωτήρη μου το ξέρω!
Για αυτό κι εγώ σε
δηλητηρίασα!

Γιατί οι ανύπαντροι...
- Γιατί οι ανύπαντροι είναι
πιο αδύνατοι από τους
παντρεμένους;
- Γιατί οι ανύπαντροι μόλις
γυρίσουν σπίτι βλέπουν τι έχει
στο ψυγείο (τίποτα) και πέφτουν
στο κρεβάτι, ενώ οι παντρεμένοι
βλέπουν τι έχει στο κρεβάτι και
αμέσως πέφτουν με τα μούτρα
στο ψυγείο!!!

10 φορές τη μέρα
Μια γυναίκα και ένας άντρας
πήγαν να αγοράσουν έναν
κόκορα.
Η γυναίκα ρωτάει τον πωλητή.
Πόσο κοστίζει αυτός ο κόκορας?
-40 ευρώ απαντάει ο αυτός.
-μα γιατί τόσο ακριβώς ρωτάει
η γυναίκα.
Πωλητής: Ξέρετε τι κάνει
αυτός ο κόκορας?
Γυναίκα: Τι?
Πωλητής: Αυτός ο κόκορας
πηδάει 10 φορές την ημέρα!!!
Γυναίκα: Αυτά να τα ακούνε
μερικοί μερικοί!(απευθυνόμενη
στον άντρα της)
Άντρας: Να ρωτήσω και εγώ
κάτι?
Πωλητής: Ναι φυσικά ότι
θέλετε.
Άντρας: Αυτός ο κόκορας
την ίδια γυναίκα πηδάει 10
φορές τη μέρα??
Πωλητής: Όχι βέβαια,δέκα
διαφορετικές.
Άντρας: Αυτά να τα ακούνε
μερικές μερικές!!!
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BURNABY
HEIGHTS
CENTRE

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής

Είτε αγοράζετε ή πωλείτε, είμαι αφοσιωμένος να επιβλέψω
την συναλλαγή σας με την πιο ανώτερη φροντίδα και εμπιστοσύνη.
Εγώ είμαι Εκεί όταν με χρειάζεστε-επικοινωνήστε μαζί μου ανά
πάσα στιγμή για να ενημερωθήτε Πάνω για όλες τις ανάγκες
ακίνητων περιουσιών σας και για τις ερωτήσεις σας που Έχετε για
την αγορά ή την πώληση ακινήτων, μεγάλες ή μικρές!

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

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

burnaby_ dental @hotmail.com
www.burnabydental.ca

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

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Re-

treatments

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

Λεύκανση δοντιών - Chairside + home

bleaching systems

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική-teeth straightening invisalign,

fast braces

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

Ο Μεβλούτ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ δεν έφερε “δώρα” στην Αθήνα:
Απλά επιβεβαίωσε τις απαράδεκτες τουρκικές θέσεις σε όλα
τα θέματα… τα δε πραγματικά προβλήματα μπαίνουν
στο “ψυχείο”

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Ο Κολούμπος, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο της Σαντορίνης,
τίθεται σε επιτήρηση

Επιστημονικοί εταίροι στο Santory είναι το ΕΚΠΑ (Τμήμα
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), το ΕΛΚΕΘΕ (Ινστιτούτο
Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών),
το ΕΜΠ (Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών)
και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής). Τα ξένα ινστιτούτα
που παρέχουν τεχνογνωσία είναι τα INGV-Palermo (Ιταλία),
ENS (Departement de Geosciences, Γαλλία) και το GEOMAR
(Γερμανία). Η χρηματοδότηση, που ανέρχεται σε 600.000 ευρώ,
προέρχεται από το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ).

Τα μηχανήματα θα ανασύρονται από τον πυθμένα.
23.05.2021
«Αν ανάψει, παιδί μου, ο Κολούμπος, τότε χαθήκαμε!». Μαθήτρια του δημοτικού τη δεκαετία
του ’80, η διακεκριμένη γεωλόγος Εύη Νομικού άκουγε τον παππού της, που ήταν γεωργός από
τον Βόθωνα της Σαντορίνης, να αναφέρεται στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο κοντά στο νησί ως
πραγματική πηγή κινδύνου. «Ακόμα και σήμερα, ορισμένοι το μπερδεύουν με το ηφαίστειο της
Νέας Καμένης στην Καλντέρα, που είναι χερσαίο. Η τελευταία φορά που εξερράγη ο –αόρατος
στο ανθρώπινο μάτι– Κολούμπος ήταν το 1650 μ.Χ., με δηλητηριώδη αέρια που σκότωσαν
δεκάδες κατοίκους και εκατοντάδες ζώα, ενώ προκάλεσε και τσουνάμι. Αυτή η δυσάρεστη μνήμη
χαράχθηκε στους Σαντορινιούς και περνούσε από γενιά σε γενιά, ώσπου έφθασε σε μένα από τον
παππού», λέει στη στήλη. Με δεσμούς αίματος και βιώματα στο νησί, η κ. Νομικού σπούδασε
Γεωλογία και σήμερα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο αντίστοιχο τμήμα του ΕΚΠΑ.
Είναι η κινητήριος δύναμη σε πολλά επιστημονικά εγχειρήματα σχετικά με την ηφαιστειακή
δραστηριότητα στη Σαντορίνη.

Το υποθαλάσσιο περιβάλλον του ηφαιστείου.
Η Εύη Νομικού συμπληρώνει: «Με τα χρήματα αυτά θα
αγοραστούν αλλά και θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα
καινοτόμα μηχανήματα θαλάσσιας τεχνολογίας για την
παρακολούθηση του ηφαιστείου. Θα ανασύρονται κάθε τόσο
από τον βυθό για να παίρνουμε στοιχεία και θα τοποθετούνται
ξανά μέσα στον κρατήρα. Ο Δήμος Θήρας θα αποτελέσει αρωγό
στο επιστημονικό μας έργο και η μελλοντική μας επίτευξη είναι
να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα από τον
κρατήρα του Κολούμπου και να μεταφέρονται σε ένα ειδικό
καινοτόμο ηφαιστειακό παρατηρητήριο στη Σαντορίνη».
athinaika@kathimerini.gr

Βραζιλία: Συνελήφθη ο Iταλός
μαφιόζος Ρόκο Μοράμπιτο,
που είχε αποδράσει το 2019
Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Η Σαντορινιά γεωλόγος Εύη Νομικού.
Το τελευταίο έχει τίτλο Santory (SANTORini’s seafloor volcanic observatorY) και φιλοδοξεί,
για πρώτη φορά, να θέσει τον Κολούμπο υπό τακτική επιστημονική παρατήρηση, με ειδικά
μηχανήματα θαλάσσιας τεχνολογίας και οπτικές κάμερες που θα συγκεντρώνουν στοιχεία σε
βάθος 500 μ., για εκλυόμενα υδροθερμικά ρευστά και αέρια από τις «καμινάδες», τη μεταβολή
του υποθαλάσσιου πυθμένα, τη θερμοκρασία. Ολα αυτά είναι δείκτες για το αν ετοιμάζεται
ηφαιστειακή δραστηριότητα, τα ονομαζόμενα από τους ειδικούς «πρόδρομα φαινόμενα». «Για
ένα τόσο τουριστικό νησί, αυτό το εγχείρημα είναι καίριας σημασίας σε ό,τι αφορά την πολιτική
προστασία του. Εως σήμερα είχαμε συνηθίσει να παρακολουθούμε χερσαία ηφαίστεια στη χώρα
μας, όπως αυτό που βρίσκεται στη Νέα Καμένη. Ο Κολούμπος είχε σποραδική παρατήρηση και
όχι τακτική», λέει η γεωλόγος.

Ο Ρόκο Μοράμπιτο, ο οποίος φέρεται να είναι
το αφεντικό συμμορίας του οργανωμένου
εγκλήματος στην Ιταλία και καταζητείτο για
διακίνηση ναρκωτικών, αλλά διέφευγε τη
σύλληψη αφότου απέδρασε από ουρουγουανή
φυλακή πριν από σχεδόν δύο χρόνια, τον Ιούνιο
του 2019, συνελήφθη τη Δευτέρα στην πόλη
Ζουάου Πεσόα, στη βορειοανατολική Βραζιλία,
ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Ρόκο Μοράμπιτο, φερόμενος ως επικεφαλής
της Ντράνγκετα –της μαφίας της Καλαβρίας–
συνελήφθη «μαζί με άλλον έναν φυγά Ιταλό»,
η ταυτότητα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε,
έπειτα από «κοινή έρευνα» των αρχών της
Βραζιλίας και της Ιταλίας, ανέφερε
η βραζιλιάνικη ομοσπονδιακή αστυνομία σε
δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.
Zougla.gr

Οι «καμινάδες» του Κολούμπου στον βυθό.

Τρίτη 29 Μαΐου 1453:

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

UFO: Κρίσιμη έκθεση από
το Πεντάγωνο
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Ο Λουίς Ελιζόντο, πρώην επικεφαλής του απόρρητου
προγράμματος του Πενταγώνου για την έρευνα γύρω
από τα UFO, είχε πει σε συνέντευξή του το 2017
ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις πως δεν είμαστε μόνοι
στο σύμπαν (φωτ. A.P. Photo/Pablo Martinez Monsivais).
20.05.2021

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.
29/05/2021

Της Μανιώς Μάνεση

‘’Εάλω η Πόλις’’. Από τα σημαντικότερα
και πλέον τραγικά γεγονότα της παγκόσμιας
ιστορίας. Αποτέλεσμα μίας από τις μεγαλύτερες
στρατιωτικές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο
επίπεδο, η άλωση της Κωνσταντινούπολης στις
29 Μαΐου 1453, επισφραγίζει την οριστική
κατάρρευση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας,
με την οποία στο τέλος η πόλη είχε ταυτιστεί
πλήρως. Η φθίνουσα πορεία των 249 χρόνων, που
ξεκίνησε στις 13 Απριλίου 1204 με την πρώτη
άλωση της Κωνσταντινούπολης, την περίοδο
της Δ’ Σταυροφορίας, ουδέποτε μπόρεσε να
ανακοπεί. Τα όρια της αυτοκρατορίας συνεχώς
συρρικνώνονταν, η μεγαλοπρέπεια και ο πλούτος
σταδιακά χάνονταν, οι δρόμοι και οι συνοικίες της
Κωνσταντινούπολης είχαν εικόνα εγκατάλειψης,
όπως καταγράφεται και στα κείμενα των ξένων
περιηγητών, ενώ οι διάφοροι πρόσφυγες που είχαν
καταφύγει εκεί από τα περίχωρά της, επέτειναν το
πρόβλημα του επισιτισμού.
Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος,
ήταν αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων.
Σημαντικότερο ίσως, η πολιτικο-ιδεολογική
διαμάχη που επικρατούσε με επίκεντρο τις
σχέσεις με τους Λατίνους. Αν και επιφανειακά,
αφορμή ήταν η διαμάχη μεταξύ ‘’ενωτικών’’ και
‘’ανθενωτικών’’, μεταξύ δηλαδή των υπέρμαχων
και των πολέμιων της ένωσης με την καθολική
εκκλησία, μετά την απόφαση περί ένωσης των
εκκλησιών στη Σύνοδο της Φλωρεντίας, τα αίτια
είχαν τις ρίζες στη βαρβαρότητα που επέδειξαν
οι Λατίνοι κατά την πρώτη άλωση της Πόλης. Η
παλαιά εχθρότητα μεταξύ ανατολικού και δυτικού
χριστιανικού κόσμου αναβίωσε και η προοπτική
να δεχθούν βοήθεια από τη μισητή για εκείνους
καθολική Ευρώπη, δεν αποτελούσε την θετική
εξέλιξη. Η βοήθεια έτσι, που είχε ζητήσει από τον
Πάπα Νικόλαο Ε’ ο Κωνσταντίνος και η αποδοχή
εκ μέρους του αυτοκράτορα του Βυζαντίου του
όρου για ένωση των δύο εκκλησιών, προσέκρουσε
στην αντίδραση του κατευθυνόμενου από μερίδα
του κλήρου λαού.
Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, είχε διαμορφωθεί
μία παράταξη απρόθυμη να εναντιωθεί στους
Τούρκους, όχι επειδή ήταν φιλότουρκη, αλλά
επειδή ήταν αντιλατινική. Εκτός από τους
θρησκευτικούς λόγους, υπήρχαν και οικονομικοί,
δεδομένου ότι η οικονομική διείσδυση της
Βενετίας και της Γένουας είχε πλήξει πολλούς
Βυζαντινούς. Στην παράταξη αυτή ανήκε ο
Λουκάς Νοταράς, που κατείχε το ύπατο αξίωμα
μετά τον αυτοκράτορα.
«Κρειττότερον
εστίν ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον
βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν»,
διακήρυττε. Πάντως ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ επιδίωξε
να οργανώσει το καλύτερο δυνατό, την άμυνα. Τα
τείχη επισκευάστηκαν, έγινε βαθιά εκσκαφή της
τάφρου, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, συνεχίστηκε η
διπλωματική προσπάθεια.
Στην αντίπερα πλευρά ο Μωάμεθ Β’ οργανωμένα
και συστηματικά προετοιμαζόταν για την
επίτευξη του στόχου του. Στο πλευρό του, αρκετοί
χριστιανοί από τη Δύση, ειδικευμένοι στην τέχνη
του πολέμου. Η τελική επίθεση επομένως εναντίον
της Κωνσταντινούπολης, ήταν απλώς θέμα
χρόνου. Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν στις αρχές
του 1453. Ο πολυπληθής στρατός των 150.000
ανδρών, παρατάχθηκε σε όλο το μήκος των
τειχών. Ο Μωάμεθ έστησε τη σκηνή του απέναντι
από την πύλη του Αγίου Ρωμανού, εκεί όπου είχε
στρατοπεδεύσει ο πατέρας του στην προσπάθεια
άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1422.
Στις 7 Απριλίου κηρύχθηκε επίσημα η πολιορκία.
Το ναυτικό των 400 πλοίων κατέπλευσε
λίγες ημέρες μετά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε
στο πυροβολικό με τη χρήση ενός τεράστιου
πολιορκητικού κανονιού, πρωτόγνωρου για
την εποχή, έργο Σαξώνων τεχνιτών.
Στην πύλη του Αγίου Ρωμανού πήρε θέση ο ίδιος
ο αυτοκράτορας, έχοντας στο πλευρό του
τον αρχηγό των Γενοβέζων, Ιουστινιάνη.
Στις 12 Απριλίου άρχισε ο βομβαρδισμός
των τειχών με τα κανόνια. Οι ζημιές
επισκευαζόταν από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι
μάλιστα κατάφεραν να αποκρούσουν

την πρώτη έφοδο των πολιορκητών. Το ηθικό των
πολιορκημένων ανέβηκε. Για τους Τούρκους ήταν
προφανές ότι όσο ο Κεράτιος έμενε απρόσβλητος,
η Κωνσταντινούπολη ήταν δύσκολο να πέσει.
Ο βομβαρδισμός μπορούσε να πλήξει και
τη γενουατική αποικία του γαλατά, ο Μωάμεθ
ωστόσο δεν επιθυμούσε να συγκρουστεί με
τους δυτικούς. Με το σχέδιο που εφάρμοσε και
εκτέλεσε με μεγάλη ταχύτητα, μετέφερε 70 πλοία
από το Βόσπορο στον Κεράτιο, πάνω σε δίολκο
που κατασκεύασε πίσω από το τείχος
του Γαλατά… Η εξέλιξη αυτή ήταν αρνητική για
την ψυχολογία των πολιορκημένων.
Και ενώ οι πολιορκητές συνέχιζαν τις εφόδους,
χωρίς επιτυχία, μέσα από τα τείχη
της Κωνσταντινούπολης, είχε αρχίσει η έλλειψη
των τροφίμων. Στις 21 Μαΐου ο σουλτάνος
έστειλε πρέσβυ στον Κωνσταντίνο ζητώντας
του την παράδοση της πόλης. Σε αντάλλαγμα,
του επέτρεπε να φύγει και του πρόσφερε την
αναγνώρισή του ως ηγεμόνα της Πελοποννήσου.
Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος αντιπρότεινε
να πληρώνουν υψηλότερους φόρους υποτέλειας
και να παραμείνουν στα χέρια των Τούρκων
τα κάστρα και τα εδάφη που είχαν ήδη
κατακτήσει. Για την Κωνσταντινούπολη, ούτε
λόγος…
Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει…
Τη νύχτα της 28ης Μαΐου, το απέραντο τουρκικό
στρατόπεδο, φωταγωγείται χαρμόσυνα και γεμίζει
από τις πολεμικές κραυγές των γενίτσαρων.
Ο αυτοκράτορας και οι κάτοικοι της Πόλης
αντιλαμβάνονται ότι επίκειται η οριστική έφοδος.
Οι καμπάνες των εκκλησιών σημαίνουν γενικό
πολεμικό συναγερμό.
«Μία ατέλειωτος τότε λιτανεία, αποτελουμένη
από χιλιάδας ιερέων, μοναχών, γερόντων,
γυναικών και παιδιών, γυμνοπόδων, κλαιόντων,
ολολυζόντων, τιλλόντων την κόμην των,
εξομολογουμένων υψηλοφώνως τας αμαρτίας
των, και παρακαλούντων τον θεόν να
τους λυπηθή και να τους συγχωρήση, διέσχισε
κατά διαταγήν του Αυτοκράτορος τους
κυριωτέρους δρόμους της πόλεως, ψάλλουσα
εναγωνίως το ‘’Κύριε ελέησον’’»
Τα ξημερώματα της Τρίτης 29 Μαΐου 1453,
άρχισε η γενική επίθεση. Οι Τούρκοι εστίασαν τις
προσπάθειες τους στην πύλη του Αγίου Ρωμανού,
στην οποία πολεμούσε ο Κωνσταντίνος. Στις σώμα
με σώμα μάχες τραυματίστηκε ο Ιουστινιάνης,
ο οποίος και αποχώρησε στο Γαλατά, παρά
την αντίθετη γνώμη του Κωνσταντίνου.
Η αποχώρησή του προκάλεσε σύγχυση και
οι Τούρκοι άρχισαν να εισβάλλουν
στην πόλη μαζικά, από τα ερείπια του τείχους.
Ο Κωνσταντίνος συνέχισε να υπερασπίζεται
τον τόπο του, και έπεσε μαχόμενος ως απλός
στρατιώτης.
Η Κωνσταντινούπολη καταστράφηκε με βάρβαρο
και ανελέητο τρόπο. Το βράδυ που μπήκε στην
πόλη ο σουλτάνος, κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία
όπου έψαλε από τον άμβωνα μουσουλμάνος
ιερέας.
Ήταν το τέλος της χιλιόχρονης βυζαντινής
αυτοκρατορίας…
Με την πολιορκία και άλωση της Κωνσταντινούπολης, αναδείχθηκε ο ηρωισμός και
η αυτοθυσία του Κωνσταντίνου και των λιγοστών
πολεμιστών του. Επικράτησε η φιλοπόλεμη
παράταξη μέσα στο οθωμανικό κράτος και ο
Μωάμεθ παρουσίασε στη Δύση τις πολεμικές
ικανότητές του. Η οθωμανική προέλαση προς
δυσμάς είχε ξεκινήσει.

Την ύπαρξη ανεξήγητων «εναέριων φαινομένων» αναμένεται
να παραδεχθεί επίσημα η αμερικανική κυβέρνηση, ύστερα
από δεκαετίες διαψεύσεων των αναφορών πολιτών
για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO).
Τον ερχόμενο μήνα, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες
πληροφοριών και το Πεντάγωνο πρόκειται να παραδώσουν
έκθεση στο Κογκρέσο, η οποία θα περιέχει επιβεβαιωμένες
παρατηρήσεις τέτοιων ιπτάμενων αντικειμένων. Οι αρμόδιες
ελεγκτικές υπηρεσίες θα δημοσιοποιήσουν επίσης το πόρισμα
έρευνάς τους γύρω από τη διαχείριση των παρατηρήσεων
αυτών από το Πεντάγωνο. Παρότι τα τελευταία χρόνια
υπήρξαν δεκάδες αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα
αντικείμενα, το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε πρόσφατα ελάχιστες
μόνο από αυτές.
Τον περασμένο μήνα επιβεβαίωσε τη γνησιότητα
φωτογραφιών και βίντεο που αποτύπωσαν Αμερικανοί
ναύτες το 2019, όπου φαίνονται καθαρά φωτεινά τρίγωνα
να κινούνται συντονισμένα ανάμεσα σε σύννεφα. Αλλες
φωτογραφίες από πλήρωμα αμερικανικού πολεμικού πλοίου
εμφανίζουν τρία ιπτάμενα αντικείμενα διαφορετικών μεγεθών,
να πετούν σε μικρό ύψος πάνω από τη θάλασσα. Τον Απρίλιο
του 2020, το Πεντάγωνο είχε δημοσιοποιήσει τρία σύντομα
βίντεο από υπέρυθρες κάμερες, τα οποία δείχνουν ιπτάμενα
αντικείμενα να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Σε δύο από
τα βίντεο, ακούγονται οι φωνές στρατιωτών, που εκφράζουν
την απορία και τον θαυμασμό τους για το παράξενο
φαινόμενο. Μία από τις φωνές εικάζει ότι το αντικείμενο
στο βίντεο ίσως να είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος drone.
Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ είχε επιβεβαιώσει
τη γνησιότητα των εικόνων του Σεπτεμβρίου 2019,
χωρίς ωστόσο να τις δημοσιοποιήσει για ενάμιση χρόνο,
«προκειμένου να διαλυθούν οι όποιες αμφιβολίες
του κοινού γύρω από τη γνησιότητα του υλικού», δήλωσε
χθες η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σου Γκάου. «Υστερα
από προσεκτική μελέτη των εικόνων βίντεο, η υπηρεσία
αποδέχθηκε το αίτημα για δημοσιοποίησή τους, καθώς
δεν αποκαλύπτονται σε αυτά διαβαθμισμένες πληροφορίες
ή απόρρητα οπλικά συστήματα», είπε η κ. Γκάου.
Το 2017, πιλότος πολεμικού αεροσκάφους είχε διηγηθεί
στο δίκτυο CNN τη συνάντησή του με τέτοιο άγνωστης
προέλευσης ιπτάμενο αντικείμενο το 2004. «Καθώς
το πλησίασα, επιτάχυνε προς τον Νότο και εξαφανίστηκε
σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα. Οι κινήσεις του ήταν πολύ
ακριβείς και απότομες, θυμίζοντας μπαλάκι του πινγκ πονγκ.
Εμοιαζε να αναπηδά στα σύννεφα», είπε ο απόστρατος πλέον
πιλότος του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Φρέιβορ.
Ο Λουίς Ελιζόντο, πρώην επικεφαλής του απόρρητου
προγράμματος του Πενταγώνου για την έρευνα γύρω
από τα UFO, είχε πει σε συνέντευξή του το 2017 ότι υπάρχουν
πολλές ενδείξεις πως δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
«Τα αεροσκάφη αυτά –ας τα πούμε αεροσκάφη– εμφανίζουν
πτητικά χαρακτηριστικά, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
από κανένα υπάρχον ιπτάμενο μέσο», λέει ο Ελιζόντο,
ο οποίος παραιτήθηκε τη χρονιά εκείνη διαμαρτυρόμενος
για το πέπλο άκρας μυστικότητος που καλύπτει την έρευνα.
Kathimerini.gr

Η πτώση του προπύργιου του ευρωπαϊκού
πολιτισμού στην Ανατολή σόκαρε τους δυτικούς
ηγέτες, κανένας από τους οποίους δεν είχε κινηθεί
προς βοήθεια.
Για τον Ελληνισμό άρχιζε η σκοτεινή περίοδος
των 400 ετών υπό οθωμανική κατοχή, υπό ξένη
κατοχή…
ertnews.gr
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Επίθεση Ερντογάν κατά Μπάιντεν:
Έχει «ματωμένα χέρια»

Επίθεση κατά του Αμερικανού ομολόγου του Τζο Μπάιντεν
εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
17.05.2021
Επίθεση κατά του
Αμερικανού ομολόγου του
Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε
ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με
αφορμή τη στάση των ΗΠΑ
στη σύγκρουση μεταξύ
Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

AP Photo

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «ματωμένα χέρια»
του κ. Μπάιντεν.
Ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ από μία αναγνωρίζουν
τη Γενοκτονία των Αρμενίων και από την άλλη στηρίζουν το Ισραήλ
που σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα.
Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «όσοι δεν μιλούν για
την αιματοχυσία του κράτους – τρομοκράτη Ισραήλ, θα πρέπει
να γνωρίζουν ότι θα έρθει μέρα που αυτό το αίμα θα πέσει πάνω
τους».
ΗΠΑ: Πράσινο φως για την πώληση «έξυπνων» οπλικών
συστημάτων στο Ισραήλ
Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν
ενέκρινε την πιθανή πώληση κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας,
ύψους 735 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Ισραήλ.
Κοινοβουλευτικές πηγές ανέφεραν ότι δεν αναμένεται το Κογκρέσο
να αντιταχθεί στη συμφωνία, παρά τις συγκρούσεις μεταξύ
του Ισραήλ και των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.
Νέα υποτροπή στις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ
Το περασμένο Σάββατο, όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Νετανιάχου έδωσε εντολή στην αστυνομία να επιτεθεί στους
Παλαιστινίους που προσεύχονταν στο τέμενος Αλ-Ακσά με
πλαστικές σφαίρες, τραυματίζοντας εκατοντάδες, ο Τούρκος
πρόεδρος Ερντογάν αποκάλεσε το Ισραήλ «κράτος – τρομοκράτη».
Ο χαρακτηρισμός επανήλθε αργότερα μέσα στην εβδομάδα
στο λεξιλόγιο του Τούρκου προέδρου.
Με πληροφορίες από AFP

«Ξαναχτύπησε» ο... εφιάλτης του Ερντογάν:
Νέες απειλές από τον «αρχιμαφιόζο» Πεκέρ
31/05/2021
Ολοένα και πιο κοντά του νιώθει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την «καυτή
ανάσα» του Σεντάτ Πεκέρ, του «αρχιμαφιόζου» που έχει γίνει ο φόβος και
ο τρόμος του Τούρκου προέδρου.
Σε νέο βίντεο που ανήρτησε εξαπέλυσε νέες βαριές καταγγελίες κατά του
«σουλτάνου». Ειδικότερα, στο όγδοο κατά σειρά βίντεο που ανήρτησε
ο Πεκέρ, αναφέρει ότι η τουρκική Προεδρία - μέσω της MIT - έχει άμεσες
σχέσεις με την τρομοκρατική οργάνωση Αλ-Νούσρα στη Συρία, η οποία
είναι παρακλάδι της Αλ Κάιντα.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι μέσω δικών του φορτηγών έγιναν μεταφορές
όπλων αλλά και εμπόριο διαφόρων ειδών όπως αλουμίνιο, αλάτι και
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ενδιάμεσο την τουρκική προεδρία.
Ο Τούρκος αρχιμαφιόζος, όμως, δεν μένει μόνο σ’ αυτά. Απειλεί ανοιχτά
τον Ερντογάν πως σε επόμενο βίντεo του θα μιλήσει πιο συγκεκριμένα για
αυτά τα ζητήματα χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες.
«Θα τα πούμε όλα. Θα τα εξηγήσουμε όλα. Την επόμενη εβδομάδα θα
μιλήσουμε με τον αδελφό Ταγίπ. Με αποκάλεσε πράκτορα. Θα το δούμε
αυτό αδελφέ, θα το δούμε αν είμαι πράκτορας», αναφέρει χαρακτηριστικά
απευθυνόμενος στον Ερντογάν.
Συνεχίζοντας, σε άλλο σημείο του νέου βίντεο, ο Πεκέρ περιγράφει
τους μηχανισμούς διαπλοκής που υφίστανται στην καρδιά του τουρκικού
κράτους, όπως υποστηρίζει. «Για να κάνετε εμπόριο, γνωρίζετε τι πρέπει
να κάνετε; Yπάρχει ο κύριος Μετίν Κιρατλί, ο πρόεδρος των διοικητικών
υπηρεσιών της προεδρίας. Σε αυτόν πρέπει να πάτε. Και δεν μιλώ για
μικροεμπόριο, αλλά για μεγάλο εμπόριο. Παράνομο πετρέλαιο, τσάι
, ζάχαρη, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, αλουμίνιο, δηλαδή δουλειές
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ποιος χρηματοδότησε την επέμβαση στη
Συρία; Eμείς! Το κράτος. Ποιος πέθανε εκεί; Ο λαός. Για να κάνετε εμπόριο
λοιπόν, θα πάτε σε αυτόν τον κύριο. Αφού πάρετε την έγκριση, αυτός
σας στέλνει σε έναν όμιλο μέσων ενημέρωσης των Σαντζάκ και Οζτούρκ.
Αφού πάρετε έγκριση από αυτούς, πάτε στον οικονομικό διευθυντή της
Αλ-Νούσρα, στον Αμπού Αμπντουραχμάν, που αποκαλείται και Αμπού
Σεϊμάν. Έτσι γίνεται το εμπόριο και σήμερα έτσι γίνεται. Ψάχνετε να βρείτε
πού είναι ο Μπεράτ Αλμπαϊρακ. Το σπίτι του είναι δίπλα στου Σαντζάκ»,
αναφέρει ο Πεκέρ.
Ο Τούρκος «αρχιμαφιόζος», όμως, μιλά και και για την παραίτηση του
μέχρι πρότινος προέδρου της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης,
Φαγέζ αλ Σάρατζ, σημειώνοντας τις οικονομικές πιέσεις που δέχθηκε από
τον Ερντογάν.
«Ο κύριος πρόεδρός μας του είπε πως αυτές οι δουλειές και οι
διαγωνισμοί πρέπει να δοθούν σε αυτούς τους επιχειρηματίες και μετά
ο Σάρατζ παραιτήθηκε», υπογράμμιζε ο Πεκέρ και πρόσθεσε: «Τον
πίεσαν οι Λίβυοι επιχειρηματίες και όσοι πολέμησαν λέγοντας του
πως εκείνοι πρέπει να αναλάβουν τα έργα. Ο άνθρωπος δεν άντεξε και
παραιτήθηκε», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Μου το είπε εμένα υπουργός
της κυβέρνησης».
Kontranews.gr

Μπάιντεν: Σκανδαλώδες συμβάν και
επίθεση στην ελευθερία του Τύπου
η σύλληψη Προτάσεβιτς
Κωνσταντίνα Βαλαούρα
25-05-21
Ο Τζο Μπάιντεν καταδίκασε
χθες Δευτέρα τη «σκανδαλώδη»
εκτροπή ευρωπαϊκού
αεροσκάφους που εκτελούσε
πτήση από την Αθήνα προς το
Βίλνιους από τις λευκορωσικές
αρχές στο Μινσκ για να συλληφθεί
αντίπαλος του καθεστώτος του
Αλεξάντρ Λουκασένκο, που ο
αμερικανός πρόεδρος αξίωσε να
αφεθεί ελεύθερος αμέσως.

AP Photo/Andrew Harnik
«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν με τον εντονότερο τρόπο την εκτροπή του αεροσκάφους και τη σύλληψη» του
Ρομάν Προτασέβιτς, αναφέρει ο Δημοκρατικός πρόεδρος σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν
οι υπηρεσίες του.
«Αυτό το σκανδαλώδες συμβάν και το βίντεο στο οποίο ο κ. Προτασέβιτς μοιάζει να μιλά πιεζόμενος
είναι επονείδιστες επιθέσεις στην πολιτική διαφωνία και στην ελευθερία του Τύπου», συνεχίζει
ο κ. Μπάιντεν, τασσόμενος υπέρ των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ σε βάρος της Λευκορωσίας και
καλώντας να αφεθεί ελεύθερος ο αντιφρονών.
Οι ΗΠΑ «ενώνουν τη φωνή τους με αυτές που απευθύνουν έκκληση να διενεργηθεί διεθνής έρευνα»
για τα γεγονότα, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος «χαιρετίζει την είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε
στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και άλλα μέτρα» και σημειώνει πως «ζήτησα από την ομάδα μου
να εξετάσει τις προσήκουσες επιλογές ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, σε στενό συντονισμό με
την ΕΕ, άλλους συμμάχους και εταίρους και διεθνείς οργανισμούς».
Οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ αποφάσισαν χθες βράδυ να κλείσουν τον εναέριο χώρο τους
στη Λευκορωσία και να επιβάλουν νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος της κυβέρνησης του Αλεξάντρ
Λουκασένκο.
Συνέστησαν επίσης στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο
της Λευκορωσίας, διευκρίνισε εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Σαρλ
Μισέλ. Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν, συζήτησε από
την πλευρά του με τη Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, μορφή της λευκορωσικής αντιπολίτευσης εξόριστη
στη Λιθουανία, στην οποία εξέφρασε τη «σθεναρή υποστήριξη των ΗΠΑ» στα αιτήματα για
«δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες» του «λευκορωσικού λαού»,
ανέφερε ανακοίνωση Τύπου της εκπροσώπου του.
Ο Ρομάν Προτασέβιτς, 26 ετών, και η σύντροφός του, η Σοφία Σαπέγκα, επέβαιναν την Κυριακή σε
Boeing 737 της Ryanair που εκτελούσε πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους όταν εξετράπη στο Μινσκ,
την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, με πρόφαση πληροφορία για βόμβα που αποδείχθηκε ψευδής.
Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο. Ο νεαρός, που κρατείται στο Μινσκ, έκανε «ομολογίες» σε βίντεο
που μεταδόθηκε από τη λευκορωσική κρατική τηλεόραση.
ertnews.gr

Αποκάλυψαν κατά λάθος στοιχεία για τα πυρηνικά όπλα
Σάββατο, 29 Μαΐου 2021
Για διαρροή απόρρητων στοιχείων και ευαίσθητων
πρωτοκόλλων ασφαλείας σχετικών με τα πυρηνικά
όπλα των ΗΠΑ και τις βάσεις αποθήκευσής τους
στην Ευρώπη κάνει λόγο δημοσίευμα της Deutsche
Welle.
Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, Αμερικανοί
στρατιώτες, που είναι υπεύθυνοι για τα πυρηνικά,
χρησιμοποίησαν δημόσια ορατές εφαρμογές
flashcard (σύστημα εκμάθησης) αποκαλύπτοντας
πλήθος ευαίσθητων και απόρρητων στοιχείων για το
πυρηνικό οπλοστάσιο.
Παρότι η παρουσία αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη έχει αναλυθεί εδώ και πολύ καιρό
από διάφορα έγγραφα, φωτογραφίες και δηλώσεις αξιωματούχων, οι τοποθεσίες αποθήκευσης
των πυρηνικών των ΗΠΑ είναι επίσημα μυστικές, και οι κυβερνήσεις δεν επιβεβαιώνουν ούτε όμως
αρνούνται την παρουσία τους. Παρόλα αυτά, η εν λόγω «γκάφα» αποκαλύπτει όχι μόνο τις βάσεις,
αλλά και τα ακριβή σημεία, καθώς και λεπτομέρειες όπως τις θέσεις των καμερών, τη συχνότητα
των περιπολιών και τα συνθήματα για την είσοδο στις βάσεις.
Οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν είναι δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία εκμάθησης και μια απλή
αναζήτηση στο διαδίκτυο μπόρεσε να αποκαλύψει στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν από το στρατιωτικό
προσωπικό που υπηρετούσε και στις έξι ευρωπαϊκές στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν πυρηνικά.
Εμπειρογνώμονες επεσήμαναν ότι αυτά τα ευρήματα αντιπροσώπευαν σοβαρές παραβιάσεις των
πρωτοκόλλων ασφαλείας.
Πώς βρέθηκαν οι διαρροές
Η στρατιωτική ορολογία είναι γεμάτη κωδικούς και συντομογραφίες, κάτι που επίσης ισχύει και για
τη φύλαξη των πυρηνικών όπλων. Όμως, τα άρθρα στο διαδίκτυο, τα έγγραφα και οι καταχωρήσεις
της Wikipedia περιγράφουν ορισμένους από τους βασικούς όρους.
Μια απλή αναζήτηση με όρους για πυρηνικά όπλα στο Google, μαζί με τα ονόματα των αεροπορικών
βάσεων στην Ευρώπη, οδήγησε γρήγορα στις αποκαλύψεις.
Εκτός από τις νέες πληροφορίες σχετικά με τα «κρύα» και «καυτά» (άδεια ή γεμάτα)
«θησαυροφυλάκια» στην Ιταλία και τη Γερμανία, αποκαλύφθηκαν στοιχεία και για άλλες βάσεις
στην Ευρώπη που φέρεται να φιλοξενούν πυρηνικά όπλα.
Λόγω των πιθανών επιπτώσεων γύρω από τη δημόσια ασφάλεια, υπήρξε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ,
την Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (EUCOM), το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (DoD) και
το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας (MoD), χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες ή άλλες πληροφορίες
για τις διαρροές.
Zougla.gr

Γαλλικό πρακτορείο: Αλεξάντερ
Λουκασένκο, ο τελευταίος δικτάτορας
της Ευρώπης
25.05.2021

Μαζικές συλλήψεις,
εξαναγκασμός σε εξορία και,
πλέον, πειρατεία: στα 27 χρόνια
που βρίσκεται στην εξουσία,
ο πρόεδρος της Λευκορωσίας
Αλεξάντερ Λουκασένκο δεν
διστάζει να χρησιμοποιήσει
κανένα μέσον για να βάλει
στο χέρι τους αντιπάλους του,
τροφοδοτώντας την εικόνα του
τελευταίου δικτάτορα στην
Ευρώπη.
Σε εκτενές κείμενο
του Γαλλικού
ΠρακτορείοΕιδήσεων (AFP),
σημειώνεται ότι από την
άνοδό του στην εξουσία
το 1994, ο Λουκασένκο
έκτισε επάνω στα ερείπια
της Σοβιετικής Ένωσης
ένα καθεστώς στα μέτρα
του, με κεντρική οικονομία
και βασιζόμενος στον
στρατό και την αστυνομία
για την καταστολή κάθε
αμφισβήτησης.

REUTERS/Lintao Zhang

MiG-29 να αναχαιτίσει το
αεροπλάνο της Ryanair και να
το κατευθύνει προς το Μινσκ.

Οι λευκορωσικές αρχές
ισχυρίζονται ότι ενήργησαν
«νομίμως» λόγω απειλής για
βόμβα και ότι το γεγονός ότι ο
26χρονος Ρομάν Προτάσεβιτς
επέβαινε στο αεροπλάνο ήταν
καθαρή σύμπτωση.
Ο ισχυρισμός δεν πείθει
τους Δυτικούς και τους

Λευκορωσικές πατάτες και τρακτέρ
Στα 66 του χρόνια, μπορεί να
υπολογίζει στην αφοσίωση
των απαρατσίκ,
την υποστήριξη της Μόσχας,

αντιφρονούντες. Άλλωστε,
το θράσος της ενέργειας
φέρει την σφραγίδα του
Λουκασένκο.

«Μπαμπάς» ή μήπως «πατερούλης»;
συμμάχου παντός καιρού,
αλλά επίσης σε ένα τμήμα
του πληθυσμού, κυρίως των
ηλικιωμένων, που φοβάται
περισσότερο την αταξία από
την καταστολή.
Ομως, στην διεθνή σκηνή, ο
Λουκασένκο δεν ήταν ποτέ
τόσο απομονωμένος όσο
μετά την Κυριακή και τον
εξαναγκασμό του αεροπλάνου
της Ryanair που εκτελούσε
την πτήση Αθήνα-Βίλνιους σε
προσγείωση στο Μινσκ για να
συλληφθεί αντικαθεστωτικός
δημοσιογράφος.
Ο ίδιος έδωσε την διαταγή σε
ένα καταδιωκτικό αεροσκάφος

Φαλακρός και μυστακοφόρος,
πρώην διευθυντής αγροτικής
κολλεκτίβας, δεν εφείσθη ποτέ
απειλών και άγριων λεκτικών
επιθέσεων κατά των επικριτών
του. Αλλωστε το διακηρύσσει
ότι είναι ένας αυταρχικός
ηγέτης.
Αγνοώντας επικρίσεις και
κυρώσεις, προβάλλοντας
θεωρίες συνωμοσίας και
διαφημίζοντας απίθανες
θεραπείες κατά του
κορωνοϊού, εξουδετερώνοντας
μεθοδικά κάθε αμφισβήτηση,
ο Αλεξάντερ Λουκασένκο
παραδέχεται ότι είναι
αποφασισμένος να παραμείνει
στην εξουσία με οποιοδήποτε

τίμημα.
Το φθινόπωρο του 2020,
την ώρα που πρωτοφανών
διαστάσεων κίνημα
αμφισβήτησης συγκλονίζει την
Λευκορωσία, εμφανίζεται με
το καλάσνικοφ στο χέρι, υπό
ισχυρή αστυνομική προστασία
έξω από την κατοικία του,
σε απόσταση λίγων μέτρων
από τους αντικαθεστωτικούς
διαδηλωτές.
Συνοδευόμενος από τον έφηβο
γιο του Νικολάι, οπλισμένο
όπως και ο ίδιος και φορώντας
αλεξίσφαιρα γιλέκα, πετάει
με ελικόπτερο επάνω από
τους διαδηλωτές στο Μινσκ
χαρακτηρίζοντάς τους
«ποντίκια».
«Δεν έχω τίποτε άλλο
από την Λευκορωσία,
κρέμομαι απ΄αυτήν και
την κρατάω», έλεγε τον
Νοέμβριο… εκτός και αν
είναι η άλλη Λευκορωσία,
των φυλακισμένων ή
εξόριστων αντιφρονούντων,
των διαδηλωτών, των
δημοσιογράφων.
Οι υποστηρικτές του τον
φωνάζουν batka (μπαμπάς στα
λευκορωσικά), επαναφέροντας
μάλλον ενοχλητικές ιστορικές
μνήμες, και δεν κρύβει την
υποτιμητική του γνώμη για
τις γυναίκες αντιπάλους
του, όπως η Σβετλάνα
Τιχανόβσκαγια, υποψήφια στις
τελευταίες προεδρικές εκλογές
εναντίον του, την οποία
χαρακτήριζε «χαζογκόμενα».
Σημαντικό τμήμα του
πληθυσμού εξακολουθεί
να εκτιμά το μπρουτάλ
στιλ Λουκασένκο και
του αναγνωρίζει ότι η
Λευκορωσία γλίτωσε το
χάος που αποσταθεροποίησε
την υπόλοιπη σοβιετική
αυτοκρατορία στην δεκαετία
του 1990.
Καλλιεργεί την εικόνα
του ανθρώπου του λαού
μαζεύοντας καρπούζια
στους αγρούς, του πατριώτη
που φοράει στρατιωτική
στολή στις παρελάσεις, του
αθλητικού αρρενωπού άνδρα
που βάζει τα πατίνια για να
επιδοθεί στο χόκεϊ.
Του προέδρου του αρέσει
επίσης να γοητεύει αγρότες
και εργάτες με ομιλίες που
δοξάζουν λευκορωσικές
πατάτες και τρακτέρ.
Στην Λευκορωσία ζει ωστόσο
και το άλλο τμήμα του
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πληθυσμού που κατηγορεί
αυτόν και το περιβάλλον του
ότι πλούτισαν στις πλάτες
του λαού και ότι κρύβουν
εκατομμύρια στις τράπεζες
της Ελβετίας.

επέλεξε αυτήν την φορά
την Μόσχα, που όχι μόνο
δεν συγκινήθηκε από την
ανελέητη καταστολή των
αντιφρονούντων, αλλά του
πρόσφερε την βοήθειά της.

Στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αποκαλείται
«μουστακαλού κατσαρίδα»
ή «Σάσα 3%», από το
υποκοριστικό του και το
υποτιθέμενο ποσοστό
δημοφιλίας του.

Όταν κατέστειλε το κίνημα
διαμαρτυρίας που ξεκίνησε
από την αμφισβήτηση μίας
ακόμη νίκης σε ψηφοφορία
που θεωρείται νοθευμένη,
ο Λουκασένκο κήρυξε
την νίκη απέναντι
στο Blitzkrieg των υπό δυτική
καθοδήγηση αντιπάλων του.

Επί δεκαετίες, ο Λουκασένκο
κινήθηκε με επιδεξιότητα
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Μόσχα,
εξασφαλίζοντας υποχωρήσεις
από τον έναν έπειτα από
τον άλλο, παίζοντας με
τους γεωπολιτικούς τους
ανταγωνισμούς.
Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές
κυρώσεις και τις ρωσικές
φιλοδοξίες, ο Λουκασένκο

Αν και έχει αποδείξει ότι είναι
έτοιμος να κάνει τα πάντα
για να μην φθάσει εκείνη
η ώρα, λέει με σεμνότητα:
«Μια μέρα θα εκλέξετε έναν
άλλο Λουκασένκο ή κάποιον
άλλο…Όσο ηρωικός και να
είμαι, θα έρθει εκείνη η ώρα
να φύγω».
Πηγή: AFP, AΠΕ-ΜΠΕ

Τσαβούσογλου: Η Τουρκία θέλει να
συνεχίσει τις σχέσεις με την Ελλάδα
χωρίς προϋποθέσεις
31/05/2021 - 15:01
Κοινές δηλώσεις
έκαναν ο υπουργός
Εξωτερικών της
Τουρκίας, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου και ο
Έλληνας ομόλογός
του, Νίκος Δένδιας
μετά το τέλος της
συνάντησής τους.
Όπως είπε μεταξύ
άλλων
ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών,
“θέλουμε τη συνέχιση των σχέσεων Τουρκίας και Ελλάδας
χωρίς προϋποθέσεις και όρους”.
Στην αρχή των δηλώσεών του ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε ότι
χαίρεται που βρίσκεται στην Ελλάδα ξανά μετά από καιρό και είπε
ότι “ευχαριστώ τον Νίκο για τη θερμή υποδοχή στις συνομιλίες
και στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό”. Όπως τόνισε “είχαμε
την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα διμερή οικονομικά κι εμπορικά
θέματα. Στην Άγκυρα είχαμε αποφασίσει ότι θα επιταχύνουμε
τις διμερείς διαπραγματεύσεις που αφορούν στα οικονομικά κι
εμπορικά ζητήματα. Υπήρξαν 25 συμπεφωνημένα σημεία στην
υψηλού επιπέδου συνάντηση υφυπουργών στην Καβάλα μέσω των
οποίων θα αυξήσουμε τη συνεργασία μας σε θέματα οικονομίας και
εμπορίου. Όλα τα μνημόνια συνεργασίας μας βρίσκουν απόλυτα
σύμφωνους και θέλω να πω ότι υπάρχει πολιτική βούληση από
την πλευρά της Τουρκίας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που
βλέπουμε την ύπαρξη της ίδιας θετικής βούλησης από την πλευρά
της Ελλάδος”.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι οι δύο
πλευρές αποφάσισαν την αμοιβαία αναγνώριση των εμβολιασμών,
οι οποίοι γίνονται έπειτα από συμφωνίες με διαφορετικής
προέλευσης εμβόλια.
“Εμείς έχουμε υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες αναγνώρισης με
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ουγγαρία η Σερβία και
άλλες, πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει πολύ θετικά
τον τουρισμό”, τόνισε. Σε ό,τι αφορά στα θέματα πολιτικής και
στρατιωτικής συνεργασίας, δήλωσε ότι είχε γίνει στην Αθήνα ο
62ος γύρος διερευνητικών επαφών σημειώνοντας ότι θα καθοριστεί
επόμενη συνάντηση, ενώ αναφέρθηκε και στην τέταρτη διάσκεψη
για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έλαβε χώρα πριν
από λίγες ημέρες.
Τέλος, επανέλαβε ότι προβλέπεται η συνάντηση των επικεφαλής
των δύο κρατών, Μητσοτάκη και Ερντογάν, στο πλαίσιο της
συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου είναι σαφές ότι υπάρχουν πάρα
πολλά θέματα τα οποία εκκρεμούν και περιμένουν επίλυση.
“Πιστεύουμε αμφότεροι ότι η βάση αυτής της επίλυσης πρέπει
να είναι ο σεβασμός στο Δίκαιο και τα κοινά συμφέροντα” τόνισε
ο κ. Τσαβούσογλου και πρόσθεσε ότι “ως Τουρκία θέλουμε να
μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα χωρίς
προϋποθέσεις, χωρίς όρους. Συμφωνήσαμε με τον Νίκο Δένδια να
συνεχιστεί η πολύ θετική συνεργασία”.
Kontranews.gr
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ΠΟΙΗΜΑ

Στα χαμένα φιλιά

Πένθησες! Έκλαψες! Τέλειωσες! Καιρός για μια καινούρια αγάπη!

Ήταν τόσο φθηνή
η δική σου αγάπη ,
κι όμως πίστευα τότε ,
ότι άξιζε κάτι.
Ήταν τόσο μικρό
το δικό σου το χέρι ,
να το πιάσω γερά
δεν γινόταν εντέλει.

Γράφει η Χριστίνα Γαλιάνδρα

πυρκαγιά και δες τον κόσμο
αλλιώτικα.

Όταν τελειώνει η αγάπη
νιώθεις τον κόσμο κενό και
αδιάφορο.

Ποιον πενθείς;

Τώρα γεννήθηκες.

Αυτόν που έφυγε ή εσένα
που έμεινες μόνη;

Δεν ξέρεις από αγάπη.

Πως μετρούσα τις ώρες
για να ρθείς να σε δω ,
με μιά λέξη αγάπης ,
που θα πείς να σωθώ.
Όμως να σαι καλά ,
όπως , όπου και να σαι,
στις καρδιές δεν κρατώ
μίσος να το θυμάσαι.

Τα φιλιά του καίνε όλο το
σώμα σου και τ’ άγγιγμά
του δεν σβήνει απ το μυαλό
σου με τίποτα.

Στα χαμένα φιλιά
και στα ψεύτικα θέλω
θα μεθύσω ξανά
γιατί πια δεν αντέχω...
Στα χαμένα φιλιά
και στα ψεύτικα θέλω
θα μεθύσω ξανά
και θα πω δεν σε ξέρω...

Νιώθεις ακόμα την ανάσα
του στον λαιμό σου κι ας
μην είναι κοντά σου.

Όταν τελειώνει η αγάπη
τελειώνεις και συ μαζί της.

Και που τα βράδια σου
γίνονται βωμός δακρύων
και λυγμών.

Περπάτα όλο τον δρόμο.
Περήφανα.

Δεν κοιμάσαι.

Δεν σου πάει το δάκρυ.

Δεν ζεις.

Πένθησες! Έκλαψες!

Όλα τα κάνεις μηχανικά και
χωρίς νόημα.
Και ξαφνικά εμφανίζεται
νέο πρόσωπο που σε
διεκδικεί και παλεύει για
λίγο από τον χρόνο σου.

Τέλειωσες!
Ώρα για νέα αγάπη.
Για νέες χαρές.
Βάλε τις γόβες σου.
Το ανοιξιάτικο λουλουδάτο
σου φόρεμα.
Βάψε τα χείλη σου

Η αλήθεια για την Πατρίδα

- η αγάπη προς την Πατρίδα είναι πράξη Ελευθερίας Η Πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει.
Αυτό είναι κοινή διαπίστωση όλων
μας. Παραληρούμε καθημερινώς
για όλα αυτά που συμβαίνουν
εις την χώρα μας, για όλα αυτά
που καλείται τώρα ο πληρώσει
ο καθένας μας. Η αριθμομανία
κατατρέχει τώρα όλους τους
Έλληνες, τους οποίους έχει
διαχωρίσει σε δύο κατηγορίες: Σε
αυτούς του πολιτικού συστήματος,
οι οποίοι πιστοί και λάτρεις
αυτού, αποφασίζουν αυθαίρετα
δια αλλεπάλληλων και βάρβαρων
νομοθετημάτων πόσα οφείλει να
πληρώσει η άλλη κατηγορία: η
πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού,
η οποία είναι και το εξιλαστήριο
θύμα. Το οποίο εξαντλημένο από
τα πολλαπλά εξοντωτικά μέτρα
των ατιμώρητων του πολιτικού
συστήματος δεν αντέχει άλλο
πια. Και απελπισμένο από την
ανέχεια, αλλά και από τον συνεχή
βομβαρδισμό των φορολογικών
μέτρων, των μειώσεων μισθών
και συντάξεων, με απλωμένα τα
χέρια από την απελπισία, αναφωνεί
καθημερινώς: ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ
ΠΙΑ!
Όμως η αριθμομανία των
Κυβερνώντων και του πολιτικού
συστήματος αδιαφορεί για την
απελπισία του εξιλαστήριου
θύματος Ενεργεί βάσει ενός
σχεδίου. Πρέπει να διασωθεί πάση
θυσία αυτό το πολιτικό σύστημα,
ασχέτως αν καταρρεύσει παντελώς
ο Ελληνικός Λαός και η Πατρίδα
μας.. Το ερώτημα όμως που τίθεται
εις την προκειμένη περίπτωση είναι:
Είναι δυνατόν να στοιχειοθετείται

μία τέτοια κατηγορία εις βάρος
του πολιτικού συστήματος, αν δεν
υπάρχουν τρανταχτές αποδείξεις;
Απάντηση: Για ένα π.χ. διαπραχθέν
έγκλημα, αυτό πρώτα που μετράει
είναι η διαπίστωση αυτού. Όλα
τα άλλα που ακολουθούν, ευθύς
αμέσως μετά την διαπίστωση, είναι
μέρος μίας άλλης διαδικασίας.
Είναι όμως πανθομολογούμενο ότι
η Πατρίδα μας έχει καταρρεύσει.
Όπως επίσης ουδείς πλέον
αμφισβητεί ότι κατά τα τελευταία
40 χρόνια πολλά τα οποία έγιναν,
και τα οποία οδήγησαν την χώρα
μας εις την σημερινή κατάσταση και
χρεοκοπία, δεν έπρεπε να συμβούν.
Όμως όλοι οι πολίτες της χώρας μας
επιθυμούμε διακαώς να βάλουμε τα
πράγματα σε μία τάξη. Όπως επίσης
επιθυμούμε να καταλογίσουμε και
ευθύνες σε όλους εκείνους που
ευθύνονται για τα κακώς κείμενα.
Τι συμβαίνει όμως πράγματι από
τότε που ξέσπασε η κρίση εις την
Πατρίδα μας; Είναι ένα εύλογο,
αλλά δυστυχώς έως σήμερα,
ένα αναπάντητο ερώτημα του
Ελληνικού Λαού. Οι Ηγεσίες της
χώρας, όλα τα Κόμματα, όλοι οι
Θεσμοί της Ελληνικής Πολιτείας
έπρεπε ευθύς αμέσως, ως όφειλαν,
να ασχοληθούν από μόνοι τους
με τις αιτίες και το πρόβλημα
της οικονομικής κρίσης και
κατάρρευσης. Το οποίο εμφανώς
και εκ των πραγμάτων ήταν και
είναι ενδογενές. Αντί αυτού όμως
προσέτρεξαν εις τους διεθνείς
φορείς, δηλαδή την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΔΝΤ, για να
δημιουργήσουν εσκεμμένα ένα
άλλοθι για τις δικές τους τεράστιες

Δεν γνωρίζεις από φιλιά.
Πιάσε το πρώτο χέρι που
θα απλωθεί και περπάτα.

Δεν τρως.

Θες αγάπη, αλλά πενθείς.
Και γω θα ρωτήσω.

Τώρα μεγάλωσες.

Να φιλήσεις και δεν
βρίσκεις χείλη.

Όμως, μην κλαις μικρή
μου.

Και συ πενθείς.

Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Που θες να αγγίξεις και δεν
υπάρχει κορμί.

ευθύνες. Αναπόφευκτο αποτέλεσμα
αυτού ήταν η εκβιαστική επιβολή
των 3 καταστρεπτικών Μνημονίων,
με το PSI, τον Μηδενισμό των
Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών
και των κρατικών Ομολόγων των
Ασφαλιστικών Ταμείων, -εννοείται
ότι αυτό έγινε για την σωτηρία
των Γαλλικών, Γερμανικών
και Ισπανικών Τραπεζών!- τα
χορηγηθέντα εν συνεχεία τεράστια
δάνεια για αποπληρωμή του
δημόσιου χρέους, τα οποία
σε ελάχιστο χρόνο όχι μόνον
διπλασίασαν το χρέος μας, αλλά
ταυτόχρονα εναποθήκευσαν σε
πρώτη φάση και για 99 χρόνια
την τύχη και το μέλλον της χώρας,
με την ταυτόχρονη εκποίηση, σε
εξευτελιστικές τιμές, του πλούτου
αλλά και αυτής της περιουσίας του
Ελληνικού Λαού!
Οι ενδογενείς συντελεστές του
εγκλήματος αυτού, ως εντεταλμένοι
της τότε ΤΡΟΙΚΑ, είναι τώρα
υποχρεωμένοι να τηρούν με τις
υπογραφές τους τα επαχθή και
δυσβάστακτα 3 Μνημόνια, τα
οποία όμως χρεώθηκε, με όλες
τις καταστρεπτικές συνέπειες,
ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός.
Και πάλιν κατόρθωσε, το πολιτικό
σύστημα, μέσω της «δημοκρατικής
διαδικασίας», ως εκλεγέν με την
βούληση του Ελληνικού Λαού,
να βγει και πάλιν αλώβητο και
αναμάρτητο από τις τεράστιες
και εγκληματικές ευθύνες που
του αναλογούν. Ώστε ευθαρσώς
να ισχυρίζεται με εμμονή και δια
της προπαγάνδας του, ότι για την

Με χαμόγελο.
Και πού ξέρεις, ίσως
στο τέλος του να είσαι
χαρούμενη.
Ίσως στο τέρμα του να
νιώσεις την ευτυχία.
Και τότε, πες ένα μεγάλο
ευχαριστώ στη ζωή για
τις μέρες που ήρθανε και
για τα νέα σ’ αγαπώ που
φυτρώσανε στον κήπο της
ψυχής σου άνθιστα.
Υ.Γ. Ονομάζομαι Χριστίνα
Γαλιάνδρα και ήρθα στον
κόσμο μια ηλιόλουστη

σωτηρία της Πατρίδος,- εννοείται
για την «σωτηρία του εαυτού
του»-, πρέπει να εφαρμοστούν τα
3 Μνημόνια που δήθεν «υπέγραψε
η χώρα μας»! Ενώ παρά την
διαπίστωση πολλών διεθνών
οικονομολόγων, αναλυτών και
Οργανισμών, τα 3 Μνημόνια τα
οποία δήθεν ως «άκρως απαραίτητα
επιβάλλονται απο τους νυν
Θεσμούς, δηλαδή την Ε.Ε, και το
ΔΝΤ», επιτείνουν έτι περισσότερο
τον όλεθρο της Ελλάδος, ενώ
παράλληλα οι ξένοι π.χ. Δανειστές
για 99 χρόνια αποφασίζουν για την
τύχη και το μέλλον της Πατρίδος
μας.
Ο παραλογισμός του πολιτικού
συστήματος δεν έχει όρια. Ενώ
η χώρα μας έχει χρεοκοπήσει,
συνεχίζει να βυθίζεται εις τα
χρέη, φθάνοντας μάλιστα εις το
213% του ΑΕΠ, εξαιτίας βέβαια
τώρα και των δεκάδων χιλιάδων
Λαθρομεταναστών και της
Πανδημίας του GOVID-19, ενώ
η ανεξέλεγκτη ανεργία μαστίζει
την Πατρίδα μας, και ο Λαός
μας εξοντώνεται καθημερινώς
με συνεχείς υποτιμήσεις, με
μειώσεις μισθών και συντάξεων.
Με αλλεπάλληλες δυσβάστακτες
φορολογίες, με τον χαρακτηρισμό
των εξαντλημένων Ελλήνων ως
«φοροφυγάδες»(!), οι οποίοι
τιμωρούνται και απειλούνται τώρα
και με την κατάσχεση της ήδη
υποτιμημένης περιουσίας του.
.
Είναι όμως άκρως εξωφρενικό, ότι
το πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτου
ιδεολογικού περιεχομένου και
κομματικής καταγωγής, συνεχίζει
ασταμάτητα το εξοντωτικό του
έργο εις βάρος του Ελληνικού
Λαού. Εξαιρεί όμως τον εαυτό
του από τα εξοντωτικά μέτρα και

μέρα του 73. Ερωτευμένη
με τη γραφή από την
ηλικία της αντίδρασης ,
κατάφερα να ισορροπήσω
πάνω σε λέξεις και
προτάσεις . Στα χρόνια που
ήρθαν υποσχέθηκα στο
μικρό κοριτσάκι μέσα μου
πως κανένα σύννεφο δεν
θα σκοτεινιάσει τον ήλιο
της γραφής μου μέχρι το
φως του να φωτίσει για
πάντα τα υγροσκότεινα
κελιά της ανάγκης μου.
Στο ενεργητικό μου έχω
έξι ποιητικές συλλογές.
Αυτές είναι : Ανέγγιχτη
Θλίψη, Έκπτωτοι
Άγγελοι, Ψυχοπαγίδες ,
Ξελόγιασμα , Της Μοίρας
αποτυπώματα και Δειλινά
μοναξιάς , εκ των οποίων
η Ανέγγιχτη Θλίψη
κυκλοφορεί σε έντυπη
μορφή.
Στο διαδίκτυο
κυκλοφορούν κείμενά
μου και με το φιλολογικό
ψευδώνυμο Christina Strada. Πεζά , Μονόπρακτα ,
Παραμύθια και Παιδική
ποίηση αποτελούν για
μένα μεγάλο ενδιαφέρον
αποσκοπώντας να βάλω
και εκεί κομμάτι από
την ψυχή μου.
τις δυσβάστακτες φορολογίες.
Προστατεύει παντοιοτρόπως τους
δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές
του που έχουν κατακλέψει
την Ελλάδα και μετέφεραν
δεκάδες δισεκατομμύρια εις το
Εξωτερικό (απόκρυψη της Λίστας
Λαγκάρντ και άλλων τοιούτων, τα
ανεξιχνίαστα σκάνδαλα Siemens,
Novartis κ.α.), αλλά και τους
γνωστούς μεγαλοφοροφυγάδες,
τους οποίους αποφεύγει να
αγγίξει. Χρησιμοποιεί όλους του
Συνταγματικούς Μηχανισμούς
του Κράτους, τις διάφορες
Συντεχνίες αλλά και τις ηγεσίες
των Συνδικάτων, που το ίδιο εδώ
και δεκαετίες έχει θεσμοθετήσει
και επιβάλλει, όμως προς ίδιο
όφελος και προστασία του. Οι δε
ανεπίτρεπτες συμπεριφορές των
Κομμάτων εις τις Συνεδριάσεις
του Κοινοβουλίου, οι Εξεταστικές
Επιτροπές και Υποεπιτροπές της
Βουλής, αυτά τα χαλκεία της
Ατιμωρησίας, που μετέτρεψαν
την Χώρα μας σε Αποικία και
Μεσαιωνικό Οικογενειακό Φέουδο
τους, συνεχίζουν αδιάφορα και
ανενόχλητα εν μέσω της τεράστιας
κρίσης να προκαλούν δημοσίως και
εις τα Κανάλια των ΜΜΕ το όνειδος
του δεινοπαθούντος Ελληνικού
Λαού. Η Πατρίδα μας, δυστυχώς,
εδώ και δεκαετίες κατέστη δέσμια
πλείστων πολιτικών γυρολόγων,
ενός πελατειακού, αναξιόπιστου,
παρακμιακού, διεφθαρμένου και
ατιμώρητου υποτελούς πολιτικού
και οικονομικού κατεστημένου.
Όμως ο κόμπος έφθασε εις
το χτένι. Δεν πάει άλλο!
Η λιπόθυμη, αδύναμη και παράλυτη
πλέον Ελληνική Κοινωνία δεν είναι

(Συνέχεια στη σελιδα 19)
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Ο Β.Πούτιν μιλάει για τη δυτική
υποκρισία και «σκάει» ειρωνικό
χαμόγελο για την περίπτωση
του νεοναζί στη Λευκορωσία
28/05/21

παρελθόν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ
Πούτιν στη συνάντηση που
είχε με τον πρόεδρο της
Λευκορωσίας Αλεξάντερ
Λουκασένκο ανέδειξε
την δυτική υποκρισία, με
αφορμή το περιστατικό της
σύλληψης του νεοναζί και
μέλους παραστρατιωτικών
οργανώσεων Ρόμαν
Προτάσεβιτς.

Μιλώντας στο πλαίσιο
μιας συνάντησης που
πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή στο Σότσι
με τον ομόλογό του
από τη Λευκορωσία,
Αλεξάντερ Λουκασένκο,
ο Πούτιν παρατήρησε
ότι η κατακραυγή ήταν
«συναισθηματικής φύσεως»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν
είπε ότι οι αντιδράσεις
που προκλήθηκαν όταν η
Λευκορωσία διέταξε ένα
αεροπλάνο να προσγειωθεί
και συνέλαβε δύο επιβάτες
αγνοούν το γεγονός ότι
και άλλα έθνη έχουν λάβει
παρόμοια δράση στο

«Κάποτε ανάγκασαν να
προσγειωθεί το αεροπλάνο
του Προέδρου της Βολιβίας»,
είπε ο Πούτιν χαμογελώντας
ειρωνικά. «Έβγαλαν τον
πρόεδρο από το αεροπλάνο,
και τίποτα, σιωπή.»,
κατέληξε, υπενθυμίζοντας με
αυτό τον τρόπο την δυτική
υποκρισία.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ:
Προτρέπουμε
την Τουρκία
να εγκαταλείψει
το σύστημα S-400
28/05/21
Η θέση των ΗΠΑ για τους S400
δεν έχει αλλάξει, επαναλαμβάνει
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
στην ΕΡΤ, με αφορμή
τις συνεχείς πιέσεις που ασκεί
η Άγκυρα για την έναρξη
τεχνικών συζητήσεων για
την διευθέτηση του
προβλήματος. Οι πιέσεις
αυτές επανήλθαν, σύμφωνα με
πληροφορίες, κατά την διάρκεια
των συζητήσεων που είχε στην
Άγκυρα η αναπληρώτρια ΥΠΕΞ
Γουέντι Σέρμαν.
Η κα. Σέρμαν είπε
χαρακτηριστικά ότι
“το βασικό πρόβλημα δεν είναι
οι συζητήσεις τεχνικού
ή πολιτικού χαρακτήρα και
η Άγκυρα το γνωρίζει αυτό,
όπως επίσης γνωρίζει πολύ
καλά τι πρέπει να κάνει για
να λύσει το πρόβλημα”.
Εκπρόσωπος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ σημείωσε:
“Προτρέπουμε την Τουρκία

να εγκαταλείψει το σύστημα
S-400. Η απόκτηση του S-400
από την Τουρκία αντιβαίνει
άμεσα στις δεσμεύσεις που
ανέλαβαν όλοι οι Σύμμαχοι
στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
του 2016 στη Βαρσοβία για
τη μείωση των εξοπλιστικών
εξαρτήσεων από την Ρωσία.

«Κάποτε ανάγκασαν να
προσγειωθεί το αεροπλάνο
του Προέδρου της Βολιβίας»,
είπε ο Πούτιν χαμογελώντας
ειρωνικά. «Έβγαλαν τον
πρόεδρο από το αεροπλάνο,
και τίποτα, σιωπή.»,
κατέληξε, υπενθυμίζοντας με
αυτό τον τρόπο την δυτική
υποκρισία.
Στο προεδρικό αεροσκάφος
που μετέφερε τον Έβο
Μοράλες απαγορεύτηκε
η πρόσβαση στον εναέριο
χώρο αρκετών χωρών
στη Δυτική Ευρώπη το
2013 μετά από αίτημα
των ΗΠΑ, αναγκάζοντάς
το να προσγειωθεί και
να ανεφοδιάσει με

καύσιμα στην Αυστρία,
όπου πραγματοποιήθηκε
παράνομη έρευνα βάσει
ανακριβών πληροφοριών
πως στο αεροπλάνο
βρίσκονταν ο Αμερικανός
πληροφοριοδότης Edward
Snowden.
Από την πλευρά του
ο Αλεξάντερ Λουκασένο
έκανε λόγω για προσπάθεια
αποσταθεροποίησης της
Λευκορωσίας κι έφερε έναν
δερμάτινο χαρτοφύλακα με
στοιχεία για το περιστατικό
τα οποία επρόκειτο να
παραδώσει στον Βλάντιμιρ
Πούτιν.
«Έφερα μερικά έγγραφα για
να καταλάβεις τι συμβαίνει»,

είπε. και πρόσθεσε πως «Μία
προσπάθεια είναι σε εξέλιξη
να ταρακουνήσει το σκάφος
για να φτάσει στο επίπεδο
του περασμένου Αυγούστου».
Οι λευκορωσικές αρχές σε
αντίθετα με τις υπερβολές
του Κυριάκου Μητσοτάκη,
δεν έκαναν καμία «κρατική
αεροπειρατεία», ούτε
μαχητικά σήκωσαν, ούτε
είχαν πράκτορες στο
αεροπλάνο. Μία απλή εντολή
από τον πύργο ελέγχου
έστειλαν, κάτι που έχει
γίνει εκατοντάδες φορές
από όλα τα κράτη τα οποία
αντιλαμβάνονται πως σε μία
πτήση βρίσκεται κάποιος
καταζητούμενος.
Pronews.gr

Reuters: Η Τουρκία πίεσε το ΝΑΤΟ για ηπιότερη
αντίδραση κατά της Λευκορωσίας
27.05.2021
Η Τουρκία άσκησε πιέσεις στο ΝΑΤΟ προκειμένου να αμβλύνει την επίσημη αντίδρασή του κατά
της Λευκορωσίας για την υπόθεση της «αεροπειρατείας» του αεροσκάφους της Ryanair, αναφέρει σε
δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο διπλωματικές πηγές με γνώση
της υπόθεσης.
Η Συμμαχία έδωσε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα μια δήλωση δύο παραγράφων, καταδικάζοντας το
περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς.
Στη δήλωση αυτή, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε καμία τιμωρητική κίνηση κατά του Μινσκ, παρά
τις πιέσεις που άσκησαν οι βαλτικές χώρες, αλλά και η Πολωνία.
Επιπλέον, η δήλωση ήταν σαφώς πιο επιεικής από την προγενέστερη τοποθέτηση του γ.γ.
της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «κρατική αεροπειρατεία» και
«εξωφρενικό» περιστατικό.
Η Άγκυρα επέμεινε οποιαδήποτε αναφορά για περισσότερες κυρώσεις της Δύσης στη Λευκορωσία,
τα αιτήματα για απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, αλλά και η ρητορική για αναστολή της
συνεργασίας ΝΑΤΟ – Μινσκ να παραμείνουν εκτός του κειμένου, ανέφεραν οι δύο διπλωμάτες,
τους οποίους επικαλείται το Reuters. Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφή τα κίνητρα της Τουρκίας.
Διπλωμάτες δήλωσαν ότι η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρεί να διατηρήσει τους δεσμούς της με
τη Μόσχα, τον πλησιέστερο σύμμαχο του Μινσκ, καθώς και να διατηρήσει τις οικονομικές της σχέσεις
με τη Λευκορωσία μέσω της Turkish Airlines, η οποία πραγματοποιεί καθημερινές πτήσεις προς
το Μινσκ.

Η αγορά του συστήματος S-400
από την Τουρκία θέτει
σε κίνδυνο την ασφάλεια
της στρατιωτικής τεχνολογίας
και του προσωπικού των
ΗΠΑ και της Συμμαχίας και
υπονομεύει τη συνοχή και τη
διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ.

Ένα άλλο σενάριο θα μπορούσε να είναι η επιθυμία της Τουρκίας να υποδεχθεί Ρώσους τουρίστες αυτό
το καλοκαίρι μετά την πανδημία COVID-19.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο.
Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η δήλωση του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ για τη Λευκορωσία
συμφωνήθηκε και από τους 30 συμμάχους με συναίνεση. «Δεν εξετάζουμε τις λεπτομέρειες
των συζητήσεων, οι οποίες είναι εμπιστευτικές» πρόσθεσε.
Ένας από τους διπλωμάτες είπε ότι ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κέρδισε τη συναίνεση όλων
των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, για το τελικό κείμενο που δημοσιεύθηκε
στον ιστότοπο του ΝΑΤΟ, για να αποφευχθεί περαιτέρω δημόσια διάσταση απόψεων.

Παρέχει επίσης σημαντικά
κεφάλαια στον αμυντικό
τομέα της Ρωσίας, καθώς και
στη ρωσική πρόσβαση στις
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και
στον αμυντικό κλάδο”.

Eκνευρισμός
Η επιμονή της Άγκυρας στο να «απαλύνει» το τελικό κείμενο, αναφέρεται ακόμη, προκάλεσε
εκνευρισμό σε αρκετούς συμμάχους, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία,
που πίεζαν για σκληρότερη γλώσσα.
Μια πηγή αναφέρει δε στο πρακτορείο ότι η κίνηση της Τουρκίας εστίαζε κυρίως στη χρήση
διαφορετικής ρητορικής συγκριτικά με την αντίστοιχη τοποθέτηση της Ε.Ε., η οποία προέβλεπε και
προτάσεις για κυρώσεις κατά του Μινσκ.
«Αρκετοί σύμμαχοι ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με την Τουρκία. Ήταν σημαντικό για το ΝΑΤΟ να
αντιδράσει και δεν είναι σαφές γιατί η Άγκυρα επιθυμούσε να υπερασπιστεί τον Λουκασένκο», ανέφερε
Ευρωπαίος διπλωμάτης που ήταν παρών στη συζήτηση.
Kathimerini.gr

Πηγή: ΕΡΤ / Ανταπόκριση από
την Ουάσιγκτον: Λένα Αργύρη
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Το χρόνιο στρες μειώνει τη διάρκεια ζωής
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021
Ζήσης Ψάλλας
Οι θηλυκοί μπαμπουίνοι με
υψηλά επίπεδα ορμονών του
στρες (γλυκοκορτικοειδών)
καθόλη
τη διάρκεια της ζωής τους έχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου.

Αυτά τα ευρήματα παρέχουν
νέα εικόνα για την αυξημένη
θνησιμότητα και νοσηρότητα
που σχετίζεται με την πάθηση,
υποδηλώνοντας ότι υπάρχει
ένας υποκείμενος βιολογικός
μηχανισμός που επιταχύνει
την κυτταρική γήρανση σε
ορισμένους πάσχοντες από
μείζονα κατάθλιψη.
Οι ερευνητές συνέλεξαν
δείγματα αίματος από 49
άτομα με μείζονα κατάθλιψη

Ως μέρος μιας από τις
μακρύτερες μελέτες άγριων
πρωτευόντων στον κόσμο, οι
επιστήμονες παρακολουθούν
τις κινήσεις περίπου 240
μπαμπουίνων από την ημέρα που
γεννιούνται έως
το τέλος της ζωής τους.
Τα γλυκοκορτικοειδή είναι στεροειδείς ορμόνες (κυρίως η κορτιζόλη) και παράγονται από το
φλοιό των επινεφριδίων. Αφυπνίζουν τον εγκέφαλο προκειμένου να αντιδράσει σε ένα ερέθισμα,
δίνουν ενέργεια και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Όμως η χρόνια έκθεση του σώματος
σε γλυκοκορτικοειδή έχει παρενέργειες.
Με βάση τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά τους, οι ερευνητές κατάφεραν να δείξουν ότι
οι θηλυκοί μπαμπουίνοι με τα υψηλότερα επίπεδα γλυκοκορτικοειδών πεθαίνουν σε νεαρότερη
ηλικία. Έδειξαν ότι τα σταθερά υψηλά επίπεδα γλυκοκορτικοειδών θα μπορούσαν να μειώσουν
τη διάρκεια ζωής κατά 5,4 χρόνια, ή περίπου το ένα τέταρτο του προσδόκιμου ζωής
των μπαμπουίνων οι οποίοι ζουν περί τα 19 χρόνια. Δημοσίευσαν τα αποτελέσματά τους
στο περιοδικό Science Advances και δείχνουν ότι οι ορμόνες που ρυθμίζουν το στρες μπορούν
να είναι ένα δίκοπο σπαθί όταν πρόκειται για την υγεία.
“To στρες είναι απαραίτητο, εάν δεν είχατε μια γρήγορη αντίδραση ορμονών σε στρεσογόνες
καταστάσεις δεν θα μπορούσατε να προετοιμάσετε το σώμα σας να αντιδράσει σε πράγματα που
είναι επικίνδυνα στο περιβάλλον σας”, λέει ο Fernando Campos, επικεφαλής συγγραφέας
της σχετικής μελέτης και επίκουρος καθηγητής Βιολογικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο
του Τέξας, στο Σαν Αντόνιο.. “Από την άλλη όμως, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό να έχει κόστος
για την υγεία σας που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου. Εάν η ανταπόκρισή σας
στο άγχος είναι υπερβολική, εάν εκκρίνετε υπερβολική ποσότητα γλυκοκορτικοειδών
στη διάρκεια της ζωή σας, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό να είναι παθογόνο και να οδηγήσει
σε μικρότερη διάρκεια ζωής”.
Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση δεδομένων που
εξετάζουν τις επιπτώσεις στην υγεία των γλυκοκορτικοειδών τόσο σε πειραματόζωα όσο και
σε άγρια είδη.
Αν και ο Campos συμβουλεύει προσοχή σχετικά με την προέκταση των στοιχείων στον άνθρωπο,
λέει ότι οι μπαμπουίνοι είναι ένα εξαιρετικό ζωικό μοντέλο για τη μελέτη των συνδέσεων μεταξύ
των ορμονών του στρες και της διάρκειας ζωής των ανθρώπων.
Zougla.gr

Η κατάθλιψη κάνει τα κύτταρα να γηράσκουν
γρηγορότερα.
Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021
Ζήσης Ψάλλας
Τα κύτταρα ατόμων με
μείζονα καταθλιπτική
διαταραχή έχουν υψηλότερα
από τα αναμενόμενα ποσοστά
μεθυλίωσης σε συγκεκριμένες
τοποθεσίες στο DNA τους,
σε σύγκριση με τα κύτταρα
ατόμων χωρίς κατάθλιψη.
Αυτό είναι το συμπέρασμα
μιας μελέτης επιστημόνων του
UC San Francisco.
Η μεθυλίωση είναι μια
διαδικασία με την οποία το
DNA τροποποιείται χημικά
σε συγκεκριμένες θέσεις, με
αποτέλεσμα αλλαγές στην
έκφραση ορισμένων γονιδίων.
Η μεθυλίωση συγκεκριμένων
ομάδων γονιδίων, που
ονομάζονται ρολόγια
μεθυλίωσης DNA, αλλάζει
συνήθως με προβλέψιμους

με την ηλικία. Τα μοτίβα
μεθυλίωσης που σχετίζονται
με τον κίνδυνο θνησιμότητας
παρέμειναν ακόμη και αφού
ελήφθησαν υπόψη παράγοντες
του τρόπου ζωής όπως το
κάπνισμα και ο Δείκτης Μάζας
Σώματος.

τα οποία δεν είχαν λάβει
ιατρική αντιμετώπιση πριν
από τη μελέτη και 60 υγιή
άτομα της ίδιας χρονολογικής
ηλικίας. Ανέλυσαν τα ποσοστά
μεθυλίωσης και των δύο
ομάδων χρησιμοποιώντας το
ρολόι GrimAge.
Οι ερευνητές ελπίζουν
να προσδιορίσουν εάν οι
φαρμακολογικές ή άλλες
θεραπείες μπορούν να
μετριάσουν ορισμένες
αλλαγές στη μεθυλίωση που
σχετίζονται με την μείζονα
κατάθλιψη με την ελπίδα να
ομαλοποιήσουν τη διαδικασία
της κυτταρικής γήρανσης στα
προσβεβλημένα άτομα πριν
προχωρήσει.
Zougla.gr

Καρπούζι, ο μεγάλος άγνωστος
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Καρπούζι, ο μεγάλος άγνωστος. Έμφορτο
βιταμινών B, A και C, λυκοπένιο, β-καροτίνη.
Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για την αντιμετώπιση
του καρκίνου, των σοβαρών αφυδατώσεων, των
νεφρικών προβλημάτων και της αναιμίας.
Η μεγάλη κατανάλωση καρπουζιού, ενισχύει την
καρδιά, ενώ ανακουφίζει από τις καούρες. Μειώνει
την πίεση και βελτιώνει την κυκλοφορία του
αίματος, γιατί περιέχει αμινοξέα που χαλαρώνουν
τις αρτηρίες, ενώ δεν πρέπει να λησμονούμε τις
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του.
Μια κουταλιά σπόρους καρπουζιού σε ζεστό
νερό για δέκα λεπτά και μετά σουρώνουμε. Με
τις αντιβακτηριακές του τάσεις, εάν αλείψουμε
περιοχές του δέρματος που έχουν πρόβλημα, θα
δούμε σε μικρο διάστημα θεαματικές αλλαγές.
Ενδείκνυται επίσης στην αντιμετώπιση της
δυσκοιλιότητας, αλλά μην το παρακάνετε γιατί θα
φέρετε αντίθετα αποτελέσματα.
Πώς διαλέγουμε το καλό καρπούζι

τρόπους καθώς οι άνθρωποι
γερνούν, αλλά ο ρυθμός
αυτών των αλλαγών ποικίλλει
μεταξύ των ανθρώπων. Τα
πρότυπα μεθυλίωσης σε
άτομα με μείζονα κατάθλιψη
υποδηλώνουν ότι η κυτταρική
ηλικία τους ήταν, κατά μέσο
όρο, επιταχυνόμενη σε σχέση
με τα υγιή άτομα.
Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε
στο Translational Psychiatry, δείγματα αίματος από
άτομα με μείζονα κατάθλιψη
αναλύθηκαν για μοτίβα
μεθυλίωσης χρησιμοποιώντας
το ρολόι «GrimAge», έναν

μαθηματικό αλγόριθμο που
σχεδιάστηκε για να προβλέψει
την υπολειπόμενη διάρκεια
ζωής ενός ατόμου με βάση
τα μοτίβα κυτταρικής
μεθυλίωσης. Άτομα με μείζονα
κατάθλιψη έδειξαν σημαντικά
υψηλότερο σκορ GrimAge,
υποδηλώνοντας αυξημένο
κίνδυνο θνησιμότητας, σε
σύγκριση με υγιή άτομα της
ίδιας χρονολογικής ηλικίας
-κατά μέσο όρο περίπου δύο
χρόνια στο ρολόι GrimAge.
Τα άτομα με μείζονα
κατάθλιψη δεν έδειξαν
εξωτερικά σημάδια
παθολογίας που σχετίζονται

Τα ώριμα καρπούζια είναι πιο βαριά απ’ ότι
περιμένουμε. Προτιμήστε το καρπούζι να έχει
κοτσάνι. Στους ανοιχτόχρωμους λεκέδες το χρώμα
να είναι κιτρινωπό και όχι λευκό. Να μην είναι
πολύ γυαλιστερό, δείγμα ότι δεν έχει ωριμάσει
και ο ήχος που κάνει όταν το χτυπάμε να είναι
καμπανάτος.
Καλό και υγιεινό καλοκαίρι.

ΒΟΗΘΗΣΕ ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΠΕΝΘΗ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1946-2021

Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 17 Μαρτίου 2021
ο Σταμούλης Μιχαήλ.
Γεννήθηκε στη Χίο και
σε ηλικία 18 χρόνων έγυγε από
ένα ελληνικό καράβι
στο Μόντρεαλ με 40 δολλάρια
στην τσέπη, χωρίς φόβο και
έχοντας στο μυαλό του μεγάλα
όνειρα, έμαθε γρήγορα την
γλώσσα και σιγά -σιγά έγινε
εστιάτορας. ΄Ηρθε στο Νανάημο
και το 1977 άνοιξε το πρώτο
του εστιατόριο Chez Michel’s.
Μετακόμισε στο Βανκούβερ και
ηταν ιδιοκτήτης του Scoozis για
30 ολόκληρα χρόνια.
Στην θυγατέρα του και στους
υπόλοιπους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΠΗΤΕΡ

του πατέρα του και σε ηλικία 18
χρόνων ο Πήτερ μετανάστευσε
στον Καναδά όπου ήταν και
ο μεγαλύτερός του αδελφός
Γιάννης. Δούλεψε σε διάφορες
δουλειές στη Βρετανική
Κολομβία μέχρι που το 1967
εγκαταστάθηκε μόνιμα στο
Βανκούβερ εργάζοντας στα
εστιατόρια μέχρι που άνοιξαν
το «Οlympia Pizza» που έγινε
οικογενειακό έμβλημα και
ακολούθησαν τα επιτυχημένα
Night Club του Βανκούβερ.
Ο Πήτερ Κερασιώτης ήταν ένα
πολύ αγαπητό πρόσωπο
στην ελληνική παροικία, όπως
η οικογένειά του και τα αδέλφια
του με τις επιχειρήσεις των.
Ήταν μέλος στην Ελληνική
Κοινότητα Βανκούβερ και σε
όλους τους ομογενειακούς
συλλόγους. Ήταν πάντα
πρόθυμος να βοηθήσει
τον καθένα και να προσφέρει
την βοήθειά του σε όποιον του
ζητούσε. Γέμιζε η Μπρότγουέη
του Βανκούβερ με την παρουσία
του. Τον πρώτο Έλληνα που
έβλεπε ο κάθε ένας που πήγαινε
στην Μπρότγουεη το πρωή
ήταν ο Πήτερ Κερασιώτης
καθησμένος στο παράθυρο του
εστιατορίου OLYMPIA PIZZA.
O Πήτερ Κερασιώτης θα μείνει
για πάντα στη μνήμη
της ελληνικής μας παροικίας και
θα τον θυμούμαστε πάντα, γιατί
δεν έβλαψε και δεν πίκρανε
κανένα. Αγάπησε και αγαπήθηκε
απ’ όλους.

Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 8 Μαϊου 2021 ο Πήτερ
Κερασιώτης σε ηλίκία 77
χρόνων. Γεννήθηκε
στο Προκόπη Εύβοιας και ήταν
ο τέταρτος από το δέκα παιδιά
που είχαν αποκτήσει οι γονείς
του Βασίλης και Αναστασία
Κερασιώτης. Με την επιθυμία

Greek Orthodox Community
East Vancouver
office@goeastvan.ca

Dear Parishioners:
Christ is Risen! Χριστός Ανέστη!
With many positive strides in the
fight against COVID-19 in our province, the Provincial Health Officer
has given the green light for our
Church to be open again for indoor
worship. Therefore, starting this
Sunday, May 30, we will be holding
our services indoors.
The rules of the Variance are still
the same as those we had outdoors.
There are no seats available for
this Sunday, as they have all been
booked. If you would like to book
your seat for next Sunday, please
call the office to pre-register.
For those wishing to see the service
online, we will still be broadcasting
it on our website and Facebook.
Let us continue to pray for all those
suffering from COVID-19, along
with all the medical staff and families that encounter it every day. May
God keep us all safe!
Keep the Faith. Stay healthy. Welcome back.
Yours in the Risen Saviour,
Fr. Tim Rev.
Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
Sts. Nicholas and Dimitrios Greek
Orthodox Church Greek Orthodox
Community of East Vancouver
4541 Boundary Rd. | Vancouver,
BC | V5R 2N5 T: 604-438-6432 | F:
604-438-6400 Website | Facebook

Καλό σου ταξίδε φίλε Πήτερ
και σε ευχαριστούμε που με την
συνδρομή σου πάντα στήριξες
και σύ και τα αδέλφια σου την
εφημερίδα μας «ΓΝΩΜΗ».
Στην σύζυγό του για 48 χρόνια
Βίκη, στα παιδιά του Stacy
(Alex), Lee (Haroula), Troy (Tonia), Στα εγγόνια Dimitri, Peter,
Panaghioti, Eleytheria, Sofia &

Stella. Στην πεθερά Αναστασία,
αδελφή του Κατερίνα
(Γιώργος), στη νύφη του Frances, στα αδέλφια του Δημήτρη
(Jim), Γιώργος (Λούλα), Νίκος
(Εφη), Τιμολέον (Ελένη) και
στις οικογένειές τους, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ ΞΑΝΘΗ
1931-2021

Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 8 Μαϊου 2021 η Ξανθή
Στεφανάκη. Η Ξανθή
Στεφανάκη γεννήθηκε στην
Καρδίτσα το 1931. Το 1954 ήρθε
στον Καναδά με ένα πλοίο
της γραμμής Πειραια- ΧαλιφαξΝέα Υόρκη. Στο Χάλιφαξ
είχαν έρθει από την Ελλάδα
Νοσοκόμες που είχε ανάγκη ο
Καναδάς και μαζί με αυτές ήταν
και η Ξανθή που είχε σπουδάσει
Νοσοκόμα. Από το Χάλιφαξ η
Ξανθή βρέθηκε στο Μοντρεάλ,
κατόπιν στο Βανκούβε και στο
Νανάημο εργάστηκε Νοσοκόμα
στο Γενικό Νοσοκομείου
Νανάημο. Εκεί γνωρίστηκε
με έναν Υποπλοίαρχο του
Εμπορικού Ναυτικού Νίκο
Στεφανάκη από ένα ελληνικό
πλοίο που φόρτωνε στο
Νανάημο πανρεύονται κάνουν
δυό κόρες και μετακόμισαν στο
Βανκούβερ μόνιμα.

Η Ξανθή Στεφανάκη ήταν
η πρώτη Ελληνίδα που γνώρισα
όταν ήρθα από την Ελλάδα
στο Βανκούβερ, θυμάμαι ήταν
μεγάλη εβδομάδα το 1967 και
είχα επισκεφθεί ένα ελληνικό
πλοίο που φόρτωνε σιτάρι στο
Βανκούβερ και ο Καπετάνιος του πλοίου με ρώτησε
αν γνωρίζω κάποιον Νίκο
Στεφανάκη του είπα δεν
γνωρίζω αλλά θα κοιτάξω
στον τηλεφωνικό κατάλογο του
Βανκούβερ και θα του δώσω
τους χαιρετισμούς σου.
Πράγματι πήγα στο σπίτι και
στον τηλεφωνικό κατάλογο
βρήκα το όνομά του και
τον αριθμό του τηλεφώνου.
Πήρα τηλέφωνο και απάντησε
η Ξανθή, Νίκο Στεφανάκη. Μου
λέει είμαι η γυναίκα του ποιός
τον ζητεί. Της είπα την ιστορία
και μου απάντησε ότι ο Νίκος
ταξιδεύει είναι στα ρυμουλκά
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(Tug Boats) και θα έρθει σε
λίγες ημέρες. Κουβέντα
στην κουβέντα της είπα ότι είμαι
νεοφερμένος στο Βανκούβερ
και με κάλεσε να πάω με την
γυναίκα μου να κάνουμε μαζί
Πάσχα. Μια υπεροχή νοικοκυρά,
άπιαστη στην κουζίνα η Ξανθή,
στα φαγητά της όποιος και να
πήγαινε σπίτι της την θαύμαζε
πλούσια σε όλα και με πολύ
αγάπη στους επισκεπτες της,
όσο και ο Νίκος.
Αργότερα γνώρισα και
τον Νίκο Στεφανάκη, ένας
υπέροχος σύζυγος, πατέρας, και
φίλος. Ήταν Ανθυπολοχαγός
στο Καρπενήσι όταν είχαν
καταλάβει το Καρπενήσι οι
Αντάρτες το Γενάρι του 1949
και ευτυχώς αυτός και λίγοι
άλλοι στρατιώτες γλύτωσαν,
όπως μου είχε διηγηθεί αυτός
είχε διαφύγει προς το μέρος που
πηγαίνεις προς το Αγρίνιο.
Η κηδεία έγινε στον Ι.Ν.
του Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελενης στις 13 Μαϊου 2021,
1 μ.μ. στο Σούρεη και η ταφή
της στο Royal Oak Forest Lawn
Memorial Park, Burnaby.
Στις κόρες της Kelly (George),
Panagjota (George),
στα εγγόνια της Cleo (Georgia),Xanthi, Theofanis
(Brooke), Agoritsa, Nicolas
(Nikki), Anastasia, Xanthi και
στα δισέγγονα Alexia, Georgia,
Panagiota, Ariadne, ευχόμαστε
θερμά συλληπητήρια.

Η Ξανθή εργάστηκε για πολλά
χρόνια στο Νοσοκομείου του
Βανκούβερ “GRACE HOSPITAL” όπου και βοηθούσε
πολλές μητέρες ως διερμηνέας
τις αρχές του Καναδά που δεν
γνώριζαν καλά τη γλώσσα. Ήταν
Νοσοκόμα σε πολλές ελληνίδες
που γέννησαν στο Νοσοκομείο
αυτό και ήταν φίλοι με πολλές

Η αλήθεια για την Πατρίδα

- η αγάπη προς την Πατρίδα είναι πράξη Ελευθερίας (Συνέχεια από σελίδα 16)
εις θέση να αντιδράσει κατά των
εξοντωτικών μέτρων του πολιτικού
συστήματος. Εις την αρχαία Ελλάδα
ο φιλόσοφος Διογένης, κατά την
διάρκεια της ηλιόλουστης ημέρας,
έψαχνε με φανάρι να βρει ένα
άνθρωπο. Σήμερα, η αναγνωρισμένη
παγκοσμίως Πατρίδα μας, με την
μοναδική εις τον πλανήτη τεράστια
ηλιοφάνεια, αλλά και με τον
μεγαλύτερο Πολιτισμό, ψάχνει να
βρει Έλληνα για να την σώσει.
(Ιλιάδα Μ 243): «Εις οιωνός
άριστος αμύνεσθαι περί Πάτρης».
Θεόγνις (6ος αιών π. Χ.) : «Ουδέν
αρ’ ην φίλτερον άλλο Πατρίς».
Πατρίδα σημαίνει: πίστη, αγώνα,

μέχρι σήμερα.
Η Ξανθή ήταν αγαπητοί σε
όλους καθώς και ο σύζυγός της
Νίκος, ακούραστη
η Ξανθή πήγαινε εθελοντικά
στις οργανώσεις της εκκλησίας
και της κοινότητας. Ήταν
σύζυγος και μητέρα πρώτυπο.
Όταν πάντρεψε τις κόρες της,
σαν γιαγιά στα επτά εγγόνια
της και πέντε δισέγγονα
ήταν η απόλαυσή της να
τους μαγειρεύει και να τα
διασκεδάζει. Μετά τον θάνατο
του συζύγου της ασχολήθηκε με
τον κήπο της που αγαπούσε και
την οικογένειά της.

τόλμη, ρωμιοσύνη, ιστορία, δύναμη,
αγάπη. Η αγάπη προς την Πατρίδα
είναι πράξη Ελευθερίας!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

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

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Υποσημείωση:
Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού/
Ν. Ρεθύμνης) και θρακικής
καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει
εις την Ξάνθη. Σπούδασε ΠολιτικέςΟικονομικές Επιστήμες και
Κοινωνιολογία εις την Βόννη και
Ιστορία και Πολιτιστική κληρονομιά
εις την Αθήνα. Διετέλεσε επί
30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός
για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

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

$7,00.00

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

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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Set Sail with AHEPA and Celestyal!

Supreme President George G. Horiates is proud
to announce that after weeks of discussions regarding
the developing issue with Turkey, Celestyal Cruises has
eliminated services to the port of Kusadasi in Turkey!
After identifying that the AHEPA could not, in good conscience, visit a country which we have been boycotting
since 2019, we are pleased to say the new destination
replacing the Turkish stop is Patmos!
Patmos is a very beautiful and historic island of Greece.
St. John wrote the book of Revelation while on Patmos.
We are excited to promote the cruise on Celestyal which
is taking place after the conclusion of the AHEPA Convention.
The cruise will depart at 6PM on July 31 from Piraeus.
If your travel allows, please join other AHEPA members
on this wonderful trip. Celestyal Cruises is offering an
excellent discount for AHEPA members, and if you’re
unable to make this particular cruise, has a variety of
other cruises you can take advantage of at a discount.
See the attached flyer for the AHEPA discount code and
information about booking your cruise with the only
Greek owned cruise line in the Mediterranean!
ΓΝΩΜΗ - OPINION
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