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Biden recognizes Armenian genocide Με την ελληνική σημαία
στο τελευταίο του ταξίδι
ο πρίγκιπας Φίλιππος Ποιος ήταν ο ύστατος
ενεργός Έλληνας
πρίγκιπας
Aamer Madhani, Matthew Lee and
Zeynep Bilginsoy
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US President Joe Biden has formally recognized that the systematic
killings and deportations of hundreds of thousands of Armenians
by Ottoman Empire forces in the
early 20th century were “genocide”
– using a term for the atrocities that
his White House predecessors have
avoided for decades over concerns
of alienating Turkey.

With the acknowledgement, Biden
followed through on a campaign
European Union leaders may have hailed Joe Biden’s election as the return of
promise he made a year ago Satura more traditional president to the White House, but this does not mean
day – the annual commemoration of the transatlantic alliance will pick up where it left off before Donald Trump. [AP]
Armenian Genocide Remembrance
Day – to recognize that the events
of 1915 to 1923 were a deliberate effort to wipe out Armenians.

1704-2021

Biden used a presidential proclamation to make the pronouncement. While previous presidents have
offered somber reflections of the dark moment in history via remembrance day proclamations, they have
studiously avoided using the term genocide out of concern that it would complicate relations with Turkey
– a NATO ally and important power in the Middle East.
But Biden campaigned on a promise to make human rights a central guidepost of his foreign policy. He
argued when making the campaign pledge last year that failing to call the atrocities against the Armenian
people a genocide would pave the way for future mass atrocities. An estimated 2 million Armenians were
deported and 1.5 million were killed in the events known as Metz Yeghern.
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu immediately criticized Biden’s statement.
“”Words cannot change history or rewrite it,” he said in a tweet. “We will not be given lessons on our
history from anyone. Political opportunism is the biggest betrayal of peace and justice. We completely
reject this statement that is based on populism. #1915Events”
During a telephone call Friday, Biden informed Turkish President Recep Tayyip Erdogan of his plan to
issue the statement, said a person familiar with the matter who was not authorized to publicly discuss the
private conversation and spoke on the condition of anonymity.
The US and Turkish governments, in separate statements following Biden and Erdogan’s call, made no
mention of the American plan to recognize the Armenian genocide. But the White House said Biden told
Erdogan he wants to improve the two countries’ relationship and find “effective management of disagreements.” The two also agreed to hold a bilateral meeting at the NATO summit in Brussels in June.
In Armenia on Saturday, people streamed to the hilltop complex in Yerevan, the capital, that memorializes the victims. Many laid flowers around the eternal flame, creating a wall of blooms two meters (seven
feet) high.
Armenian Deputy Foreign Minister Avet Adonts, speaking at the memorial before Biden issued his
proclamation, said a US president using the term genocide would “serve as an example for the rest of the
civilized world.”
Biden’s call with Erdogan was his first since taking office more than three months ago. The delay had
become a worrying sign in Ankara; Erdogan had good rapport with former President Donald Trump and
had been hoping for a reset despite past friction with Biden.
Erdogan reiterated his long-running claims that the US is supporting Kurdish fighters in Syria who are
affiliated with the Iraq-based Kurdistan Workers’ Party, known as the PKK. The PKK has led an insurgency against Turkey for more than three decades. In recent years, Turkey has launched military operations against PKK enclaves in Turkey and in northern Iraq and against US-allied Syrian Kurdish fighters.
The State Department has designated the PKK a terrorist organization but has argued with Turkey over
the group’s ties to the Syrian Kurds.
According to the Turkish government statement after the call, Erdogan also raised concerns about the
presence in the United States of cleric Fethullah Gulen, who is accused by Turkey of orchestrating a
failed 2016 coup attempt. Gulen, who has lived in Pennsylvania since the late 1990s, denies involvement
in the coup.
Biden, during the campaign, drew ire from Turkish officials after an interview with The New York Times
in which he spoke about supporting Turkey’s opposition against “autocrat” Erdogan. In 2019, Biden accused Trump of betraying US allies, following Trump’s decision to withdraw troops from northern Syria,
which paved the way for a Turkish military offensive against the Syrian Kurdish group. In 2014, when
he was vice president, Biden apologized to Erdogan after suggesting in a speech that Turkey helped facilitate the rise of the Islamic State group by allowing foreign fighters to cross Turkey’s border with Syria.
Lawmakers and Armenian American activists have been lobbying Biden to make the genocide announcement on or before remembrance day.
Salpi Ghazarian, director of the University of Southern California’s Institute of Armenian Studies, said
the recognition of genocide would resonate beyond Armenia and underscore Biden seriousness about
respect for human rights as a central principle in his foreign policy.
“Within the United States and outside the United States, the American commitment to basic human
values has been questioned now for decades,” she said. “It is very important for people in the world to
continue to have the hope and the faith that America’s aspirational values are still relevant, and that we
can in fact do several things at once. We can in fact carry on trade and other relations with countries
while also calling out the fact that a government cannot get away with murdering its own citizens.”
[AP]

Την περασμένη Παρασκευή, 09.04.2021, «έφυγε» από τη ζωή
μόλις δυο μήνες πριν συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής, βυθίζοντας
στο πένθος την επί 73 χρόνια σύζυγό του, Βασίλισσα Ελισάβετ και
την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, ο πρίγκιπας Φίλιππος και
τελευταίος ουσιαστικά εν ενεργεία Έλληνας “γαλαζοαίματος”.
Σήμερα (17-04-2021) κηδεύτηκε και με την ελληνική σημαία στον
τετραπλό θυρεό του που καταδεικνύει την καταγωγή του σε μια
τελετή που μεταδόθηκε σε όλο τον πλανήτη καταδεικνύοντας για
άλλη μια φορά την δύναμη του Ελληνισμού.
Στο άνω αριστερό τμήμα τρεις λέοντες συμβολίζουν την καταγωγή
από τη Δανία, δίπλα η ελληνική σημαία, κάτω αριστερά οι άσπρες
και μαύρες λωρίδες είναι το έμβλημα των Μαουντμπάτεν και κάτω
δεξιά ένα κάστρο με τρεις πύργους, το σύμβολο του Εδιμβούργου.
Και ο θυρεός του εκτός από την ελληνική σημαία, έχει τον ένα από
τους δύο Ηρακλειδείς του θυρεού
του τέως βασιλικού ελληνικού
οίκου :
Το φέρετρο του δούκα του
Εδιμβούργου θα μεταφερθεί
στο παρεκκλήσι μέσα σε μια
τροποποιημένη ειδικά για αυτή
την ημέρα Land Rover, στον
σχεδιασμό της οποίας είχε
συμμετάσχει και ο ίδιος.
Ο Πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας
του Εδιμβούργου γεννήθηκε

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Γενοκτονία των Αρμενίων:

Η αναφορά Μπάιντεν σε Κωνσταντινούπολη και
όχι Istanbul
24.04.2021
Η δήλωση Μπάιντεν μέσω του Λευκού Οίκου για
την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων
αναφέρεται στην Κωνσταντινούπολη και όχι
σε Instanbul
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Ιστορική στιγμή: Ο Μπάιντεν αναγνώρισε
τη γενοκτονία των Αρμενίων
«Δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε να επαναληφθεί μια τέτοια
θηριωδία» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος
Τζο Μπάιντεν, όπως ήδη είχε προαναγγελθεί από τον Λευκό Οίκο.
«Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, θυμόμαστε τις ζωές όλων εκείνων που πέθαναν
στη γενοκτονία των Αρμενίων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε ξανά μια τέτοια θηριωδία», τονίζει
αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Ξεκινώντας στις 24 Απριλίου 1915, με τη σύλληψη Αρμενίων διανοουμένων και
ηγετών της κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη από τις οθωμανικές αρχές, ενάμισι
εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν στον θάνατο σε
μια εκστρατεία εξόντωσης. Τιμούμε τα θύματα της Meds Yeghern (σ.σ.: η Αρμενική
Γενοκτονία στα αρμενικά), έτσι ώστε οι φρικαλεότητες που συνέβησαν να μην
ξεχαστούν ποτέ από την ιστορία. Και θυμόμαστε ώστε να παραμείνουμε πάντα σε
εγρήγορση ενάντια στην καταστροφική επίδραση του μίσους σε όλες τις μορφές του»,
προσθέτει.
«Από αυτούς που επέζησαν, οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να βρουν νέα σπίτια και
νέες ζωές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με
δύναμη και ανθεκτικότητα, ο αρμενικός λαός επέζησε και ανοικοδόμησε την κοινότητά
του. Εδώ και τόσες δεκαετίες οι Αρμένιοι μετανάστες έχουν εμπλουτίσει τις Ηνωμένες
Πολιτείες με αμέτρητους τρόπους, αλλά δεν έχουν ξεχάσει ποτέ την τραγική ιστορία
που έφερε τόσο πολλούς από τους προγόνους τους στις ακτές μας. Τιμούμε την ιστορία
τους. Καταλαβαίνουμε τον πόνο τους. Επιβεβαιώνουμε την ιστορία. Το κάνουμε αυτό
όχι για να κατηγορήσουμε, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι αυτό που συνέβη δεν θα
επαναληφθεί ποτέ».
«Σήμερα, καθώς θρηνούμε για ό,τι χάθηκε, ας στρέψουμε επίσης τα μάτια μας
στο μέλλον – προς τον κόσμο που θέλουμε να χτίσουμε για τα παιδιά μας. Ένας
κόσμος που δεν θα στιγματίζεται από τα δεινά της μισαλλοδοξίας και της έλλειψης
ανεκτικότητας, όπου θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπου όλοι
οι άνθρωποι θα μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
Ας ανανεώσουμε την κοινή μας αποφασιστικότητα να αποτρέψουμε μελλοντικές
φρικαλεότητες οπουδήποτε στον κόσμο. Και ας συνεχίσουμε τη γατρειά των
τραυμάτων και τη συμφιλίωση για όλους τους ανθρώπους του κόσμου», υπογραμμίζει
στο μήνυμά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
«Ο αμερικανικός λαός τιμά όλους εκείνους τους Αρμένιους που χάθηκαν στη
γενοκτονία που έγινε 106 χρόνια πριν», καταλήγει ο Μπάιντεν.
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Με την ελληνική σημαία στο τελευταίο του ταξίδι
ο πρίγκιπας Φίλιππος - Ποιος ήταν ο ύστατος
ενεργός Έλληνας πρίγκιπας
(Συνέχεια από σελίδα 1)
στο ανάκτορο του Μον
Ρεπό στην Κέρκυρα στις 10
Ιουνίου 1921 και έλαβε το
όνομα Πρίγκιπας Φίλιππος της
Ελλάδος και της Δανίας.
Η οικογένειά του εξορίστηκε
από τη χώρα όταν εκείνος
ήταν ακόμη βρέφος μετά την
μικρασιατική καταστροφή και
την επαναφορά του Ε.Βενιζέλου.

Μαουντμπάττεν, κατά τη
διάρκεια του Α’Παγκόσμιου
Πολέμου.
Ο Φίλιππος και η μητέρα του
μετέβησαν στο Λονδίνο για
την κηδεία, όμως ο πατέρας
του Ανδρέας δεν παρέστη,
βρισκόμενος στο μικρασιατικό
μέτωπο.

εγκαταστάθηκε στο Παρίσι
σε ένα σπίτι που τους
παραχωρήθηκε από την πλούσια
θεία του Φιλίππου, Μαρία.
Επειδή έφυγε από την Ελλάδα
στη βρεφική του ηλικία, δεν
απέκτησε καλή γνώση της
ελληνικής γλώσσας.
Το 1992 είχε δηλώσει ότι
μπορούσε να καταλάβει αρκετά
από την ελληνική γλώσσα.
Έχοντας εκπαιδευτεί στη
Γαλλία, τη Γερμανία και το
Ηνωμένο Βασίλειο, κατετάγη σε
ηλικία 18 ετών στο βρετανικό
Βασιλικό Ναυτικό, το 1939.
Από τον Ιούλιο του 1939 άρχισε
να αλληλογραφεί με τη 13χρονη
τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ,
η οποία ήταν μακρινή ξαδέλφη
του, την οποία είχε συναντήσει
για πρώτη φορά το 1934. Κατά
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου υπηρέτησε στο
βρετανικό Στόλο Μεσογείου και
στο βρετανικό Στόλο Ειρηνικού.
Μετά τον πόλεμο, ο Φίλιππος
πήρε την απαιτούμενη άδεια από
το Γεώργιο ΣΤ΄ προκειμένου να
παντρευτεί την Ελισάβετ.

Συγκεκριμένα ήταν ο μόνος γιος
και το πέμπτο παιδί του Ανδρέα
της Ελλάδας και της Αλίκης του
Μπάττενμπεργκ. Οι τέσσερις
μεγαλύτερες αδελφές του
Φίλιππου ήταν η Μαργαρίτα,
η Θεοδώρα, η Καικιλία και η
Σοφία. Βαπτίσθηκε Χριστιανός
Ορθόδοξος με αναδόχους την
γιαγιά Σύντομα μετά από τη
γέννηση του Φιλίππου,
ο μητρικός παππούς
του, Λουδοβίκος του
Μπάττενμπεργκ, μετέπειτα
γνωστός ως Λούις
Μαουντμπάττεν, Μαρκήσιος
του Μίλφορντ Χέιβεν, πέθανε
στο Λονδίνο.
Ο Λουδοβίκος ήταν
πολιτογραφημένος ως Βρετανός
υπήκοος, ο οποίος είχε αρνηθεί
τους γερμανικούς τίτλους του
και είχε υιοθετήσει το επώνυμο

Ο πόλεμος τερματίστηκε με την
ήττα της Ελλάδας και, στις 21
Σεπτεμβρίου 1922, ο θείος του
Φιλίππου, Κωνσταντίνος Α΄,
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
το θρόνο, ενώ ο πατέρας του
συνελήφθη από το στρατιωτικό
καθεστώς που είχε επιβληθεί
στην Αθήνα.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου
έτους, αποφασίστηκε
η εξορία του πρίγκιπα
Ανδρέα από την Ελλάδα.
Το βρετανικό πολεμικό πλοίο
HMS Calypso παρέλαβε την
οικογένεια του Ανδρέα, με
το Φίλιππο να μεταφέρεται
ασφαλώς μέσα από ένα
αυτοσχέδιο κρεβατάκι
φτιαγμένο από κουτιά φρούτων.
Αρχικά η οικογένεια

Πριν από την επίσημη
ανακοίνωση του αρραβώνα
τους, εγκατέλειψε τους
ελληνικούς και δανικούς
βασιλικούς του τίτλους και έγινε
Βρετανός υπήκοος, υιοθετώντας
το επώνυμο Μαουντμπάττεν των
παππούδων του από την πλευρά
της μητέρας του.
Η κηδεία έγινε στο παρεκκλήσι
του Αγίου Γεωργίου, στο
Κάστρο του Ουίνδσορ.
Με δάκρυα στα μάτια και
το κεφάλι σκυμμένο ως
ένδειξη σεβασμού η βασίλισσα
Ελισάβετ καθώς συνόδευε
το φέρετρο του συζύγου
της, πρίγκιπα Φίλιππου,
στο τελευταίο του ταξίδι
από το κάστρο Γουίνδσορ
στο παρεκκλήσι του Αγίου
Γεωργίου για την κηδεία
του δούκα του Εδιμβούργου.

Ακολουθώντας, πίσω από το
φέρετρο ήταν η βασιλική πομπή,
με επικεφαλής τα παιδιά του
πρίγκιπα Φίλιππου, πρίγκιπα
Κάρολο – ο οποίος ήταν επίσης
συγκινημένος -, η πριγκίπισσα
Άννα, ο πρίγκιπας Άντριου και
ο πρίγκιπας Έντουαρντ.
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Τα εγγόνια, συμπεριλαμβανομένων των πρίγκιπα Χάρι και
Γουίλιαμ ακολούθησαν, αν και
ανάμεσά τους μπήκε ο ξάδερφός
τους, Πίτερ Φίλιπς.
Πηγή: H Καθημερινή

Το παρασκήνιο της σύλληψης του Γιάννη Λαγού
στις Βρυξέλλες – Πού σχεδίαζε να διαφύγει
Πότε θα εκδοθεί στην Ελλάδα
Σε στενό κλοιό από τις αστυνομικές αρχές βρισκόταν τις τρεις τελευταίες
ημέρες ο καταδικασμένος ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός, που συνελήφθη
σήμερα (27/4) στο σπίτι του στις Βρυξέλλες.
Σε βάρος του ευρωβουλευτή, που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών
για την δράση του στην Χρυσή Αυγή, εκτελέστηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα
σύλληψης που εκδόθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές οι οποίες
εξέδωσαν και «ερυθρά αγγελία».
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι ελληνικές αρχές είχαν
επικοινωνήσει από το περασμένο Σάββατο με την βελγική αστυνομία και με
την Interpol, προκειμένου να βρίσκονται σε εγρήγορση για τη σύλληψή του.
Μάλιστα οι βελγικές αρχές τον παρακολουθούσαν σε 24ωρη βάση.
Ο κλοιός γύρω από τον Λάγο έσφιξε ακόμη περισσότερο μετά τις
πληροφορίες ότι θα δοκίμαζε να διαφύγει στη Νορβηγία όπου και
ενδεχομένως θα ζητούσε πολιτικό άσυλο.
Ο Έλληνας υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επικοινώνησε
για το θέμα με τους ομολόγους του σε Νορβηγία, Δανία και Βέλγιο και
στη συνέχεια δόθηκαν εντολές στα βελγικά στελέχη στα σύνορα και το
αεροδρόμιο, εάν τον εντοπίσουν να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες
αρχές.
Πότε θα εκδοθεί στην Ελλάδα
Μετά τη σύλληψή του μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την επιστροφή του
στην Ελλάδα. Οι διαδικασίες κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς προκειμένου
ο Γιάννης Λαγός να οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής θα βρίσκεται για 48 ώρες στα κρατητήρια
βελγικού αστυνομικού τμήματος και ακολούθως να βρεθεί ενώπιον δικαστή
ο οποίος και θα αποφασίσει εάν θα εκδοθεί ή όχι στην Ελλάδα.
Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξει και καθυστέρηση της άφιξης του
στην Ελλάδα καθώς έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις στο ένταλμα
σύλληψής του σύμφωνα με την Βελγική νομοθεσία, καθώς συνελήφθη στις
Βρυξέλλες.
Πόσα χρήματα θα συνεχίσει να παίρνει
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Λαγός δεν χάνει πλήρως τα προνόμια που
έχει ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς θα συνεχίσει να
λαμβάνει 6.800 ευρώ το μήνα ως αποζημίωση (έτσι αποκαλείται ο μισθός
του ευρωβουλευτή, όπως άλλωστε και του κάθε Έλληνα βουλευτή) και
κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίζει να λαμβάνει αποζημίωση και για τη
διατήρηση του γραφείου του στις Βρυξέλλες που είναι άλλα 4.300 ευρώ
το μήνα. Συνολικά δηλαδή ακόμη και εάν βρεθεί στο κελί, θα παίρνει
τουλάχιστον 11.100 ευρώ σε μηνιαία βάση.
Η μόνη περίπτωση να σταματήσει να πληρώνεται από τους Ευρωπαίους
φορολογούμενους πολίτες είναι να καταδικαστεί αμετάκλητα.

HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
4500 Arbutus Street, Vancouver , B.C.V6J 4A2 Tel: 604-266-7148
www.helleniccommunity.org

Eκ μέρους του π. Νικολάου, π. Γεωργίου, του Προέδρου και του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας, της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
του Αγίου Γεωργίου και του Προσωπικού της Κοινότητας και
Εκκλησίας μας
ευχόμαστε σε όλη την ομογένεια

Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη

και
η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει
σε όλους ψυχική γαλήνη, υγεία και οικογενειακή ευτυχία .
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ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
Αρμενία: Πολύ ισχυρό βήμα H ΓΝΩΜΗΤΩΝ
ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
προς την ιστορική αλήθεια
η αναγνώριση από τις ΗΠΑ Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τη Γενοκτονία των Αρμενίων
της Γενοκτονίας
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021

24.04.21

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν χαιρέτισε
σήμερα την ιστορική απόφαση του Τζο Μπάιντεν να
αναγνωρίσει επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων.
Ο Πασινιάν ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σε μια
ανάρτηση στο Facebook για αυτό το “πολύ ισχυρό βήμα
προς τη δικαιοσύνη και την ιστορική αλήθεια”, και το οποίο
προσφέρει “ανεκτίμητη υποστήριξη στους απογόνους
των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων“.

Στις 12 ακριβώς ώρα ΗΠΑ
ο Τζο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος
αμερικάνος πρόεδρος που
χαρακτήρισε τη σφαγή των
Αρμενίων ως Γενοκτονία.
Ο πρόεδρος εκπλήρωσε έτσι την
προεκλογική του δέσμευση, ενώ
είχε ενημερώσει σχετικά με χθεσινό
του τηλεφώνημα τον τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η σχετική ανακοίνωση έγινε από
τον Λευκό Οίκο. Ο Τζο Μπάιντεν
ανέφερε στο επίσημο κείμενό του
τον όρο “Κωνσταντινούπολη”, αντί
για Ινσταμπούλ, αναφερόμενος
στα γεγονότα της Γενοκτονίας του
1915Πρόκειται για σαφή πολιτικήγεωπολιτική τοποθέτηση του
αμερικανού προέδρου.
Η δήλωση του Τζο Μπάιντεν για
τη Γενοκτονία των Αρμενίων:

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας αποτελεί “ένα ενθαρρυντικό
παράδειγμα για όλους εκείνους που θέλουν να
οικοδομήσουν μια δίκαιη και ανεκτική διεθνή κοινωνία”,
πρόσθεσε ο επικεφαλής της αρμενικής κυβέρνησης.
Σε επιστολή του προς τον Τζο Μπάιντεν, ο Νικόλ Πασινιάν
αναφέρει: “Ο λαός της Αρμενίας και οι Αρμένιοι σε όλο
τον κόσμο δέχονται με μεγάλο ενθουσιασμό και χαιρετίζουν
το μήνυμά σας
… Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων είναι
σημαντική όχι μόνο ως φόρος τιμής στο 1,5 εκατομμύριο
των αθώων θυμάτων, αλλά και σε σχέση με την πρόληψη
της επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων κατά της
ανθρωπότητας”.
Ο Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε σήμερα τη γενοκτονία
των Αρμενίων και έγινε ο πρώτος πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών που χαρακτηρίζει έτσι το θάνατο
1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων που σφαγιάστηκαν από
την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1915.
Περισσότερες από είκοσι χώρες έχουν αναγνωρίσει επίσημα
αυτή τη γενοκτονία.
topontiki.gr

HELLENIC CANADIAN

SENIOR’S SOCIETY OF
METROPOLITAN VANCOUVER
3295 East 23rd Avenue, Vancouver, B.C. V5R 1B6
Tel: 604-568-3994

O Πρόεδρος και το Δοικητικό Συμβούλιο, εύχεται
στα μέλη και σε όλους τους Έλληνες της παροικίας

«Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα,
θυμόμαστε τις ζωές όλων εκείνων
που πέθαναν στη γενοκτονία
των Αρμενίων της Οθωμανικής
εποχής και δεσμευόμαστε να
αποτρέψουμε να ξανασυμβεί μια
τέτοια θηριωδία. Ξεκινώντας
στις 24 Απριλίου 1915, με τη
σύλληψη Αρμενίων διανοουμένων
και ηγετών της κοινότητας
στην Κωνσταντινούπολη από
οθωμανικές αρχές, ενάμισι
εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν,
σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν στον
θάνατό τους σε μια εκστρατεία
εξόντωσης.
Τιμούμε τα θύματα των Meds
Yeghern (σ.σ. η Γενοκτονία των
Αρμενίων στα αρμένικα), έτσι
ώστε οι φρικαλεότητες του να
μην χαθούν ποτέ στην ιστορία.
Και τις θυμόμαστε έτσι ώστε να
παραμείνουμε πάντα σε εγρήγορση
ενάντια στη διαβρωτική επίδραση
του μίσους σε όλες τις μορφές του.
Από αυτούς που επέζησαν,
οι περισσότεροι αναγκάστηκαν
να βρουν νέα σπίτια και
νέες ζωές σε όλο τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων των
Ηνωμένων Πολιτειών. Με δύναμη
και ανθεκτικότητα, ο Αρμενικός
λαός επέζησε και ανοικοδόμησε την
κοινότητά του.
Στο πέρασμα των δεκαετιών
οι Αρμένιοι μετανάστες έχουν
εμπλουτίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες
με αμέτρητους τρόπους, αλλά δεν
έχουν ξεχάσει ποτέ την τραγική
ιστορία που έφερε τόσους πολλούς
από τους προγόνους τους στις
ακτές μας. Τιμούμε την ιστορία
τους. Βλέπουμε αυτόν τον πόνο.
Επιβεβαιώνουμε την ιστορία.
Το κάνουμε αυτό όχι για να
απευθύνουμε κατηγορίες, αλλά για
να διασφαλίσουμε ότι αυτό που
συνέβη δεν θα επαναληφθεί ποτέ.
Σήμερα, καθώς θρηνούμε για ό, τι
χάθηκε, ας στρέψουμε επίσης τα
μάτια μας στο μέλλον – προς τον
κόσμο που θέλουμε να χτίσουμε

για τα παιδιά μας. Ένας κόσμος
ακηλίδωτος από τα καθημερινά
δεινά της μισαλλοδοξίας και, όπου
γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα
δικαιώματα και όπου όλοι
οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν
τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και
ασφάλεια.
Ας ανανεώσουμε την κοινή μας
αποφασιστικότητα να αποτρέψουμε
μελλοντικές φρικαλεότητες από
οπουδήποτε στον κόσμο. Και ας
συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τη
θεραπεία και τη συμφιλίωση για
όλους τους ανθρώπους του κόσμου.
Ο αμερικανικός λαός τιμά όλους
εκείνους τους Αρμένιους που
χάθηκαν στη γενοκτονία που
ξεκίνησε πριν από 106 χρόνια
σήμερα».
Οργισμένη τουρκική αντίδραση
Άμεση ήταν η αντίδραση
από το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών, που σε ανακοίνωση
του αποδοκιμάζει την εξέλιξη. Ο
ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου ανέφερε οργισμένα
ότι «Κανένας δεν θα μας δώσει
μάθημα για την Ιστορία μας»
και έκανε λόγο για «πολιτικό
καιροσκοπισμό και προδοσία
εναντίον της ειρήνης και της
δικαιοσύνης»... «Τα λόγια δεν
μπορούν να αλλάξουν την Ιστορία»,
τόνιζε, προσθέτοντας ότι απορρίπτει
την ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση του τουρκικού
ΥΠΕΞ:

«Είναι σαφές ότι η δήλωση δεν
έχει επιστημονική ούτε νομική
βάση, αλλά ούτε και στηρίζεται από
στοιχεία. Όσον αφορά στα γεγονότα
του 1915, δεν πληρούνται καμία από
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για
τη χρήση του όρου “Γενοκτονία”,
όπως ορίζεται αυστηρά από το
διεθνές δίκαιο.
Η φύση των γεγονότων δεν αλλάζει
ανάλογα με τα τρέχοντα πολιτικά
κίνητρα των πολιτικών ή τις
εσωτερικές πολιτικές συγκυρίες.
Μια τέτοια στάση εξυπηρετεί μόνο
μια χυδαία παραμόρφωση της
ιστορίας», αναφέρει το υπουργείο
Εξωτερικών.
Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών, η δήλωση Μπάιντεν
δεν θα έχει άλλες επιπτώσεις
πέραν της πόλωσης των εθνών
και την παρεμπόδιση της ειρήνης
και της σταθερότητας στην
περιοχή. Μάλιστα προσθέτει
ότι η αμερικανική αναγνώριση
«που διαστρεβλώνει τα ιστορικά
γεγονότα, δεν θα γίνει ποτέ
αποδεκτή στη συνείδηση του
τουρκικού λαού και θα ανοίξει
βαθιά πληγή που υπονομεύει την
αμοιβαία εμπιστοσύνη και φιλία».

λάθος, που δεν εξυπηρετεί κανέναν
σκοπό πέρα από το να ικανοποιήσει
ορισμένους πολιτικούς κύκλους
και να υποστηρίξει τις προσπάθειες
για την καθιέρωση ειρηνικής
συνύπαρξης στην περιοχή, ειδικά
μεταξύ τουρκικών και αρμενικών
εθνών, εξυπηρετώντας την
ατζέντα εκείνων των κύκλων που
προσπαθούν να προκαλέσουν
εχθρότητα» καταλήγει.
Η εφημερίδα Yeni Safak που
εκφράζει τις απόψεις του
κυβερνώντος κόμματος του
Ερντογάν καθώς και αυτές
της προεδρίας της Τουρκικής
Δημοκρατίας σε πρωτοσέλιδό
της στη διαδικτυακή της έκδοση
αναφέρει: «Δεν θα πάρουμε
μαθήματα Ιστορίας από κανέναν
για την πατρίδα μας».
Πολύ λακωνική η εφημερίδα
Hurriet έχει τίτλο «Είπε τη λέξη
Γενοκτονία», αναφερόμενη στον
Τζο Μπάιντεν. Δηλαδή, η έγκυρη
εφημερίδα εστίασε στον όρο που
χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των
ΗΠΑ που μέχρι τώρα ήταν ταμπού
στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις...
Η Αρμενία χαιρετίζει
την εξέλιξη
Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας
Νικόλ Πασινιάν χαιρέτισε σήμερα
την ιστορική απόφαση του Τζο
Μπάιντεν να αναγνωρίσει επίσημα
τη γενοκτονία των Αρμενίων.
Ο Πασινιάν ευχαρίστησε τον
πρόεδρο των ΗΠΑ σε μια ανάρτηση
στο Facebook για αυτό το “πολύ
ισχυρό βήμα προς τη δικαιοσύνη και
την ιστορική αλήθεια”, και το οποίο
προσφέρει “ανεκτίμητη υποστήριξη
στους απογόνους των θυμάτων της
Γενοκτονίας των Αρμενίων”.
Η αναγνώριση της γενοκτονίας
αποτελεί “ένα ενθαρρυντικό
παράδειγμα για όλους εκείνους που
θέλουν να οικοδομήσουν μια δίκαιη
και ανεκτική διεθνή κοινωνία”,
πρόσθεσε ο επικεφαλής της
αρμενικής κυβέρνησης.
Σε επιστολή του προς τον Τζο
Μπάιντεν, ο Νικόλ Πασινιάν
αναφέρει: “Ο λαός της Αρμενίας
και οι Αρμένιοι σε όλο τον κόσμο
δέχονται με μεγάλο ενθουσιασμό
και χαιρετίζουν το μήνυμά σας...
Η αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Αρμενίων είναι σημαντική
όχι μόνο ως φόρος τιμής στο 1,5
εκατομμύριο των αθώων θυμάτων,
αλλά και σε σχέση με την πρόληψη
της επανάληψης παρόμοιων
εγκλημάτων κατά
της ανθρωπότητας”.
Zougla.gr

«Καλούμε τον Αμερικανό πρόεδρο
να διορθώσει αυτό το σοβαρό

ORDER OF AHEPA

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ

“Golden West” District #26
105-4500 Arbutus Street, Vancouver B.C.,
V6J 4A2
O Eπαρχιακός Κυβερνήτης κ. Γιώργος Βασσίλας,
οι αξιωματικοί της οργάνωσης και οι Θυγατέρες
της Πηνελόπης, εύχονται στα μέλη της οργάνωσης
και σε όλη την παροικία

Χριστός Ανέστη
Χρόνια Πολλά
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Διαβάστε το σχετικό παλαιό αφιέρωμα
του zougla.gr:

Γενοκτονία των Αρμενίων:
Ο Ευφράτης είναι ακόμα
κόκκινος
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Γενοκτονία: η προσχεδιασμένη, συστηματική και ολοκληρωτική
εξόντωση φυλής ή έθνους: (η) – των Αρμενίων από
τους Τούρκους – (η) των Εβραίων από τους Ναζί (Λεξικό
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας).
Ήταν η 24η Απριλίου 1915 (η «Κόκκινη Κυριακή», για τους
Αρμένιους), όταν οι οθωμανικές αρχές συνέλαβαν 250 επιφανείς
Αρμένιους της Κωνσταντινούπολης. Επρόκειτο μόνο για την πρώτη
πράξη ενός από τα συγκλονιστικότερα και πιο προσβλητικά για τον
ανθρώπινο πολιτισμό δράματα που έμελλε να χαράξει ανεξίτηλα την
πορεία ενός αρχαίου έθνους, που παραλίγο να χαθεί στη λήθη της
ιστορίας.
Περίπου 1.500.000 άνθρωποι (σε σύνολο 3.000.000 Αρμενίων
που διαβιούσαν στα ανατολικά, κυρίως, της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας) σκοτώθηκαν από μαχαίρι, από κούραση στα
καταναγκαστικά έργα,
κάηκαν μαζικά ζωντανοί,
πνίγηκαν στη Μαύρη
Θάλασσα ή στον Ευφράτη,
ή χάθηκαν στην έρημο της
Συρίας στις αναγκαστικές
«πορείες θανάτου» που τους
επέβαλλε η πολιτική των νέοΤούρκων.

Ο Πέρης Ασκούνης και
η οικογένειά του, εύχονται
στους πελάτες και
στην Ελληνική Παροικία

Εκατοντάδες χιλιάδες
έχασαν τη ζωή τους στις
‘πορείες θανάτου’ που
επιβλήθηκαν από τους
Οθωμανούς

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μαρτυρίες γιατρών και επιστημόνων για μαζικές εξοντώσεις
με τοξικά αέρια, υπερβολικής χορήγησης μορφίνης στα αθώα
θύματα, ακόμα και η σκόπιμη διασπορά του τύφου μέσω της
υποχρεωτικής ένεσης μολυσμένου αίματος, συνθέτουν μακάβρια
το «Μεγάλο Έγκλημα», όπως αποκαλούσαν αρχικά οι επιζώντες
Αρμένιοι τα γεγονότα. Σύμφωνα με αναφορές, δημιουργήθηκαν 25
στρατόπεδα συγκέντρωσης στα σύνορα με το Ιράκ από τα οποία
ελάχιστοι γλίτωσαν. Ίδια κίνητρα κι ίδιες μέθοδοι που δυστυχώς δεν
συνέβησαν μόνο μια φορά στον 20ο αιώνα.
Καμία διάκριση δεν έγινε μεταξύ ανδρών, γυναικών, παιδιών και
ηλικιωμένων. Οι σφαγές, η κακοποίηση και οι βιασμοί γίνονταν σε
ημερήσια διάταξη, καθώς οι Αρμένιοι σε όλα τα μήκη και πλάτη
της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έπρεπε να εξαφανιστούν,
στο πλαίσιο του δόγματος του «παντουρκισμού», της δημιουργίας
δηλαδή ομοιογενούς τουρκικού πληθυσμού στην πολυσύνθετη αλλά
καταρρέουσα αυτοκρατορία.
Τούρκοι στρατιώτες επιτηρούν τα αποτελέσματα του έργου τους
«Η φριχτή μυρωδιά της καμένης σάρκας αναδυόταν για πολλές
μέρες μετά τους εμπρησμούς», περιγράφουν Τούρκοι οι οποίοι
έζησαν ως παρατηρητές τα γεγονότα, σε αρμένικα χωριά που
κάηκαν ολοσχερώς μαζί τους κατοίκους τους.
Άλλοι χριστιανικοί πληθυσμοί, όπως οι Έλληνες (Πόντιοι) και οι
Ασσύριοι εκδιώχθηκαν με αντίστοιχη φρικαλέα βιαιότητα, με τα
θύματα και σε αυτές τις κοινότητες να ανέρχονται σε εκατοντάδες
χιλιάδες (στη Γενοκτονία των Ποντίων που έλαβε χώρα την ίδια
περίοδο, περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
και χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν).

EVENT ANNOUNCEMENT

ENGAGEMENT STRATEGIES FOR PUBLIC
SCHOLARSHIP WITH PEOPLING THE PAST
MONDAY, JUNE 7, 2021

Παιδιά σφαγιάστηκαν αδιακρίτως. Έγκλημά τους, ότι γεννήθηκαν
από Αρμένιους γονείς
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος
Η διάλυση –ουσιαστικά- της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και
η απώλεια του 85% των ευρωπαϊκών της εδαφών μετά τους
Βαλκανικούς Πολέμους, δημιούργησε ένα κύμα εκατοντάδων
χιλιάδων τούρκων προσφύγων οι οποίοι, εμποτισμένοι με αισθήματα
οργής και εκδίκησης, μετοίκησαν στα ανατολικά της αυτοκρατορίας,
εκεί που διαβιούσαν οι Αρμένιοι. Η «εκδίκηση» δεν θα αργούσε να
έρθει.
Κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου, η Τουρκία, που
πολέμησε στο πλευρό των Γερμανών, έγινε θέατρο πολλών και

(Συνέχεια στη σελίδα 9)

The Stavros Niarchos
Foundation Centre for
Hellenic Studies is pleased
to present a workshop on
public scholarship engagement strategies led by
Peopling the Past, a digital
humanities initiative that
produces and hosts free,
open-access resources for
teaching and learning about
real people in the ancient
Mediterranean world.
In academia, preparing
and presenting at academic conferences or giving
lectures to specialized
audiences is commonplace.
However, what scholars
are often not trained for
is giving a talk or sharing
research with the public in

an environment where the
audience has little to no
background on the subject
matter.
This two-part workshop,
designed for graduate
students and early career
researchers, will offer
guidance on approaches to
public scholarship.

PART I: PUBLIC
SCHOLARSHIP
PRESENTATION
(ZOOM WEBINAR)
The event will begin with a
one-hour presentation from
Peopling the Past founders,
Sabrina Higgins (Simon
Fraser University), Megan

Daniels (University of
British Columbia), Chelsea A.M. Gardner (Acadia
University), Carolyn M.
Laferrière (University
of Southern California),
Christine L. Johnston
(Western Washington University), and Melissa Funke (University of Winnipeg). The six scholars will
introduce their multi-media
digital humanities initiative, which consists of a
podcast, video series, and
blog.

REGISTER FOR
THE ZOOM WEBINAR
PART II: BREAKOUT ROOM SESSIONS (ZOOM
MEETING)
Following the webinar,
Peopling the Past will host
an intimate workshop exclusively for graduate students, where they will have
the opportunity to work
in small groups applying
learned strategies to their
research.
This event is free, but graduate students interested in
participating are asked to
register in advance as space
is limited. Additional registration is required for the
second part of this event.
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Κολοκυθοκεφτέδες
στον φούρνο
Προτιμάμε το ψήσιμο στον
φούρνο και γλυτώνουμε πολλές
θερμίδες.

Κλέφτικο – ένας «επαναστατικός»
μεζές για το Πάσχα του ’21
Μερίδες: 6 - 8

Δημήτρης Σταμούδης
20.04.2021
Food styling Μάκης Γεωργιάδης
Φωτογραφία Ακης Ορφανίδης

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Επιμέλεια: Γαστρονόμος Φωτογραφία: Δημήτρης Βλάικος
Η συνταγή είναι του σεφ Γιώργου Φελεμέγκα, γεννημένου
και μεγαλωμένου στην ορεινή Δάφνη Καλαβρύτων, κοντά
στον ποταμό Λάδωνα. Θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα
για κάθε νέο αγόρι και κορίτσι που θέλει να ασχοληθεί
με το επάγγελμα του μάγειρα. Όταν του ζητήσαμε να μας
προτείνει συνταγές από την πατρίδα του, μας έδωσε ένα
κατεβατό από φαγητά συνοδευμένα από πληροφορίες
και στοιχεία που αποδεικνύουν γνώση, πείρα και
εμπεριστατωμένη έρευνα. Και φυσικά δεν είναι καθόλου
τυχαίο πως εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται στο πλευρό
του τριάστερου Ισπανού σεφ Quique Dacosta, ο οποίος
φέτος τον έκανε μέλος της μπριγάδας του στο καινούργιο
γαστρονομικό εστιατόριο που άνοιξε στο κέντρο της
Μαδρίτης.
Υλικά

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 1 κιλό ψαχνό από αρνίσιο μπούτι + 500 γρ. ψαχνό από
αρνίσια σπάλα, σε κομμάτια των 2-3 εκ.
60 γρ. μέλι θυμαρίσιο
1 κουτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά, σε σκόνη
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1/2 κουτ. σούπας ρίγανη ξερή
1/2 κουτ. σούπας μαντζουράνα ξερή
ξύσμα από 1 λεμόνι
χυμός από 2 λεμόνια
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ
200 ml λευκό, ξηρό κρασί
500 ml ζωμός λαχανικών ή νερό
2 πιπεριές Φλωρίνης, σε μικρά καρέ
2 πράσινες πιπεριές κέρατο, σε ψιλά καρέ
300 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση
2-3 μέτριες πατάτες, σε μικρά κομμάτια
300 γρ. κεφαλοτύρι, σε μικρά κομμάτια
4-5 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι
70 ml ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το σερβίρισμα
• φρέσκα φύλλα μαντζουράνας ή ρίγανης
• ξύσμα λεμονιού
• Διαδικασία
• Βάζουμε τα κομμάτια
του κρέατος σε ένα μεγάλο
μπολ.
Χτυπάμε στον πολυκόφτη
το μέλι, την πάπρικα, το
σκόρδο, τη ρίγανη, τη
μαντζουράνα, τον χυμό
και το ξύσμα λεμονιού
μέχρι να ομογενοποιηθούν.
Αδειάζουμε το μείγμα στο μπολ με το κρέας και ανακατεύουμε πολύ
καλά με τα χέρια μας, ώστε τα κομμάτια να καλυφθούν παντού.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στη λειτουργία του
αέρα. Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε
μέτρια προς δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για 5-6 λεπτά,
μέχρι να ροδίσει παντού καλά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και
αλατοπίπερο και σοτάρουμε για 2-3 λεπτά, μέχρι το κρεμμύδι να
μαραθεί. Σβήνουμε με το κρασί, αφήνουμε για 4-5 λεπτά για να
εξατμιστεί το αλκοόλ και ρίχνουμε τον ζωμό (ή το νερό). Αφήνουμε
να πάρει μία καλή βράση σε δυνατή φωτιά και αποσύρουμε το
σκεύος από το μάτι της κουζίνας.
• Στρώνουμε ένα μεγάλο, διπλό κομμάτι λαδόκολλας στον πάγκο
της κουζίνας.
Στο κέντρο της βάζουμε τις πιπεριές, τα ντοματίνια, τις πατάτες και
τα κομμάτια του κρέατος, μαζί με λίγα από τα νόστιμα υγρά του
σκεύους.
Από πάνω σκορπίζουμε τα κομμάτια του τυριού και παραχώνουμε
στο κρέας τα κλωνάρια θυμαριού. Τυλίγουμε καλά τις λαδόκολλες,
ώστε να φτιάξουμε πακέτο, και το δένουμε σε διάφορα σημεία με
σπάγκο.
Έπειτα τυλίγουμε όλο το πακέτο με αλουμινόχαρτο, σφιχτά.
Βάζουμε το πακέτο σε μια σχάρα στερεωμένη πάνω σε ταψί και
φουρνίζουμε.
Ψήνουμε για περίπου 2 ώρες, μέχρι το κρέας να μαλακώσει καλά.
Βγάζουμε το ταψί με τη σχάρα από τον φούρνο και ανοίγουμε
προσεκτικά το πακέτο από την επάνω μεριά, κόβοντας και τους
σπάγκους.
Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 200°C.
Ξαναβάζουμε προσεκτικά το ταψί με τη σχάρα και το ανοιγμένο
πακέτο στον φούρνο και ψήνουμε για άλλα 15-25 λεπτά, μέχρι να
ροδίσει το κρέας.
Αδειάζουμε προσεκτικά το περιεχόμενο του πακέτου σε μεγάλη
πιατέλα, σκορπίζουμε φυλλαράκια από φρέσκια μαντζουράνα (ή
ρίγανη) και ξύσμα λεμονιού και σερβίρουμε.

Τηγανιά με χοιρινό, πατάτες και θυμάρι
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Συνταγή: Νένα Ισμυρνόγλου Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος

Υλικά
•
800 γρ. ψαρονέφρι, κομμένο σε μικρούς κύβους
•
2 μέτρια κρεμμύδια, κομμένα σε ψιλά καρέ
•
2 δαφνόφυλλα
•
1/2 κρασοπότηρο λευκό κρασί
•
700 γρ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε
κύβους περίπου 1,5 εκ.
•
1/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο (+ επιπλέον λάδι
για να τηγανίσουμε τις πατάτες - αν επιλέξουμε να μην τις
βράσουμε)
•
2 κουτ. γλυκού ξερό θυμάρι ή ρίγανη ή θρούμπι,
τριμμένα
•
τα φυλλαράκια και τα τρυφερά κοτσάνια από 1/2
ματσάκι μαϊντανό,
ψιλοκομμένα

ΥΛΙΚΑ (για 25 κεφτέδες)

Διαδικασία

500 γρ. κολοκύθι τριμμένο
200 γρ. κατίκι Δομοκού
1 ματσάκι δυόσμος,
ψιλοκομμένος
½ ματσάκι άνηθος,
ψιλοκομμένος
1 αβγό
100 γρ. αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
Ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι
Λίγος χυμός λεμονιού
Αλάτι, πιπέρι

Βράζουμε τις
πατάτες σε
αλατισμένο νερό που
να τις υπερκαλύπτει
κατά 2 εκ. μέχρι
να γίνουν (όχι
να λιώσουν) και
τις στραγγίζουμε. Εναλλακτικά, τις τηγανίζουμε σε καυτό
ελαιόλαδο και τις μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε
ταψάκι στρωμένο με απορροφητικό χαρτί κουζίνας να
στραγγίξουν από το πολύ λάδι.
Εν τω μεταξύ, σε ένα τηγάνι με βαρύ πάτο ή σε μια χαμηλή
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι (1/3 φλιτζ. τσαγιού) σε
μέτρια προς δυνατή φωτιά και ρίχνουμε τους κύβους από το
ψαρονέφρι, το κρεμμύδι, τη δάφνη, αλάτι και φρεσκοτριμμένο
πιπέρι. Σοτάρουμε ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα για
περίπου 7 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά το κρέας. Σβήνουμε
με το κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και
προσθέτουμε 1/3 φλιτζ. τσαγιού νερό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τρίβουμε τα κολοκύθια στη
χοντρή πλευρά του τρίφτη,
προσθέτουμε αλάτι και
τα αφήνουμε 10 λεπτά να
στραγγίσουν. Τα σφίγγουμε με
τα χέρια να βγάλουν όλα τα
υγρά.
Σε ένα μπολ βάζουμε το
τριμμένο κολοκύθι και όλα τα
υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε
μέχρι να ομογενοποιηθεί το
μείγμα και το βάζουμε στο
ψυγείο για μία ώρα να σφίξει.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 180°C.

Μαγειρεύουμε για 3 - 4 λεπτά.
Το ψαρονέφρι πρέπει να έχει γίνει - αν δεν έχει μαγειρευτεί
(θα είναι ροζ στο εσωτερικό του), προσθέτουμε ελάχιστο
ζεστό νεράκι και συνεχίζουμε για λίγο το μαγείρεμα. Στη
συνέχεια, ρίχνουμε στο σκεύος τις πατάτες και μαγειρεύουμε
για 2 λεπτά, ανακατεύοντας πολύ απαλά. Πετάμε τη δάφνη,
ρίχνουμε το θρούμπι (ή τη ρίγανη ή το θυμάρι) και το
μαϊντανό, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε αμέσως.
gastronomos.gr

Πλάθουμε το μείγμα σε
κεφτεδάκια και τα βάζουμε σε
αντικολλητικό ταψί.
Ψήνουμε στον προθερμασμένο
φούρνο για 25-30 λεπτά.

Coleslaw με μοβ και άσπρο
λάχανο, σέλερι και καρότο
Το ντρέσινγκ, φτιαγμένο με
γιαούρτι και λεμόνι, κάνει τη
διαφορά.
Καρολίνα Δωρίτη
12.04.2021
Food styling Καρολίνα
Δωρίτη, Φωτογραφία Νίκος
Παλιόπουλος
ΥΛΙΚΑ (για 4 μερίδες)
200 γρ. άσπρο λάχανο,
ψιλοκομμένο
200 γρ. μοβ λάχανο,
ψιλοκομμένο
3 καρότα τριμμένα
2 μπαστούνια σέλερι, σε λεπτές
φέτες
Για το ντρέσινγκ
2 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό
Χυμός από 1 λεμόνι
1 κ.γ. ξύσμα ακέρωτου λεμονιού
2 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Χτυπάμε όλα μαζί τα υλικά για
τη σάλτσα στο μπλέντερ.
Αναμειγνύουμε τα λάχανα σε
ένα μπολ, τα αλατίζουμε λίγο
και τα «ζυμώνουμε» με τα χέρια,
να καλυφθούν με το αλάτι. Τα
σουρώνουμε αν βγάλουν υγρά.
Τα ξαναβάζουμε στο μπολ
και προσθέτουμε τα υπόλοιπα
λαχανικά.
Ανακατεύουμε με τη σάλτσα και
σερβίρουμε.
Tovima.gr

Η Ελληνική Ταβέρνα “ ΣΦΗΝΑΚΙ” οι ιδιοκτήτες
και
το προσωπικό εύχονται στους πελάτες, συγγενείς,
φίλους και σε όλη την ομογένεια

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Upgraded Beach Avenue ready
for its summer close-up
Transit service resumes as safety and design upgrades completed
City of Vancouver- April 26, 2021
Our interim improvements to
increase safety and public space
for people who walk, cycle, take
transit or drive along Beach Avenue are now complete. Everyone
who travels along the popular
West End route will see a variety of new features including
painted zebra crosswalks, tactile
walking surfaces for the visually
impaired, modified traffic signals
and bus boarding islands.
We’re asking everyone to
keep an eye out for these new
additions and be respectful
of other travellers as warmer
weather brings more people to
go outside.
Since last May, the City has
been re-shaping how we use our
streets and public spaces to help
residents physically distance and

provide opportunities to exercise and travel more comfortably as part of our response to
the COVID-19 pandemic. To
respond to new ways on how
this key space along English Bay
was being used, we repurposed
eastbound travel lanes to provide
a temporary wider cycling path
along Beach from Park Lane to
Hornby Street last year.
Since the temporary path
opened, it has provided relief
along the busy West End waterfront. This past summer, Beach
Avenue was the busiest cycling
route in Vancouver, regularly
exceeding the 10,000 cycling
trips per day milestone that other
routes occasionally see.
“Now that we’re facing a third
wave of the COVID-19 pandem-

Vancouver Board of Parks and Recreation
creating meadows in parks and boulevards
throughout city
The Vancouver Board of Parks and Recreation is piloting 37 hectares of naturalized
and wildflower meadows in parks, golf courses and boulevards throughout Vancouver
this year.
The move is part of the Board approved VanPlay Parks and Recreation Services Master Plan which calls for more naturally managed landscapes in parks. This work is additionally supported by the March 10, 2021 Board motion directing staff to establish
incremental targets to defer and/or alter mowing regimes on appropriate turf surfaces.
“A recent report provides evidence that intense lawn management practices are
responsible for increasing pests and diminishing abundance and diversity of invertebrates and flora, which provide critical nesting habitat and food sources for bird,” said
Commissioner Dave Demers, who introduced the motion.
Naturalized and wildflower meadows will be created at 18 parks, including Memorial
West, China Creek North, East, Falaise, Killarney, Memorial South, Oak Meadows,
Queen Elizabeth, and West Memorial Park, as well as Fraserview, Langara, and
McCleery golf courses, and boulevards throughout the city. Signs will be posted at
the meadows to make people aware of the initiative and to encourage exploration via
pathways and perimeter trails.

ic and ongoing limits to travelling and socializing, it is crucial
that residents continue to have
safe and accessible options for
walking, cycling and rolling,”
says Mayor Kennedy Stewart.
“The City of Vancouver is committed to supporting all COVID
recovery efforts that provide
safe physical distancing as well
as year-round enjoyment of our
streets and Beach Avenue represents a significant milestone in
these efforts.”
The complete upgrades include:
•
Improved pedestrian
crossings at key locations:
o
Painted crosswalks
to better prioritize pedestrians
crossing the street (at Nicola,
Broughton; upgraded to zebra at
Chilco, Gilford, Morton, Denman, Burnaby)
*
Median islands to
shorten the crossing distance
for people walking (at Denman, Bidwell, Cardero, Nicola,
Broughton, Jervis)
*
Accessible design
features such as tactile walking
surface indicators, level bus
boarding islands and modified
traffic signals at Bidwell and
Cardero
•
Traffic cones replaced
with sturdier concrete barriers
along the two-way protected
bike path
•
Entryway redesign
at waterfront parks to allow
re-opening and expansion of
accessible parking
•
Eastbound transit (Bus
#23) resumed on Beach Avenue
between Denman and Pacific
streets
•
Motor vehicle traffic
restored eastbound between
Denman and Pacific streets
The costs for the interim upgrades project was $250,000.

Statement by the Prime
Minister on Armenian
Genocide Memorial Day
April 24, 2021 Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin
Trudeau, today issued the following statement on Armenian Genocide Memorial Day, also known as
Medz Yeghern:
“Today on Armenian Genocide
Memorial Day, we join Armenian communities in Canada and
around the world to remember
those who lost their lives and who suffered from the senseless
acts wrought upon the Armenian people. We also honour their
descendants and all those who continue to live with the pain,
trauma, and loss from this tragedy.
“The Armenian genocide showed the world the unconscionable cost of division, exclusion, and hatred. Canada vigorously
opposes and condemns hate, intolerance, and xenophobia.
Today, we reaffirm our commitment to the fundamental rights
and dignity of all human beings, and commit to continue
working with our partners to make sure atrocities like these
never happen again.
“We continue to be inspired by the strength and spirit of the
Armenian people in the face of unimaginable hardship, and
look forward with hope to a more peaceful, just tomorrow.
“On this sombre anniversary, I invite all Canadians to pause
to remember the victims and those who survived the horrors
of the Armenian genocide. We will continue to honour them
by fighting hate, protecting the most vulnerable, and working
to make our world a better one.”

Creating meadows in urban settings for the provision of native or naturalised grasses,
wildflowers and flowering plants will attract beneficial insects, butterflies, bees, and
birds. In addition, wildflowers add a changing palate of colour to the urban environment throughout the seasons.
Other benefits include improving soil microbes conditions for trees and creating landscapes that are more resilient to changing climate, as well as lower carbon dioxide
emissions due to reduced mowing.
“As urban beekeeping increases in popularity, it is critical for bee health to ensure
that there is adequate forage within our city. The decision by the Vancouver Board
of Parks and Recreation to increase meadows will add greatly to both the abundance
and diversity of flowers that provide pollen and nectar for all bees, including our
native bees that often have unique forage relationships with particular plant species.
The proximity of flower meadows to the city will also connect the urban population
with nature, enhancing our understanding of bee conservation and the actions we can
all take to provide forage and habitat for pollinators,” said Paula Cruise, Hives for
Humanity Garden Manager.
Anyone can get involved in supporting pollinators. More details on how to get involved and a list of plants that pollinators love are available at Vancouver.ca.

604-733-4191
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του “PARTHENON” εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ
HAPPY EASTER
3089 West Broadway, Vancouver, B.C., V6K 2G9

The Vancouver Board of Parks and Recreation is committed to increasing urban
livability, restoring ecological function and mitigating the impacts of climate change.
With climate change as one of the biggest current global challenges, increasing the
number of meadows will directly support the City of Vancouver’s Climate Emergency
Action Plan, as well as the Climate Change Adaptation Strategy.
Increasing the number of meadows in Vancouver also supports the Bird Strategy,
Urban Forest Strategy, Biodiversity Strategy, VanPlay, and Green Operations.
Staff will report back to the Park Board with a summary of data, outcomes, and observations from the meadows’ pilot.

Greece signs deal to provide Saudi Arabia
with Patriot air defense system
20.04.2021
Greece and Saudi Arabia have signed a deal to lend a Patriot air defense system to the Arab country, a Greek diplomat said on Tuesday.
“Τhe agreement was signed by both parties today in Riyadh,” said
the offical.
Greek Foreign Minister Nikos Dendias and Defense Minister Nikos
Panagiotopoulos met earlier on Tuesday with Saudi Arabia’s Foreign
Minister Faisal bin Farhain in Riyadh.
The US-made Patriot system will be used to protect critical energy
facilities in the kingdom, the official said.
[Reuters]
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Ο Πήτερ Κουρής branch Manager και το προσωπικό της εταιρείας
Saputo Dairy Products Canada G.P.
εύχονται στους πελάτες τους και σε όλη την ελληνική παροικία

Χριστός Ανέστη –Happy Easter
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Καταρρέει το σχέδιο των «12»: Ντόμινο αποχωρήσεων και παραιτήσεων
20.04.2021

Πού αφιέρωσε ο Λευτέρης
Πετρούνιας το 5ο χρυσό
μετάλλιο
24/04/21

Με ιδιαίτερη χαρά και πλατιά χαμόγελα μετά το
εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο εκτέλεσε στον τελικό
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Βασιλείας που
του χάρισε το χρυσό μετάλλιο ο Λευτέρης Πετρούνιας
αφιέρωσε την προσπάθειά του στη σύζυγό του
Βασιλική Μιλλούση και τις κόρες τους Σοφία και
Ελένη.
Η χαρά και η ικανοποίηση «αποτυπωμένες» στο
πρόσωπο του Έλληνα Ολυμπιονίκη ο οποίος
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με βαθμολογία 15.400
δεν θα μπορούσε παρά να μοιραστεί την επιτυχία του
με τις γυναίκες της ζωής του– τις κόρες του,
τη σύζυγό του και τη μητέρα του- μέσω της κάμερας!
Ο Λευτέρης Πετρούνιας με αυτόν τον τίτλο ξεπέρασε
τον θρύλο του αγωνίσματος, τον Ιταλό Γιούρι Κέκι,
και πλέον στόχος του είναι ο θρύλος του πλάγιου
ίππου, Κρίστιαν Μπέρκι, ο οποίος προηγείται με έξι
χρυσούς τίτλους.
Ert.gr

Τσιτσιπάς: Συνεχίζει την ανοδική πορεία του

«Στέφανε έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου.
Συγχαρητήρια», είπε ο Ναδάλ στον Ελληνα
πρωταθλητή (φωτ. REUTERS / Albert Gea).
Σπυριδούλα Σπανέα
27.04.2021
Μόνο 385 βαθμούς
από την 4η θέση της
παγκόσμιας κατάταξης
απέχει ο Στέφανος
Τσιτσιπάς. Ο πρωταθλητής

του τένις μπορεί να ηττήθη
από τον Ράφα Ναδάλ με
4-6, 7(8)-6(6), 5-7 αλλά
ανάγκασε τον «βασιλιά
του χώματος» να υποκλιθεί
μπροστά του και το κοινό
της Βαρκελώνης να τον
χειροκροτήσει.

Προτού καν περάσουν δύο 24ωρα από την ανακοίνωση των «12» για τη δημιουργία της European Super League,
(ESL) το εγχείρημα που προκάλεσε θύελλα παγκόσμιων αντιδράσεων δείχνει να καταρρέει.
Ηδη Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζουν τα νομικά έγγραφα με τα οποία θα ζητήσουν την αποχώρησή τους
από την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα.
Tην ίδια ώρα ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα με νέες του δηλώσεις γνωστοποίησε ότι για
τη συμμετοχή ή μη της Μπαρτσελόνα θα αποφασίσουν τα μέλη της, μέσα από ψηφοφορία που θα διεξαχθεί,
δείχνοντας και αυτός ουσιαστικά την έξοδο.
Επίσης και η Ατλέτικο Μαδρίτης δείχνει πως δεν θα ακολουθήσει το εγχείρημα.
Επιπλέον, την παραίτησή του από την προεδρία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέβαλε ο Εντ Γούντγουορντ (εκ των
πρωτεργατών της κίνησης της «12»), ενώ ακολούθησε ο ομόλογός του (και ιδιοκτήτης) της Γιουβέντους, Αντρέα
Ανιέλι, κάτι που ενισχύει το σενάριο της οριστικής ματαίωσης του εγχειρήματος. Tα βρετανικά μέσα προεξοφλούβ
ως δεδομένη πλέον και την αποχώρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την ESL.
Oπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, η απόφαση δείχνει ειλημμένη, η δε η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου
αναμένεται έως την Παρασκευή.
Σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για απόψε Τρίτη έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη
των «12» προκειμένου να συζητήσουν τις όποιες κινήσεις ενδεχομένως θα ακολουθήσουν.
Οσον αφορά στην υπαναχώρηση της Τσέλσι, αυτή έρχεται κατόπιν σχετικής απόφασης του ιδιοκτήτη της, Ρομάν
Αμπράμοβιτς, και σε περιβάλλον έντονων διαμαρτυριών από τους οπαδούς της.
Περίπου 1.000 εξ αυτών συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης έξω από την έδρα της ομάδας, το Stamford Bridge, πριν από το παιγνίδι εναντίον της Μπράιτον, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την εμπλοκή του
σωματείου τους στο σχέδιο της Σούπερ Λίγκας.
Διαβάστε ακόμη: European Super League: Το μυστικό γεύμα με «μενού» την κλειστή λίγκα
Tσέλσι και Σίτι ήταν ανάμεσα στις έξι βρετανικές ομάδες, τις λεγόμενες «big six», μαζί με τις Αρσεναλ,
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι που είχαν συμφωνήσει στην δημιουργία της νέας
Λίγκας.
Αμφότερες όμως δεν ήταν ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες του σχεδίου και ήταν οι τελευταίες που
προσχώρησαν σε αυτό.
Δεν έχει ακόμη γίνει σαφές πόσο εύκολη θα είναι η αποδέσμευσή τους ή πόσο δεσμευτικά είναι τα συμβόλαιά
τους.
«Είναι σαφές ότι κάτι άλλαξε την Τρίτη και αυτό είτε ήταν οι αντιδράσεις, είτε η παγκόσμια καταδίκη, είτε η
πολιτική πίεση, ή ακόμη και ο λόγος των παικτών, σχολιάζει το BBC.
«Προφήτης» Νέβιλ
Τις δεύτερες σκέψεις σχέδια των δύο ομάδων είχε λίγο νωρίτερα ο Γκάρι Νέβιλ, παλαίμαχος διεθνής αμυντικός
της Γιουνάιτεντ και σήμερα σχολιαστής, λέγοντας ότι ο Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι έχουν ιδιαίτερες επιφυλάξεις
για την επιτυχία του εγχειρήματος.
Μλώντας στην Daily Mail, ο Νέβιλ υποστήριξε ότι η αυξανόμενη πίεση από τους οπαδούς δημιοήργησε
αμφιβολίες στους δύο συλλόγους.
«Ο Τζόελ Γκλέιζερ (σσ: ιδιοκτήτης της Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ) δεν θα αλλάξει γνώμη εύκολα! Ο Γιούργκεν
Κλοπ και οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ θα πρέπει να προσπαθήσουν να αλλάξουν την άποψη της διοίκησης»
Σύμφωνα με τον Νέβιλ, πάντως, δεν θα κάνει πίσω μόνο η Σίτι αλλά και η Τσέλσι. Ακόμα και η Λίβερπουλ, μετά
από τις χθεσινές δηλώσεις του Κλοπ θα μπορούσε να αλλάξει γραμμή πλεύσης. Αν και οι ιδιοκτήτες, η FSG (Fenway Sports Group) και ο Τζον Χένρι, είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν την οικονομική δύναμη και τον έλεγχο
που πάντα οραματίστηκαν για το σύλλογο, οι οπαδοί άρχισαν να διαμαρτύρονται αμέσως.

Σε έναν αγώνα που
χρειάστηκε τρεις ώρες
και 38 λεπτά για να
ολοκληρωθεί, ο Στέφανος
Τσιτσιπάς κατάφερε να
φτάσει τον Ισπανό στα…
όριά του και έχασε στις
λεπτομέρειες τον τίτλο σε
ένα 500άρι τουρνουά. Για
τον Ράφα Ναδάλ είναι το
87ο τρόπαιο στην καριέρα
του, ενώ αυτή η νίκη του
τον έφερε και πάλι στη
2η θέση της παγκόσμιας
κατάταξης και έριξε
στην Τρίτη τον Ντανίλ
Μεντβέντεφ.
Αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της
αναμέτρησης οι Ισπανοί
θεατές χειροκρότησαν
παρατεταμένα τον Ελληνα
τενίστα, αναγνωρίζοντας
την προσπάθεια που
έκανε απέναντι στον
συμπατριώτη τους.
Τα εύσημα στον
πρωταθλητή μας απένειμε
και ο Ράφα Ναδάλ.
«Στέφανε έχεις όλο το
μέλλον μπροστά σου.
Επαιξες έναν φανταστικό
τελικό. Συγχαρητήρια. Για
εμένα σημαίνει πολλά που
κατάφερα να κατακτήσω
αυτό το τρόπαιο για
ακόμη μία χρονιά»,
τόνισε, ενώ ο Στέφανος
Τσιτσιπάς έγραψε σε χώρο
κοινωνικής δικτύωσης:
«Μας είχαν λείψει όλα
αυτά τα μεγάλα τουρνουά,
όπως κι ο κόσμος στις
εξέδρες.
Εύχομαι κάποια στιγμή να
δούμε και στην Ελλάδα
μία τέτοια διοργάνωση».
Πηγή: Η Καθημερινή

Η Vivean Ready, εύχεται
στους πελάτες και σε όλη
την ομογένεια

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

KEA’S MEATS LTD
6616 Beresford Street, Burnaby, BC
Tel:604-515-7222 - Fax:604-515-7701

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΝΙΑ

Ο Πήτερ, ο Άγγελος, ο Τέρη Ποδόγυρος και
οι οικογένειές τους εύχονται στους πελάτες
και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ο κτηματομεσίτης Βασίλης Δρίτσας, εύχεται
στους πελάτες του, στους συγγενείς, φίλους
και σε όλη την ομογένεια

Χ ρ ι σ τ ό ς Αν έ σ τ η
χρόνια πολλά

Γενοκτονία των Αρμενίων:
Ο Ευφράτης είναι ακόμα
κόκκινος
(Συνέχεια από σελίδα 5)
αιματηρών πολεμικών επιχειρήσεων. Δεκάδες χιλιάδες Αρμένιοι
πολέμησαν εθελοντικά μαζί με τον ρωσικό στρατό εναντίον τους,
γεγονός που αποτέλεσε και μία από τις «αφορμές» για αυτά που θα
ακολουθούσαν αργότερα.

Μητέρα σπαράζει πάνω από το πτώμα της κόρης της. Αυτή
η σκηνή επαναλήφθηκε χιλιάδες φορές σε διάστημα δύο ετών
στην Ανατολία
Ο απόκοσμος φανατισμός του όχλου, οι παραινέσεις των ιμάμηδων
ότι όσοι διώκουν τους Αρμένιους θα κερδίσουν μια θέση στον
παράδεισο και εκατοντάδες χρόνια καταπίεσης και ανάπτυξης
του αισθήματος της «ανωτερότητας» των Τούρκων έναντι των
χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
μετέτρεψε την εντεταλμένη εκδίωξη των Αρμενίων από τα τουρκικά
εδάφη, σε μαζική φριχτή εξόντωση με όλους τους τρόπους που
μπορεί (ή δεν μπορεί) να φανταστεί ο ανθρώπινος νους.
Οι διώξεις αυτές ουσιαστικά επιβάλλονταν με σχετικό νόμο του
κράτους, που προέβλεπε μάλιστα και την απαλλοτρίωση της
περιουσίας των εκδιωγμένων.
Τούρκος διασκεδάζει
με το να κοροιδεύει
πεινασμένα παιδιά,
δείχνοντάς τους ένα
καρβέλι ψωμί

Έγκλημα χωρίς
τιμωρία
Κάτω από τις έντονες
πιέσεις της διεθνούς
κοινής γνώμης (ξένοι
εργαζόμενοι στην Τουρκία έστελναν αναφορές στις οποίες τόνιζαν
ότι «δεν μπορούν να αντέξουν άλλο να είναι μάρτυρες αυτής της
φρικαλεότητας»), το 1919 συστάθηκε από το τουρκικό κράτος ένα
δικαστήριο για να «τιμωρήσει» τους ενόχους αυτού του εγκλήματος.
Κάποιοι αξιωματούχοι τιμωρήθηκαν εις θάνατο ερήμην, αφού
ποτέ δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Και ποτέ κανείς δεν τους
αναζήτησε, για να τους επιβάλλει την ποινή.
Διεθνές δικαστήριο έγινε και στη Μάλτα όμως, καθώς όπως
προέβλεπε η Συνθήκη των Σεβρών η Τουρκία θα έπρεπε να
παραδώσει τους υπεύθυνους για να δικαστούν, όπως και πράγματι
έγινε. Τούρκοι στρατηγοί, αξιωματούχοι και «διανοούμενοι»
φυλακίστηκαν εκεί για τρία χρόνια, ενώ διεξάγονταν έρευνες για
τις πράξεις τους. Οι «συγκυρίες» όμως και οι «διεθνείς ισορροπίες»
άλλαξαν και τελικά επέστρεψαν όλοι σώοι και αβλαβείς στην
Τουρκία, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση βρετανών
κρατουμένων...
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Είναι ο Τοτός φαντάρος και
του λέει ο διοικητής:
«Αύριο το πρωί περιμένω τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Να είσαι στην πύλη από τα
ξημερώματα». Στήνεται ο
Τοτός στην πύλη από τις 6 τα
ξημερώματα και περιμένει. Κατά
τις 7:00 παίρνει τηλέφωνο στη
πύλη ο διοικητής: «Τοτέ έφτασε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;»
«Όχι κύριε διοικητά» «Στις
8:00 παίρνει ξανά» «Τοτέ
μήπως έφτασε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας;» «Όχι ακόμα
κύριε διοικητά»
«Στις 9:00 παίρνει ξανά»
«Τοτέ δεν φάνηκε καθόλου ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας;»
«Όχι κύριε διοικητά, τίποτα…»
Κατά τις 10:00 φτάνει μια μαύρη
Mercedes στην πύλη. Ο Τοτός
κάνει νόημα να κατεβάσουν
το φιμέ τζάμι. «Εσύ είσαι ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας»
ρωτάει, «Ναι» λέει ο Πρόεδρος
«Καλά μ@λάκ@ς είσαι;…
Τρέχα και σε ψάχνει ο διοικητής
απ’ τα ξημερώματα….!»
Ο μπαμπάς του Τοτού είχε
τρελαθεί από τα ψέματα του
γιου του και αγοράζει ένα…
Ο μπαμπάς του Τοτού είχε
τρελαθεί από τα ψέματα του
γιου του και αγοράζει ένα
πανάκριβο ρομπότ της αλήθειας,
που όταν έλεγες ψέματα σε
χαστούκιζε. Μια μέρα, λοιπόν,
ο Τοτός γυρίζει αργά στο σπίτι
και ρωτάει ο πατέρας: «Τοτέ
γιατί άργησες;» «Ένας φίλος
μου τράκαρε με το ποδήλατο
και πήγα στο νοσοκομείο να τον
δω» λέει ο Τοτός. Το ρομπότ
ενεργοποιήθηκε στο ψέμα, πήγε
και του έριξε ένα χαστούκι.
«Τοτέ μη λες ψέματα και πες
μου γιατί άργησες;» επιμένει ο
πατέρας.
«Ήμουν στο σπίτι του Γιαννάκη
και διαβάζαμε» λέει ο Τοτός.
Το ρομπότ ενεργοποιείται ξανά
και πάει και ρίχνει και πάλι
ένα χαστούκι στον Τοτό. «Τοτέ
πες την αλήθεια;» ξαναλέει
ο πατέρας. «Καλά, καλά,
βλέπαμε μία…. τσόντα…» λέει
ο Τοτός. «Ντροπή σου Τοτέ,
εγώ στην ηλικία σου, ποτέ δεν
έβλεπα ανήθικες ταινίες..»
Ενεργοποιείται το ρομπότ και
ρίχνει ένα χαστούκι
στον πατέρα.
Η μητέρα του Τοτού που τα
παρακολουθούσε όλα αυτά, λέει
ειρωνικά στον άντρα της: «Ε,
βέβαια, τι περίμενες να κάνει!!
Γιος σου είναι….» Γυρίζει το
ρομπότ και ρίχνει και σ’ αυτήν
ένα χαστούκι…
Ο ταξιτζής και η τσίτσιδη
πελάτισσα…
Κάνει τη νυχτερινή βάρδια
ένας ταξιτζής, είναι μόνος στην
πιάτσα και περιμένει πελάτη.
Ξαφνικά έρχεται μια ολόγυμνη
γυναικάρα, μπαίνει μέσα στο
ταξί και του λέει: «Πάμε προς
Ομόνοια οδός τάδε…»

Ότι απέμεινε από ένα αρμένικο χωριό, μετά
το πέρασμα
των Τούρκων
Τη δικαιοσύνη που δεν επέβαλλαν οι διεθνείς θεσμοί, την απέδωσαν
τελικά εν μέρει Αρμένιοι, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Νέμεσις»
που οργανώθηκε από τους ίδιους, με σκοπό να τιμωρήσουν τους
υπεύθυνους για τη γενοκτονία. Τούρκοι επιφανείς αξιωματούχοι
που συμμετείχαν και οργάνωσαν τις σφαγές δολοφονήθηκαν –
μάλιστα ένας εξ αυτών μέρα μεσημέρι στο Βερολίνο, από Αρμένιο
φοιτητή. Ο φοιτητής συνελήφθη αμέσως –για να αθωωθεί λίγες
μέρες αργότερα σε μια πρωτόγνωρη απόφαση για τα δικαστικά

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

Ξεκινούν, αλλά ο ταξιτζής όσο
οδηγεί την κοιτάζει από τον
καθρέφτη. Την κοιτάζει, την
ξανακοιτάει, την ξανακοιτάει…
Αφού γίνεται αυτό για κάνα
5λεπτο, του λέει η πελάτισσα:
«Τι συμβαίνει δεν έχεις ξαναδεί
γυμνή γυναίκα;» Και της απαντά
ο ταξιτζής: «Πως, έχω δει
πολλές φορές γυμνή γυναίκα…
πορτοφόλι δεν βλέπω και
ανησυχώ…»
Παντρεύεται μια κοπέλα που
δεν είχε πάει ποτέ με άντρα…
Παντρεύεται μια κοπέλα που
είχε πολύ αυστηρούς γονείς
και δεν ήξερε απολύτως
τίποτα… Μία μέρα πριν η
μητέρα της αποφασίζει να της
πει τι πρέπει να κάνει με τον
άντρα της στο κρεβάτι: «Τώρα

που παντρεύεσαι μπορείς να
κάνεις αυτό που κάνουν οι
παντρεμένοι… Δεν χρειάζεται
να σου πω πολλά, θα κάνεις ό,τι
σου λέει ο άντρας σου, αυτός
ξέρει.
Αλλά προς θεού αν σου ζητήσει
ποτέ να γυρίσεις από την άλλη
μεριά, εσύ δε θα δεχτείς!
Αυτά δεν είναι του Θεού!»
Παντρεύεται, λοιπόν, η κοπέλα
και όλα πάνε μια χαρά! Για 6
μήνες έκανε ότι της έλεγε ο
άντρας της μέχρι που της ζήτησε
γυρίσει και από την άλλη μεριά.
Αυτή ανένδοτη: «Όχι αυτά
δεν είναι του Θεού!» του λέει.
«Γιατί αγάπη μου;» «Εγώ έτσι
ξέρω. Εσύ γιατί θες και από την
άλλη; Καλά δεν περνάμε έτσι;»
του λέει.
«Μα δεν νομίζεις πως είναι
καιρός να κάνουμε κανένα
παιδάκι;……»
Ο Τοτός πάει μία μέρα
στο σχολείο, με ένα μάτι
πρησμένο και μελανιασμένο…
Ο Τοτός πάει μία μέρα στο
σχολείο, με ένα μάτι πρησμένο
και μελανιασμένο… τον κοιτάει
η δασκάλα του και του λέει: –
Τοτό μου, τι έπαθες;
– Κυρία, χθες βράδυ έβρεξε.
– Και λοιπόν; Και λοιπόν;
– Και όταν βρέχει, εγώ δεν
μπορώ να κοιμηθώ και πάω και
ξαπλώνω στην κρεβατοκάμαρα
των γονιών μου. Μετά από
λίγο, μου λέει ο πατέρας μου:
«Τοτό, κοιμήθηκες;» «Όχι»,
του απαντάω. Μετά από
λίγο με ξαναρωτάει: «Τοτό,
κοιμήθηκες;» «Όχι», του
απαντάω. Μετά από λίγο με
ρωτάει για τρίτη φορά: «Τοτό,
κοιμήθηκες;» «Όχι», του
απαντάω. Και μ’αρχίζει στις
σφαλιάρες…
Μετά από μια βδομάδα, πάει
ο Τοτός στο σχολείο, με τα
δύο του μάτια πρησμένα και
μελανιασμένα.
Τον κοιτάει τρομαγμένα
η δασκάλα του και του λέει: –
Τοτό μου, τι έπαθες; –
Κυρία, χθες βράδυ έβρεξε.
Και πήγα και ξάπλωσα στην
κρεβατοκάμαρα των γονιών
μου και μετά από λίγο, με
ρωτάει ο πατέρας μου: «Τοτό,
κοιμήθηκες;» Χαζός είμαι να
του απαντήσω; Δε λέω τίποτα.
Μετά από λίγο, με ξαναρωτάει:
«Τοτό, κοιμήθηκες;» Εγώ,
δε μιλάω. Μετά από λίγο, με
ρωτάει για τρίτη φορά: «Τοτό,
κοιμήθηκες;» Εγώ, δε μιλάω.
Μετά από λίγο, ακούω
την μητέρα μου να λέει στον
πατέρα μου : «Αχ, ναι, πάρε
με! Πάρε με!» Οπότε και εγώ,
τινάζομαι όρθιος και τους λέω:
«Καλέ, πού πάτε; Πάρτε με και
μένα μαζί σας!»
Ο γιατρός και το πιστόλι
Πάει ένας τύπος στο γιατρό…
– Γιατρέ κάνε κάτι, δε μπορώ
να ευχαριστηθώ το σεξ,
εκσπερματώνω πολύ γρήγορα.
– Χμ…Πάρε αυτό το πιστόλι…
– Πιστόλι;
– Πιστόλι κρότου είναι, κάθε
φορά που θα βλέπεις ότι φτάνεις
στο τέλος, θα ρίχνεις μια και απ’
τον κρότο θα φοβάσαι και θα…
μαγκώνεσαι.
– Ok, του λέει, θα το δοκιμάσω.
Την άλλη μέρα…
– Γιατρέ χάλια η θεραπεία!
– Γιατί;
– Να, χτές έκανα το 69 με τη
δικιά μου, πάνω λοιπόν που
κόντευα, τραβάω μια πιστολιά…
– Και τι έγινε, δεν πέτυχε;
– Πρώτον, η γκόμενα τα κανε
πάνω της απ’ τον φόβο…
δεύτερον, μου τράβηξε μια γερή
δαγκωνιά και μ’ άφησε χωρίς
εργαλείο και τρίτον… πετάχτηκε
κι ένας τύπος απ’ τη ντουλάπα

με τα χέρια ψηλά».
***
– Ρωτάει ο Τοτός τον πατέρα
του, τι σημαίνει η λέξη που..
στης. Ο πατέρας του αφού
το σκέφτεται για λίγο του
απαντάει:
– “Θυμάσαι που για αρκετό,
όταν ήσουν πιο μικρός έλειπα
από το σπίτι; Ε λοιπόν ήμουν σε
ένα μέρος που το λένε φυλακή
… Εκεί δεν υπήρχαν γυναίκες,
και κάποιοι έπρεπε να κάνουν
τις γυναίκες. Εγώ λοιπόν ήμουν
στο ίδιο κελί με έναν άλλο
κύριο, και κάποιος έπρεπε από
τους δύο να κάνει την γυναίκα.
Αποφασίσαμε λοιπόν να
παίξουμε κορώνα – γράμματα
για το ποιός από τους δύο θα
έκανε την γυναίκα την πρώτη
βδομάδα. Έτυχε λοιπόν στον
μπαμπά, και ο μπαμπάς έκανε
την γυναίκα για μία βδομάδα
… Την δεύτερη εβδομάδα
έτυχε πάλι στον μπαμπά, και
ο μπαμπάς έκανε την γυναίκα.
Την τρίτη βδομάδα πάλι έτυχε
στον μπαμπά, και έκανε την
γυναίκα για άλλη μία βδομάδα.
Την τέταρτη εβδομάδα όμως
έτυχε στον άλλον να κάνει
την γυναίκα, αλλά αυτός δεν
δέχτηκε να την κάνει… Ε, αυτός
είναι ο που…στης!!!”
***
Ήταν ένας τραυλός και πάει
σε ένα βιβλιοπωλείο.
– ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω
δουδουδουδουδουλλλλλλειά.
– Τον λυπηθηκε ο βιβλιοπωλης
αλλα για να μην τον διωξει ετσι
του λεει εντάξει. Αν πουλήσεις
αυτά τα 5 βιβλία σε 2 ωρες
θα το σκεφτώ. Μετά από 2
ωρες πάει ξανά ο τραυλός στο
βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα! –
Εντάξει,λέει ο βιβλιοπώλης. Αν
πουλήσεις αυτά τα 15 βιβλία
σε 2 ώρες θα έχεις πάρει την
δουλειά. (Σιγα μην μπορεσει
ελεγε απο μεσα του) Μετά από
2 ώρες πάει ξανά ο τραυλός στο
βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα! –
Ωραία. Την δουλειά την πήρες
(μην μπορωντας να πει τιποτα
αλλο), αλλά μπορείς να μου πεις
πώς πούλησες τόσα βιβλία τόσο
γρήγορα;
– Εεεεεε, τους έλελελεγα,
θέθεθεθεθεθεθελετε
νανανανανανανα τα
αγογογογογοράσετε ή
ναννανανα σασασασασας τα
διαδιαβαβασσσω.
***
Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα
ξενοδοχείο: – Το όνομα σας
παρακαλώ; – Παπαδοπούλου. –
Το μικρό; – Στο σπίτι. Κοιμάται.
Πάει ένας νταλικέρης σε έναν
oίκο *νοxής, βγαίνει μια ψηλή
ξανθιά γκομενάρα.
Τη ρωτάει:
– Για 50 ευρώ τι κάνεις; –
Για 50 ευρώ κάνω ότι θέλεις
μωρό μου!
– Ωραία, ντύσου κι έλα έξω να
ξεφορτώσεις το φορτηγό…
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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

Η κα Κατερίνα Αναγνώστου και
το προσωπικό του Burnaby Heights Dental Centre εύχονται
στους πελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

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 και εύχεται ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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Τα τέσσερα τέρατα που πρέπει να καταστρέψουμε
21-04-21

File Photo: Ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου προέβη στην πρώτη
αντίδραση της Άγκυρας για την
αναγνώριση από τον Λευκό Οίκο
της Αρμενικής Γενοκτονίας.
EPA, FATIH AKTAS, TURKISH
FOREIGN MINISTER PRESS
OFFICE HANDOUT

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός,
Μέλος του ΙΗΑ
Διάβασα προ καιρού ένα
ωραίο και ευρηματικό άρθρο,
στην έγκυρη και κραταιά
εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», ένα
άρθρο του κ. Ιωάννη Ασλανίδη,
αντιστρατήγου ε.α., για την
μνηστηροφονία, το γνωστό
επεισόδιο από την Οδύσσεια
του Ομήρου. Με αφορμή το
εξαιρετικό, σύντομο κείμενο του
στρατηγού
– «τα λόγια μας είναι παιδιά
πολλών ανθρώπων», έλεγε ο
αγέραστος λόγος του Σεφέρη
– και αντικρίζοντας την έρμη
πατρίδα, να διαμοιράζουν τα
ιμάτιά της, τα πνευματικά της
προικιά, και επί των ιματισμόν
της να θέτουν κλήρο, οι
ποικιλώνυμοι στρατιώτες
της ανομίας, αραδιάζω λίγες
αυθαίρετες σκέψεις.
Επανέρχομαι στον ποιητή
που, κατά την αειθαλή ρήση
του Πλάτωνα, «πεπαίδευκεν
την Ελλάδα», τον Όμηρο και
την «Οδύσσειά» του, που
μοσχοβολά από φιλοπατρία,
θάρρος και υπομονή, ολόψυχη
αφοσίωση στην οικογένεια και
την συζυγική πίστη.
Ο Όμηρος, κατά τον σεβαστό
μας δάσκαλο, Κώστα Γανωτή
είναι ο μεγαλύτερος, προ
Χριστού, θεολόγος. Ένα
παράδειγμα από τις θαυμάσιες
ερμηνείες του δασκάλου.
«Συνήθως οι Ομηριστές μας
λένε πολλά και περίεργα, για να
επιδείξουν την επιστημοσύνη
τους, αφήνουν όμως ατόνιστο,
αν δεν το αποκρύπτουν κιόλας,
το ότι η κυρίαρχη αρετή, που
κινεί το έπος της Οδύσσειας
είναι η εγκράτεια.
Ο νόστος κερδίζεται από μόνο
τον Οδυσσέα, γιατί μόνος
αυτός άντεξε να μην πειράξει
τα ιερά βόδια και πρόβατα του
Υπερίονος Ηλίου, όσο κι αν
πεινούσε. Αυτό το τονίζει ο
ποιητής τόσο στο προοίμιο, όσο
και στη ραψωδία Μ (στ. 339419) σε 80 στίχους.
Ο Οδυσσέας, έδωσε σαφή
εντολή στους συντρόφους
του να μην τα πειράξουν…
Αποκοιμήθηκε κι όταν γύρισε
και του ήρθε η μυρωδιά από τα
σφάγια που ψήνονται “ώμωξε”
(εστέναξε), γιατί κατάλαβε
ότι ο νόστος πάει, χάθηκε. Η
παραμέληση της εγκράτειας,
της νηστείας στέρησε το
“νόστιμον ήμαρ”. Και μετά το
ανοσιούργημα “οι θεοί έδειξαν
σημεία και τέρατα∙ σέρνονταν
από δω τα τομάρια, τα κρέατα
από κει περασμένα στις σούβλες
μούγκριζαν, ψημένα και ωμά,
όπως ήταν η φωνή των βοδιών”.
Πολλούς αιώνες αργότερα
αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε
πως η αμαρτία έφερε τη φθορά
και διαστροφή στη φύση. Αυτό
πάντως το σκηνικό του Ομήρου
είναι συγκλονιστικό από κάθε
άποψη. Αυτή η διαδρομή στην
Οδύσσεια έγινε, για να τονιστεί
ότι η περί θρησκείας αίσθηση
και αντίληψη των αρχαίων μας
προγόνων ήταν πολύ σωστή
και υψηλή. Τη θρησκευτική
τους τραγωδία τη δημιούργησε
η απουσία του αληθινού Θεού∙
δεν είχαν οι άνθρωποι το
Ευαγγέλιο».
Στη ραψωδία, λοιπόν
«χ», ο πολυμήχανος και
πολυβασανισμένος Οδυσσέας,
αφού πέταξε τα ράκη, τόξευσε
πρώτον και θανάτωσε τον
θρασύτατο μνηστήρα Αντίνοο.
Το όνομα ετυμολογείται από
το αντί+νους. Αντίνοος είναι
ο αντίπαλος της λογικής, ο
αλλοπρόσαλλος χαρακτήρας,
ο άνθρωπος που εσκεμμένως,
με στρεψοδικίες, διαστρέφει
τα πράγματα. Αντίνοος είναι,

Λέγοντας «λαϊκιστή» τον Μπάιντεν
ψελλίζει την απόγνωσή του
ο Τσαβούσογλου για τη Γενοκτονία

24/04-21
Ελάχιστα λεπτά μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Αρμενίων στην οποία προχώρησε σήμερα ο Αμερικανός
Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, η τουρκική πλευρά αντέδρασε μέσω του
υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
για παράδειγμα, αυτός που την
προδοσία της Μακεδονίας, την
χαρακτηρίζει συνετή στάση και
κέρδος για την πατρίδα. Αυτός
που δεν βλέπει στο Αιγαίο τα
σύνορα, που χάραξαν με το
αίμα τους οι Μιαούληδες και οι
Κανάρηδες, δήλωση που έθρεψε
την κακουργηματική αλαζονεία
των μεμέτηδων της Άγκυρας.
Τον δεύτερο μνηστήρα που
εξόντωσε ο «δίος» Οδυσσέας,
ήταν ο Ευρύμαχος, από το
ευρύς+μάχομαι. Ευρύμαχος
είναι ο ευρηματικός απατεώνας.
Δεν ορρωδεί προ ουδενός
προκειμένου να επιβιώσει και
να καρπωθεί άνομα κέρδη.
Ευρύμαχοι είναι πολλοί,
για παράδειγμα, που όταν
βυθιζόταν το σάπιο καράβι
του ΠΑΣΟΚ, η γνωστή
«ανεμιαία συμπεριφορά»,
φρόντισαν να σταυλιστούν
σε χώρους δεξιά τους ή
αριστερά τους, φτύνοντας,
γενιτσαρικώ τω τρόπω, την
ευεργέτιδα, μακαρίτισσα πια,
«σοσιαλιστική» λαίλαπα.
Τρίτος κηφήνας-μνηστήρας
που, κυριολεκτικά, έφαγε και
τον έφαγε, το χώμα, («πεσών
χθόνα ήλασε»), από το χέρι
του Τηλέμαχου αυτός, ήταν ο
Αμφίνομος. Το όνομα παράγεται
από την πρόθεση αμφί+νόμος.
Αμφίνομος είναι αυτός που
αμφιβάλλει, που διστάζει,
που κινείται πέριξ του νόμου
και εντέλει αυτός που τον
περιφρονεί.
Ο Αμφίνομος θα υποστηρίξει,
για παράδειγμα, ότι η Ανάσταση
πρέπει, πάντα για το καλό
μας, να εορτασθεί, το Μεγάλο
Σάββατο και όχι την Κυριακή
του Πάσχα. Ενώ είναι σαφείς
και απαρασάλευτοι οι κανόνες
και η Παράδοση της Εκκλησίας,
αυτός θα προτείνει το αρχαίον
«εώμεν τους νόμους καθεύδειν»,
ας αφήσουμε τους νόμους να
κοιμούνται. Ο ίδιος Αμφίνομος
θα περιφρονήσει τους νόμους
και θα στήσει φαγοπότι σε νησί
του Αιγαίου, άνευ βεβαίως
προστίμου, ενώ ο ταλαίπωρος
τάχα και «πολίτης», που θα
συλληφθεί διότι “έπνιγε” τα
φαρμάκια του με δυο-τρεις
συμπότες, θα πελεκηθεί με
βαρύτατο πρόστιμο.

τρισάθλια συμπεριφορά
που, καλώς ειπώθηκε ότι
αν ζούσαν στην περίοδο
της γερμανοκατοχής, θα
καταντούσαν όλοι δωσίλογοι.
Ο Αγέλαος, δεν καλλιεργεί και
δεν αναδεικνύει τα προτερήματα
και τις αρετές του λαού, αλλά
ως αρχέκακος κεφαλή, εκλύει
τα χειρότερα ελαττώματά του.
Αγέλαος είναι ο ανώτατος
άρχοντας που, αντί να αναδείξει
την ελληνοσώτειρα εκκλησία
και τους αγώνες της για την
διάσωση και απελευθέρωση
του Γένους στα χρόνια της
τουρκικής θηριωδίας-Ιστορία
είναι η ζωντανή φωνή των
κεκοιμημένων-αυτός δεν
βρίσκει μισή λέξη να πει την
χαρμόσυνο ημέρα της Εθνικής
Επανάστασης.
Αγέλαοι είναι αυτοί που
καταπίνουν τετρομαγμένοι,
όντας πρωθυπουργοί, τις
αχρείες προπαγάνδες των
Τούρκων δικτατόρων, που
«όλη η κοπριά του αιώνα
κοιλοπονούσε για να τους
ξεράσει», που θα έλεγε και ο
ποιητής, οι οποίοι παρουσιάζουν
Έλληνες λιμενικούς να καίνε
ή να πνίγουν, παλαιότερα,
γυναικόπαιδα. Αρκούσε μια
φωτογραφία από τον Αττίλα της
Κύπρου, για να σωπάσουν οι
γενοκτόνοι των λαών.
Αγέλαος είναι
ο αντιπολιτευόμενος που
πέντε χρόνια στην εξουσία,
δεν έκανε τίποτε για την υγεία
και τώρα κατηγορεί τους νυν
για την έλλειψη προσωπικού,
προσπαθώντας να εντυπωσιάσει
την αγέλη των ζητωκραυγαστών
του.
Αυτοί οι τέσσερις «μνηστήρες»
είναι τα τέρατα που πρέπει να
καταστρέψουμε, αν θέλουμε να
ζήσουμε ως λαός ιστορικός.
Δημήτρης Νατσιός
Δάσκαλος – Μέλος ΙΗΑ
Κιλκίς

Πρόκειται για ανάρτηση στο Twitter στην οποία ο Τσαβούσογλου
ψελλίζει τις γνωστές τουρκικές μεγαλοστομίες εκτοξεύοντας
παράλληλα ύβρεις περί “πολιτικού καιροσκοπισμού” και
“λαϊκισμού” στον Αμερικανό πρόεδρο.
Φυσικά για άλλη μια φορά η διαστροφή της ιστορικής αλήθειας
γίνεται σημαία της Άγκυρας που δηλώνει πως “δεν θα μας μάθει
κανείς την ιστορία μας”…
«Τα λόγια δε μπορούν να αλλάξουν ή να ξαναγράψουν την ιστορία.
Δε μπορούμε να μάθουμε από κανέναν την ιστορία μας. Ο πολιτικός
καιροσκοπισμός είναι η μεγαλύτερη προδοσία της ειρήνης και της
δικαιοσύνης. Απορρίπτουμε εντελώς το επιχείρημα αυτό, του οποίου
η βάση είναι ο λαϊκισμός.»

Ντεβλέτ Μπαχτσελί: Ήρθε η ώρα
να χωρίσουμε τους δρόμους μας
με τις ΗΠΑ
24 .04.2021
Η ανταπροκρίτρια του ethnos.gr
Μαρία Ζαχαράκη μεταδίδει από την Τουρκία
Άστραψε και βρόντηξε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ
Ερντογάν, ο ηγέτης των εθνικιστών Ντεβλέτ Μπαχτσελί κατά
Τζο Μπάιντεν στο twitter.
«Στο ένδοξο παρελθόν του τουρκικού έθνους δεν υπάρχει ούτε
γενοκτονία ούτε σφαγή. Η ιστορία μας είναι πεντακάθαρη και
δεν οφείλουμε να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν.
Η δήλωση του Μπάιντεν για γενοκτονία δεν έχει καμία νομική
εγκυρότητα και ταυτόχρονα αποτελεί πολιτική ανοησία και
ανηθικότητα. Ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας από μία
χώρα που ήταν σύμμαχος.
Η σκανδαλώδης και στρεβλή δήλωση του Μπάιντεν επισείουν
τον κίνδυνο οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ να γλιστρήσουν σε ένα
εντελώς διαφορετικό σημείο. Με μία τέτοια νοοτροπία που
προσπαθεί να ρίξει σκιά γενοκτονίας σε μια χώρα, με την οποία
έχει δημιουργήσει σχέσεις φιλίας και στρατηγικούς δεσμούς,
είναι σίγουρο ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν.
Η μετάλλαξη της ιστορίας σε εργαλείο κατάχρησης από τους
πολιτικούς όχι μόνο θα εμβαθύνει το χάσμα μεταξύ πολιτισμών
και εθνών, αλλά θα ανοίξει επίσης το δρόμο για μια πόλωση
ανάμεσα στις γενιές. Αυτό δεν θα ωφελήσει κανέναν, καμία
χώρα.
Οι φρικαλεότητες των συμμοριών των Αρμενίων τη
δεκαετία του 1910 και οι επιθέσεις τους χωρίς διάκριση,
εναντίον παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων σε κάθε γωνιά
της Ανατολίας, δεν αποτελεί δημοκρατική διεκδίκηση
δικαιωμάτων, αλλά μια ύπουλη και βάναυση τρομοκρατική
επιχείρηση. Το τουρκικό έθνος δεν λύγισε σε μία τέτοια
επιχείρηση».

Ο τέταρτος μνηστήρας, –
«κύνες», σκυλιά τους αποκαλεί
ο πολύσοφος Οδυσσέας- της
περιουσίας και της αρχόντισσας
Πηνελόπης, που στέλνει στον
Άδη, είναι ο Αγέλαος, που
θέλησε να φωνάξει τον λαό,
επιβεβαιώνοντας το όνομά
του. Αγέλαος από το άγω+
λαός. Αγέλαος είναι αυτός που
σαγηνεύει και οδηγεί τον λαό
όπου θέλει. Ο λαοπλάνος, ο γόης
με την αρχαία σημασία, δηλαδή,
«ο ψεύστης και απατεών».
Ο Αγέλαος κυβερνά τους
«αγελαίους», που κατά
το λεξικό των Liddel-Scott,
είναι «οι κοινοί άνθρωποι εν
αντιθέσει προς τους άρχοντας».
Αγέλαοι είναι οι εμπαίζοντες
τον λαό αργυρώνητοι ως επί
το πλείστον «δημοσιογράφοι»,
που κραδαίνουν νυχθημερόν το
φάσγανο της τρομοκράτησης
του λαού. Στα εθνοκτόνα
μνημόνια, επέδειξαν τέτοια

Zorbas Bakery & Foods Ltd
7173 BULLER AVENUE
V5J 4S1 Burnaby
British Columbia
Tel:(604) 439-7731 Fax:(604) 439-0525
www.zorbafoods.com

Η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχοντα
στους πελάτες και σε όλη την παροικία μας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΑΜΥΝΑ- «Απογειώνονται» τα

ROMEO: Ο «εφιάλτης»
των Τουρκικών
υποβρυχίων σύντομα
πάνω από το Αιγαίο
-Αμερικανοί για αυτοψία
στο Μαραθώνα Έλληνες στις ΗΠΑ για
εκπαίδευση

Συνθήκες ναυτικής απαγόρευσης
για Τουρκία η προσθήκη του Spike
NLOS στα μικρά πλοία του ΠΝ:
Ολοκληρωτική αποτροπή…
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Η Κανονιοφόρος “ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ” κατά τη διάρκεια 12ήμερης επιχειρησιακής εκπαίδευσης
του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο, μαζί με το Πετρελαιοφόρο Άτλας. Πηγή: Πολεμικό Ναυτικό
28/04/2021
Το κλιμάκιο του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού αλλά και
στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin θα
μεταβούν στη Βάση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού
στο Κοτρώνι Μαραθώνα για να προχωρήσουν σε έλεγχο των
εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν τα επτά ROMEO τα οποία
αποκτά το επόμενο διάστημα το Πολεμικό μας Ναυτικό.
Το ένα μετά το άλλο σπάνε τα ρεκόρ στη διαδικασία απόκτησης
από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και το Πολεμικό Ναυτικό των
υπερσύγχρονων ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων MH-60 ROMEO.
Μέσα στον ΜάIο, Αμερικανοί από το US NAVY καταφθάνουν
στην Ελλάδα. Το κλιμάκιο του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού
αλλά και στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin θα μεταβούν στη Βάση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού
στο Κοτρώνι Μαραθώνα για να προχωρήσουν σε έλεγχο των
εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν τα επτά ROMEO τα οποία
αποκτά το επόμενο διάστημα το Πολεμικό μας Ναυτικό.
Ουσιαστικά το κλιμάκιο των Αμερικανών πέρα από την επιθεώρηση
των εγκαταστάσεων και τη συνεργασία με τους Έλληνες τεχνικούς
θα προετοιμάσει το έδαφος και θα «τρέξει» τις διαδικασίες για την
πιο γρήγορη ενσωμάτωση των πανίσχυρων MH-60 στη Διοίκηση
Αεροπορίας Ναυτικού και στην 1η Μοίρα ελικοπτέρων. Θα είναι τα
ελικόπτερα τα οποία θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα γερασμένα
πλέον-ακόμη όμως αξιόμαχα- AB 212ASW.
Έλεγχος και προετοιμασία εγκαταστάσεων, εκπαίδευση στελεχών,
τεχνική υποστήριξη και ροή ανταλλακτικών και αναλώσιμων θα
βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης των Αμερικανών με την Βάση
Ελικοπτέρων στο Μαραθώνα να βρίσκεται ήδη σε «πυρετό» και
υψηλή κινητικότητα αφού 24 χρόνια μετά την απόκτηση των S-70
AEGEAN HAWK το Πολεμικό Ναυτικό προμηθεύεται καινούργιο
ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο.
Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι προετοιμασίες για την
μετάβαση στις ΗΠΑ των Ελλήνων χειριστών και τεχνικών οι
οποίοι θα εκπαιδευτούν πάνω στα Romeo. Πρόκειται για έμπειρα
στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού τα οποία προέρχονται από την
2η Μοίρα Ελικοπτέρων, διαθέτουν ήδη μεγάλη εμπειρία στα S-70
και γνωρίζουν άριστα το σκάφος του καινούργιου ελικοπτέρου.
Χειριστές που γνωρίζουν άριστα το δύσκολο περιβάλλον του
Αιγαίου και τεχνικοί που έχουν καταφέρει να διατηρούν «ζωντανά»
τα καταπονημένα με χιλιάδες ώρες πτήσης ελικόπτερα.
Η εκπαίδευση των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού θα γίνει με
fast track διαδικασίες προκειμένου το συντομότερο δυνατό να έχουν
πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση για να πετούν και να συντηρούν
τα ROMEO.
Και αυτό γιατί την ίδια ώρα ένας «αγώνας δρόμου» βρίσκεται σε
εξέλιξη προκειμένου το πρώτο αν όχι τα δύο πρώτα από τα συνολικά
επτά Αμερικανικά ελικόπτερα MH-60R να προσγειωθούν μέσα στο
2021 στη Βάση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού. Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ συντονίζουν τις προσπάθειές
τους ώστε οι διαδικασίες να «τρέξουν» με τον ταχύτερο τρόπο και
τα ROMEO να βαφτούν όσο το συντομότερο με τα χρώματα του
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Ήδη υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων η απαντητική επιστολή προς τους Αμερικανούς με
την οποία γίνεται δεκτή η προσφορά των επιπλέον τριών ROMEO
με την Ελλάδα να πετυχαίνει μείωση της τελικής τιμής και σύντομη
παράδοση. Για το Πολεμικό Ναυτικό η απόκτηση των καλύτερων
ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων στον κόσμο βρίσκεται στις
προτεραιότητες καθώς τα επόμενα χρόνια το Τουρκικό πολεμικό
ναυτικό θα διαθέτει έξι υποβρύχια «214» αντίστοιχα με τα Ελληνικά
κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ». Απέναντι στην Τουρκική απειλή
ο Στόλος θα απαντήσει με επτά υπερσύγχρονα ανθυποβρυχιακά
ελικόπτερα. Μαζί με τα εκσυγχρονισμένα S-70 AEGEAN HAWK
αλλά και τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας P-3 ORION στήνει
την πιο ισχυρή ανθυποβρυχιακή «ασπίδα» όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά
και στην Ανατολική Μεσόγειο.
newpost.gr

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ.Σ, HELLAS JOURNAL
Μπορεί ο Στρατός Ξηράς να
τρέχει ήδη την αξιολόγηση του
αντιαρματικού Spike NLOS,
όμως όπως επιβεβαιώνουν πηγές
του Επιτελείου, αυτό το έξυπνο
όπλο είναι μια υπόθεση που
αφορά άμεσα και το Πολεμικό
Ναυτικό.
Μάλιστα, όπως σημειώνουν οι
ίδιες πηγές, οι Κανονιοφόροι
του Πολεμικού Ναυτικού, όπως
και τα Σκάφη Ανορθόδοξου
Πολέμου θέτουν ισχυρή
υποψηφιότητα για να
θωρακιστούν με αυτό το
Ισραηλινό όπλο που από μόνο
του φέρνει τα πάνω κάτω στο
Αν. Αιγαίο.
• Μπορεί η Νέα Δομή
Δυνάμεων να φέρνει πολλές
εξελίξεις που αφορούν τις
νέες φρεγάτες του ναυτικού,
η Ελλάδα ήδη να έχει μπει
στο πρόγραμμα της λεγόμενης
Ευρω-κορβέτας, το Επιτελείο
να έχει σχέδια για το πως θα
μετατραπεί η Κρήτη στο νέο
σημαντικό ναυτικό οχυρό με την
αναβάθμιση του ναυστάθμου,
να τρέχουν τα προγράμματα,
όπως αυτά των τορπιλών,
της συντήρησης των S-70, να
γίνεται αγώνας δρόμου και για
την άφιξη των πρώτων RO-

MEO εντός του τρέχοντος έτους
και για την ολοκλήρωση του
προγράμματος των αεροσκαφών
ναυτικής συνεργασίας, ωστόσο
το Πολεμικό Ναυτικό μέσα
από την κρίση στην οποία
πρωτοστάτησε το περασμένο
καλοκαίρι έχει αντιληφθεί ότι
στο Αιγαίο ο ναυτικός αγώνας
με άγνωστα στον αντίπαλο όπλα
φέρνει νέα δεδομένα.
Προτεραιότητα όλων των
προαναφερόμενων είναι η
τελική απόφαση για τις τέσσερις
νέες φρεγάτες, με τους Επιτελείς
του ΠΝ να βρίσκονται στην
τελική ευθεία της αξιολόγησης
των προτάσεων, πολλές από
τις οποίες έχουν γίνει ιδιαίτερα
δελεαστικές, ωστόσο η
κυβέρνηση θα είναι εκείνη που
θα πει την τελευταία της λέξη.
• Πάντως η προσθήκη του
Spike NLOS σε μικρά και
ευέλικτα πλοία που βρίσκονται
365 ημέρες στην οριογραμμή με
την Τουρκία, όπως επισημαίνουν
πηγές από το Πολεμικό Ναυτικό,
αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη
ασπίδα αποτροπής.
Το μικρό εκτόπισμα, όπως
επισημαίνεται, είναι το ατού
για την εξαπόλυση επιθέσεων
από θέσεις απόκρυψης και στο
προφίλ αυτών ταιριάζει απόλυτα

η Κανονιοφόρος, αλλά και
η Πυραυλάκατος όπως
επίσης και τα νεότερα Σκάφη
Ανορθόδοξου Πολέμου που
μπορούν να μεταφέρουν το
Spike όπου χρειαστεί για να
αιφνιδιάσει.

Φονική ακρίβεια…
Ουσιαστικά με την απόκτηση
του όπλου Spike NLOS στα
πλοία Επιτήρησης, ενισχύονται
σημαντικά οι αποστολές
ναυτικής απαγόρευσης και
κρούσης κατά μονάδων
επιφανείας και αποβατικών
σκαφών ενώ με την εμβέλεια
που έχει είναι ικανό ν’ αναζητά
τους στόχους του ακόμη και
πέραν της οριογραμμής…
Επιπλέον με αυτή την προσθήκη
υπάρχει αύξηση της ισχύς πυρός
σε σχέση με την υφιστάμενη
ικανότητα αλλά και στο σύνολό
της η αποτρεπτική ικανότητα
του Πολεμικού Ναυτικού.
• Το Spike NLOS στη ναυτική
του έκδοση μετατρέπουν τις
Κανονιοφόρους σε θηρευτές
όχι μόνο μικρών σκαφών,
αλλά και πολύ μεγαλύτερων

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

ΑΚ-DISTRIBUTORS
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ
TEL:604-649-0299 RES:604-261-2314

ΑΚ-DISTRIBUTORS
ANDREAS KOTSIRIS

Tel:604-649-0299

Eύχομαι στους πελάτες, φίλους και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Νέο χαστούκι Μπλίνκεν στον Ερντογάν:
Προειδοποιεί την Τουρκία να μη κάνει
αγορές ρωσικών οπλικών συστημάτων
LEFT:

Ο υπουργός
Εξωτερικών
των ΗΠΑ Antony Blinken
μιλά κατά
τη διάρκεια
μιας εικονικής
Διεθνούς
Διάσκεψης
Κορυφής
Ηγετών για
το Κλίμα. 22
Απριλίου 2021.
EPA, AL DRAGO, POOL
MANDATORY
CREDIT – AL
DRAGO

28/04/2021
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προειδοποίησε την Τουρκία και όλους τους
συμμάχους των ΗΠΑ να μην κάνουν περαιτέρω αγορές ρωσικών οπλικών συστημάτων, τονίζοντας
ότι αυτό μπορεί να επιφέρει επιπλέον κυρώσεις.
Οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας παραμένουν τεταμένες επί σειρά ζητημάτων, από την αγορά των ρωσικών
συστημάτων αεράμυνας S-400 από την Τουρκία – που επέφερε αμερικανικές κυρώσεις – έως τις
διαφορές πολιτικής για τη Συρία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια υπόθεση σε αμερικανικό
δικαστήριο εναντίον της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank.
“Είναι επίσης πολύ σημαντικό προχωρώντας μπροστά πως η Τουρκία, και σε αυτό το θέμα όλοι οι
σύμμαχοι και εταίροι των ΗΠΑ, να αποφύγουν μελλοντικές αγορές ρωσικών οπλικών συστημάτων,
συμπεριλαμβανομένων επιπλέον S-400”, δήλωσε ο Μπλίνκεν, μιλώντας σε μια διαδικτυακή
εκδήλωση στο Foreign Press Center.
“Οποιεσδήποτε σημαντικές συναλλαγές με οντότητες ρωσικών αμυντικών συστημάτων, θα
μπορούσαν και πάλι να υπόκεινται στο νόμο, τη CAATSA, και αυτό είναι ξεχωριστό από και εκτός
από τις κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί”, είπε, αναφερόμενος στον Νόμο για την Αντιμετώπιση
των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων, που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει χώρες από την
αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από χώρες αντίπαλες του ΝΑΤΟ.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε επίσης ότι, με δεδομένες τις ευρέως γνωστές
απόψεις του προέδρου Μπάιντεν, η αμερικανική αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων δεν θα
έπρεπε να αποτελεί έκπληξη.
Η παραδοσιακή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την ημέρα μνήμης στις 24 Απριλίου ανέφερε το
Σάββατο για πρώτη φορά τη λέξη «γενοκτονία». «Οι Αμερικανοί τιμούν όλους τους Αρμένιους που
χάθηκαν στη γενοκτονία η οποία άρχισε σαν σήμερα πριν από 106 χρόνια», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν.
Η Άγκυρα αντέδρασε έντονα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προειδοποιεί για
τον «καταστροφικό αντίκτυπο» που θα έχει στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις η κίνηση αυτή της
Ουάσινγkτον.
Με πληροφορίες Reuters μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ουάσινγκτον, ΗΠΑ
hellasjournal.com

Με εντολή Μακρόν συνελήφθησαν 10 πρώην
μέλη των Ερυθρών Ταξιαρχιών που κρύβονταν
στη Γαλλία

χαιρέτισε στο Twitter “ένα
ιστορικό αποτέλεσμα”.
Η έκδοση των ακροαριστερών
μαχητών που είχαν αναζητήσει
καταφύγιο στη Γαλλία μετά τα
“μολυβένια χρόνια” στην Ιταλία,
μια περίοδο που σημαδεύτηκε
από τις επιθέσεις και τη βία των
Ερυθρών Ταξιαρχιών, κυρίως
από το 1968 έως το 1982,
αποτελεί αίτημα της Ιταλίας εδώ
και χρόνια, στο οποίο η Γαλλία
δεν είχε υποχωρήσει παρά εν
μέρει.
Από το 1982 το Παρίσι έχει
υπογράψει δύο εντάλματα
έκδοσης υπό την προεδρία
του Ζακ Σιράκ: αυτό του
Πάολο Περσιτσέτι το 1995,
που εκδόθηκε στην Ιταλία το
2002, και αυτό του Τσεζάρε
Μπατίστι το 2004, του πλέον
καταζητούμενου ακροαριστερού
μαχητή ο οποίος ζούσε στη
Γαλλία από το 1990. Το 2004
κατέφυγε στο εξωτερικό και
τελικά συνελήφθη στη Βολιβία.
“Να μην μείνουν ατιμώρητα τα
εγκλήματα”
Το 2008 ο πρώην πρόεδρος
της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί
αποφάσισε να μην εκδώσει το
πρώην μέλος των Ερυθρών
Ταξιαρχιών Μαρίνα Πετρέλα,
η οποία έχει καταδικαστεί σε
ισόβια στην Ιταλία, λόγω της
κατάστασης της υγείας της.
Η Πετρέλα είναι μία από τους
ακτιβιστές που συνελήφθησαν
σήμερα το πρωί, σύμφωνα με
την ιταλική αστυνομία.
Η Ιταλίδα υπουργός
Δικαιοσύνης Μάρτα Καρτάμπια
είχε αποστείλει επισήμως
στις 8 Απριλίου στον Γάλλο
ομόλογό της Ερίκ ΝτιπόνΜορετί “το έκτακτο αίτημα
των ιταλικών αρχών να μην
μείνουν ατιμώρητες οι επιθέσεις
των Ερυθρών Ταξιαρχιών”.
Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο,
τα εγκλήματα κάποιων μελών
της οργάνωσης κινδυνεύουν να
παραγραφούν.

αποφασίσει για την έκδοσή τους
στην Ιταλία ανά περίπτωση.
Τα πρώην μέλη των Ερυθρών
Ταξιαρχιών θα πρέπει να
παρουσιαστούν ενώπιον
δικαστηρίου στο Παρίσι ώστε να
αποφασιστεί αν θα παραμείνουν
υπό κράτηση ή θα αφεθούν
ελεύθεροι υπό όρους μέχρι να
εξεταστεί το ένταλμα για την
έκδοσή τους στην Ιταλία, όπως
έγινε γνωστό από δικαστική
πηγή.

“Προδοσία”
Η υπόθεση αυτή ήρθε ξανά
στη δημοσιότητα το 2019
όταν επέστρεψε στην Ιταλία
ο Τσεζάρε Μπατίστι, ο οποίος
συνελήφθη στη Βολιβία, έπειτα
από 40 χρόνια που κρυβόταν
στη Γαλλία και στη συνέχεια
στη Βραζιλία.
Ο τότε υπουργός Εσωτερικών
της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι είχε
δηλώσει ότι η Γαλλία προσφέρει
καταφύγιο επί δεκαετίες “σε
δολοφόνους που σκότωσαν
αθώους” και ζήτησε να
επιστρέψουν στην Ιταλία “καμία
15αριά Ιταλοί τρομοκράτες που
έχουν καταδικαστεί αλλά ζουν
ωραία ζωή στη Γαλλία”.
Οι άλλοι συλληφθέντες είναι
ο Τζόρτζιο Πιετροστέφανι, ο
Ναρτσίζο Μανέντι, η Ρομπέρτα
Καπέλι, ο Έντσο Καλβίτι,
ο Τζοβάνι Αλιμόντι και ο
Σέρτζιο Τορνάγκι. Οι τρεις που
καταζητούνται ακόμη είναι
οι Μαουρίτσιο Ντι Μάρτσιο,
Λουίτζι Μπεργκαμίν και
Ραφαέλε Βεντούρα.

Όπως ανέφεραν πολλά ιταλικά
μέσα ενημέρωσης, ο Μακρόν
συνομίλησε τηλεφωνικά με
τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο
Ντράγκι, ο οποίος του τόνισε τη
σημασία της υπόθεσης για τη
Ρώμη.

“Πρόκειται για μια ανείπωτη
προδοσία από τη Γαλλία. Είμαι
αγανακτισμένη και δεν έχω
λόγια για να περιγράψω αυτή
την επιχείρηση”, κατήγγειλε η
Ιρέν Τερέλ δικηγόρος πέντε από
τους επτά συλληφθέντες.
“Από τη δεκαετία του 1980 οι
άνθρωποι αυτοί βρίσκονται
υπό την προστασία της
Γαλλίας, ξανάφτιαξαν τη ζωή
τους εδώ πριν από 30 χρόνια
και εγκαταστάθηκαν υπό τα
βλέμματα όλων με τα παιδιά
τους, τα εγγόνια τους (…) και
τα ξημερώματα ήρθαν να τους
αναζητήσουν, 40 χρόνια μετά
τα γεγονότα; Είναι ανείπωτο και
απαράδεκτο νομικά”, τόνισε.

Τώρα η δικαιοσύνη θα
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Οι Αμερικανοί στηρίζουν τα
οικονομικά μέτρα Μπάιντεν

Ο Ιταλός υφυπουργός Εσωτερικών Κάρλο Σιμπίλια χαιρέτισε στο Twitter “ένα ιστορικό αποτέλεσμα”.

Οι Αμερικανοί στηρίζουν τα οικονομικά μέτρα
που προτείνει ο πρόεδρος Μπάιντεν, σύμφωνα
με δημοσκόπηση
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απολύτως στο ‘δόγμα
Μιτεράν’” (του σοσιαλιστή
πρώην προέδρου της Γαλλίας
Φρανσουά Μιτεράν, 1981 -995)
που χρονολογείται από το 1985
και το οποίο προβλέπει την
παροχή ασύλου σε πρώην μέλη
των Ερυθρών Ταξιαρχιών, με
εξαίρεση όσους έχουν διαπράξει
εγκλήματα αίματος, διευκρίνισε
η γαλλική προεδρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν αποφάσισε να
διευθετήσει μια παλιά αντιδικία
με τη Ρώμη αναφορικά με
πρώην μέλη των Ερυθρών
Ταξιαρχιών που είχαν
αναζητήσει καταφύγιο στη
Γαλλία ανακοινώνοντας τη
σύλληψη δέκα εξ αυτών σήμερα,
από τους οποίους οι επτά έχουν
τεθεί υπό κράτηση και άλλοι
τρεις καταζητούνται.

Όλοι τους είχαν καταδικαστεί
στην Ιταλία για τρομοκρατικές
ενέργειες τις δεκαετίες ‘70 και
‘80.
Η απόφαση να προσαχθούν
στη δικαιοσύνη αυτοί οι δέκα,
“έπειτα από αιτήματα της
Ιταλίας τα οποία αφορούσαν
200 άτομα”, “ελήφθη από
τον πρόεδρο και εντάσσεται

Η κατάρτιση αυτού του
καταλόγου με δέκα ονόματα
αποτελεί καρπό “σημαντικής,
διμερούς προπαρασκευαστικής
δουλειάς, πολλών μηνών, η
οποία οδήγησε σε αυτούς που
είχαν διαπράξει τα πιο σοβαρά
εγκλήματα. Ο πρόεδρος επιθυμεί
να διευθετήσει το θέμα, όπως
ζητά η Ιταλία εδώ και χρόνια”,
πρόσθεσε το Μέγαρο των
Ηλυσίων.

Ιστορικό αποτέλεσμα
Ο Ιταλός υφυπουργός
Εσωτερικών Κάρλο Σιμπίλια

Ηπλειονότητα των Αμερικανών στηρίζει τα οικονομικά μέτρα
που προκρίνει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με μια
δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos για το πρακτορείο Reuters,
συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων φόρων και του υψηλότερου
ελάχιστου μισθού.
Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι
είναι διχασμένοι όσον αφορά την πολιτική τής «διάχυσης του

(Συνέχεια στη σελίδα 15)

Οι Αμερικανοί στηρίζουν τα
οικονομικά μέτρα Μπάιντεν
(Συνέχεια από σελίδα 14)

πλούτου από τα πάνω προς τα
κάτω» (trickle-down economics), την οποία υιοθετούν οι
ηγέτες του κόμματος από την
εποχή του Ρόναλντ Ρίγκαν, πριν
από περίπου 40 χρόνια.

σημαντικής φοροελάφρυνσης
των πλουσίων ήταν να αυξηθεί
η εισοδηματική ανισότητα.
Ελάχιστα ήταν τα οφέλη για
τη μείωση της ανεργίας ή την
οικονομική ανάπτυξη.

Στην ομιλία του στο Κογκρέσο,
ο Μπάιντεν έκρινε ότι η θεωρία
αυτή, σύμφωνα με την οποία οι
φοροαπαλλαγές στις μεγάλες
επιχειρήσεις και η φορολογική
ελάφρυνση των μεγάλων
εισοδημάτων θα έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση όλων
των κοινωνικών στρωμάτων,
δεν λειτούργησε ποτέ. Η
δημοσκόπηση διενεργήθηκε
μετά την ομιλία του.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση
της Ipsos, περισσότεροι από
τους μισούς Αμερικανούς (51%)
συμφωνούν με τη δήλωση ότι
«η οικονομία της διάχυσης του
πλούτου δεν λειτούργησε ποτέ
στην Αμερική», ενώ το 26%
διαφωνεί.
Μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων
ψηφοφόρων, τέσσερις στους
δέκα συμφωνούν ότι πρόκειται
για μια αποτυχημένη θεωρία και
τρεις στους δέκα διαφωνούν.

Η θεωρία αυτή αποτελεί
αντικείμενο έντονης δημόσιας
συζήτησης από την εποχή που ο
Ρίγκαν την έθεσε στο επίκεντρο
της οικονομικής στρατηγικής
του, τη δεκαετία του 1980.
Μια μελέτη του 2020 του
London School of Economics,
που περιλαμβάνει στοιχεία
από 18 χώρες σε διάστημα 50
ετών, δείχνει ότι η μοναδική
ουσιαστική επίπτωση της

Στους Δημοκρατικούς, οι επτά
στους δέκα συμφωνούν και δύο
στους δέκα διαφωνούν.
Συνολικά, το 73%
των ερωτηθέντων απάντησε ότι
εγκρίνει το οικονομικό μήνυμα
του προέδρου Τζο Μπάιντεν.
Πιο συγκεκριμένα:
•

Το 69% συμφωνεί
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να δίνουν οι εργοδότες 12
εβδομάδες πληρωμένη άδεια για
οικογενειακούς και ιατρικούς
λόγους.
•
Το 65% συμφωνεί τα
δύο πρώτα χρόνια σπουδών
σε κοινοτικά κολέγια να είναι
δωρεάν για όλους.
•
Το 65% στηρίζει
τις αυξήσεις φόρων για τους
πλούσιους.
•
Το 64% συμφωνεί
να αυξηθούν οι έρευνες των
φορολογικών αρχών στους
εύπορους φοροφυγάδες.
•
Το 63% συμφωνεί στην
αύξηση του ομοσπονδιακού
κατώτερου μισθού στα 15
δολάρια την ώρα.
Να σημειωθεί επίσης ότι σχεδόν
τρεις στους τέσσερις (ποσοστό
74%) χαρακτήρισαν «ιστορική»
την εικόνα με τις δύο κορυφαίες
γυναίκες πολιτικούς, την
αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις
και την πρόεδρο της Βουλής
των Αντιπροσώπων, Νάνσι
Πελόζι, να στέκουν πίσω από
τον Μπάιντεν, ενώ εκείνος
εκφωνούσε την ομιλία του, το
βράδυ της Τετάρτης.
Η δημοσκόπηση έγινε
διαδικτυακά, στα αγγλικά, σε
δείγμα 1.000 ενηλίκων, εκ
των οποίων οι 290 δηλώνουν
Ρεπουμπλικάνοι και οι 360
Δημοκρατικοί.
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Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια: Η Πενταμερής
κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος και τα δύο
κράτη “μας έμειναν”…

τουρκικό κείμενο, που του
έδωσε ο Τατάρ.
Έπρεπε να του το επιστρέψει.
Ακριβώς επειδή τον αμφισβήτησε στα ίσια. Όμως, αν
δεν κάνω λάθος, είναι
ο Γενικός Γραμματέας που
έδωσε στον κατοχικό ηγέτη
το δικαίωμα να καταθέσει
μία πρόταση που οδηγεί σε
διχοτόμηση.
Απ’ εκεί και πέρα.
Η διαδικασία παραμένει
ζωντανή, αν και
η Πενταμερής τορπιλίστηκε
από την Τουρκία, αλλά
καθίσταται επικίνδυνη για
τα συμφέροντα
των Ελληνοκυπρίων και
της Ελλάδας. Όταν ο Γενικός
Γραμματέας και οι ξένες
χώρες που τον υποστηρίζουν
ομιλούν για Διζωνική
Δικοινοτική
Ομοσπονδία, θα
την στηρίξουν στην επόμενη
Διάσκεψη;
Αυτό είναι το βασικό
ερώτημα που δεν απαντήθηκε
στη Γενεύη.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κ. António Guterres προβαίνει σε δηλώσεις
στα ΜΜΕ., στο Παλάτι των Εθνών, στη Γενεύη της Ελβετίας. Αριστερά η κ. Τζέινς Χολ Λουτ.
Φωτογραφία ΓΤΠ, Στ. Ιωαννίδης
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ,
Hellas Journal

Η Πενταμερής Διάσκεψη
της Γενεύης για το
Κυπριακό κατέρρευσε σαν
χάρτινος πύργος. Και τη
βασική ευθύνη έχουν οι
Τούρκοι, αλλά και ο Γενικός
Γραμματέας των Ηνωμένων
Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.
Πιστεύω ότι όλοι
συμφωνούμε στην εξής
διαπίστωση: ότι η κατοχική
Τουρκία και το ψευδοκράτος
τίναξαν στον αέρα την
Πενταμερή, διότι ο κ.
Γκουτέρες δεν φρόντισε να
την προστατεύσει.
Δεν είναι η πρώτη φορά και
ας μην έχουμε αμφιβολία
ότι δεν θα είναι η τελευταία.
Η Τουρκία έχει στόχους
και προσπαθεί να τους

υλοποιήσει. Βρίσκει και
κάμνει, όπως λέμε στην
Κύπρο.
•
Ο γενικός
γραμματέας -σε επίπεδο
διαπραγμάτευσης- είναι
ο μεγάλος χαμένος.
Διότι με πρόχειρο τρόπο
επέμενε στη οργάνωση
αυτής της Πενταμερούς,
γνωρίζοντας ότι η Τουρκία θα
αμφισβητήσει τις διαδικασίες
που έθεσε το Συμβούλιο
Ασφαλείας και θα καταθέσει
την πρόταση για δύο κράτη.
Αν πραγματικά ήθελε να
επιτύχει η Διάσκεψη θα είχε
εξασφαλίσει ότι η Τουρκία
δεν θα άλλαζε το πλαίσιο.
Ναι, δέχομαι, ότι δεν έγινε
σε αυτή τη φάση δεκτή η
διχοτομική πρόταση για δύο

κράτη. Αλλά η πρόταση
αυτή, είναι πια στο τραπέζι.
Ο γενικός γραμματέας δεν
έπρεπε καν να παραλάβει το

Πρέπει να περιμένουμε να
ακούσουμε την ενημέρωση
του Γενικού Γραμματέα
στο Συμβούλιο Ασφαλείας
-εικάζω ότι θα παραστεί
ο ίδιος- για να δούμε αν
τολμήσει να πει τα πράγματα
με το όνομα τους. Δεν γίνεται
να βρίσκεται πάντα στο
απυρόβλητο η Τουρκία. Και
τούτος ο Γενικός Γραμματέας
είναι ο χειρότερος όλων.
Είναι έκδηλα φιλότουρκος.

•
Αυτό που συνέβη
την Πέμπτη από την τουρκική
πλευρά είναι αισχρό. Και δεν
έχουμε δει ακόμα αυτό που
περιμέναμε:
Τη δημόσια αποδοκιμασία
της Τουρκίας και του Τατάρ,
ο οποίος βεβαίως
-και οι πάντες στην Κύπρο
γνωριζουν καλύτερα από τον
καθένα- άγεται και φέρεται
από την Τουρκία.
•
Θα είναι εξωφρενικό
αν βρεθούν άνθρωποι στο
νησί ή στην Ελλάδα που
θα ασκήσουν κριτική στη
Λευκωσία και την Αθήνα για
το ναυάγιο της Γενεύης.
Αν θέλετε, η κριτική
θα πρέπει να αφορά τη
συμμετοχή τους στην
Πενταμερή, γνωρίζοντας ότι
η Άγκυρα θα την τορπιλίσει.
Αλλά θα υποβάλω και
εγώ μία ερώτηση: Έχετε
φανταστεί αν την ευθύνη για
την κατάρρευση είχαν
η Λευκωσία και η Αθήνα;
Ο κ. Γκουτέρες θα είχε
ασκήσει δημόσια κριτική.
Αλλά για την Τουρκία πάντα
σιωπά.
Παραμένει ζωντανή, λοιπόν,
η ελπίδα επειδή θα συνεχιστεί
η προσπάθεια. Αλλά
η Τουρκία δεν θα αλλάξει
τη θέση της: Απαιτεί δύο
κράτη. Αυτή είναι η νέα
πραγματικότητα μετά
την Πενταμερή.
hellasjournal.com

O Δικηγόρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
και η εταιρεία Watson Goepel Maledy,
εύχονται στους πελάτες και σε όλη
την Ελληνική Παροικία

Χριστός Ανεστη

χρόνια πολλά και εύχομαι να περάσατε
υπέροχα όλες αυτές
τις άγιες ημέρες.
1700-1075 West Georgia St.
Vancouver, British Columbia
Canada V6E 3C9
www.wgmlaw.com

Phone:604-688-1301
Direct Line:604-609-3062
Fax:604-688-8193
amaragos@wgmlaw.com
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Γενοκτονία των Αρμενίων:
Ο Ευφράτης είναι ακόμα
κόκκινος
(Συνέχεια από σελίδα 9)

ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΧΘΕΣ ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΑΔΑ
April 16, 2021 τ.Πρύτανης Μαρία Νεγρεπόντη- Δεληβάνη
Της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
* αυτοί που οραματίζονται
με αγαλίαση μια
παγκόσμια διακυβέρνηση,
κ.ο.κ., γιατί υπάρχουν
πολλές ακόμη ανάλογες
όσο και αποκρουστικές
κατηγορίες.

χρονικά… Ο δικηγόρος του φοιτητή ήταν ο ίδιος που καθιέρωσε τον
όρο «γενοκτονία», το 1943, όταν αντίστοιχα γεγονότα έλαβαν χώρα,
αυτή τη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος…
Σύμφωνα με αναφορές Γερμανών ιστορικών και ακαδημαικών,
αρκετοί Γερμανοί αξιωματούχοι που βρίσκονταν στην Τουρκία
εκείνη την περίοδο (ως σύμμαχη χώρα αλλά και για την κατασκευή
σιδηροδρομικής γραμμής), είτε σιώπησαν, είτε επικρότησαν ή
ακόμη και συμμετείχαν στη γενοκτονία, για διάφορους λόγους
διεστραμμένης προάσπισης συμφερόντων ή συμμαχικής σχέσης...
Κάποιοι από αυτούς ανέλαβαν σημαντικά πόστα στην κυβέρνηση
του Χίτλερ, λίγες δεκαετίες αργότερα, οπότε και προφανώς βρήκαν
την ευκαιρία να επαναλάβουν αυτά που είχαν διδαχθεί από τους
πρωτεργάτες της πρώτης γενοκτονίας τους 20ου αιώνα.
99 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα, η Τουρκία εξακολουθεί να
αποποιείται την ιστορία της
Η μαζική αυτή εξόντωση των Αρμενίων οδήγησε στη δημιουργία
της Αρμένικης Διασποράς, καθώς χιλιάδες Αρμένιοι διαβιούν στο
εξωτερικό και πιέζουν για διεθνή αναγνώριση των γεγονότων,
ενώ αυτή αποτελεί και τη βασική πολιτική γραμμή του αρμένικου
υπουργείου Εξωτερικών.
Μέχρι σήμερα, 22 χώρες έχουν αναγνωρίσει επίσημα τη Γενοκτονία
(η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν από τις πρώτες) καθώς και 42
Πολιτείες των ΗΠΑ. Οι πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου
Ομπάμα όμως, ότι θα αναγνωρίσει τη Γενοκτονία, περιορίστηκαν
τελικά σε δηλώσεις αφορισμού των γεγονότων του 1915, αφού
η έντονη αντίδραση και διαμαρτυρία της Τουρκίας θεωρήθηκε
μείζονος σημασίας για τα αμερικάνικα συμφέροντα, συγκριτικά με
την ιστορική αλήθεια...

Το επιβλητικό μνημείο για τη γενοκτονία,
στην καρδιά της Αρμενίας

ΠΟΙΗΜΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΣ

Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Να μην το πείς
πως λύγισα...
Πως έπεσα στο χώμα...
Μόνο να πείς πως γέλαγα...
και χόρευα το γιόμα...
Να μην το πείς πως μάτωσα...
Κι ακόμη πως πονάω...
Μόνο να πείς περήφανα
πως περπατώ και πάω...
Να μην το πείς πως έκλαψα...
Το δάκρυ πες, δεν είδες...
Μα πως με ζήλεψες πολύ
σαν να γλεντώ με βρήκες...
Να μην το πεις , να μην το πω...
Ούτε και στον καθρέφτη...
Κλαρί πως ήμουν κ έσπασα
στον έρωτα τον ψεύτη...

Αρκεί ένας, και μόνον ένας
ΕΛΛΗΝΑΣ σε καίρια θέση, για
να αλλάξει το κλίμα της εθνικής
μιζέριας, να κάνει υπερήφανους
όλους εκείνους, αναμεταξύ
μας, που δεν μολύνθηκαν με το
μίασμα του εθνομηδενισμού, και
να διανοίξει μονοπάτια εθνικής
κυριαρχίας.
Ομολογώ ότι ήμουν αντίθετη με
τη μετάβαση του κ. Δένδια
στην Άγκυρα, με βάση
τα όσα θλιβερά συνέβαιναν
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
όλο αυτό το μακρύ κρίσιμο
διάστημα., γιατί δεν ήθελα
να ζήσω έναν ακόμη εθνικό
εξευτελισμό. Εξυπακούεται
ότι αισθάνομαι ευτυχής γιατί
έκανα λάθος, και χαίρομαι χαρά
μεγάλη γιατί, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,
ο κ. Δένδιας τον διέλυσε
τον “παλιό του φίλο” τον
Μεβλούτ, και μάλιστα με
απόλυτη αυτοκυριαρχία, και
μάλιστα φορώντας βελούδινα
γαντάκια, και μάλιστα με
σαρδώνιο χαμόγελο. Αυτή
η ώρα στην Αγκυρα, η τόσο
πολύτιμη και τόσο ακριβή για
τον απανταχού ελληνισμό,
που μπόρεσε επιτέλους να
σηκώσει κεφάλι, μαζί με τον
κ. Δένδια, που ανέπνευσε
ελεύθερα και που άρχισε δειλά
βέβαια ακόμη, να πιστεύει ότι
δεν είναι ένα κακόμοιρο έθνος,
όπως πασκίζουν να το θεωρούν
ορισμένοι, αλλά μια δύναμη που
έρχεται από πολύ βαθιά μέσα
στους αιώνες, και που μπορεί
και ξέρει να αντιστέκεται στους
δολιοφθορείς του.
Όχι, βέβαια! Δεν τελειώσαμε.
Τώρα αρχίζουμε, από την
άκρη ενός πολύ κακοτράχηλου
δρόμου, αλλά όμως που
πρέπει οπωσδήποτε να
φθάσουμε στο τέρμα του, αν
θέλουμε να επιβιώσει η
Ελλάδα. Το ενδιαφέρον τώρα
συνίσταται πρώτον στο πως θα
μπορέσουμε να φέρουμε επί
εθνικής, αλλά και παγκόσμιας
σκηνής, από κοινού με τα
ελληνοτουρκικά, και τα δύο
υπόλοιπα γαγγρενιασμένα
ελληνικά αδιέξοδα: πρώτον, το
οικονομικό (άθλια μνημόνια,
γερμανικά χρέη) και δεύτερον
το λαθρομεταναστευτικό.
Και στη συνέχεια, πως θα
υποδεχτούν αυτή την καθαρή
ελληνική νίκη:

Θέλω, ωστόσο, να
ελπίζω ότι αυτοί που θα
σηκώσουν τη σημαία της
ελληνικής μας νίκης στην
Άγκυρα, θα είναι απείρως
περισσότεροι, εντός και εκτός
Ελλάδας, από τους λοιπούς
μεμψίμοιρους, ανθέλληνες
και προδότες. Και να τονίσω
ότι εμείς, στην ΤΙΜΗΣΤΟ 21,
έχουμε ήδη και προ πολλού
σηκώσει τη γαλανόλευκη με το
σταυρό: με τα άρθρα μας, τα
συνέδριά μας, τις εκπομπές μας,
τις δηλώσεις μας, την απόδοση
τιμών στους ήρωές μας, τις
συμμαχίες μας, κλπ., κλπ., με
όλες αυτές τις πολυπληθείς
μας εκδηλώσεις, με τις οποίες
έχουμε πολύ ενσυνείδητα
επιλέξει τον τρόπο, εορτασμού
της επετείου του 1821.

Δεν έχουμε, βέβαια, τυπώσει
νομίσματα εμείς, δεν έχουμε
επιδοτήσεις βέβαια εμείς,
δεν μας αναζητούν βέβαια
εμάς τα κεντρικά ΜΜΕ, δεν
διοργανώνουμε βέβαια μεγάλες
φιέστες εμείς, αλλά ωστόσο
πιστεύουμε ότι πασκίζουμε να
αποδώσουμε το είδος των τιμών,
που προσδοκούν από εμάς οι
ήρωές μας.
Δηλαδή, την αφύπνιση της
εθνικής μας συνείδησης, έτσι
ώστε να ηρεμήσει η ψυχή
τους, όπου και να βρίσκεται.
Να ξαναγεννηθεί η ελπίδα ότι
ο τόπος αυτός δεν θα χαθεί.
Να προσθέσω, ακόμη, ότι
στην κρίση μου, η νίκη της
Αγκυρας είναι καθαρά και
μόνον ελληνική. Που σημαίνει,
κατά την κρίση μου πάντοτε,
ότι δεν είναι ούτε δεξιά, ούτε
κεντρώα, ούτε αριστερή. Είναι,
αντιθέτως, νίκη όλων ημών, και
έτσι πρέπει να την χαρούμε και
κυρίως έτσι οφείλουμε να την
αξιοποιήσουμε.
-PhD.PROF..Maria Negreponti-Delivanis

Συνθήκες ναυτικής απαγόρευσης για Τουρκία
η προσθήκη του Spike NLOS στα μικρά πλοία
του ΠΝ: Ολοκληρωτική αποτροπή…

(Συνέχεια από σελίδα 13)
μονάδων ενός αντίπαλου στόλου
που επιβουλεύεται εθνικά
κυριαρχικά δικαιώματα. Σίγουρα
μια τέτοια αναβάθμιση εκτός
από πονοκέφαλος για το νευρικό
γείτονα είναι ουσιαστική
αποτροπή για τις μεγάλες
μονάδες επιφανείας του στόλου
που θα θελήσει να κινηθεί με
άνεση ανάμεσα από τα Ελληνικά
νησιά, κυρίως σε περίοδο
κρίσης.
Η θανάσιμη ακρίβειά του Spike
NLOS είναι το πρόβλημα
για οποιονδήποτε αντίπαλό
του, ακόμη κι αν αυτός έχει
μεγαλύτερη δύναμη και ισχύ τη
συγκεκριμένη στιγμή.
•
Οι Ισραηλινοί που
έχουν βρεθεί με τους Έλληνες
Επιτελείς, εκτός από εκείνους
του Γενικού Επιτελείου
Στρατού, βρέθηκαν και με
Αξιωματικούς του Πολεμικού

Ναυτικού αλλά και της Γενικής
Διεύθυνσης Εξοπλισμών.
Το ταξίδι στο Τελ Αβίβ του
Ελληνικού κλιμακίου στο οποίο
η σελίδα μας είχε αναφερθεί
πρώτη, δεν ήταν μόνο μια απλή
παρουσίαση στους Επιτελείς του
ΓΕΣ.
Εκεί έγιναν εκτενείς αναλύσεις
για τις δυνατότητες που έχει το
Spike NLOS τόσο στην χερσαία
του έκδοση, για την οποία
ενδιαφέρεται ο Στρατός Ξηράς
ώστε να θωρακίσει τον Έβρο και
τους σχηματισμούς της ΑΣΔΕΝ,
όσο και για την προσθήκη στα
Apache A της Αεροπορίας
Στρατού. Όμως οι Αξιωματικοί
που βρίσκονταν στο Ισραήλ
είχαν και πολλά να ρωτήσουν
για τη ναυτική έκδοση του
όπλου μιας και το ΠΝ φαίνεται
ότι θα λειτουργήσει παράλληλα
με τον Στρατό Ξηράς.

Greek Senior Citizen
Society of B.C.
3634 West Broadway, Vancouver, B.C. V6R 2V7

O Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο εύχονται στα μέλη
στις οικογένειές τους και σε όλη
την παροικία

*αυτοί που δεν πιστεύουν στην
Ελλάδα και στους Έλληνες,
*αυτοί που θέλουν να δώσουμε
ότι έχουμε και δεν έχουμε,
φθάνει να μη δυσαρεστήσουμε
εταίρους/συμμάχους/φίλους,
*αυτοί που έχουν επιλέξει ως
ιστορία μας την παραχάραξή
της,
*αυτοί που δεν έχουν
εμπιστοσύνη στο λαό μας και
πιστεύουν ότι “εμεις φταίμε για
όλα”,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
Π Α Σ Χ Α 2 0 21
Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταµένους, Αξιότ.
Προέδρους και Εντιµ. Μέλη των Διοικ. Συµβουλίων, Εντιµολ. Άρχοντες του Οικουµενικού
Πατριαρχείου, Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και
Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωµα της Ελληνικής
Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Σιγησάτω.. Αναστήτω... Χριστός Ανέστη!
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Ο Ιούδας Τον πρόδωσε. Ο Πέτρος Τον αρνήθηκε. Ο λαός εφώναξε σταυρωθήτω. Ο
Πιλάτος ένιψε τα χέρια του. Ο Σίµων ο Κυρηναίος σήκωσε τον Σταυρό. Τα καρφιά
µπήχτηκαν στα χέρια και στα πόδια. Ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των
κυριευόντων σταυρώθηκε. Σφαγιάστηκε. Θυσιάστηκε. Έγινε φάρµακο αθανασίας.
Βρώσις και πόσις των πιστών.

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πριν παραδώσει το πνεύµα Του στα χέρια του Πατρός, εφρόντισε τα πάντα.
Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές Του. «Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι
ποιούσιν». Παρέδωκε την µάνα Του στην προστασία του αγαπηµένου Του µαθητή.
Συγχώρεσε τον ληστή. «Σήµερον µετ’ εµού έση εν τω παραδείσω».

Η φιλόπτωχος αδελφότης Αγίου
Γεωργίου,μετά των ιερατικών
προϊσταμένων ,

Και αφού τακτοποίησε τα επί της γής, έπρεπε να τακτοποιήσει τους απ’ αιώνος
νεκρούς στον Άδη. Ως Θεός αληθινός κατέβηκε εκεί. Μέγα Σάββατο και ο Σωτήρ
ευρίσκεται στον Άδη. Κατεργάζεται την σωτηρία των απ’ αιώνος νεκρών. Διδάσκει
την αλήθεια. Καλεί σε µετάνοια. Προσφέρει την σωτηρία. Ετοιµάζεται τριήµερος να
αναστηθεί. Να αναστήσει τον Αδάµ και την Εύα και όλο τό ανθρώπινο γένος.

Σας εύχονται,χρόνια πολλά ,Καλο
Πάσχα και το φως
της Αναστάσης,

Γνωρίζοντας και βλέποντας και ζώντας τα δρώµενα αυτά από τον ίδιο τον
Δηµιουργό, τον Σωτήρα Χριστό, τι πρέπει να κάµει ο κάθε άνθρωπος; Και η κάθε
ανθρώπινη σάρκα; Ένα και µοναδικό. «Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτία και στήτω µετά
φόβου και τρόµου και µηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω». Το Μέγα Σάββατο κάθε
άνθρωπος πρέπει να σιγά. Να σιωπά. Να στέκεται µε φόβο και τρόµο και να µη
σκέφτεται τίποτε το γήινον.
Το Μέγα Σάββατο τελείωσε. Ακούσαμε το Αναστήτω ο Θεός. O Χριστός Ανέστη. Ο
Σατανάς που Τον είδε στον σταυρό και εκάγχαζε σκεφτόμενος: Σε τελείωσα τώρα,
με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη κατάλαβε, ότι ο Χριστός είναι ο νικητής του
θανάτου. Έλυσε τα δεσμά του Άδη και ανέστη τριήμερος.
Χριστός Ανέστη! Εχθροί διασκορπισθείτε. Φύγετε. Οι μισούντες την αλήθεια
αφανισθείτε. Λαοί μετανοείτε. Εχθροί αλληλοσυγχωρεθείτε. «Εχθροί και φίλοι
αγκαλιασθείτε».
Εφέτος γιορτάζουμε τα διακόσια (200) χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Το
σκεφθήκατε, αγαπημένοι μου χριστιανοί; Σας ερωτώ. Οι ήρωες της Επανάστασης
και οι νεομάρτυρες δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν την πορεία του Χριστού
καλύτερα από πολλούς; Δεν αψήφησαν τα πάντα και τη ζωή τους για του Χριστού
την πίστη την αγία; Για της Πατρίδας την ελευθερία; Για της οικογένειας την τιμή;
Αν το καλοσκεφθούμε αυτοί είναι οι αληθινοί, οι πιστοί ακόλουθοι του Χριστού.
Και τώρα ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Πόσο ο καθένας μας μοιάζει με τον
Θεάνθρωπο Χριστό; Πόσο μοιάζει με τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και
τους νεομάρτυρες; Πόσο είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθούμε τον Χριστό και το
παράδειγμα των ηρώων της επανάστασης και των νεομαρτύρων;

Να φωτίζει πάντα την ζωή μας και
να μας οδηγεί στο δρόμο
της Αγάπης και
της Αλληλεγγύης .
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
O Γιώργος Πετροπαυλής, η οικογένειά του και
το προσωπικό της επιχείρησης εύχονται στους πελάτες,
στους συγγενείς και φίλους
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο Χριστός άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου για τον καθένα. Όλοι είναι δεκτοί. Και
οι αμαρτωλοί. Μοναδική προϋπόθεση, η ειλικρινής μετάνοια. Μετάνοια και τα πάντα
δωρεάν. Δωρεάν η επιστροφή στον Παράδεισο. Δωρεάν η αιώνια ζωή. Ο Θεός είναι
πραγματικός Πατέρας. Η αγκαλιά Του είναι ανοικτή για όλους. Όσοι θέλουμε να
σωθούμε έχουμε την ευκαιρία. Μη την χάσουμε.
«Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας». «Δεύτε λάβετε φως εκ του
ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών». Χριστός
Ανέστη!
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Άναστάντι
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Statement by the Prime Minister on Orthodox Easter
May 2, 2021 Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement on Orthodox
Easter:
“Today, people of the Eastern Orthodox, Oriental Orthodox,
and Eastern Catholic churches in Canada and around the world
will celebrate Easter, also known as Pascha.
“On this holy day, family and loved ones traditionally attend
the Paschal Divine Liturgy to celebrate the resurrection of Jesus Christ, finding hope in his victory over death. This year, as
we continue our fight against the global COVID-19 pandemic,
I encourage those marking the occasion to come together and
celebrate using virtual ways to help keep each other and our
communities safe.
“I also invite people to reflect on the many contributions
that Christian Canadians have made to our country. Through
kindness, compassion, and generosity, they help build a better,
and more diverse Canada. Together, we can create a healthier,
stronger, and more resilient future for all Canadians.
“On behalf of our family, Sophie and I wish all those who
are celebrating a very joyful and blessed Easter.”

O Πρόεδρος και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου
Αττικής και Νήσων του Αιγαίου
“ΟΜΗΡΟΣ”
εύχεται στα μέλη, στις οικογένειές
τους, φίλους και σε όλη
την Ελληνική Παροικία

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Πώς θα περιορίσουμε τη ζάχαρη στη διατροφή του παιδιού;
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Πρέπει να του απαγορεύουμε τα γλυκά;
Τα παιδιά αναπόφευκτα τα
παιδιά θα αναζητήσουν τη
γλυκιά γεύση και σίγουρα
δεν υπάρχει τίποτα το κακό
στο να απολαμβάνουν πού
και πού μια μπάλα παγωτό
ή μια σοκοφρέτα. Ωστόσο,
πολλές φορές τα μικρά μας
μάς δίνουν την εντύπωση ότι
θα μπορούσαν να τρέφονται
αποκλειστικά με ζαχαρωτά
και σοκολάτες. Τι μπορούμε
να κάνουμε λοιπόν ως γονείς
προκειμένου να μειώσουμε
τη ζάχαρη στη διατροφή των
παιδιών μας;

5 τρόποι να πείσετε το παιδί
να δοκιμάσει νέα φαγητά
1. Εντοπίστε τις προτιμήσεις
του παιδιού σας
Δημιουργήστε μια λίστα με
τα τρόφιμα που το παιδί σας
δεν τρώει. Επίσης, σκεφτείτε
πού θα φάει το παιδί σας
τα τρόφιμα, πότε και πώς.
Μπορείτε να εντοπίσετε ένα
μοτίβο; Εάν ναι, μπορείτε να
το χρησιμοποιήσετε για να
βοηθήσετε το παιδί σας να
δοκιμάσει νέα τρόφιμα.

Πώς θα περιορίσουμε τη ζάχαρη
στη διατροφή
του παιδιού;
•
Επιλέγουμε τα κατάλληλα δημητριακά πρωινού, όπως δημητριακά ολικής
άλεσης τα οποία περιέχουν λιγότερο από 5 γρ. σακχάρων στη μερίδα. Εναλλακτικά
προτιμάμε τη βρώμη, στην οποία μπορούμε να προσθέσουμε ξηρούς καρπούς και
φρούτα τα οποία χαρίζουν μια πιο γλυκιά γεύση.
•
Αποφεύγουμε τα σνακ που περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης (π.χ.
μπισκότα, κέικ, σοκολάτες, κρουασάν) και προτιμάμε πιο υγιεινές εναλλακτικές, όπως
φρέσκα φρούτα, ανάλατους ξηρούς καρπούς, γιαούρτι, λαχανικά. Μάλιστα, μπορούμε
να συμπεριλάβουμε και τα παιδιά στην παρασκευή και προετοιμασία των σνακ.
•
Φυλάμε τα γλυκά σε μη ορατό σημείο για τα παιδιά. Καλύτερα είναι να έχουμε
ένα μπολ με φρούτα πάνω στο τραπέζι αντί για ένα μπολ με σοκολατάκια ή μπισκότα.
•
Μαθαίνουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες τροφίμων, καθώς πολλές φορές η
ζάχαρη «κρύβεται» με άλλες ονομασίες. Ονομασίες που υποδεικνύουν την εμφάνιση
ζάχαρης είναι: μαλτόζη, σουκρόζη, σιρόπι αραβοσίτου υψηλής φρουκτόζης, μελάσα,
ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, σιρόπι, μέλι, συμπυκνώματα χυμού φρούτων.
•
Προσπαθούμε να μειώσουμε στο μισό τη ζάχαρη που χρησιμοποιούμε σε
διάφορες συνταγές.
•
Προκειμένου να κρατήσουμε τα παιδιά ενυδατωμένα επιλέγουμε το νερό και
το γάλα και αποφεύγουμε τα αναψυκτικά, τα φρουτοποτά και τα ενεργειακά ποτά, τα
οποία δεν περιέχουν άλλα θρεπτικά συστατικά.

Το να απαγορεύουμε στο παιδί τα γλυκά δεν είναι μια αποτελεσματική τακτική, καθώς
έτσι το παιδί απλά θα τα επιθυμεί ακόμη περισσότερο. Οι λιχουδιές θα είναι πάντα και
παντού σε όλη τη ζωή του παιδιού, επομένως το ζητούμενο είναι να το μάθουμε να τις
απολαμβάνει με μέτρο. Και αυτό το πολύτιμο μάθημα δεν μπορεί να το πάρει αν τα
γλυκά είναι απαγορευμένα στο σπίτι μας.
Imommy.gr

Τι μπορείτε να κάνετε όταν το μικρό σας αρνείται
να δοκιμάσει νέα φαγητά

Ενώ ορισμένα παιδιά θα
αναπτύξουν από μόνα τους

2. Αφήστε το παιδί να
εξοικειωθεί με το νέο φαγητό
Αρχικά μπορείτε να
μαγειρέψετε μερικές φορές
ένα φαγητό προτού το
φτιάξετε συγκεκριμένα για το
παιδί.
Ενθαρρύνετε το παιδί σας
να εξερευνήσει αυτό το νέο
φαγητό που τρώτε εσείς
κοιτάζοντας, αγγίζοντας και
μυρίζοντάς το, χωρίς να το
πιέσετε να το φάει.
3. Περιοριστείτε σε ένα νέο
φαγητό τη φορά
Δοκιμάστε να βάλετε στο

πιάτο του παιδιού μόνο μία
νέα τροφή και να επιλέξετε
συνδυαστικά άλλες τροφές
που ξέρετε ότι αρέσουν
στο παιδί σας. Έτσι, θα
έχει μπροστά του ένα πιάτο
που θα του αρέσει και είναι
πιο πιθανό να μπει στον
πειρασμό να δοκιμάσει τη
νέα τροφή.
4. Ενθαρρύνετε το παιδί
να συμμετέχει στην
προετοιμασία του φαγητού
Ζητήστε από το παιδί να
σας βοηθήσει να επιλέξετε
μια συνταγή, να αγοράσετε
τα υλικά που θα χρειαστείτε
και να προετοιμάσετε μαζί
το πιάτο. Η συμμετοχή του
στη διαδικασία μπορεί να το
παρακινήσει να δοκιμάσει το
δημιούργημά του.
5. Δοκιμάστε νέες συνταγές
Μερικές φορές μπορεί να
αντιπαθείτε ένα τρόφιμο
μέχρι να το δοκιμάσετε σε
μια διαφορετική συνταγή και
ξαφνικά να αλλάξετε γνώμη.
Για παράδειγμα, μπορεί να
δυσκολεύεστε να αδειάσετε
το μπολ όταν περιέχει
φακές σε σούπα, αλλά να
ενθουσιάζεστε για φακές σε
σαλάτα. Το ίδιο μπορεί να
ισχύει και στην περίπτωση
του μικρού σας.
Μην απογοητεύεστε, λοιπόν,
αν αρνείται να φάει μια
θρεπτική τροφή. Δοκιμάστε
απλά να τη μαγειρέψετε με
διαφορετικό τρόπο.

Πασχαλινό
μήνυμα
Ρόδος 29-4-2021

Τι πρέπει να έχουμε κατά νου…

Είναι πολύ συνηθισμένο τα
παιδιά να είναι επιλεκτικά
σχετικά με το τι τρώνε
και αυτές οι περίοδοι
«διατροφικής ιδιοτροπίας»
θεωρούνται συχνά ως
φυσιολογικό μέρος της
ανάπτυξής τους. Ας είμαστε
ειλικρινείς: πολλά παιδιά
δεν πρόκειται να φάνε
μπρόκολο ή άλλα όχι και
τόσο ελκυστικά φαγητά με
την πρώτη προσπάθεια! Στην
πραγματικότητα, σχετική
μελέτη που δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό Appetite
διαπίστωσε ότι από 120
παιδιά ηλικίας 3-11 ετών, το
39% έτρωγε επιλεκτικά σε
κάποιο ηλικιακό στάδιο.

ούτε το ίδιο-, με την πάροδο
του χρόνου και τη δοκιμή
διαφορετικών τεχνικών, θα
κατανοήσετε καλύτερα τις
διατροφικές προτιμήσεις του
παιδιού σας. Το κλειδί είναι
να προσπαθήσετε να μπείτε
στη θέση του.

Δημήτρης Κρητικός: «Ας
προσευχηθούμε να έρθουν σύντομα
καλύτερες μέρες»
Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητές
συμπολίτισσες,
Σε λίγες ώρες θα γιορτάσουμε την μεγαλύτερη γιορτή της
Χριστιανοσύνης την Ανάσταση του Κυρίου που θα μας
δώσει και φέτος το μήνυμα της ελπίδας και της ζωής. Το
μήνυμα αυτό πηγάζει από την ανεξάντλητη αγάπη του Θεού
προς τον άνθρωπο.
Ας το προσλάβουμε με αισθήματα αγάπης και ένα λόγο
προσευχής για όλους τους συνανθρώπους μας που
δοκιμάζονται από την πανδημία και από κάθε άλλη δύσκολη
κατάσταση.
Η Ανάσταση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο νόημα φέτος γιατί ο
άνθρωπος αναζητά την Ανάσταση από την πανδημία και τα
δεινά που προκάλεσε στον κόσμο.
Φέτος λοιπόν περισσότερο από ποτέ έχουμε την ανάγκη
να πιστέψουμε στο νόημά της και να προσευχηθούμε να
έρθουν σύντομα καλύτερες μέρες που θα μας χαρίσουν
ψυχική ανάταση πρωτίστως και θα μας κάνουν να δούμε με
αισιοδοξία το μέλλον.

πιο ώριμες διατροφικές
συνήθειες με την πάροδο του
χρόνου, άλλα δυσκολεύονται
και χρειάζονται έξτρα
βοήθεια από τους γονείς.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι
για τους οποίους ένα παιδί
μπορεί να αποφύγει να φάει

ορισμένα τρόφιμα και συχνά
μπορεί να σχετίζονται με τις
ιδιαίτερες προτιμήσεις του.
Ενώ το παιδί σας μπορεί να
μην είναι σε θέση να σας
πει τους λόγους για τους
οποίους δεν τρώει κάτι -ή
μπορεί να μην τους γνωρίζει

Θα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην έξοδο από αυτή
την δύσκολη κατάσταση όσο θα συνεχίσουμε να δείχνουμε
ατομική υπευθυνότητα σεβόμενοι τον συνάνθρωπό μας, και
ίσως αυτό να είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι το μήνυμα της
Ανάστασης, ρίζωσε στις καρδιές μας και έγινε πράξη.
Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα
με υγεία και δύναμη
Δημήτρης Γ. Κρητικός
Επικεφαλής παράταξης «Ρόδος Αξιών»

Γενικό Προξενείο Vancouver
ΜΗΝΥΜΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΒΛΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Αγαπητοί συμπατριώτες και
συμπατριώτισσες,
απανταχού Έλληνες και
Ελληνίδες,
Τρίτη, 27 Απριλίου 2021
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η
μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας,
το Πάσχα, μου δίνει την
ευκαιρία να επικοινωνήσω
για μία ακόμη φορά μαζί σας,
τους Έλληνες Απόδημους σε
όλα τα μήκη και πλάτη της
γης, που ζείτε και δημιουργείτε
στο εξωτερικό, έχοντας πάντα
στην καρδιά και στην ψυχή
σας την Ελλάδα. Η προκοπή
και η πρόοδός σας, στον τομέα
που ο καθένας από εσάς έχει
επιλέξει, μας κάνει ιδιαίτερα
υπερήφανους.
Το Πάσχα, ο εορτασμός της
Λαμπροφόρου Ανάστασης του
Κυρίου, αποτελεί για εμάς τους
Έλληνες ημέρα ανάτασης. Μετά
το μαρτύριο του Πάθους, ο
θάνατος νικάται και ο Σταυρός
γίνεται σύμβολο ελπίδας.
Είναι η ελπίδα που μας κράτησε
ενωμένους και δυνατούς κατά
τη χρονιά που πέρασε, μία από

τις πιο δύσκολες χρονιές των
τελευταίων ετών. Πέρυσι την
ίδια εποχή αναγκαστήκαμε,
εξαιτίας της πανδημίας που
έπληξε τον πλανήτη, να
εορτάσουμε απομονωμένοι
από τους αγαπημένους μας,
μακριά από τις κατανυκτικές
Ακολουθίες και από την τήρηση
των τοπικών εθίμων που εμείς
οι Έλληνες ιδιαιτέρως τιμούμε
και διατηρούμε. Ήταν, όμως,
υποχρέωσή μας να το πράξουμε
για τους συνανθρώπους μας,
αλλά και για εμάς τους ίδιους.
Σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή,
η ελπίδα ότι θα νικήσουμε μας
κράτησε όρθιους.
Το φετινό Πάσχα, έφτασε η
ώρα να δρέψουμε τους καρπούς
αυτής της θυσίας. Με αισιοδοξία
ατενίζουμε την άνοιξη και με
βεβαιότητα αναμένουμε το
καλοκαίρι που θα μας φέρει
όλους πιο κοντά, καθώς θα
έχουμε ξανά τη δυνατότητα
να ταξιδέψουμε και να
επισκεφθούμε τους αγαπημένους
μας τόπους.
Αυτές τις Άγιες ημέρες, το
μυαλό μας δεν μπορεί παρά
να βρίσκεται σε εκείνους που

έδωσαν την άνιση μάχη με τον
αόρατο εχθρό της πανδημίας και
δεν τα κατάφεραν. Δυστυχώς, οι
αριθμοί σε παγκόσμιο επίπεδο
μαρτυρούν πως είναι πολλοί.
Αλλά και με ευγνωμοσύνη
ευχαριστούμε όλους εκείνους
που είναι στην πρώτη γραμμή,
στα νοσοκομεία, στις ιατρικές
δομές, στα εργαστήρια, δίνοντας
ελπίδα στους ασθενείς που
νοσούν και σε όλους εμάς που
έχουμε, πλέον, το πολυπόθητο
εμβόλιο διαθέσιμο, σαν
διαβατήριο για μια καινούργια
αρχή. Με αίσθημα ευθύνης,
σας καλώ να συνεχίσουμε
να τηρούμε όλοι τα μέτρα
προστασίας, ώστε να μην
λυγίσουμε τώρα που το τέλος
αυτής της περιπέτειας είναι
κοντά.
Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες,
Η λέξη Πάσχα σημαίνει
διάβαση. Διάβαση προς μία
καινούργια ημέρα, ένα νέο
ξεκίνημα. Ας είναι αυτό το
Πάσχα για όλους το τέλος της
δοκιμασίας και η απαρχή μιας
νέας πορείας.
Εύχομαι σε όλες και όλους Καλή
Ανάσταση με υγεία και χαρά σε
εσάς, στις οικογένειές σας και
στους αγαπημένους σας, όπου
και αν βρίσκονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ

Announcement
Hellenic Community of Vancouver

YOUTH GROUPS: GOYA, HOPE and JOY
We are pleased to announce the kick off of our Youth Groups: GOYA, HOPE and
JOY!

SAINT GEORGE LADIES PHILOPTOCHOS
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Visited the Crabtree Corner for Women and Families to present Grace, with a cheque as a donation from the funds of the
PHILOPTOCHOS ST. PHILOTHEI FUNDRAISER LUNCHEON in February. The Crabtree Corner offers transitional
housing for expecting and new mothers in recovery, child
care, parenting programs, and programs for women who have
experienced abuse.
A second cheque was also presented to Kathy, from the
YMCA Housing initiative, to help low income single mothers
and their children.
Thank you to all for “YOUR SUPPORT ALLOWS US TO
SUPPORT THOSE IN NEED”

Lizette Pappas

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

Sessions will be led by our youth group leader Katerina Mihailidis, who is also one
of our Greek School teachers. we are ready to get them started again using the BC
COVID guidelines. The sessions will be held outside at Quilchena park (weather
permitting) using BC COVD guidelines otherwise a zoom link will be created and
emailed to everyone to connect from home. We will include educational arts and
crafts, as well as fun organized games!
All youth will be required to have their mask on, as well as the parent (please one
caregiver if possible, per pick up and drop off) while they enjoy the activity that has
been planned for them. Katerina is currently working on a schedule until the end of
the school year, and if there is request for it, we can even continue it during the summer months to keep our youth connected and engaged!
Youth groups are an organization of young people that is sponsored by the church.
Our youth programs act as a tool to bring the youth in our community closer by
always presenting our culture and faith through fun and creative activities and events
which will promote lasting friendships and great memories!
Our classes will begin next week Tuesday April 27th on a weekly basis until Tuesday June 29th.

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

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

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

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

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

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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ΟΙ ΦΙΛΟΠΤΩΧΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
Αν και όλοι γνωρίζουμε το πόσο η επιδημία συνεχίζεται και ο φόβος του ιού είναι
κοντά μας, οι κυρίες των Φιλοπτώχων των εκκλησιών μας συνεχίζουν το έργο τους,
ιδιαίτερα τώρα για το πάσχα να κάνουν κουλουράκια, τσουρέκια, να βάφουν αυγά,
φαγητά και μας εμψυχώνουν. Αξίξει σε αυτές τις ακούραστες ΚΥΡΙΕΣ ένα μεγάλο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Μερικές φωτογραφίες που μας έστειλαν οι Κυρίες του Αγίου Γεωργίου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ “ΛΕΥΤΕΡΙΑ”
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

