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Πέθανε ο αξεπέραστος Μίκης Θεοδωράκης

Expectation versus reality: Canadians
divided about preferred election result, largely expect Liberal minority

Just half of Liberal voters want to see party form a majority;
81% of CPC voters say same of their party

02.09.2021

Μ

αύρη ημέρα για τον
ελληνικό πολιτισμό, την
ελληνική μουσική, την
ελληνική πολιτική. Παγκόσμια
συγκίνηση για τον Μεγάλο
Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος
πέρασε στην αθανασία, έχοντας
ζήσει μια μυθιστορηματική ζωή
από όλες τις πλευρές.
Μαύρη ημέρα για τον ελληνικό
πολιτισμό, την ελληνική
μουσική, την ελληνική
πολιτική. Ο αξεπέραστος Μίκης
Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 96 ετών.
Συνθέτης, στιχουργός, πολιτικός,
ο Μίκης Θεοδωράκης σφράγισε
με την παρουσία και τη
δράση του τον 20ο αιώνα και
θεωρείται, δικαίως, ένας από
τους σημαντικότερους Έλληνες
μουσικοσυνθέτες με παγκόσμια
απήχηση.
Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός
και τέσσερις φορές εκλεγμένος
βουλευτής του ελληνικού
κοινοβουλίου με το Κ.Κ.Ε[20]
και την Ν.Δ,[21] ενώ παράλληλα
ήταν ακτιβιστής τιμημένος με
το Βραβείο Ειρήνης Λένιν το
1983.[
Έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη
της μουσικής, ενώ έχει συνθέσει
τον ίσως πιο αναγνωρίσιμο
ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το
συρτάκι “Ζορμπάς” (1964),
βασισμένο σε παραδοσιακή
κρητική μουσική. Επίσης έχει
ασχοληθεί με την κλασική
μουσική γράφοντας συμφωνίες,
ορατόρια, μπαλέτα, όπερες και
μουσική δωματίου.
Μια ζωή - μυθιστόρημα
Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης
γεννήθηκε στη Χίο και από την
παιδική του ηλικία είχε πάθος
με τη μουσική. Έγραψε τις
πρώτες του συνθέσεις όταν ήταν
δεκατριών ετών.
Κατά τη διάρκεια της κατοχής
της Ελλάδας, συνελήφθη για
πρώτη φορά στην Τρίπολη
το 1942 από τους Ιταλούς

κατακτητές. Τα επόμενα χρόνια
συνελήφθη και βασανίστηκε
ξανά.
Μόλις αφέθηκε ελεύθερος,
βγήκε στην παρανομία στην
Αθήνα και οργανώθηκε στο
Εθνικό Απελευθερωτικό
Μέτωπο (ΕΑΜ).
Αν και μετείχε στην Αντίσταση,
συγχρόνως παρακολουθούσε
μαθήματα στο Ωδείο Αθηνών
κοντά στον Φιλοκτήτη
Οικονομίδη.
Μετά την Απελευθέρωση έλαβε
μέρος στον εμφύλιο πόλεμο
του 1945-1949, στη διάρκεια
του οποίου συνελήφθη πολλές
φορές. Μάλιστα, στις 26
Μαρτίου 1946, στη διάρκεια
διαδήλωσης χτυπήθηκε τόσο
άγρια από την αστυνομία
που θεωρήθηκε νεκρός και
μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο.
Για πρώτη φορά εξορίσθηκε το
1947 στην Ικαρία και το 1948
μεταφέρθηκε στη Μακρόνησο,
όπου πέρασε φριχτά
βασανιστήρια.
Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι
από τους λίγους που κατάφεραν
να επιζήσουν από την κόλαση
αυτή, αν και επί δέκα χρόνια
μετά υπέφερε από τον «πυρετό
της Μακρονήσου», συνέπεια
των βασανιστηρίων και των
κακουχιών.
Το 1950, μετά από εξετάσεις
στο Ωδείο παίρνει το δίπλωμα
της αρμονίας, αντίστιξης και
φούγκας και στις 5 Μαΐου
παρουσιάζεται το έργο του
«Ασή-Γωνιά»
Το 1953, ο Μίκης παντρεύεται
τη Μυρτώ Αλτίνογλου και
την επόμενη χρονιά παίρνει
υποτροφία για τη Γαλλία,
όπου γράφεται στο Ωδείο του
Παρισιού με καθηγητές τον
Ευγένιο Μπιγκό και τον Ολιβιέ
Μεσσιάν.
Το 1957 το έργο του «Σουίτα
Νο 1 για πιάνο και ορχήστρα»
παίρνει χρυσό βραβείο στο
φεστιβάλ της Μόσχας, ενώ

τα έργα του «Αντιγόνη»
(χορογραφία Τζον Κράνκο
στο Κόβεν Γκάρντεν), «Les
amants de Teruel» (Μπαλέτο
της Λουντμίλα Τσερίνα) και «Le
feu aux poudres» γνωρίζουν
μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι και
το Λονδίνο.
Ήταν τότε που πέτυχε τη διεθνή
αναγνώριση ως κλασικός
συνθέτης όταν ανακάλυψε την
ελληνική λαϊκή μουσική.
Συνθέτει τους «Λιποτάκτες» σε
στίχους του αδελφού του Γιάννη
και τον «Επιτάφιο» σε ποίηση
του Γιάννη Ρίτσου, έργα που
σημάδεψαν την αναγέννηση της
ελληνικής μουσικής.
Η Δεξιά στην Ελλάδα
τον θεωρεί έναν από τους
μεγαλύτερους εχθρούς
της. Όταν δολοφονείται ο
Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Μίκης
Θεοδωράκης αναλαμβάνει
επικεφαλής της Δημοκρατικής
Νεολαίας Λαμπράκη που θα
αποκτήσει 50.000 μέλη και θα
γίνει η πιο μεγάλη πολιτική
οργάνωση στην Ελλάδα.
Εκλέγεται στο Κοινοβούλιο και
μαζί με τους «Λαμπράκηδες»
ιδρύει πάνω από διακόσια
πολιτιστικά κέντρα στη χώρα
του, ενώ συνεχίζει να συνθέτει
ακατάπαυστα χρησιμοποιώντας
κάποια από τα ωραιότερα
κείμενα της ελληνικής
λογοτεχνίας του 19ου και 20ού
αιώνα.
Το πραξικόπημα της 21ης
Απριλίου 1967 αναγκάζει τον
Μίκη Θεοδωράκη να βγει και
πάλι στην παρανομία.
Συνελήφθη στις 21 Αυγούστου
του 1967 και τέθηκε σε κατ’
οίκον περιορισμό με την
οικογένειά του στο Βραχάτι
και αργότερα στη Ζάτουναν
ορεινό χωριό της Αρκαδίας (εκεί
συνέθεσε τον κύκλο συνθέσεων
«Αρκαδίες» Ι-ΧI).
Στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης του
Ωρωπού και τελικά εξορίζεται
(Συνέχεια στις σελίδες 5 &17)

September 2, 2021 – Canadians are bearing witness to the roller
coaster ride that has been the first weeks of the 44th federal election.
A comfortable advantage for the incumbent Liberals has vanished,
while the Conservative party picked up support driven by its leader’s
surging momentum.
Regardless of how they vote, however, Canadians – at least at this
stage in the campaign – say they largely expect an election outcome that mirrors the way government looked when the writs were
dropped Aug. 15.
New data from the non-profit Angus Reid Institute finds half of
Canadians (49%) saying they anticipate another Liberal minority
government. Another one-in-nine (12%) say that they expect the
Liberals to turn it around and win a majority. Just one-in-three (34%)
expect a Conservative government in any form.
That’s not necessarily what Canadians want, however.
Asked what form of government they would prefer if they could
choose, the largest group – 42 per cent – would like to see the CPC
take over from the Liberals, whether in majority (32%) or minority
(10%) composition. Three-in-ten (31%) would like the Liberal Party
to govern again, divided evenly between hoping for a majority or
minority, while slightly fewer (27%) want Jagmeet Singh as prime
minister, and the NDP as the government.

More Key Findings:
•
Just 52 per cent of current Liberal voters say they would
like to see an LPC majority. Far more Conservative (81%) and NDP
(63%) voters would like to see this from the party they plan to support.
•
A majority of residents in Alberta and Saskatchewan would
like to see a Conservative majority. Nowhere else do a majority of
voters agree about which party they would like to see govern.
•
More than four-in-five Liberal voters (84%) expect their
party to win. Two-thirds of CPC voters (64%) say they believe their
party will win, while just 14 per cent of NDP voters say this of the
NDP.
Link to the poll here: www.angusreid.org/
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AKAMAS UNDER ATTACK - ΑΚΑΜΑΣ ΥΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ
My Thought of the Day
The most beautiful part of Cyprus has been under attack for many years because of greed authorized by
authorities that fail to protect this environmental treasure of Akamas.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911
While visiting recently the abandoned Turkish village of Androlikou and we were shocked from the
environmental crime committing in the region.
The massive Droushia quarry expanded at both sides of the main road to Androlikou. Visitors in fact go
through inside the quarry to reach the village! This is madness!
This is an ecological disaster endorsed by faceless bureaucrats of the Environmental Department that
have approved the licensing without public consultation, transparency or scrutiny. Why? Probably in
return of political favours and fat brown envelopes to individuals where corruption in such cases is
king!
If the existing eco-destruction of wildlife and nature it’s acceptable in a European Union country, then
all is permissible in Cyprus. Where there is no law, transparency and justice, there is no illegality! In
fact, Justice in Cyprus it’s very illusive indeed!

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΤΗΛ: 604-681-1381
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
09:30 π.μ. ΕΩΣ 1:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

Andreas Ch Chrysafis
August 29, 2021

AKAMAS UNDER ATTACK - ΑΚΑΜΑΣ ΥΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ (Google Translate)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-266-7148 / 7149 FAX: 604-266-7140

Η σκέψη μου της ημέρας
Το πιο όμορφο μέρος της Κύπρου δέχεται επίθεση για πολλά χρόνια λόγω της απληστίας που
εξουσιοδοτήθηκε από τις αρχές που αποτυγχάνουν να προστατεύσουν αυτόν τον περιβαλλοντικό
θησαυρό του Ακάμα.
Επισκεφθήκαμε πρόσφατα το εγκαταλελειμμένο τουρκικό χωριό Ανδρολίκου και σοκαριστήκαμε από
το περιβαλλοντικό έγκλημα που διαπράττεται στην περιοχή.
Το τεράστιο λατομείο Δρούσια επεκτάθηκε και στις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου προς
Ανδρολικό. Οι επισκέπτες μάλιστα περνούν μέσα από το λατομείο για να φτάσουν στο χωριό! Αυτό
είναι τρέλα!
Πρόκειται για μια οικολογική καταστροφή που εγκρίθηκε από απρόσωπους γραφειοκράτες του
Τμήματος Περιβάλλοντος που ενέκριναν την αδειοδότηση χωρίς δημόσια διαβούλευση, διαφάνεια
ή έλεγχο. Γιατί; Πιθανώς ως αντάλλαγμα πολιτικών χάρων και χοντρών φακέλων σε άτομα όπου η
διαφθορά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι βασιλιάς!
Εάν η υπάρχουσα οικολογική καταστροφή της άγριας ζωής και της φύσης είναι αποδεκτή σε χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε όλα επιτρέπονται στην Κύπρο. Όπου δεν υπάρχει νόμος, διαφάνεια
και δικαιοσύνη, δεν υπάρχει παρανομία! Στην πραγματικότητα, η Δικαιοσύνη στην Κύπρο είναι
πραγματικά απατηλή!

ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

4500 Arbutus Street,Vancouver, B.C. Canada V6J 4A2
THΛ:604-266-7148 \ 7149 FAX:604-266-7140

St.George Greek Orthodox Cathedral
Parish Priest: Fr. Nikolaos Sidera

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙ ΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-438-6432

FAX:604-438-6400

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST
VANCOUVER

4641 Boundary Road, Vancouver, B.C. Canada V5R 2N5

Sts Nicolaos & Dimitrios Greek Orthodox

Ανδρέας Χ Χρυσάφης
29 Αυγούστου 2021

Church

Parish Priest:Fr. Timoleon Prattas www.GOE EastVa.ca
Η ΓΝΩΜΗ δημοσιεύει επιστολές, απόψεις και γενικά συνεργασίες ομογενών και λοιπών αναγνωστών της εφόσον πληρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και της δεοντολογίας. Δεν λογοκρίνει
τα γραπτά των αναγνωστών της. Τα σχόλια, οι επιστολές και οι απόψεις των αναγνωστών και
σχολιαστών καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλα ιστολόγια ή τον έντυπο Τύπο, δεν απηχούν
κατ΄ ανάγκην τις απόψεις της εφημερίδας και του Ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη
γι αυτά. Δημοσιεύονται δε προς χάριν πληρέστερης ενημέρωσης των αναγνωστών της και πάντα
με αναφορά στην δημοσιογραφική πηγή.
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Sts Konstantinos & Eleni

Parish Priest: Fr. Konstantinos Kaltsidis

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF SURREY AND FRASER VALLEY

13181 96TH Avenue Surrey, B.C. Canada V3V 1Y2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΤΗΛ: 250-479-9391

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF VICTORIA AND VANCOUVER ISLAND

4648 Elk Drive, Victoria, B.C. Canada V8Z 1M1
www.victoriahellenicsociety.org

YPAPANTI GREEK ORTHODOX CHURCH VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA Parish Priest:Fr. George Tolias

GREEK SENIOR CITIZENS SOCIETY

THΛ: 604-737-8070

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF METROPOLITAN VANCOUVER

THΛ: 604-568-3994

“ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ” Greek Seniors SURREY τηλ:778-395-0225

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπεριλίκων «Ζεστή Γωνιά»
Την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 το απόγευμα στο κοινοτικό Καφενείο
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σούρεη και περιχώρων έγινε
η ετήσια γενική συνέλυση του συλλόγου και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΣΤΑΘΗ) ΚΟΣΜΙΔΗ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ» για το νέο έτος 2021-2022 απαρτίζουν
οι εξής :
Κ. Κωνσταντίνος Κοντογιαννάτος

Πρόεδρος

Κ. Γιάννης Μόλαρης

Αντιπρόεδρος

Κ. Γεώργιος Πάναγος

Ταμίας

Κ. Παναγιωτης Μοσχονας
Δευτερος Ταμιας
Κ. Βασω Βαρσακη

Γραμματέας

Μέλη Συμβουλίου:
K. Γεώργιος Βότσης
Κα. Μαρία Λιουδάκης
Κ. Γεώργιος Μαργαρίτης
Κ. Σάββας Κόττας
Μερικά στιγμιότυπα από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου “Ζεστή Γωνιά

Εις Μνήμην του αείμνηστο πατέρα, σύζυγο , θείου και φίλο,
η οικογένεια του Ευστάθιο (ΣΤΑΘΗ) ΚΟΣΜΙΔΗ και
του προσωπικού του εστιατορίου ΒΛΑΣΗΣ, την Πέμπτη 19
Αυγούστου 2021 έστειλε στο Ελληνικό Καφενείο
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Σούρεη, πλήρες γεύμα
για τους υπερίληκες του Συλλόγου «Ζεστή Γωνιά» όπου
ο αείμνηστος ΣΤΑΘΗΣ ήταν μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και πολύ τακτικός θαμώνας.
Αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Τα μέλη του συλλόγου ευχαριστούν την οικογένεια του ΣΤΑΘΗ
ΚΟΣΜΙΔΗ και πάντα θα τον θυμούνται.

«Η βλακεία εν τω συγχρόνω κοινωνικώ βίω»
Κάθε μεταδοτικό (λοιμώδες) νόσημα αποτελεί κίνδυνο για
τον πάσχοντα, το περιβάλλον του και όταν λάβει διαστάσεις
επιδημίας ή πανδημίας (όπως συμβαίνει με την αρρώστια
COVID-19), αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Ο αρνούμενος να
εμβολιαστεί, δεν είναι επικίνδυνος μόνο για τον εαυτό του,
αλλά και για τους συνανθρώπους του, για τους οποίους είναι
φανερό ότι αδιαφορεί.
Ο εμβολιασμός παραμένει ο βασικός και ο μόνος τρόπος
προφύλαξης από τα λοιμώδη νοσήματα, και την ηλιθιότητα
των αρνητών του εμβολίου.
Σε αυτή την άποψη δυστυχώς με τα λύπης μου διαπιστώνω
εκκλησιαστικούς κύκλους να σφυρίζουν αδιάφορα και να
παραμένουν πεισματικά αντίθετοι του εμβολίου. ΚΡΙΜΑ!
Εκκλησιαστικοί Όπως και με το φαινόμενο της κρίσης που
μάστισε την χώρα και μαστίζει ακόμα δεν βγήκαμε διόλου
κερδισμένοι , έτσι και με το κορονοϊό. Ήταν μια ευκαιρία
να βγούμε δυναμωμένοι και σε θέματα πίστης , αλλά μπα,
μάλλον διχασμένοι βγαίνουμε και στα χαρακώματα.
Η πίστη μας δεν κλονίζεται κάνοντας και υποστηρίζοντας
τοι δημόσιο καλό των πολλών, αυτό που κλονίζεται είναι
ο απίστευτος εγωισμός μας που μάλλον δεν έχουμε καμιά
διάθεση να τον βάλουμε σε δοκιμασία που ίσως βγει και σε
καλό μας.
Η βλακεία δυναμώνει και εξουσιάζει, όταν παίρνει
πανδημικές διαστάσεις. Διότι μεταδίδεται όπως η άλλοτε
λοιμική θανατηφόρα νόσο πανούκλα. Η βλακεία δυστυχώς
επιτίθεται σιωπηλά και ύπουλα στο μυαλό και το κατατρώει.
Πανταχού παρούσα, «Η βλακεία εν τω συγχρόνω κοινωνικώ
βίω»,πλέον, δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια, δηλαδή ως βλακεία
αυτή είναι η δύναμη της συνήθειας. Και ο μέγιστος κίνδυνος
είναι, ότι αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν να συνηθίζουν το
βδελυρό, απαίσιο πρόσωπο της βλακείας, και σιγά-σιγά,
αρχίζουν να του μοιάζουν επικίνδυνα.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Σούρεη και Περιχώρων
Τόνης Ζίσκος
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City calls on residents to fight substance-use stigma this Greek Orthodox Archdiocese of Canada
International Overdose Awareness Day City of VancouverAugust 30, 2021
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Αύγουστος, 11 - 2021

Tomorrow is International Overdose Awareness Day and 2021 is on track to be the deadliest year for
overdose deaths since the Province declared a public health emergency in 2016. The City of Vancouver
mourns the lost loved ones who are victims of the toxic drug supply, and asks everyone in Vancouver to
take action to end stigma against people who use substances.
Stigma is the negative judgment that leads to discrimination against a person or group of people based on
a circumstance, action, or trait. Substance-use stigma and discrimination against people who use drugs
can prevent people from seeking health care, treatment, or other life-saving supports and services. These
are common reasons why people use alone, a leading factor in overdose deaths. In addition, the criminalization of drug use contributes to stigma and furthers the notion that people who use drugs are criminals,
rather than understanding drug use as a public health issue.
“The overdose crisis continues to claim the lives of our family, friends, loved ones, and neighbours in
every neighbourhood, no matter the income, gender, age, or background. This is not something happening to ‘other’ people  it’s happening to all of us,” said Mayor Kennedy Stewart. “That’s why the City
continues to invest in strategies that reduce stigma and increase access to harm reduction. That’s why
we’ve worked to secure the country’s first Health Canada exemption to decriminalize simple possession.
And that’s why we call again on senior governments to rapidly expand access to life-saving safe supply.”
The overdose crisis affects people of all ethnic, cultural, and economic backgrounds. However, the
overdose crisis disproportionately affects Indigenous community members living and working in the
Downtown Eastside. This is due to the ongoing impacts of colonization, including systemic racism and
discrimination, which is further exacerbated by intergenerational trauma caused by residential schools,
the child welfare Sixties Scoop and other historically racist government policies designed to eliminate
Indigenous culture. Indigenous-led initiatives, like the Western Aboriginal Harm Reduction Society
(WAHRS), are essential in saving lives during the overdose crisis.
“WAHRS does outreach, and it’s not just about handing out supplies and resources, it’s about connection,” said Elli Lynn Taylor, Board Member, and Tracey Draper, Program Coordinator with WAHRS.
“The medicine that we give is connection. Connection to our people. The people we serve are our equals,
brothers, sisters, our teachers, and we honour their experience. That is why we are here.”
The City is deeply grateful to all Indigenous and other community organizations who are doing meaningful work advocating for drug policy reform and supporting those impacted by overdose, and is committed to investing in these essential supports.
Recent work the City has done to reduce stigma and discrimination
•
“Our Park Project” at Andy Livingstone Park
The City collaborated with Vancouver Coastal Health (VCH), WAHRS, Vancouver Parks and Recreation,
cultural and peer support organizations in the Downtown Eastside area, people who use substances and
are precariously housed, and local families to create the “Our Park Project” at Andy Livingstone Park.
The project aims to reduce stigma related to substance use by facilitating creative activities that bring together the diverse communities that use Andy Livingstone Park. Elder Les Nelson, Carnegie’s first Elder
in residence, leads the project with artist Sylvan Hamburger. The project offers free public arts events
in the park, including screen printing and drawing. The project launched in mid-July and will run until
September 12.
•
The Vancouver Community Action Team
The City understands that for drug policy to be effective, people who use drugs need to be involved
at all levels. One way the City engages people with lived experience is by co-chairing the Vancouver
Community Action Team (CAT) with Vancouver Coastal Health. The CAT represents approximately 25
organizations and people who use drugs who are working on or are affected by the drug poisoning crisis.
The CAT works to destigmatize substance use, advocate for safe supply and changes to drug policy, raise
awareness of the crisis, and more.
•
Decriminalization of simple possession
In May of this year, with a central goal of reducing the stigmatization and marginalization of people who
use substances, the City submitted the final proposal to Health Canada requesting an exemption from the
Controlled Drugs and Substances Act (CDSA) under the provision of section 56(1).
If approved, when a person is found to have illicit substances under a certain threshold amount within
Vancouver city limits, they will not be subject to criminal sanctions. Additionally, their drugs will not be
confiscated, and they will have the option of being referred to health services. The proposed model is a
starting point that will remain open to evaluation and be guided by ongoing engagement with people who
use drugs and our partners in health and community services, including the CAT.
The City continues to work with Health Canada, Vancouver Coastal Health, the Vancouver Police Department, and community partners on this initiative. Visit our webpage for more information about the
decriminalization of simple possession.
Vancouver has long been at the forefront of innovative approaches to addressing substance use, including
safe supply, overdose prevention and harm reduction, treatment, outreach, housing, and Indigenous healing and wellness. Visit the City’s website to learn more about the City’s approach to the overdose crisis.
Help end substance-use stigma and discrimination

Combatting stigma and discrimination requires participation from citizens as well as government. Help end stigma and discrimination in your community by using the resources below:
•
Attend an “Our Park Project” event at Andy Livingstone Park and create new community connections. Events run Wednesdays and Sundays from 2 to 6 p.m. until September 12.
•
Learn how to reverse an overdose with this video by WAHRS, and visit this site to get your own
take-home naloxone kit.
•
Language matters. Read the British Columbia Centre for Disease Control’s ‘Respectful Language and Substance Use’ guide to ensure the language you’re using isn’t harmful to people who use
substances.
•
Visit VCH’s website to learn about overdose prevention and response in Vancouver, which
includes educational resources, overdose data, and a map of supervised consumption and overdose prevention services.
•
Read this article by Dr. Evan Adams, Chief Medical Officer for the First Nations Health Authority, which discusses how substance use is a health issue, not a moral issue.
•
Watch and share this video from the Government of Canada about the harmful impacts of stigma against substance users. Visit their web page on stigma for more information.
•
Learn why inclusion is a vital part of a health-centred approach to ending the overdose crisis
with these resources from Here to Help BC.

The City calls on all residents to combat the stigma surrounding substance
use, raise awareness of overdose-related harms, and to share our video
advocating for safe supply.

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους,
Αξιότ.Προέδρους και Εντιμ. Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων,
Εντιμ. Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Φιλοπτώχους Αδελφότητες και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά

Έρανος για τις καταστροφές που προξένησαν οι πυρκαγιές στην
Ελλάδα
Αγαπητοί εν Κυρίω,
Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και
Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί
σας.
Γνωρίζω τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουν οι Κοινότητές
μας λόγω του κορωνοϊού αλλά και τα προβλήματα πολλών
χριστιανών. Οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει και η Ιερά μας
Αρχιεπισκοπή λόγω κορωνοϊού. Παρά ταύτα δεν πρέπει να μείνουμε
ασυγκίνητοι από την κατάσταση στην Ελλάδα με τις τεράστιες
ζημιές τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές.
Με την παρούσα μου παρακαλώ θερμά τους Ιερατικώς
προϊσταμένους, τα Διοικητικά Συμβούλια των Κοινοτήτων μας, τις
Φιλόπτωχες Αδελφότητες αλλά και όλους τους ευλαβείς χριστιανούς
να δώσουμε χείρα βοηθείας στην πατρίδα μας την Ελλάδα. Να
περιφερθεί δίσκος για τον σκοπό αυτό την Κυριακή 15 Αυγούστου
σε όλους τους Ι. Ναούς. Η κάθε Κοινότης και η κάθε Φιλόπτωχος
Αδελφότης να προσφέρουν ένα ποσό από το υστέρημά τους, αλλά
και να ζητήσωμε την βοήθεια όλων των ευλαβών χριστιανών και
ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι οικονομικά είναι ισχυροί.
Το ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί, παρακαλώ να αποσταλεί εξ
ολοκλήρου στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή. Η Ι. Αρχιεπισκοπή μας θα
προσθέσει κι αυτή ένα ποσό από το υστέρημά της και ολόκληρο το
ποσό θα αποσταλεί στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
διά του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή
της Εκκλησίας μας για βοήθεια προς την πατρίδα μας Ελλάδα και
εύχομαι η Παναγία μας, της οποίας την Κοίμηση γιορτάζουμε, να
σας προστατεύει και να μεσιτεύει στον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό
να μας προφυλάσσει από κάθε κακό και να μας οδηγεί εκ του
ασφαλούς στην σωτηρία μας.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

August 11, 2021
Reverend Fathers, Honourable Presidents and
Esteemed Members of the Boards of Directors,
Honourable Archons of the Ecumenical Patriarchate,
Members of the Philoptochos Societies, and the Entire Plenitude
of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada

Fundraiser for the catastrophes resulting
from the wildfires in Greece
Beloved in the Lord,
May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the
Father, and the communion of the Holy Spirit be with you always.
I acknowledge the financial hardships that our communities are
experiencing due to the Covid-19 pandemic as well as the difficulties
faced by many Christians. Our Holy Archdiocese is also experiencing financial difficulties resulting from the corona virus. Despite this,
we must not remain unmoved by the scope of the unprecedented
disaster brought about by the fires in Greece.
With this letter, I ask all the Reverend Clergy, the Councils of our
Communities, the Philoptochos Sisterhoods, as well as all pious
Christians to give a helping hand to our fatherland Greece. A Special
tray should be circulated this Sunday, the 15th of August at all of our
Holy Churches. Every community and every Philoptochos chapter
should donate as much as they can, but we should also ask the help
of all devout Christians and especially from those who are financially more able.
The full amount which will be collected, should be forwarded to
our Holy Archdiocese. The Archdiocese will itself make a donation
and the entire amount will be sent to those suffering from the fires in
Greece via our Ecumenical Patriarchate.
I am certain that all of you will respond to this appeal of our Church
for the aid towards our fatherland Greece. I hope and pray that the
Theotokos, Most- Blessed Mother of God, whose Dormition we are
celebrating, protect you and intercede to our Lord and Saviour Jesus
Christ so that He will protect us from every evil and guide us to our
salvation.
Yours with fatherly love and blessings,
Archbishop Sotirios
Greek Orthodox Archdiocese of Canada
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Πέθανε ο αξεπέραστος Μίκης Θεοδωράκης
(Συνέχεια από σελίδα 1)

από την Ελλάδα, μετά από
πολλά διαβήματα αλληλεγγύης
με πρωτοβουλία των συνθετών
Ντιμίτρι Σοστάκοβιτς, Λεονάρντ
Μπερστάιν, του συγγραφέα
Άρθουρ Μίλερ, ακόμα
και του τραγουδιστή Χάρι
Μπελαφόντε, και πολλών άλλων
προσωπικοτήτων από πολλές
χώρες.
Στις 13 Απριλίου 1970, ο
Θεοδωράκης φθάνει στο
Παρίσι και ως επικεφαλής
του «Πατριωτικού Μετώπου»
συνεχίζει τον αγώνα του. Εκεί
γνωρίζεται με τον Χιλιανό
ποιητή Πάμπλο Νερούδα.
Πραγματοποιεί περιοδείες
σ’ ολόκληρο τον κόσμο και
χιλιάδες συναυλίες αφιερωμένες
στην αποκατάσταση της
δημοκρατίας στην Ελλάδα, τον
καθιστούν ζωντανό σύμβολο
της αντίστασης ενάντια στην
δικτατορία.
Μετά την πτώση της
δικτατορίας, επιστρέφει στην
Ελλάδα στις 24 Ιουλίου 1974.
Ο Θεοδωράκης γίνεται εκ νέου
στόχος επιθέσεων, αυτή τη
φορά από την Αριστερά, γιατί
υπερασπίζεται τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή, στην προσπάθειά
του για ένα ήπιο πέρασμα προς
την δημοκρατία και από φόβο
νέου πραξικοπήματος.
Το 1980, φεύγει ξανά στο
Παρίσι, όπου καταπιάνεται με το
συμφωνικό του έργο της εποχής
του ‘50.
Ολοκληρώνει τη σύνθεση του
«Canto General», σε ποίηση
Πάμπλο Νερούδα, έργο που μαζί
με τον «Ζορμπά» και το «Άξιον
Εστί» τον κάνουν παγκοσμίως
γνωστό συνθέτη.

Στις 5 Οκτωβρίου του 1990
παρουσιάζεται στο Μπιλμπάο
η όπερά του «Μήδεια», ενώ
το 1992 γράφει μετά από
παραγγελία του Χουάν Αντόνιο
Σάμαρανκ, πρώην προέδρου
της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής, το «Canto Olympico» για τους Ολυμπιακούς
αγώνες της Βαρκελώνης.
Η όπερα «Ηλέκτρα» του
Ευριπίδη παρουσιάζει
θριαμβευτική επιτυχία στο
Λουξεμβούργο, Πολιτιστική
Πρωτεύουσα Ευρώπης 1995,
από το θέατρο Γιέλκι, του
Πόζναν (Πολωνία) και το
1996 ολοκληρώνει τη σύνθεση
της τέταρτης όπεράς του
«Αντιγόνη», καθώς και του
πρώτου του Κονσέρτου για
βιολοντσέλο και ορχήστρα.
Μέχρι τους τελευταίους
μήνες της ζωής του συνέχισε
να εργάζεται και να κάνει
συναυλίες, υπέρ κοινωνικών και
πολιτικών σκοπών, ενώ συχνάπυκνά παρενέβαινε στα πολιτικά
πράγματα της χώρας.
Η πολιτική δράση
του Μίκη Θεοδωράκη
Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής του κάτω από
τον φακό της ελληνικής και
διεθνούς δημοσιότητας, ο Μίκης
Θεοδωράκης υπήρξε σημείο
αναφοράς, σύμβολο και πηγή
έμπνευσης. Η πολυτάραχη ζωή
του πέρασε από σαράντα κύματα
και η πολιτική του δράση
έγινε αντικείμενο συζητήσεων,
αντιπαραθέσεων ακόμα και
επικρίσεων.

ο ίδιος ο Μίκης , εξιστορώντας
τα γεγονότα. «Μας πιάσανε
αιφνιδιαστικά στο πρωινό
προσκλητήριο και μας οδήγησαν
στο υπόγειο της Χωροφυλακής,
στον Εύδηλο. Έπρεπε οι
συγκάτοικοί μας να μας φέρουν
τα απαραίτητα. Εγώ ζήτησα
να βάλουν στο μικρό μου
μπαουλάκι μόνο τις νότες μου...

Το 1981, ο Θεοδωράκης
εκλέγεται στο ελληνικό
Κοινοβούλιο ενώ το 1986
παραιτείται από την έδρα του
για να αφοσιωθεί στο μουσικό
του έργο.
Το 1987, η πρώτη του όπερα
«Κώστας Καρυωτάκης»
παρουσιάζεται στην Αθήνα
και το 1988 το μπαλέτο του
«Ζορμπάς» παρουσιάζει
θριαμβευτική επιτυχία στην
Αρένα της Βερόνας, ενώ
παρουσιάζεται στη Βαρσοβία
και τo Λοτζ της Πολωνίας.
Το 1989 ο Θεοδωράκης κάνει
έκκληση συνασπισμού ανάμεσα
στη Νέα Δημοκρατία και την
Αριστερά για την κάθαρση
από τα οικονομικά σκάνδαλα
για τα οποία κατηγορήθηκε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Μετά τις εκλογές του Απριλίου
του 1990, ο Μίκης γίνεται
υπουργός Επικρατείας της
κυβέρνησης του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη.
Εγκαταλείπει την κυβέρνηση
τον Απρίλιο του 1992 και
αναλαμβάνει για δύο χρόνια τη
γενική διεύθυνση των Μουσικών
Συνόλων της Ελληνικής
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης
(ΕΡΤ).

Ο Μίκης Θεοδωράκης,
γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου
1925 στη Χίο. Το 1943
εγκαταστάθηκε οριστικά στην
Αθήνα. Με την Ελλάδα να
μάχεται απέναντι στη ναζιστική
Γερμανία του Χίτλερ, ο Μ.
Θεοδωράκης αναπτύσσει
αντιστασιακή δράση, μέσα από
τις τάξεις της ΕΠΟΝ και του
ΚΚΕ.
Λίγο αργότερα, κατά
τη διάρκεια του Εμφυλίου
Πολέμου (1946-1949) θα
εξοριστεί πρώτα στην Ικαρία και
στη συνέχεια στη Μακρόνησο.
«Στη μεταγωγή από την Ικαρία
στη Μακρόνησο δεν μας
άφησαν να πάρουμε πολλά
πράγματα μαζί μας», γράφει

Όταν φτάσαμε στο Μακρονήσι,
μας οδήγησαν σ’ ένα χτίσμα
πλάι στη θάλασσα και μας είπαν
ν’ αφήσουμε τα υπάρχοντά μας
για να περάσουν αργότερα από
έλεγχο. Στη συνέχεια έπρεπε να
στήσουμε τις σκηνές, γιατί η
μέρα ήταν βροχερή και φύσαγε
δυνατός βοριάς.
Όταν πήγαμε υπήρχαν όλοι κι
όλοι δύο Κλωβοί, ο A και ο B,
με πεντακόσιους κρατούμενους
ο καθένας. Ήταν απομονωμένοι,
χωρισμένοι με συρματόπλεγμα
ψηλό ως τρία μέτρα. Ανάμεσά
τους υπήρχε ένας στενός
διάδρομος κι αυτόν ανεβήκαμε
για να πάμε πιο ψηλά, όπου
θα στήναμε τους δικούς μας
κλωβούς, τον Γ και τον Δ. Αφού
σημαδεύτηκαν οι θέσεις, μας

έδωσαν μια σκηνή για 14 άτομα
κι εμείς τώρα θα έπρεπε να τη
στήσουμε. H δική μου σκηνή
ήταν η E5 στον Δ Κλωβό, πάνω
από τον B».
Στο λιμανάκι του Αη-Γιώργη,
στο δρόμο για τους φούρνους
της Μακρονήσου, θυμάται
ο Μίκης Θεοδωράκης*,
«(...) η καρδιά μου χτυπούσε
τόσο δυνατά, που νόμιζα
ότι ακούγεται σαν τύμπανο.
Ο αξιωματικός θύμωσε
κι άρχισε να μας βρίζει.
Μετά απευθυνόμενος στους
χωροφύλακες φώναξε “Βαράτε
τους”. Κι αυτοί άρχισαν να μας
χτυπούν με τον υποκόπανο των
όπλων τους.
Εγώ με τον Ροσέτο (μετέπειτα
καθηγητή στο Πολυτεχνείο)
μείναμε πίσω, όπου έπεφτε
το περισσότερο ξύλο, για να
προφυλάξουμε τους πιο λεπτούς
και αδύνατους. Ήμαστε και
οι δύο ψηλοί και δυνατοί.
Ντερέκια! Μπαίνοντας απ’ την
πύλη στο B’ Τάγμα, παγώσαμε
βλέποντας παρατεταγμένους
τους φαντάρους από ‘δω κι από
‘κει. Ήταν μια φοβερή σιωπή
καθώς περνάγαμε ανάμεσά
τους κι όλο λέγαμε μέσα μας
“τώρα θα ορμήσουν να μας
κατασπαράξουν”. Όμως δεν
συνέβη τίποτα (...)»
»Βγαίνοντας απ’ την άλλη πύλη,
μας περίμεναν οι αλφαμίτες
του A’ Τάγματος επάνω σε
τζιπ. Κρατούσαν χοντρά και
μακριά ρόπαλα κι άρχισαν να
μας χτυπούν αλύπητα, ενώ
συγχρόνως τα τζιπ έπαιρναν
ταχύτητα και μας ανάγκαζαν να
τρέχουμε.
Βάστηξα όσο βάστηξα
τρέχοντας και κουβαλώντας τον
μπόγο με τα λίγα ρούχα και τα
σχέδια της Πρώτης Συμφωνίας
προσπαθώντας να αποφύγω τα
ρόπαλα. Σε μια στιγμή δίνω μια

και τον πετώ στους βράχους.
Βλέπω και πάλι τις νότες να τις
παίρνει ο αέρας κι άλλες να τις
πηγαίνει κατά το βουνό κι άλλες
κατά τη θάλασσα. Μόλις και
μετά βίας τους είπα ένα βιαστικό
“χαίρε” γιατί ξαφνικά είδα το
φριχτό θέαμα μπροστά μου.
Την χαράδρα με τους λιγοστούς
βαθμοφόρους (επικεφαλής ήταν
ο υπολοχαγός τότε και μετέπειτα
χουντικός στρατηγός Ιωαννίδης)
και γύρω-γύρω τις ορδές των
εκατοντάδων βασανιστών που
κράδαιναν απειλητικά ακόντια
μυτερά από μπαμπού, ρόπαλα
και αλυσίδες. Τότε ομολογώ ότι
δεν με ενδιέφερε πια η Πρώτη
Συμφωνία είτε η όποια άλλη
μουσική. Ο κόσμος στον οποίο
θα έμπαινα σε λίγο δεν είχε
χώρο για τέτοιες πολυτέλειες.
Ο νους μου αλαφιασμένος
αρνιόταν να δεχτεί αυτό που μας
περίμενε».
Λίγους μήνες αργότερα,
ο Μίκης απελευθερώνεται. Το
1950 αποφοιτά από το Ωδείο
με δίπλωμα στην αρμονία και
το 1954 πηγαίνει με υποτροφία
στο Παρίσι, όπου εγγράφεται
στο Conservatoire και σπουδάζει
για σύντομο χρονικό διάστημα
μουσική ανάλυση. Η περίοδος
1954-1960 είναι μια εποχή
έντονης δραστηριότητας για
τον Θεοδωράκη στο χώρο της
Ευρωπαϊκής μουσικής.
Το 1963 μετά τη δολοφονία του
Γρηγόρη Λαμπράκη ιδρύεται
η «Νεολαία Λαμπράκη», της
οποίας εκλέγεται Πρόεδρος
(1963-1967). Την ίδια εποχή
εκλέγεται Βουλευτής της ΕΔΑ.
Στις 21 Απριλίου 1963,
η «Επιτροπή για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη»,
διοργανώνει την Α’ Μαραθώνια
Πορεία Ειρήνης.
(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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Υλικά
Για περίπου 170 ml

Λαχανοντολμάδες λαδεροί, με ρύζι και
μυρωδικά
Τα μυστικά για τους καλύτερους λαδερούς
λαχανοντολμάδες είναι το άφθονο ξερό κρεμμύδι, τα
μπόλικα μυρωδικά και ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Φωτογραφία: Shutterstock
Υλικά
Μερίδες: 6 - 8
•
1 αφράτο μέτριο
λάχανο
•
χυμός από 2 λεμόνια
•
αλάτι
•
80 ml Εξαιρετικό
Παρθένο ελαιόλαδο Άλτις Π.Γ.Ε
Χανιά
•
λίγη πάπρικα γλυκιά ή
καυτερή
Γέμιση
•
300 γρ. ρύζι (Καρολίνα, νυχάκι κ.λπ.), πλυμένο
και στραγγισμένο
•
7 μεγάλα ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
•
τα φύλλα από 1/2 ματσάκι μαϊντανό,
ψιλοκομμένα
•
τα φύλλα από 1/2 ματσάκι δυόσμου,
ψιλοκομμένα
•
•
•
•
•

τα φύλλα από 1/2 ματσάκι άνηθου, ψιλοκομμένα
2/3 φλιτζ. τσαγιού μαύρες σταφίδες
1 φλιτζ. τσαγιού κουκουνάρια, καβουρδισμένα
100 ml Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Άλτις Π.Γ.Ε Χανιά
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Διαδικασία
1.
Αφαιρούμε τα σκληρά εξωτερικά φύλλα του λάχανου και
με ένα μυτερό μαχαίρι κόβουμε το κοτσάνι κυκλικά, σε βάθος, και
το αφαιρούμε.
2.
Βάζουμε να βράσει άφθονο νερό σε μεγάλη κατσαρόλα και,
όταν κοχλάσει, ρίχνουμε το λάχανο, το χυμό λεμονιού και 1½ κουτ.
σούπας αλάτι. Το αφήνουμε να βράσει για περίπου 10 – 15 λεπτά
(αναλόγως του πόσο τρυφερό είναι το λάχανο), ώσπου τα φύλλα
του να μαλακώσουν και να γίνουν εύκαμπτα για να μπορούμε να τα
τυλίξουμε.
3.
Μεταφέρουμε το λάχανο σε ένα ταψάκι και, όταν κρυώσει,
ξεχωρίζουμε τα φύλλα του ένα-ένα. Κρατάμε στην άκρη τα χοντρά
εξωτερικά φύλλα. Αφαιρούμε τα κοτσάνια που μπορεί να έχουν και
τα στρώνουμε στον πάτο μιας μεγάλης κατσαρόλας.
Γέμιση
1.
Σε μια μέτρια κατσαρόλα βάζουμε το ψιλοκομμένο
κρεμμύδι, λίγο αλάτι και 300 ml νερό και τα αφήνουμε να βράσουν
για 15 – 20 λεπτά τουλάχιστον, σε μέτρια φωτιά, με σκεπασμένη την
κατσαρόλα, ώσπου το κρεμμύδι να μαλακώσει.
2.
Ρίχνουμε άλλο 1 νεροπότηρο νερό, το ελαιόλαδο, το ρύζι,
τα μυρωδικά και αλατοπίπερο και ανακατεύουμε. Αποσύρουμε
αμέσως το σκεύος από τη φωτιά και το αφήνουμε κατά μέρος,
σκεπασμένο, για να κρυώσει το μείγμα και να απορροφήσει τα
υγρά του. Τότε, προσθέτουμε τις σταφίδες και τα κουκουνάρια και
ανακατεύουμε.
Λαχανοντολμάδες
1.
Απλώνουμε ένα κομμάτι από φύλλο λάχανου σε ένα ξύλο
κοπής, βάζουμε στη μία άκρη του 1 κουτ. σούπας από το μείγμα
της γέμισης και τυλίγουμε σε ρολάκι, γυρίζοντας τις άκρες προς τα
μέσα για να μην αδειάσει η γέμιση. Προσέχουμε να μη σφίξουμε
πολύ το ρολάκι, γιατί το ρύζι θα διογκωθεί στο μαγείρεμα και μπορεί
να σκίσει το φύλλο. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να
τελειώσουν τα υλικά και τοποθετούμε τα ντολμαδάκια σε σειρές
(χωρίς να τα στριμώξουμε) στην κατσαρόλα όπου έχουμε στρώσει
τα φύλλα του λάχανου.
2.
Περιχύνουμε τις σειρές με το χυμό, τα 80 ml ελαιόλαδο
και 1 νεροπότηρο βραστό νερό. Καλύπτουμε τους ντολμάδες με ένα
πιάτο -γυρισμένο ανάποδα-, για να τους συγκρατεί στη θέση τους
ώστε να μην ανοίξουν κατά το βράσιμο, και βάζουμε την κατσαρόλα
στο μάτι της κουζίνας. Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι το υγρό
να κοχλάσει, για 1 – 2 λεπτά, περιχύνουμε το πιάτο με άλλο ένα
νεροπότηρο ζεστό νερό και χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο.
3.
Μαγειρεύουμε με σκεπασμένη κατσαρόλα, μέχρι να μη
φαίνεται καθόλου νερό πάνω στο πιάτο (ο χρόνος ποικίλλει ανάλογα
με το μέγεθος της κατσαρόλας και επομένως με τις στρώσεις
ντολμάδων που χωράει). Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη
φωτιά και την αφήνουμε κατά μέρος για 1 ώρα, τουλάχιστον, πριν
σερβίρουμε τους ντολμάδες.
4.
Πασπαλίζουμε με λίγη πάπρικα και σερβίρουμε.
Gastronomos.gr
Σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, η νοστιμιά της βάσης
Μπορούμε να φτιάξουμε τη σάλτσα που θα
καλύπτει τη βάση με φρέσκες ντομάτες, είτε να
χρησιμοποιήσουμε κονσέρβα, συμπυκνωμένο
χυμό ντομάτας, ακόμη και πελτέ. Το σημαντικό
είναι η σάλτσα να βράσει τόσο ώστε να είναι
ελαφρώς συμπυκνωμένη, να μη βγάλει υγρά στο
ζυμάρι και το μαλακώσει.
Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλοs
Μπορούμε να φτιάξουμε τη
σάλτσα που θα καλύπτει τη βάση
με φρέσκες ντομάτες, είτε να
χρησιμοποιήσουμε κονσέρβα,
συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας,

ακόμη και πελτέ. Το σημαντικό
είναι η σάλτσα να βράσει τόσο ώστε
να είναι ελαφρώς συμπυκνωμένη,
να μη βγάλει υγρά στο ζυμάρι και
το μαλακώσει.

•
2 φρέσκες, ώριμες
ντομάτες, ξεφλουδισμένες και
τριμμένες στον τρίφτη
•
1 μέτριο, ξερό κρεμμύδι,
κομμένο σε ψιλά καρέ
•
1 σκελίδα σκόρδου,
ψιλοκομμένη
•
1 κουτ. σούπας
ντοματοπελτές
•
1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
•
1 φύλλο δάφνης
•
2 κλωνάρια βασιλικού,
ψιλοκομμένα (χωρίς τα χοντρά
κοτσάνια)
•
30 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Διαδικασία
1.
Σε μια μικρή
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το
ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και
σοτάρουμε το κρεμμύδι και το
σκόρδογια περίπου 2 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσουν λίγο και
να ροδίσουν. Προσθέτουμε τον
πελτέ, τη ζάχαρη, τη δάφνη,
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Συνεχίζουμε το σοτάρισμα
για περίπου άλλα 1 - 2 λεπτά,
ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα,
μέχρι να αναμειχθούν. Ρίχνουμε
τις ντομάτες, ανακατεύουμε απαλά
και μαγειρεύουμε για περίπου 15
λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα
περισσότερα υγρά και να «δέσει»
η σάλτσα. Ρίχνουμε το βασιλικό,
ανακατεύουμε και αποσύρουμε
από τη φωτιά. Την αφήνουμε να
κρυώσει και τη διατηρούμε σε καλά
κλεισμένο βάζο, στο ψυγείο, για
περίπου 3 - 4 μέρες.
2.
Μυστικό: Για εντονότερη
και πιο πικάντικη γεύση, μπορούμε
να προσθέσουμε στα υλικά της
σάλτσας 1 μικρή πιπεριά τσίλι,
ψιλοκομμένη, χωρίς τα σπόρια, και
1 φέτα μπέικον, ψιλοκομμένη. Τα
σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι
και το σκόρδο και συνεχίζουμε τη
διαδικασία μαγειρέματος κανονικά.

Βούτυρο αρωματισμένο
με βασιλικό και σκόρδο
Ο κυρίαρχος των μυρωδικών,
βρίσκεται σε κάθε ελληνικό κήπο
και γλάστρα μπροστά σε παράθυρα
για να συμβολίζει το ελληνικό
καλοκαίρι, να διώχνει τα κουνούπια
και σε πείσμα όλων όσων θεωρούν
ότι δεν χρησιμοποιείται στη
μαγειρική, να αρωματίζει μαγικά τα
μαγειρέματά μας.
Αστέριος Κουστούδης
Φωτογραφία: Θεοδόσης
ΓεωργιάδηςFood styling:
Σταυρούλα Φούτσα
Υλικά
Βάρος: 200 γρ.
•
200 γρ. βούτυρο
αγελάδας, μαλακωμένο σε
θερμοκρασία δωματίου
•
1 κουτ. σούπας
ψιλοκομμένα φύλλα φρέσκου
βασιλικού
•
1/2 σκελίδα σκόρδο,
λιωμένη
•
ξύσμα από 1/2 λεμόνι
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Διαδικασία
1.
Σε ένα μπολ
ανακατεύουμε καλά, με μια μικρή
ελαστική σπάτουλα, όλα τα υλικά
μέχρι να φτιάξουμε ένα ομοιογενές
μείγμα.
2.
Με ένα κουταλάκι (ή
με σακούλα ζαχαροπλαστικής
στην οποία έχουμε εφαρμόσει
απλή, στρογγυλή μύτη) γεμίζουμε
παγοκύστες, κατά προτίμηση
από σιλικόνη. Αφήνουμε στην
κατάψυξη.
3.
Ξεφορμάρουμε ένα
«παγάκι» από αρωματισμένο
βούτυρο όποτε το χρειαζόμαστε.
Πού το χρησιμοποιούμε
1.
Κάθε «παγάκι» βουτύρου
είναι αρκετό για 1 μερίδα. Το
ρίχνουμε όπως είναι παγωμένο
πάνω σε μια καυτή μπριζόλα, σε
φιλέτο, σε μπιφτέκι, σε σαλάτες
βραστών λαχανικών, σε ριζότο, σε
ζυμαρικά και όπου αλλού θέλουμε
να δώσουμε νοστιμιά.
2.
Μυστικά
3.
Το φαγητό πρέπει να είναι
καυτό, ώστε το «παγάκι» να λιώσει
απολαυστικά πάνω του.

Mοσχάρι κοκκινιστό, όπως πρέπει
Σιγομαγειρεμένο, με ώριμες ζουμερές ντομάτες, με ωμό λάδι στο
σερβίρισμα και έξοχα αρώματα.
Χριστόφορος Πέσκιας
Η παράδοση είναι ζωντανή και εξελίσσεαι. Έτσι πρέπει. Οι
παλιές, πατροπαράδοτες συνταγές δέχονται νέες επιδράσεις,
αλλά διατηρούν την αυθεντικότητά τους, γιατί είναι
διαχρονικές και σοφές. Το κοκκινιστό ή ένα αυγολέμονο
είναι μοναδικές γαστρονομικές συλλήψεις και αξίζει να τις
γνωρίζουμε σωστά.

Υλικά
Μερίδες: 4 μερίδες
•
1 κιλό μοσχάρι σπαλομίτα (πολύ ζουμερό και νόστιμο κομμάτι
της μοσχαρίσιας σπάλας, τέλειο για κοκκινιστό), σε μέτριους κύβους
•
400 γρ. κρεμμύδι, σε ψιλό καρέ
•
2 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες
•
1½ κιλό ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες
•
400 ml ζωμός κότας ή νερό
•
1 φύλλο δάφνης, φρέσκο ή ξερό
•
2 κλωνάρια φρέσκιας ρίγανης
•
2 κόκκοι μπαχάρι + 1/2 ξυλάκι κανέλας τα φύλλα από 1/4
μάτσο φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένα
•
20 ml ελαιόλαδο + 60 ml αγουρέλαιο, για το σερβίρισμα
•
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
1. Το κρέας πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το σκουπίζω καλά
με χαρτί, να είναι τελείως στεγνό. Έτσι θα ροδίσει καλύτερα, κάτι που θα
ανεβάσει τη νοστιμιά του κοκκινιστού.
2 Έπειτα το αλατίζω. Διαλέγω μια φαρδιά και βαριά, στιβαρή κατσαρόλα.
Το μαγείρεμα του κοκκινιστού δεν είναι βιαστική δουλειά, θέλει την
ώρα του και την υπομονή του για να γίνει το φαγητό σωστά. Η βαριά
κατσαρόλα συγκρατεί τη θερμότητα, τη διαχέει ομοιόμορφα και
σιγομαγειρεύει καλύτερα το κρέας.
3. Ζεσταίνω τα 20 ml λάδι σε δυνατή φωτιά και τσιγαρίζω το κρέας, σε
δόσεις, μέχρι να ροδίσει καλά από όλες τις πλευρές, να κάνει κρούστα:
εκεί είναι όλη η νοστιμιά.
4. Δεν στιβάζουμε όλο το κρέας στην κατσαρόλα, γιατί θα ρίξει τη
θερμοκρασία του σκεύους και δεν θα ροδίσει, αντιθέτως θα βράσει μες
στα ζουμιά του.
5. Το βγάζω με τρυπητή κουτάλα και το αφή- νω σε μια πιατέλα.
6. Ρίχνω τα κρεμμύδια στην κατσαρόλα, στα νόστιμα καμένα υπολείματα
από το τσιγάρισμα του κρέατος, και τα τσιγα- ρίζω με λίγο αλάτι για
7-8 λεπτά, σε μέτρια φωτιά, μέχρι να ροδίσουν, να είναι έτοιμα να
καραμελώσουν και να βγάλουν τη γλύκα τους.
7. Ρίχνω και το σκόρδο και σοτάρω για 1/2 λεπτό, να ζεσταθεί και να
βγάλει το άρωμά του.
8. Ρίχνω και τη φρέσκια ντομάτα. Φρέσκια και ώριμη, τώρα που ακόμη
είναι η εποχή της. Το κοκκινιστό θέλει την αψάδα της φρέσκιας ντομάτας.
Δεν «διορθώνω» τη γεύση ποτέ προσθέτοντας ζάχαρη, θέλω
στο κοκκινιστό να αποτυπωθεί ατόφια η γλυκόξινη νοστιμιά της.
9. Μαγειρεύω για 10 λεπτά, να πάρει μια καλή βράση, ξαναρίχνω
το κρέας με τα ζουμιά που θα έχει αφήσει στο πιάτο και προσθέτω
τον ζωμό, τη δάφνη, τη ρίγανη, το μπαχάρι, την κανέλα και αλατοπίπερο.
Ο συνδυασμός αυτών των μπαχαρικών είναι, κατά τη γνώμη μου,
ο ιδανικότερος για κοκκινιστό. Τρίβω τον πάτο της κατσαρόλας να
διαλυθούν στα υγρά τυχόν καμένα υλικά από το τσιγάρισμα. Όλα αυτά
είναι στοιχεία νοστιμιάς.
10. Όταν το φαγητό αρχίσει να βράζει, ξαφρίζω με μια μικρή κουτάλα για
10-15 λεπτά - αν μείνει ο αφρός, θα αφήσει στο φαγητό βαριά μυρωδιά.
11. Χαμηλώνω τη φωτιά τόσο ώστε η σάλτσα να βράζει πολύ απαλά, να
σκάνε αραιά και πού φουσκάλες στην επιφάνειά της - να κάνουν «πλοπ
πλοπ». Σκεπάζω την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύω για περίπου 2 ώρες.
12. Το καλό κοκκινιστό θέλει υπομονή. Μπορεί να πάρει και 2½ ώρες,
εξαρτάται από το κρέας, δεν είναι το ίδιο κάθε φορά. Πότε πότε ρίχνω μια
ματιά και ανακατεύω μην τυχόν αρπάξει, αλλά σε γενικές γραμμές είναι
ξεκούραστο φαΐ, δεν χρειάζεται να είσαι από πάνω του όλη την ώρα.
13. Στο μεταξύ ετοιμάζω τη σαλάτα (ντομάτα πάντα δίπλα στο
κοκκινιστό) και πατάτες τηγανητές - θα τις τηγανίσω τελευταία στιγμή,
αλλά πρέπει να καθαριστούν και να κοπούν.
14. Ξεσκεπάζω και δοκιμάζω το κρέας, πρέπει να έχει μαλακώσει τόσο,
που να κόβεται εύκολα με το πιρούνι. Αν σε αυτή τη φάση το ζουμί είναι
αραιό, βγάζω το κρέας και βράζω για λίγα λεπτά, σε πιο δυνατή φωτιά,
μέχρι να δέσει η σάλτσα - δεν χρειάζεται να είναι πολύ πηχτή, καλό είναι
να έχει τα ζουμάκια της.
15. Τραβάω το φαγητό από το μάτι, ρίχνω τον δυόσμο και
αλατοπιπερώνω. Φρέσκο δυόσμο όμως, για δροσιά στο στόμα και δυνατό
άρωμα.
16. Αφήνω το φαγητό να ξεκουραστεί για 10 λεπτά και σερβίρω,
προσθέτοντας καλό αγουρόλαδο σε κάθε πιάτο. Αποφεύγω πολύ λάδι στο
τσιγάρισμα, το προτιμώ στο τέλος, για να δώσει μια πικάντικη, αψιά νότα
στο φαγητό.
17. Σερβίρω με τηγανητές πατάτες και ντοματοσαλάτα με κάππαρη και
ξινομυζήθρα

Σπανακόρυζο με πέστο άνηθου και καρύδια
Το κλασικό μας σπανακόρυζο, αυτό το κορυφαίο λαδερό μας
μεταμορφώνεται με αυτό το μυρωδάτο πέστο με άνηθο και εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο σε φίνο πιάτο, που στέκεται και στο πιο επίσημο
τραπέζι.
Φωτογραφία: Shutterstock
Υλικά
Μερίδες: 4 - 5
Για το σπανακόρυζο
•
700 γρ. σπανάκι, καθαρισμένο, ψιλοκομμένο
•
2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
•
1 φλιτζ. τσαγιού ρύζι Καρολίνα
•
80 ml Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Άλτις Παραδοσιακό
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
χυμός από 1 λεμόνι (ή όσο μας αρέσει)
Για το πέστο άνηθου
•
1 μεγάλο ματσάκι άνηθο (χωρίς τα κοτσάνια), ψιλοκομμένο
•
1 φλιτζ. τσαγιού καρυδόψιχα
•
200 ml Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Άλτις Παραδοσιακό
•
2 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες
•
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία Σπανακόρυζο
1. Σοτάρουμε στο ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά, τα κρεμμύδια για 5 λεπτά.
2. Ρίχνουμε το σπανάκι και σοτάρουμε για 6-8 λεπτά, μέχρι να πέσει ο
όγκος του.
3. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λαδωθεί.
Ρίχνουμε 400 ml νερό και αλατοπίπερο και μαγειρεύουμε για περίπου 20
λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι.
4. Αποσύρουμε από τη φωτιά και περιχύνουμε με τον λεμονοχυμό.
Πέστο άνηθου με καρύδια
1. Χτυπάμε στον πολυκόφτη όλα τα υλικά για το πέστο μέχρι να φτιάξουμε
μια λεία σάλτσα.
2. Περιχύνουμε το σπανακόρυζο, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε
gastronomos.gr

Seismic upgrades and repairs US senator Menendez criticizes Turkey under Erdogan
start Wednesday on Cambie
Street Bridge
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City of Vancouver
August 23, 2021
Starting Wednesday, August 25, the City will start making important
structural repairs as part of a complete seismic retrofit and upgrade,
along with lighting upgrades, to the Cambie Street Bridge. We are
asking drivers, transit users, cyclists and pedestrians to plan ahead,
use alternate routes and to expect delays between August and December 2021.
Work will begin with the installation of new lighting along the
bridge. This work will require small areas of the bridge to be intermittently closed as crews replace each lamp.
The main bridge deck work will start in early September and will
require closing the sidewalk and cycle lane on one side. Walking and
cycling access will remain in place on the non-working side of the
bridge. During this early stage of work, drivers will continue to have
two travel lanes in each direction.
As work progresses, we will notify drivers via electronic signage and
social media of changing traffic impacts and install detour signs for
people who walk, bike and roll.
Upcoming work includes:
•

Lighting upgrades

•

Bridge deck repairs (September to December 2021)

•

South pedestrian staircase repairs

•
Seismic upgrades under the south side of the bridge (August
to spring 2022)

Traffic impacts from September to December
Driving:
*

Reduced vehicle speeds

*
A minimum of two lanes in each direction will generally be
maintained (with periods where lanes will be reduced to one in each
direction)
*

Temporary closures of on/off ramps when required

Walking/Cycling:
*
Intermittent pedestrian and bike detours will be in place.
Both modes will be diverted to opposite side of the bridge
*
During west side bike lane closure the east side path will
become a shared pedestrian-bike facility
*
During east side bike lane closure the west side bike lane
will become a bi-directional bike facility
Throughout construction, traffic lanes, pedestrian facilities, and
bike facilities will be opened to the travelling public whenever it’s
feasible to do so.
Background
Built in 1985, the Cambie Street Bridge was constructed before
the introduction of more stringent and comprehensive earthquake
requirements in the Canadian Highway Bridge Design Code.
As such, the City is planning a complete seismic retrofit and rehabilitation of the bridge to ensure it continues to offer a safe means
of transportation for the public. Similar work has been underway
on the Granville Bridge, which is scheduled to be completed by
mid-September. The Cambie Street Bridge deck work is scheduled
to be completed in December 2021, and the work under the bridge is
scheduled to be completed by end of spring 2022.
For more information, visit Vancouver.ca/cambie-upgrades.

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΟΥ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΙΤΗΣ
604-435-4580

US Senator Bob Menendez, chairman of the Senate Foreign Relations Committee speaks after he awarded with the Grand
Cross of the Order of the Redeemer by Greek President Katerina Sakellaropoulou at the Presidential Palace in Athens, Friday. [Thanassis Stavrakis/AP]

Elena Becatoros
27.08.2021

Chairman of the US Senate Foreign Relations Committee Bob Menendez, speaking during a
visit to Athens Friday, criticized Turkey, saying its current leadership is not committed to the
principles of democracy and rule of law.
Menendez, the Democratic senator from New Jersey, is in Greece to attend events celebrating
Greece’s 200th anniversary of independence from the Ottoman Empire, from which the Turkish republic emerged.
“We all aspire for a Turkey that is a bridge between east and west, a strong NATO ally, a secular government committed to the principles of democracy and rule of law,” Menendez said
in brief statements after meeting with Greek Foreign Minister Nikos Dendias. “Unfortunately,
under (Turkish) President (Recep Tayyip) Erdogan that has not been the reality, so we must
deal with the reality that we have.”
Neighbors and fellow NATO members Greece and Turkey have long been at odds over a series of disputes, including territorial rights in the Aegean Sea that separates the two countries,
and over energy exploration rights in the eastern Mediterranean. Relations have been tense
over the past year, particularly over exploratory drilling rights in the Mediterranean areas
Greece claims as its own exclusive economic zone.
“Turkey has issued, in violation of all rules of law, a threat of war against Greece if it exercises its inalienable right for the expansion of territorial waters of (its) islands,” Dendias said in
his remarks. “It is the only country in the international community that has issued a threat of
war, casus belli, against another country.”
Reporters were not allowed to be present for the statements and the two did not take any questions from the press.
Greece says it maintains its right to extend its territorial waters from the current six to 12 nautical miles around its Aegean islands. Turkey has said such a move would constitute a cause
for war, arguing it would block its own access to the Aegean. In January, Greek parliament
voted to extend its waters along its western coastline, on the other side of the country, to 12
miles.
Greece’s western coastline faces Italy and borders Albania at its northern tip. But the expansion was aimed at asserting the country’s right to implement the United Nations Convention
on the Law of the Sea, which set the 12-mile limit in 1982.
“We believe in the context of international law, so therefore we believe that each country’s
rights and its exclusive economic zones need to be observed. We believe that when there’s
conflict, different issues, they need to be resolved under the rule of law and in the appropriate
forums and not by force,” Menendez said. [AP]
kathimerini

Opening a special account for the deposit of donations to support the fire victims in
Greece

A special account entitled “State Aid Account - Individual Contributions” of Law 4797/2021 (A ‘66)
was opened yesterday at the Bank of Greece, following the order of the Minister of Finance, to which
donations can be submitted for the financing of support programs and actions and aid to those affected by natural disasters, such as the large fires that hit areas of our country.
The IBAN code of the special account is: GR 9501000230000002341227461.
According to a statement from the Ministry of Finance, “In the extremely difficult conditions that our
country is experiencing once again, with our fellow citizens being tested hard and the catastrophic
consequences of climate change already being felt, globally, the State has mobilized first, as it should,
all available domestic and European resources for the immediate compensation and support of
households and businesses affected by fires, initially, and the strengthening of Civil Protection and the
restoration of the country’s natural wealth, then.
In this context, and with the aim of the immediate possible relief of our fellow citizens, we proceeded to the submission of an additional budget of 500 million euros, by speeding up the procedures, to
compensate every fire victim in any part of the country, while at the same time, we are launching the
best Utilization of all available European funds, amounting to 16 billion euros by 2027, for adaptation
to climate change and green transition
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Ο ελληνικός απολογισμός της Παρασκευής
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες:
“Χάλκινη” η Σταματοπούλου
03-09-2021

Η αυλαία στην κολύμβηση
των Παραολυμπιακών
Αγώνων του Τόκιο «έπεσε»
με την κατάκτηση του
χάλκινου μεταλλίου από την
Αλεξάνδρα Σταματοπούλου
στα 50μ. ύπτιο S4, για την
Ελλάδα.
Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου
πραγματοποίησε
εντυπωσιακή εμφάνιση και
στο τελικό των 50 μέτρων
ύπτιο S4 και κατάφερε να
πάρει το χάλκινο μετάλλιο.
Η Ελληνίδα κολυμβήτρια
επιβεβαίωσε ότι είναι φαβορί
για ένα μετάλλιο μετά το
πανελλήνιο ρεκόρ, που
σημείωσε στην προκριματική
σειρά.
Στον τελικό η Σταματπούλου
ολοκλήρωσε τον αγώνα της
στην τρίτη θέση με χρόνο
49.63. Η πρωταθλήτρια μας
βρέθηκε πίσω μόνο από
τις Κινέζες Λιου και Ζιου,
οι οποίες πήραν την πρώτη
και δεύτερη θέση αντίστοιχα.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια,
η οποία στα προκριματικά
είχε την δεύτερη καλύτερη
επίδοση, σημειώνοντας
μάλιστα και νέο πανελλήνιο
ρεκόρ. Το προηγούμενο 52.67
ήταν από τις 12 Σεπτεμβρίου
2019 στο Λονδίνο. Στον
τελικό κάλυψε την απόσταση
σε 49.63 που της χάρισε
μια θέση στο βάθρο των
νικητριών.
Αυτό ήταν το ένατο μετάλλιο
για την Ελλάδα και είναι
γεγονός ότι πήρε
την πρώτη θέση στην πρώτη
προκριματική σειρά με χρόνο
48.36. Χρόνος καλύτερος από
αυτόν στον τελικό.
Έως τώρα, είναι το 9ο
μετάλλιο στο Τόκιο και
το τρίτο στο άθλημα
της κολύμβησης μετά
απ` αυτά των Αντώνη
Τσαπατάκη και Δημοσθένη
Μιχαλεντζάκη Παράλληλα,
αυτό είναι το πρώτο
μετάλλιο για την ελληνική
γυναικεία κολύμβηση σε
Παραολυμπιακούς Αγώνες,
μετά το «Αθήνα 2004».

ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Ο ΣΤΕΦAΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΤΟ ΑΚΟΝΤΙΟ
Την τέταρτη θέση κατέλαβε
ο Μανώλης Στεφανουδάκης
στο ακόντιο F54. Ο Έλληνας
Παραολυμπιονίκης είχε
καλύτερη βολή στα 30.45
μέτρα, επίδοση που του
έδωσε την τέταρτη θέση.
«Το τελικό αποτέλεσμα
του αγώνα μου έχει αφήσει
μια γλυκόπικρη γεύση.
Γλυκιά γιατί καταφέραμε να
εκπροσωπήσουμε την χώρα
μας, το νησί μας,τον τόπο
μας για τρίτη συνεχόμενη
Παραολυμπιάδα και
πραγματικά δώσαμε μια
πάρα πολύ δυνατή μάχη,που
αυτή η μάχη μας κατέταξε
στην τέταρτη θέση στους
Παραολυμπιακούς αγώνες,
ξέροντας ότι όλο αυτό δεν
είναι λίγο. Από την άλλη
η πικρή γεύση που δεν
καταφέραμε να βρεθούμε
στο βάθρο και να φέρουμε
ένα ακόμα Παραολυμπιακό
μετάλλιο στην χώρα μας
αλλά και το νησί μας»,
δήλωσε ο Παραολυμπιονίκης
Μανώλης Στεφανουδάκης.
ΠΕΜΠΤΟΣ
Ο ΣΕΒΔΙΚΑΛΗΣ
ΣΤΑ 400μ. ΟΓΔΟΟΣ
Ο ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Εντυπωσιακός ήταν
ο Γιάννης Σεβδικαλής στον
τελικό των 400 μέτρων
T62. Ο Έλληνας αθλητής
πραγματοποίησε εξαιρετική
εμφάνιση και τερμάτισε
στην πέμπτη θέση με χρόνο
52.51. Η επίδοση του
αποτελεί νέο Πανελλήνιο
ρεκόρ. Εξαιρετικός ήταν και
ο Στέλιος Μαλακόπουλος.
Ο Έλληνας πρωταθλητής
ολοκλήρωσε τον αγώνα
στην όγδοη θέση με 56,75,
κάνοντας παράλληλα νέο
ατομικό ρεκόρ.
ΕΚΤΗ Η ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ
Την έκτη θέση κατέλαβε
η Στέλλα Σμαραγδή στον

τελικό του άλματος εις μήκος
Τ47. Η Ελληνίδα αθλήτρια
είχε καλύτερο άλμα στα
5.19 μέτρα και της χάρισε
την έκτη θέση στον τελικό.
Πολλά συγχαρητήρια Στέλλα
για την εκπληκτική σου
προσπάθεια!

Ποινική δίωξη στον Σεμέδο για ομαδικό
βιασμό: Ο ποδοσφαιριστής αρνείται
ότι βίασε τη 17χρονη

ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΒΟCCIA BC3
Η Ελλάδα στα ζευγάρια
κατάφερε να προκριθεί στα
ημιτελικά μετά τη νίκη της
επί της Νότιας Κορέας. Η
ομάδα μας, που αποτελείται
από τους Πολυχρονίδη,
Ντέντα και Πυργιώτη,
επικράτησε της ομάδας της
Νότιας Κορέας με 3-2 και
πήρε το εισιτήριο για την
ημιτελική φάση. Η Ελλάδα
στον όμιλο της είχε συνολικά
τρεις νίκες σε τέσσερις
αγώνες.
ΔEKATH ΠΕΜΠΤΗ
ΘΕΣΗ ΠΗΡΕ
Ο ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ
Ο Σωτήρης Γαλόγαυρος
κατέλαβε την 15η θέση στα
προκριματικά των 50 μέτρων
ελεύθερο τουφέκι τριών
στάσεων R7 SH1. Ο Έλληνας
αθλητής πραγματοποίησε
εξαιρετική εμφάνιση και
τελείωσε τον αγώνα με 1131
βαθμούς, έξι λιγότερους
από το δικό του Πανελλήνιο
Ρεκόρ (1137).
ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΥ
Αντίθετα, εκτός τελικού
έμειναν οι Δημοσθένης
Μιχαλεντζάκης και Ιωάννης
Κωστάκης στα 100μ.
πεταλούδα S8 και τα 200μ.
ελεύθερο S3. Ο κολυμβητής
από τον Έβρο, με 1:05.69
είχε τον 9ο καλύτερο χρόνο
των προκριματικών, ενώ
ο Κωστάκης, με 4:31.22,
σημείωσε την 12η επίδοση.
Πηγή:ertnews.gr

Ο παίκτης του Ολυμπιακού Ρουμπεν Σεμέδο (Δ) κατά τη διάρκεια
του αγώνα Ολυμπιακός- Βόλος. Ο ποδοσφαιριστής αρνείται
τις κατηγορίες για βιασμό. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ

30/08/2021
Ποινική δίωξη για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού (άρθρο
336 παρ.3 ΠΚ) ασκήθηκε σε βάρος του 27χρονου πορτογάλου
ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Ρούμπεν Σεμέδο.
Ο ποδοσφαιριστής είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία 17χρονης.
Την ίδια στιγμή, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 40χρονο
Νιγηριανό που καταγγέλθηκε επίσης για το ίδιο αδίκημα.
Ο ποδοσφαιριστής που αρνείται ότι βίασε την 17χρονη, αύριο
το πρωί (31-08-2021) θα δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή,
για την κατηγορία του βιασμού από κοινού.
Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο ποδοσφαιριστής αρνείται
όσα του αποδίδονται και φέρεται να επικαλείται στοιχεία που
ενισχύουν την θέση του.
Ο δικηγόρος, κ. Σταύρος Γεωργόπουλος, που εκπροσωπεί
τον κατηγορούμενο, δήλωσε πως ο εντολέας του αρνείται
την κατηγορία και τόνισε πως «όταν καταγγέλλουμε κάτι θα
πρέπει να υποστηρίζεται και από κάποια συμπεριφορά. Υπάρχουν
στοιχεία ακλόνητα που αποκλείουν την καταγγελία». Επεσήμανε
επίσης, πως η καταγγέλλουσα είπε στον ποδοσφαιριστή πως είναι
19 ετών, συμπληρώνοντας πως «αν τη δείτε και εσείς θα μου πείτε
αν μοιάζει με 17 ή 23-24 ετών. Πρόκειται για μία παρέα που ήταν
μαζί επί 15 ώρες, είναι αδιανόητο να καταγγέλθηκαν αυτά τα
πράγματα».
Ανέφερε δε στους δημοσιογράφους, πως «όταν αποχωρήσουμε
από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετανιωμένος που εκτέθηκα,
να σας καταγγείλω ότι πήρατε τη δήλωση μου με βία».
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθήνα, Ελλάδα
hellasjournal.com

Επίσημο: O Ρονάλντο επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ
27.08.2021
Παίκτης της Μάντσεστερ
Γιουνάϊτεντ είναι και επισήμως ο
Κριστιάνο Ρονάλντο.
Στην ανακοίνωση του κλαμπ
αναφέρεται:
«Η Manchester United με χαρά
επιβεβαιώνει ότι το κλαμπ ήρθε
σε συμφωνία με τη Γιουβέντους
για τη μεταγραφή του Κριστιάνο
Ρονάλντο.
Ο Κριστιάνο, πέντε φορές κάτοχος
της Χρυσής Μπάλας, έχει μέχρι
σήμερα κερδίσει 30 τίτλους στην
καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων πέντε κυπέλων Champions League, τεσσάρων διηπειρωτικών, επτά
πρωταθλημάτων στην Αγγλία, την Ισπανία και την Ιταλία καθώς και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
με την Πορτογαλία.
Στην πρώτη του θητεία στην Μάντσεστερ (σσ: 2003 – 2009), ο Ρονάλντο είχε πετύχει 118 γκολ σε 292
αγώνες.
Ολοι στο κλαμπ ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον Κριστιάνο ξανά στο Μάντσεστερ».
Οικονομικές λεπτομέρειες της μεταγραφής δεν έχουν ανακοινωθεί, σύμφωνα όμως με ρεπορτάζ στον
βρετανικό και ιταλικό Τύπο, η Μάντσεστερ απέσπασε την υπογραφή του με 25 εκατομύρια ευρώ».
Η μεταγραφή Ρονάλντο εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα «θρίλερ» του καλοκαιριού, καθώς μέχρι
προ ολίγων ωρών ο πρώην ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους θεωρείτο ότι όδευε προς την Μάντσεστερ
Σίτυ.
Kathimerini.gr

Οι εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου 2021
Οι καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές
του 2021 θα διεξαχθούν
στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, για την εκλογή
μελών της Βουλής των Κοινοτήτων
στο 44ο Καναδικό Κοινοβούλιο.
Πρόκειται για τις αποφάσεις που παίρνουμε μαζί
ως Καναδοί – αποφάσεις για το πού θέλουμε
να πάμε τους επόμενους μήνες και χρόνια και
τι μπορούμε να επιτύχουμε όλοι για το μέλλον μας.
Και αυτές οι συγκεκριμένες εκλογές θα είναι μια
από τις πιο σημαντικές της ζωής μας. Οι Καναδοί
έχουν μια σημαντική επιλογή να κάνουν στις 20
Σεπτεμβρίου - Μεταξύ ενός πραγματικού σχεδίου
για την ολοκλήρωση του αγώνα κατά
του COVID-19 και για να συνεχίσουν να προωθούν
τον Καναδά, ψηφίζοντας το κόμμα που θα οδηγήσει
τη χώρα στην πρόοδο και την ανάπτυξη αφίνοντας
πίσω τη διχαστική πολιτική και περικοπές σε
υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται οι Καναδοί πολίτες.
Οι αποφάσεις που παίρνουμε στις 20 Σεπτεμβρίου
2021 θα καθορίσουν τον Καναδά για τις μελλοντικές
γενιές.
Η εφημερίδα “Vancouver Sun” έγραφε ότι αν
οι κάτοικοι της Βρεατανικής Κολομβίας μπορούσαν
να επιλέξουν έναν ομοσπονδιακό πολιτικό ηγέτη για
να καθίσουν σε δείπνο, θα ήταν μια απόφαση πολύ
πλησίον μεταξύ του Jagmeet Singh του NDP και
του Φιλελεύθερου Ηγέτη Τζάστιν Τρουντό, σύμφωνα
με έρευνα της δημοσκοπικής εταιρείας Leger.
Το 26 τοις εκατό των ερωτηθέντων
στη δημοσκόπηση leger, αποκλειστικά για το Postmedia News, κατέταξε τον Σινγκ ως τον ηγέτη
με τον οποίο θα ήθελαν περισσότερο να δειπνήσουν,
ακολουθούμενος από τον Τρουντό με 25 τοις εκατό.
Ο συντηρητικός ηγέτης Erin O’Toole κατέλαβε
την τρίτη θέση με 14 τοις εκατό και η Annamie Paul
των Πρασίνων ήταν τέταρτη στα έξι, αλλά τόσο
η Paul όσο και ο O’Toole ήταν επίσης οι ηγέτες
με τους λιγότερο εξοικειωμένους ψηφοφόρους.
Στη συνέχεια, το 29 τοις εκατό των ερωτηθέντων
σημείωσε το πλαίσιο “δεν ξέρω” στη δημοσκόπηση
του διαδικτυακού πάνελ της Leger, υποδεικνύοντας
ένα σημαντικό αναποφάσιστο τμήμα του πληθυσμού.
Σήμερα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι εκλογές
κύριο λόγω παίζουν οι κρίσεις που προέρχονται
περισσότερο από εξωτερικά αίτια όπως η πανδημία
COVIT-!9, η κλιματική αλλαγή, μεγάλης κλίμακας
φαινόμενα τα οποία ακόμα και τα μεγαλύτερα και
πλουσιότερα κράτη δυσκολεύονται να
τα αντιμετοπίσουν γι’ αυτό τα κόμματα
αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση και
προσπαθούν να αναδείξουν τις κυβερνητικές
αδυναμίες, υποσχόμενες ότι οι ίδιες θα μπορέσουν
στο μέλλον να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με
καλύτερη και μεγαλύτερη αποτελεσμτικότητα.
Τα πράγματα δεν είναι έτσι, διότι όταν οι κρίσεις
προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες και
τυρανούν το κράτος δεν είναι λάθος της ίδιας
της κυβέρνησης. Το μέγεθος της ζημιάς είναι τόσο
μεγάλο που πλήττει το κόμμα που κυβερνά και ας έχει
κάνει το ανθρωπίνως δυνατό για να
τα αντιμετωπίσει.
Γι’ αυτό αν βγάλουμε απέξω τους ψηφορόρους που
θα ψηφίσουν για ιδεολογικούς ή συναισθηματικούς
λόγους, οι υπόλοιποι ψηφίζουν με λογικό τρόπο.
Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
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!!!»
***
Ένας Κρητίκαρος έκανε γιο
και πάει στο καφενείο….
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;»
***
Ο Χριστός στα Ζωνιανά
Αποφασίζει ένα βράδυ
ο Χριστός να επισκεφτεί τα
Ζωνιανά στην Κρήτη. Χτυπάει
µια πόρτα, του ανοίγουν.
-Καλώς τονε, τον σύντεκνο.
Κάτσε να ξεκουραστείς.
-Ξέρετε εγώ είµαι ο ……. -Εδώ
πρώτα καθόµαστε και µετά
συστηνόµαστε. Τι να κάνει
ο Χριστός κάθεται. -Βάλε µωρή
Ελένη να φάµε. -Μα ξέρετε εγώ
είμαι ο ……. -Εδώ πρώτα τρώμε
και μετά συστηνόμαστε. Τι να

κάνει ο Χριστός τρώει. -Φέρε
μωρή Ελένη το ρακί να πιούμε
που ΄ρθε ο ξένος. -Μα ξέρετε
εγώ είμαι ο ……. -Εδώ πρώτα
πίνουμε και μετά συστηνόμαστε.
Τι να κάνει ο Χριστός κατεβάζει
τις ρακιές του. -Φέρε μωρέ
Σήφη τη νέα σοδειά να
την δοκιμάσουµε. -Μα ξέρετε
εγώ είμαι ο ……. -Εδώ
πρώτα καπνίζουμε και μετά
συστηνόµαστε. Τι να κάνει
ο Χριστός κατεβάζει δυο
τζούρες. -Και τώρα ωρέ
σύντεκνε ποιός είσαι του λόου
σου; -Είμαι ο Ιησούς Χριστός.
-Στο ΄πα μωρέ Σήφη, οφέτος
η σοδειά είναι άπαιχτη!!!
***
Τρεις φίλοι συζητάνε για
τις γυναίκες τους
Τρεις φίλοι συζητάνε για
τις γυναίκες τους κ για το πως
μπορούν να τις κάνουν να μην
γκρινιάζουν. Λέει ο πρώτος
– Εγώ παιδιά πέρσι την πήγα
Παρίσι και φέτος λέω να
την πάω Λονδίνο.
Ο δεύτερος – Εγώ πέρσι την
πήγα Ν.Υόρκη και φέτος λέω
να την πάω Λ.Άντζελες… Εσύ
Μανωλιό; (λένε στον τρίτο και
κρητικό της παρέας)
– Εγώ μωρέ κοπέλια την πήγα
σ’ένα σπιτάκι ερημικό απάν
στον Ψηλορείτη!” – Και φέτος;
– Εφέτος λέω να πάω να
την πάρω!!!”
***
Ο σύλλογος φορτηγατζήδων
γυρνούσε…
Ο σύλλογος φορτηγατζήδων
γυρνούσε στις γειτονιές κι
έλεγε τα κάλαντα. Φτάνουν
στο σπίτι μιας ξανθιάς κι αφού
της τα είπαν, πήρε έναν-έναν
τους φορτηγατζήδες στην
κρεβατοκάμαρα… αλλά όταν
έφτασε η ώρα του προέδρου
του έδωσε ένα δεκάευρω. Ο
πρόεδρος απογοητεύτηκε και της
είπε: «Μα καλά, τους άλλους
τους περιποιήθηκες τόσο… κι
εμένα μόνο ένα δεκάευρω;»
Και απαντάει η ξανθιά: «Αχ,
έτσι μου ‘πε ο σύζυγός μου να
κάνω!» «Δηλαδή, τι ακριβώς
σου είπε να κάνεις;» ρώτησε ο
πρόεδρος ξαφνιασμένος.
«Να μου είπε: “αν έρθει
ο σύλλογος για τα κάλαντα δώσε
στον πρόεδρο 10 ευρώ και τους
άλλους γ@μησέ τους”!»
***
Ο Πετράκης είναι ένα πολύ
ζωηρό παιδί που κάνει διαρκώς
αταξίες στην τάξη και βρίζει
άσχημα.
Η δασκάλα του σκέφτηκε να
διοργανώσει στο σχολείο ένα
αποκριάτικο πάρτι μήπως
και εκτονωθεί ο Πετράκης
και βρουν λίγη ηρεμία. Το
ανακοινώνει λοιπόν στα
παιδιά και τους τονίζει ότι
δεν χρειάζεται να αγοράσουν
στολές, αλλά να φτιάξουν
κάτι μόνοι τους, ώστε να
απασχολήσουν το μυαλό τους
λίγο δημιουργικά. Φτάνει η
τσικνοπέμπτη κι έρχονται
όλα τα παιδιά στο σχολείο
μεταμφιεσμένα. Αρχίζει η
δασκάλα και ρωτάει τα παιδιά
ένα ένα τι ντύθηκαν: «Αννούλα
για πες μας εσύ τι ντύθηκες;»
«Έβαλα ένα κόκκινο φόρεμα
που είχα, πήρα κι ένα καλαθάκι
της μαμάς μου και ντύθηκα
Κοκκινοσκουφίτσα!» «Μπράβο
παιδί μου! Εσύ Γιωργάκη;»
«Εγώ πήρα τα εργαλεία του
μπαμπά μου και ντύθηκα
μάστορας!» «Τέλεια! Ωραία
ιδέα!»
Πάει να ρωτήσει τον επόμενο
και μπαίνει μέσα ο Πετράκης
καθυστερημένα. Τον βλέπει
η δασκάλα γυμνό με ένα ποτήρι
νερό στο χέρι κι ένα μικρό

ταψί στο κεφάλι με αναμμένα
κάρβουνα. «Μα καλά βρε
Πετράκη, εσύ τώρα πάλι τι
ντύθηκες;» Και της απαντάει
κρατώντας το μόριό του:
«Ναργιλές κυρία! Θέλετε μια
τζούρα;»
***
Αστείες κρητικές μαντινάδες
για πεθερές…
Τσι πεθεράς µου εδάγκωσε
το πόδα ένα λιακόνι και το
λιακόνι εψόφησε κι εκείνη ζεί
ακόµη!
***
Την πεθερά µου έßαλα ψηλά
στονΨηλορείτη να τηνε
ßλέπουν οι οχτροί να µην
πατούν στην Κρήτη. … Άµε να
πεις τση µάνας σου, να κόψει
τα κουµάντα, να πάει να δίνει
διαταγές, στο-ε-δικό τζη άντρα.
… Θε µου µεγαλοδύναµε,
πάρε τη πεθερά µου, κι εγώ θα
γράψω στσ´εκκλησιές, ότί ´χω
στ´όνοµά µου.
… Την πεθερα µου οψες αργα
στον υπνο µου την ειδα και
θαρουνα πως παλευα µε
την λερναια υδρα.
… Όταν κοντά στο σπίτι µου
η πεθερά ζυγώνει, µε πιάνει σοκ
αλλεργικό και παίρνω κορτιζόνη
… Κακό είναι συναπάντηµα, να
δεις παπά µπροστά σου, µα πιό
κακό είναι το πρωί, να δεις την
πεθερά σου.
… Εγώ είδα και τον χάροντα µα
εµένα δεν µε νοιάζει το µόνο
που κατάλαßα της πεθεράς µου
µοιάζει!
***
Ο μπαμπάς του Τοτού είχε
τρελαθεί από τα ψέματα του
γιου του και αγοράζει ένα…
Ο μπαμπάς του Τοτού είχε
τρελαθεί από τα ψέματα
του γιου του και αγοράζει
ένα πανάκριβο ρομπότ της
αλήθειας, που όταν έλεγες
ψέματα σε χαστούκιζε. Μια
μέρα, λοιπόν, ο Τοτός γυρίζει
αργά στο σπίτι και ρωτάει ο
πατέρας: «Τοτέ γιατί άργησες;»
«Ένας φίλος μου τράκαρε με
το ποδήλατο και πήγα στο
νοσοκομείο να τον δω» λέει
ο Τοτός.
Το ρομπότ ενεργοποιήθηκε
στο ψέμα, πήγε και του έριξε
ένα χαστούκι. «Τοτέ μη λες
ψέματα και πες μου γιατί
άργησες;» επιμένει ο πατέρας.
«Ήμουν στο σπίτι του Γιαννάκη
και διαβάζαμε» λέει ο Τοτός.
Το ρομπότ ενεργοποιείται ξανά
και πάει και ρίχνει και πάλι ένα
χαστούκι στον Τοτό. «Τοτέ πες
την αλήθεια;» ξαναλέει
ο πατέρας. «Καλά, καλά,
βλέπαμε μία…. τσόντα…» λέει
ο Τοτός.
«Ντροπή σου Τοτέ, εγώ στην
ηλικία σου, ποτέ δεν έβλεπα
ανήθικες ταινίες..»
Ενεργοποιείται το ρομπότ
και ρίχνει ένα χαστούκι στον
πατέρα.
Η μητέρα του Τοτού που τα
παρακολουθούσε όλα αυτά, λέει
ειρωνικά στον άντρα της: «Ε,
βέβαια, τι περίμενες να κάνει!!
Γιος σου είναι….»
Γυρίζει το ρομπότ και ρίχνει και
σ’ αυτήν ένα χαστούκι…
Πηγή: https://www.poly-gelio.
gr/rompot-totos-anekdota/
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AHEPA Legacy Brick Program update
AHEPA District #26 continues
its legacy Brick Program for the
Greek Orthodox Community of
East Vancouver. The program
will continue until all bricks are
sold!!!! First come first served
so don’t wait for the last minute
AHEPA District #26 made a first
donation from the Brick sales so
far with a presentation of twenty
thousand dollars ($20,000.00) to
the Greek Orthodox Community
of East Vancouve

GOLDEN WEST DISTRICT #26
AHEPA FAMILY
SCHOLARSHIPS 2022
The deadline for filing an application, is December 1, 2021
10 Scholarships Offered

LEGACY BRICK PROJECT
TAX DEDUCTABLE

LARGE

SMALL

$250 BRICK

4X

ER
RG
LA

$1000 BRICK

3 LINES
16 LETTERS / LINE

4 LINES
16 LETTERS / LINE

CONTACT

George Vassilas
778.872.2600 I georgevassilas@gmail.com

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
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:

Pictured ABOVE Left to Right are:
Alex Tsoukalas (Building Committee); Rev. Father Tim Prattas
Sts Nicholas and Demetrios Church; Kostas Nikolaou President
of Greek Orthodox Community East Vancouver; George Vassilas
AHEPA District #26 Governor; Paul Michael AHEPA District Secretary.
AHEPA District #26 launched this program in an effort to support
both Education and Hellenism. We are pleased to attach the list of
donors so far. You still have time to contribute. Act fast to reserve
your spot! Your brick and your name will be attached to the building forever.

AHEPA donation to Camp Met

Please list below:
a) Community organizations, volunteer work, employment information or
church programs in which you are participating.
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

At the most recent AHEPA District #26
Convention (AGM) held on August 11,
2021 the members voted unanimously
to once again support Camp Metamorphosis BC with a donation of three
thousand dollars ($3000) Check presentation includes Father Tim Prattas
Eva Tsolinas & Maria Greco (Camp Met
BC Administrative Team) and AHEPA
District #26 Governor George Vassilas
AHEPA has worked hand in hand with
the Greek Orthodox Archdiocese both
in Canada and in the USA since 1922.
There are many members of AHEPA
who are Archons as well as serving
as permanent members on the Archdiocese of Canada executive. AHEPA
members have contributed volunteer
hours and made significant donations
in order to maintain the Church presence globally. This is something that
AHEPA will continue to do.

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:
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
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.
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Δεκαπενταύγουστος γιορτή της Παναγίας
Στιγμιότυπα από
την Κυριακή 15η
Αυγούστου 2021
από τον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου
Βανκούβερ και
τον Ι.Ν. των Αγίων
Κωνσταντίνου και
Ελένης στο Σούρεη

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!

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

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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Σώστε τους Καλάς από τους Ταλιμπάν: Θρύλοι και πραγματικότητα
για τους «Έλληνες» των Ιμαλαϊων
στρατιωτών. Οι μελέτες που
έγιναν, έδειξαν ότι κανένας από
τους τρεις λαούς δεν δέχτηκε
σημαντική γενετική διείσδυση
από Έλληνες ή άλλους
Ευρωπαίους.

«Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;»:
Η Παναγιά Γοργόνα και
οι ιχθυόμορφες Νεράιδες των
αρχαίων Θρύλων του Αιγαίου
[σπάνια εικόνα, video]

Στην κατά ζεύγη σύγκριση
ανάμεσα σε Έλληνες και
σε καθέναν από τους λαούς
αυτούς, με τη χρήση γενετικών
αποστάσεων, οι χαμηλότερες
τιμές παρατηρήθηκαν μεταξύ
Ελλήνων και Παστούν, συνεπώς
πιο κοντά γενετικά με τους
Έλληνες, είναι οι Παστούν.
Οι σύγχρονοι Έλληνες,
File Photo Γυναίκες Καλάς με τις χαρακτηριστικές φορεσιές τους Screen- έχουν σχετικό ψηλό ποσοστό
shot via YouTube video NORTH PAKISTAN Part 2 – THE KALASH & της γενεαλογικής γραμμής
E-V13. Έρευνες έδειξαν,
CHITRAL VALLEYS, Dimitra Stasinopoulou
ότι η γενεαλογική γραμμή
τελετές τους έχουν πολλά κοινά
E-V13 του χρωμοσώματος
26/08/2021
σημεία με αντίστοιχες αρχαίες
Y, δεν παρατηρήθηκε στους
ελληνικές τελετές και κυρίως
Μπουρούσο και τους Καλάς,
Ανησυχία επικρατεί σε
τα Ελευσίνια και τα Βακχικά
αλλά μόνο στους Παστούν και
ορισμένους κύκλους για το
μάλιστα σε ποσοστό 2%.
αν η αλλαγή καθεστώτος στο
Μυστήρια: θυσία ζώων,
• Η ανάλυση επιμειξίας,
Αφγανιστάν επηρεάσει την τύχη τελετή καθαρμού-εξαγνισμού
ανάμεσα σε Έλληνες και στους
θρησκευτικών της φυλής των
των συμμετεχόντων στην
τρεις λαούς, έδειξε μηδενικές
Καλάς που ζουν στο βόρειο
τελετουργία με νερό ή με ζωμό
τιμές για τους Μπουρούσο και
Πακιστάν και εν μέρει στο
σταφυλιών (Βακχικά Μυστήρια
τους Παστούν και τιμές από
Αφγανιστάν.
προς τιμήν του Διονύσου),
Αν και προστατεύονται με
ράντισμα του ιερού βωμού με το 20% ως 40% για τους Καλάς!
Ωστόσο, η απουσία της
ειδική διάταξη στο Σύνταγμα
αίμα του ζώου, κυκλικοί χοροί
πρόδρομης απλοομάδας E-M35
του Πακιστάν ουδείς μπορεί να
κλπ.
της γενεαλογικής γραμμής
προβλέψει τι θα μπορούσε να
E-V13, παρά το σημαντικό
συμβεί. Όπως για παράδειγμα
Πού ζουν οι Καλάς;
ποσοστό επιμειξίας, δείχνει
το 2009 όταν, οπλοφόροι που
ότι υπάρχει μόνο ενδεχόμενο
εκτιμάται ότι ήταν Ταλιμπάν,
Ένα από τα μυστήρια που
μικρή γενετική συνεισφορά των
απήγαγαν Έλληνα δάσκαλο που
συνδέονται με τον Μέγα
Ελλήνων στους Καλάς.
ζει στην περιοχή και ζητούσαν
Αλέξανδρο και την εκστρατεία
Από τη μοριακή μελέτη των
λύτρα από το ελληνικό ΥΠΕΞ
του στην Ασία, είναι οι Καλάς.
κοινών απλοομάδων Ελλήνων
Παρατηρητές, αναφέρουν
και Παστούν διαπιστώθηκε ότι
ωστόσο ότι σε μία περίοδο
Πρόκειται για μια φυλή που
ο χρόνος μεταλλάξεων που τους
που οι Ταλιμπάν ζητούν μετ’
κατοικούν στο Τσιτράλ, στο
χαρακτηρίζουν, ήταν πριν από
επιτάσεως διεθνή αναγνώριση
ορεινό Πακιστάν, στα σύνορα
και νομιμοποίηση είναι απίθανο
με το Αφγανιστάν. Σήμερα, είναι 2.000-2.500 χρόνια.
να επιδοθούν σε εγκλήματα
περίπου 5.000. Διαφέρουν από
Ο Μέγας Αλέξανδρος,
κατά θρησκευτικών μειονοτήτων τις γειτονικές τους φυλές τόσο
εκστράτευσε στην περιοχή
στο Αφγανιστάν ή και στα
εθνολογικά και κοινωνιολογικά,
πριν 2.350 χρόνια περίπου και
εδάφη του Πακιστάν καθώς τα
όσο και θρησκευτικά, καθώς η
ο Κ. Τριανταφυλλίδης δέχεται
σύνορα σε αυτές τις περιοχές
θρησκεία τους είναι ένα μείγμα
ότι ο χρόνος μεταλλάξεων,
είναι διάτρητα.
ανιμισμού, πολυθεϊσμού και
συμπίπτει με την παρουσία των
πρωτο-ινδουϊσμού.
στρατιωτών του στο σημερινό
Ποιοί είναι οι Καλάς, τι
λένε οι θρύλοι
Κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί βόρειο Πακιστάν.
Όσο για τους Καλάς, ζούσαν
διάφορες θεωρίες για τους
απομονωμένοι για χιλιάδες
Ο θρύλος αναφέρει ότι οι Καλάς Καλάς. Κάποιοι ερευνητές,
χρόνια στα οροπέδια του
γεννήθηκαν όταν 5 στρατιώτες
αλλά και οι ίδιοι, θεωρούν ότι
Ινδικού Καυκάσου. Η γενετική
του Σικαντέρ (Αλεξάνδρου)
είναι απόγονοι των Μακεδόνων
μελέτη έδειξε ότι σε μεγάλο
είδαν τις όμορφες κόρες του
στρατιωτών που είχαν
βαθμό έχουν γενετική σύσταση
Διονύσου στην κοιλάδα του
παραμείνει στη Βακτριανή,
που είναι κοινή με τη γενετική
Καφιριστάν.
μετά τον θάνατο του Μεγάλου
δεξαμενή πληθυσμών της
Αλεξάνδρου.
Ευρώπης και της Μικράς Ασίας
Ένας μάλιστα από τους πρώτους
και όχι πληθυσμών της ΝΑ
της φυλής των Καλάς ταυτίζεται • Γενετικές έρευνες
Ασίας.
με τον Σαλακσά (Σέλευκο),
τα τελευταία χρόνια, έδειξαν
στρατηγό του Μεγάλου
ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παρ’
Άλλωστε, στις φωτογραφίες
Αλεξάνδρου και ιδρυτή του
όλα αυτά, υπάρχουν στοιχεία
βλέπουμε ξεκάθαρα, ότι
Βασιλείου των Σελευκιδών.
που θυμίζουν έντονα… Ελλάδα,
οι Καλάς δεν έχουν καμία
ενώ και φυσιογνωμικά όπως
απολύτως σχέση με τους
Οι Καλάς εξαιτίας των
βλέπετε στις φωτογραφίες που
Πακιστανούς και τους άλλους
επιθέσεων από βόρειες
συνοδεύουν το άρθρο, οι Καλάς
Ασιάτες που γνωρίζουμε,
φυλές περιορίστηκαν σε
δεν έχουν καμία απολύτως
αλλά έχουν σχεδόν καθαρά,
τρεις κοιλάδες (Μπιρίρ,
σχέση όχι μόνο με τους
ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.
Ρουμπούρ, Μπουμπουρέτ)
Πακιστανούς, αλλά και με τους
• Όπως γράφει ο κ.
και σήμερα αποτελούν
άλλους ασιατικούς λαούς των
Τριανταφυλλίδης: «Η γενετική
μειονότητα προστατευόμενη
γύρω περιοχών.
υπογραφή των στρατιωτών
από το Σύνταγμα του
του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Πακιστάν. Αποφεύγουν τους
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου,
μουσουλμάνους και τούμπαλιν,
έφτασε στις αρχές της δεκαετίας ίσως ανιχνεύεται, έστω και
ισχνά, μετά από 2.500 χρόνια
γεγονός που αποκλείει την
του 1990 στη χώρα
σε λαούς της μακρινής εκείνης
πιθανότητα επιμειξίας.
των Καλάς. Επιστρέφοντας
γεωγραφικής περιοχής της
στην Ελλάδα, έγραψε το βιβλίο
Ασίας».
Πατέρας των θεών, τους οποίους «Καλάς: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ
τιμούν από την αρχαία ελληνική ΙΜΑΛΑΪΩΝ – Στα χνάρια
Ό, τι και να λένε οι επιστήμονες,
μυθιστορία, είναι
του Μεγαλέξανδρου».
οι Καλάς θα συνεχίσουν να
ο DI ZAU (Δίας Ζευς) και
πιστεύουν ότι είναι γνήσιοι
το σύμβολό του, τα κέρατα
Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά
απόγονοι των Μακεδόνων
δηλαδή τράγου (ιερό ζώο Διός
το 1998 και ως σήμερα, έχει
στρατιωτών, θα ακολουθούν
στην αρχαία Ελλάδα) κρέμονται κάνει 11 εκδόσεις. Στο βιβλίο
τον δικό τους τρόπο ζωής, τα
έξω από κάθε σπίτι.
αυτό, παρουσιάζει στοιχεία
δικά τους ήθη και έθιμα και θα
και φωτογραφικό υλικό, που
περιμένουν τον Σικάντερ να
Εντύπωση προκαλεί
τεκμηριώνουν την άποψή του
γυρίσει, για να τους οδηγήσει
η ομοιότητα των ονομασιών των ότι οι Καλάς, είναι απόγονοι
πίσω στην πατρίδα τους…
θεών τους με αρχαίους Έλληνες
Μακεδόνων στρατιωτών.
θεούς. Πιστεύουν ακόμα στην
Mε πληροφορίες από BBC, widiThestak (Εστία, θεά του οίκου
Τι έδειξε το DNA των
pedia, kathimerini.gr ΔΗΜΗΤΡΗΣ
για τους αρχαίους Έλληνες),
Καλάς και άλλων λαών
Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, «Καλάς: ΟΙ
στον Μπαλομάιν (Απόλλων),
του Πακιστάν
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΙΜΑΛΑΪΩΝ, Στα
στον Σάγυρκο (Σάτυροι) και
χνάρια του Μεγαλέξανδρου», 11η
στον Διόνυσο, στην Φροτάιτ
έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΩΔΙΟΣ, 2018
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο
(Αφροδίτη), στον Μαχεντόν
(Α’ ΕΚΔΟΣΗ 1998)
Τριανταφυλλίδη, ο οποίος
(Μακεδόνα< πιθανόν λόγω του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
παρουσιάζει στοιχεία από
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, «Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Μ. Αλεξάνδρου), στον Παντσίτα μελέτες που έγιναν, τρεις
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΤΟ DNA
(Πάνας), κ.α.
πακιστανικοί πληθυσμοί, οι
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μπουρούσο, οι Παστούν και
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, 2020.
Λέγεται ότι ορισμένες από τις
οι Καλάς, ισχυρίζονται ότι
Hellasjournal.com
είναι απόγονοι Μακεδόνων

File Photo Η περίφημη εικόνα της Παναγίας Γοργόνας ΑΠΕ-ΜΠΕ/
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, dogma.gr, romfea.gr

Παναγιά η Γοργόνα είναι γνωστή σαν άκουσμα σε πολλούς, λίγοι
όμως γνωρίζουν πως όντως υπάρχει.
Πρόκειται για μία εικόνα που βρίσκεται σε ένα μικρό εκκλησάκι,
σε ένα ξωκλήσι κρεμασμένο πάνω στα βράχια σε ένα ψαροχώρι
της Λέσβου, την Σκάλα Συκαμινιάς.
Αυτή η μοναδική και περίεργη ονομασία της Παναγιάς, έγινε
γνωστή στο ευρύ κοινό από το έργο του μεγάλου Στρατή
Μυριβήλη που είχε και τον ομώνυμο τίτλο.
Το ξωκλήσι έχει πάρει το όνομά του από τη χαρακτηριστική
τοιχογραφία άγνωστου λαϊκού ζωγράφου που απεικόνιζε την
Παναγία με ουρά γοργόνας, αλλά δεν υπάρχει πια στην εκκλησία.
Το καλοκαίρι γίνονται πολλά βαφτίσια και γάμοι εκεί, καμιά
φορά στις νύφες αρέσει να έρχονται πάνω σε κάποιο ψαροκάικο.
Ολες όμως οι λειτουργίες στην Παναγιά τη Γοργόνα αποκτούν
άλλη χάρη, καθώς βγαίνουν από το μικρό ξωκλήσι και ανοίγονται
στο λιμάνι και σε όλο το χωριό. Οσο για το ηλιοβασίλεμα από
τα ράχτα με θέα το Αιγαίο, είναι ασφαλώς σαγηνευτικό. Από
τον μεγάλο βράχο της Παναγιάς φυτρώνει και απλώνεται μια
αγριοσυκιά που αντιστέκεται στην αρμύρα και δεν μαραίνεται.
Είναι μια παράδοξη απεικόνιση της Παναγιάς που ο αγιογράφος
που την συνέλαβε ως ιδέα προφανώς θα ήθελε να παντρέψει
τοπικές παραδόσεις και θρύλους με την χριστιανική πίστη που για
κάποιους βέβαια μπορεί να περνά λιγάκι τα συνηθισμένα.
Μπορεί θεολογικά, δογματικά και συνειδησιακά να μην στέκει,
παρ’όλα αυτά η εικόνα της Παναγιάς της Γοργόνας αποτελεί
πραγματικότητα και πλέον κομμάτι της παραδόσεώς μας, δεν
εικονίζεται όπως την έχουμε γνωρίσει μέσα από την Βυζαντινή και
όχι μόνο αγιογραφική τέχνη αλλά ως γοργόνα, από την μέση και
πάνω έχει την συνηθισμένη μορφή της Παναγιάς και κρατά στο
ένα χέρι ένα καραβάκι και στο άλλο μία τρίαινα, ως προστάτιδα
των θαλασσόλυκων.
Από την μέση και κάτω έχει σώμα ψαριού, όπως και οι γνωστές
από τους θρύλους και τις παραδόσεις γοργόνες. Παράδοξο ή μη
για εμάς του ανθρώπους, η… Παναγιά είναι αυτή που γνωρίζει.
Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;
Στη νεοελληνική λαϊκή παράδοση, ο Αλέξανδρος είναι η περισσότερο διαδομένη μορφή από την αρχαιότητα. Είναι πασίγνωστος
ως Μεγαλέξαντρος και είναι επίσης ο μόνος αρχαίος ήρωας
που εμφανίζεται στον Καραγκιόζη. Πολύ διαδεδομένη επίσης
είναι η παράδοση που παρουσιάζει τη Γοργόνα ως αδερφή
του Αλέξανδρου να ρωτά τους ναυτικούς αν «ζει ο βασιλιάς
Αλέξανδρος» και να δέχεται ως απάντηση μόνο το «ζει και
βασιλεύει», αλλιώς βυθίζει το πλοίο.
Γνωστός είναι ο θρύλος για τις «αδερφάδες του μεγάλου
Αλεξάνδρου», που διασώζεται σε δύο εκδοχές, όπως τις έχει
καταγράψει ο Ν. Πολίτης και τις παραδίδει στις Παραδόσεις
του (χ.χ.). Στην περίπτωση μάλιστα του συγκεκριμένου θρύλου
νομίζουμε ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις ιστορικέςμυθολογικές του απαρχές.
Στην Πέλλα λατρευόταν μια θεά που σε επιγραφή του 206 μ.Χ.
αναφέρεται ότι λατρευόταν με τα ονόματα Συρία Θεά Παρθένος
Γυρβιάτισσα, θεά των νερών, των λιμνών, της θάλασσας, επομένως θεά της γονιμότητας και συγχρόνως του θανάτου –όπως
λ.χ. η Αφροδίτη. Η λατρεία της Συρίας θεάς μεταφέρθηκε από τη
Συρία στη Μακεδονία από τον 3ο αι. π.Χ. Η θεά «παριστανόταν
ως ωραία γυναίκα, άλλοτε όρθια πάνω σε κήτος, άλλοτε καθιστή
σ’ αυτό, άλλοτε ως ψάρι με γυναικείο κεφάλι και άλλοτε με
ψαρίσιο το κάτω μέρος του σώματός της» (Χρυσοστόμου, 1995,
128). Εικάζεται, λοιπόν, ότι η γοργόνα αδελφή του Μεγά-λου
Αλεξάνδρου, ο ιχθυόμορφος δαίμων στο μυθιστόρημα Αλεξάνδρου, κατάγεται από τη Συρία θεά.
Σε πολλές περιοχές, διάφορα σημάδια του τόπου και ερείπια
επιδεικνύονταν σαν να «ήταν του Αλέξανδρου». Σε κρητικό
τραγούδι ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται να έχει ενώσει τη Μαύρη
Θάλασσα με τη Μεσόγειο ανοίγοντας τον Βόσπορο. Επίσης
τον είχαν φανταστεί και ως άγιο και ασκητή, να έχει ιδρύσει
μοναστήρια στην έρημο
Με πληροφορίες από Nick Drone dogma.gr, komvos.edu.gr,
el.wikipedia.org

Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα την Κοίμηση
της Θεοτόκου, το «Πάσχα του καλοκαιριού»

Πάμπολλες είναι
οι θεραπείες σε σοβαρές ή και
‘ανίατες’ ασθένειες που έκανε η
Προυσιώτισσα, και πολλοί είναι
οι πιστοί που πηγαίνουν με τα
πόδια στο Μοναστήρι, από το
Καρπενήσι ή και από
το Αγρίνιο και τις γύρω
περιοχές, πραγματοποιώντας
το τάμα τους στην Παναγία.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Επί της βασιλείας του,
ο εικονομάχος Αυτοκράτορας
Θεόφιλος στην Κωνσταντινούπολη, άρχισε μεγάλο
διωγμό κατά των Αγίων
εικόνων και έστειλε βασιλικές
διαταγές σε κάθε πόλη και
χώρα της αυτοκρατορίας,
με τις οποίες διέτασσε τους
ορθόδοξους χριστιανούςνα
κατεβάσουν τις Άγιες εικόνες
και να τις κάψουν ή να τις
καταστρέψουν, απειλώντας τους
με βασανιστήρια και εξορίες για
τη μη συμμόρφωσή τους. Όσοι
ακολουθούσαν τη βασιλική
διαταγή έπαιρναν αξιώματα
και τιμές όσοι όμως αρνούνταν
να καταστρέψουν τις εικόνες,
τους είτε τους εκτελούσε με
απάνθρωπα βασανιστήρια είτε
τους εξόριζε.

File Photo Φωτογραφία poy απεικονίζει τοιχογραφία με την Κοίμηση της Θεοτόκου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ μέσω ΚΥΠΕ
15/08/2021
Η Παναγία εκοιμήθη. Κι όμως…
«Σήμερα το αγέρι φυσά γλυκύτερα στακουρασμένα πρόσωπά μας, τα δέντρα σαν να γενήκανε πιο
χλωρά, το αυγουστιάτικο κύμα σαν να αρμενίζει δροσερό μέσα στο πέλαγο, και αφρίζει φουσκωμένο
από χαρά μεγάλη, το κάθε τι πανηγυρίζει και αγάλλεται.
Ω! Τι θάνατος λοιπόν είναι αυτός, που γέμισε την οικουμένη και τις καρδιές μας με τη χαρά της
Αθανασίας», η προσέγγιση του αγιογράφου και λογοτέχνη Φώτη Κόντογλου στο νόημα του
Δεκαπενταύγουστου. Διότι η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι πένθιμο γεγονός, επειδή η Παναγία
«μετέστη προς την ζωήν».
Με ύμνους και τιμές, με δόξα και χαρά, εορτάζει η Εκκλησία μας την ένδοξη Κοίμησή της, μια από
τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης. Και οι πιστοί κατά μυριάδες προσκυνούν με βαθύτατη
ευλάβεια τις άγιες εικόνες της, ζητούν τις πρεσβείες της, εναποθέτουν σε αυτήν τις ελπίδες τους,
προσεύχονται, υμνούν και χαίρουν.
Στην Ελλάδα, ειδικότερα, οι Ορθόδοξοι Έλληνες αποτινάσσουν το ζοφώδες πέπλο της πανδημίας
του κορονοϊού και τη θλίψη που προκάλεσαν οι πολυήμερες πυρκαγιές και γιορτάζουν τον
Δεκαπενταύγουστο την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, που εύστοχα πήρε την ονομασία «το
Πάσχα του καλοκαιριού», με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο.
Σε πολλά νησιά του Αιγαίου -Τήνος, Πάρος, Πάτμος- τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας,
την Παναγία Σουμελά, σε πόλεις και χωριά ανά την επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες
στην Κοίμησή της, οι πιστοί προσέρχονταν στους ναούς για να υμνήσουν και να δοξολογήσουν.
Οι μάσκες, οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και ο προκαθορισμένος αριθμός πιστών ανά ναό
θα συνοδεύσουν και εφέτος τον εορτασμό.
Εξάλλου, στα μεγάλα προσκυνήματα της Θεομήτορος έχουν ληφθεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε
να μην παρατηρηθεί συγχρωτισμός ούτε έξω από τους ναούς, με τον κόσμο να αναμένει καρτερικά
προκειμένου να προσκυνήσει.
Η μορφή της λατρεύεται από τον ευσεβή λαό μας, που νιώθει την Παναγία ως μητέρα όλων
των ανθρώπων, ως μεσίτρια προς τον Μονογενή της Υιό και Λόγο του Θεού, ως συμπαραστάτισσα
σε κάθε δύσκολη στιγμή της επίγειας ζωής.
Και όλοι αναπέμπουν προσευχή…
Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης
προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου
τας ψυχάς ημών.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ελένη Μαχαίρα
Αθήνα, Ελλάδα, hellasjournal.com

Παναγία «Η Προυσιώτισσα»
Η Μητέρα της Ρούμελης

Με μεγάλη ευλάβεια γιορτάζεται
στις 23 Αυγούστου, η τιμή στην
Παναγία την Προυσιώτισσα,
σε ολόκληρη την Ευρυτανία,
όπως και σε πολλά άλλα μέρη
της Ρούμελης και της Ελλάδας
γενικότερα. Αυτή την ημέρα
από την Ορθόδοξη Χριστιανική
Εκκλησία, όχι μόνο τιμάται η
θαυματουργός Παναγία του
Προυσού, αλλά συγχρόνως
γιορτάζεται και η Απόδοση της
Κοίμησης της Θεοτόκου και έτσι
πανηγυρικά κλείνει η Κοίμηση
και η Μετάσταση της Παναγίας,
που τιμάται στις 15 Αυγούστου.
«Απόδοσις» στην εκκλησιαστική
γλώσσα είναι η ολοκλήρωση
μιας μεγάλης χριστιανικής

εορτής που ξεκίνησε πριν από
οκτώ ημέρες. Είναι συνήθεια
που παρέλαβαν οι Χριστιανοί
από τους Ιουδαίους. Στη λαϊκή
παράδοση αποκαλείται τα
«εννιάμερα της Παναγίας»,
και είναι πολλά τα μέρη στην
Ελλάδα που τιμούν κυρίως τότε
την Παναγία και γιορτάζουν
τις εκκλησίες τους και τις
ονομαστικές τους εορτές.
Στην Ευρυτανία όμως,
παράλληλα με τη μεγάλη αυτή
γιορτή της Χριστιανοσύνης,
γιορτάζουμε τη συμπονετική
Μητέρα που μέσα από τα
βράχια του Προυσού μας χαρίζει
καθημερινά τα θαύματά της.

Εκείνη την εποχή το 829 μ.Χ
η εικόνα της Παναγίας
βρισκόταν σε μια πόλη
της Τουρκίας, την Προύσα
της Μικράς Ασίας. Όπως
τιμούσαν την Αγιά Σοφιά
στην Κωνσταντινούπολη, έτσι
ακριβώς οι πιστοί τιμούσαν
τον ναό που βρισκόταν η ιερή
εικόνα της Παναγίας. Όταν
όμως, ήρθε η βασιλική διαταγή
να καταστραφούν όλες οι ιερές
εικόνες ένα αρχοντόπουλο, γιος
ενός άρχοντα της βασιλικής
αυλής, κινούμενος από
την πίστη του και βλέποντας
τα θαύματα που καθημερινά
έκανε η εικόνα της Παναγίας
δεν θέλησε να υπακούσει και να
καταστρέψει την θαυματουργή
εικόνα, αλλά την πήρε και
κατέφυγε στην ηπειρωτική
Ελλάδα, όπου θα μπορούσε
να παραφυλαχθεί από τους
μανιώδεις αιρετικούς.
Κατεβαίνοντας ο νέος με την
ιερή εικόνα ως την Καλλίπολη
της Θράκης, άγνωστο πώς,
η εικόνα χάθηκε, ενώ
το αρχοντόπουλο συντετριμμένο
συνέχισε το ταξίδι του και
τελικά έφτασε στην Υπάτη,
κοντά στη σημερινή Λαμία, και
έκτισε ένα μικρό εκκλησάκι.
Κάποια νύχτα, ένα παιδί από
τους βοσκούς, φύλαγε το κοπάδι
του πατέρα του και εκεί που
κοιμόταν, περίπου στο σημερινό
κοιμητήριο της Μονής, δίπλα
από το κρυφό σχολειό, ακούει
ξαφνικά πίσω του γλυκούς και
απαλούς ύμνους.
Από το φόβο του ξύπνησε και
ενώ αναρωτιόταν από πού
έρχονται οι ύμνοι αυτοί, βλέπει
ξαφνικά ένα πύρινο στύλο, μια
φωτεινή δέσμη που ξεκινούσε
από μια σπηλιά και έφτανε ως
τον ουρανό.
Κατατρομαγμένο πηγαίνει στον
πατέρα του και του αναφέρει
το παράδοξο αυτό γεγονός.
Ο πατέρας του αρχικά δεν
το πίστεψε, αλλά εξαιτίας
της επιμονής του παιδιού του,
την άλλη νύχτα πηγαίνουν
μαζί στο σημείο.Οι μελωδίες
συνεχιζόταν και ο πυρσός
ξεκινούσε πάλι από το σπήλαιο
και έφτανε στον ουρανό.
Έτσι μαζί με μερικούς άλλους
βοσκούς εξερευνούν το σπήλαιο
και βλέπουν την Αγία εικόνα να
φεγγοβολά και να αστράφτει.
Αφού την προσκύνησαν και
χάρηκαν που βρήκαν ένα τέτοιο
θησαυρό, άνοιξαν μονοπάτι προς
το σπήλαιο για να πηγαίνουν
καθημερινά να προσκυνούν
την εικόνα. Με ποιο όμως τρόπο
πήγε εκεί η εικόνα, κανείς δεν
ήξερε.
Μετά από λίγες ημέρες,
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το γεγονός αυτό μαθεύτηκεs
στις γύρω περιοχές και έφτασε
στα αυτιά του αρχοντόπουλου
που την μετέφερε από την
Προύσα.

Χωρίς να χάσει καιρό πήρε
μαζί του τους δούλους του και
πήγε στο σημείο αναζητώντας
την εικόνα που έχασε. Μόλις
την αντίκρισε, την αναγνώρισε
αμέσως και έπεσε κάτω
προσκυνώντας Την. Έπειτα
αφού φιλοδώρησε τους
χωρικούς που την βρήκαν πήρε
την εικόνα για να επιστρέψει
στην Υπάτη. Καθώς έφτασαν
σε κάποιο ύψωμα του δρόμου
κουράστηκαν και έβαλαν
την εικόνα σε ένα ερειπωμένο
εκκλησάκι για να ξαποστάσουν.
Ενώ αποκοιμήθηκαν, όταν
ξύπνησαν δε βρήκαν την εικόνα
και ο άρχοντας σκέφτηκε ότι
τους παρακολουθούσαν οι
βοσκοί και ήρθαν κρυφά και την
έκλεψαν. Καθώς επέστρεφαν
πίσω, το αρχοντόπουλο άκουσε
μια γυναικεία φωνή λέγοντάς
του :
« Ω νέε σώσου και πήγαινε
στο καλό, διότι εγώ αναπαύομαι
καλύτερα σε αυτούς τους
άγριους και ορεινούς τόπους
με απλοϊκούς βοσκούς παρά σε
μεγαλουπόλεις με πλούσιους
άρχοντες. Αν θέλεις να μείνεις
μαζί μου έλα και θα ναι και για
καλό σου » και ξαφνικά πάνω
στο βουνό δημιουργήθηκε
το τύπωμα της Παναγίας μια
τρύπα στην κορυφή του βουνού
σε μέγεθος ίση με την εικόνα
και κατά ύψος του βουνού
εμφανίστηκαν αποτυπώματα
ανθρωπίνου πέλματος.
Έτσι έφτασε η εικόνα
στον Προυσό Ευρυτανίας, όπου
βρίσκεται μέχρι σήμερα,
το αρχοντόπουλο ελευθέρωσε
τους δούλους του, εγκατέλειψε
τα εγκόσμια και αφοσιώθηκε
στην υπηρεσία της Παναγίας,
πήρε το μοναχικό όνομα
Διονύσιος και ο δούλος του που
πήρε το όνομα Τιμόθεος.
Αυτοί ήταν οι πρώτοι
μοναχοί της Μονής Προυσού.
Εκατοντάδες υπήρξαν συνολικά
οι μοναχοί που έζησαν στην
ιστορική Μονή της Παναγίας
της Προυσιώτισσας, μέσα
στα χρόνια.Το Μοναστήρι
χτίστηκε τον 11ο αιώνα και
η θαυματουργός εικόνα της
Παναγίας βρίσκεται πάντα εκεί.
Η παράδοση, θέλει την εικόνα
έργο του Ευαγγελιστή Λουκά
και αναφέρει ότι πρόκειται
για τον εικονογραφικό τύπο
της Οδηγήτριας. Την εικόνα
την καλύπτει αργυρή και
χρυσή επένδυση και μόνο τα
ζωγραφισμένα πρόσωπα των
εικονιζομένων είναι φανερά.
Η επένδυση -το πουκάμισο
της Παναγίας- οφείλεται
σε εκπλήρωση τάματος
του στρατηγού Γεωργίου
Καραϊσκάκη, ο οποίος όταν
συχνά αρρώσταινε από
την ασθένεια της θέρμης,
φιλοξενούνταν στην Μονή
Προυσού και νοσηλευόταν εκεί.
Έταξε στην Παναγία να του
χαρίσει την γιατρειά για να
συνεχίσει τους ένδοξους αγώνες
του για την απελευθέρωση του
γένους, και θα την έντυνε με
αργυρόχρυσο πουκάμισο.
Πράγματι μετά την θεραπεία,
ευγνωμονώντας Την, εκπλήρωσε
το τάμα του ντύνοντας την
εικόνα με τη θαυμάσια
τεχνουργημένη επένδυση ,έργο
του χρυσοχόου καλλιτέχνη
Γεωργίου Καρανίκα το 1824,
όπως μας αποκαλύπτει
η ανάγλυφη επιγραφή πάνω από
τον δεξιό ώμο της Παναγίας :
« Η Παντάνασσα. Δι εξόδων
του γενναιοτάτου στρατηγού
Γεωργίου Καραϊσκάκη, χειρί
Γεωργίου Καρανίκα, 1824 ».
Πηγή : Ευρυτανικός Παλμός
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αφγανιστάν

G7 – Θέτουν όρους για συνεργασία
με τους Ταλιμπάν

HΠΑ: Χτυπά τη Λουιζιάνα ο τυφώνας Άιντα –
Χωρίς ρεύμα πάνω από 120.000 σπίτια

«Καλούμε όλα τα κόμματα στο Αφγανιστάν να εργαστούν
με καλή πίστη για να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση χωρίς
αποκλεισμούς και αντιπροσωπευτική, συμπεριλαμβανομένης
της ουσιαστικής συμμετοχής γυναικών και μειονοτικών
ομάδων», αναφέρουν οι G7 στην τελική ανακοίνωση
της Συνόδου

Φωτ. AP
29.08.2021
Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε το βράδυ της Κυριακής ότι ο τυφώνας Άιντα είναι πολύ επικίνδυνος
και μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, ενώ η διακοπή της ηλεκτροδότησης μπορεί να
διαρκέσει για εβδομάδες, για τους κατοίκους της περιοχής του Κόλπου.

TANEA Team25 Αυγούστου
2021
Μία κυβέρνηση
αντιπροσωπευτική και χωρίς
αποκλεισμούς ζητούν οι ηγέτες
των G7 από τους Ταλιμπάν
προκειμένου να υπάρξει
σταθερότητα την επόμενη
μέρα. Το τελικό κείμενο της
Συνόδου των G7 προειδοποιεί
τους Ταλιμπάν να απέχουν στο
μέλλον από τρομοκρατικές
ενέργειες και να σεβαστούν
τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ
αναφέρεται ακόμα ότι θα
τους κρίνουν από τα λόγια και
όχι τις πράξεις.
«Κάθε μελλοντική αφγανική
κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει
τις διεθνείς υποχρεώσεις και
τη δέσμευση του Αφγανιστάν
για προστασία από την τρομοκρατία, τη διασφάλιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
όλων των Αφγανών, ιδιαίτερα
των γυναικών, των παιδιών
και των εθνοτικών και
θρησκευτικών μειονοτήτων.
Να υποστηρίξει το κράτος
δικαίου. Να επιτρέψει την
απρόσκοπτη και άνευ όρων
ανθρωπιστική πρόσβαση.
Να αντιμετωπίσει τη διακίνηση ανθρώπων και
ναρκωτικών. Καλούμε όλα
τα κόμματα στο Αφγανιστάν
να εργαστούν με καλή πίστη
για να δημιουργήσουν μια
κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς
και αντιπροσωπευτική,
συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής συμμετοχής γυναικών
και μειονοτικών ομάδων»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η επίσημη ανακοίνωση
της Συνόδου των G7
«Σήμερα, 24 Αυγούστου
2021, υπό την Προεδρία του
Ηνωμένου Βασιλείου, εμείς
οι ηγέτες της Ομάδας των
Επτά συναντηθήκαμε για να
συζητήσουμε την κατάσταση
στο Αφγανιστάν. Στη συνάντηση
παρέστησαν οι Γενικοί
Γραμματείς των Ηνωμένων
Εθνών (ΟΗΕ) και του ΝΑΤΟ.
Επιβεβαιώνουμε τη σταθερή
δέσμευσή μας προς τον λαό του
Αφγανιστάν και υποστηρίζουμε
τη δήλωση του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ της 16ης
Αυγούστου. Εκφράζουμε την
έντονη ανησυχία μας για την
κατάσταση στο Αφγανιστάν
και καλούμε για ηρεμία και

Ο Άιντα, που είναι τυφώνας κατηγορίας 4,
έφτασε το απόγευμα στο Πορτ Φουρσόν
της Λουιζιάνας, με ανέμους που πνέουν
με ταχύτητα 235 χιλιομέτρων την ώρα,
σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων
(NHC).

αυτοσυγκράτηση για να
διασφαλίσουμε την ασφάλεια
των ευάλωτων Αφγανών
και διεθνών πολιτών και την
πρόληψη μιας ανθρωπιστικής
κρίσης.
Ζητούμε την τήρηση
των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το διεθνές δίκαιο
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων των γυναικών, των
κοριτσιών και των μειονοτικών
ομάδων, και υπενθυμίζουμε ότι
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
τηρείται σε όλες τις συνθήκες.
Τιμούμε τις σημαντικές
θυσίες του Αφγανικού λαού,
των ανθρώπων των χωρών
μας και αμέτρητων άλλων,
που εργάστηκαν για ένα πιο
ειρηνικό, δίκαιο και ασφαλές
μέλλον για το Αφγανιστάν.
Θα συνεχίζουμε να πολεμάμε
την τρομοκρατία
Ο αφγανικός λαός αξίζει να
ζει με αξιοπρέπεια, ειρήνη και
ασφάλεια, αντανακλώντας
τις δύο τελευταίες δεκαετίες
των πολιτικών, οικονομικών
και κοινωνικών επιτευγμάτων
του, ιδίως για τις γυναίκες και
τα κορίτσια. Το Αφγανιστάν
δεν πρέπει ποτέ να γίνει ξανά
ασφαλές καταφύγιο για
την τρομοκρατία, ούτε πηγή
τρομοκρατικών επιθέσεων σε
άλλους. Συνεργαζόμενοι με τους
εταίρους, ιδίως τους συμμάχους
του ΝΑΤΟ, θα συνεχίσουμε
να πολεμάμε την τρομοκρατία
με αποφασιστικότητα και
αλληλεγγύη, όπου κι αν αυτή
ξεσπάσει.
Κάθε μελλοντική αφγανική
κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει
τις διεθνείς υποχρεώσεις και
τη δέσμευση του Αφγανιστάν
για προστασία από την
τρομοκρατία, τη διασφάλιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
όλων των Αφγανών, ιδιαίτερα
των γυναικών, των παιδιών
και των εθνοτικών και
θρησκευτικών μειονοτήτων. Να
υποστηρίξει το κράτος δικαίου.
Να επιτρέψει την απρόσκοπτη
και άνευ όρων ανθρωπιστική
πρόσβαση. Να αντιμετωπίσει
τη διακίνηση ανθρώπων και
ναρκωτικών. Καλούμε όλα
τα κόμματα στο Αφγανιστάν
να εργαστούν με καλή πίστη
για να δημιουργήσουν μια
κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς
και αντιπροσωπευτική,
συμπεριλαμβανομένης της

Ήδη, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
περισσότερα από 122.000 νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, κυρίως στις νοτιοανατολικές
περιοχές της Πολιτείας.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της
Νέας Ορλεάνης κάλεσε τους κατοίκους που
δεν διαθέτουν δωμάτια χωρίς παράθυρα στο
σπίτι τους να κλειστούν στην τουαλέτα ή ακόμη και στην ντουλάπα για να προστατευθούν.
Σε ορισμένες συνοικίες έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία από το απόγευμα της Κυριακής.
«Είμαστε όσο προετοιμασμένοι μπορούμε, αλλά ανησυχούμε για τα φράγματα», είπε ένας κάτοικος,
ο Κερκ Λιπάιν.
Στον τυφώνα Κατρίνα, πριν από 16 χρόνια, τα φράγματα της Λουιζιάνας δεν άντεξαν την πίεση του
νερού, έσπασαν και πλημμύρισαν την Πολιτεία, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 1.800
άνθρωποι.
Kathimerini.gr

ουσιαστικής συμμετοχής
γυναικών και μειονοτικών
ομάδων.

την προσπάθεια και την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα
μέσω πολυμερών διαύλων.

Στηρίζουμε τον ΟΗΕ
στον συντονισμό άμεσης
διεθνούς ανθρωπιστικής
βοήθειας

Η νομιμότητα κάθε μελλοντικής
κυβέρνησης εξαρτάται από
την προσέγγιση που ακολουθεί
τώρα για τις διεθνείς
υποχρεώσεις της

Επιβεβαιώνουμε τη διαρκή
δέσμευσή μας προς τον λαό
του Αφγανιστάν, μεταξύ
άλλων μέσω μιας ανανεωμένης
ανθρωπιστικής προσπάθειας από
τη διεθνή κοινότητα.
Για το σκοπό αυτό στηρίζουμε
τον ΟΗΕ στο συντονισμό της
άμεσης διεθνούς ανθρωπιστικής
βοήθειας στην περιοχή,
συμπεριλαμβανομένης της
απεριόριστης ανθρωπιστικής
πρόσβασης στο Αφγανιστάν,
και θα συμβάλλουμε συλλογικά
σε αυτήν την απάντηση. Ως
μέρος αυτού, θα συνεργαστούμε
μαζί και με γειτονικές και
άλλες χώρες της περιοχής για
την υποστήριξη Αφγανών
προσφύγων και κοινοτήτων
υποδοχής ως μέρος μιας
συντονισμένης μακροπρόθεσμης
περιφερειακής απάντησης.
Καλούμε όλους τους εταίρους
του Αφγανιστάν
να υποστηρίξουν αυτήν

Ως μέρος αυτού, η άμεση
προτεραιότητά μας είναι να
διασφαλίσουμε την ασφαλή
εκκένωση των πολιτών μας
και εκείνων των Αφγανών που
συνεργάστηκαν μαζί μας και
βοήθησαν τις προσπάθειές μας
τα τελευταία είκοσι χρόνια, και
να διασφαλίσουμε τη συνεχή
ασφαλή διέλευση από το
Αφγανιστάν. Θα συνεχίσουμε
να συντονιζόμαστε στενά
σε αυτό και αναμένουμε ότι
όλα τα μέρη θα συνεχίσουν
να το διευκολύνουν και να
διασφαλίζουν την ασφάλεια
του ανθρωπιστικού και ιατρικού
προσωπικού και άλλων διεθνών
παρόχων υπηρεσιών.
Θα συνεργαστούμε μαζί, και
με γειτονικές και άλλες χώρες
της περιοχής που φιλοξενούν
πρόσφυγες, σε μια συντονισμένη
προσέγγιση ασφαλών και
νόμιμων οδών για
την επανεγκατάσταση.

Θα συνεργαστούμε, και με τους
συμμάχους μας και
τις περιφερειακές χώρες, μέσω
του ΟΗΕ, της G20 και ευρύτερα,
ώστε η διεθνής κοινότητα μαζί
να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα
ζητήματα του Αφγανιστάν.
Καθώς το κάνουμε αυτό,
θα κρίνουμε τα αφγανικά
κόμματα από τις πράξεις τους
και όχι τα λόγια. Ειδικότερα,
επαναβεβαιώνουμε ότι
οι Ταλιμπάν θα λογοδοτήσουν
για τις ενέργειές τους
στην πρόληψη
της τρομοκρατίας,
στα ανθρώπινα δικαιώματα,
ιδίως εκείνα των γυναικών,
των κοριτσιών και των μειονοτήτων και στην επιδίωξη μιας
πολιτικής διευθέτησης χωρίς
αποκλεισμούς στο Αφγανιστάν.
Η νομιμότητα κάθε μελλοντικής
κυβέρνησης εξαρτάται από
την προσέγγιση που ακολουθεί
τώρα για να τηρήσει τις διεθνείς
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της
για να εξασφαλίσει ένα σταθερό
Αφγανιστάν».
Πηγή:ta nea.gr
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Το Ιράν «έτοιμο για συνομιλίες» για Ντόχα : Εντός 48 ωρών “ανθρωπιστικοί
την πυρηνική συμφωνία του 2015,
διάδρομοι” στα αεροδρόμια του Αφγανιστάν
αλλά «όχι υπό την πίεση της Δύσης»
AP Photo/Vahid Salemi
Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ
Ραΐσι δήλωσε το Σάββατο
ότι το Ιράν είναι έτοιμο για
συνομιλίες με τις μεγάλες
δυνάμεις για την πυρηνική
συμφωνία του 2015, αλλά όχι
υπό την «πίεση» της Δύσης,
προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη
επιδιώκει διαπραγματεύσεις που
θα οδηγήσουν στην άρση των
κυρώσεων.
Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν καλέσει το Ιράν να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις έπειτα από
διακοπή μετά τις ιρανικές προεδρικές εκλογές τον Ιούνιο, ενώ το Παρίσι ζητεί άμεση επανέναρξη
των συνομιλιών καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την επέκταση του πυρηνικού προγράμματος
της Τεχεράνης.
Τον περασμένο μήνα, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με πληροφορίες
προερχόμενες από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενεργείας (IAEA) οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι
το Ιράν προχώρησε στην παραγωγή ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 20% και ότι αύξησε την
παραγωγή ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%.
Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα δεν έχει στρατιωτικούς σκοπούς, ότι έχει
γνωστοποιήσει στην IAEA τις δραστηριότητές του και ότι η απομάκρυνσή του από την συμφωνία
του 2015 θα ανατραπεί αν οι ΗΠΑ επιστρέψουν στην συμφωνία και άρουν τις κυρώσεις κατά
της Τεχεράνης.
«Οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί επιδιώκουν συνομιλίες μέσω πίεσης…Τι είδους συνομιλίες είναι αυτές;
Έχω ήδη ανακοινώσει ότι θα έχουμε συνομιλίες για την κυβερνητική μας ατζέντα, αλλά όχι υπό
πίεση», δήλωσε ο ιρανός πρόεδρος στην κρατική τηλεόραση.
«Οι συνομιλίες υπάρχουν στην ατζέντα…Επιδιώκουμε διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένο στόχο…
ώστε να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον ιρανικό λαό…ώστε να ευδοκιμήσει η ζωή
του», είπε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- ertnews.gr

Ταλιμπάν: Ποιοι είναι, πώς δημιουργήθηκαν και τι πρεσβεύουν
Το ακραίο ισλαμιστικό κίνημα που σάρωσε το Αφγανιστάν μέσα σε μερικές ημέρες
16.08.2021
Δύο δεκαετίες μετά τον περιορισμό τους στην αφγανική επαρχία από τις αμερικανικές δυνάμεις σε συνεργασία με
τοπικούς φυλάρχους, το ακραίο ισλαμιστικό κίνημα των Ταλιμπάν ανέκτησε την πλήρη εξουσία στο Αφγανιστάν
την Κυριακή.
Οι Ταλιμπάν, που στη γλώσσα της φυλής των Παστούν σημαίνει «Φοιτητές», εμφανίστηκαν το 1994 κοντά στην
πόλη Κανταχάρ, στον αφγανικό Νότο.
Επρόκειτο για μια από τις ένοπλες ομάδες που μάχονταν στον εμφύλιο πόλεμο του Αφγανιστάν για τον έλεγχο της
χώρας μετά την απόσυρση των Σοβιετικών και την επακόλουθη κατάρρευση της τοπικής κυβέρνησης.
Οι Ταλιμπάν αρχικά άντλησαν υποστηρικτές από τους λεγόμενους μαχητές Μουτζαχεντίν, οι οποίοι με τη στήριξη
των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν εκδιώξει τις Σοβιετικές δυνάμεις στη δεκαετία του 1980.
Μέσα σε δύο έτη οι Ταλιμπάν είχαν αποκλειστικό έλεγχο σχεδόν στο σύνολο της χώρας, ανακοινώνοντας τη
δημιουργία ενός ισλαμιστικού εμιράτου το 1996 με μια σκληρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου. Άλλες ομάδες
Μουτζαχεντίν αποσύρθηκαν στον Βορρά της χώρας.
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ από την Αλ Κάιντα, συμμαχικές
δυνάμεις με επικεφαλής του Αμερικανούς εισέβαλαν στην Καμπούλ δύο μήνες αργότερα, υπό την κάλυψη
εκτεταμένων αεροπορικών επιθέσεων.
Οι Ταλιμπάν αποσύρθηκαν σε απόμακρα σημεία του Αφγανιστάν, από όπου ξεκίνησαν αντάρτικο κατά της
επίσημης αφγανικής κυβέρνησης και των Δυτικών συμμάχων της.
Ιδρυτής και αρχικός ηγέτης των Ταλιμπάν ήταν ο περιώνυμος Μουλάς Μοχάμεντ Ομάρ, που έσπευσε να κρυφτεί
μετά την ανατροπή των Ταλιμπάν το 2001. Ήταν μάλιστα τόσο καλά κρυμμένος ώστε ο θάνατός του το 2013
επιβεβαιώθηκε δύο ολόκληρα χρόνια αργότερα, από τον γιο του.
Η ιδεολογία των Ταλιμπάν
Κατά την πενταετή περίοδο της κυριαρχίας του στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν επέβαλαν μια σκληρή εκδοχή της
Σαρία. Οι γυναίκες απαγορευόταν να εργάζονται ή να σπουδάζουν και είχαν περιοριστεί κατ’ οίκον, εκτός αν
συνοδεύονταν από κάποιον άνδρα.
Οι δημόσιες εκτελέσεις και διαπομπεύσεις ήταν συνήθεις, απαγορεύθηκαν οι Δυτικές κινηματογραφικές ταινίες
και τα βιβλία, ενώ πολλά έργα τέχνης κηρύχθηκαν βλάσφημα βάσει του Ισλάμ και κατεστράφησαν.
Οι Ταλιμπάν κατηγορούνται από τους αντιπάλους και τη Δύση ότι τώρα επιθυμούν να επιστρέψουν στο ίδιο στιλ
διακυβέρνησης της χώρας, αν και το ισλαμιστικό κίνημα το αρνείται. Νωρίτερα φέτος ισχυρίστηκε ότι επιθυμεί
ένα «αυθεντικό ισλαμιστικό σύστημα», για το Αφγανιστάν, που θα φροντίζει για τα δικαιώματα των γυναικών και
των μειονοτήτων σύμφωνα με τις πολιτιστικές παραδόσεις και τους θρησκευτικούς κανόνες.
Ωστόσο υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι οι Ταλιμπάν έχουν ήδη αρχίσει σε ορισμένες περιοχές να απαγορεύουν την
εργασία των γυναικών.
Διεθνής αναγνώριση
Μόνο τέσσερις χώρες, περιλαμβανομένου του γειτονικού Πακιστάν, αναγνώρισαν τους Ταλιμπάν ως τη νόμιμη
κυβέρνηση του Αφγανιστάν όταν ήταν στην εξουσία. Όλες οι άλλες χώρες, καθώς και ο ΟΗΕ, αναγνώριζαν
αντί των Ταλιμπάν τη Βόρεια Συμμαχία, μια ομάδα που ήλεγχε περιοχές βορείως της Καμπούλ ως τη νόμιμη
κυβέρνηση εν αναμονή.
Οι ΗΠΑ και ο ΟΗΕ επέβαλαν κυρώσεις στους Ταλιμπάν, και οι περισσότερες χώρες πλέον δεν δείχνουν
διατεθειμένες να αναγνωρίσουν διπλωματικά το καθεστώς των ακραίων Ισλαμιστών.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στις αρχές Αυγούστου ότι το Αφγανιστάν κινδυνεύει να καταστεί
κράτος του διεθνούς περιθωρίου εάν οι Ταλιμπάν πάρουν την εξουσία και προβούν σε ωμότητες.
Ωστόσο άλλες χώρες, όπως η Κίνα, έχουν αρχίσει να δίνουν προσεκτικά σημάδια ότι μπορεί να αναγνωρίσουν
τους Ταλιμπάν ως ένα νόμιμο καθεστώς.
Πηγή: Reuters

File photo Γυναίκες διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους
στην Καμπούλ EPA/STRINGER μέσω ΚΥΠΕ

03/09/2021
Αυτό δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κατάρ
στην τηλεόραση Al-Jazeera.
“Ελπίζουμε να δούμε μέσα στις επόμενες 24 ή 48 ώρες το άνοιγμα
ανθρωπιστικών διαδρόμων προκειμένου η ανθρωπιστική βοήθεια
να μπορεί να εισέλθει μέσω του αεροδρομίου της Καμπούλ και
των άλλων αεροδρομίων που λειτουργούν”, δήλωσε από το
Αφγανιστάν ο Μουτλάκ Αλ-Κατάνι, ειδικός απεσταλμένος του
υπουργού Εξωτερικών.
Το εμιράτο του Κόλπου, αφότου ήταν η πρώτη ξένη χώρα που
προσγείωσε αεροσκάφος της στον διάδρομο του αεροδρομίου
της Καμπούλ μετά την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών
αξιωματούχων, είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι εργάζεται εντατικά
για να ξαναρχίσουν οι τεχνικές λειτουργίες των δομών των
αεροδρομίων.
Το Κατάρ βρίσκεται επί του παρόντος στο επίκεντρο της προσοχής
της διεθνούς κοινότητας για την ικανότητά του να επικοινωνεί με
τους νέους κυβερνώντες στην Καμπούλ. Αυτή η πλούσια χώρα
του Κόλπου είχε παίξει εξάλλου διαμεσολαβητικό ρόλο στην
ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ της αφγανικής κυβέρνησης και
των Ταλιμπάν, προτού οι ισλαμιστές καταλάβουν την εξουσία.
Οι Ταλιμπάν γιόρτασαν την Τρίτη τη νίκη τους στο Αφγανιστάν,
την επομένη της αποχώρησης των τελευταίων Αμερικανών
στρατιωτών. Η αποχώρηση αυτή έθεσε τέλος σε 20 χρόνια
πολέμου που ξέσπασε από την επέμβαση ενός υπό τις ΗΠΑ
διεθνούς συνασπισμού για την εκδίωξη των Ταλιμπάν από την
εξουσία, στον απόηχο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
στο αμερικανικό έδαφος.
Η επιστροφή των ισλαμιστών στην εξουσία υποχρέωσε τους
Δυτικούς να απομακρύνουν εσπευσμένα από το αεροδρόμιο
της Καμπούλ τους πολίτες τους και Αφγανούς που κινδυνεύουν να
υποστούν αντίποινα από τους Ταλιμπάν, κυρίως γιατί εργάστηκαν
για τις ξένες δυνάμεις.
Mε πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ελλάδα Αθήνα
Hellasjournal.com

LETTER TO EDITOR:
Stop cruise dumping
Dear editor,
As a sailor, I observe the necessity of using dumping
stations all along the BC coast and in any areas and
countries that have them. I have circumnavigated half
way around the world and this is usually possible. Why do
these great big ships not have to do the same? Why can we
not mandate that they must have their own waste cleaning
facilities on board or that they must use dumping stations
and pay for this like everyone else?
Cruise ships are getting set up to start coming back to
Canada, and so is their pollution. Pre-pandemic levels of
cruise travel caused over 32 billion litres of pollution off
the coast of B.C.
Canada’s current rules on dumping from ships (including
cruise ships) are lightyears behind our neighbours. For
example, Washington State doesn’t let any sewage, treated
or not, get dumped in the Salish Sea. Washington’s jurisdiction only covers half of it, so the Canadian portion is a
relative toilet bowl.
We need updated regulations from Transport Canada because we know that the entire shipping industry can meet
them and thrive. They are already doing so in Alaska,
California, and in the Puget Sound, all points along the
same route that cruises and cargo visit us on.
Sincerely,
Vicki Pearson
vicki@poradadesign.com V5L 4T2
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ΠΟΙΗΜΑ

Πού να πηγαίνουν οι αγάπες όταν πεθαίνουν;

ΠΟΙΗΜΑ
ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Άραγε γίνονται σύννεφο και βρέχουν την διψασμένη γη;
Σπόροι που φυτρώνουν άνθη που μοσχοβολούν αγάπη και έρωτα σε όλη τη φύση;
Η πόνος , οργή και κατάρα βαριά , που πέφτει στα κεφάλια των ανθρώπων
και σαν βαριά σκιά τους ακολουθάει παντού;

Εκείνο το παιδί που κουβαλώ
Μέσα στα στήθη μου κρυμμένο
Αναρωτιέμαι κι απορώ
Με τι υλικό είναι φτιαγμένο…
Παιχνίδια , δώρα δε ζητά
Παράπονο δεν άκουσα κανένα
Κι όταν στα δύσκολα το χέρι του κρατώ
Μου λέει “ άσε με και πρόσεχε εσένα “
Τις νύχτες παραμύθια δε ζητά
Δεν το τρομάζουνε σκοτάδια κ εφιάλτες
Κάθε πρωί με το χαμόγελο θα βγει
Για να αντικρύσει τις αλήθειες τις μεγάλες…
Εκείνο το παιδί που κουβαλώ
Πόσο θα ήθελα στ’ αλήθεια να του μοιάσω…
Όμως μεγάλωσα και ξέχασα θαρρώ
Πως απ’ τη σκέψη μου το φόβο να ξεχάσω…
Ας είναι , δεν πειράζει τελικά
Έτσι κι αλλιώς χωρίς εμένανε δεν κάνει
Εγώ στους πόνους μου θα κλαίω στα κρυφά
Αρκεί εκείνο την ελπίδα του μη χάνει …
Χριστίνα Γαλιάνδρα

Η δική μου αγάπη για σένα, έγινε παράπονο όταν πέθανε.Τι κι αν έστεκε ζωντανή
στο πλευρό σου;
Της έδωσες μία και την γκρέμισες. Έτσι απλά και ήσυχα. Μετά της γύρισες την πλάτη
και έφυγες.
Δεν έμαθες ποτέ αν έζησε. Αν σώθηκε και πώς.
Η δική μου αγάπη όμως επέζησε. Βαριά τραυματισμένη από τότε. Την φροντίζω ,
της μιλάω την κανακεύω. Ε! Της λέω… Τι πράγματα είναι αυτά; Ακόμα αγαπάς;
Δεν απαντάει.
Ξέρω πως κατά βάθος ακόμα τον σκέφτεται, Τρώει, ξυπνάει, κοιμάται και η μορφή του
στα μάτια της είναι.
Πού να πηγαίνουν οι αγάπες όταν πεθαίνουν; Η δική μου ακόμα εδώ. Με βασανίζει
γλυκά. Αλλά δεν μπορώ να την μαλώσω. Είναι η αγάπη μου. Μια αγάπη που
βαφτίστηκε με το όνομά σου.
Κοινώνησε με το φιλί σου και σταυρώθηκε με την προδοσία σου.

Αν δεν έχεις στρατιωτική δύναμη, κανείς δεν νοιάζεται τι πιστεύεις
September 1, 2021 Capt. E.N.Rigos Σάββας ΙακωβιδηςΑναστασιάδης, Κύπρος
του Σάββα Ιακωβίδη*

Α

θάνατε Θουκυδίδη… Πριν
από λίγες ημέρες πέθανε
ένας παθιασμένος και επίμονος
μελετητής της Ιστορίας του
Πελοποννησιακού Πολέμου που
ξυνέγραψε ο Θουκυδίδης, ο πρώτος
ιστορικός και ο πρώτος θεωρητικός
των Διεθνών Σχέσεων. Πρόκειται
για τον γνωστό Αμερικανό
καθηγητή, Ντόναλντ Κέιγκαν
(1932-2021), ο οποίος δίδασκε
στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ και
εμφύσησε σε ολόκληρες γενιές
κλασικιστών την αγάπη για την
Ελλάδα και τον Θουκυδίδη.
Όπως γράφει η Ελληνίδα
συνάδελφος, Μαργαρίτα
Πουρνάρα («Καθημερινή»,
28/8/2021), γνώρισε τον Κέιγκαν
το 2008, σε μια κρουαζιέρα με
αποφοίτους μεγάλων Αμερικανικών
Πανεπιστημίων. • «Θυμάμαι»,
γράφει, «τον Κέιγκαν στη Μήλο να
διαβάζει την επιστολή των Μηλίων
προς τους Αθηναίους και να εξηγεί
στους συμμετέχοντες πως, αν δεν
έχεις στρατιωτική δύναμη, κανείς
δεν νοιάζεται για το τι πιστεύεις».
Ο Αμερικανός διανοητής διατύπωσε
πιο απλουστευμένα την διαχρονική
απόφανση του Θουκυδίδη: • «Στις
ανθρώπινες σχέσεις, τα νομικά
επιχειρήματα έχουν αξία όταν
εκείνοι που τα επικαλούνται είναι
περίπου ισόπαλοι σε δύναμη και
ότι, αντίθετα, ο ισχυρός επιβάλλει
ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του
και ο αδύνατος υποχωρεί όσο του
το επιβάλλει η αδυναμία του»
(Θουκυδίδου Ιστορίαι – 5.89.1).
Ο Αναστασιάδης ΔΕΝ μπορεί.
Επισημαίνω τα πιο πάνω με αφορμή
δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι η
ασυγκράτητη, πλέον, βιασύνη του
Κύπριου προέδρου Αναστασιάδη
(συνεπικουρούμενος από τον
ΥπΕξ, Ν. Χριστοδουλίδη), να πάει
σε συνομιλίες με τον υπονομευτή
και προδότη της Κυπριακής
Δημοκρατίας, εγκάθετο της
τουρκικής κατοχής, Τατάρ. Και το
δεύτερο, είναι η Ετήσια Έκθεση του
Κυπριακού Κέντρου Στρατηγικών
Μελετών για το 2021.
Όσον αφορά τις επιδιωκόμενες
συνομιλίες, είναι να απορεί
κανείς με τον Κύπριο Πρόεδρο:
Θεωρητικά, η επιθυμία του για
λύση είναι θεμιτή. Αυτό απαιτεί και
ο κυπριακός Ελληνισμός από το
1974. • Όμως, με ποιες δυνατότητες
διαπραγμάτευσης – πολιτικές,
διπλωματικές, κυρίως στρατιωτικές
– ο Ν. Αναστασιάδης επιμένει
να μεταβεί σε νέες συνομιλίες;

Εξάλλου, είναι και προσωπικά
ευάλωτος εξαιτίας των κατηγοριών
για διαφθορά μετά και τον διεθνή
διασυρμό της Κύπρου με το
σκάνδαλο μεγατόνων για τα «χρυσά
διαβατήρια».
Οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι ο
Κύπριος Πρόεδρος ΔΕΝ μπορεί
να διαπραγματευτεί επειδή
έχουν μελετήσει και ξέρουν τον
Θουκυδίδη: «Στις ανθρώπινες
(και στις διακρατικές και διεθνείς)
σχέσεις, τα νομικά επιχειρήματα
έχουν αξία όταν εκείνοι που
τα επικαλούνται είναι περίπου
ισόπαλοι σε δύναμη». Εμείς και οι
Τούρκοι δεν είμαστε ισόπαλοι σε
δύναμη.
Στο παρά ένα της τουρκοποίησης
Οι Τούρκοι έχουν υπεροπλία και
εξ αυτού απαιτούν την παράδοση
και την υποταγή μας. Στην
αντιπαράθεση με τον Ελληνισμό,
η Κύπρος είναι ο αδύναμος κρίκος
εξαιτίας διαχρονικών λαθών και
παραλείψεων των ηγετών της
στο τομέα της άμυνας και της
ασφάλειας για την αντιμετώπιση
και εξουδετέρωσης της τουρκικής
απειλής. • Από το 1956 οι Τούρκοι
βροντοφωνάζουν σε βαρήκοες
Έλληνες ηγέτες ότι θέλουν και
μεθοδεύουν επανάκτηση της
Κύπρου. Φτάσαμε στο παρά ένα της
τουρκοποίησης.
Ο Ν. Αναστασιάδης πιστεύει,
πραγματικά ότι, συνομιλώντας
με τους εγκάθετους της κατοχής
θα… λύσει το Κυπριακό, διά
της αγγλοτουρκοδιζωνικής
τερατουργίας; Νομίζει ότι με τα
ψηφίσματα, τα παρακάλια και τις
συμπαραστάσεις θα… κάμψει την
τουρκική αδιαλλαξία;
Μα, δεν είναι ο Κύπριος Πρόεδρος
που προειδοποιούσε την Τουρκία
με ανακοπή της ενταξιακής πορείας
της; Γιατί δεν την εξαγγέλλει; Γιατί
δεν την υλοποιεί; Δεν είναι ο ίδιος
που βολιδοσκοπούσε τον Τούρκο
ΥπΕξ, Τσαβούσογλου, και πολλούς
άλλους, για λύση δύο κρατών;
Πρόσφατα, με αφορμή την
ανάκληση-ακύρωση διαβατηρίων
του κατοχικού ηγέτη και άλλων
αξιωματούχων του ψευδοκράτους, ο
Ν. Αναστασιάδης, δήθεν υπό μορφή
ρητορικής αποστροφής, έριξε το
πυροτέχνημα της επιστροφής των
Τ/κ στην Κυπριακή Δημοκρατία
και στο Σύνταγμα του 1960. • Με
απλά λόγια: Άσκηση πολιτικής στα
κουτουρού, με πυροτεχνήματα και
ξερομαγκιές για εντυπωσιασμό της
πλέμπας.

Και κάθε φορά η ίδια
κωμικοτραγική επιχείρηση: Ο ΥπΕξ
και άλλοι αρμόδιοι να τρέχουν να
συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα
του Προέδρου. Με δηλώσεις
του, ο ΥπΕξ, Ν. Χριστοδουλίδης
επιχείρησε άγαρμπα να… εξηγήσει
τι εννοούσε ο Ν. Αναστασιάδης.
Ενιαίο-ομόσπονδο
Σε μια μεταστροφή 360 μοιρών,
αφού επισήμανε πως «στόχος των
διαπραγματεύσεων παραμένει
η μετεξέλιξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας από ενιαίο σε
ομόσπονδο κράτος» και ότι
«ουδέποτε τέθηκε θέμα αλλαγής του
επιδιωκόμενου στόχου για τη λύση
του Κυπριακού», δήλωσε:
«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε
σε όποια συνάντηση ο ΓΓ των
Ηνωμένων Εθνών προτίθεται
να καλέσει, που θα έχει στόχο
την επανέναρξη ουσιαστικών
συνομιλιών». Έτοιμοι;• Και η
Αμμόχωστος, που ήδη εποικίζεται
και αναπτύσσεται από την κατοχική
Τουρκία; Η εισβολή Ερντογάν και
οι εξαγγελίες του; Οι αμφισβητήσεις
και παραβιάσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ; Η πολιορκία της Κύπρου
από τον τουρκικό στόλο; Η βάση
drones στο κατεχόμενο αεροδρόμιο
του Λευκονοίκου; Οι αδιάλειπτες
απειλές κατά της κυριαρχίας,
ελευθερίας και ανεξαρτησίας της
Κύπρου;
«Πατρίδα μας, η Τουρκία»
Όλα έγιναν γαργάρα, στον βωμό
αμφίβολων συνομιλιών αφού:
>Η Τουρκία και οι πράκτορές της
από το 1963 δεν αναγνωρίζουν
την Κυπριακή Δημοκρατία, τώρα
εμμένουν σε λύση δύο κρατών και
δεν θέλουν ούτε διζωνική ούτε
ομοσπονδία ούτε συνομοσπονδία
επειδή ο απώτερος στόχος τους
είναι η κατάληψη και ο έλεγχος
ολόκληρου του νησιού.
Ο κατοχικός Τατάρ, που
κατηγορείται από τον Ν.
Αναστασιάδη ως υπονομευτής
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
δήλωσε επανειλημμένα: «…
Είμαστε διαφορετική φυλή. Μιλάμε
τουρκικά, η θρησκεία μας είναι
το Ισλάμ, η πατρίδα μας είναι η
Τουρκία».
* Η δε Λευκωσία έμεινε
απελπιστικά αγκιστρωμένη στην
τουρκοδιζωνική. Τι θα συμβεί, αν
επαναρχίσουν συνομιλίες; Μια
ενδιάμεση λύση, μεταξύ διζωνικής
και λύσης δύο κρατών, που θα είναι
και πάλι τουρκικών προδιαγραφών
και συμφερόντων.

Φυσικά, ούτε σκέψη στην κυπριακή
κυβέρνηση ή στον Πρόεδρο
Αναστασιάδη και στο ΔΗΣΑΚΕΛ
για αγώνα απελευθέρωσης
επειδή, τάχα, θα οδηγηθούμε σε
διχοτόμηση. • Ποια διχοτόμηση; Η
Τουρκία θέλει να καταπιεί όλη την
Κύπρο. Αυτόν τον εφιάλτη, που ήδη
προδιαγράφεται στον ορίζοντα του
Κυπριακού, ποιος και πώς θα τον
ανακόψει και εξουδετερώσει; Με
ψηφίσματα; Με γελοίες εκκλήσεις
στην κατοχική δύναμη να σεβαστεί
το διεθνές δίκαιο; Με ανέξοδες
συμπαραστάσεις από ξένους;
Η κυπριακή πολιτική ηγεσία,
ανιστόρητη, αμνήμων και μονίμως
στους αιθέρες των ευσεβών
πόθων, βολεύεται με το παραμύθι
των συνομιλιών «από εκεί που
έμειναν στο Crans Montana» και
της δήθεν επανένωσης, ενώ όφειλε
να σχεδιάζει την απελευθέρωση
της Κύπρου, με ενεργοποίηση του
Δόγματος του Ενιαίου Χώρου
και δραστικό επανεξοπλισμό
της Εθνικής Φρουράς με οπλικά
συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας
και drones.
Η μείωση της θητείας
Πρόσφατα κυκλοφόρησε η Ετήσια
Έκθεση του Κυπριακού Κέντρου
Στρατηγικών Μελετών για το 2021,
η οποία αναφέρεται στο φοβερό
ανισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ των
κατοχικών στρατευμάτων και της
Εθνικής Φρουράς. Όπως αναλύει
ο δρ Άριστος Αριστοτέλους,
Διευθυντής του ΚΚΣΜ, «ενώ ο
συσχετισμός στρατιωτικής ισχύος
στο νησί παραμένει δυσμενής για
τη Κυπριακή Δημοκρατία και για
το 2021, οι ενδείξεις είναι ότι τείνει
να διευρυνθεί». Και προσθέτει ότι
στην Έκθεση:
«Επισημαίνονται ιδιαίτερα
ορισμένες ποσοτικές και ποιοτικές
τάσεις και εξελίξεις που δρουν
αρνητικά στον τομέα της άμυνας
του νησιού. Πρόκειται για κενά
και επιπλέον προβλήματα που
σχετίζονται με τη μείωση της
θητείας στην Ε.Φ., το πεπαλαιωμένο
υλικό και τον εξοπλισμό της
Δύναμης, τους περιορισμένους
οικονομικούς πόρους και τα
επίπεδα τεχνολογίας».
Ο Μάριος Μακρυγιάννης,
αντιστράτηγος ε.α., έγραφε
(1/3/2021): • «Το 2016, ο
τότε ΥΠΑΜ (Χριστόφορος
Φωκαϊδης), τουρκολόγος στο
επάγγελμα, αγνοώντας τις έντονες
ανησυχίες και υποδείξεις του
ΓΕΕΦ, του ανώτατου επίσημου
θεσμοθετημένου οργάνου, ειδικού
σε θέματα άμυνας, χωρίς να
ενημερώσει για τις προθέσεις του
και, βέβαια, χωρίς να εκπληρωθεί
καμία απολύτως προϋπόθεση,
έσπευσε, εν όψη των βουλευτικών

εκλογών, ετσιθελικά, άτσαλα,
άσχετα, ‘πραξικοπηματικά’, να
μειώσει την θητεία στους 14 μήνες,
αιφνιδιάζοντας τους πάντες».
Κρίσιμα ερωτήματα
Εξάλλου, ο Φοίβος Κλόκκαρης,
πρώην υπουργός Άμυνας και
αντιστράτηγος ε.α., σε ανάλυσή
του (16/4/2018) έθετε κρίσιμα
ερωτήματα για την άμυνα της
Κύπρου:
* Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία
δεν έχει θεσμοθετήσει Στρατηγική
Εθνικής Ασφάλειας ούτε έχει
συγκροτήσει Συμβούλιο Εθνικής
Ασφάλειας;
* Γιατί αδρανοποιήθηκε το δόγμα
του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου
Κύπρου – Ελλάδας;
* Γιατί το Ταμείο Αμυντικής
Θωράκισης δεν διατίθεται ολόκληρο
για τους εξοπλισμούς της ΕΦ;
* Γιατί αποδυναμώθηκε η μαχητική
ισχύς της ΕΦ, με τη στασιμότητα
στους εξοπλισμούς, την μεγάλη και
απότομη μείωση της θητείας, χωρίς
να έχει μεταβληθεί η Τουρκική
απειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί
η υλοποίηση εξοπλιστικών

προγραμμάτων;
* Γιατί δεν υποβλήθηκε ακόμα
αίτηση ένταξης της ΚΔ στον
Συνεταιρισμό για την Ειρήνη;

Στα κλειστά δώματα του
προεδρικού και των κομμάτων,
ακούει κανείς; Ποτέ δεν
άκουγαν και ποτέ δεν θέλησαν
να αντιληφθούν τους φοβερούς
κινδύνους που απειλούν την
εθνική και βιολογική επιβίωση
του κυπριακού Ελληνισμού από
τον αδίστακτο τουρκισμό και
ισλαμισμό.
Απλώς υποτονθορίζουν
κακόφωνα και κωμικά το
ποιηματάκι τους για συνομιλίες,
αγνοώντας βάναυσα και τις
διδαχές του Θουκυδίδη και
την υπόδειξη Κέιγκαν πως, αν
δεν έχεις στρατιωτική δύναμη,
κανείς δεν νοιάζεται τι λες ή
τι επιδιώκεις ή αν βρίσκεσαι
υπό ξένη κατοχή. Τα θλιβερά
παραδείγματα του Ναγκόρνο
Καραμπάχ και του Αφγανιστάν
δεν τους διδάσκουν;
*Πρώην ΑρχισυντάκτηςΔιευθυντής – Αρθρογράφοςαναλυτής στην κυπριακή
εφημερίδα «Η Σημερινή»
-ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις
και Ευρωπαϊκές Σπουδές του
Πανεπιστημίου ΛευκωσίαςΠτυχιούχος της Ανωτάτης
Σχολής Δημοσιογραφίας της
Lille – Université Catholique de
Lille–France.

Πέθανε ο αξεπέραστος Μίκης Θεοδωράκης
(Συνέχεια από σελίδα 5)
Η πορεία απαγορεύεται.
Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές
συλλαμβάνονται, ανάμεσα τους
και ο Μίκης. Μόνος του
ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης
Λαμπράκης, που προστατεύεται
από τη βουλευτική ασυλία,
συνεχίζει την πορεία έως
το τέρμα της. Λίγο αργότερα,
όταν ο Λαμπράκης πλέον έχει
δολοφονηθεί, ο Μίκης θα γράψει
στην Αθηναϊκή:
«..Χάνοντας τον Λαμπράκη,
κερδίσαμε χιλιάδες νέους
Λαμπράκηδες, χιλιάδες ήλιους
που θα θερμαίνουν και θα
φωτίζουν τη μνήμη του».

(ΕΑΣ) που στόχο του έχει
να συνασπίσει όλες τις
αντιδικτατορικές δυνάμεις.
Η πρώτη εκδήλωση του ΕAΣ,
πραγματοποιείται στις 2 Μαΐου
1971, στο Ντίσελντορφ της
Γερμανίας.

Τον Ιούνιο του 1963,
ο Μίκης Θεοδωράκης και
είκοσι Έλληνες επιστήμονες,
καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές
και δημοσιογράφοι ιδρύουν
το Κίνημα Νεολαίας «Γρηγόρης
Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ) όπου
εκλέγεται πρόεδρος.

Τον Ιούλιο του 1974, με
την πτώση της δικτατορίας
επιστρέφει στην Ελλάδα ως
πανεθνικό αντιδικτατορικό
σύμβολο, διατυπώνοντας την
άποψη ότι η λύση Καραμανλή
αποτελούσε τη μόνη εφικτή
έξοδο από τη δικτατορία
χωρίς αιματηρές συγκρούσεις.
Βέβαια, ο σχηματικός τρόπος
με τον οποίο διατυπώθηκε
(Καραμανλής ή τανκς)
προκάλεσε αντιδράσεις.

Στις βουλευτικές εκλογές που
πραγματοποιήθηκαν στις 16
Φεβρουρίου 1964,
ο Μίκης Θεοδωράκης εκλέγεται
βουλευτής ΕΔΑ στη Β’ εκλογική
περιφέρεια Πειραιά.

Τον Μάρτιο του 1972, ο
Μίκης Θεοδωράκης αποχωρεί
από το ΚΚΕ Εσωτερικού, με
το οποίο είχε συνταχθεί μετά
τη διάσπαση του ΚΚΕ στις
δύο παρατάξεις. Συνεχίζει
τις περιοδείες του, που είναι
ταυτόχρονα κάλεσμα στην
αντίσταση και τον αγώνα.

Ο Μίκης εξήγησε πως
προέκυψε το «Καραμανλής
Την 21η Απριλίου του 1967
ή τανκς»: «.. Θα αναφερθώ εδώ
περνά στην παρανομία και
και στη γνωστή φράση μου για
απευθύνει την πρώτη έκκληση για τον Καραμανλή: Είναι αλήθεια
Αντίσταση κατά της Δικτατορίας πως από τον Ιανουάριο του
στις 23 Απριλίου. Τον Μάιο του
1973 είχα δημόσια προτείνει
1967 ιδρύει μαζί με άλλους την
“λύση Καραμανλή”. Αλλά
πρώτη αντιστασιακή οργάνωση
το “Καραμανλής ή Τανκς”
κατά της Δικτατορίας, το ΠΑΜ
έμεινε στην ιστορία. Φυσικά
και εκλέγεται πρόεδρός του.
συμφωνούσα με την μεταβατική
Συλλαμβάνεται τον Αύγουστο του λύση Καραμανλή, αλλά σαν
1967.
σύνθημα “Καραμανλής
η τανκς” προέκυψε ως εξής:
Δύο ώρες μετά την κήρυξη
του πραξικοπήματος των
Έκανα τις πρόβες μου στο
Συνταγματαρχών, ο Μίκης
“Ζουμ” τότε μαζί με νέους
Θεοδωράκης συντάσσει, μια
τραγουδιστές, τον Νταλάρα,
πρώτη έκκληση για αντίσταση.
τον Μητσιά, τη Φαραντούρη
Δύο μέρες αργότερα, δημοσιεύει φυσικά, τον Καλογιάννη, για
μια δεύτερη έκκληση για
να πραγματοποιήσουμε τις
αντίσταση κι αρχίζει να γράφει
περίφημες συναυλίες,
τα πρώτα τραγούδια αντίστασης. τις ιστορικές στο Καραϊσκάκη.
Η μουσική του απαγορεύεται με Και είχαμε προγραμματίσει
ειδικό διάταγμα.
μετά, τις συναυλίες μας
στην Αθήνα και το Πειραιά, να
Στις 28 Απριλίου 1967,
πάμε στην επαρχία.
ο Μίκης συναντιέται με τους
Τα χαμε αναγγείλει αυτά.
Λαμπράκηδες που ξέφυγαν των
συλλήψεων. Αποφασίζουν να
Εκείνη την ημέρα είχα
ιδρύσουν το Πατριωτικό Μέτωπο. καλέσει τους δημοσιογράφους
O Μίκης Θεοδωράκης ορίζεται
οι οποίοι πρώτη φορά με
πρόεδρος του ΠΑΜ.
έβλεπαν, μετά τόσα χρόνια να
Τον Αύγουστο, συλλαμβάνεται
διευθύνω ορχήστρα σε πρόβα
και οδηγείται στη Γενική
ήταν και η μεγάλη φόρτιση η
Ασφάλεια Αθηνών.
συναισθηματική, και την ώρα
που τελείωνα την πρόβα, ήμουν
Στις 2 Νοεμβρίου, ξεκινά απεργία έτοιμος να κάνω την πρεςπείνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας
κόνφερανς και να αναγγείλω το
επειδή δεν προσάγεται
πρόγραμμα. Εκείνη τη στιγμή
στη δίκη των συλληφθέντων
χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν
συντρόφων από το ΠΑΜ. Δέκα
νομίζω ο κ. Μολυβιάτης ή
μέρες αργότερα οδηγείται
κάποιος από το γραφείο του
στο νοσοκομείο των φυλακών
κ. Καραμανλή. Μου είπε “ο κ.
Αβέρωφ. Στις 15 Νοεμβρίου,
Πρόεδρος θα σας παρακαλέσει
αρχίζει, χωρίς τον Μίκη
να περιορίσετε τις συναυλίες
Θεοδωράκη, η δίκη κατά των
σας μόνο στην Αθήνα”.
31 κατηγορουμένων του ΠΑΜ
ενώπιον του στρατοδικείου
Βέβαια, απάντησα και γω,
Αθηνών.
ξαναμμένος από την πρόβα και
τον ενθουσιασμό
Στις 27 Ιανουαρίου 1968 και
του κόσμου, πολύ άσχημα
χάρη στις διεθνείς πιέσεις,
ξεκινάει η κυβέρνηση
ο Μίκης Θεοδωράκης
Καραμανλή. Δηλαδή μου
αποφυλακίζεται και τίθεται σε
απαγορεύει να κάνω συναυλίες;
κατ’ οίκον περιορισμό
Κι αν τις κάνω τι θα γίνει;
στο Βραχάτι.Λίγους μήνες
“Ναι, είπε, το απαγορεύουμε.
αργότερα, τον Αύγουστο του
Υπάρχουν λόγοι που δεν
1968, ο Μίκης οδηγείται μαζί με πρέπει να πάτε έξω”. Φυσικά
την οικογένεια του εξορία στη
ο τρόπος που μίλησα κι εγώ,
Ζάτουνα της Αρκαδίας.
κι αυτός ήταν λιγάκι άκομψος
και νευρικός, αλλά στο
Ο κύκλος διώξεων και εξοριών
βάθος μπορεί να είχε δίκιο
για τον συνθέτη, θα τελειώσει
ο Καραμανλής φοβούμενος
το 1970 με την αμνηστία που
τι θα γίνει στην επαρχία. Θα
θα του χορηγηθεί, ύστερα από
μπορούσε να γίνει προβοκάτσια.
διεθνή κατακραυγή. Θα φύγει
στο εξωτερικό και θα δώσει
Εν πάση περιπτώσει εγώ
δεκάδες συναυλίες εναντίον
αγρίεψα και δήλωσα στους
των συνταγματαρχών, που θα
δημοσιογράφους: “Αυτή
τον κάνουν παντού γνωστό ως
τη στιγμή τηλεφώνησαν εκ
σύμβολο του αντιδικτατορικού
μέρους του κ. Καραμανλή
αγώνα.
και μου απαγορεύουν να βγω
έξω από την Αθήνα. Αρχίζει
Τον Φεβρουάριο του 1971,
πολύ άσχημα τη διακυβέρνηση
ο Θεοδωράκης ιδρύει το «Εθνικό της χώρας με απαγορεύσεις.
Αντιστασιακό Συμβούλιο»
Και μπορεί αυτή τη στιγμή

να είμαστε σε πολύ άσχημη
κατάσταση και να έχουμε
απ’ την μια τον Καραμανλή
κι απ’ την άλλη τα τανκς,
αλλά όμως δεν δικαιούται να
αρχίζει με απαγορεύσεις”.
Δηλαδή ήταν μια καταγγελία
του Καραμανλή, διότι ξεκίνησε
άσχημα απαγορεύοντας να
κάνω συναυλίες. Και την άλλη
μέρα η “Βραδυνή” είχε τίτλο
“Καραμανλής ή τανκς”. Να
το διαψεύσω αυτό; να πω ότι
δεν είναι δικό μου; αφού στη
βάση συμφωνούσα, διότι είχα
προτείνει εγώ λύση Καραμανλή.
Δεν ήταν όμως αυτό το σύνθημά
μου. Επιπλέον ο Καραμανλής
είχε πάντοτε δέος μαζί μου, μ’
έβλεπε λίγο όπως ο διάβολος
το λιβάνι. Όταν έγινα ηγέτης
των Λαμπράκηδων συνδέθηκα
άρρηκτα στη συνείδησή του με
μία πληγή για την οποία
ο ίδιος ήταν αμέτοχος., πλην
του γεγονότος ότι ως κυβέρνηση
δεν έκανε τίποτα για να
χτυπήσει τις παρακρατικές
οργανώσεις...»

θυμίζοντας τον εμφυλιοπολεμικό
όρο «κόκκινος φασισμός».
Έχει περάσει μια δεκαετία
όταν ο Μίκης Θεοδωράκης είχε
δηλώσει για το Μακεδονικό,
πως «Το όνομα δεν έχει τόσο
μεγάλη σημασία, αρκεί οι λαοί

να ζήσουν ειρηνικά».
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*Εξιστόρηση του Μίκη
Θεοδωράκη στην «Πρώτη
Συμφωνία» που έγραψε
στην Μακρόνησο.
Πηγή:efsyn

Ανασχηματισμός: Οριακές
οι μεταβολές στο κυβερνητικό
σχήμα
Ο πρωθυπουργός επέλεξε τις στοχευμένες αλλαγές εκεί όπου
είχε εντοπίσει αδυναμίες και προβλήματα, αφήνοντας σχεδόν
ανέπαφο το υπόλοιπο σχήμα σε επίπεδο υπουργών

Βασικός λόγος των μετρημένων στα δάχτυλα αλλαγών στο κυβερνητικό
σχήμα είναι πως το Μαξίμου αποτιμά θετικά το κυβερνητικό έργο
της τελευταίας διετίας. Ο κ. Μητσοτάκης έχει δείξει και
στο παρελθόν ότι αποφεύγει τους σαρωτικούς ανασχηματισμούς
(φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ /

To 1975, ενώ εκλέχτηκε
στην ηγεσία της ΕΔΑ
τασσόμενος ανοιχτά υπέρ
μιας κυβέρνησης εθνικής
συνεργασίας.
Το 1978 δέχεται
στην ταράτσα του σπιτιού του
την επίσκεψη του «σκληρού
του ΚΚΕ», Γρηγόρη Φαράκου.
Ο Μίκης Θεοδωράκης δέχεται
να κατέβει υποψήφιος του ΚΚΕ
στις δημοτικές εκλογές του
Οκτωβρίου.
Αυτή η αναθέρμανση
των σχέσεων τους είχε ξεκινήσει
έναν χρόνο νωρίτερα με
την Κίνηση για την Ενωμένη
Αριστερά.
Το 1981 εκλέχτηκε βουλευτής
με το ΚΚΕ στη Β΄ Πειραιώς
και το 1985, πάντα με το ΚΚΕ,
βουλευτής Επικρατείας. Ο
κύκλος αυτός κλείνει το Μάιο
του 1986 όταν παραιτήθηκε από
βουλευτής.
Το 1988, ο Μίκης «ταράζει»
τα νερά της πολιτικής σκηνής,
προτείνοντας το σχηματισμό
κυβέρνησης συνεργασίας
ΝΔ-Αριστεράς, κάτω από
τον θόρυβο και τις πολιτικές
αναταράξεις που προκάλεσε
το σκάνδαλο Κοσκωτά.
Μετά από αλλεπάλληλες
εκλογικές αναμετρήσεις, το
1990 ο Μίκης Θεοδωράκης
εκλέγεται Βουλευτής ως
ανεξάρτητος συνεργαζόμενος
με τη ΝΔ και αναλαμβάνει
Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου
παρά τω πρωθυπουργώ, στην
κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη.
Τον Απρίλιο του 1992, ο Μίκης
Θεοδωράκης παραιτείται από
υπουργός. Τον Φεβρουάριο
του 1993 παραιτείται κι από
βουλευτής.
Την 1η Δεκεμβρίου 2010
ο Μίκης Θεοδωράκης
ανακοίνωσε την ίδρυση
Κινήματος Ανεξάρτητων
Πολιτών με την ονομασία
«Σπίθα».
Το 2015, κατά την εκλογή του
ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση αρχικά
διάκειται ευνοϊκά προς αυτή,
αλλά στη συνέχεια της άσκησε
έντονη κριτική.
Στο δημοψήφισμα της 5ης
Ιουλίου τάχτηκε υπέρ του όχι.
Στις 4 Φεβρουαρίου 2018,
ο Μίκης Θεοδωράκης επέλεξε
να είναι ο κεντρικός ομιλητής
στο συλλαλητήριο της πλατείας
Συντάγματος για τη Μακεδονία.
Η ομιλία του σχετικά με
το ονοματολογικό της
Μακεδονίας προκάλεσε θύελλα
αντιδράσεων στους κόλπους
της Αριστεράς. καθώς μεταξύ
άλλων ο Μίκης φρόντισε
να στραφεί κατά του...
«αριστερόστροφου φασισμού»,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ).
Σταύρος Παπαντωνίου

01.09.2021
Υπό τη σκιά της μη αποδοχής από πλευράς του Ευάγγελου
Αποστολάκη της θέσης Πολιτικής Προστασίας ολοκληρώθηκε
χθες η διαδικασία του ανασχηματισμού, ο οποίος δεν ήταν
τελικά σαρωτικός, όπως είχε προαναγγείλει από την Κυριακή η
«Κ». Η κεντρική φιλοσοφία ήταν οι αλλαγές στα δύο υπουργεία
των κρίσεων, με τους Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Νίκο Χαρδαλιά και
Βασίλη Κικίλια, Βασίλη Κοντοζαμάνη να αποχωρούν από το
Προστασίας του Πολίτη και το Υγείας, αντίστοιχα, και να δίνουν
τη σκυτάλη σε νέους υπουργούς και αναπληρωτές.
Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός για μία ακόμα φορά επέλεξε τις
στοχευμένες αλλαγές εκεί όπου είχε εντοπίσει αδυναμίες και
προβλήματα, αφήνοντας σχεδόν ανέπαφο το υπόλοιπο σχήμα σε
επίπεδο υπουργών.
Ετσι, παραμένουν στα υπουργικά τους πόστα οι Χρήστος
Σταϊκούρας, Νίκος Δένδιας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κωστής
Χατζηδάκης, Νίκη Κεραμέως, Κώστας Σκρέκας, Λίνα Μενδώνη,
Κώστας Τσιάρας, Μάκης Βορίδης, Κυριάκος Πιερρακάκης,
Κώστας Καραμανλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, Σπήλιος Λιβανός,
Νότης Μηταράκης, συν βεβαίως οι δύο υπουργοί Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης και Ακης Σκέρτσος.
Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν σχετικά πως πρόκειται για έναν
ανασχηματισμό «ανοικτών μετώπων», καθώς αξιοποιεί
την εμπειρία όχι μόνο την πρόσφατη, αλλά και της τελευταίας
διετίας συνολικά, ενώ την ίδια ώρα ο βασικός κορμός
των υπουργείων στην ανάπτυξη, στις υποδομές και
στην απορρόφηση πόρων παραμένει ίδιος χωρίς να χαλάει
την κεντρική στόχευση της κυβέρνησης, που είναι η οικονομική
ανάπτυξη και η επόμενη, μετά την πανδημία, ημέρα.
Βασικός λόγος των μετρημένων στα δάχτυλα αλλαγών είναι πως
το Μαξίμου αποτιμά θετικά το κυβερνητικό έργο της τελευταίας
διετίας και ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά
ένα σχήμα που θεωρεί πως έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.
«Οι αλλαγές αποτυπώνουν», λένε κυβερνητικές πηγές,
«το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ένα απολύτως θετικό έργο
την τελευταία διετία. Για αυτό και ο βασικός κορμός δεν υπάρχει
κανένας λόγος να αλλάξει για επικοινωνιακούς λόγους». Και
συμπλήρωναν πως «ο πρωθυπουργός έχει δείξει και στο παρελθόν
σε αντίστοιχες περιπτώσεις ότι οι κινήσεις του στον τομέα αυτόν
είναι καλά ζυγισμένες, σωστά προσανατολισμένες και πάντοτε σε
συνάφεια με τις βασικές αρχές της διακυβέρνησής του».
Ενίσχυση της Περιφέρειας
Στα αξιοσημείωτα του ανασχηματισμού είναι η σαφής ενίσχυση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς στο νέο σχήμα εισήλθαν
συνολικά πέντε βουλευτές. Δεσπόζει βεβαίως η επιστροφή του
Τάκη Θεοδωρικάκου, ενώ τέσσερις ακόμη βουλευτές, οι Ανδρέας
Κατσανιώτης, Σίμος Κεδίκογλου και Μιχάλης Παπαδόπουλος,
αλλά και βεβαίως ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης,
μπαίνουν στην κυβέρνηση.
Ο ανασχηματισμός, όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι,
έχει και γεωγραφικό στίγμα, καθώς τρεις κρίσιμες περιοχές θα
εκπροσωπούνται πλέον στην κυβέρνηση. Πρόκειται για την Αχαΐα,
τον τρίτο σε πληθυσμό νομό της χώρας, τη Δυτική Μακεδονία
μέσω της υφυπουργοποίησης του Μιχάλη Παπαδόπουλου που
προέρχεται από την Κοζάνη, μια περιοχή κομβική για
την απολιγνιτοποίηση, και την πυρόπληκτη Εύβοια.
Kathimerini.gr

18

Έλλειψη ύπνου – 9 σημάδια ότι
δεν κοιμάστε όσο έχετε ανάγκη

στενά. Ακόμη χειρότερα,
δημιουργούν φαύλο κύκλο
καθώς και η κατάθλιψη
μπορεί να οδηγήσει σε κακό
ύπνο ενώ μπορεί να συμβεί
και το αντίστροφο.
#8 Χάνετε τη συγκέντρωσή
σας

Η

συχνή ή παρατεταμένη
έλλειψη ύπνου μπορεί
να προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα στην υγεία μας,
αυξάνοντας ταυτόχρονα τις
πιθανότητες να εμφανίσουμε
χρόνιες ασθένειες.
Όταν κοιμόμαστε λιγότερο
από ό,τι χρειάζεται ή δεν
κοιμόμαστε καθόλου, αυτό
ονομάζεται στέρηση
ή έλλειψη ύπνου.
Ο ύπνος είναι ζωή.
Οι ενήλικες χρειαζόμαστε
περίπου 7 έως 9 ώρες ύπνου
κάθε βράδυ, προκειμένου
το σώμα μας να μπορέσει
επιδιορθωθεί και να
εκτελέσει βασικές βιολογικές
λειτουργίες. Αλλά μερικές
φορές, η εργασία και ο
τρόπος ζωής μπορεί να
διαταράξουν την ικανότητά
μας να κοιμηθούμε.
Η συχνή ή παρατεταμένη
έλλειψη ύπνου μπορεί
να προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα στην υγεία μας,
αυξάνοντας ταυτόχρονα τις
πιθανότητες να εμφανίσουμε
χρόνιες ασθένειες.
Εάν δεν κοιμάστε αρκετά
το σώμα σας θα σας το
πει. Αυτά είναι τα σημάδια
που σας λένε ότι οι ώρες
που κοιμάστε, στην
πραγματικότητα, δεν είναι
αρκετές:
#1 Εμφανίσατε παντού
σπυράκια
Ορισμένες μελέτες έχουν
ότι υπάρχει σχέση μεταξύ
της έλλειψης ύπνου και της
ακμής, η οποία πιθανώς
σχετίζεται με το πώς ο ύπνος
ελέγχει τις ορμόνες στο σώμα
σας. Ακόμη, η έλλειψη ύπνου
βλάπτει το ανοσοποιητικό
σύστημα, κάνοντάς σας
ευπαθή σε διάφορες
λοιμώξεις.
#2 Τα μάτια σας έχουν
«κόψει»
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι
άνθρωποι που στερούνται
ύπνου τείνουν να εμφανίζουν
περισσότερες ρυτίδες,
πρήξιμο, μαύρους κύκλους
και νωθρότητα. Γιατί; Ίσως
το σώμα σας να χάνει τη

Ακόμη και λίγο λιγότερος
ύπνος – 6 ώρες αντί για
8 την ημέρα – μπορεί να
σας κάνει να χάνετε τη
συγκέντρωση σας και να
ξεχνάτε με ευκολία. Κάτι
που μπορεί να επηρεάσει την
απόδοσή σας στη δουλειά,
ακόμα και την οδηγική σας
ικανότητα. Πάνω από το 1/3
των ανθρώπων παραδέχονται
ότι τους παίρνει ο ύπνος κατά
την οδήγηση.
δυνατότητά του να ελέγξει τις
ορμόνες και να επιδιορθώσει
τους ιστούς – κάτι το οποίο
γίνεται στα βαθύτερα στάδια
του ύπνου.
#3 Βάζετε βάρος
Όταν ξεκουράζεστε καλά, το
σώμα σας μπορεί να ελέγξει
σωστά τη γκρελίνη και τη
λεπτίνη – τις ορμόνες που
επηρεάζουν την πείνα σας.
Χωρίς αυτές, μπορεί να
αισθανθείτε την επιθυμία
να φάτε περισσότερο από
ό,τι χρειάζεστε, γεγονός
που μπορεί να σας κάνει να
πάρετε βάρος.
#4 Λαχταράτε πρόχειρο
φαγητό
Μετά από μια άγρυπνη
νύχτα, μπορεί να έχετε
περισσότερες πιθανότητες να
επιλέξετε ένα cheeseburger
με πατάτες αντί μία σαλάτα
για το μεσημεριανό σας
γεύμα. Ένας εγκέφαλος που
στερείται ύπνου χάνει την
ικανότητα λήψης αποφάσεων,
γεγονός που διευκολύνει την
ανάληψη άλλων επιθυμιών.
#5 Χρειάζεστε περισσότερη
καφεΐνη
Εάν τα 2 φλιτζάνια καφέ
που πίνετε συνήθως πλέον
δεν αρκούν, ίσως να μην
είστε τόσο ξεκούραστες όσο
συνήθως. Αν και η καφεΐνη
βραχυπρόθεσμα, μπορεί να
σας κάνει πιο προσεκτικούς,
μακροπρόθεσμα, μπορεί να
οδηγήσει σε αϋπνία ή άγχος.
#6 Έχετε τα νεύρα σας
Ο εκνευρισμός είναι αυτό
που θα λέγαμε κλασικό
σημάδι κακού ύπνου. Μια
μελέτη που περιόρισε τους
ανθρώπους σε 4,5 ώρες
νυχτερινού ύπνου την
εβδομάδα. Το αποτέλεσμα:
Πιο αγχωμένοι, θυμωμένοι
και ψυχικά εξουθενωμένοι
άνθρωποι. Οι ίδιοι άνθρωποι
ένιωσαν καλύτερα όταν
επέστρεψαν στο κανονικό
τους πρόγραμμα.
#7 Νιώθετε «πεσμένη»
Η κατάθλιψη και ο κακός
ύπνος επίσης σχετίζονται

#9 Κάτι πάει πολύ λάθος
το πρωί
Εάν ξυπνάτε με πονόλαιμο,
ξηροστομία ή πονοκέφαλο
αυτό μπορεί να υποδηλώνει
υπνική άπνοια, ροχαλητό
ή γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση. Και τα τρία
φωνάζουν ότι δεν κοιμάστε
σωστά. Εάν παρατηρήσετε
έστω και ένα από αυτά τα
συμπτώματα ξανά και ξανά,
μιλήστε με το γιατρό σας.
Υπάρχουν φάρμακα ή άλλες
θεραπείες που μπορούν να
σας βοηθήσουν.
Κοιμηθείτε όσο έχετε ανάγκη
Οι περισσότεροι ενήλικες
χρειάζονται 7 έως 9 ώρες
ύπνου τη νύχτα. Βεβαιωθείτε
ότι κοιμάστε αρκετά.

•
Τηρήστε ένα
πρόγραμμα, που σημαίνει
να πηγαίνετε για ύπνο και
να ξυπνάτε περίπου την ίδια
ώρα κάθε μέρα.
•
Κρατήστε το
δωμάτιό σας δροσερό, ήσυχο
και σκοτεινό.
•
Βάλτε την άσκηση
στη ζωή σας, επιλέγοντας
ασκήσεις που τονώνουν την
καρδιαγγειακή λειτουργία,
καθώς αυτό μπορεί να σας
βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο
βαθιά.
Ένας καλός νυχτερινός ύπνος
επιδιορθώνει το σώμα και
το μυαλό, πράγμα που σας
βοηθά να λειτουργείτε στο
μέγιστο.
Imommy.gr

Back to school – Πώς θα προετοιμάσετε το παιδί
για την επιστροφή στο σχολείο;
ΠΑΙΔΙ | 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

5 tips για να
προετοιμάσετε το παιδί
για την επιστροφή
στο σχολείο
Η έναρξη μιας νέας σχολικής
χρονιάς μπορεί να είναι
συναρπαστική, αλλά μπορεί
επίσης να κάνει
το παιδί σας να νιώθει άγχος,
ειδικά αν η περσινή χρονιά ήταν
δύσκολη, ή αν ξεκινάει σε νέο
σχολείο. Ενώ μερικές συμβουλές
για τους μαθητές είναι ευρέως
γνωστές (όπως το να κοιμούνται
επαρκώς και να τρώνε ένα
υγιεινό πρωινό), υπάρχουν και
άλλοι τρόποι προετοιμασίας.
5 tips για να προετοιμάσετε το παιδί για την επιστροφή στο σχολείο
1. Βοηθήστε τα παιδιά να ξεκινήσουν το σχολείο με μια νέα προοπτική
Τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν πολύ μέσα σε ένα καλοκαίρι. Σίγουρα, το καλοκαίρι διαρκεί μόνο
λίγους μήνες, αλλά πολλά μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (όπως νέες
εμπειρίες, νέοι φίλοι ή μια εκρηκτική ανάπτυξη). Ενώ η επιστροφή στο σχολείο μπορεί να δελεάσει
τα παιδιά να ενεργήσουν όπως και το προηγούμενο έτος, μπορούν να κάνουν μια προσπάθεια να
έχουν μια νέα στάση. Για παράδειγμα:
•

Αν ήταν αγενείς με τους άλλους, μπορούν να προσπαθήσουν να είναι ευγενικοί

•
Εάν πήραν κακές αποφάσεις πέρυσι, η νέα σχολική χρονιά είναι μια ευκαιρία για καλύτερη
αξιολόγηση
•
Αν δυσκολεύτηκαν να κάνουν φίλους, φέτος μπορούν να είναι πιο κοινωνικοί
Ενθαρρύνετε το παιδί σας να ξεκινήσει νέες συνήθειες και να προσέχει τη συμπεριφορά του.
2. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να είναι ο εαυτός τους στο σχολείο
Ενθαρρύνετε το παιδί σας να αναγνωρίζει τις αξίες του και να τις τηρεί – όπως να είναι ευγενικό με
τους άλλους, να διαβάζει για το σχολείο και να αποφεύγει το αλκοόλ και το κάπνισμα. Δεν θα είναι
αρεστό σε όλους και δεν πειράζει καθόλου.
Δεν χρειάζεται να προσπαθεί να εντυπωσιάζει φίλους και συμμαθητές, ειδικά αν αυτό παραβιάζει τις
δικές του ηθικές αξίες. Εξηγήστε στο παιδί σας ότι όταν τηρούν τις αξίες τους, οι άλλοι συνήθως το
σέβονται αυτό, ακόμη κι αν δεν το δείχνουν.
3. Μιλήστε στο παιδί σας για την αξία της πραγματικής φιλίας
Οι πρώτες εβδομάδες στο σχολείο τείνουν να φαίνονται λίγο χαοτικές, καθώς όλοι προσπαθούν να
βρουν τη θέση τους στη μικρή κοινωνία του σχολείου. Ωστόσο, το να έχεις μόνο δύο στενούς φίλους
μπορεί να είναι πιο σημαντικό από το να έχεις αμέτρητους φίλους.
4. Προσδιορίστε τα δυνατά σημεία του παιδιού σας στο σχολείο
Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με στόχο την απόκτηση καλών βαθμών είναι αξιοθαύμαστη και
σίγουρα σημαντική, οπότε ενθαρρύνετε το παιδί σας να το κάνει. Ωστόσο, το να δουλεύεις σκληρά
στο σχολείο και να μαθαίνεις πώς να επανέρχεσαι από τις αποτυχίες είναι εξίσου σημαντικό με την
επίτευξη των στόχων.
Εάν, αφού βάλει τα δυνατά του, το παιδί δεν είναι άριστος μαθητής, προσδιορίστε σε τι άλλο είναι
καλό και, στη συνέχεια, ενθαρρύνετέ το να ασχοληθεί με αυτό.
5. Υποστηρίξτε τα παιδιά σας συναισθηματικά
Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά πολλά από τα πιο επιτυχημένα και συναισθηματικά υγιή παιδιά
στο σχολείο γνωρίζουν ότι οι γονείς τους είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός τους. Μπορεί να νομίζετε
ότι είναι δεδομένο, αλλά ενημερώστε το παιδί σας ότι μπορεί να σας εμπιστευτεί οτιδήποτε.
Ενθαρρύνετέ τo να μοιράζεται μαζί σας ένα καλό πράγμα που συμβαίνει στο σχολείο κάθε μέρα.
Imommy.gr
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Greek Orthodox Community East Vancouver
Dear Parishioners and Friends:
Please find attached the Program of Divine Services for September and
October 2021, which include the celebrations for St. Dimitrios the Great
Martyr (October 25-26).
This summer, we had new conflicts of war, along with much destruction to
the natural environment throughout the world - especially here in our province and in Greece. As September 1st is the Orthodox New Year and Day of
Prayer for the Protection of the Natural Environment, I hope you will pray
these prayers as the new month begins:
Give peace to all the nations, Lord, and understanding in all things, so that
we may lead our life in tranquility and always keep the laws which you laid
down for all creation for the unalterable maintenance and government of the
universe.
Fence round the whole creation, O Christ Saviour, with the mighty strength
of Your love for humankind, and deliver the earth we inhabit from the corruption which threatens it; for we, Your servants, have set our hopes on You.

Finally, I will be on vacation from September 3 to 15. For any pastoral
emergencies, please contact Fr. Nikolaos Sideras at St. George Greek Orthodox Cathedral. For all non-emergencies, please email me and I will get back
to you starting September 20.
With the beginning of the Ecclesiastical Year almost here, I pray you and
your families have health, peace, mercy and salvation from our Lord Jesus
Christ! Καλή Εκκλησιαστική Χρονιά!
Yours in Christ,
Fr. Tim
Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Church
Greek Orthodox Community of East Vancouver

4541 Boundary Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5

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

$7,00.00

Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Βανκούβερ
Suite 500-688 West Hastings Street, Vancouver

Ηλεκτρονικό βιβλίο
συλλυπητηρίων του Γενικού
Προξενείου Βανκούβερ
για την απώλεια του Μίκη
Θεοδωράκη
Το Γενικό Προξενείο
της Ελλάδος στο Βανκούβερ,
στο πλαίσιο της κήρυξης
εθνικού πένθους για
τον θάνατο του διεθνούς
φήμης μουσικοσυνθέτη
Μίκη Θεοδωράκη, ανοίγει
ηλεκτρονικό βιβλίο
συλλυπητηρίων
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
: vancouver@mfa.gr
Το ανωτέρω βιβλίο
συλλυπητηρίων θα
παραμείνει ανοιχτό μέχρι και
την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου,
2021.

Digital book of condolences
of the Consulate General of
Greece in Vancouver for the
passing of Mikis Theodorakis
The Consulate General of
Greece in Vancouver, in the
context of national mourning

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

for the passing of internationally renowned composer
Mikis Theodorakis, is opening a digital book of condolences at the e-mail address:
vancouver@mfa.gr
The aforementioned book
will remain open until Thursday, September 9, 2021.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Πωλούνται δυο κενοτάφια σε τιμή ευκαιρίας
στο Valley View Funeral Home & Cemetery Surrey, B.C.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνειστε 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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ST. GEORGE’S LADIES PHILOPTOCHOS PREPARE SANDWICHES

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Υπέροχες εικόνες
από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Στο επίκεντρο του φωτογραφικού φακού η αυγουστιάτικη
Πανσέληνος και η μοναδική λάμψη της. Το φεγγάρι πάνω από
την Ακρόπολη.
St. George’s Ladies Philoptochos helped CAMP MET kids prepare sandwiches for the Homeless.
What an absolutely wonderful group of kids! Bravo Maria Greco along with you administrators
and counsellors! What a fabulous job you are all doing! So proud to have helped.
Lizette Pappas
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