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Greek Socialist leader Gennimata dies after long illness Dates for pope’s Greece and
Cyprus visits announced

Newsroom
25.10.2021

T

he leader of Greece’s
third-largest political party,
Fofi Gennimata, has died after
being hospitalized for treatment
for a long-term illness earlier this
month. She was 56.
Gennimata had served as leader
of the Pan-Hellenic Socialist
Movement, or PASOK, since
2015. It was later made part of
a center-left umbrella group
known as the Movement for
Change.
In a written announcement, the state-run Evangelismos hospital in Athens announced Gennimata’s
death on Monday.
Following her latest illness, Gennimata had announced that she would not seek re-election as party leader in a December primary.
Seven party members, including former Prime Minister George Papandreou, have declared themselves
as candidates.

26.10.2021

“We mark the passing of Fofi Gennimata with deep emotion: A brave woman who acted with dignity
throughout all the battles in her life,” President Katerina Sakellaropoulou said in a statement. “She
served in public life with principle and a kindness that we will all miss.”

Pope Francis will visit Cyprus and Greece, including the
Greek island of Lesbos to meet migrants, from December
2-6, a Vatican source said on Tuesday.

A political science graduate from the University of Athens, Fotini “Fofi” Gennimata was the daughter
of the popular late Socialist politician Giorgos Gennimatas, who as health minister in the 1980s helped
create the country’s publicly-run National Health Service (ESY).
Fofi Gennimata had lost both her parents to cancer by age 30 and was herself first diagnosed with breast
cancer in 2008.
In politics, she was first elected to parliament in 2000 with PASOK and later held senior Cabinet positions at the ministries of the interior, health and defense, and also served a four-year term as regional
governor of greater Athens.
She took over as leader of PASOK in 2015 after the once-dominant party saw its popularity plummet
while the country struggled with drastic spending cuts under successive international bailouts. Despite
several efforts to reinvigorate public backing by creating coalition deals with smaller political groups,
her party’s support remained in single figures, unable to mount a serious challenge to the newly-popular
left-wing SYRIZA party.
Gennimata is survived by her second husband, dentist Andreas Tsounis, two daughters and a son. Funeral arrangements were not immediately known.
Visiting Saudi Arabia Monday, center-right Prime Minister Kyriakos Mitsotakis described Gennimata
as a “symbol of courage,” his office adding that he had canceled scheduled domestic trips later in the
week. “Her death was unjust and untimely,” Mitsotakis said. “I bid her farewell with respect.”
[AP], Kathimerini.gr

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Για τον επίσημο εορτασμό της ημέρας του Αγίου Δημητρίου, της 109ης επετείου
της απελευθέρωσης της πόλης της Θεσσαλονίκης και του Έπους του ’40.
Βλέπετε σελίδα 13

Francis will stay in Cyprus December 2-4, his first visit to
the divided island, the source said.
The source said Francis would leave Cyprus for Athens on
December 4. The next day, he makes a day trip to Lesvos,
in Greece, where in 2016 he visited the Moria camp and
returned to Rome with a dozen Syrian refugees.
The pontiff is expected to meet President Katerina Sakellaropoulou, Athens Archbishop and head of the Orthodox
Church of Greece Ieronymos as well as Greek Catholics.
Francis is due to return to Rome from Athens on December
6, the source added.
[Reuters, AMNA], Kathimerini.gr

Η τελευταία «επιθεώρηση»
της Ελλάδας από
την Α.Μέρκελ αρχίζει
αύριο: Ο δολοφόνος
επιστρέφει στον τόπο
του εγκλήματος...
27-10-2021

Αύριο απόγευμα προς βράδυ, ανήμερα της επετείου για
την 28η Οκτωβρίου, έρχεται στην Ελλάδα η Α.Μέρκελ
σε μία συμβολική επίσκεψη, ίσως για να θυμίσει στους
Έλληνες ότι κέρδισαν τον πόλεμο κατά της Γερμανίας
και της Ιταλίας, του ναζιστο-φασιστικού άξονα του
Β’ΠΠ, αλλά έχασαν την ειρήνη από τους επιγόνους του.
Θα πρόκειται για την τελευταία «επιθεώρηση»

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η τελευταία
«επιθεώρηση»
της Ελλάδας από
την Α.Μέρκελ αρχίζει
αύριο: Ο δολοφόνος
επιστρέφει στον τόπο
του εγκλήματος...

(Συνέχεια από σελίδα 1)
του ελληνικού πολιτικού συστήματος
-λίγο πριν την αποχώρησή της από την
καγκελαρία- που η ίδια δημιούργησε
με την σειρά των νεοκατοχικών
Μνημονίων, τα οποία ξεπήδησαν μέσα
από τις στάχτες της Μεταπολίτευσης
που τελείωσε με «πάταγο» το 2010.
Σε 11 χρόνια από την πολιτική «μήτρα»
της Α.Μέρκελ βγήκε ο Γιώργος
Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο
Α.Σαμαράς, ο Ε.Βενιζέλος, o Α.Τσίπρας
και εν τέλει ο Κ.Μητσοτάκης, οι
πρωταγωνιστές της σύγχρονης
ελληνικής τραγωδίας.
Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, πέθαναν
ή αυτοκτόνησαν ως απόρροια της
πολιτικής που επέβαλε η Α.Μέρκελ,
η χώρα δημοσιονομικά βρέθηκε στα
επίπεδα του 1897 όταν της επιβλήθηκε
το πρώτο Μνημόνιο της ιστορίας της και
φόρεσε τις αλυσίδες της «σκλαβιάς του
χρεωμένου» μέχρι το σωτήριον έτος 2115
μ.Χ. (99 χρόνια θα διαρκέσει η εκχώρηση
στους δανειστές των εσόδων ακόμα
και των εισιτηρίων των αρχαιολογικών
μνημείων).
Η ίδια η Α.Μέρκελ, ίσως για να
κατευνάσει της Ερινύες της, λίγο πριν
την αποχώρησή της από την καγκελαρία
παραδέχθηκε εν τέλει ότι «Η πιο
δύσκολη στιγμή στην καριέρα της ως
καγκελάριος ήταν όταν ζήτησα τόσα
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Το Ύστατο Xαίρε στη Φώφη Γεννηματά
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Βίντεο/ Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Ως γνωστόν, η οικογένεια της Φώφης Γεννηματά ζήτησε αντί
στεφάνων να ενισχυθούν με δωρεές το Χαμόγελο του Παιδιού και
η Κιβωτός του Κόσμου.

Με βουβή συγκίνηση, σύσσωμη
η πολιτειακή, πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία της χώρας,
η αξιωματική και η έλασσον
αντιπολίτευση, στελέχη, μέλη
και φίλοι του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ
καθώς και πολύς κόσμος είπαν
το «τελευταίο αντίο» στη Φώφη
Γεννηματά.

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός της
Λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί, έφτασε στο παρεκκλήσι
της Μητρόπολης Αθηνών η σορός της Φώφης Γεννηματά, όπου
εκτέθηκε από τις 10 το πρωί, σε λαϊκό προσκύνημα, για να
δοθεί η δυνατότητα στους απλούς πολίτες που την αγάπησαν
και την εκτίμησαν να την αποχαιρετίσουν για τελευταία φορά,
αναγνωρίζοντας τη δύσκολη και υπερήφανη μάχη που έδωσε με
σθένος, ανθρωπιά και αξιοπρέπεια.
Το φέρετρο της Φώφης Γεννηματά σκέπαζαν τρεις σημαίες.
Η ελληνική σημαία, η σημαία του ΠΑΣΟΚ και εκείνη του
Κινήματος Αλλαγής, του κόμματος που η ίδια εμπνεύστηκε,
δημιούργησε και στήριξε μέχρι την τελευταία της πνοή.

Ο κόσμος προσερχόταν στο λαϊκό
προσκύνημα στο παρεκκλήσι
της Μητρόπολης Αθηνών, από
νωρίς το πρωί, ενώ όσο περνούσε
η ώρα πύκνωνε, προκειμένου να
αποχαιρετήσει την Φ. Γεννηματά,
αφήνοντας ένα λουλούδι.
Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι η σορός της μεταφέρθηκε από το παρεκκλήσιο στο ναό για την νεκρώσιμη
ακολουθία, εν μέσω βαθιάς συγκίνησης και χειροκροτημάτων από τον συγκεντρωμένο κόσμο, με
τιμητικό άγημα και από τα τρία Όπλα. Στις 2 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία στη
Μητρόπολη Αθηνών.
Λίγο μετά τις 3.30 ακολούθησε
η πομπή παρουσία πλήθους κόσμου,
με μία ολιγόλεπτη στάση μπροστά από
τη Βουλή, στο μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη, προς το Α’ νεκροταφείο
Αθηνών όπου και πραγματοποιήθηκε
ο ενταφιασμός.
Στο ύστατο «αντίο» στην Φώφη
Γεννηματά, στην Μητρόπολη
Αθηνών, ήταν παρόντες η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος
από την σύζυγό του Μαρέβα, ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας,
ο επικεφαλής του ΜέΡα25, Γιάνης Βαρουφάκης, ο Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.
Παρόντες ήταν μέλη και στελέχη
της κυβέρνησης, διακρίναμε
τους Ν. Δένδια, Χ. Σταϊκούρα, Τ.
Θεοδωρικάκο, ο πρόεδρος
της Βουλής, Κ. Τασούλας,
ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας
Μπακογιάννης, σύσσωμη
η Κοινοβουλευτική Ομάδα και
οι ευρωβουλευτές του ΚΙΝΑΛ.
Την Φώφη Γεννηματά
αποχαιρέτισαν οι πρώην
πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης
συνοδευόμενος από τη σύζυγό
του Δάφνη, Γιώργος Παπανδρέου,
Λουκάς Παπαδήμος και Παναγιώτης Πικραμμένος, ενώ παρόντες, εξ όσων διακρίναμε, ήταν
οι Απόστολος Κακλαμάνης, Παύλος Χρηστίδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Χάρης Καστανίδης,
ο, πρώην Α/ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, ‘Αννα Διαμαντοπούλου, Γιάννος
Παπαντωνίου, Κώστας Σκανδαλίδης, Κώστας Λαλιώτης, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Σηφουνάκης,
Δημήτρης Λιντζέρης, Δημήτρης Καρύδης, Γιάννα Αγγελοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,
Αντρίκος Παπανδρέου, Νίκος Βούτσης, Γιώργος Κατροϋγκαλος, Σωκράτης Φάμελλος, Γιώργος και
‘Αννα Νταλάρα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος και Γιώργος Βαρδινογιάννης,
η Κατερίνα Μπατζελή, η Νάντια Γιανακοπούλου.
Σε όλα τα δημόσια κτήρια οι σημαίες
κυματίζουν μεσίστιες, ενώ το ίδιο
συμβαίνει στις πρεσβείες της χώρας
σε όλον τον κόσμο, ως απόδοση τιμής
στην εκλιπούσα πολιτικό.
Η Φώφη Γεννηματά κηδεύτηκε
ως ενεργεία υπουργός. Το λαϊκό
προσκύνημα διήρκησε μέχρι τις
2 το μεσημέρι. Χοροστατούντος
του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου,
έγινε η εξόδιος ακολουθία, στην
οποία παρέστησαν η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
πολιτικοί αρχηγοί
των κοινοβουλευτικών κομμάτων,
καθώς και μέλη της κυβέρνησης,
σύσσωμη η ηγεσία και
η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΙΝ.
ΑΛ. και οι επικεφαλής των θεσμικών
Αρχών της χώρας.
Κατόπιν συνεννόησης με την
οικογένεια της Φώφης Γεννηματά οι
επικήδειοι ήταν λίγοι και σύντομοι.
Συγκεκριμένα εκ μέρους της
Ελληνικής Δημοκρατίας
την αποχαιρέτησε η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου,

ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, από την ηγεσία
του Κινήματος Αλλαγής ο γραμματέας της Κ.Ε. Μανώλης
Χριστοδουλάκης και από την οικογένεια τα τρία της παιδιά.
Η ταφή της Φώφης Γεννηματά έγινε στο Α’ Νεκροταφείο, όπου
ο Δήμος Αθηναίων, στον ίδιο χώρο όπου είχε ταφεί και ο πατέρας
της, Γιώργος Γεννηματάς.

Zougla.gr
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Ο Πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και το Ηνωμένο
Βασίλειο
25 Οκτωβρίου 2021 Οτάβα, Οντάριο
Ο πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ταξιδέψει στην Ευρώπη για διμερή
επίσκεψη στις Κάτω Χώρες πριν συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ομάδας των
Είκοσι (G20) στην Ιταλία και στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή
(COP26) στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στη Χάγη των Κάτω Χωρών στις 29 Οκτωβρίου 2021, όπου
θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε και άλλους ολλανδούς εκπροσώπους για να
συζητήσουν τις κοινές προτεραιότητες και των δύο χωρών και να προωθήσουν τους ισχυρούς
δεσμούς μεταξύ Καναδά και Ολλανδίας.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρώμη της Ιταλίας από τις 30 έως τις 31 Οκτωβρίου
2021 για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20. Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει
τη συμβολή του Καναδά στην παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την οικονομική
ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Θα
επισημάνει επίσης τις φιλόδοξες δράσεις του Καναδά για τη μείωση της ρύπανσης, ενώ παράλληλα
θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στη μεσαία τάξη και θα επιταχύνει τη μετάβαση στην καθαρή
ενέργεια.
Μετά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20, ο πρωθυπουργός Trudeau θα ταξιδέψει στη
Γλασκώβη του Ηνωμένου Βασιλείου από την 1η έως τις 2 Νοεμβρίου 2021 για να συμμετάσχει
στην COP26. Στην COP26, ο πρωθυπουργός θα συνεργαστεί με άλλους ηγέτες για την επιτάχυνση
της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα για τη μείωση της ρύπανσης και την επίτευξη των στόχων που
περιγράφονται στη Συμφωνία του Παρισιού, δημιουργώντας παράλληλα οικονομική ανάπτυξη για
όλους. Στη Διάσκεψη, θα αναδείξει επίσης την ηγεσία του Καναδά στον αγώνα κατά της κλιματικής
αλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός ενισχυμένου στόχου μείωσης των εκπομπών για
το 2030, τον καθορισμό τιμής της ρύπανσης, την ψήφιση νομοθεσίας για την απαίτηση μηδενικών
εκπομπών έως το 2050 και τον διπλασιασμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του Καναδά για τη
στήριξη της δράσης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η σύνοδος κορυφής των ηγετών της G20 και η COP26 αποτελούν κρίσιμες ευκαιρίες για τον Καναδά
να συνεργαστεί με τους παγκόσμιους εταίρους του για την εξεύρεση πραγματικών λύσεων στις
μεγαλύτερες προκλήσεις του κόσμου. Μαζί, θα ολοκληρώσουμε τον αγώνα κατά του COVID-19, θα
αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια κλιματική κρίση και θα οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για
όλους.

Οι Συντηρητικοί καλούν τον Τζάστιν Τρουντό να μην διορίσει
την φιλελεύθερη βουλευτή Jenica Atwin στο υπουργικό
συμβούλιο
25 Οκτωβρίου 2021
Οτάβα, ON – Melissa Lantsman,Βουλευτής του Thornhill,
και Marty Morantz,Βουλευτής
του Τσάρλεγουντ — Άγιος
Ιάκωβος — Assiniboia —Headingley, εξέδωσε την ακόλουθη
δήλωσηκαλώντας τον Justin
Trudeau να μην διορίσει την
Jenica Atwin,Φιλελεύθερο
Μέλος του Κοινοβουλίου για
το Fredericton, στο Υπουργικό
Συμβούλιο:
“Αύριο, ο Τζάστιν Τρουντό
θα διορίσει νέο Υπουργικό
Συμβούλιο. Η Jenica Atwin,
η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά
για τη θέση της κατά του

Ισραήλ, ανέφερε πρόσφατα
ότι το Ισραήλ είναι ένα κράτος
απαρτχάιντ που διαπράττει
εκτεταμένες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
“Πρώτον, η Πρωθυπουργός
την καλωσόρισε στην
κοινοβουλευτική ομάδα, παρά
το γεγονός ότι γνώριζε τα
ανησυχητικά σχόλιά της κατά
του Ισραήλ. Αφού της επέτρεψε
να θέσει υποψηφιότητα για
τους Φιλελεύθερους στις
τελευταίες εκλογές, δεν θα
πρέπει να αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι εξετάζεται τώρα
για το Υπουργικό Συμβούλιο

(https://tj.news/telegraph-journal/101674474).
“Οι Συντηρητικοί του Καναδά
καλούν τον Τζάστιν Τρουντό
να κάνει το σωστό και να μην
διορίσει την κα Άτγουιν στο
Υπουργικό Συμβούλιο. Σε
αντίθεση με τους Φιλελεύθερους
του Τρουντό, οι Συντηρητικοί
θα είναι πάντα στο πλευρό
του λαού του Ισραήλ και της
δημοκρατικά εκλεγμένης
ισραηλινής κυβέρνησης
που είμαστε υπερήφανοι να
αποκαλούμε φίλο και σύμμαχό
μας”.

Better Business Bureau

BBB κυκλοφορίες 2021 Online απάτες αγορών
Βανκούβερ, BC - 19 Οκτωβρίου 2021
Οι απάτες ηλεκτρονικών
αγορών εξακολουθούν να είναι
μία από τις πιο επικίνδυνες
απάτες που αντιμετωπίζουν οι
καταναλωτές, σύμφωνα με την
έκθεση απάτης διαδικτυακών
αγορών του 2021. Η ετήσια
έκθεση της BBB έχει ως στόχο
να παρέχει νέες πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο οι καταναλωτές μπορούν
να βρουν αξιόπιστες πηγές
που θα τους βοηθήσουν να
λάβουν ασφαλείς αποφάσεις
αγοράς. Τα ευρήματα αυτά
παρέχουν βασικές πληροφορίες
για τους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις σχετικά με τον
τρόπο ασφαλούς πλοήγησης σε
ένα ολοένα και πιο διαδικτυακό
περιβάλλον.
Τα στατιστικά στοιχεία που
περιέχονται στην αναφορά
απάτες ηλεκτρονικών αγορών
για το 2021 βασίζονται σε δύο
σύνολα δεδομένων:
•
Μια ανάλυση
περισσότερων από 55.000
αναφορών απάτης ηλεκτρονικών

αγορών από όλη τη Βόρεια
Αμερική υποβλήθηκε στο BBB
Scam Tracker μεταξύ 2015 και
2021.
•
Νέα έρευνα έρευνας
(2.435 ερωτηθέντες) που
διεξήχθη από το Institute
for Marketplace Trust για
να συλλέξει πρόσθετες
πληροφορίες από εκείνους που
ανέφεραν απάτες διαδικτυακών
αγορών το 2020 και το 2021.
Οι απάτες ηλεκτρονικών αγορών
συνήθως περιλαμβάνουν
την αγορά προϊόντων
ή υπηρεσιών όπου η συναλλαγή πραγματοποιείται
μέσω ιστότοπου ή άλλων
διαδικτυακών μέσων.
Οι απατεώνες χρησιμοποιούν
την τεχνολογία για να
προσφέρουν ελκυστικές
προσφορές, αλλά, μόλις γίνει
η πληρωμή, δεν παραδίδεται
κανένα προϊόν ή υπηρεσία ή,
σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
απατεώνες στέλνουν προϊόντα
χαμηλής ποιότητας ή πλαστά
προϊόντα.
Βασικά ευρήματα:

•
Μέχρι στιγμής το 2021,
το 35,3% όλων των αναφορών
που υποβλήθηκαν στο BBB
Scam Tracker είναι διαδικτυακές
απάτες αγορών,
ο πιο αναφερόμενος τύπος
απάτης. Ένας σημαντικός
αριθμός καταναλωτών συνέχισε
να χάνει χρήματα όταν
στοχοποιήθηκε από απάτες
διαδικτυακών αγορών (74,8%)
Η μέση απώλεια δολαρίου για
αυτόν τον τύπο απάτης έχει
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια,
από 94 δολάρια (76 δολάρια
ΗΠΑ) το 2019 και 119 δολάρια
(96 δολάρια ΗΠΑ) το 2020
σε 126 δολάρια (102 δολάρια
ΗΠΑ) το 2021.
•
Οι απάτες που
σχετίζονται με κατοικίδια
ζώα είναι οι πιο επικίνδυνες,
περιλαμβάνοντας το 35% όλων
των απάτες διαδικτυακών
αγορών το 2020, με το 70% των
ανθρώπων να χάνουν χρήματα.
Το γαλλικό μπουλντόγκ είναι
η κορυφαία φυλή σκύλων που
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

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

Legislative Assembly of Ontario Honours the Ecumenical Patriarch
On Thursday, October 21, 2021, Member of Provincial Parliament
Ms. Effie J. Triantafilopoulos (Oakville North—Burlington), who is
also the Parliamentary Assistant to the Minister of Long-Term Care,
delivered a moving statement in the Legislative Assembly of Ontario
to honour and celebrate the thirty year anniversary of the election of
His All-Holiness, Bartholomew, as Archbishop of Constantinople,
New Rome, and Ecumenical Patriarch. The text of the statement
is below, while the video from the Legislature can be viewed here
(Twitter) and here (Facebook).
On behalf of Orthodox Christians across Canada, the Archdiocese
and its faithful extend their gratitude to MPP Triantafilopoulos for
this wonderful initiative and join her in congratulating Ecumenical
Patriarch Bartholomew on this historic achievement. He is Worthy!
Ecumenical Patriarch Bartholomew I
Ms. Effie J. Triantafilopoulos: Today I would like to honour His
All-Holiness Bartholomew I, archbishop of Constantinople-New
Rome, Ecumenical Patriarch and the spiritual leader of the world’s
almost 300 million Orthodox Christians worldwide.
On October 22, 2021, His Holiness marks the 30th anniversary of his
election as archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch, the longest serving patriarch in the history of the See
of Constantinople, the First Throne of the Orthodox church.
A visionary leader and bridge builder, the Ecumenical Patriarch has
increased co-operation within the Orthodox community and promoted dialogue and peace among all religions. He is also known for
promoting religious freedom, human rights and combatting human
trafficking.
His work on environmental justice has earned him the title “the
Green Patriarch.”
Time Magazine has named him as one of the most influential people
in the world.
He speaks six languages—Greek, English, French, German, Italian
and Turkish—and is also fluent in classical Greek and Latin.
Ontario has a strong and vibrant Orthodox Christian community,
including the patriarch’s representative in Canada, His Eminence
Archbishop Sotirios.
On behalf of all members of the Legislature, I would like to extend
sincere congratulations to His All-Holiness on his historic anniversary and on his 30-year worldwide ministry.
Η Βουλή του Οντάριο τιµά τον Οικουµενικό Πατριάρχη
Την Πέµπτη, 21 Οκτωβρίου 2021,
η βουλευτής της επαρχίας Οντάριο
(Oakville North-Burlington) κα Έφη
Τριανταφυλλοπούλου, η οποία είναι
επίσης κοινοβουλευτικός Βοηθός του
υπουργού Μακροχρόνιας Φροντίδας,
έκανε δήλωση στη Βουλή του
Οντάριο, προκειµένου να τιµήσει
και να γιορτάσει τα τριάντα χρόνια
από την εκλογή του Παναγιωτάτου
Οικουµενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, ως Αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώµης. Ακολουθεί το κείµενο της
δήλωσης. Το βίντεο από τη Βουλή µπορείτε να το δείτε στο Twitter
και στο Facebook.
Εκ µέρους των Ορθοδόξων Χριστιανών σε όλο τον Καναδά, η
Αρχιεπισκοπή και οι ευλαβείς χριστιανοί εκφράζουν τις ευχαριστίες
τους στην Βουλευτή κα Εφη Τριανταφυλοπούλου για την υπέροχη
πρωτοβουλία και µαζί της συγχαίρουν τον Οικουµενικό Πατριάρχη
Βαρθολοµαίο για αυτή την ιστορική επέτειο. Άξιος!
Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος Α΄
Κα Έφη Ι. Τριανταφυλοπούλου: Σήµερα θα ήθελα να τιµήσω
τον Παναγιώτατο Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο Α΄,
αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώµης και πνευµατικό
ηγέτη των σχεδόν τριακοσίων εκατοµµυρίων ορθοδόξων χριστιανών
παγκοσµίως.
Η 22α Οκτωβρίου 2021, σηµατοδοτεί την 30ή επέτειο από
την εκλογή του ως αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώµης και ως Οικουµενικού Πατριάρχη. Είναι ο µακροβιότερος
Πατριάρχης στην ιστορία της έδρας της Κωνσταντινούπολης,
του πρώτου θρόνου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Οραµατιστής ηγέτης και γεφυροποιός, ο Οικουµενικός Πατριάρχης
έχει αυξήσει τη συνεργασία εντός της Ορθόδοξης κοινότητας και
έχει προωθήσει το διάλογο και την ειρήνη µεταξύ όλων
των θρησκειών. Είναι επίσης γνωστός για την προώθηση
της θρησκευτικής ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων.
Το έργο του σχετικά µε την περιβαλλοντική προστασία, του χάρισε
τον τίτλο «ο Πράσινος Πατριάρχης».
Το περιοδικό Time τον έχει χαρακτηρίσει ως έναν από τους πιο
σηµαντικούς ανθρώπους με επιρροή στον κόσµο.
Μιλά έξι γλώσσες -ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά
και τουρκικά- και επίσης µιλά άπταιστα κλασσικά ελληνικά και
λατινικά.
Το Οντάριο έχει µια ισχυρή και ζωντανή ορθόδοξη χριστιανική
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου του
Πατριάρχη στον Καναδά, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου
κ. Σωτηρίου.
Εκ µέρους όλων των µελών της Βουλής του Οντάριο, θα ήθελα να
εκφράσω τα ειλικρινή συγχαρητήρια στον Παναγιώτατο για
την ιστορική επέτειό του και την 30 χρονη διακονία του διεθνώς.
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Archbishop Sotirios Joins Government
Ministers for Long-Term Care Announcement

On Wednesday, October 27,
2021, His Eminence Archbishop Sotirios joined the
Hon. Rod Phillips, Minister of
Long-Term Care; the Hon. Jill
Dunlop, Minister of Colleges
and Universities; Parliamentary
Assistant Effie Triantafilopoulos;
Mr. John Fanaras, President and
Chair of the Board of Directors
for the Hellenic Home for the
Aged; and, Mr. Kosta Kostouros,
Chief Executive Officer of the
Hellenic Home for the Aged,
for an important long-term care
announcement.
The event, which included a
number of other community
dignitaries as well, took place at
the Hellenic Home for the Aged
on Winona Drive in Toronto.
The Government of Ontario announced an investment of up to
$100 million to add an additional 2,000 nurses to the long-term
care space.
His Eminence spoke to participants, highlighting the need
to honour, assist, and sacrifice
for all long-term care residents – who are our parents and

grandparents – just like they
sacrificed for their own children
and grandchildren when they
were growing up. In concluding his remarks, the Archbishop sincerely thanked Messrs.
Fanaras and Kostouros and all
Hellenic Home officials for their
exemplary work, together with
the entire government, including
Premier Doug Ford, for their
ongoing support of the Hellenic
Home and the work being done
to improve the long-term care
sector in the province, especially within the context of the
COVID-19 pandemic.
Following the formal announcement, His Eminence toured the
nursing home with the Ministers and PA Triantafilopoulos,
greeting many of the residents,
whom he’s known for years. The
Archbishop also led the residents
in the singing of the national
anthem of Greece, as well as the
Apolytikion of the Holy Anargyroi. In completing the tour, the
assembled guests and His Eminence visited the chapel located
within the Hellenic Home.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος συμμετείχε στην ανακοίνωση
της Κυβέρνησης Οντάριο για τα Ιδρύματα Μακροχρόνιας
Φροντίδας

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου
2021, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος
Καναδά κ. Σωτήριος έλαβε
μέρος στην ανακοίνωση της
κυβέρνησης του Οντάριο, την
οποία έκανε στο Ελληνικό Σπίτι,
ο Εντιμ. Rod Phillips, Υπουργός
Μακροχρόνιας Φροντίδας.
Τον κ. Υπουργό συνόδευαν η
Εντιμ. Jill Dunlop, Υπουργός
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων
και η Βουλευτής Έφη
Τριανταφυλλοπούλου. Παρόντες
ήσαν ο κ. Γιάννης Φαναράς,
Πρόεδρος του Ελληνικού
Σπιτιού και προεδρεύων του
Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ.
Κώστας Κωστούρος, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ελληνικού
Σπιτιού.
Η εκδήλωση, στην οποία
συμμετείχαν κι άλλοι,
πραγματοποιήθηκε στο
Ελληνικό Σπίτι στο Winona Drive στο Τορόντο. Η

κυβέρνηση του Οντάριο
ανακοίνωσε επένδυση έως και
100 εκατομμυρίων δολαρίων
προκειμένου να προσθέσει
επιπλέον 2.000 νοσηλευτές στον
χώρο μακροχρόνιας φροντίδας.
Ο Σεβασμιώτατος μίλησε στους
συμμετέχοντες, τονίζοντας την
ανάγκη να τιμούμε, να βοηθάμε
και να θυσιαζόμαστε για τους
ηλικιωμένους, όπως και οι ίδιοι
θυσιάστηκαν για εμάς όταν
μεγαλώναμε. Ο Αρχιεπίσκοπος
ευχαρίστησε και συνεχάρη
τον κ. Φαναρά, πρόεδρο του
Ελληνικού Σπιτιού και τον κ.
Κωστούρο για το υποδειγματικό
τους έργο. Ευχαρίστησε τον
υπουργό κ. Rod Phillips, τον
πρωθυπουργό του Οντάριο
κ. Doug Ford και όλη την
κυβέρνηση για τη συνεχή
υποστήριξή τους στο Ελληνικό
Σπίτι και το έργο που γίνεται
για τη βελτίωση στον τομέα της

μακροχρόνιας περίθαλψης στην
επαρχία Οντάριο, ειδικά κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
Μετά την επίσημη ανακοίνωση,
ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε
τους χώρους του γηροκομείου
με τους Υπουργούς και την
κα. Τριανταφυλλοπούλου,
χαιρετώντας πολλούς από
τους ενοίκους, οι οποίοι τον
γνωρίζουν εδώ και χρόνια.
Ο Αρχιεπίσκοπος έψαλλε με
τους ενοίκους τον εθνικό
ύμνο της Ελλάδας, καθώς
και το απολυτίκιο των Αγίων
Αναργύρων. Στο τέλος της
ξενάγησης ο Σεβασμιώτατος και
οι επίσημοι επισκέφτηκαν το
εκκλησάκι των Αγ. Αναργύρων
που βρίσκεται στο Ελληνικό
Σπίτι. Οι κυβερνητικοί επίσημοι
θαύμασαν το ωραίο εκκλησάκι.
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Μοσχαρίσια σπάλα λεµονάτη µε κονιάκ, µπαχαρικά και µελωµένα καρότα
Τα μελωμένα καρότα, το έντονο κονιάκ και τα φύλλα δάφνης με μπαχάρι δημιουργούν μία
χειμωνιάτικη λαχταριστή συνταγή.

Νένα Ισμυρνόγλου
Μοσχάρι κοκκινιστό µε µακαρούνες
Το μοσχαρίσιο κρέας είναι αυτό που δίνει όλη
τη νοστιμιά στις μακαρούνες.
Χριστόφορος Πέσκιας
Υλικά
Μερίδες: 4-6
• 1.500 γρ. μοσχαρίσια ουρά ή κότσι (ζητάμε να
μας κόψουν την ουρά σε φέτες πάχους 4-5 εκ., ενώ
αν αγοράσουμε κότσι, ζητάμε 4 τεμάχια των 400 γρ.
περίπου).
• 50 ml ελαιόλαδο + 80 ml επιπλέον, για το σερβίρισμα
• 1 φιάλη (750 ml) κόκκινο ξηρό κρασί
• 10 σκελίδες σκόρδο (ή όσο θέλουμε), καθαρισμένες,
ολόκληρες
• 4 μικρά ξερά κρεμμύδια, καθαρισμένα και ολόκληρα
• 2 μέτρια καρότα, καθαρισμένα και ολόκληρα
• 2 κλωνάρια σέλερι, καθαρισμένα και ολόκληρα
• 10 κεδροκούκουτσα (σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και σε
μπαχαράδικα)
• 20 σπόροι μαύρο πιπέρι
• 2 φύλλα δάφνης
• 5 - 6 κλαράκια φρέσκο θυμάρι (θα το βρούμε σε
φυτώρια και σε μεγάλα μανάβικα και σούπερ μάρκετ) ή 2
κουτ. σούπας θυμάρι ξερό, τριμμένο
• 1 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας
• 1 κονσέρβα ολόκληρα ντοματάκια, με το χυμό τους, κομμένα
κονκασέ
• 1 πακέτο πένες, ριγκατόνι ,βίδες ή χωριάτικα ζυμαρικά (όπως
μακαρούνες ή στριφτάρια, που βρίσκουμε σε καλά παντοπωλεία)
• 1/2 ματσάκι μαϊντανός (τα φύλλα), ψιλοκομμένος
• 80 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Υλικά
Μερίδες: 4
• 1 κιλό μοσχαρίσια σπάλα,
χωρίς κόκαλο, κομμένη σε
κύβους των 2 - 21⁄2 εκ.
• 100 ml ελαιόλαδο
• 2 ξερά κρεμμύδια, σε μικρά
καρέ
• 1 φύλλο δάφνης
• 3 σπόροι μπαχαριού,
κοπανισμένοι
• 1/2 κουτ. γλυκού τριμμένο
μοσχοκάρυδο
• 100 ml κονιάκ
• 50 ml χυμός λεμονιού
• 600 ml ζωμός κρέατος ή
ζεστό νερό
• 1 κουτ. γλυκού πάπρικα,
σε σκόνη (κατά προτίμηση
καπνιστή, που αναζητάμε σε
καλά μπαχαράδικα)
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Για τα μελωμένα καρότα
• 500 γρ. καρότα, κατά
προτίμηση βιολογικά, σε φέτες
πάχους 1 εκ.
• 50 ml ελαιόλαδο
• 1 κουτ. σούπας μέλι
• 1/2 κουτ. γλυκού κύμινο σε
σκόνη (ή ξερός κόλιανδρος, σε
σκόνη)

Διαδικασία

Διαδικασία

1. Για το μοσχάρι κοκκινιστό με μακαρούνες,
ζεσταίνουμε μια φαρδιά και μεγάλη, βαριά
κατσαρόλα, σκέτη, σε πολύ δυνατή φωτιά,
μέχρι να κάψει καλά.
2. Προσθέτουμε τα 50 ml ελαιόλαδο και, όταν
αχνίσει, βάζουμε τις φέτες του κρέατος σε
μονή στρώση και τις σοτάρουμε για 3 - 4 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν
καλά από την κάτω πλευρά και να ξεκολλάνε από το σκεύος. Τις
γυρίζουμε και τις σοτάρουμε από την άλλη πλευρά, για 2 - 3 λεπτά,
μέχρι να ροδίσουν καλά και ομοιόμορφα. Αν δεν χωράνε όλες οι
φέτες στην κατσαρόλα σε μονή στρώση, τις σοτάρουμε σε δύο
δόσεις. Τις βγάζουμε από το σκεύος, τις στραγγίζουμε σε χαρτί
κουζίνας και πετάμε όλο το λίπος και το λάδι από την κατσαρόλα.
3. Ρίχνουμε εκεί το κρασί και προσθέτουμε τα σκόρδα, τα
κρεμμύδια, τα καρότα και το σέλερι. Τυλίγουμε σε ένα μικρό
κομμάτι τουλπάνι ή σε γάζα τα κεδροκούκουτσα, το πιπέρι, τη
δάφνη και το φρέσκο θυμάρι, το δένουμε με ένα κομμάτι σπάγκο και
το βυθίζουμε στο κρασί. Βάζουμε ξανά το κρέας στην κατσαρόλα
και συμπληρώνουμε όσο νερό χρειαστεί ώστε να καλυφθούν όλα τα
υλικά.
4. Ζεσταίνουμε το φαγητό σε μέτρια φωτιά και, όταν το υγρό
κοχλάσει, αρχίζουμε να ξαφρίζουμε για 10 - 15 λεπτά ή μέχρι να
σταματήσει να σχηματίζεται αφρός.
5. Ανακατεύουμε τον πελτέ ντομάτας σε 150ml νερό και αδειάζουμε
το μείγμα στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε και τα ντοματάκια και
ζεσταίνουμε πάντα σε μέτρια φωτιά.
6. Μόλις το φαγητό ξαναπάρει μια βράση, αλατοπιπερώνουμε (αν
χρησιμοποιήσουμε ξερό θυμάρι, το ρίχνουμε τώρα), χαμηλώνουμε
πολύ τη φωτιά και περιμένουμε μέχρι να δούμε το υγρό μόλις που να
ανακινείται στην κατσαρόλα.
7. Σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε για 4 - 5
ώρες. Ελέγχουμε μερικές φορές αν έχει μειωθεί το υγρό με το
παρατεταμένο μαγείρεμα και, αν χρειάζεται, προσθέτουμε τόσο
ζεστό νερό ώστε οι φέτες κρέατος να μένουν σχεδόν καλυμμένες με
αυτό σε όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος.
8. Αποσύρουμε το σκεύος και το αφήνουμε κατά μέρος,
σκεπασμένο, για 1 ώρα, μέχρι το φαγητό να κρυώσει.
9. Με προσοχή βγάζουμε τις φέτες του κρέατος από την κατσαρόλα,
τις μεταφέρουμε σε μια πιατέλα και, εξίσου προσεκτικά, αφαιρούμε
το ψαχνό από τα κόκαλα. Πετάμε το τουλπάνι με τα μυρωδικά,
καθώς και τα σκόρδα, τα κρεμμύδια, το σέλερι και τα καρότα.
10. Σουρώνουμε το ζωμό, τον ξαναρίχνουμε στην κατσαρόλα και
τον βράζουμε σε δυνατή φωτιά, μέχρι να μειωθεί στα 600 - 700 ml
(περίπου 31⁄2 φλιτζ. τσαγιού). Ξαναβάζουμε στο ζωμό το ψαχνό του
κρέατος, ζεσταίνουμε για 1 λεπτό και αποσύρουμε.
11. Στο μεταξύ, βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό
για 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται στις οδηγίες της
συσκευασίας. Τα σουρώνουμε και τα ξαναρίχνουμε στην κατσαρόλα
όπου τα βράσαμε.
12. Με μια κουτάλα παίρνουμε περίπου τη μισή ποσότητα από
τη σάλτσα και τη ρίχνουμε στα ζυμαρικά. Τα ζεσταίνουμε για
άλλο 1 λεπτό, μέχρι να απορροφήσουν σχεδόν όλη τη σάλτσα και
αποσύρουμε. Προσθέτουμε το μαϊντανό και τα 80 ml επιπλέον λάδι
και ανακατεύουμε.
13. Σερβίρουμε το κρέας με τα ζυμαρικά, περιχύνουμε με σάλτσα
και πασπαλίζουμε με τριμμένη ξερή μυζήθρα.

1. Για τη μοσχαρίσια
σπάλα λεμονάτη με κονιάκ,
μπαχαρικά και μελωμένα

Δυνατό πιάτο, δυνατό κόκκινο κρασί. Γουμένισσα, Ραψάνη, Νάουσα.
Gastronomos.gr

καρότα, σε μια φαρδιά και ρηχή
κατσαρόλα, με βαρύ πυθμένα,
ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε
μέτρια προς δυνατή φωτιά και
σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 5
λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Τα
βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα
και τα στραγγίζουμε σε χαρτί
κουζίνας.
2. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα
το υπόλοιπο λάδι και, όταν
κάψει, σοτάρουμε τα κομμάτια
του κρέατος, αλατοπιπερωμένα,
για 6 - 7 λεπτά, ανακατεύοντας
προσεκτικά, μέχρι να ροδίσουν
καλά από όλες τις μεριές.
3. Προσθέτουμε τα
σοταρισμένα κρεμμύδια, τη
δάφνη, τα μπαχάρια και το
μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε
για 1 λεπτό, μέχρι να
σκορπίσουν το άρωμά τους.
4. Σβήνουμε με το κονιάκ
και προσθέτουμε το χυμό
λεμονιού και το ζωμό ή το
νερό, φροντίζοντας το υγρό να
καλύπτει το κρέας κατά τα 2/3.
αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο
ακόμα νερό.
5. Προσθέτουμε
την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι
και, όταν το υγρό κοχλάσει,
χαμηλώνουμε τη φωτιά,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
σιγομαγειρεύουμε για περίπου
1 ώρα και 20 λεπτά, μέχρι το
κρέας να μαλακώσει αλλά να
μείνει ζουμερό.
Καρότα
1. Για τα καρότα, σε μια μέτρια

κατσαρόλα κατά προτίμηση
με βαρύ πάτο, βάζουμε τα
καρότα, το λάδι, το μέλι, το
κύμινο (ή τον κόλιανδρο),
αλάτι, πιπέρι και 1 φλιτζάνι
νερό. τα ζεσταίνουμε σε πολύ
δυνατή φωτιά, με σκεπασμένη
κατσαρόλα.
2.Όταν πάρουν μια
βράση, μετριάζουμε τη
φωτιά , ξεσκεπάζουμε και
σιγομαγειρεύουμε για 6 - 7
λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν
τα υγρά και τα καρότα να
μαλακώσουν, αλλά να είναι
ελαφρώς αλντέντε. Συνεχίζουμε
το μαγείρεμα των καρότων για 2
- 3 λεπτά, ανακατεύοντας, μέχρι
να ροδίσουν ελαφρώς
3. Αποσύρουμε, μόλις το κρέας
είναι έτοιμο, προσθέτουμε
τα καρότα, ανακατεύουμε
προσεκτικά και σερβίρουμε
αμέσως. συνοδεύουμε με απλό
πιλάφι ή με πατάτες τηγανητές ή
με πουρέ πατάτας αρωματισμένο
με κύμινο ή κόλιανδρο.
Ενα χαρμάνι με βάση το Cabernet Sauvignon.
Gastronomos.gr

Prime Minister concludes successful visit to the Netherlands
October 29, 2021
The Hague, Netherlands
The Prime Minister, Justin Trudeau, today concluded a successful bilateral visit to the Netherlands. The visit
reinforced the strong relationship between our countries – rooted in Canada’s role in the liberation of the Netherlands at the end of the Second World War – and our common commitment to combating climate change and
promoting human rights and justice.
Canada and the Netherlands cooperate on a variety of initiatives aligned with our shared values of multilateralism, climate action, human rights, and the rule of law. Our two countries will co-chair the Media Freedom
Coalition in 2022, and the Netherlands has supported Canada’s proposal to establish and host a NATO Centre of
Excellence on climate and security. Both Canada and the Netherlands have committed to phasing out coal-fired
electricity, putting a price on pollution, and investing in renewable energy. We have also worked closely together, with common goals and approaches, on the situation in Afghanistan.
During the visit, Prime Minister Trudeau delivered an address to the Dutch Parliament. In his remarks, Prime
Minister Trudeau emphasized the unique bond between Canada and the Netherlands, our work together to
address pressing global challenges, and the benefits of Canada-European Union Comprehensive Economic and
Trade Agreement (CETA) for the creation of jobs and growth for people and businesses in both countries.
The Prime Minister laid a wreath at the Bergen-op-Zoom Canadian War Cemetery to honour the Canadians
who fought and died in the liberation of the Netherlands, and to thank the Dutch communities and organizations
who keep their memory alive. He was joined by Her Royal Highness Princess Margriet of the Netherlands, who
was born, and spent her early childhood, in Ottawa after Canada offered the Dutch royal family safe haven in
Canada during the Second World War.
The Prime Minister also travelled to Rotterdam, where he hosted a roundtable on climate change and adaptation
with youth and business and government leaders at the Global Centre on Adaptation. During the roundtable
discussion, the Prime Minister highlighted the historic action Canada is taking to cut pollution, while creating
green middle class jobs. As a leader in green technology, the Netherlands offers many opportunities for clean
trade and investment with Canada, which will benefit both economies as in the recovery from the COVID-19
pandemic.
After visiting Rotterdam, the Prime Minister met with the Prime Minister of the Netherlands, Mark Rutte. The
two leaders discussed efforts to build a better future for their countries after the pandemic. The leaders committed to build on our solid trade and investment ties, especially through CETA, which will help ensure a strong
economic recovery for businesses and workers in both countries. The leaders agreed to the Canada-Netherlands Hydrogen Memorandum of Understanding, paving the way for increased cooperation between our two
countries, and further cementing hydrogen’s role in building a cleaner net-zero future. They discussed their
upcoming participation in the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26), and their ongoing
partnership in tackling other global challenges, including in the areas of defence and security, international
justice, and human rights. Prime Minister Trudeau and Prime Minister Rutte agreed to establish a more regular
and formal set of bilateral consultations to advance the relationship in the years ahead.
Prime Minister Trudeau also reaffirmed Canada’s support for the International Criminal Court (ICC), based in
The Hague, and announced that Canada will provide $4 million in funding over five years to a Mali-based ICC
Trust Fund for Victims to offer rehabilitation and psychological services, as well as better access to justice. He
also highlighted the deployment of experts from Canadian police forces to the ICC Office of the Prosecutor. The
work of these Canadians is proof of Canada’s strong commitment to the ICC and to international efforts that
advance international justice in fragile and conflict-affected states.
Following the meeting, Prime Minister Trudeau joined Prime Minister Rutte for an informal discussion with
Dutch students at the Leiden University campus in The Hague. They discussed a range of topics, including
peace and security, climate change, gender equality, and how we can build a better world where no one is left
behind.

Prime Minister to travel to
the Netherlands, Italy, and
the United Kingdom
October 25, 2021
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced he will
travel to Europe for a bilateral visit to the Netherlands before participating in the Group of Twenty (G20) Leaders’ Summit in Italy
and the United Nations Climate Change Conference (COP26) in
the United Kingdom.
The Prime Minister will travel to The Hague, the Netherlands on
October 29, 2021 where he will meet with Prime Minister Mark
Rutte and other Dutch representatives to discuss both countries’
shared priorities and further the strong ties between Canada and
the Netherlands.

Conservatives call on Justin Trudeau to not appoint Liberal Member of Parliament Jenica Atwin to Cabinet
October 25, 2021
Ottawa, ON – Melissa Lantsman, Member of Parliament for Thornhill, and Marty Morantz, Member
of Parliament for Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley, issued the following statement
calling on Justin Trudeau to not appoint Jenica Atwin, Liberal Member of Parliament for Fredericton,
to Cabinet:
“Tomorrow, Justin Trudeau will appoint a new Cabinet. Jenica Atwin, who has been outspoken about
her anti-Israel position, recently suggested Israel is an apartheid state that commits widespread human
rights abuses.
“First, the Prime Minister welcomed her to caucus, despite knowing her troubling history-making anti-Israel comments. After allowing her to run for the Liberals in the last election, it should come as no
surprise that she is now being considered for Cabinet (https://tj.news/telegraph-journal/101674474).
“Canada’s Conservatives are calling on Justin Trudeau to do the right thing, and not appoint Ms. Atwin
to Cabinet. Unlike the Trudeau Liberals, Conservatives will always stand with the people of Israel, and
the democratically-elected Israeli government that we are proud to call our friend and ally.”

The Prime Minister will then travel to Rome, Italy from October
30 to 31, 2021 to attend the G20 Leaders’ Summit. The Prime
Minister will highlight Canada’s contributions to the global
COVID-19 pandemic response and economic recovery, including
support for low- and middle-income countries. He will also highlight Canada’s ambitious actions to cut pollution while creating
new middle class jobs and accelerating the transition to clean
energy.

Hellenic Canadian Congress of BC Chair in Hellenic Studies

Following the G20 Leaders’ Summit, Prime Minister Trudeau will
travel to Glasgow, United Kingdom from November 1 to 2, 2021
to participate in COP26. At COP26, the Prime Minister will work
with other leaders to accelerate global climate action to reduce
pollution and meet targets outlined in the Paris Agreement, while
creating economic growth for everyone. At the Conference, he
will also highlight Canada’s leadership in the fight against climate
change. This includes setting a strengthened 2030 emissions
reduction target, putting a price on pollution, passing legislation to
require net-zero emissions by 2050, and doubling Canada’s financial contribution to support climate action in developing countries.

This position is advertised as open rank and will be filled by either an Assistant Professor or Associate
Professor. A candidate for a junior Chair (Assistant or Associate Professor rank) will be a scholar who
has a record of scholarly achievements well beyond that normally expected of a faculty member in
that rank and who, based on their accomplishments to date, has the clear potential to make an extraordinary contribution to their discipline.

The G20 Leaders’ Summit and COP26 are critical opportunities
for Canada to work together with its global partners to find real
solutions to the world’s greatest challenges. Together, we will
finish the fight against COVID-19, tackle the global climate crisis,
and build a better future for everyone.

City launches first, $100 million
sustainability bond
Net proceeds to support environmentally and socially
sustainable projects

October 25, 2021
The City of Vancouver issued its first sustainability bond offering
of $100 million today to fund environmentally and socially sustainable initiatives and projects, while offering investors competitive
returns. This is the first sustainability bond issued by any Canadian
government entity and was very well received by the investment
community with demand of approximately four times the issuance
size.
“Social, economic, and environmental sustainability are long-term
values that are championed through a wide range of City strategies and initiatives,” said Chief Financial Officer Patrice Impey.
“Sustainability bonds offer an investment tool that will support the
City’s efforts to build sustainable infrastructure for many generations to come.”
Under the City’s Sustainability Bond Framework, net proceeds are
used to finance Council-approved capital projects that support the
City’s commitment to positive environmental goals, social responsibility, and economic development across our communities.
Examples of projects approved in the City’s current capital plan
and eligible for funding under the sustainability bond include:
1.
Fire Hall 12 Seismic Upgrades – Supports access to public
fire and emergency response, given this fire hall covers a relatively
large residential and commercial area in the city. Building improvements will also positively improve energy performance and reduce
carbon emissions.
2.
Renewal of Sunset Service Yard - This renewal will help
reduce carbon emissions and help meet zero emission building
targets. The yard provides essential services including supporting
green space maintenance across the city.
The bond pays a 2.3 per cent coupon interest rate and matures on
November 5, 2031. Visit the City’s web site to view the investor
presentation.
Vancouver’s credit ratings (AAA – S&P, Aaa – Moody’s) continue to be among the best municipal ratings in Canada, making our
debentures an attractive investment in both domestic and international markets.
For more on Vancouver’s Sustainability Debenture program, visit
vancouver.ca/investors.

The Department of Humanities at Simon Fraser University invites applications for a full-time appointment of a scholar who will hold the 5-year, renewable Hellenic Canadian Congress of BC Chair in
Hellenic Studies, starting July 15, 2022.

Only those eligible to be appointed to the rank of Assistant Professor or Associate Professor will
be considered. Appointment with tenure at the Associate Professor rank is possible. Excellence in
research and teaching are the primary criteria for this position.
Candidates must have research expertise either in Greek Language and Literature of the Late Antique
and Medieval periods or in the History of Art of the Byzantine era. Additional linguistic or regional
expertise will be welcome. The ideal candidate will have a successful record in their chosen specialization and be well regarded in their field. Applicants must hold a completed PhD in any one of the
following fields: Classics, Philology, History of Art, or a clearly related area of expertise (e.g. History
with demonstrated Philological grounding or Religious Studies with Philological and Art Historical
expertise).
Duties will include research, teaching courses at the undergraduate level, graduate supervision, university service, and outreach both within the university and in the wider community. Ability to teach
outside the advertised disciplinary focus, notably in other specializations within the broader umbrella
of Hellenic Studies and Humanities (Ancient and Modern Greek Art or Literature and Language,
or Medieval Art and Literature of the wider world around and beyond Byzantium), will be assessed
positively.
The successful candidate will develop courses that effectively integrate their field of expertise into
the curriculum and research profile of the Department of Humanities, as well as actively engaging in
the research and outreach activities of the Department and the affiliated Stavros Niarchos Foundation
(SNF) Centre for Hellenic Studies. SFU is consistently ranked among the top comprehensive universities in Canada.
The Department of Humanities is a union between the Department of Humanities and the Hellenic
Studies Program (since summer 2020) that reflects their shared commitment to dialogue across cultures in a manner that engages with ancient traditions and their receptions, by way of ideas, texts, and
art. The Department boasts expertise in Classics, Classical and Early Christian Archaeology, Byzantine and Early Modern History, Modern Greek Literature, and Balkan History, as well as other areas
in Humanities, including Asian Studies. More information about the department and the university
can be found on our website at http://www.sfu.ca/humanities.html.
The holder of the Hellenic Canadian Congress of BC Chair in Hellenic Studies will work closely with
the members of the SNF Centre for Hellenic Studies – in which they will assume active membership –
to meet the mandate of the Chair’s Terms of Reference in a manner most conducive to strong research
output and robust outreach among communities of Greeks and philhellenes in BC and the world over.
The SNF Centre for Hellenic Studies at SFU is a leading site for the study of Greece’s history, language and culture. More information on the Centre may be found on its website: https://www.sfu.ca/
hellenic-studies.html.,The SFU campus is located on Burnaby Mountain in Metro Vancouver. Vancouver is a scenic waterfront city situated minutes from the mountains and a wide range of outdoor activities. It has a reputation as a clean, safe, multicultural and ethnically diverse city and is consistently
ranked as one of the very top cities in the world in which to live and work.
All qualified candidates are encouraged to apply; however, qualified Canadian citizens and permanent
residents will be given priority. Simon Fraser University is an institution whose strength is based on
our shared commitments to diversity, equity, and inclusion. Diversity is an underlying principle of our
Strategic Vision, which pledges SFU to “foster a culture of inclusion and mutual respect, celebrating
the diversity reflected among its students, faculty, staff, and our community.” SFU is committed to ensuring that no individual is denied access to employment opportunities for reasons unrelated to ability
or qualifications. Consistent with this principle, SFU will advance the interests of underrepresented
members of the work force, specifically Indigenous peoples, persons with disabilities, racialized persons, and women; embrace gender and sexual diversity; ensure that equal opportunity is afforded to
all who seek employment at the University; and treat all employees equitably.
Candidates that belong to underrepresented groups are particularly encouraged to apply. Applications
will be reviewed starting November 30, 2021, and will continue until the position is filled. Applicants
will submit electronically a cover letter, CV, statement of research interests, teaching philosophy and
SIX academic letters of reference. Original letters of reference should be submitted by the referees
directly to Dr. David Mirhady, Chair of the Appointments Committee. Complete applications should
be sent in pdf format c/o carolyn_richard@sfu.ca. We acknowledge the Squamish, Musqueam,
Tsleil-Waututh, Katzie and Kwikwetlem peoples, on whose traditional territories Simon Fraser University’s three campuses stand. By recognizing the Unceded Traditional Coast Salish territories, we
aspire to create a space for reconciliation through dialogue and decolonizing practices.
The position is subject to availability of funding and the final approval of the Board of Governors. Under the authority of the University Act personal information that is required by the
University for academic appointment competitions will be collected.
For further details see: http://www.sfu.ca/vpacademic/Faculty_Openings/Collection_Notice.htm
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Εύστοχος ο Ελ Αραμπί και
2-1 ο Ολυμπιακός
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του
Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο Ολυμπιακός
πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο
Αγρίνιο.
TANEA Team 30 Οκτωβρίου 2021
30-10-2021

Προβάδισμα και πάλι για τον Ολυμπιακό στο
Αγρίνιο.
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, οι
ερυθρόλευκοι σκόραραν στο 71ο λεπτό και πήραν και πάλι κεφάλι
στο σκορ στο Αγρίνιο
Ο Μαροκινός επιθετικός εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι που έκανε
ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού στον Βαλμπουενά και έβαλε
ξανά μπροστά στο σκορ την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς.

Τσουβάλι οι ευκαιρίες

ΑΕΚ – Αρης 2-1 – Τον «έσφαξαν» στο γόνατο
Ο Αρης ισοπέδωσε την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, έχασε ένα τσουβάλι
ευκαιρίες, άξιζε να νικήσει, αλλά ο Διαμαντόπουλος και το VAR,
ανέδειξαν νικήτρια στην ΑΕΚ.
TANEA Team 31 Οκτωβρίου 202
ΟΑρης ήταν η καλύτερη ομάδα
στο ΟΑΚΑ. Από το πρώτο
λεπτό έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα
υπεροχής στην ΑΕΚ. Εκανε ό,τι
έπρεπε για να νικήσει. Αλλά
δεν πήρε αυτό που έπρεπε και
άξιζε. Ούτε από το παιχνίδι.
Ούτε από τους διαιτητές της
αναμέτρησης. Με τη διαιτησία
Διαμαντόπουλου και VAR να
καθορίζει τον νικητή.
Τον λάθος νικητή. Τον νικητή
του παρασκηνίου. Αλλά όχι
του πραγματικού ποδοσφαίρου.
Διότι σήμερα, στο ΟΑΚΑ, η
ΑΕΚ νίκησε επειδή είναι πιο
δυνατή στις σκιές. Οχι στην
μπάλα.
Οι Θεσσαλονικείς διέλυσαν την
Ενωση. Το 13-0 στα κόρνερ το
60-40 της κατοχής, είναι μόνο
κάποια από τα πολλά που έγιναν
στο παιχνίδι. Οπως και οι 5-18
τελικές. Αλλά η στατιστική στη
συγκεκριμένη περίπτωση δεν
«εξηγεί» πώς η ΑΕΚ κέρδισε
ένα παιχνίδι στο οποίο έκανε
μόνο 5 τελικές, όλες στο πρώτο
ημίχρονο, εκ των οποίων η μία
με πέναλτι, που δεν ήταν!
Πέναλτι που δόθηκε σε βουτιά
του Μάνταλου. Ξεκάθαρη
βουτιά. Πέναλτι που εξετάστηκε
από το VAR. Και παρόλα
αυτά… υποδείχθηκε!
Ενα VAR με… περίεργη λογική.
Στο 7′ ο Ρότα κάνει εγκληματικό
φάουλ στον Εντιαγέ. Εύκολα
απευθείας κόκκινη κάρτα.
Αλλά ο Διαμαντόπουλος δείχνει
κίτρινη. Ο Ρότα κάνει ανάλογο
φάουλ στο 17′. Η αποβολή είναι
σαφής.
Ο Διαμαντόπουλος, όμως,
λέει «παίζεται», αφήνει τον
παίκτη της ΑΕΚ στο γήπεδο
και αλλοιώνει το παιχνίδι. Ο
Γιαννίκης κατάλαβε γρήγορα
τι έγινε. Και αμέσως σήκωσε
τον Μισελέν. Τον πέρασε στο
παιχνίδι στο 26′ και έτσι το θέμα
«έσβησε». Με τον Αρη να μένει

μάταια διαμαρτυρόμενος.
Σε ένα παιχνίδι, λοιπόν, που
αλλοιώθηκε με μια αποβολή και
ένα πέναλτι που δεν δόθηκαν
υπέρ του Αρη, η ΑΕΚ νίκησε
2-1, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι
με 10 παίκτες λόγω αποβολής
του Μήτογλου στο 71′, επειδή
γκρέμισε τον Καμαρά, που
εβρισκόταν σε προφανή θέση για
γκολ. Απόφαση που ο Ελληνας
διαιτητής δεν πήρε σε πρώτο
χρόνο, καθώς λανθασμένα έδειξε
κίτρινη. Εως ότου τον εγκάλεσε
το VAR.
Με αυτά και με αυτά, λοιπόν,
η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη,
με τα γκολ των Μήτογλου
(15) και Μάνταλου (37 πεν.),
έκανε το 3 στα 3 και παρουσία
περίπου 25.000 θεατών στο
ΟΑΚΑ, έμεινε στη 2η θέση
της βαθμολογίας της Super
League μετά τις αναμετρήσεις
της 8ης αγωνιστικής. Αντίθετα,
ο Αρης μένει με την πίκρα της
σπουδαίας εμφάνισης, αλλά
με την ήττα, καθώς το γκολ
του ατέο Γκαρσία στο 73′ δεν
έφτασε.
Ο Άρης παρατάχθηκε με
επιθετικό πλάνο και βγήκε
μπροστά από την αρχή. Στο
7’ και στο 11’ οι Μπερτόγλιο
και Γκάμα «τσέκαραν» τα
αντανακλαστικά του Στάνκοβιτς.
Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν
κοντά στο γκολ στο 13’.
Ο Γκάμα σούταρε, ο Στάνκοβιτς
έδιωξε στη γωνία του και στη
συνέχεια ο Μήτογλου έκοψε
σωτήρια την προσπάθεια του
Ματέο Γκαρσία. Αυτές οι
ευκαιρίες αφύπνισαν την Ένωση
που στο 16’ έκανε το 1-0! Ο
Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ, η
μπάλα πήγε στον Μήτογλου που
με ένα ωραίο σουτ στην κίνηση
άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας
το παρθενικό του γκολ με τη
φανέλα του Δικεφάλου!

Ο Άρης αντέδρασε και συνέχισε
να πιέζει. Στο 23’ η ομάδα της
Θεσσαλονίκης έφτασε μια
ανάσα από το 1-1. Ο Μπράμπετς
έπιασε την κεφαλιά από καλή
θέση, η μπάλα σταμάτησε όμως
στο δοκάρι! Το τέμπο στο ματς
ήταν υψηλό με το παιχνίδι να
μεταφέρεται από τη μία περιοχή
στην άλλη.
Η ΑΕΚ κράτησε λίγο
περισσότερο την μπάλα και
στο 37’ αναπτύχθηκε ωραία,
με τον Μάνταλο να μπαίνει
στην περιοχή, τον Μάνταλο
να… βλέπει ανατροπή από τον
Μπράμπετς και να υποδεικνύει
πέναλτι, εν μέσω διαμαρτυριών
από τον Τσέχο και τους
συμπαίκτες του. Αλλά μάταια.
Ο αρχηγός της ΑΕΚ ανέλαβε
την εκτέλεση και έκανε το 2-0,
δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα
νίκης στην ομάδα του. Με αυτό
το σκορ πήγαν οι δύο ομάδες
στα αποδυτήρια.
Ο Άρης είχε ένα βουνό να
ανέβει, αλλά πάλι ήταν
ανώτερος. Πήγε στα αποδυτήρια
με δύο γκολ… στην πλάτη, ήταν
πολύ δύσκολο να τα καταφέρει
στο δεύτερο 45λεπτο.
Η Ενωση οπισθοχώρησε, ο
Άρης κυκλοφορούσε καλύτερα
την μπάλα αλλά δυσκολευόταν
να βρει χώρους. Αλλά δεν τα
παράτησε. Πήρε τους χώρους
που του άφησε η ΑΕΚ, και
όταν τα δεδομένα άλλαξαν στο
71′, έγινε ακόμη πιο πιεστικός.
Ο Μήτογλου αποβλήθηκε
όταν ανέτρεψε τον Καμαρά
στερώντας του προφανή
ευκαιρία για γκολ και αμέσως
μετά ο Άρης μείωσε. Στο 74΄
από τη σέντρα του Σούντγκρεν
ο Ματέο Γκαρσία με κεφαλιά
έγραψε το 2-1 και έδωσε νέο
ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στο
76΄ οι Θεσσαλονικείς «άγγιξαν»
την ισοφάριση, αλλά ο Μισελέν
απομάκρυνε πάνω στη γραμμή
τη μπάλα μετά από προσπάθεια
του Εντιαγέ.
Ο Άρης έκλεισε για τα καλά
την ΑΕΚ στην περιοχή της και
άγγιξε την ισοφάριση στο 76’.
Μετά από γύρισμα του Μανσίνι,
ο Σούντγκρεν θα βρεθεί φάτσα
με την εστία, με τον Στάνκοβιτς
εξουδετερωμένο, όμως ο
Μισελέν θα διώξει πάνω στη
γραμμή! Ο Γιαννίκης άλλαξε
τον Σιμάνσκι με τον Τζαβέλλα,
προκειμένου να ενισχύσει τα
μετόπισθεν. Όλο το παιχνίδι είχε
μεταφερθεί πλέον στην περιοχή
της Ένωσης. Η κυριαρχία των
«κίτρινων» ήταν απόλυτη στο
β΄ ημίχρονο, ενώ συνολικά οι
τελικές προσπάθειές τους ήταν
22 έναντι μόλις 5 της ΑΕΚ.
Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό
για να ολοκληρώσουν το come
back. Η Ένωση κράτησε το 2-1
με τον Στάνκοβιτς να δικαιούται
τον τίτλο του πολυτμότερου,
αλλά και τον Σάσα να χάνει
γκολ που δεν… χάνεται στο
90+8΄!
AΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης):
Στάνκοβιτς, Ρότα (26΄
Μισελέν), Βράνιες, Μήτογλου,
Μοχαμάντι, Σιμόες, Σιμάνσκι
(77΄ Τζαβέλλας), Τάνκοβιτς
(60΄ Λιβάι Γκαρσία), Μάνταλος
(60΄ Λε Ταλέκ), Τσούμπερ,
Ανσαριφάρντ (77΄ Αραούχο)
ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος):
Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα,
Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Τζέγκο
(61΄ Σάσα), Εντιαγέ (77΄
Ιτούρμπε), Ματέο Γκρασία,
Γκάμα (61΄ Μαντσίνι),
Μπερτόγλιο (88΄ Χαϊροβιτς),
Καμαρά.

Ο Σάλαχ θέλει να μείνει για πάντα
στη Λίβερπουλ αποκάλυψε ο Κλοπ:
Ζητά 500.000 λίρες τη βδομάδα

Ο Σάλαχ αποχωρεί μετά τον θρίαμβο της Λίβερπουλ επόι
της Μάντσεστερ EPA/PETER POWELL
25-10-2021
Ο Γιούργκεν Κλοπ συνεχίζει να πιέζει τη διοίκηση της Λίβερπουλ

για να ολοκληρώσει άμεσα τις επαφές με τον Μοχάμεντ
Σαλάχ για νέο συμβόλαιο. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε
ταξίδεψε στην Αγγλία ο μάνατζερ του, Ραμί Αμπάς, ο οποίος
θα συναντηθεί με τη διοίκηση για το συγκεκριμένο «καυτό»
θέμα για τους «κόκκινους».
Ο Γερμανός τεχνικός, μετά τη χθεσινή ιστορική νίκη στο
«Ολντ Τράφορντ» με 5-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
και το χατ τρικ του Αιγύπτιου σταρ, αποκάλυψε πως
ο διεθνής άσος θέλει να μείνει για πάντα στο «Ανφιλντ»:
«Ο Μο νιώθει υπέροχα εδώ και ξέρω πως θα ήθελε να μείνει
για πάντα στην ομάδα», τόνισε σχετικά, πετώντας το μπαλάκι
στη διοίκηση.
Ο Σαλάχ, ο οποίος μεταγράφηκε στη Λίβερπουλ από τη Ρόμα
το 2017, έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο και η Λίβερπουλ
θέλει να τον «δέσει» έως το καλοκαίρι του 2025.
Από την πλευρά του ο Σαλάχ θέλει να επεκτείνει το
συμβόλαιο του, αρκεί να του δοθεί ένα από τα ακριβότερα
συμβόλαια στην Premier League και του Champions League,
ζητώντας 500 χιλιάδες λίρες ως εβδομαδιαίες αποδοχές.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ
Μάντσεστερ, Μεγάλη Βρετανία, hellasjournal.com

Κικ μπόξινγκ: Πρώτη
στην Ουγγαρία
η Κουγιανού
Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021

Μία τεράστια επιτυχία πέτυχε η αθλήτρια Εβίτα Κουγιανού
του Γιάννη Κακαράκη - The Fighting Mall εκπροσωπώντας το
Αριστοτέλειο στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα της WAKO
που διεξήχθη στην Ουγγαρία.
Η Εβίτα Κουγιανού κατέκτησε την πρώτη θέση και η επιτυχία της
αυτή παίρνει μεγαλύτερη αξία καθώς ήταν εκτός δράσης για δύο
χρόνια λόγω πανδημίας.
Στις αρχές του Νοέμβρη η Εβίτα Κουγιανου θα βρεθεί αντιμέτωπη
με νέα πρόκληση. Θα αγωνιστεί στο πανευρωπαϊκό στο
Μαυροβούνιο.
Zougla.gr

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΝΕΑ
Η Ελληνική κοινότητα του Ανατολικού Βανκούβερ, έστειλε
επιστολή στα μέλη της και ανέφερε ότι η προγραμματισθείσα
Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 14ης Οκτωβρίου 2021 δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας.
Η επόμενη Γενική Συνέλευση έχει ορισθεί για την Τετάρτη 27
Οκτωβρίου 2021 στις 7 μ.μ. και αυτή τη φορά δεν θα χρειασθεί
να είναι τα μέλη απαρτία.
Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 2021 στον ιερό Ναό των
Αγίων Νοκολάου – Δημητρίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με
τους κανονισμούς της Πανδημίας που εξακολουθεί να εμποδίζει
την κανονική λειτουργία όλου του κόσμου. Φωτογραφίες από
την εκδήλωση δημοσιεύουμε στη σελίδα 13 και ευχαριστούμε
όσους μας απέστειλαν φωτογραφίες.
Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 στον ιερό Ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένη ορκίσθηκε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Σούρεη
και περιχώρων, που διόρισε ο Μητροπολίτης Καναδά κ.
Σωτήριος και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
Antonios Ziskos, Stamatios Charalambidis, Ron McKave, Niko
Moschonas, George Moschonas, Dino Goundouvas, Savvas
Kottas, Evangelos Papadopoulos, John Kantarakias, Athena
Kollias-Schwan, Petty Poulgouras-Faria, Anastasia Ready, Betty
Stratidakis.
Το καφενείο του Συλλόγου ΖΕΣΤΗ γωνιά της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας Σούρεη και περιχώρων ακολουθόντας
τις οδηγίες προστασίας της Πανδημίας ανοίγει καθημερινώς
από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά τις 10 π.μ. για τα μέλη και
κάθε Τρίτη και Πέμπτη έχει γεύμα, που παρασκευάζεται από
επαγγελματικά μέλη στην κουζίνα του Συλλόγου. Μια επίσκεψη
θα σας πείσει.!
Οι ακούραστες Κυρίες της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Αγίου
Γεωργίου την Κυριακή & Νοεμβρίου 2021 από τις 11 π.μ. έως
τις 5 μ.μ. από την Πίσω πόρτα της κουζίνας της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ 4500 Arbutus Steet, θα πωλούν
πλούσιο γεύμα σε προσιτή τιμή. (Βλέπε σελίδα 11).
H «ΓΝΩΜΗ» απο τον μήνα Δεκέμβριο, θα δέχεται προς
δημοσίευση δωρεάν φωτογραφίες και ιστορικά από ομογενείς
ή τα παιδιά τους, για να διατηρήσουμε την παρουσία
των Ελλήνων μεταναστών στο Βανκούβερ.
Ελπίζουμε να βρούμε ανταπόκριση στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
Γνωρίζουμε πολλοί δεν βρίσκονται στη ζωή, μπορεί όμως
κάποιος συγγενείς να μας στείλη μια αναμνηστική φωτογραφία
από την επιχείρησή του ή από το σπίτι του και λίγα από
την ιστορία του, πότε ήρθε στο Βανκούβερ και λίγα για
την καταγωγή του/της και την εργασία του/της.
Θα πρέπει οι φωτογραφίες να μας σταλούν
σε φόρματ jpg στο E-mail : greekgnomi@gmail.com
Πλησιάζουν Χριστούγεννα και τις μέρες των εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς όλοι μας έχουμε μια
συναισθηματική φόρτοση.
«Δεδομένου του άγχους από την πανδημία, το να φέρνουμε στο
μυαλό μας θετικές εικόνες είναι ένας τρόπος για να αποφύγουμε
το άγχος και το στρες. Η διακόσμηση του σπιτιού μπορεί να
χρησιμεύσει ως οδηγός θετικών αναμνήσεων και συναισθημάτων
τα οποία μπορεί να φανούν χρήσιμα στην αίσθηση της χαράς και
την αποφυγή της θλίψης». Λένε οι ψυχολόγοι.
Είναι καιρός όλοι αυτή τη χρονιά μέρες εορτών να καθησουμε
όλοι να θυμηθούμε τις ώρες, τις ημέρες, τους μήνες που πέρασαν
από τις πρώτες ημέρες που μας κυρίεψε όλους ο φόβος
της Πανδημίας, δεν μπορούμε να λέμε ότι ξεχάσαμε, τον αριθμό
των νεκρών, έξω από τα Νοσοκομεία και τα Νεκροταφεία.
Είναι λοιπόν ευκαιρία αυτές τις ημέρες να ακούσουμε
τους επιστήμονες, να εμβολιασθούμε όλοι μικροί, μεγάλοι για
να ξαναρχίσουμε να ζούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό το φόβο και να
μπορούμε να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον αν έχει κάνει
το εμβόλιο ή όχι. Χωρίς απώλεια ελευθερίας, απώλεια χρόνου με
την οικογένεια, απώλεια εισοδήματος και δουλειάς και απώλεια
αγαπημένων προσώπων.
Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Δυο κρητικοί πηγαίνουν σ’ ένα
ξενοδοχείο στην Αγγλία και μέσα
στην ντουλάπα….

Δυο κρητικοί πηγαίνουν σ’ ένα
ξενοδοχείο στην Αγγλία και μέσα
στην ντουλάπα βρίσκουν ένα
ποντίκι να τρώει
τα σεντόνια.
«Κατέχεις πως λένε τον ποντικό στα
Εγγλέζικα;» λέει ο ένας
«Όϊ, δε κατέχω» λέει ο άλλος. «Και
πως θα τους πούμε ήντα συμβαίνει;»
«Άσε θα πάρω εγώ να εξηγηθώ»
λέει ο άλλος και σηκώνει
το τηλέφωνο. «Yes, Reception?»
«Yes» «Do you know Tom and
Jerry?» «Yes, of course» «Jerry is
here!!!»
***
Ρωτάει η Δασκάλα τον Τοτό:
– Τοτέ τι έγινε την 28 Οκτωβρίου
του 1940; – Ελλάδα-Ιταλία: 1-0,
εντός έδρας στα προκριματικά για
το Β΄ Παγκόσμιο Κύπελλο!
***
Πηγαίνει ένας στο σπίτι
της αρραβωνιαστικιάς του και
βρίσκει την αδερφή της μόνη….
Συζητάνε 2 φίλοι: Άκου να
δει τι έπαθα λέει ο ένας:
«Πηγαίνω προχθές στο σπίτι της
αρραβωνιαστικιάς μου και εκεί
βρίσκω την αδερφή της μόνη να
φοράει μόνο τα εσώρ*υχα.
Η αδερφή τώρα 10 φορές
ομορφότερη από την
αρραβωνιαστικιά. Ένα σώμα
τέλειο… κάτι καμπύλες
αεροδυναμικές….
– Θέλω να το κάνουμε τώρα,
μου λέει. – Μα σε λίγες μέρες
παντρεύομαι την αδερφή σου!!!!
της λέω.
– Όχι σε θέλω τώρα, μου λέει».
«Και τι έκανες μετά;;;» ρωτάει ο
φίλος του.
«Τι να κάνω, έφυγα τρεχάτος για
το αυτοκίνητο!» «Έλα ρε έφυγες
τελικά! Μπόρεσες και κρατήθηκες,
μπράβο!»
«Κάτσε έχει και συνέχεια…» του
λέει ο άλλος.
«Έξω απ’ το αυτοκίνητο με
περίμενε ο πεθερός, η πεθερά και
η αρραβωνιαστικιά μου και μου
λένε: «Μπράβο, σου κάναμε ένα
τεστ για να δούμε αν είσαι πιστός.
Τελικά πράγματι αξίζεις να μπεις
στην οικογένειά μας!». «Έλα ρε
φιλαράκι! Μπράβο, είδες, σε καλό
σου βγήκε που κρατήθηκες!»
«Μπα! Σε καλό μου βγήκε που
τα προφυλ@κτικά τα είχα στο
αυτοκίνητο.»
***
Ένας Κρητίκαρος βαρύς,
γεννημένος και μεγαλωμένος στα
άγρια βουνά της Κρήτης έκανε γιο
και πάει στο καφενείο και κερνά
όλο το χωρίο από τη χαρά του. Όταν
όμως ο γιος του έγινε 7 χρόνων και
τον ρώτησε τι δώρο να του πάρει
στα γενέθλιά του εκείνος του ζήτησε
μια κούκλα Barbie.
Ο πατέρας έπεσε να πεθάνει από
τη στενοχώρια. Πάει στο καφενείο
και άρχισε να πίνει σκεφτικός και
αμίλητος. Τον βλέπει ένας καλός
του σύντεκνος και του λέει:
«Βρε Μανώλη, είντα ‘χεις;». «Άστα
κουμπάρε Γιώργη…
ο γιος μου μου ζήτησε μια κούκλα
για δώρο και κακές σκέψεις βάνω
με το νου μου». Ο άλλος τώρα για
να τον παρηγορήσει του λέει:
«Και για αυτό μωρέ στεναχωριέσαι;
Το παιδί έχει περιέργεια να μάθει
πως είναι το γυναικείο σώμα κάτω
από τα ρούχα για αυτό σου τη
ζήτησε».
«Αν είναι έτσι κερνάω ρακές όλο
το καφενείο για τον γιο μου!!»
αναφώνησε ο πατέρας. Όταν
ο γιος του έγινε 12 χρόνων και τον
ρώτησε τι δώρο να του πάρει για τα
γενέθλιά του εκείνος του ζήτησε
το σπίτι της Barbie με όλα της
τα παρελκόμενα: Πλυντήριο,
Ντουλάπα, Κουζίνα, Πιάτα, Ρούχα

κτλ.
Πάει πάλι στο καφενείο και άρχισε
να κατεβάζει
τις ρακές μέσα στην πίκρα και τη
μαυρίλα.
«Βρε Μανώλη, είντα ‘χεις;»
τον ρωτάει πάλι ο σύντεκνος του.
«Άστα κουμπάρε Γιώργη…» το και
το… του τα λέει ο πατέρας. «Και
για αυτό μωρέ στεναχωριέσαι;»
του λέει ο άλλος «το παιδί έχει
περιέργεια να μάθει τι πρέπει να
έχει η προίκα των γυναικών για
να ξέρει τι να ζητήσει όταν θα
παντρευτεί!».
«Αν είναι έτσι κερνάω ρακές όλο το
χωρίο για το παλικάρι μου!!!» λεει ο
πατέρας μέσα στη χαρά. Όταν ο γιος
του έγινε 15 χρόνων τον ρώτησε:
«Τι δώρο να σου πάρω άντρα μου
για τα γενέθλιά σου;»
«Ένα σπαθί θέλω πατέρα»
του είπε ο γιος και ο πατέρας από τη
χαρά του που του ζήτησε βαρβάτο
αντρικό δώρο πήγε στην πλατεία και
έκανε ένα γλέντι για όλο το χωρίο!
Την άλλη μέρα πήγε στη Xώρα και
του αγόρασε το πιο ακριβό σπαθί
που υπήρχε και το ‘δωσε στον γιο
που είχε τα γενέθλιά του. O μικρός
το κράτησε με πόζα και του είπε:
«Καλέ μπαμπά κοίτα, δεν είμαι ίδια
η Ζήνα;»
***
Ένας γύφτος φορτώνει στο αμάξι
γυναίκα, 10 παιδιά, πεθερό,
πεθερά όλους μαζί… Τους βλέπει
ένας αστυνομικός όπως ήταν
σαν σαρδέλες και κάνει σήμα να
σταματήσει το αυτοκίνητο.
Ο γύφτος σαν να μην τον είδε
δεν σταματάει. Τον κυνηγάει ο
αστυνομικός με την μηχανή, του
κλείνει τον δρόμο και του λέει:
«Καλά δεν είδες το σήμα που σου
έκανα; Γιατί δεν σταμάτησες;» Και
του λέει ο γύφτος: «Ρε φίλε δεν
βλέπεις πως είμαστε εδώ μέσα; Που
να σε ‘βαζα;»
***
Ιάπωνες Σαμουράι αποφάσισαν να
κάνουν παγκόσμιο διαγωνισμό για
να αναδείξουν τον καλύτερο. ‘Έτσι
πηγαίνει και ο Πόντιος Σαμουράι.
Με τη σειρά ξεκινά ο Αμερικανός
και φωνάζει στους κριτές: «Αφήστε
ελεύθερη μια μύγα»! Ελευθερώνουν
οι κριτές την μύγα και ξαφνικά δίνει
1 σπαθιά ο Αμερικάνος Σαμουράι
και την κόβει στα 2. Οι κριτές τον
βαθμολογούν με 8 στα 10!
Ξεκινά ο Ρώσος και φωνάζει στους
κριτές: «Αφήστε ελεύθερη μια
μύγα!» Ελευθερώνουν οι κριτές
την μύγα, δίνει 2 σπαθιές ο Ρώσος
Σαμουράι και την κόβει στα 4. Οι
κριτές τον βαθμολογούν με 9 στα
10!
Ξεκινά ο Πόντιος και φωνάζει
στους κριτές: «Αφήστε ελεύθερη
μια μύγα!» Ελευθερώνουν οι κριτές
την μύγα, δίνει 1 σπαθιά ο Πόντιος
Σαμουράι αλλά η μύγα συνέχισε να
πετά και έφυγε.
Οι κριτές τον βαθμολογούν
με 0 στα 10!
«Γιατί 0» φωνάζει τσαντισμένος ο
Πόντιος.
«Γιατί η μύγα ακόμα πετάει», λένε
οι κριτές. «Ναι μπορεί να πετάει,
αλλά ρωτήστε τη… μπορεί να
γ@μ@ει;»
***
Όταν έφευγαν οι Γερμανοί
το 1944 ο Κωστίκας και
ο Γιωρίκας….
Όταν έφευγαν οι Γερμανοί το 1944
ο Κωστίκας και
ο Γιωρίκας βρήκαν την ευκαιρία
και μπήκαν σε μια αποθήκη
των Γερμανών και έτρωγαν
ανενόχλητοι. Ξαφνικά ανοίγει η

πόρτα της αποθήκης και μπαίνουν
μέσα Γερμανοί που μαζεύαν ότι
πολύτιμο είχαν. Προλαβαίνει ο
Κωστίκας και κρύβεται σε μία
κούτα και
ο Γιωρίκας σε ένα τσουβάλι.
Οι Γερμανοί χτυπούσαν με τα
πόδια τους τα αποθηκευμένα για
να καταλάβουν τι είχαν μέσα
φυλαγμένο. Χτυπάνε ένα κουτί και
ακούγεται από μέσα γαφ-γαφ-γαφ
λένε σκυλιά είναι άστα. Χτυπάνε
ένα βαρέλι και ακούγεται από μέσα
νιαου-νιαου-νιαου. Λένε, γάτες
είναι άστες, και πάνε παρακάτω…
Χτυπάνε το κουτί του Κωστίκα
κάνει ο Κωστίκας από μέσα κο-κοκο-κο-κοοοοο. Κότες είναι άστες,
λένε και πάνε παρακάτω στο σακί
του Γιωρίκα. Κλωτσάνε το σακι του
Γιωρίκα…. τίποτα. Ξανά-κλοτσάνε
το σακί πιο δυνατά….
τίποτα. Κλοτσάνε για τρίτη φορά
ακόμα πιο δυνατά όταν ακούγεται
από μέσα: «ΠΑΤΑΤΕΣ»
***
Είναι η Ρωσίδα υπηρέτρια και
ζητάει αύξηση από την Κυρία της.
Η αφεντικίνα είναι πυρ και μανία
και τη ρωτάει: «Γιατί Natasha
θέλεις αύξηση ξαφνικά, τι έγινε;»
«Τίπουτα κυρία δεν έγκινε απλά να,
σιδερώνω καλύτερα από εσάς…»
«Και για αυτό θέλεις αύξηση; Και
ποιος σου το είπε ότι σιδερώνεις
καλύτερα;» «Ο άντρα σας κυρία»
της απαντάει η Ρωσίδα και τσιτώνει
η Κυρία.
«Ο άλλος λόγκος είναι ότι
μαγκειρεύω καλύτερα από εσάς
κυρία» συνεχίζει η Ρωσίδα. «Και
ποιος σου το είπε ότι μαγειρεύεις
καλύτερα από εμένα Natasha;» «Ο
άντρα σας κυρία» της απαντάει η
Ρωσίδα και κοκκινίζει η Κυρία.
«Ο άλλος λόγκος είναι ότι είμαι
καλύτερη στο κρεβάτι από εσάς
κυρία» το τερματίζει η Ρωσίδα.
Καπνούς η Κυρία: «Και ποιος σου
το είπε ότι είσαι καλύτερη στο
κρεβάτι από εμένα Natasha; Ο
άντρας μου σου το είπε;» έτοιμη να
πάει να τον κατασπαράξει. «Όχι,
ο Κηπουρός μου το είπε. Για αυτό
σας λέω, θέλω αύξηση Κυρία».
***
Όταν ο Γιωρίκας έφτασε 57 ετών
αποφάσισε να πάει στην Εκκλησία
για να κοινωνήσει…
Όταν ο Γιωρίκας έφτασε 57 ετών
αποφάσισε να πάει στην Εκκλησία
για να κοινωνήσει. Του λέει ο
παππάς “για να κοινωνήσεις πρέπει
πρώτα να εξομολογηθείς.” Πήγε για
να εξομολογηθεί αλλά είχε πάθος
στο κρασί. Του άρεσε να πίνει πολύ.
«Για πες μου για τη ζωή σου τέκνον
μου» λέει ο παππάς. «Όλα καλά
παπά μου, όλο τον κόσμο αγαπώ
και στη ζωή μου δεν πείραξα ποτέ
κανένα και δε με πείραξε κανένας».
«Ναι αλλά μήπως έχεις κάποιο
πάθος;» τον ρωτάει ο παππάς.
«Μόνο το Κρασί μου αρέσει και
πίνω λίγο παραπάνω». «Αυτό
είναι κακό πάθος» λέει ο παπάς.
«Ναι πατέρ μου, αλλά ο Χρηστός
ευλόγησε το κρασί! Και αφού το
ευλόγησε το πίνω.» «Ναι του λέει
ο Πάτερ, αλλά το κρασί πρέπει να
είναι ο φίλος σου και όχι ο εχθρός
σου!» του λέει ο παπάς. «Ναι
παπά μου αλλά ο Χριστός είπε να
αγαπάμε τους εχθρούς μας» απαντά
ο Γιωρίκας. «Ναι παιδί μου, να τους
αγαπάμε είπε και όχι να
τον καταπίνουμε».
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ΑHEPA NEWS

GOLDEN WEST DISTRICT #26
AHEPA FAMILY
SCHOLARSHIPS 2022
The deadline for filing an application, is December 1, 2021
10 Scholarships Offered
Sponsor
				Scholarship
					
AMAZON Computer Science and Engineering
$2000.00
Dimitrios and Antonia Bonnis Scholarship		
$1500.00
Greek Orthodox Community of East Vancouver
$1500.00
Yianni Gionnis Scholarship			
$1500.00
Kosta Liaskas Memorial Scholarship		
$1500.00
Andrew & Katie Clerides 				
$1000.00
Daughters of Penelope & AHEPA Gladstone $1000.00
Peter Alevras Memorial Scholarship		
$1000.00
Christos Nikolaou Family Trade Scholarship		
$1000.00
George Bonnis Family Memorial Scholarship
$1000.00
* In memory of all the Bonnis family members that served the AHEPA organizations
Eligibility criteria
Please read the eligibility instructions before completing the Application

Η ΑΧΕΠΑ τιμά τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Η Αμερικανική Ελληνική Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση (Τάγμα του
ΑΧΕΠΑ) φιλοξένησε το 45ο Μπιενάλε
του Κογκρέσου προς τιμήν του Παναγιώτατου
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α 1,
και για να τιμήσει την έναρξη της ιστορικής
τρίτης Αποστολικής Επίσκεψής του
στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ξενοδοχείο Mayflower, Ουάσιγκτον, Δ.C., 24 Οκτ 2021.

a) Resident of British Columbia (includes students from B.C. studying out-of-the
Province)
b) Presently enrolled or accepted as a full-time student (minimum 24 credits) at
an accredited university or college and will continue in school in the coming year
c) Recipients qualify for scholarships every other year
Scholarship categories
Please indicate the scholarship category you are applying for by marking the
appropriate box below:

Ο Σεβασμιώτατος Πρεσβύτερος Μητροπολίτης
Χαλκηδούρου Εμμανουήλ του Χαλκηδονίου εκπροσώπησε τον Παναγιώτατο,
ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία το πρωί της Κυριακής και νοσηλεύτηκε κατά
τη διάρκεια της νύχτας για παρατήρηση. Ο Παναγιώτατος πήρε εξιτήριο από
το νοσοκομείο τη Δευτέρα το πρωί.
«Η ΑΧΕΠΑ προωθεί όλες τις αξίες και τις αρχές που αποτελούν την πλούσια
κληρονομιά του Ελληνισμού – Αρχαίου, Βυζαντινού και Σύγχρονου», δήλωσε
ο Σεβασμιώτατος Πρεσβύτερος Μητροπολίτης Εμμανουήλ κατά τη διάρκεια
της πρόποσης του. «Και η Ιερά Αρχιεπισκοπή, ως κόρη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, ενσαρκώνει αυτές τις αξίες και αρχές όπως έχουν βαπτιστεί
Please list below:
στον Χριστό μέσω του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Για την Ομογένεια,
a) Community organizations, volunteer work, employment information or
η Αρχιεπισκοπή και η ΑΧΕΠΑ είναι δύο χέρια ενός σώματος και είμαστε
church programs in which you are participating.
ευγνώμονες για το πνεύμα συνεργασίας τους».
Στο αφιέρωμα του προς τον Παναγιώτατο, ο Ανώτατος Πρόεδρος Κώστας
Κόκοτας μίλησε για την αποτελεσματικότητα και το νόημα του μηνύματος
ενότητας, αγάπης και συμπόνιας του Οικουμενικού Πατριάρχη και ο Κοκότας
δεσμεύτηκε ότι η ΑΧΕΠΑ μπορεί να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει το
μήνυμά του.
«Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η διακονία του Παναγιώτατου,
το μήνυμά του και το πνευματικό του σπίτι – το Οικουμενικό Πατριαρχείο –
προστατεύονται καθημερινά από τα δεινά που αντιμετωπίζουν καθημερινά»,
πρόσθεσε ο Κοκότας. “Πρέπει να διατηρηθούν... πρέπει να ανθίσουν.”
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έλαβε
την παρουσίαση της ΑΧΕΠΑ ύψους 100.000 δολαρίων για να γίνει
Ιδρυτικό Μέλος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Ιδρύματος
Βαρθολομαίου: Για την Ιερά Έδρα του Αγίου Ανδρέα. Ο Ανώτατος
Πρόεδρος Κόκοτας και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Α. Καρακώστας, PSP,
πραγματοποίησαν την παρουσίαση, μαζί με ένα δώρο στον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Εμμανουήλ.
Ο Αχεπάν, ο ΆρXον και ο διακεκριμένος επιχειρηματίας Μιχάλης Ψαρός ήταν
ο κύριος ομιλιτής.
Αρκετά μέλη του Κογκρέσου απευθύνθηκαν στο ακροατήριο: ο Αμερικανός
γερουσιαστής Chris Van Hollen (D-MD), ο Αμερικανός Αντιπρόσωπος
Gus M. Bilirakis (R-FL), συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του Κογκρέσου για τα Ελληνικά Θέματα και συμπρόεδρος της Διεθνούς
Ομάδας Θρησκευτικής Ελευθερίας. Η Εκπρόσωπος των ΗΠΑ Carolyn Maloney (D-NY), συνιδρυτής και συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του Κογκρέσου για τα Ελληνικά Θέματα. Ο Εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζον
Σαρμπάνες (D-MD) και η Εκπρόσωπος των ΗΠΑ Νικόλ Μαλλιωτάκη (RNY), η οποία υπηρετεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

b) Extracurricular school activities, clubs, honours, athletic activities, etc. in
which you are participating.
Letters of reference must be submitted.
Signed: ____________________ 			
_______________

Dated:

IMPORTANT
The following material must accompany each application:
a) Original transcript of grades attained in University or College at the end of
last year.
b) Original transcript of grades for grade 12 high school graduates
plus a letter of acceptance from an accredited University or College
c) Letters of reference for participation in community and extracurricular
activities
d) Cover letter
SELECTION CRITERIA
Scholastic Achievement
a) A = 98 points
A- = 85 points
B+= 80 points
B = 75 points
b) Participation in community organizations, volunteer services, employment,
Church programs, etc. Letters of reference required (maximum 5 points)
c) Participation in Extracurricular school activities, clubs, honors,
Athletic activities, etc., (maximum 5 points). Letters of reference required
SCHOLARSHIP COMMITTEE MEMBERS
George Vassilas			778-872-2600
John Preovolos, Paul Michael, Bernadette Falias,
George Skrivanos, Kosta Nikolaou
Applications and related material must be filed with the members of the
Scholarship Committee listed above or mailed to:

Ο Μάικ Εμανουέλ, ανταποκριτής του Fox News στην Ουάσινγκτον,
υπηρέτησε ως Κύριος των Τελετών.

AHEPA
Golden West District #26
Box 108 - 4500 Arbutus Street
Vancouver, BC V6J 4A2
Attention: Scholarship committee
VIA EMAIL: Georgevassilas@gmail.com & falias01@telus.net

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καρακώστας, PSP, πραγματοποίησε ευπρόσδεκτες
παρατηρήσεις.

The deadline for filing an application is December 1, 2021
Only material requested will be evaluated
All forms and information submitted are confidential and will not be returned.

Οι κόρες του Μεγάλου Προέδρου της Πηνελόπης Κάθι Μπιζούκας
παρουσίασαν ένα δώρο στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εμμανουήλ.

FOOD FOR A GREAT CAUSE
ST. GEORGE’S LADIES PHILOPTOCHOS

DRIVE - THRU TAKEOUT LUNCH/DINNER
Address: 4500 Arbutus St, Vancouver, BC V6J 4A2
Please support the Philoptochos endeavour to provide 300 bag
lunches EVERY MONTH to the downtown Eastside less fortunate!

Sunday, November 7 from 11:00 AM to 5:00 PM

Pickup from the Hellenic Community at the kitchen’s back door

MENU:

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!

Chicken and Spaghetti with tomato sauce, Parmesan
Pita Bread
Caesar Salad. $20
Baklava

FOR ONLY
$20
•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

Order link: https://www.surveymonkey.com/r/GYNJQFC
OR call Lizette 778 229 4842 to order
YOUR CONTINUED SUPPORT ALLOWS US TO SUPPORT THOSE IN NEED

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

1944: Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης και ιστορική αλήθεια
October 19, 2021 Capt. E.N.Rigos UncategorizedΑπελευθέρωση Θεσσαλονίκης, Δημ. Καραμήτσος
Με αφορμή την επέτειο των 77
χρόνων από την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης από τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής
στις 30 Οκτωβρίου 1944,
ο Σύνδεσμος Προάσπισης
Μακεδονίας-Θράκης απέστειλε
στον αναπληρωτή υπουργό
για θέματα αυτοδιοίκησης κ.
Στ. Πέτσα, με κοινοποίηση
στον Υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη, στον υφυπουργό
Εσωτερικών Στ. Καλαφάτη
και στον περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας
ΑπόστολοΤζιτζικώστα, επιστολή
με θέμα την τοποθέτηση, από το
2016,αναθηματικής πλάκας από
τον Δήμο Θεσσαλονίκης που
αφορά την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης το 1944.
Την επιστολή, με ημερομηνία 16
Οκτωβρίου 2021, υπογράφουν
οι καθηγητές του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δημ. Θ. Καραμήτσος και Ν.
Καρατζάς με τις ιδιότητες
του Προέδρου ΣΠΜΘ και Γ.
Γραμματέα ΣΠΜΘ αντίστοιχα.
Το πλήρες κείμενο της
επιστολής το οποίο συνοδεύεται
από δώδεκα διαφορετικά
έγγραφα ως συνημμένα, έχει ως
εξής:
«Στις 9/5/2016 δημοσιεύθηκε
το ΠΔ 50/2016-ΦΕΚ 81 το
οποίο ορίζει την 30η Οκτωβρίου
εκάστου έτους ως ημέρα
εορτασμού της απελευθέρωσης
της Θεσσαλονίκης από
τα γερμανικά στρατεύματα
Κατοχής (Συνημ 1).
Τον Οκτώβριο του 2017 είδαμε
μια αναθηματική πλάκα μεταξύ
του Βασιλικού θεάτρου και του
Λευκού Πύργου που έγραφε.
«ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ ΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ
ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944»
Αμέσως μια «Ομάδα
προβληματισμού για θέματα
που αφορούν την ιστορία της
πόλης μας» ενεργοποιηθήκαμε
και στείλαμε επιστολή προς τον
Δήμαρχο κ. Ι. Μπουτάρη και το
Δημ. Συμβούλιο του Δήμου στις
22 Οκτωβρίου 2017 (Συνημ 2).
Ο κ. Μπουτάρης δεν απάντησε.
Στις 22/10/2019 στείλαμε
επιστολή στον νέο Δήμαρχο
κ. Κ. Ζέρβα και ζητούσαμε ως
προς την αναθηματική πλάκα ή
να αφαιρεθεί ή να αναγραφεί η
αλήθεια (Συνημ 3). Δεν υπήρξε
απάντηση.
Στις 3/10/2020 συνομιλήσαμε
με τον δήμαρχο κ. Ζέρβα. Του
εξηγήσαμε ότι δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι η Θεσσαλονίκη
απελευθερώθηκε από τον
γερμανικό στρατό Κατοχής
χάρη στον ΕΛΑΣ, εφόσον οι
Γερμανοί είχαν αποχωρήσει
από την πόλη την προηγούμενη
μέρα. Ας σημειωθεί ότι οι
κατοχικές δυνάμεις έφυγαν
από την Ελλάδα, λόγω της
δυσμενούς για αυτούς πορείας
του πολέμου κι όχι μετά
από μάχη με ήττα τους από
τον ΕΛΑΣ. Ο κ. Ζέρβας μας
υποσχέθηκε ότι θα αναθέσει το
θέμα να λυθεί από την επιτροπή
Ονοματοθεσίας του Δήμου.
Έκτοτε πέρασαν πολλοί μήνες,
χωρίς να υπάρχει κάποια
εξέλιξη. Στείλαμε τότε στον
Δήμαρχο κ. Ζέρβα νέα επιστολή
στις 24/5/2021, την οποία
συνυπογράφουν 521 άτομα
(Συνημ 4).
Επιλέξαμε τη μέθοδο αυτή,
ώστε να ενισχυθεί ο Δήμαρχος
ηθικά και να αποφασίσει να
διορθώσει την ανωμαλία με την
ανιστόρητη πλάκα. Παράλληλα
ζητήσαμε ραντεβού με τον
Δήμαρχο με τρία τηλεφωνήματα
στη Γραμματεία του (στις

27/5/2021, στις 3/6/2021 και
στις 4/6/2021), αλλά υπήρξε
άρνηση ορισμού ημερομηνίας
ραντεβού.
Αντί ραντεβού με τον Δήμαρχο
μας δόθηκε τελικά ραντεβού
με τον πρόεδρο του Δημ.
Συμβουλίου, ο οποίος μας
υποσχέθηκε ότι θα ερευνήσει
μετά από μια εβδομάδα αν
υπήρξε ή όχι απόφαση του
ΔΣ, για το τι θα αναγράφει η
αναθηματική πλάκα. Πέρασαν
μήνες χωρίς απάντηση και
σε τηλεφωνήματά μας δεν
απαντούσε, αν και ο ίδιος μας
έδωσε το τηλέφωνό του.
Με δική μας έρευνα σε
υπηρεσία του Δήμου στις
11/5/2021 διαπιστώσαμε ότι
δεν υπάρχει απόφαση του
Δημοτ. Συμβουλίου για το τι
θα αναγράφει η αναθηματική
πλάκα, αλλά μόνο απόφαση
για ονοματοθεσία δρόμου και
απόφαση αντιδημάρχου περί
πληρωμής σε μαρμαρά.(Συνημ
6,7).
Στις 8/6/2021 στείλαμε
επιστολή για το θέμα προς τον
Υφυπουργό Εσωτερικών για
θέματα Μακεδονίας-Θράκης
κ. Στ. Καλαφάτη και αμέσως
μετά τον ενημερώσαμε δια
ζώσης. Υποσχέθηκε ότι θα
ασχοληθεί για να δοθεί λύση
στο ζήτημα, αλλά πέρασαν
έκτοτε περισσότεροι από τρεις
μήνες χωρίς κάποιο αποτέλεσμα
(Συνημ 8).
Λόγω της μη απάντησης του
Δημάρχου καταθέσαμε όλον
τον φάκελο της υπόθεσης στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κεντρικής Μακεδονίας
(ΑΔΚΜ), με αριθμ. πρωτ.
107987/14/6/2021 και ζητήσαμε
να επικοινωνήσει με τον Δήμο
για την αναθηματική πλάκα
(Συνημ 9). Η ΑΔΚΜ έστειλε
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Συνάντηση Μπάιντεν - Μακρόν στη Ρώμη:
Οι ΗΠΑ ήταν αδέξιες στη συμφωνία AUKUS
ΚΟΣΜΟΣ 29.10.2021

G20: Χιούμορ, πειράγματα και ριζότο
κολοκύθας για τους ηγέτες
των ισχυρότερων χωρών
του κόσμου

Gregorio Borgia/Pool via REUTERS

Copyright: AP
Το πρώτο τετ-α-τετ των δύο προέδρων μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας AUKUS

30-10-2021

Το λάθος των ΗΠΑ σχετικά με τη συμφωνία AUKUS που προκάλεσε πλήγμα στις σχέσεις της Γαλλίας
με Βρετανία, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες, παραδέχτηκε ο πρόεδρος Μπάιντεν κατά τη διάρκεια
της συνάντησης που είχε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή 209 Οκτωβρίου
στη Ρώμη. Ο Τζο Μπάιντεν παραδέχτηκε πως οι ΗΠΑ χειρίστηκαν «αδέξια» το ζήτημα και στη συνέχεια
έκανε επίθεση φιλίας στον Γάλλο πρόεδρο.

Οι ηγέτες των ισχυρότερων χωρών του κόσμου, που
συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη για τη σύνοδο της G20, παρά τα
σοβαρά θέματα που είχαν να συζητήσουν αλλά και τις μεταξύ
τους πολιτικές διαφωνίες, φαίνεται ότι δεν έχασαν το χιούμορ
τους και την καλή διάθεσή τους.

Ο Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να αποκαταστήσει την κατεστραμμένη πολιτική σχέση του με τον
Εμανουέλ Μακρόν, αναγνωρίζοντας ότι η συμφωνία AUKUS και η ακύρωση της συμφωνία της Γαλλίας
με την Αυστραλία για την προμήθεια πυρηνικών υποβρυχίων ήταν ένα “αδέξιο” επεισόδιο που δεν
αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα επέφερε στη Γαλλική
αμυντική βιομηχανία 66 δισ. δολάρια και είχε χαρακτηριστεί από το Παρίσι ως «η συμφωνία του
αιώνα».
Η συνάντηση των δύο προέδρων στη Ρώμη στο πλαίσιο της συνάντησης των G20 συνοδεύτηκε από
χειραψίες και πολλά χαμόγελα, σε μία προσπάθεια των δύο ισχυρών ανδρών να κρύψουν την ψυχρότητα
που έχει περιβάλλει τις σχέσεις τους.
Ο Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί ότι πίστευε πως η Αυστραλία είχε ήδη ενημερώσει τη Γαλλία ότι
αποφάσισε να ακυρώσει τη σύμβαση για τα υποβρύχια.«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη ήταν αδέξιο, δεν
έγινε με πολλή χάρη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.
«Είχα την εντύπωση ότι η Γαλλία είχε ενημερωθεί πολύ νωρίτερα, ότι η συμφωνία με την αυστραλ’ια
δεν θα προχωρούσε», είπε, γεγονός που εάν ισχύει είτε το επιτελείο του δεν τον ενημέρωσε σωστά, είτε
η Αυστραλία παραπλάνησε τον Λευκό Οίκο.
Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τη Γαλλία «εξαιρετικά, εξαιρετικά πολύτιμο εταίρο ... και μια δύναμη από
μόνη της» που διακατέχεται «με τις ίδιες αξίες» με τις ΗΠΑ.
Ο Μακρόν από την πλευρά του δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν η αρχή μιας διαδικασίας
ανασυγκρότησης της εμπιστοσύνης, αλλά δήλωσε ότι έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις για
την ανάπτυξη της συνεργασίας.

Οι κάμερες ήταν στραμμένες κυρίως στους προέδρους
της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν,
οι οποίοι συναντήθηκαν την Παρασκευή για πρώτη φορά μετά
την κρίση των υποβρυχίων, τον Σεπτέμβριο. Ο Μακρόν έχει
έρθει σε αντιπαράθεση και με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας,
τον Μπόρις Τζόνσον, για αλιευτικά δικαιώματα στη Μάγχη,
όμως γέλασε όταν εκείνος, φτάνοντας τελευταίος για
την οικογενειακή φωτογραφία, το πρωί, κόντεψε να πέσει επάνω
του.
Οι δύο ηγέτες δεν μίλησαν μεταξύ τους. Ο Τζόνσον εμφανίστηκε
πιο φιλικός με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο χαιρέτισε με
ένα ηχηρό «Ε, Τζο!», παίρνοντας τη θέση του.
Ο Μακρόν έσφιξε θερμά και με τα δύο χέρια εκείνο που
του έτεινε ο Μπάιντεν, προτού να του δώσει και ένα φιλικό
χτύπημα στον ώμο. Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε
ότι Παρίσι και Ουάσινγκτον έχουν «συμφιλιωθεί» και
οι μελλοντικές επαφές τους θα είναι «ενθουσιώδεις».

ethnos.gr

Συμφώνησαν ότι διαφωνούν Μπάιντεν και Ερντογάν
ότι και να ισχυρίζονται οι Τούρκοι: Η ανάλυση
του Μιχάλη Ιγνατιου

31/10/2021

Reuters/Yara Nardin

Αποδείχθηκε δύσκολη
η συνάντηση του προέδρου
Μπάιντεν με τον Ταγίπ
Ερντογάν, καθώς επιβεβαιώθηκε
η ενημέρωση του αξιωματούχου
του Λευκού Οίκου πριν το
τετ-α-τετ των δύο ηγετών. Ότι
ο Αμερικανός πρόεδρος θα
ζητήσει καθαρές κουβέντες και
εξηγήσεις από τον ισλαμιστή
ηγέτη της Τουρκίας.
Μετά τη συνάντηση ο Λευκός
Οίκος μας έστειλε ένα σημείωμα
για τη δύσκολη συνομιλία και
ο καθένας που την διαβάζει
καταλαβαίνει ότι πέρα από
τα ευχολόγια τα προβλήματα
παραμένουν.
•
Για τα θέματα αυτά,
αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος
και αναλυτής Μιχάλης
Ιγνατίου κατά την παρουσία
του στο δελτίο ειδήσεων του
καναλιού OPEN με τον Γιάννη
Παπαδόπουλο.

Για πρώτη φορά, σε οικογενειακή φωτογραφία της G20
συμμετείχαν γιατροί και πυροσβέστες, οι άνθρωποι που
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πανδημίας. Η καγκελάριος
της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ χαρακτήρισε «θαυμάσια» αυτήν
την ιδέα.
Για τη Λατινική Αμερική, η σημερινή ήταν μια μέρα
«κατευνασμού». Οι πρόεδροι της Αργεντινής και της Βραζιλίας,
Αλμπέρτο Φερνάντες και Ζαΐχ Μπολσονάρου, ορκισμένοι
εχθροί στο πολιτικό επίπεδο, αντάλλαξαν μερικά ποδοσφαιρικά
«καρφιά».
US President Joe Biden (L) shakes hands with Turkish President
Recep Tayyip Erdogan during the G20 Leaders’ Summit at La
Nuvola Congress Centre in Rome, Italy, 30 October 2021..EPA,
Roberto Monaldo/ LaPresse / POOL

«Δεν με συγχαρήκατε ακόμη για τον θρίαμβο της Αργεντινής στο
Κόπα Αμέρικα» είπε ο Φερνάντες στον Μπολσονάρου, ο οποίος
είχε προβλέψει νίκη της Βραζιλίας και μάλιστα με το εμφατικό
5-0, στον τελικό.

Σημείωσε σχετικά:
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο:

Ριζότο κολοκύθας

Ο κ. Μπάιντεν έθεσε
επιτακτικά ένα θέμα ταμπού
για τον Ερντογάν. Μίλησε για
την ανάγκη σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

λέγοντας ότι αυτό είναι ένα
σύνολο θεμάτων δημοκρατίας,
κράτους δικαίου, ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που είναι
σημαντικά για τον Αμερικανικό
Πρόεδρο, ο οποίος είπε ότι αυτά
(Συνέχεια στη σελίδα 18)

Το βράδυ, όλοι οι ηγέτες προσκλήθηκαν σε δείπνο που παρέθεσε
ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζο Ματαρέλα στο Κυρηνάλιο
Μέγαρο, την πρώην κατοικία των παπών και των βασιλιάδων
της χώρας.
Kathimerini.gr

G20: Ιστορική συμφωνία
για την κατώτατη διεθνή
φορολόγηση

Νέος Kύκλος Δωρεών στα Διαπόντια
Νησιά από την Griechenlandhilfe
της Αυστρίας
30-10-2021

Tο Ιnternational Hellenic Association (μη κερδοσκοπικός,
μη κυβερνητικός, μη κομματικός οργανισμός με έδρα το
Delaware των Ηνωμένων Πολιτείων), έχει αρχίσει, εδώ και
μερικά χρόνια, μεταξύ πολλών άλλων προγραμμάτων και
ένα πρόγραμμα ενίσχυσης και επανα-κατοίκησης μικρών
ακριτικών νησιών στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Paolo Giandotti/Italian Presidency/Handout via REUTERS
30.10.2021

Στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας εργασιών του G20, η ιταλική προεδρία ανακοίνωσε ότι
επετεύχθη συμφωνία για την κατώτατη διεθνή φορολόγηση.
Εντός του 2023 οι πολυεθνικές θα πληρώνουν ελάχιστο φόρο του 15% επί των κερδών
τους και θα καταβάλλουν το ποσό στις χώρες εκείνες στις οποίες πωλούν προϊόντα ή τις
υπηρεσίες τους.
Βασικής σημασίας για την έγκριση του φόρου, αποδείχθηκε η στήριξη του αμερικανού
προέδρου Τζο Μπάιντεν.
Η κυβέρνηση Ντράγκι άφησε να διαρρεύσει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση
του μέτρου κατά την ιταλική προεδρία του G 20, η οποία είχε οργανώσει σειρά
προπαρασκευαστικών συναντήσεων των αρμόδιων υπουργών.
Υπολογίζεται ότι θα μπορέσουν να καταβληθούν στα ταμεία των διαφόρων χωρών, πάνω
από 150 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία έως τώρα ” γλίτωναν” οι πολυεθνικές.
Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά το κλίμα, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι θέσεις των διαφόρων
χωρών που μετέχουν στο G20, συνεχίζουν να απέχουν σημαντικά.
ΑΠΕ ΜΠΕ,kathimerini.gr

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχίζει την περιοδεία του στις ΗΠΑ.
TANEA Team 29 Οκτωβρίου 2021
Συνεχίζεται η περιοδεία
του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου
στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής. Ο Πατριάρχης
επισκέφθηκε την Ιντιάνα
όπου και έγινε δεκτός με
όλες τις τιμές.
Όπως αναφέρει η Λένα
Αργύρη στην ανταπόκρισή
της για την ΕΡΤ,
αναγορεύτηκε σε επίτιμο
διδάκτορα του φημισμένου
Πανεπιστημίου Νοτρ Νταμ
στην Ιντιάνα σε μια λαμπρή τελετή στη επιβλητική Βασιλική της Ιερής Καρδιάς.
Αναδεικνύεται η οικουμενικότητα του ρόλου του
Η αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του, από ένα καθολικό διεθνούς φήμης
εκπαιδευτικό ίδρυμα αναδεικνύει την οικουμενικότητα του ρόλου του, του λόγου
του και του έργου του. Και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη στιγμή, στην επέτειο των 30
χρόνων από την ανάρρηση του στον οικουμενικό θρόνο.
Η πανεπιστημιακή ελίτ, που απέδωσε όλες τις τιμές στον Πατριάρχη, καθώς και
φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στον ναό για να τιμήσουν
τον Παναγιώτατο. Η Βυζαντινή Χορωδία της Αρχιεπισκοπής, έψαλε Ύμνους προς
τιμήν του.
Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, αιδεσιμότατος Τζον Τζενκινς μίλησε με θερμά
λόγια για τον «πνευματικό ηγέτη των 300 εκατομμυρίων Ορθόδοξων χριστιανών»

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος αυτού,
το ΙΗΑ συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς
οργανισμούς της Ελληνικής Διασποράς – και όχι μόνο.
Μεταξύ των συνεργαζόμενων στα είκοσι διαφορετικά
προγράμματα του ΙΗΑ οργανώσεων, συμπεριλαμβάνεται και
η Αυστριακή «Ένωση Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την
Ελλάδα» (Griechenlandhilfe).
Η Griechenlandhilfe ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη για
το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρών Ακριτικών Νησιών,
ανέλαβε μια εξαιρετική πρωτοβουλία βελτίωσης των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης τριών
απομακρυσμένων νησιών βορειοδυτικά της Κέρκυρας,
τα οποία αποτελούν το σύμπλεγμα των Διαποντίων: τους
Οθωνούς, το Μαθράκι και την Ερείκουσα.
Η δωρεά συμπεριλάμβανε δύο συσκευές
ηλεκτροκαρδιογραφών, έναν κινητό χειρουργικό λαμπτήρα,
ένα οξύμετρο Rapid Test Covid-19, επιδέσμους, ιατρικά
σκεύη, βιβλία, διάφορα σχολικά είδη, καθώς και παιγνίδια για
τους μικρούς μαθητές στο Μαθράκι και στην Ερείκουσα.
Παραδόθηκε σε ειδική τελετή από τον ιδρυτή της Griechenlandhilfe Erwin Schrümpf στην Δήμαρχο Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων Κυρία Μερόπη Υδραίου, το Σάββατο 30
Οκτωβρίου 2021.
Στην τελετή παράδοσης της δωρεάς που έγινε στην Κέρκυρα,
παρέστησαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι των τριών μικρών νησιών
καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής
Κερκύρας και Διαποντίων Δρ. Δημήτρης Μεταλληνός.
Ο ιδρυτής της Griechenlandhilfe («Βοήθεια για την Ελλάδα»)
με έδρα το Σαλσμπουργκ κ. Erwin Schrümpf δήλωσε πως
«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να στηρίζουμε ανθρώπους
σε απομακρυσμένα μέρη, όπου οι βασικές τους ανάγκες είναι
πολλές και μεγάλες».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά των ειδών αυτής
της δωρεάς είναι η 105η κατά σειρά την οποία έχει
πραγματοποιήσει προσωπικά ο Erwin Schrümpf
τα τελευταία εννέα χρόνια. Αθροιστικά, έχουν
πραγματοποιηθεί περισσότερες από 500 αποστολές
ανεφοδιασμού και έχουν παραδοθεί περισσότεροι από 1.600
τόνοι προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας.
Το ΔΣ και η «Επιτροπή Μικρών Ακριτικών Νήσων»
του Intermantional Hellenic Associationευχαριστεί θερμά
τον κ. Erwin Schrümpf και εύχεται να προγραμματίσει
σύντομα και ανάλογες δωρεές προς τα μικρά ακριτικά νησιά
του Αιγαίου.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ”
Δημοσιεύουμε δωρεάν φωτογραφικό
οικογενειακό υλικό και ιστορικό Ελλήνων
που έζησαν, ή ζουν στο Βανκούβερ
Αυτό για την διατήρηση του έργου και
της προσφοράς στη διατήρηση της ιστορίας
και του πολιτισμού μας στο εξωτερικό.
Αρχίζουμε από Δεκέμβριο και παρακαλούμε
οι φωτογραφίες να είναι σε φόρματ jpg.
Στο E-mail:greekgnomi@gmail.com
Για περισσότερες πληροφορίες
604-435-4580
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ΠΟΙΗΜΑ

ΑΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
Αν μου πεις Σ αγαπώ...
Τα φτερά μου θα ανοίξω,
να πετάξω ψηλά
ουρανούς να αντικρύσω...
Αν μου πεις Σ αγαπώ...
παίρνω πίσω κουβέντες ,
που στη μοίρα βαριές ,
έχω πει τόσες μέρες...
Αν μου πεις Σ αγαπώ...
Καίω όλα τα λάθη.
Να φυτρώσουν για μας
ολοκαίνουργια πάθη...
Αν μου πείς Σ αγαπώ...
Θα σου πω καλώς ήρθες!!!
Στην καρδιά μου θα βρείς ,
όλα όσα δεν είχες...
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ

Η ευτυχία, μόνο ευτυχία χαρίζει..
Χριστίνα Γαλιάνδρα

Σταματάνε τα δάκρυα
Που το γέλιο αντηχεί ως τον Παράδεισο.
Ξεκινάει από τα χέρια σου
Που σκούπισαν τον ιδρώτα
Που έστρωσαν τραπέζι
Από εκεί που σταματάς να τρέχεις.
Να φοβάσαι, να χάνεσαι,
Η ΕΥΤΥΧΙΑ ξεκινάει από το “Ε” μιας μικρής λέξης,
που κλείνει μέσα του το “ΕΜΕΙΣ” , τρυφερά και αλόγιστα.
Γιατί η ευτυχία ποτέ δεν σ’ αφήνει μόνο.
Και δεν επιτρέπει ποτέ να γκρεμιστείς
από τον ουρανοξύστη των συναισθημάτων σου.
Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΝΟ ΕΥΤΥΧΙΑ χαρίζει
και δεν στριμώχνεται σε δύσκολες καταστάσεις.
Θέλει την άπλα της , την άνεσή της,
και έτσι ελεύθερα που θα κυκλοφορεί
θα σε φυλακίσει σε έναν ιστό μέθης
που χίλια ποτά και χίλιες ουσίες
δεν πιάνουν μία μπροστά της .

BBB κυκλοφορίες 2021 Online απάτες αγορών
(Συνέχεια από σελίδα 4)
χρησιμοποιείται για τη διάπραξη
διαδικτυακών απατεώνων
αγορών.
•
Οι ηλικίες 18-24 ετών
έχασαν χρήματα συχνότερα
(81,3%) Αυτή η ηλικιακή ομάδα
έχασε επίσης περισσότερα
χρήματα από άλλες ηλικιακές
ομάδες με μέση απώλεια
δολαρίου $ 155 ($ 125 USD). Η
δελεαστική τιμή πώλησης ήταν ο
κορυφαίος λόγος που τα θύματα
αγόρασαν ένα προϊόν και έχασαν
χρήματα.
•
Λίγο πάνω από 1
στους 10 ερωτηθέντες στην
έρευνα (13%) Τα υποδήματα
και τα ενδύματα είναι οι
πιο συνηθισμένοι τύποι
παραποιημένων προϊόντων.
•
Σχεδόν οι μισοί από
τους ερωτηθέντες της έρευνας
(47%)
•
Η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων στην έρευνα (56%)
•
Όταν τους ζητήθηκε να
επιλέξουν μεταξύ ψεύτικων και
πραγματικών κριτικών πελατών,
οι ερωτηθέντες της έρευνας
δεν ήταν σε θέση να πουν τη
διαφορά.
Με βάση τα ευρήματα της
έκθεσης για τις διαδικτυακές
απάτες αγορών για το 2021,
οι διαδικτυακές απάτες είναι
πιθανό να συνεχιστούν ή
ακόμη και να αυξηθούν. Η
BBB συνιστά τις ακόλουθες 10
συμβουλές για ασφαλείς αγορές
στο διαδίκτυο:
1.
Αν η συμφωνία
φαίνεται πολύ καλή για να
είναι αληθινή, μάλλον είναι.
Ο κορυφαίος παράγοντας

παρακίνησης για τους
ανθρώπους που έκαναν μια
αγορά, στη συνέχεια έχασαν
χρήματα, ήταν η τιμή. Μην
ψωνίσετε μόνο στην τιμή.
2.
Οι επαγγελματικές
φωτογραφίες δεν σημαίνουν
ότι είναι μια πραγματική
προσφορά. Οι ερωτηθέντες
ανέφεραν ότι οι φωτογραφίες
του ιστότοπου τους
παρακίνησε να ασχοληθούν
με απατεώνες, ειδικά για
κατοικίδια ζώα / προμήθειες
κατοικίδιων ζώων, ρούχα /
αξεσουάρ και οχήματα.
3.
Έρευνα πριν
αγοράσετε. Τα άτομα που
δεν ερευνούν τον ιστότοπο
ή την επιχείρηση μέσω
ανεξάρτητης πηγής πριν
κάνουν μια αγορά είναι πιο
πιθανό να χάσουν χρήματα.
4.
Προσέξτε τις
ψεύτικες ιστοσελίδες.
Ελέγξτε τη διεύθυνση URL,
παρακολουθήστε για κακή
γραμματική, ερευνήστε την
ηλικία του τομέα, αναζητήστε
στοιχεία επικοινωνίας και
διαβάστε διαδικτυακές
κριτικές.
5.
Προσέξτε να κάνετε
γρήγορες αγορές κατά την
κύλιση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Οι απατεώνες
έχουν πρόσβαση σε εργαλεία
που πρέπει να μάθουν
για τις αγοραστικές σας
συμπεριφορές, προσφέροντας
ακριβώς αυτό που θέλετε σε
δελεαστικές χαμηλές τιμές.
6.

Οι πληροφορίες

παρακολούθησης αποστολών
μπορούν να πλαστογραφηθούν.
Κοιτάξτε προσεκτικά για
να βεβαιωθείτε ότι είναι μια
νόμιμη επιχείρηση. Μην κάνετε
απλώς κλικ στο σύνδεσμο
παρακολούθησης. μεταβείτε
στον ιστότοπο του αποστολέα
και πληκτρολογήστε τον
κωδικό για να δείτε αν είναι
πραγματικός.
7.
Χρησιμοποιήστε
ασφαλείς και ανιχνεύσιμες
συναλλαγές και μεθόδους
πληρωμής. Σύμφωνα με την
έρευνα της BBB, εκείνοι που
πλήρωσαν με πιστωτική κάρτα
ή PayPal ήταν πιο πιθανό
να πάρουν τα χρήματά τους
πίσω μέσω της εταιρείας που
επεξεργάστηκε την πληρωμή
τους. Αποφύγετε την πληρωμή
μέσω τραπεζικού εμβάσματος,
προπληρωμένης κάρτας
χρημάτων, δωροκάρτας ή άλλων
μη παραδοσιακών μεθόδων
πληρωμής.
8.
Μην πιστεύεις
ό,τι βλέπεις. Οι απατεώνες
είναι εξαιρετικοί στο να
μιμούνται επίσημες σφραγίδες,
γραμματοσειρές και άλλες
λεπτομέρειες. Ο ιστότοπος
ή το μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μπορεί να
φαίνεται επίσημο, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι είναι. Εάν
μια επιχείρηση εμφανίσει
σφραγίδα διαπίστευσης BBB,
επαληθεύστε την πηγαίνοντας
στο BBB.org
9.
Βεβαιωθείτε ότι
ο ιστότοπος είναι ασφαλής.
Αναζητήστε το “https” στη
διεύθυνση URL (το επιπλέον

‘s’ είναι για “ασφαλές”) και ένα
μικρό εικονίδιο κλειδώματος
στη γραμμή διευθύνσεων.
Μην εισάγετε ποτέ πληρωμές
ή προσωπικές πληροφορίες σε
έναν ιστότοπο μόνο με “http” δεν είναι ασφαλές.
10.
Να είστε προσεκτικοί
αγοράζοντας περιζήτητα
προϊόντα, ειδικά κατά τη
διάρκεια της εορταστικής
περιόδου. Ο κίνδυνος απάτης
διαδικτυακών αγορών αυξάνεται
κατά τη διάρκεια των διακοπών,

επειδή περισσότεροι άνθρωποι
κάνουν διαδικτυακές αγορές
και οι απατεώνες προσφέρουν
τα πιο δημοφιλή προϊόντα για
την εποχή σε εξαιρετικές τιμές.
Μπορείτε να καταλάβετε τη
διαφορά μεταξύ ψεύτικων
και πραγματικών κριτικών
πελατών; Κάντε το κουίζ.
Για περισσότερες πληροφορίες
και για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην πλήρη
αναφορά, επισκεφθείτε BBB.
org/OnlinePurchaseScams2021.

Τέλος ο Ζόραν Ζάεφ από πρωθυπουργός
της χώρας και από αρχηγός του κόμματός
του.

Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία και τον Ζόραν
Ζάεφ.
Ειδικότερα, συντριπτική ήττα υπέστη το κυβερνών
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Ζόραν Ζάεφ στον
δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, καθώς έχασε με
μεγάλη διαφορά τόσο στον δήμο των Σκοπίων, όσο και
σε όλους τους άλλους μεγάλους δήμους της χώρας όπου
στήθηκαν κάλπες.
O Ζόραν Ζάεφ γνωστοποίησε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη
για την ήττα του κόμματός του και παραιτείται από
πρωθυπουργός της χώρας και από αρχηγός του κόμματός
του.
Ieidiseis.gr
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H Tουρκία έδωσε «άδεια»
στην ιταλική ΕΝΙ
για «έρευνες υδρογονανθράκων»...
νότια της Κρήτης! -

25/10/2021 - 23:21 | Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2021
H ιταλική εταιρεία ENI, κατόπιν «ισχυρής σύστασης» της κυβέρνησης
της Ρώμης, αιτήθηκε από την... Τουρκία (!) την διενέργεια ερευνών για
υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, εντός της τουρκολιβυκής ΑΟΖ (την οποία
δεν αμφισβήτησε στον ΟΗΕ η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εντός των προβλεπομένων
ημερομηνιών που δίνει ο Οργανισμός με αποτέλεσμα να νομιμοποιηθεί)
δημιουργώντας εξαιρετικά αρνητικά τετελεσμένα σε βάρος της Ελλάδας!
Η κίνηση είναι τουλάχιστον «βρώμικη», όπως ήταν πάντα το γεωστρατηγικό παιχνίδι
της Ιταλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος της Ελλάδας από
την εποχή της αναγνώρισης της Αλβανίας και έπειτα, ανεξάρτητα κυβερνήσεων,
πολιτευμάτων και καθεστώτων της Ρώμης.
Η Άγκυρα, έδωσε την άδεια, κι έτσι θα δούμε ιταλικά ερευνητικά, εντός
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας να κάνουν έρευνες με άδεια των... Τούρκων και όχι
οπουδήποτε, αλλά στα νότια της Κρήτης, στο Λιβυκό Πέλαγος, εκεί που υποτίθεται
ότι είναι «λιβυκή ΑΟΖ», ενώ είναι σαφές από τον παραπάνω χάρτη ότι είναι ώρα της
ελληνικής ΑΟΖ που υποκλάπηκε από την τουρκολιβυκή συμφωνία του 2019.
Στους διπλωματικούς κύκλους θεωρείται ότι η ιταλική εταιρεία ENI πήρε την άδεια
για τις έρευνες ως αντάλλαγμα, καθώς ήταν αυτή που «ενταφίασε» το κυπριακό
πρόγραμμα γεωτρήσεων, όταν το πλωτό γεωτρύπανό της αποχώρησε από
την κυπριακή ΑΟΖ μετά την τουρκική απειλή εμβολισμού και βύθισής του!

Η εξέλιξη είναι εξαιρετικά αρνητική για την Ελλάδα, καθώς ένας θεωρούμενος
«εταίρος» στην ΕΕ, η Ιταλία, για άλλη μια φορά «άδειασε» την Αθήνα, προσεγγίζει
την Τουρκία και εκθέτει την ανήμπορη ελληνική κυβέρνηση και τις αερολογίες
της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της.
To τουρκολιβυκό Μνημόνιο που περιέχει την οριοθέτηση της ΑΟΖ, πρωτοκολλήθηκε
την Πέμπτη 01/10/2020, μεταξύ της Τουρκίας και
της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, στον ΟΗΕ, ενώ είχε κατατεθεί από
τον Δεκέμβριο του 2019, χωρίς να υπάρξει μέχρι τότε η παραμικρή ελληνική
αντίδραση στον Οργανισμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αντί να καταγγελθεί από ελληνικής πλευράς πηγές του
ΥΠΕΞ υποστήριζαν ότι «Η πρωτοκόλληση και δημοσίευση των πάσης φύσεως
συμφωνιών που κατατίθενται από τα κράτη στη Γραμματεία του ΟΗΕ αποτελεί
τυπική και τεχνική διαδικασία»!
Άρα ήταν «τυπικό» το ζήτημα! Ούτε καν να σκεφθούν ότι «Η ουσία περνάει μέσα
από τους τύπους» στην διεθνή διπλωματία και ότι αναγνώριση του περιεχομένου από
τα Ηνωμένα Έθνη το νομιμοποιούσε τύποις,
Είναι χαρακτηριστικό, ότι η νυν έκπληξη είναι τέτοια που δεν υπάρχει
η παραμικρή αντίδραση από το ελληνικό ΥΠΕΞ που φαντασιώνεται «συμφωνίες
στρατηγικής συνεργασίας» ακόμα και με την...Βρετανία,
την υπ’αριθμ. 1 γεωστρατηγική αντίπαλο στο Κυπριακό...
Pronews.gr

Με «αέρα» νικητή ο Ρ.Τ Ερντογάν μετά
την «σφαλιάρα» στις ΗΠΑ: «Τώρα θα
είναι πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις
τους»

Μήνυμα Υφυπουργού Εξωτερικών, Α. Κατσανιώτη,
προς τους Απόδημους Έλληνες για την Εθνική Επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου 1940
της δικαιοσύνης
και της αφοσίωσης
στα εθνικά ιδεώδη.

25-10-2021

Θρίαμβος και δικαίωση της σκληρής στάσης του Τούρκου
προέδρου απέναντι στον άνθρωπο του Τ.Σόρος
Με αέρα νικητή εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος
Ρ.Τ.Ερντογάν μετά τη δήλωση «μεταμέλειας» από τους
πρέσβεις των δέκα χωρών που είχαν «απαιτήσει» την
απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλά του ανθρώπου του
Τ.Σόρος στη Τουρκία.
Και η αίσθηση του θριαμβευτή αφορά κυρίως την δήλωση
του πρέσβη των ΗΠΑ ο οποίος υποχρεώθηκε να ζητήσει
συγγνώμη για την απόπειρα παρέμβασης στο εσωτερικό
της Τουρκία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ενδιαφερόμενες χώρες
εξέδωσαν πανομοιότυπες ανακοινώσεις λέγοντας ότι
«σέβονται τη σύμβαση του ΟΗΕ που απαιτούσε από
τους διπλωμάτες να μην αναμειγνύονται στις εσωτερικές
υποθέσεις της χώρας που τους φιλοξενεί και λυπούνται
γιατί συνέβη αυτό».
Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η νέα δήλωση «δείχνει ότι
έχουν κάνει ένα βήμα πίσω από τη συκοφαντία εναντίον
της χώρας μας» και πρόσθεσε με θράσος: «Θα είναι πιο
προσεκτικοί τώρα».
Ο Ταγίπ Ερντογάν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι μετά τις
απειλές του κατά δέκα Πρέσβεων, αρκετές χώρες έκαναν
όπισθεν ολοταχώς στην κριτική τους στην Τουρκία για
τη μη απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλά, του επικεφαλής
της Open Society του Τ.Σόρος.

Ενόψει της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940,
ο Υφυπουργός Εξωτερικών
Ανδρέας Κατσανιώτης
απηύθυνε στους Απόδημους
Έλληνες τον εξής χαιρετισμό: «
Συμπατριώτισσες και
συμπατριώτες,
Η επέτειος της 28ης Οκτώβριου
του 1940 αποτελεί για
τον απανταχού Ελληνισμό
ημέρα μνήμης και τιμής.
Τιμάται σήμερα η ομοψυχία
και η ομοθυμία με την οποία
οι πρόγονοί μας όρθωσαν
το ανάστημά τους απέναντι
στον εκβιασμό του επίδοξου
εισβολέα. Φώναξαν «ΟΧΙ»
απέναντι στον φασισμό και
στον ναζισμό. Στο υπερήφανο
αυτό «ΟΧΙ» συνοψίζεται η
πίστη των Ελλήνων
στις πανανθρώπινες αξίες
της ελευθερίας,

Η άρνηση
της Ελλάδας,
τα ξημερώματα της
28ης Οκτωβρίου,
να παραδοθεί
στις δυνάμεις
του Άξονα,
μετατράπηκε
πολύ γρήγορα σε
έναν ενθουσιώδη
λαϊκό παλμό ενός πλήθους που
έπαιρνε στα χέρια τα άρματα για
να υπερασπιστεί τα άγια χώματα
της Πατρίδας.
Το σθένος αυτό των Ελλήνων
προκάλεσε δέος στους λαούς σε φίλους και εχθρούς μας - και
αποδείχθηκε συνώνυμο του
ηρωισμού.
Παράδειγμα ενότητας ενός λαού
που δεν λύγισε μπροστά στην
υπεροχή του εχθρού. Αντιθέτως,
πήρε δύναμη να ριχθεί στη μάχη,
αποδεικνύοντας πως καμία
αριθμητική και στρατιωτική
υπεροχή δεν συγκρίνεται με
τη δύναμη της ψυχής και της
καρδιάς.
Ελληνίδες και Έλληνες
απανταχού της γης,
Ο εορτασμός της φετινής
Επετείου του ’40 συμπίπτει με

τους εορτασμούς των 200 ετών
από την έναρξη
του Αγώνα της Παλιγγενεσίας.
Προκύπτει με αυτόν
τον τρόπο, η προσφορότερη
όλων συγκυρία για εθνική
ιστορική επισκόπηση και
πατριωτική ανάταση.
Οι θυσίες των προγόνων μας
μάς εμπνέουν και μας
καθοδηγούν μέχρι σήμερα.
Η πίστη στα ιδανικά της
ελευθερίας και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, το αίσθημα
ευθύνης για την προάσπιση
της Πατρίδας, το σθένος
που υπερνικά το φόβο και
τροφοδοτεί την ελπίδα.
Όλα τούτα αποτελούν οδηγό
μας και φωτίζουν το μονοπάτι
που καλούμαστε να διαβούμε,
όλοι μαζί, ως Έθνος και μας
εμπνέουν να προοδεύουμε, με
το βλέμμα στις επόμενες γενεές
Ελλήνων.
Σε αυτόν τον δρόμο σάς καλώ
να πορευθούμε ενωμένοι
σαν μία γροθιά, με μοναδικό
μέλημά μας την επίτευξη των
εθνικών μας στόχων αλλά και
ένα λαμπρότερο μέλλον για
τα παιδιά μας.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!»
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Ανατροφή παιδιού – 6 περιπτώσεις που πρέπει να του λέμε «όχι»
ΠΑΙΔΙ | 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Συμφώνησαν ότι διαφωνούν
Μπάιντεν και Ερντογάν
(Συνέχεια από σελίδα 14)
είναι ζητήματα που θα συνεχίσει να θίγει ο ίδιος και η κυβέρνησή
του».
Δεύτερον: Ο κ. Μπάιντεν και ο Ερντογάν μίλησαν για τα μαχητικά
F-16, που θέλει να αγοράσει η Τουρκία, με τον Αμερικανό Πρόεδρο
να ξεκαθαρίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που πρέπει
να ακολουθήσουμε.
Καθαρές κουβέντες. Αφού γίνει δεκτό το αίτημα από το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, αυτό πρέπει να σταλεί στο Κογκρέσο. Βασικά του
ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προσπεράσει το Κογκρέσο. Κάτι
που σημαίνει ότι ακόμα και αν ο κ. Μπάιντεν είναι θετικός, που δεν
το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, θα σεβαστεί την όποια απόφαση του
Κογκρέσου. Και εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα στον υπερθετικό
βαθμό.
Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν έλαβε υπόψη
την επιθυμία του Ερντογάν να αγοράσει τα F-16 αλλά κατέστησε
πολύ σαφές ότι υπάρχει μια διαδικασία στις ΗΠΑ που πρέπει να
ακολουθηθεί και δεσμεύτηκε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέσω
αυτής της διαδικασίας».

Το «όχι» μπορεί να δώσει
στο παιδί μερικά σημαντικά
μαθήματα
Κανένας γονιός δεν θέλει
να βλέπει το μικρό του
στεναχωρημένο, κάτι το οποίο
έχει ως αποτέλεσμα αρκετές
φορές να καταλήγουμε να του
κάνουμε το χατίρι, ακόμη κι
αν δεν συμφωνούμε. Ωστόσο,
στην πραγματικότητα κάνουμε
μεγάλο καλό στο παιδί όταν
του λέμε «όχι», καθώς έτσι
του δίνουμε κάποια σημαντικά
μαθήματα που θα του
χρησιμεύσουν και στη μετέπειτα
ζωή του.
Το «όχι» μαθαίνει στο
παιδί πώς να διαχειρίζεται
την απογοήτευση, πώς να
αμφισβητεί, πώς να βάζει
προτεραιότητες και πώς να
βρίσκει ισορροπία ανάμεσα
σε αυτό που θέλει και σε αυτό
που μπορεί να έχει. Μάλιστα,
τα παιδιά που είναι σε θέση να
αντιληφθούν ότι δεν μπορούν
να έχουν πάντα αυτό που
θέλουν είναι πιο πιθανό να είναι
επιτυχημένα στο σχολείο, στις
διαπροσωπικές σχέσεις και
αργότερα στην καριέρα τους.
6 περιπτώσεις που πρέπει να
του λέμε «όχι»
1. Όταν οι πράξεις του μπορεί
να πληγώσουν κάποιον ή να
χαλάσουν κάτι
Η αποφυγή μιας ζημιάς είναι
ο νούμερο 1 λόγος να πούμε
«όχι» στο παιδί. Τα παιδιά συχνά
δυσκολεύονται να αντιληφθούν
μια πιθανή αρνητική έκβαση και
χρειάζονται καθοδήγηση ώστε
να κάνουν σωστές επιλογές.
Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί
μαθαίνει να σκέφτεται εκ των
προτέρων. Το καλύτερο που
μπορούμε να κάνουμε είναι
παράλληλα να προσφέρουμε
μια εναλλακτική λύση, ώστε να
διδάξουμε στο παιδί να επιλέγει
βάσει λογικής. Για παράδειγμα:
«Μη χοροπηδάς στο σαλόνι,
γιατί μπορεί να σπάσεις κάτι.
Αν θέλεις να τρέξεις, βγες στην
αυλή».
2. Όταν κάτι είναι ενάντια στις
αρχές μας
Μέσω των επιλογών που
κάνουμε διδάσκουμε στα παιδιά

Τρίτον, συζητήθηκε το θέμα του ρωσικού συστήματος S-400.
Πιστεύω, είπε ο αξιωματούχος, ότι προφανώς οι S-400 είναι ένα
θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί το Κογκρέσο και εξακολουθεί
να αποτελεί παράγοντα σε όλα αυτά τα ευρύτερα ζητήματα ως μέρος
της αμυντικής μας σχέσης».
Άρα παραμένουν σοβαρό πρόβλημα οι S-400 και η θέση δεν αλλάζει
όπως έλπιζε ο Ερντογάν.
αξίες. Μερικές φορές μπορεί
να αισθανόμαστε ότι είμαστε
οι μόνοι γονείς που παίρνουμε
μια συγκεκριμένη απόφαση και
το παιδί μας διαμαρτύρεται για
αυτή, όμως πρέπει να μένουμε
πιστοί στις πεποιθήσεις μας. Με
αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε στο
παιδί την ηθική ακεραιότητα.
Μάλλον θα χρειαστεί να του
εξηγήσουμε τη λογική πίσω από
αυτή μας την επιλογή, όμως δεν
χρειάζεται να το πείσουμε ότι
έχουμε δίκιο. Για παράδειγμα:
«Όχι, δεν θα σου πάρουμε
κινητό, επειδή θεωρούμε ότι δεν
είσαι ακόμα στην κατάλληλη
ηλικία και δεν θέλουμε να
επηρεάσει τα μαθήματά σου και
τον χρόνο που περνάμε μαζί ως
οικογένεια».
3. Όταν μπορεί να κάνει κάτι
μόνο του
Μερικές φορές τα παιδιά μάς
ζητούν να κάνουμε πράγματα
που μπορούν να κάνουν μόνα
τους. Σίγουρα, δεν είναι κακό
να τους κάνουμε πού και πού το
χατίρι, τα παιδιά όμως πρέπει
να εξασκούν τις ικανότητές τους
και να αντιλαμβάνονται τον
εαυτό τους ως χρήσιμο μέλος
της οικογένειας. Με αυτόν
τον τρόπο, το παιδί μαθαίνει
να βασίζεται στις δικές του
δυνάμεις. Μπορούμε να του
προσφέρουμε βοήθεια αν τη
χρειάζεται, αλλά πρέπει να το
ενθαρρύνουμε να αναλαμβάνει
τις υποχρεώσεις του.
4. Όταν υπάρχουν άλλες
προτεραιότητες
Τα παιδιά είναι εκ φύσεως
εγωκεντρικά, ωστόσο πρέπει να
τα μάθουμε να σκέφτονται και
να σέβονται τις ανάγκες κάποιου
άλλου ώστε να ξεπεράσουν
αυτή τους την τάση. Με αυτόν
τον τρόπο, το παιδί μαθαίνει
τη γενναιοδωρία και τον
αλτρουισμό.
5. Όταν τα σχέδια αλλάζουν
Ακόμη και αν έχουμε σχεδιάσει
να κάνουμε κάτι που θέλει
το παιδί, ορισμένες φορές οι
συνθήκες δεν το επιτρέπουν.
Λέγοντας «όχι» στο παιδί, το
μαθαίνουμε να έχει υπομονή και

ευελιξία. Ένα νέο πλάνο μπορεί
να βοηθήσει το παιδί να αντέξει
την προσμονή.
6. Όταν αυτό που ζητάει
πρόκειται για επιθυμία και όχι
ανάγκη
Ενώ είναι διασκεδαστικό
να παίρνουμε στο παιδί
μια στο τόσο κάτι που το
ευχαριστεί, δεν πρέπει να
νιώθουμε υποχρεωμένοι να του
αγοράζουμε ό,τι του μπει στο
μυαλό. Με αυτόν τον τρόπο,
το μαθαίνουμε να διαχειρίζεται
την απογοήτευση, καθώς και ότι
δεν μπορεί να αποκτά ό,τι του
αρέσει.
Imommy.gr

Οι δημοσιογράφοι δεν έδειξαν να είναι ευχαριστημένοι από
την τοποθέτηση του αξιωματούχου και επανήλθαν.
Ρώτησαν εάν οι S400 είναι ένα ζήτημα μόνο για το Κογκρέσο ή και
για την κυβέρνηση και ο αξιωματούχος απάντησε:
«Εννοώ ότι ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση έκαναν εδώ και καιρό
ξεκάθαρο ότι οι S-400 είναι πρόβλημα».
Το θέμα, με λίγα λόγια, είναι ότι ο κ. Μπάιντεν σέβεται και
υποστηρίζει την απόφαση του Κογκρέσου ότι η Τουρκία δεν μπορεί
να διατηρήσει στο έδαφος της τους S-400.
Η συνάντηση αυτή ήταν εντελώς διαφορετική από την προηγούμενη
στις Βρυξέλλες. Αναδείχθηκαν σε αυτή τα πολλά προβλήματα των
σχέσεων και ο κ. Μπάιντεν ήταν απόλυτος και σε ένα άλλο θέμα: ότι
δεν θα ανεχθεί άλλο επεισόδιο όπως αυτό με τους δέκα πρεσβευτές,
τους οποίους χαρακτήρισε ανεπιθύμητους.
Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι Αμερικανοί δεν υποχωρούν στο
θέμα του Οσμάν Καβάλα, άρα δεν υποχωρούν ούτε κατά ένα πόντο
από την ανακοίνωση που υπέγραψαν οι δέκα πρέσβεις.
Και τέλος ο κ. Μπάιντεν του έθεσε και τα προβλήματα που
δημιουργεί στην Ανατολική Μεσόγειο.
Hellasjournal.com

1944: Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης και ιστορική αλήθεια
(Συνέχεια από σελίδα 13)
μετά 14 μέρες (7/7/2021)
επιστολή στον Δήμο ζητώντας
του να ερευνήσει το ζήτημα και
να απαντήσει στην ΑΔΚΜ και
σε εμάς (Συνημ 10).
Αν και πέρασαν δύο μήνες και
πλέον, ο Δήμος δεν απάντησε,
ενώ υποχρεούται βάσει του
Νόμου να απαντάει εντός
διμήνου. Για την αβελτηρία
του Δήμου ενημερώθηκε η
ΑΔΚΜ με e-mail (Συνημ 11),
με την οποία υπήρξε επιπλέον
και τηλεφωνική ενημέρωση την
30/9/2021. Η ΑΔΚΜ έστειλε την
1/10/2021 νέα εντολή στον Δήμο
να απαντήσει τι συμβαίνει με
αυτήν την υπόθεση (Συνημ 12).
Δεν πήραμε ακόμη κάποια
απάντηση από τον Δήμο
Θεσσαλονίκης.
Θεωρούμε ότι με την
τοποθέτηση της αναθηματικής
πλάκας υπήρξαν παρατυπίες:
1. Το Προεδρικό διάταγμα 50
του 2016 ορίζει ως υπεύθυνο
για τον προγραμματισμό
εορταστικών εκδηλώσεων τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας και όχι τον Δήμο
Θεσσαλονίκης.
2. Το ανωτέρω Προεδρικό
διάταγμα ομιλεί για την
απελευθέρωση από τα
γερμανικά στρατεύματα
Κατοχής και δεν αναφέρει τους
«μαχητές του ΕΛΑΣ» ούτε τον
όρο «ναζιστικά στρατεύματα».
Συγκεκριμένα στο ΠΔ
αναφέρεται κατά λέξη στο
Άρθρο 1: Καθιερώνουμε
την 30η Οκτωβρίου,
επέτειο της απελευθέρωσης
της Θεσσαλονίκης από τα
γερμανικά στρατεύματα
κατοχής, ως δημόσια εορτή
τοπικής σημασίας για το
Δήμο Θεσσαλονίκης Νομού
Θεσσαλονίκης».
3. Η Αντιδήμαρχος κυρία
Γεωργία Ρανέλλα πήρε απόφαση
(αρ. πρωτ. 2758/87419 της
27/10/016 ) για να πληρωθεί
το κόστος κατασκευής της
αναθηματικής πλάκας με 806,00
Ε, χωρίς να συζητηθεί και
αποφασιστεί επισήμως στο ΔΣ
ποιο κείμενο θα αναγράφεται σε
αυτήν (Συνημ 7).
4. Είναι φανερό ότι
αυτή η αναθηματική
πλάκα τοποθετήθηκε
«πραξικοπηματικά» χωρίς
σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης
και δεν συζητήθηκε σε κανένα
όργανο ποιο κείμενο θα

αναγράφεται στην πλάκα.
Έχουμε τη γνώμη ότι η εν λόγω
αναθηματική πλάκα επιτελεί
διχαστικό ρόλο μέσω φαιάς
κομματικής προπαγάνδας. Για
όσους γνωρίζουν την ιστορία
αναδύει μνήμες της Κατοχής
τότε που ο ΕΛΑΣ επιτέθηκε
και φρόντισε να διαλύσει
όλες τις άλλες αντιστασιακές
οργανώσεις, με την επιδίωξη να
καταλάβει βιαίως δια των όπλων
την εξουσία.
Διά ταύτα:
Ζητούμε να διαταχθεί
αντικατάσταση της σημερινής
αναθηματικής πλάκας με νέα,
συνάδουσα με το προεδρικό
διάταγμα 50/2016, η οποία
πρέπει να αναφέρει ότι:
«ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΟΡΤΑΖΕΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΤΟ 1944»
Πιστεύουμε ότι εφόσον
ο δήμαρχος κ. Ζέρβας δεν
αποφασίζει να διορθώσει
τη φαλκίδευση της
ιστορίας της πόλης μας
που πραγματοποιήθηκε επί
Δημαρχίας κ. Ι. Μπουτάρη
με την αυθαίρετη τοποθέτηση
της αναθηματικής πλάκας,
είναι πλέον υποχρέωση του
Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών για θέματα
Αυτοδιοίκησης να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες για
να αποκατασταθεί η ιστορική
αλήθεια».
Με τιμή
Δημ. Θ. Καραμήτσος Ομ.
Ν. Καρατζας
Καθ. ΑΠΘ Πρόεδρος ΣΠΜΘ ……….. Ομ. Καθ. ΑΠΘ
Γραμματέας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με
βασικές γνώσεις στα λογιστικά
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο:

604-618-0480
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται 1 κενοτάφιο στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ

$7,00.00

ΠΕΝΘΗ
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ΔΡΗΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1963-2021
Πέθανε στο Βανκούβερ στις
12 Σεπτεμβρίου ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΗΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γεννήθηκε στις
25 Δεκεμβρίου 1963 στο Μοντρεάλ ήταν
χριστογενιάτικο δώρο για την Μίνα και
Γιάννη Δημαρόπουλο. Μεγάλωσε στο
Μοντρεάλ παίζοντας Χόκευ και κάνοντας
σκι στο Laurentiens, έπαιζε Fooball Runing Back for Concordia University
Ο Γιώργος ήρθε στο Βανκούβερ το 1989 όπου συνλαντησε
την σύζυγό του Jenice Stevens την οποία πατρεύτηκε στις 27
Αυγούστου 1994 και είχαν 28 ευτυχισμένα χρόνια μαζί στο
Βανκούβερ και στο Κάλκαρη, χτίζοντας το σπίτι τους στην
περιοχή Dunbar όπου μεγάλωσαν τα παιδιά τους και ονειρεύονταν
πολλά χρόνια με την οικογένειά του και τους φίλους.
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. Αγίων Νικολάου και Δημητρίου στις
21 Σεπτεμβρίου 2021.
Στον γιό του Αλέξανδρο, στην κόρη του Ολιβια, στην γονείς του
Μίνα και Γιάννη Δρημακόπουλο και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΚΑΠΟΥ ΣΟΦΙΑ
1927-2021
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 7 Οκτωβρίου 2021,
η ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΟΥ. Γεννήθηκε στη Σάμο στις 22
Μαϊου 1927.
Στην κόρη της Ειρήνη (COSTA), στον γιό της Τόνη
(Judi), ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1928-2021
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 15 Οκτωβρίου
2021 η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ. Η
Κηδεία της έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
στις 22 Οκτωβρίου 2021 και η ταφή της έγινε
στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby.
Στα παιδιά της Κάθη (Rodger) Schmidt, Anastasia (Peter) Balomenos, στα εγγόνια Αναστασία,
Ελένη, Πάμελα (Orlando), Claudia, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

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

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

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

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

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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The Hellenic-Canadian Cultural Society
and

Presents a Free Online Illustrated Lecture
Prof. Hector Williams, UBC Department of Classics, Near
East & Religious Studies & Dr. Richard Spratley, Pharos

The Orpheus Legend in Art and Music
Orpheus, the Greek hero whose songs could
charm both gods and wild beasts and coax
the trees and rocks into dance, has achieved
an emblematic status as a metaphor for the
power of music - and the power of love. His
legend has resonated through the millennia,
giving rise to sculpture and vase paintings in
the ancient Greek world, dozens of
representations of him with animals in the
Roman, and a few even in early Christian art
as well as many works of Western art
literature, dance, music, and film. In Pharos’ opening presentation of its 42nd
season, Hector Williams will look at Orpheus in Greek and Roman art and
Richard Spratley will take you a quick tour of five centuries of Orphean music,
dance, and more.
Monday September 25, 2021 @ 19:30 PDT
This lecture will be streamed on Zoom; click the following link to join:
https://ubc.zoom.us/j/63905998130?pwd=UDdmaVpzN0Y0MzYyd0VVZWVxMzdLdz09

A link to a video recording for later viewing will be circulated following the lecture.
Next Pharos Lecture: Monday November 29, 2021 @ 19:30 PST

Speaker TBA

This 42nd Season of Pharos is generously sponsored by Eleni
Korkidakis-Fyssas in honour of her late husband, and good friend of
Pharos, Apostolos Fyssas
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