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Καναδάς: Παρελάσεις 25ης Μαρτίου 1821

Πνευματικές συνάξεις Φιλοπτώχου Αδελφότητος

Ύστερα από δύο χρόνια που σχεδόν όλα ήσαν νεκρά λόγω κορωνοϊού, εφέτος τα
πράγματα στην Εκκλησία του Καναδά άλλαξαν.
Σε πολλά μέρη του Καναδά την ημέρα της 25ης Μαρτίου υψώθηκε η γαλανόλευκη στα
Δημαρχεία και στις Βουλές των Επαρχιών και στη Βουλή του Καναδά.
(Συνέχεια στη σελίδα 8)

The AHEPA Family in Vancouver presents annual Scholarships

Μήνυμα της Πρέσβεως της Ελλάδας στον Καναδά
με την ευκαιρία
της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 2022

Μ

ε την ευκαιρία της Εθνικής μας Εορτής και της μεγάλης
θρησκευτικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,
που γιορτάζουμε στις 25 Μαρτίου, θα ήθελα να απευθύνω τις
θερμότερες ευχές μου στον Ελληνισμό του Καναδά.
Φέτος γιορτάζουμε πάνω από δύο αιώνες ανεξαρτησίας
του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Ήδη δύο αιώνες μετά
την Επανάσταση του 1821, o άσβεστος πόθος για ελευθερία που
μας εμφύσησαν οι αγωνιστές της, η αγάπη τους για την πατρίδα
και η απαράμιλλη αυτοθυσία τους, αποτελούν την πυξίδα μας σε
έναν κόσμο που σπαράσσεται από εντάσεις. Η Ελλάδα, ισχυρή και
ακλόνητη στα ιδεώδη της και στην προάσπιση της ειρήνης και του
διεθνούς δικαίου, αποτελεί παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας
στην δοκιμαζόμενη ξανά Ευρώπη και την ακόμα ευάλωτη
Ανατολική Μεσόγειο.
Το 1821, οι Έλληνες της διασποράς βοήθησαν με τον πιο
αποφασιστικό τρόπο την Ελληνική επανάσταση και προσέφεραν
τη ζωή τους για να γίνει πραγματικότητα το άπιαστο μέχρι
τότε όνειρο της ελευθερίας, που σιγόκαιγε στις καρδιές όλων
ανεξαρτήτως των Ελλήνων.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει την μαρτυρική σήμερα Οδησσό που
φιλοξένησε τη Φιλική Εταιρεία, τη Χάρτα του Ρήγα, την Ελληνική
διανόηση στη Βλαχία, τη Μασσαλία, τη Βιέννη, την Τεργέστη και
άλλα τότε μεγάλα κέντρα, τους καλούς εμπόρους, πατριώτες και
χριστιανούς που θυσίασαν τα πάντα για την Ελλάδα.

On Sunday March 20, 2022, The
American Hellenic Educational
Progressive Association (AHEPA)
District # 26 and The Daughters’
of Penelope joined with family and
friends to present deserving students
with thousands of dollars in scholarship funds at the Greek Orthodox
Community of East Vancouver. Past
Canadian President of the Daughters’ Of Penelope Bernadette Falias
hosted the event with Paul Michael.
Special guests included members of
the clergy as well as representatives
from a variety of Greek Associations. We had the privilege of also
welcoming The Consul General of
Greece, Eleni Georgopoulou, to
this annual event. While enjoying
their delicious loukoumades and
coffee prepared by the Philoptochos
, attendees were introduced to the
2022 deserving recipients and the
presenters.
The Daughters of Penelope Schol-

arship, honouring Past District
Governor Elizabeth Balatsas, was
presented by Daughters of Penelope
President Niki Roussanidis to the
recipient Maria Liaskas. Last April,
Maria graduated from the University of British Columbia (UBC)
School of Kinesiology with First
Class Honours and was recognized
for outstanding contribution to her
faculty as a Peer Mentor and event
coordinator for The Kinesiology

Undergraduate Society. Since
then Maria has started her Masters
Degree in Kinesiology at UBC,
specialising in Clinical Kinesiology
with hopes of pursuing a medical
degree. Her interest in medicine was
sparked during the time she spent
working alongside a Harvard Medical Research team at Massachusetts
General Hospital as a research
assistant. There she witnessed and
contributed to their work inunderstanding, treating and preventing
brain metastases, spefically in breast
cancer patients.. When COVID-19
prevented her from returning to
Boston, Maria sought a similar
opportunity with the BE FIT program at UBC. There she prescribes
evidence-based exercise programs
meant to ease negative symptoms
that radiation and chemotherapy hae
particularly on women who have

(Contin. on pages 10 &11)

Το μήνυμα της ελευθερίας ίσως είναι ακόμα πιο ηχηρό σήμερα, που
γιορτάζουμε, με τον πιο σεμνό τρόπο την Εθνική μας γιορτή, από
σεβασμό στα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η Ουκρανία δοκιμάζεται,
τα μέρη αυτά που φιλοξενούν πολλές δεκάδες χιλιάδων Ελληνικής
καταγωγής κατοίκων, οι πόλεις με τα Ελληνικά ονόματα που
καταγράφουν τόσους αιώνες παρουσίας σ’ αυτή τη γωνιά της
γης και τα θύματα που ήδη θρηνούμε, κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου και καλούν όλους εμάς, το Ελληνικό έθνος, να είμαστε σε
εγρήγορση για την προστασία του ύψιστου αγαθού της ελευθερίας,
που ουδέποτε υπήρξε δεδομένο και ουδέποτε παραδόθηκε δωρεάν.
Η διαρκής θωράκιση της ελευθερίας μας, αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα της Ελλάδας από την απαρχή του σύγχρονου
Ελληνικού κράτους και ασφαλώς μέχρι σήμερα. Σύσσωμο
το Ελληνικό έθνος έχει ιστορικά αποδείξει ότι αντιμετωπίζει με
σθένος και ηρωισμό τις επιβουλές ενάντια στην ανεξαρτησία και
την κυριαρχία του.
Εύχομαι, με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού, το μήνυμα
της Ελλάδας για ελευθερία να φθάσει στους λαούς που δοκιμάζονται, ως ισχυρό μήνυμα ελπίδας για έναν κόσμο ειρηνικό που
σέβεται τις πανανθρώπινες αξίες, τα ιδεώδη και το διεθνές δίκαιο.
Η Ελλάδα και ο Καναδάς, φίλοι και σύμμαχοι, συμπληρώνουν
φέτος 80 έτη διπλωματικών σχέσεων. Συνοδοιπόροι στις δύσκολες
στιγμές της κοινής μας ιστορίας προασπίζουμε την ειρήνη και
αριστεία, στις δύο μας χώρες και διεθνώς. Η συνεισφορά σας είναι
πολύτιμη.
Ζήτω η Ελλάδα
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η 25η Μαρτίου
Ζήτω η Ελλάδα και ο Καναδάς
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Οι απτές δεσμεύσεις πρέπει να συνοδεύουν
την καθυστερημένη απολογία του Πάπα για
τα σχολεία κατοικιών
((Xwmţkwţy¹m), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) και səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh)/Βανκούβερ, B.C. – 1
Απριλίου 2022)
Νωρίτερα σήμερα και μετά από
μια εβδομάδα συναντήσεων
στο Βατικανό με αυτόχθονες
αντιπροσώπους που είχαν ταξιδέψει
από τον Καναδά,
ο Πάπας Φραγκίσκος προσέφερε
λόγια συγγνώμης και λύπης για
τις ενέργειες ορισμένων μελών
της Καθολικής Εκκλησίας που
διαδραμάτισαν ρόλο
στη λειτουργία των σχολείων
κατοικιών στον Καναδά μεταξύ
της δεκαετίας του 1880 και του
1996. Περισσότερα από 150.000
αυτόχθονα παιδιά εκλάπησαν από
τις οικογένειες και τις κοινότητές
τους και αναγκάστηκαν να
φοιτήσουν σε σχολεία κατοικιών
όπου η σωματική, σεξουαλική και
συναισθηματική κακοποίηση ήταν
αχαλίνωτη.
Ο Μέγας Αρχηγός Στιούαρτ Φίλιπ,
Πρόεδρος του UBCIC, δήλωσε
ότι «Ο Πάπας πρέπει να έρθει
στον Καναδά και να προσφέρει
μια άφθονη και κατηγορηματική
συγγνώμη για το ρόλο
όλων των καθολικών οντοτήτων
και της Καθολικής Εκκλησίας στο
σχολικό σύστημα κατοικιών.
Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από
καταχρήσεις από λίγα άτομα –

ήταν στο σύνολό της μια μαζική
παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και μέρος μιας
συστηματικής και θεσμοθετημένης
προσπάθειας καταστροφής των
κοινοτήτων μας που άφησε βαθιά
διαγενεακή συναισθηματική βλάβη
και βλάβη που συνεχίζεται μέχρι
σήμερα. Αναμένουμε από τον
Πάπα να συνοδεύσει τη σημερινή
απολογία με δεσμεύσεις για
αποκατάσταση και αποκατάσταση,
συμπεριλαμβανομένου του
επαναπατρισμού εδαφών
που χρησιμοποιούνται για
εκκλησιαστικές αποστολές και να
συνάψει μια νέα σχέση βασισμένη
στην αμοιβαία κατανόηση, την
αυτοδιάθεση και το σεβασμό”.
“Χαίρομαι που ο Πάπας θα έρθει
στον Καναδά, όπως του ζητήθηκε
εδώ και χρόνια από επιζώντες
σχολείων κατοικιών και αυτόχθονες
κοινότητες”, δήλωσε ο Αρχηγός
Ντον Τομ, Αντιπρόεδρος του
UBCIC. “Ελπίζουμε ότι όταν έρθει
στον Καναδά θα προσφέρει μια
πλήρη και πλήρη συγγνώμη, και
όχι μια που περιορίζεται από την
αναφορά σε λίγους ανθρώπους και
το ρόλο τους, όταν ολόκληρη αυτή
η κληρονομιά ήταν μια κληρονομιά
της ιεραποστολικής αποικιοκρατίας,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
«Ζητείται παραμάνα-νταντά για φροντίδα
μωρού 10 μηνών στην περιοχή του Kitsilano,
3 λεπτά περπάτημα από το Greek Senior Society. Οι γονείς είμαστε εργαζόμενοι
στο πανεπιστήμιο και αναζητούμε μία κυρία
να προσέχει το μωρό μας δύο με τρία πρωινά
μέσα στην εβδομάδα. Τα ωράριά μας είναι
ευέλικτα, και μπορούμε να συζητήσουμε
πρωινές ώρες που εξυπηρετούν και
τις δύο πλευρές. Αν ενδιαφέρεστε ή γνωρίζετε
κάποιον-α που να ενδιαφέρεται και έχει
τα προσόντα για την εργασία, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας

στο 604 306 7810.»

του ρατσισμού και
της αναγκαστικής απομάκρυνσης
των παιδιών. Μια πλήρης
συγγνώμη δεν θα πρέπει να είναι
τίποτα λιγότερο από την απολογία
του Πάπα στους Ιρλανδούς το
2018, η οποία περιελάμβανε
μια σαφή συγγνώμη για τα
«εγκλήματα» που διαπράχθηκαν
από τον κλήρο και η εκκλησία
δόθηκε. Ελπίζω ότι τα λόγια της
συγγνώμης στον Καναδά θα είναι
ισχυρά και θα προωθήσουν
την πραγματική αλλαγή. Σήμερα
ήταν μια αρχή, αλλά όχι το τέλος
της ανάγκης για πλήρη συγγνώμη.
Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των
επιζώντων των σχολείων κατοικιών
και επιδιώκουμε πραγματική
αλλαγή”.
Η Kukpi7 Judy Wilson,
Γραμματέας-Ταμίας του UBCIC,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
«Ο Πάπας πρέπει να αποκηρύξει
το δόγμα της ανακάλυψης και
την ιεραποστολική εντολή να
χριστιανοποιήσει τους λαούς των
Πρώτων Εθνών.
Πρέπει να εμπλέξει άμεσα εκείνους
που βίωσαν αυτές
τις φρικαλεότητες και να
αναγνωρίσει εκείνους που δεν
τα κατάφερε να γυρίσουν σπίτι.
Ο σεβασμός της γλώσσας, του
πολιτισμού και της ταυτότητάς
μας δεν είναι κάτι που πρέπει να
υπενθυμίσουμε στους θεσμούς
είναι απαραίτητο – αυτά είναι τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά
μας, που προστατεύονται από το
διεθνές και καναδικό δίκαιο.

Κατά την περίοδο πριν
ο Πάπας έρθει στον Καναδά,
είναι απαραίτητο οι καναδικές
καθολικές οντότητες να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους βάσει της Συμφωνίας
Διακανονισμού ινδικών
σχολείων κατοικιών του 2006
και να πληρώσουν πλήρως
το μερίδιό τους που έχει
παραμείνει σε εκκρεμότητα
από τότε που ο Καναδάς τους
άφησε ελεύθερους το 2016.»

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

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911
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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

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

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

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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Υποψήφιοι CPC: Poilievre συσπειρώνεται
Συντηρητικός, βάση PPC, Charest έχει
περισσότερο χώρο για να αναπτυχθεί σε
όλο το κέντρο

Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Under the Jurisdiction of the

Ecumenical Patriarchate

Πανορθόδοξος Εσπερινός στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή
Καναδά με τη σκέψη στραμμένη στην Ουκρανία
Με χαρά και επισημότητα
τελέστηκε ο Εσπερινός για την
Κυριακή της Ορθοδοξίας στον
Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό των
αγίων Παντελεήμονος, Άννης
και Παρασκευής στο Μάρκχαμ
(Τορόντο) του Οντάριο, το
απόγευμα της Κυριακής 13
Μαρτίου 2022.

Οι υποστηρικτές κάθε δυνητικού ηγέτη έχουν διαφορετικές
απόψεις για την πολιτική, αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας
22 Μαρτίου 2022 - Επιλέγοντας τον τρίτο ηγέτη τους σε πέντε
χρόνια, τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά
αντιμετωπίζουν μια βαριά απόφαση: επιλέξτε τον υποψήφιο που
αντικατοπτρίζει περισσότερο τις αξίες και την εικόνα του κόμματος
σήμερα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει περιορισμό του μεγέθους
της συνολικής εκλογικής βάσης του, ή επιλέξτε ένα πρόσωπο που
απομακρύνει το κόμμα από το σημερινό βόρειο αστέρι του με την
ελπίδα να διευρύνει την έκκλησή του.
Μια νέα μελέτη από το μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο Angus Reid
εξετάζει σε βάθος το συντηρητικό σύμπαν το 2022, και ειδικότερα
τα δυνατά και αδύνατα σημεία των δύο ηγετών που θεωρούνται
σημερινοί πρωτοπόροι για να αμφισβητήσουν το Φιλελεύθερο
Κόμμα σε μελλοντικές εκλογές.
Αυτά τα δεδομένα προσφέρουν επίσης πληροφορίες για ευρύτερους
τομείς συμφωνίας και έντασης στο συντηρητικό σύμπαν, όποιος
τελικά αναδειχθεί σε κομματικό επιστάτη.
Ο κοινοβουλευτικός βετεράνος Pierre Poilievre και ο πρώην
πρωθυπουργός του Κεμπέκ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Jean
Charest φαίνεται να έχουν το πρόωρο πλεονέκτημα σε μια μακρά
αναμέτρηση.
Το καθένα φαίνεται ικανό να αυξηθεί την υποστήριξη του CPC
σε περίπου 42 τοις εκατό σε ομοσπονδιακές εκλογές. Ο Poilievre
φτάνει εκεί εμπνέοντας και συσπειρώνοντας τη σημερινή βασική
συντηρητική βάση, μαζί με τους ψηφοφόρους που στράφηκαν στη
PPC στις τελευταίες εκλογές. Για τον Charest, η διαδρομή εξαρτάται
από το να πείσει τους πρώην κεντρώους ψηφοφόρους να εξετάσουν
ένα πιο μετριοπαθές Συντηρητικό κόμμα υπό την ηγεσία του.
Η τελευταία ομάδα έχει βασικά πιθανά οφέλη για μια ηγεσία charest,
καθώς κερδίζει υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης στο Οντάριο και
αντλεί ενδιαφέρον από το 37 τοις εκατό εκείνων που υποστήριξαν
το Φιλελεύθερο Κόμμα το 2021. Ο Poilievre ενδιαφέρει το 15 τοις
εκατό όσων υποστήριξαν το κόμμα του Τζάστιν Τρουντό πριν από
έξι μήνες και βρίσκει τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του στην
Αλμπέρτα και το Σασκατσεουάν.
Περισσότερα βασικά ευρήματα:
•

Στον Εσπερινό προεξήρχε ο
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Καναδά κ. Σωτήριος, με
συμπροσευχόμενους τους
Θεοφιλεστάτους Επισκόπους
Τορόντο Ανδρέα (Ουκρανική
Ορθόδοξη Εκκλησία του
Καναδά) και Πατάρων
Αθηναγόρα (Ελληνορθόδοξη
Αρχιεπισκοπή Καναδά).
Συμμετείχαν πάνω από
είκοσι πέντε Ιερείς και
Διάκονοι από τον Σύλλογο
Ορθοδόξων Κληρικών
της ευρύτερης περιοχής
Τορόντο, εκπροσωπώντας
τις Ελληνικές, Ρουμανικές,
Αντιοχειανές, Ουκρανικές,
Καρπαθορωσικές και Καναδικές
(OCA) Ορθόδοξες Ενορίες
και Κοινότητες. Οι ύμνοι
εψάλλησαν από ψάλτες και
χορωδίες που εκπροσωπούσαν
τις διάφορες Ορθόδοξες
Εκκλησίες στα Ελληνικά,
Αγγλικά, Αραβικά, Ρουμανικά,
Ουκρανικά και Σλαβονικά.
Πολλοί από εκείνους που
παρακολουθούσαν επί σειρά
ετών τις Ακολουθίες για την
Κυριακή της Ορθοδοξίας στο
Τορόντο, επαίνεσαν το γεγονός
ότι η φετινή Ακολουθία ήταν
αναμφίβολα η καλύτερη από
όλες εκείνες που έχουν στη
μνήμη τους.
Ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ.
Σωτήριος έκανε το κήρυγμα,
αναλύοντας το νόημα της
εορτής και υπενθυμίζοντας σε
όλους τους παρευρισκομένους
ότι εμείς, ως άνθρωποι,
είμαστε όλοι εικόνα Θεού.
Συνέχισε μιλώντας για την
εισβολή της Ρωσίας στην

Ουκρανία και το πνευματικό
νόημα και τις συνέπειες αυτού
του απρόκλητου πολέμου,
ειδικά επειδή ξεκίνησε από
μία παραδοσιακά Ορθόδοξη
χώρα. Κάλεσε όλους τους
παρευρισκομένους να
προσεύχονται, αλλά και να
προσφέρουν υλική υποστήριξη
σε όλους όσους υποφέρουν και
κυρίως να παρακαλέσουν τον
Κύριο να φέρει την ειρήνη το
συντομότερο δυνατό.
Με την ευλογία του
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου,
ο Επίσκοπος Andriy, ο οποίος
κατάγεται από την Ουκρανία,
έκανε προσωπικές παρατηρήσεις
σχετικά με τον πόλεμο,
υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι
η Ουκρανία είναι ένα ειρηνικό
έθνος, το οποίο δεν έχει κάνει
ποτέ πόλεμο εναντίον κανενός,
περιγράφοντας συνάμα τις
φρικτές καταστροφές και
τα δεινά που βαρύνουν την
Ουκρανία αυτήν την στιγμή,
κυρίως λόγω της στόχευσης
από τα ρωσικά στρατεύματα
του άμαχου πληθυσμού και των
υποδομών της χώρας.
Στη συνέχεια ο π. Bohdan
Hladio, Πρόεδρος του Συλλόγου
Ορθοδόξων Κληρικών,
ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο
Σωτήριο καθώς και το κοινοτικό
Συμβούλιο και τη Φιλόπτωχο
Αδελφότητα του Ιερού Ναού
αγίων Παντελεήμονος, Άννης
και Παρασκευής για την
καλοσύνη και τη φιλοξενία τους

Pan-Orthodox Vespers Service in the Greek
Orthodox Archdiocese of Canada with the
thoughts of everyone towards Ukraine

Τα τρία τέταρτα των υποστηρικτών του Λαϊκού Κόμματος επιλέγουν
τον Poilievre ως τον πιο ελκυστικό υποψήφιο για την ηγεσία του
CPC. Αντίθετα, μόνο το 3% αυτής της ομάδας επιλέγει το Charest.
•
Οι δυνητικοί υποστηρικτές του CPC στα Λιβάδια είναι
διχασμένοι σχετικά με την κατεύθυνση του κόμματος. Λίγο
περισσότεροι από τους μισούς αναφέρουν ότι θα πρέπει να συνεχίσει
να υπερασπιζόταν τις συντηρητικές αξίες και όχι να μετακινείται
στο πολιτικό κέντρο. Στο Β.C., το Οντάριο, το Κεμπέκ και τον
Ατλαντικό Καναδά, οι δυνητικοί ψηφοφόροι του CPC ζητούν
μετατόπιση από τις παραδοσιακές αξίες.
•
Οι μισοί που θα σκεφτόσαν να ψηφίσουν συντηρητικούς
με τον Poilievre ως ηγέτη (53%) αντίθετα, περισσότεροι από τρεις
στους πέντε (63%)
•
Το ένα τρίτο (32%) όσων θα θεωρούσαν το CPC υπό τον
Poilievre έχουν αισιοδοξία για το μέλλον του Καναδά, κυρίως
χαμηλότερο από το ήμισυ (48%), οι οποίοι θα σκέφτονταν να
στηρίξουν το κόμμα υπό τον Charest που λέει το ίδιο.
•
Τρεις στους πέντε πιθανούς υποστηρικτές του Charest
(58%) Οι υποστηρικτές του Poilievre είναι πολύ λιγότερο πιθανό
(38%)
Σύνδεσμος προς τη δημοσκόπηση εδώ: www.angusreid.org/

Vespers for the Sunday of Orthodoxy was celebrated joyfully and
with solemnity at Sts. Panteleimon, Anna, and Paraskevi Greek
Orthodox Church in Markham
(north of Toronto), Ontario, on
the evening of Sunday, March
13th.
His Eminence Archbishop Sotirios of Canada presided at the
celebration, with Bishops Andriy
of Toronto (Ukrainian Orthodox
Church of Canada) and Athenagoras of Patara (Greek Orthodox

Archdiocese of Canada) in
attendance.
Over twenty-five priests and
deacons from the Toronto Clergy
Association of the Greater
Toronto Area participated,
representing the Greek, Romanian, Antiochian, Ukrainian,
Carpatho-Russian, and Canadian
(OCA) Orthodox parishes and
communities. The responses
were sung by chanters and
choirs representing the various
churches in Greek, English, Ar-

στη διοργάνωση και εξέφρασε
λόγους ευγνωμοσύνης προς τον
Αρχιεπίσκοπο, τον Κλήρο και
τους πιστούς της Αρχιεπισκοπής
για την εξαιρετική γενναιοδωρία
τους σε ό,τι αφορά στην
υποστήριξη των πασχόντων
στην Ουκρανία καθώς και των
δύο εκατομμυρίων προσφύγων
που έχουν ήδη εγκαταλείψει τη
χώρα.
Μετά τον Εσπερινό, όλοι
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα
της Εκκλησίας, όπου ο
Πρόεδρος της Κοινότητας κ.
Ιωάννης Ψύχος καλωσόρισε
τους πάντες και η Φιλόπτωχος
πρόσεφερε σε όλους ένα
υπέροχο νηστίσιμο φαγητό με
εκλεκτά ελληνικά εδέσματα
που άρεσαν σε όλους. Η βραδιά
έκλεισε με τον Σεβασμιώτατο
να ευχαριστεί και πάλι τους
Επισκόπους, τους Ιερείς, τους
Ψάλτες, το κοινοτικό Συμβούλιο
και ιδιαίτερα τη Φιλόπτωχο για
τη συμβολή τους στην επιτυχία
της εκδήλωσης και μετά την
ευλογία των περισσευμάτων
της τραπέζης, την οποία
έκανε ο Επίσκοπος Ανδρέας,
κληρικοί και πιστοί από όλες τις
κοινότητές μας αναχώρησαν,
ενισχυμένοι πνευματικά και
σωματικά και προετοιμασμένοι
να συνεχίσουν το ταξίδι της
Μεγάλης Σαρακοστής προς το
Πάσχα!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
15 Μαρτίου 2022
abic, Romanian, Ukrainian, and
Slavonic. Many of those who
have attended the Sunday of
Orthodoxy services in Toronto
over the course of many years
commented upon the fact that
the singing and chanting of this
year’s service was undoubtedly
of the highest quality in their
memory.
Archbishop Sotirios offered the
homily, amplifying the meaning
of the celebration and reminding
all present that we, as human
beings, are all images – icons –
of God. He went on to speak of
Russia’s invasion of Ukraine,
and the spiritual meaning and
consequences of this unprovoked war, especially since it
was initiated by a traditionally
Orthodox country. He called all
present to offer prayerful and
material support for all those
suffering, and especially to ask
the Lord to bring peace as soon
as possible.
With the blessing of Archbishop
Sotirios, Bishop Andriy, himself
from Ukraine, offered personal
remarks in regard to the war in
Ukraine, underlining the fact
that Ukraine is a peaceful nation
(Συνέχεια στη σελίδα 5)
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Θεοφιλεστάτους Επισκόπους, Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Εντιμολογιωτάτους Άρχοντες, Αξιότιμους Προέδρους και Εντιμότατα Μέλη
των Διοικ. Συμβουλίων, Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους,
Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων
και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής
Καναδά
«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα Ιερά…»
(Διονύσιος Σολωμός)
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Στο λόφο του Στράνι. Στη Ζάκυνθο. Ακριβώς απέναντι από το Μεσολόγ¬γι.
Ακουμπισμένος στον κορμό ενός πρίνου. Αγνάντευε το Μεσολόγγι.
Βλέ¬πει τους καπνούς και τις φωτιές. Ίσως με τ’ αυτιά του τα φυσικά να
μην α¬κούει. Σίγουρα όμως με τ’ αυτιά της ψυχής του. Του νου του. Του
πνεύματός του, ακούει. Ακούει το γοερό σκούξιμο των παιδιών και των
γυναικών. Εί¬ναι η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου. Βλέπει. Ακούει.
Νιώθει. Ζει όλα αυτά ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, και
εμπνέεται. Μεταρσιώ¬νεται. Κι’ αρχίζει με το νου του, αλλά και με το χέρι
του να γράφει τον Εθνικό μας ΄Υμνο:
«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά».
Ποτέ ο άνθρωπος δεν εκτιμά αυτό που έχει τόσο, όσο όταν το χάσει.
Αρ¬χαία Ελλάδα. Ελλάδα του Μέγα Αλέξανδρου και Βυζαντινή Ελλάδα
έζησαν και αναπτύχθηκαν μέσα στο θεόσδοτο αγαθό. Την ελευθερία. Κι’
όταν την έχασαν
«όλα τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά».
Πληγώθηκαν οι Έλληνες. Μάτωσαν. Πόνεσαν. Αγανάκτησαν. Έχασαν τα
πάντα. Την Ελευθερία τους. Δεν απόκαμαν όμως. Στήριξαν την ελπίδα τους
στον Θεό. Έβαλαν όλη τους την τέχνη. Όλη τους τη μαστοριά. Έβα¬λαν τη
ψυχή τους. Μαθημένοι από τον Δούρειο Ίππο έγλυφαν τώρα τον βρά¬χο
υπομονετικά, μέχρι που εκείνον τον κούφωσαν, κι’ αυτοί έγιναν κύμα άγριεμένο καί του φώναξαν:

Ο Perry Askounis,
εύχεται
στους πελάτες και
σε όλη
την ομογένεια
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

«μέριασε βράχε να διαβώ».
Και γκρέμισαν το βράχο. Κι απ’ τα κόκκαλά τους. Και ποτάμι το αίμα. Κι’
απ’ την ψυχή τους άνθισε πάλι η λευτεριά. Κι απ’ το 1821 μέχρι σήμερα το
ελληνικό έθνος, διά μέσου παγίδων πολλών και προβλημάτων και πολέμων
και δεινών, βαδίζει τον δρόμο της προόδου ρουφώντας την ελευ¬θερία και
αναζωογονούμενο μ’ αυτήν. Και ποτέ το ελληνικό έθνος δεν πρέ¬πει να
ξεχάσει τις θυσίες των προγόνων του. Το αίμα που χύθηκε. Τα κόκ¬καλα
που σπάρθηκαν για την ελευθερία του. Μα ποτέ το Έθνος των Ελλήνων δεν
πρέπει να ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Στ’ αυτιά του πρέπει να ηχεί πάντα η
φωνή του Χριστού: «Ίδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη τι σοι
χεί¬ρον γένηται». Απόκτησες τη λευτεριά σου. Μην τη χάσεις ξανά. Τίμα
την ελευθερία σου. Εργάσου γι’ αυτήν. Μη τη χάσεις ξανά, γιατί τα δεινά
σου θα είναι μεγαλύτερα. Ο πόνος σου ανυπόφορος. Η ταπείνωσή σου
αβάσταχτη. Και μην σκέφτεσαι μόνο την εθνική ελευθερία. Σκέψου και την
θρησκευ¬τική σου ελευθερία. Σκέψου και την ατομική σου ελευθερία.
Μαζί με την εθνική γιορτή είναι η θρησκευτική.
Ο Ευαγγελισμός. Με την παρακοή των πρωτόπλαστων ο άνθρωπος έχασε
την ελευθερία του. Απογυμνώθηκε. Διώχθηκε από τον παράδεισο και
εξορίσθηκε στη γη. Υπέφερε χρόνια, αιώνες, χιλιετηρίδες. Ποιος ξέρει
πόσο! Ο Δημιουργός του τον σκεφτόταν πάντοτε. Ήθελε την επιστροφή του.
Ήθελε την ελευθερία του. Ήθελε την αποκατάστασή του στην πρώτη του
θέση.
Γι’ αυτό έστειλε τον αρχάγγελο Γαβριήλ στην παρθένο Μαρία και
ακούστηκε δια του αρχαγγέλου Γαβριήλ ο θείος χαιρετισμός «Χαίρε
κεχαριστωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου». Ενσαρκώθηκε ο Μονογενής
Υιός του Θεού. Γεννήθηκε. Εδίδαξε την αλήθεια. Σταυρώθηκε. Έχυσε
το αίμα Του σταλαματιά, σταλαματιά για τη σωτηρία του πεσόντος
ανθρώπου.
Ζούμε στην μετά Χριστόν ανθρωπότητα. Επανακτήσαμε τη δυνατότητα
επιστροφής στην προτέρα μας θέση, τον παράδεισο. Επανακτήσαμε
τη δυνατότητα της ελευθερίας μας, της σωτηρίας μας. Ας γιορτάσουμε
ολόψυχα τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Ας ζούμε αυτή την
πνευματική ελευθερία στη γη μέχρι να την ζούμε ολοκληρωμένη στον
ουρανό.
Αγαπημένοι μου Χριστιανοί, γιορτάζοντας τον Μάρτιο -όλον τον Μάρτιοτην εθνική μας παλιγγενεσία με όποιες εκδηλώσεις, μια σκέψη πρέπει να
μας διακατέχει. Τη θεόσδοτη ελευθερία μας να την κρατούμε ανέγγιχτη
και να την χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας και για όλους τους άλλους.
Ελευ¬θερία που δεν σέβεται την ελευθερία του άλλου δεν είναι πραγματική
ελευθε¬ρία. Δεν είναι ελευθερία του Θεού. Ελεύθεροι απ’ όλα, και ιδιαίτερα
ελεύθε¬ροι από την αμαρτία να προχωρήσουμε με τη δική μας θέληση
και να δινό¬μαστε στην Ελλάδα και στον Χριστό. Τον ευαγγελισμό της
σωτηρίας, που είναι το Άλφα και το Ωμέγα της ελευθερίας, να τον ζούμε
στην καθημερινή μας ζωή εδώ στη γη και στην αιωνιότητα. Γιατί
«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Pan-Orthodox Vespers Service in the Greek Orthodox
Archdiocese of Canada with the thoughts of everyone
towards Ukraine
(Συνέχεια από σελίδα 4)
which has never made
war against anyone,
and describing the
horrendous destruction
and suffering which
is being wrought in
Ukraine at this time
due especially to
the targeting of the
civilian population
and infrastructure by
Russian troops.
Following this, Fr.
Bohdan Hladio,
president of the
clergy association,
thanked Archbishop
Sotirios as well as the
parish council and
philoptochos of Sts.
Panteleimon, Anna,
and Paraskevi Church for their kindness and hospitality in organizing this event, and offered words of
gratitude to the Archbishop, Clergy, and Faithful of the Archdiocese for their outstanding generosity in
support of those suffering in Ukraine as well as the over two million refugees who have fled the country.

Με καλή χρήση της ελευθερίας το έθνος μεγαλουργεί. Ο άνθρωπος ζει. Ζει
στη γη. Ζει στην αιωνιότητα. Με κακή χρήση της ελευθερίας σαν έθνος
μαραζώνει και σαν άτομο σκλαβώνεται, εδώ και στην αιώνια κόλαση.
Να αρθούμε στο ύψος μας και να ζούμε την ελευθερία
«απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά».

Following the service everyone proceeded to the church hall where the parish council president, John
Psihos welcomed everyone, and the Philoptochos offered everyone a wonderful lenten meal, complete
with delicious Greek delicacies, which were greatly appreciated and enjoyed by all. The evening ended
with His Eminence again thanking the bishops, clergy, the chanters, the parish council, and especially
the Philoptochos for their contribution to the success of this event, and following his closing blessing
clergy and faithful from all our communities departed to their homes, spiritually and physically fortified
and prepared to continue their Great Lenten journey to Pascha!

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Αλέξανδρος Παπανδρέου
Φωτογραφία: Γιώργος
ΔρακόπουλοςFood styling: Tina
Webb

Γεμιστά καλαμαράκια με σπανακόρυζο, μια φίνα
θαλασσινή λιχουδιά, για τις μέρες της νηστείας και όχι
μόνο.
Ντίνα Νικολάου
Φωτογραφία: Γιώργος
Δρακόπουλος
Υλικά

•
•

Διαδικασία
1.
Αν αγοράσουμε κατεψυγμένα καλαμάρια, είναι
προτιμότερο να πάρουμε αυτά που είναι έτοιμα καθαρισμένα, για να
αποφύγουμε τον κόπο του καθαρίσματος.
2.
Αν πάρουμε φρέσκα, τα καθαρίζουμε ως εξής: Τραβάμε και
αποχωρίζουμε το κεφάλι από το σώμα, παρασύροντας μαζί και τα
εντόσθια.
3.
Τραβάμε και αφαιρούμε το διάφανο «κόκαλο» που
βρίσκεται κατά μήκος του σώματος των καλαμαριών και με ένα
μαχαίρι κόβουμε και πετάμε από το κεφάλι το κομμάτι με τα μάτια
και το σκληρό «στόμα».
4.
Τα ξεπλένουμε όλα πολύ καλά.
5.
Ψιλοκόβουμε τα πλοκάμια και τα αφήνουμε κατά μέρος,
για τη γέμιση.
6.
Αλατοπιπερώνουμε τα καλαμάρια καλά, μέσα και έξω, και
τα αφήνουμε κατά μέρος, μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση.
7.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.
Γέμιση
1.
Σε ένα βαθύ τηγάνι ή σε μέτρια κατσαρόλα ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα πλοκάμια των
καλαμαριών για 1 - 2 λεπτά.
2.
Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το σπανάκι,
αλατοπιπερώνουμε και τα σοτάρουμε όλα μαζί σε μέτρια φωτιά για
4 λεπτά.
3.
Προσθέτουμε το ρύζι, ανακατεύουμε και καρυκεύουμε με
το μοσχοκάρυδο.
4.
Συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 3 λεπτά και σβήνουμε με το
κρασί.
5.
Έπειτα από 2 - 3 λεπτά, περιχύνουμε με το χυμό λεμονιού
και αποσύρουμε από τη φωτιά.
6.
Ελέγχουμε το αλατοπίπερο, προσθέτουμε τον άνηθο και
ανακατεύουμε.
Γέμισμα και Ψήσιμο
1.
Με ένα κουταλάκι γεμίζουμε τα καλαμάρια με τη γέμιση,
πιέζοντας ελαφρώς (όχι επίμονα), ώστε να προχωρήσει η γέμιση
μέχρι μέσα.
2.
Γεμίζουμε τα καλαμάρια κατά τα 3/4.
3.
Κλείνουμε το άνοιγμα κάθε καλαμαριού με μια
οδοντογλυφίδα, την οποία περνάμε κατά μήκος του ανοίγματος σε
ζιγκ ζαγκ.
4.
Με ένα μικρό μαχαιράκι κάνουμε μια μικροσκοπική τομή
στο πίσω μέρος των κορμών των μαλακίων, για να βγαίνει ο ατμός
κατά το ψήσιμο και να μη «σκάσουν».
5.
Τη γέμιση που θα περισσέψει τη ρίχνουμε μέσα στο ταψί,
ανάμεσα στα καλαμάρια.
6.
Περιχύνουμε με το ζωμό ή το νερό και το 1/2 φλιτζάνι
ελαιόλαδο και ψήνουμε στο φούρνο για 45 λεπτά.
7.
Τα σερβίρουμε ζεστά ή χλιαρά.
Μυστικά
Όταν γεμίζουμε τα καλαμάρια με το ρύζι, δεν τα γεμίζουμε μέχρι
πάνω, γιατί το ρύζι θα διογκωθεί και θα «σκάσουν». Γι’ αυτό,
κάνουμε μια μικρή τρυπούλα στην άκρη τους, όχι από την πλευρά
του ανοίγματος, αλλά από την άλλη, όταν πια τα έχουμε γεμίσει,
ώστε να απελευθερωθεί ο ατμός που εγκλωβίζεται στα καλαμάρια
κατά το μαγείρεμα. Πώς θα το κάνουμε άλαδο;Μπορούμε να
παραλείψουμε το ελαιόλαδο και να χρησιμοποιήσουμε νερό, ζωμό
ή κρασί για το άχνισμα των υλικών και το μαγείρεμα, όμως για να
μελώσει αυτό το φαγητό χρειάζεται το λάδι του.
gastronomos.gr

Κυδώνια αχνιστά με ούζο και κρεμμύδι
Αχιβάδες, κυδώνια, μύδια,
γυαλιστερές, πίνες, στρείδια
έχουν την τιμητική τους αυτή

την εποχή, μιας και είναι οι πιο
νόστιμοι μεζέδες για τη περίοδο
της νηστείας.

Λαχταριστό χταποδάκι με την πιο πλούσια σε αρώματα και χρώματα
σάλτσα.
Νίκη Χρυσανθίδου
Υλικά

Καλαμάρια γεμιστά με σπανακόρυζο

Μερίδες: 6
• 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια,
το λευκό και το τρυφερό
πράσινο μέρος, ψιλοκομμένα
• 400 γρ. φύλλα σπανακιού καθαρισμένα και
χοντροκομμένα (θα αγοράσουμε 600 γρ. - αν θέλετε
να γλιτώσετε χρόνο, υπάρχει έτοιμο καθαρισμένο και
πλυμένο σπανάκι, συσκευασμένο σε κενό αζώτου)
• 1 φλιτζ. τσαγιού φυλλαράκια και τρυφερά κοτσάνια
άνηθου, ψιλοκομμένα
• 150 γρ. ρύζι Καρολίνα
• 200 ml λευκό ξηρό κρασί
• χυμός από 1 λεμόνι
ελάχιστο μοσχοκάρυδο τριμμένο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Χταπόδι μαγειρευτό με μανιτάρια και πιπεριές

Υλικά
Μερίδες: 4
• 1 κιλό κυδώνια (ή αχιβάδες ή
γυαλιστερές ή άλλα όστρακα)
• 40 ml ελαιόλαδο
• το λευκό και το τρυφερό
πράσινο μέρος από 8 φρέσκα
κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα (ή 2
ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ)
• 2 σκελίδες σκόρδου,
ψιλοκομμένες (προαιρετικά)
• 150 ml ούζο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
• τα φύλλα από 1/2 ματσάκι
μαϊντανό, ψιλοκομμένα
• χυμός από 1/2 λεμόνι
Διαδικασία
1. Πλένουμε τα κυδώνια και
βουρτσίζουμε καλά τα κελύφη
τους με μια μικρή συρμάτινη
βούρτσα (που θα βρούμε στα
καταστήματα με εργαλεία ή
στα χρωματοπωλεία), για να
απομακρύνουμε την άμμο
από τις λεπτές ραβδώσεις των
οστράκων.
2. Αν δεν έχουμε βούρτσα,
βάζουμε τα κυδώνια σε μια
μεγάλη λεκάνη με κρύο νερό,
τα ξεπλένουμε και αλλάζουμε
το νερό όσες φορές χρειαστεί,
μέχρι να βγει καθαρό, χωρίς
κόκκους άμμου.
3. Σε μια φαρδιά και ρηχή
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το
ελαιόλαδο σε μέτρια προς
δυνατή φωτιά και σοτάρουμε
τα κρεμμυδάκια για 2 - 3 λεπτά,
μέχρι να μαραθούν.
4. Αν χρησιμοποιήσουμε το
σκόρδο, το ρίχνουμε τώρα και το
σοτάρουμε για 1/2 λεπτό, μέχρι
να σκορπίσει το άρωμά του.
5. Προσθέτουμε τα κυδώνια,
ανακατεύουμε και σβήνουμε με
το ούζο. Ρίχνουμε και 1 φλιτζάνι
νερό.
6. Μόλις το υγρό πάρει
βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα
και αχνίζουμε τα κυδώνια για
περίπου 8 - 10 λεπτά.
7. Στο διάστημα αυτό τα
όστρακα θα έχουν ανοίξει.
Προσοχή! Πετάμε όσα δεν
άνοιξαν.

Μερίδες: 4
•
1 χταπόδι περίπου
•
1 κιλό, καθαρισμένο
και κομμένο σε μέτρια κομμάτια
(περίπου 3 - 4 εκ.)
•
1 μεγάλο ξερό
κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ
•
2 πιπεριές Φλωρίνης
από βαζάκι, ξεπλυμένες, καλά
στραγγισμένες, σε μέτρια καρέ
•
300 γρ. μανιτάρια
λευκά, καλά σκουπισμένα με
νοτισμένη πετσέτα, κομμένα
στα 2 ή στα 4, ανάλογα με το
μέγεθός τους
•
1 σκελίδα σκόρδου,
ψιλοκομμένη
•
2 καρότα, σε λεπτές
ροδέλες
•
1/2 μάτσο μαϊντανός,
χοντροκομμένος (χωρίς τα
χοντρά κοτσάνια)
•
1 κουτ. γλυκού
φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο, ή 1/2
κουτ. γλυκού τζίντζερ σε σκόνη
•
200 γρ. ολόκληρα
ντοματάκια κονσέρβας,
πολτοποιημένα στο μούλτι
•
1/2 κουτ. γλυκού
γλυκιά ή καυτερή πάπρικα σε
σκόνη
•
60 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
1.
Σε μια φαρδιά
κατσαρόλα βάζουμε το
χταπόδι μαζί με τα καρότα και
μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά,
με σκεπασμένη την κατσαρόλα,
για περίπου 45 λεπτά - 1 ώρα,
μέχρι να μαλακώσει το χταπόδι.
2.
Δεν θα χρειαστούν
άλλα υγρά, διότι το χταπόδι
θα βγάλει τα δικά του. παρ’
όλα αυτά ελέγχουμε και, αν
χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο
ζεστό νερό.
3.
Παράλληλα, σε μια

μέτρια κατσαρόλα σοτάρουμε
στο ελαιόλαδο σε μέτρια προς
δυνατή φωτιά το κρεμμύδι, το
σκόρδο, τα μανιτάρια για 2 - 3
λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν
ελαφρώς.
4.
Προσθέτουμε το
τζίντζερ, την ντομάτα, αλάτι,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και την
πάπρικα, ανακατεύουμε για 1 - 2
λεπτά και ρίχνουμε τη σάλτσα
στην κατσαρόλα με το χταπόδι.
5.
Μαγειρεύουμε για άλλα
20 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει
εντελώς το χταπόδι και να πήξει
η σάλτσα.
6.
Τα τελευταία 5 λεπτά
προσθέτουμε την πιπεριά
Φλωρίνης.
7.
Αποσύρουμε,
σκορπίζουμε το μαϊντανό και
σερβίρουμε.
8.
Σερβίρουμε το φαγητό
με ένα λευκό πιλάφι ή, αν
θέλουμε, με φάβα από ξερά
μπιζέλια*
Μυστικά
* Για να φτιάξουμε φάβα
ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Βράζουμε 300 γρ. ξερά μπιζέλια
σε 1 λίτρο νερό με 1 δαφνόφυλλο
και 1 ολόκληρο ξερό κρεμμύδι
για περίπου 40 λεπτά ή μέχρι να
πιουν τα υγρά και να μαλακώσουν
-σχεδόν να λιώσουν- τα μπιζέλια
(ξαφρίζουμε τα πρώτα 10 λεπτά).
Λιώνουμε τη φάβα (χωρίς το
κρεμμύδι) με το ραβδομπλέντερ ή
στο μπλέντερ, προσθέτοντας 100
ml λάδι, χυμό από 1/2 λεμόνι και
αλατοπίπερο.
gastronomos.gr

HELLENIC CANADIAN

SENIOR’S SOCIETY OF
METROPOLITAN VANCOUVER
O Πρόεδρος και το Δοικητικό Συμβούλιο, εύχεται
στα μέλη και σε όλους τους Έλληνες της παροικίας

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
“ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ” ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΗ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ,
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

8. Νοστιμίζουμε με πιπέρι,
αλάτι (αν χρειάζεται) και
ρίχνουμε το μαϊντανό και το
χυμό λεμονιού.
9. Σερβίρουμε τα κυδώνια
σε βαθιά πιατέλα και τα
περιχύνουμε με το ζουμί της
κατσαρόλας.
Η συνταγή πρωτοδημοσιεύτηκε
στο περιοδικό Γαστρονόμος,
τεύχος 63.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Statement by the Prime Minister on the 80th
anniversary of diplomatic relations between
Canada and Poland
March 27, 2022 Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following
statement on the 80th anniversary of diplomatic relations between
Canada and Poland:
“Today, Canada and Poland mark the 80th anniversary of diplomatic
relations. Over the past eight decades, our countries have enjoyed a
longstanding relationship rooted in shared values and a rich history
of military cooperation working to advance our shared commitments
to peace, security, freedom and democracy.
“On this day in 1942, as the Second World War raged, Wiktor Podoski presented his letters of credence as Polish envoy to Canada. Ever
since, Poland has become a close friend, partner, and ally.
“Today, our countries continue to deepen their ties and collaborate
on shared priorities, including by remaining united in condemning
Russia’s ongoing aggression against the territorial integrity, sovereignty, and independence of Ukraine, and closely collaborating on
the international humanitarian response. Poland has played an important role in responding to the further Russian invasion of Ukraine.
We thank Poland and the Polish people for their remarkable efforts
in welcoming more than two million Ukrainians over the past month,
a testament to the dedication, strength, and goodwill of the Polish
people.
“During my recent visit to Poland earlier this month, I met with
President Andrzej Duda to discuss security challenges and regional defence in Eastern Europe and the need to continue increasing
economic and diplomatic pressure on Russia. I reiterated Canada’s
support to Poland as it grapples with significant humanitarian challenges due to the refugee crisis. We also explored opportunities to
broaden the bilateral trade relationship for the benefit of people in
both Canada and Poland.
“Today, more than 1.1 million Canadians of Polish origin reside in
Canada. On this important anniversary, we reflect on the successes and evolution of our relationship and take the opportunity to
recognize the significant contributions Polish Canadians made – and
continue to make – for Canada to be the strong, diverse, and inclusive country we know today.
“Our two countries will continue to work closely together to advance
our shared priorities including through a number of multilateral organizations, such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
and the United Nations. Canada was the first NATO country to approve Poland joining the Alliance and our countries continue to serve
together, including on the Canada-led multinational NATO battle
group in Latvia to ensure a peaceful and stable Europe.
“On behalf of the Government of Canada, I extend my best wishes
to the people of Poland, Polish Canadians, and everyone celebrating.
Together, we will continue to build a better future for everyone.”

Delivering for Canadians Now
March 22, 2022

Ottawa, Ontario

Today, the Prime Minister, Justin
Trudeau, announced an agreement
reached by the Liberal Party of
Canada and the New Democratic
Party in Parliament, Delivering
for Canadians Now, A Supply and
Confidence Agreement.
Canadians are working hard to
overcome the challenges of the
global pandemic and now face a
world made less secure because of
Russia’s criminal war in Ukraine.
Despite the challenges, Canadians
are determined to build a better,
more prosperous future. Voters
have given this Parliament a clear
mandate and do not want to endure
needless delays in this important
moment. They want to build a
growing economy that supports
their families with green jobs and
climate action, more housing and
child-care affordability, and stronger
healthcare. Politics is supposed to
be adversarial, but no one benefits
when increasing polarization and
parliamentary dysfunction stand in
the way of delivering these results
for Canadians.
In these highly uncertain and
difficult times, Canadians expect us
to come together and get to work to
help make their lives better.
The Liberal Party of Canada and
Canada’s New Democratic Party
have agreed to improve the way we
approach politics over the next three
years for the benefit of Canadians.
The parties have identified key policy areas where there is a desire for a

similar medium-term outcome. We
have agreed to work together during
the course of this Parliament to put
the needs of Canadians first. This
work will be focused on growing
our economy by creating green jobs
that fight the climate crisis, making
people’s lives more affordable with
housing and childcare, and expanding and protecting our healthcare.
As the basis for this work, it is fundamental for the parties to advance
reconciliation with Indigenous
peoples. Both parties hope that by
approaching this Parliament more
collaboratively, we will be able to
deliver on these shared policy objectives before the next election.
Both parties believe strongly
in Parliament’s role to hold the
government to account. Nothing in
this agreement will undermine that
critical function. The parties will not
always agree. The government will
pursue elements of its agenda that
the NDP may oppose and nothing
in this agreement prevents either
party from doing that. Both parties
will continue to seek to work with
other parties in Parliament on the
priorities that are the subject of this
agreement and for other objectives.
This agreement is not about compromising either party’s core beliefs
or denying their differences. It is
about ensuring those differences do
not stand in the way of delivering on
shared goals for the benefit of each
and every Canadian.
Therefore, the parties agree to
Delivering for Canadians Now: A

Seniors’ group develops photo-based public artworks
created alongside artists during pandemic
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City of Vancouver - March 14, 2022
Photographic artworks created by older adults’ premier today across Vancouver with the public launch of
the Collective Agency Project.
The two-year project brought the seniors together to develop their interest in photography and art
production with artists Christos Dikeakos and Birthe Piontek. Henri Robideau and Barrie Jones also
provided artistic input and support.
The resulting artworks are being presented on digital street signs in downtown Vancouver, at an exhibition at the Pendulum Gallery and in a collaborative panoramic installation at the Hillcrest Community
Centre.
“What the project has meant for me personally is claiming the title of artist, of trusting my vision and
my intuition and finding the courage to follow them wherever they take me,” said Mickey McCaffrey,
project participant. “To be acknowledged, encouraged and pushed as an artist has been the greatest gift
of participating in this Project. It has been life-changing on a very deep level. I am profoundly grateful to
have been a part of it.”
Group participants also included Oonagh Berry, Ann Daskal, Annemarie Etsell, Verena Foxx, Greg
Helem, Schula Leonard, Keith Martin, and Judith Snider. Throughout the project participants met online
and worked collaboratively, learned critical and technical skills, and developed individual artistic practices.
“Working on the Collective Agency Project has been an extremely gratifying experience, and it has
provided meaning, connection, and belonging during times of isolation and disconnection,” said Birthe
Piontek, Lead Artist. “Once more, the project has shown the value and importance of artistic expression
– empowering, giving voice, and becoming the foundation for the discovery of self and other.”
Piontek and fellow Lead Artist Christos Dikeakos are established photo-based artists living in Vancouver.
Born in Germany, Piontek came to Canada in 2005 and is a faculty member of Emily Carr University of
Art and Design. Dikeakos has been photographing on the West Coast since the 1970s. Both have exhibited widely.
When and where to view the photos
•
March 14 - May 15: Digital street signs in downtown Vancouver. The artworks will rotate in
five eight-second spots
•
April 19 to May 13: Pendulum Gallery exhibition, 885 West Georgia
•
April 23, 2pm: Public Reception, Pendulum Gallery, 885 West Georgia
•
April 23, ongoing: A collaborative panoramic image will be installed on the front windows
of the Hillcrest Community Centre. In it figures move from apparent reality into magical worlds, with
hidden elements to attract children, as well as other viewers.
A short film produced by Harry Killas that documents the participant’s personal journeys of discovery is
also under development. The film will contribute to a growing body of evidence on the positive impacts
of art and creative expression on the health of older adults.
The Collective Agency Project is coordinated by Ann Pollock and produced by the City of Vancouver
Public Art Program to fulfill the public art requirement for OPAL by element. It was created in partnership with Arts & Health: Healthy Aging Through the Arts, Vancouver Board of Parks and Recreation.
Special thanks to Barbara Cole, the Hillcrest Community Centre, Pendulum Gallery, and the Capture
Photography Festival.
Supply and Confidence Agreement
from March 22, 2022 until when
Parliament rises in June of 2025, in
order to achieve the following:
A Parliament that works for Canadians
The arrangement lasts until Parliament rises in June 2025, allowing
four budgets to be presented by
the government during this time.
To ensure coordination on this arrangement, both Parties commit to a
guiding principle of “no surprises”.
The agreement will mean that the
NDP agrees to support the government on confidence and budgetary
matters – notably on budgetary
policy, budget implementation bills,
estimates and supply – and that the
Liberal Party commits to govern
for the duration of the agreement.
The NDP would not move a vote
of non-confidence, nor vote for a
non-confidence motion during the
term of the arrangement. Other
votes which impede the government
from functioning may be declared
confidence by the government, in
which case the government will
commit to informing the NDP as
soon as possible if a vote will be declared confidence, and the NDP will
inform the government of their vote
intentions before declaring publicly
to permit discussions around confidence to take place.
Regarding committees, both parties
agree to the importance of parliamentary scrutiny and the work done
by Members of Parliament at committees. To ensure committees are
able to continue their essential work,
both parties agree to communicate
regarding any issues which could
impede the government’s ability to
function or cause unnecessary ob-

structions to legislation review, studies and work plans at committees.
Both parties agree to the minimum
standing meetings:
• Leaders meeting at least once per
quarter
• Regular House Leader meetings
• Regular Whip meetings
• Monthly stock-take meetings by
an oversight group
The oversight group will consist of a
small group of staff and politicians.
This group will discuss overall
progress on key commitments and
upcoming issues.
In addition to briefings provided by
the public service and ministers on
policy matters related to the arrangement, including the budget and legislation, the government will ensure
public servants remain available
to brief the NDP on other matters.
Briefings should be done in a timely
fashion to allow for constructive
feedback and discussion.
Both parties agree that parliamentary debate is essential. Both parties
agree to identify priority bills to
expedite through the House of Commons, including by extending sitting
hours to allow for additional speakers, if needed. The NDP will support
a limited number of programming
motions to pass legislation that both
parties agree to.
The agreement will serve to ensure
Parliament continues to function in
the interest of Canadians.
The Parties agree to prioritize the
following actions, while continuing
to work on other possible shared priorities through the oversight group.

1. A better healthcare system
•
Launching a new dental
care program for low-income
Canadians. Would start with under
12-year-olds in 2022, then expand
to under 18-year-olds, seniors and
persons living with a disability in
2023, then full implementation by
2025. Program would be restricted
to families with an income of

less than $90,000 annually, with
no co-pays for anyone under
$70,000 annually in income.

• Continuing progress towards
a universal national pharmacare
program by passing a Canada
Pharmacare Act by the end of 2023
and then tasking the National Drug
Agency to develop a national formulary of essential medicines and bulk
purchasing plan by the end of the
agreement.
• Recognizing that health systems
have been stretched because of
COVID, the parties realize that
additional ongoing investments
will be needed in the immediate
future to address these pressures.
We will work with the provinces
and territories to determine how
together we can deliver better health
outcomes for Canadians, including
more primary care doctors and
nurses, mental health support, aging
at home, and better data.
• Tabling a Safe Long-Term Care
Act to ensure that seniors are
guaranteed the care they deserve, no
matter where they live.
2. Making life more affordable for
people
• Extending the Rapid Housing

(Continued on page 19)
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Καναδάς: Παρελάσεις 25ης Μαρτίου 1821
Πνευματικές συνάξεις Φιλοπτώχου Αδελφότητος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΙ ΤΟΡΟΝΤΟ

(Συνέχεια από σελίδα 1)

Παντού έγιναν Θ. Λειτουργίες
και Δοξολογίες για την 25η
Μαρτίου. Μεγαλειώδεις ήσαν οι
παρελάσεις στο Τορόντο και στο
Μόντρεαλ, όπως αποδεικνύουν
οι φωτογραφίες.
Στην παρέλαση του Μόντρεαλ,
στην πρώτη γραμμή ήταν ο
πρωθυπουργός του Καναδά κ.
Justine Trudeau, η υπουργός
Εξωτερικών κα Melanie Joly,
ο πρόεδρος της Κοινότητας
Μείζονος Μοντρεάλ κ. Ανδρέας
Κριλής, η εξοχ. Πρέσβης της
Ελλάδας στον Καναδά κα
Κωνσταντίνα Αθανασιάδου,
ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά
κ. Σωτήριος, ο Επίσκοπος
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος και
πολλοί άλλοι επίσημοι.
Στην παρέλαση του Τορόντο
στην πρώτη γραμμή παρήλασαν,
η πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο κα
Παρασκευή Σκουτάκη, ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας
κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης,
ο Επίσκοπος Πατάρων κ.
Αθηναγόρας, η βουλευτής της
Επαρχιακής Κυβέρνησης κα
Έφη Τριανταφυλλοπούλου,
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Νίκος Μαντάς και πολλοί άλλοι
επίσημοι.
Παρά το τσουχτερό ψύχος
όλοι παρήλασαν με πολλή
υπερηφάνεια και ενθουσιασμό.
Συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους
τους οργανωτές, αλλά και τους
μετασχόντες.
Οι Φιλόπτωχες Αδελφότητες
Καναδά κάθε χρόνο έχουν
πνευματικές συνάξεις τα
Σάββατα της Μ. Σαρακοστής.
Για τα δύο τελευταία χρόνια

δεν έγιναν αυτές οι πνευματικές
συνάξεις. Εφέτος άρχισαν
πάλι. Ήδη έγιναν πνευματικές
συνάξεις Φιλοπτώχου στο
Τορόντο και στο Μόντρεαλ με
μεγάλη συμμετοχή. Το ερχόμενο
Σάββατο θα γίνει πνευματική
σύναξη των τεσσάρων
Κοινοτήτων, London, Windsor, Sarnia και Chatham, στο
Chatham.
To πρόγραμμα των πνευματικών
συνάξεων έχει ως εξής: Ώρα
9:00-10:15 π.μ. Θ. Λειτουργία,
την οποία τελεί μόνος του ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και
κοινωνούν όλες οι αδελφές-μέλη
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.
Ώρα 10:15-11:00 μ.μ. πρόγευμα
για όλους. Ώρα 11:00 π.μ. -12.00
μεσημέρι, ομιλία Αρχιεπισκόπου
Σωτηρίου με θέμα «Εγώ έμαθον
εν οίς είμι αυτάρκης είναι»
(Φιλιπ. 4,11), το οποίο είναι το
σύνθημα της εκκλησιαστικής
χρονιάς. Ώρα 12:00-1:00 μ.μ.
γεύμα για όλους. Ώρα 1:002:00 μ.μ. ομιλία του ιερατ.
προϊσταμένου στην Κοινότητα
που γίνεται η πνευματική
σύναξη με θέμα «Υπερηφάνεια
έναντι ταπείνωσης».
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
και σύνολη η οικογένεια των
χριστιανών της Αρχιεπισκοπής
Καναδά δοξολογούμε και
ευχαριστούμε τον Πανάγαθο
Θεό που σιγά-σιγά μας
απαλλάσσει από τον κορωνοϊό.
Υποσχόμεθα όλοι εντονότερα
να ζούμε την χριστιανική μας
ζωή και ευχόμεθα σε όλους
ευλογημένο, πνευματικό και
ευφρόσυνο Πάσχα.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι.
Αρχιεπισκοπής Καναδά
29 Μαρτίου 2022
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Αυτές είναι οι προξενικές Αρχές σας κύριε Δένδια;
Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022
Ρεπορτάζ: Ιωάννα Καβανόζη
Σε κάθε προεκλογική περίοδο οι υποψήφιοι
αναφέρουν πάντα τους Έλληνες της
διασποράς τους οποίους μετά τις εκλογές
τους ξεχνάνε. Ο λόγος που αναφέρονται
στους ομογενείς είναι ξεκάθαρα οι ψήφοι,
αφού ακόμα και τα ελληνικά προξενεία
κάνουν ολόκληρη εκστρατεία ώστε να
ενημερώσουν τους Έλληνες για το πως
μπορούν να ψηφίσουν και δε σταματούν
να λένε ότι η ψήφος τους είναι σημαντική
για τη χώρα μας. Εκτός όμως από μια
προεκλογική περίοδο που τα προξενεία και
οι πρεσβείες έχουν ενεργό ρόλο,
το υπόλοιπο διάστημα ο ρόλος τους είναι
ανύπαρκτος, αφού αδιαφορούν για τους
ομογενείς οι οποίοι καθημερινά παλεύουν να κλείσουν ένα ραντεβού
στο προξενείο ώστε να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.
Στη Γερμανία υπάρχουν έξι προξενεία τα οποία παρέχουν κάποιες
υπηρεσίες στους ομογενείς. Όλα τα προξενεία έχουν υπηρεσία
έκδοσης διαβατηρίου αλλά μόνο τρία είναι τα προξενεία που
παρέχουν άλλες υπηρεσίες όπως τη ληξιαρχεία, τη στρατολογία και
να εκδίδουν πληρεξούσια. Αυτό σημαίνει ότι ένας Έλληνας που ζει
στο Βερολίνο θα πρέπει να διανύσει 563 χιλιόμετρα ώστε να πάει
στο Ντίσελντορφ και να κάνει ένα απλό πληρεξούσιο ή να πάει
στη ληξιαρχεία.
Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι για να πάει
κάποιος στο προξενείο χρειάζεται ραντεβού πράγμα αδύνατο
όμως καθώς στα τηλέφωνα δεν απαντάει κανείς και καταλήγουν
να ακούνε ηχογραφημένα μηνύματα με οδηγίες για να κλείσουν
ηλεκτρονικά ένα ραντεβού. Μπαίνοντας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του προξενείου έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε
τα στοιχεία μας και να κλείσουμε ραντεβού ή μάλλον έτσι
πιστεύουμε γιατί ενώ πατάμε κανονικά τα στοιχεία μας στη συνέχεια
δεν δέχεται το e-Mail, και κάπως έτσι οι ομογενείς συναντούν πολλά
προβλήματα εξαιτίας της ανικανότητας των προξενικών αρχών.
Πολλά παράπονα υπάρχουν από τους Έλληνες του εξωτερικού
καθώς δεν μπορούν να δηλώσουν τα παιδιά τους στο ληξιαρχείο ή
να βγάλουν διαβατήριο στα παιδιά τους ώστε να ταξιδέψουν
στη χώρα μας. Αδύνατη είναι όμως και η επικοινωνία των γερμανικών αρχών με τα ελληνικά προξενεία. Τρανταχτό παράδειγμα
η υπόθεση του Διονύση Αγγελάκου το 2019, ο οποίος βρέθηκε
νεκρός σε πόλη της Γερμανίας και ενώ στη χώρα μας είχε δηλωθεί
ως αγνοούμενος οι γερμανικές αρχές τον είχαν αποτεφρώσει,
χωρίς να ενημερωθούν οι συγγενείς του. Ο λόγος ήταν η αδυναμία
επικοινωνίας των γερμανικών αρχών με το ελληνικό προξενείο
της Φρανκφούρτης διότι κανείς δε σήκωνε τα τηλέφωνα αλλά ούτε
απάντησαν στο e-Mail που έστειλαν και τους ανέφεραν την άμεση
ανάγκη για επικοινωνία μαζί τους, αναφέροντάς τους το θάνατο
του Έλληνα υπηκόου.
Έτσι οι γερμανικές αρχές αφού κράτησαν τη σορό του Διονύση στο
ψυγείο για έξι εβδομάδες προχώρησαν στη διαδικασία
της αποτέφρωσης του όπως ορίζει η νομοθεσία της Γερμανίας.
Παρόλο τα παράπονα της ελληνικής ομογένειας για τα προξενεία
μας δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς ούτε ο πρωθυπουργός μας που
στον προεκλογικό του αγώνα έκανε βαρύγδουπες δηλώσεις για
τους ομογενείς, εκείνη την περίοδο που τα τηλέφωνα και τα Mail
των προξενείων λειτουργούσαν κανονικά για την ενημέρωση
ψήφων. Οι ψήφοι βέβαια έχουν μεγαλύτερη αξία από
την καθημερινή διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε να ανακοινώνει σε ομιλίες
του στην Αστόρια αλλά και στο Λονδίνο σε συγκεντρώσεις
ομογενών ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά να ψηφίζουν από
τον τόπο κατοικίας τους και ότι θέλει να νομοθετήσει την επιστολική
τους ψήφο, αλλά για τη διευκόλυνση τους σε βασικά θέματα που
δεν μπορούν να δηλώσουν τη γέννηση των παιδιών τους ούτε λόγος.
Βέβαια αυτό δε τον αφορά γιατί δε διευκολύνει τον πρωθυπουργό
μας αλλά την καθημερινότητα των ομογενών.
Ο πρωθυπουργός μας κοιτάει μόνο τη δίκη του διευκόλυνση και
το θέμα που τον απασχολεί δεν είναι άλλο από εκείνο των ψήφων.
Φυσικά είναι κρίμα άλλωστε να χαθούν τόσες ψήφοι. Σε αυτές
τις ομιλίες του ο κ. Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε σε θέματα που
αφορούν τους ομογενείς παρά μόνο το θέμα της ψήφου και είναι
το θέμα που απασχολεί τους Έλληνες μετανάστες.
Αν όντως ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που ξενιτεύτηκαν για
να ζήσουν ανθρώπινα τότε καλό θα ήταν αντί να κοιτάει
το προσωπικό του όφελος να ασχοληθεί με το πρόβλημα
των προξενείων και τη λειτουργία τους, να ακούσει τα προβλήματα
των Ελλήνων του εξωτερικού και όχι οι άνθρωποι αυτοί
να ασχοληθούν με το δικό του πρόβλημα.
Πηγή:zougla.gr
Σημείωση:
Στο θέμα εξυπηρέτησης των Προξενείων Εξωτερικού δεν
εξαιρείται ούτε το Προξενείο του Βανκούβερ. Ομογενείς έχουν
εκφράσει την δυσαρέσκειά τους.
Aς το λάβουν υπόψιν οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Αγωνας ποδοσφαιρου

Σε εναν αγωνα ποδοσφαιρου
,η αθλια ομαδα χανει ηδη με
4-0,ενω οι αντιπαλοι τους
κερδιζουν φαουλ.Αμεσως
στηνεται το τειχος,οταν ο
τερματοφυλακας παρατηρει πως
οι παικτες στεκονται αναποδα,με
το προσωπο προς το τερμα!-Τι
κανετε εκει?Φωναζει.Γυριστε
απο την αλλη πλευρα.-Εισαι
σοβαρος?Πεταγεται ενας απο
τους παικτες.Και να χασουμαι
τετοιο γκολ????????
Τριχρωμία
Μια ξανθιά, μια μελαχρινή
και μια κοκκινομάλλα κάνουν
διαγωνισμό ανεκδότων. Θα
έλεγαν στην κάθε μία από δέκα
ανέκδοτα και δεν έπρεπε να
γελάσουν. Αρχίζει η μελαχρινή.
Της λένε το πρώτο, της λένε
το δεύτερο, της λένε το τρίτο
αλλά δεν μπορεί να κρατηθεί
άλλο και γελάει. Είναι η σειρά
της κοκκινομάλλας. Της λένε
το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο,
το τέταρτο και τελικά γελάει
και αυτή. Τέλος, διαγωνίζεται η
ξανθιά. Της λένε το πρώτο, το
δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο,
το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο,
το όγδοο, το ένατο και πάνε για
το δέκατο αλλά η ξανθιά γελάει.
Τότε την ρωτάνε:
- Μα καλά γιατί δεν κρατήθηκες
να ακούσεις και το δέκατο και
να κερδίσεις τον διαγωνισμό;;
- Γιατί τώρα κατάλαβα το
πρώτο!!
Ο Μικελήδης
Κάποιος πέρνει τον Μικελίδη
για πλάκα και του λέει:
-Κ.Μικελήδη η γυναίκα μου με
απατά και τώρα είμαι πάνω σε
μια ταράτστα. Να πέσω η να
μην πέσω?
Ο Μικελήδης απλώς του
απαντά:
-Να μην πέσεις. Δεν έγινες
πουλί. Κερατάς έγινες!
....για γκολφ....
Ένας άνδρας πήγε στις πρώτες
βοήθειες με μαύρα μάτια και
αίματα στο κεφάλι.
«πως έγινες έτσι?» ρωτάει
ο γιατρός
«Λοιπόν» λέει ο άνδρας «πήγα
για γκολφ με τη γυναίκα μου και
ένα μπαλάκι χάθηκε,
καθώς παίζαμε με τα άλλα
μπαλάκια κοντά στο φράχτη
ήταν μια αγελάδα και είδα
κάτι άσπρο κάτω από την ουρά
της αγελάδας ,την πλησίασα
σήκωσα την ουρά
και εκεί ήταν της γυναίκας μου
το μπαλάκι και εκεί έκανα το
τραγικό λάθος»
-«τι έκανες ?» ρωτάει ο γιατρός .
-« καθώς σήκωσα την ουρά της
αγελάδας, είπα στη γυναίκα μου
αυτό μοιάζει με το δικό σου»
Ένας Σκοτσέζος,
Ένας Σκοτσέζος, πάει να
συνεχίσει τις σπουδές του σε
ένα πανεπιστήμιο στο Λονδίνο.
Μετά το πρώτο εξάμηνο, δέχεται
την επίσκεψη της μητέρας του.
-Πως βρίσκεις τους Αγγλους
συμφοιτητές σου, παιδί μου, τον
ρωτά.
-Αστα μητέρα, είναι τόσο πολύ
θορυβώδεις, αφού από το ένα
διπλανό διαμέρισμα
συνέχεια χτυπούν τον τοίχο
και φωνάζουν και από το άλλο
διπλανό διαμέρισμα
συνεχώς ουρλιάζουν...
-Αχ παιδί μου, και τι κάνεις για
να αντιμετωπίσεις αυτούς τους
θορυβώδεις

αγριάνθρωπους;
-Τι να κάνω μητέρα; Κάθομαι
στο κέντρο του δωματίου και....
..παίζω την γκάιντα μου όσο πιο
δυνατά μπορώ!!!
Ω, θεέ μου!
Τρεις ηλικιωμένες μιλάνε για
τους γιούς τους.
Λέει η μια:
- “Ο δικός μου γιος είναι ιερέας
κι όπου πάει του φιλάνε το χέρι
και τον φωνάζουν πάτερ.”
- “Ο δικός μου είναι
αρχιμανδρίτης κι όπου πάει του
φιλάνε το χέρι και τον φωνάζουν
σεβασμιότατε.”
Η τρίτη δε μιλάει:
- “Ο δικός σου;” την ρωτάνε οι
άλλες
- “Ο δικός μου είναι
πρωταθλητής στο μπόντι
μπίλντινγκ κι όπου πάει όλοι τον
φωνάζουν θεέ μου.”
O Αλία to Αλβανάκι
Ένα Αλβανάκι, ο Αλία, ήρθε
στην Ελλάδα με τους γονείς του
και το έστειλαν σχολείο.
Την πρώτη μέρα ρωτάει
η δασκάλα τα παιδάκια:
-Εσένα πώς σε λένε;
-Ελενίτσα.
-Και εσένα;
-Κωστάκη.
Ήρθε και η σειρά του μικρού
Αλία: -Εσένα πώς σε λένε;
-Με λένε Αλία και είμαι από την
Αλβανία.
-Από εδώ και πέρα θα λέμε πως
είσαι ο Γιαννάκης και είσαι από
την Ελλάδα.
Χάρηκε πολύ ο μικρός, αφού τα
υπόλοιπα παιδιά δε θα
τον κορόιδευαν και θα έπαιζαν
μαζί του.
Όταν γύρισε σπίτι του λέει η
μητέρα του:
-Αλία, πλύνε τα χέρια σου και
έλα να φάμε.
-Δε με λένε Αλία. Με
λένε Γιαννάκη και είμαι
Ελληνόπουλο.
-Τι είπες; Αντί να είσαι
περήφανος που είσαι από
την Αλβανία λες πως είσαι
Ελληνόπουλο;
Και του δίνει ένα χέρι ξύλο.
Το βράδυ γυρίζει ο πατέρας του.
-Τι έχεις Αλία; Γιατί κλαις;
-Ουφ πια! Δε με λένε Αλία.
Με λένε Γιαννάκη και είμαι
Ελληνόπουλο.
-Τι είπες; Δεν ντρέπεσαι να λες
ότι είσαι Ελληνόπουλο;
Και τον δέρνει και αυτός.
Την επόμενη μέρα πάει στο
σχολείο και τον βλέπει η
δασκάλα μελανιασμένο.
-Τι έπαθες Γιαννάκη;
-Πού να σας τα λέω κυρία. Χτες
το βράδυ με έδειραν δυο
Αλβανοί!
Η λιονταρίνα λείπει για κυνήγι
και το αρσενικό λιοντάρι
ψάχνει κάποιον να παίξει.
Βλέπει την μαϊμού πάνω
στο δέντρο και της λέει:
«Μαϊμού κατέβα να παίξουμε».
«Φοβάμαι ότι θα με φας» του
λέει η μαϊμού. «Δεν πεινάω.
Κατέβα και σου ορκίζομαι ότι
δεν θα σε φάω». «Μόνο αν
δέσεις και τα τέσσερα πόδια σου
θα κατέβω», λέει η μαϊμού. Τι
να κάνει το λιοντάρι, δένεται.
Κατεβαίνει
η μαϊμού και έτσι όπως ήταν
δεμένο το λιοντάρι αρχίζει να
του κάνει «τη δουλειά».
Τρελαίνεται το λιοντάρι από
τον θυμό του, σπάει τα σκοινιά

και αρχίζει να κυνηγάει την
μαϊμού. Η μαϊμού μπαίνει
σε ένα πάρκο, βρίσκει μια
εφημερίδα κάθεται
στο παγκάκι και κάνει ότι
διαβάζει.
Tο λιοντάρι που τους ρωτούσε
όλους έναν-έναν φτάνει και στη
μαϊμού:
«Συγνώμη κύριε, μήπως είδατε
τη μαϊμού;» Η μαϊμού χωρίς να
κατεβάσει την εφημερίδα του
λέει: «Ποια μαϊμού αυτή που
πηδάει
το λιοντάρι;»
«Όχι ρε π@ύστη μου…!
Το γράψανε κιόλας
οι εφημερίδες;»
Είναι μια παρέα από τέσσερις
φοιτητές, που σπουδάζουν
Πληροφορική.
Μια Παρασκευή πρωί,
αφού γράφουν εξετάσεις για
ένα μάθημα μαζεύτηκαν,
προκειμένου να οργανωθούν
για το Σαββατοκύριακο που
πλησίαζε. Τη Δευτέρα το
πρωί έδιναν εξετάσεις σε ένα
εύκολο μάθημα, που ήθελε
μόνο 2-3 ώρες διάβασμα.
Έτσι, έπεσε η ιδέα: «Ρε
παιδιά, δεν κάνουμε μια
απόδραση προς Θεσσαλονίκη
το Σαββατοκύριακο να
συναντήσουμε τη Μαρία…; Θα
είναι και άλλες φίλες της στην
παρέα, καλά θα περάσουμε».
Δεν το σκέφτηκαν και πολύ
και σε μία ώρα είχανε γίνει
κιόλας όλες οι αναγκαίες
κινήσεις και η τετράδα ταξίδευε
με νοικιασμένο αμάξι για τη
Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη
όντως πέρασαν πολύ καλά. Για
κακή τους τύχη, όμως, αντί να
ξυπνήσουν κατά τις 6:00 τη
Δευτέρα και να επιστρέψουν,
για να είναι στην ώρα τους
στις εξετάσεις, ξύπνησαν το
μεσημέρι. Τι θα έκαναν τώρα
με το μάθημα; Στο δρόμο
προσπαθούσαν να σκεφτούν
τι να πουν στον καθηγητή.
Αποφάσισαν, λοιπόν, να πουν
ένα ψέμα αλλά με αρκετή
δόση αλήθειας για να γίνουν
πιστευτοί. Και οι τέσσερις
συμφώνησαν να πουν ότι πήγανε
στη Θεσσαλονίκη σε συγγενείς
και ενώ ξεκίνησαν τη Δευτέρα
πρωί πρωί για το Πανεπιστήμιο,
τους έπιασε λάστιχο στο
δρόμο και δεν είχανε ρεζέρβα.
κ.λπ. κ.λπ. Έτσι κι έγινε! Ο
καθηγητής τούς άκουσε με
προσοχή και επειδή ήταν καλοί
φοιτητές, δέχτηκε να δώσουν
μόνοι τους την Τρίτη το πρωί
το μάθημα. Χαράς ευαγγέλια
στην ομάδα. Κάθισαν, διάβασαν
καλά και την άλλη μέρα πήγαν
στο Πανεπιστήμιο να δώσουν
τις εξετάσεις. Δεν υπήρχε,
όμως, διαθέσιμη αίθουσα και
έτσι ο καθηγητής τούς έβαλε
σε τέσσερα ξεχωριστά γραφεία,
τον καθένα μόνο του. Βέβαια,
αυτό καθόλου δεν τους ένοιαζε,
αφού και οι τέσσερις ήταν καλά
διαβασμένοι. Σε λίγο μοίρασε
και τα θέματα. Ήταν μόνο δύο.
Το πρώτο, που έπιανε 5 μονάδες
στις 100, ήταν ένα πανεύκολο
θέμα θεωρίας, που το ήξεραν
νεράκι και κανείς τους δεν
δυσκολεύτηκε και το απαντήσει.
Το δεύτερο όμως θέμα, που θα
έπιανε τα υπόλοιπα 95 στα 100,
ήταν μία ερώτηση μόνο: Ποιο
λάστιχο;
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The AHEPA Family in Vancouver presents annual Scholarships
(Cont. from page1)
survived breast cancer. Maria hopes
to continue her education so that
she can continue to make impactful
differences in the lives of those she
works with. Congratulations Maria!

The AHEPA Golden West District
#26 Scholarship honouring Kostas
Karatsikis was presented by Kostas
Karatsikis to the recipient Ava
Giannias. Ava is a first-year student

al and interesting, learning more
about the trade each day. He enjoys

tarakias. George completed his first
semester at Simon Fraser University

The AHEPA Gladstone Chapter
Scholarship was presented by Nick
Mesotopitis to the recipient David

Alevras. David is the youngest son
of John and Reema Alevras and
is humbled and honoured to be a
recipient of the Golden West District
#26 AHEPA Family Scholarship
program. He is a first-year University of British Columbia student
in the Faculty of Engineering.
From avery young age, he had the
privilege of knowing about the
AHEPA Family and all the services
the chapters provide to our community from stories told to him by
his grandfather, Peter Alevras, who
was a long-time serving Brother
in the AHEPA family. During his
time at Vancouver College, David
volunteered as an altar server at
Saint George’s Cathedral and was
also involved in various aspects of
community service. Some of these
include the warm blanket and coat
drive, founded by his brother Peter
in 2015 for the Downtown Eastside,
as well as volunteering at the Doors
Are Open for food distribution to
Vancouver homeless. Philanthropy
and giving back have always been
very important to himand he is
currently part of UBC’s Engineering Mentoring Program. His future
goals are to complete his Engineering Degree from UBC and to walk
in his grandfather’s footsteps as an
engineer. His lineage with the AHEPA organisation is one that comes
with great pride and honour and he
hopes to take an active part in the
AHEPA Family one day. We wish
you well David!

at Langara College. Her academic
goals include transferring to UBC’s
Kinesiology program in order to
complete the requirements for a
Bachelor Degree. She is grateful to
have been selected as a recipient and
plans on putting these scholarship
funds to funding her post-secondary
education. Good luck with your
studies Ava!
The AHEPA Golden West District
#26 Scholarship honouring Tom
Karass was presented by Tom
Karass to the recipient Nicholas
Ganatsios. Nicholas is in his fourth

year at UBC, completing his major
in Sociology. Upon his graduation,
he is planning further his post-secondary education bt attending either
law school or persuing a Master
Degree in business. Nicholas enjoys
traveling, staying active and spending time with family. Good luck
Nicholas!
The AHEPA Golden West District
#26 Scholarship honouring John
Preovolos was presented by Lizette
Pappas to the recipient George Kan-

(SFU) where he is pursuing a degree
in Political Science. His goal is
to complete the requirement for a
degree in law and become a lawyer.
He grew up in Delta and has been
involved in his community from a
young age, volunteering at the local
pool and soccer club as well as the
Greek community. He keeps himself
busy with school, karate and parttime work. Congratulations George
and remember you are eligible to
apply for a schollarship again as you
continue your studies.
The Peter Alevras Memorial Bursary was Presented by Peter Alevras
Jr. to the recipient Constantine
Yannakoulias. Costa is a third-year
history major at UBC. He enjoys
his field of study and wishes to
pursue a Maste Degree in History
after the completion of his Bachelor
Degree. He also palys in the UBC
Symphony Orchestra as a cellist
and may pursue a Minor in Music
depending on his future workload. He has volunteered for many
years at the Summer Fest at Saint
Nicholas and Demetrios Church ,
encouraging him to be a more active
mmber of the Greek community and
giving him an appreciation of what
it means to be Greek. Costa would
like to thank the AHEPA Gladstone
Chapter and the Alevras family for
this scholarship as the pandemic
affected his life , like everyone’s ,
and this scholarship will really help
him financially to further his studies.
We wish you the very best Costa!
The Christos Nicolaou Trade Scholarship presented by Kosta Nikolau
to the recipient Thomas Goundouvias. Thomas works as an electrician
at Frank and Sons Electrical Ltd and
finds working there both education-

weight lifting to keep in shape and
keep busy during his free-time. On
the weekends he enjoys playing
basketball with friends and golfing
in the spring and summer. Good
luck Thomas!

lifeguarded for five years and has
participated in many UBC events
and organizations Last year she took
on the role of Camp Met BC Administrator and successfully planned
a Day Camp for Orthodox youth
during the summer. She looks forward to organizing more fundraisers
and camps for Camp Met BC in
future years. We’re looking forward
to hearing of your accomplishments
Maria!
The Kostas Liaskas Memorial
Scholarship was presented by Roula
Liaskas to the recipient Nick Mar-

TheAndrew & Katie Clerides
Scholarship was presented by Paul
Michael to Ermioni Yannakoulias.

Emi is a first-year student currently
attending her second semester at
Langara College in the department
of Psychology and plans to transfer
to UBC where she will complete her
career goal of obtaining a PhD in
Forensic Psychology. Congratulations Emi!
The George Bonis Scholarship, in
recognition of all the Bonis family
members who have served the AHEPA Family in various positions for
countless years was presented The
Consul General of Greece, Eleni
Georgopoulou to the recipient Maria
Greco. Maria is in her fourth year at
UBC with a Malor in Biology and
MInor in Commerce. She is currently completing a one-year UBC Coop
Placement working a a pediatric
therapy clinic assisting in physiotherapy, occupational therapy and
speech theray. Her goal is to one da
become an Occupational Therapist.
She is very active in her community
through work and volunteering. She
has taught swimming lessons and

gharitis. Nick is currently a Grade
12 student at Vancouver College.
He is an avid baskeball player and
enjoys his role as Captain of the
VC Varsity Basketball Team. As a
member of the Letterman Executive
he can pursue his passion for organizing sports events while representing student-athletes and supporting
their needs within the Vancouve
College community. Presently he
is employed as a lifeguard for the
city of Delta and aspires to study
Political Science and Economics at
the university level next year. His
long term goal is a career in law. He
loves skiing, boating, cmping and
traveling. One of his favourite destinations is Hawaiiand looks forward
to spending some time in Greece in
the future. Good luck Nick!
The Yiannis Gionis Scholarship
was presented by YiannisGionis to

Constantine Bousalis.

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

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

Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά

και
η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει
σε όλους ψυχική γαλήνη, υγεία και οικογενειακή ευτυχία
«Αληθώς Ανέστη»

Constantine was born and raised
in Vancouver and is a first-year
undergraduate student of Greek
heritage at the University of British
Columbia. He is studying to earn a
Bachelor of Science Degree in the
Forest Bioeconomy Science Technology program. He is also a swim
instructor and lifeguard at the UBC
Aquatic Centre and has always had
a love of family, sports, community
and the environment. He is proud of
his years of volunteering with the
Hellenic Community o9f Vancouver. He has regularly given back
to the community in ways such
as being a coach and role model
for young hockey players with the
Vancouver Thunderbirds. He enjoys
British Columbia’s great outdoors,
especially skiing in the winter and
hiking in the summer. He has a
strong belief in sustaining the planet
through innovation and is keenly
interested in studying and becoming
an expert in science-based sustainable strategies and solutions. We
wish you a memorable career in the
field of Science and the environment Constantine!

Annie is a second-year student in
the Faculty of Science at UBC. She
is currently pursuing a specialization in Microbiology and Immunology in hopes of a furure career
in Healthcare and Science Communication. Outside of school, she
is a mentor and content writer for
“University and Me” an organization that strives to guide highscholl
students during their transition to
post-secondary education. We look
forward to hearing of your successes in the future Annie!
The Greek Orthodox Community
of East Vancouver Scholarship was
presented by the President of the
Community, Nick Kasidoulis, to the
recipient Nikolas Vulgaris. Niko

graduated from Kitsilano Secondary and is currently attending UBC
studying Arts but is interested in
pursuing Kinesiology in the furure.
Outside of school he has found joy
in playing basketball and golf with
friends. Throughout Niko’s time in
highschool he enjoyed volunteering at basketball camps where he
learned about teaching, leadership
and mentoring. In the future Niko
hopes to pursue a creer in coaching
and staying connected with sports.
Good luck Niko and stay in touch!
The Amazon Computer Science
and Engineering Scholarship was
presented by Kosta Arvanidis to the
recipient Dimitri Heras. Dimitri has
been interested in computers from
an early age where he would build
his own personal computers and
upgrade household computers. Dimitri will be transferring to the UBC
Computer Science Program with the
intention to graduate and fill the IT
gap in the work force. We can all
use a qualified technician like you
in our households and look forward
to hiring you! All the best Dimitri!
The AHEPA Family wishes to
congratulate all the recipients
and thank all those who make the
Annual Scholarship Program such a
success. It is thanks to the generous
donations that so many of you make
that we are able to recognize the
capable students in our community and give them our support and
encouragement. We know that these
young people will take a prominent

The Dimitrios & Antonia Bonis
Scholarship was presented by Paul
Michael to Analise Tsoromocos.

H Vivean Ready
εύχεται
στους πελάτες της και
σε όλη την Παροικία

role in making our community and
our world a better place for all! We
also wish to thank The Greek Orthodox Community of East Vancouve
for aallowing us to host this important event in their facilities.
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If you are interested in applying
for a scholarship please contact
George Vassilas at georgevassilas@gmail.com or Bernadette
Falias at falias01@telus.net.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΠΑΡAΒΡΕΘΗΚΕ
ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΗΕΠΑ
Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Θα ήθελα να συγχαρώ
τους βραβευθέντες με τις
εφετινές υποτροφίες που τόσο
γενναιόδωρα παρέχει το District
26 της AHEPA... Με τις λαμπρές
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις,
οι νεαρές Ελληνίδες και οι
νεαροί Έλληνες συμπατριώτες
μας απέδειξαν ότι και η νέα
γενιά Ελλήνων του Βανκούβερ
συνεχίζει να μας κάνει όλους
υπερήφανους!
Επίσης, επιτρέψτε μου να
συγχαρώ τους γονείς των
νεαρών εφετινών βραβευθέντων
Ελληνοπαίδων, διότι είμαι
βέβαιη ότι η επιτυχία των
τέκνων τους οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην άοκνη
και συστηματική υποστήριξη
που οι γονείς αυτοί παρέχουν
αγόγγυστα στα παιδιά τους,
για να φανούν αντάξια του
ονόματος και της προσπάθειας
των γονέων και των προγόνων

τους.
Θα ήθελα, οπωσδήποτε, να
ευχαριστήσω την AHEPA, τα
μέλη της και τους χορηγούς των
υποτροφιών για τη σταθερά
γενναιόδωρη προσφορά τους και
την υποστήριξη που παρέχουν
στις νεαρές Ελληνίδες και στους
νεαρούς Έλληνες, θέτοντας
τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε
(Συνέχεια στη σελίδα 12)

O Δικηγόρος

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

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

Χριστός Ανεστη

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

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

Phone:604-688-1301
Direct Line:604-609-3062
Fax:604-688-8193
amaragos@wgmlaw.com

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια που
μας προτιμεί στα ταξίδεια της και εύχεται ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
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Οι αιτίες της ουκρανικής κρίσης
•
•
•

02. Φεβρουάριος 2022, 2022, Γεωπολιτική, Ευρώπη
David Teurtrie
Νίκος Σβέρκος (μετάφραση)

Παρά το γεγονός πως

οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για
την εντεινόμενη ένταση στην
Ουκρανία, απουσιάζουν εμφανώς
από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ
Μόσχας και Ουάσιγκτον. Παρίσι
και Βερολίνο ευθυγραμμίστηκαν
με τις Ηνωμένες Πολιτείες
και έτσι ώθησαν τη Ρωσία να
διαπραγματευτεί απευθείας με
τις ΗΠΑ. Και άφησαν τη Γηραιά
Ήπειρο να γίνει και πάλι πεδίο
αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο
δυνάμεων.
Οι ήχοι από μπότες στις πύλες
της Ευρώπης προκάλεσαν πανικό
στις δυτικές καγκελαρίες. Σε μια
προσπάθεια να λάβει εγγυήσεις
σχετικά με
την προστασία της εδαφικής
της ακεραιότητας, η Ρωσία
παρουσίασε στους Αμερικανούς
δύο σχέδια συνθηκών με στόχο τη
μεταρρύθμιση
της αρχιτεκτονικής ασφάλειας
στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας
ταυτόχρονα στρατεύματα
στα ουκρανικά σύνορα.
Η Μόσχα απαιτεί το επίσημο
πάγωμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ
προς ανατολάς, την απόσυρση των
δυτικών στρατευμάτων από τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
και τον επαναπατρισμό των
αμερικανικών πυρηνικών όπλων,
που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη.
Αυτές οι απαιτήσεις, καθώς είναι
αδύνατον να ικανοποιηθούν ως
έχουν, λαμβάνουν τη μορφή
τελεσίγραφου και αποτελούν την
απειλή της ρωσικής στρατιωτικής
επέμβασης στην Ουκρανία.
Υπάρχουν δύο αντίθετες ερμηνείες.
Για ορισμένους,
η Μόσχα πλειοδοτεί προκειμένου
να επιτύχει παραχωρήσεις από την
Ουάσιγκτον και τους Ευρωπαίους.
Άλλοι, αντίθετα, πιστεύουν ότι το
Κρεμλίνο θέλει να είναι σε θέση
να χρησιμοποιήσει την άρνηση
ως πρόσχημα προκειμένου να
δικαιολογήσει μια κίνηση στην
Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση,
τίθεται το ερώτημα σχετικά με
τον χρόνο επιλογής εμπλοκής της
Μόσχας σε αυτόν τον ανταγωνισμό
δυνάμεων. Γιατί να παίξει αυτό
το ριψοκίνδυνο παιχνίδι και γιατί
τώρα;
Από το 2014, οι ρωσικές αρχές
έχουν αυξήσει σημαντικά την
ικανότητα της οικονομίας τους
να αντέξει ένα σοβαρό σοκ,
ιδιαίτερα για τον τραπεζικό
και χρηματοπιστωτικό τομέα.
Το μερίδιο του δολαρίου στα
αποθεματικά της κεντρικής
τράπεζας έχει μειωθεί. Μια εθνική
κάρτα πληρωμών, η Mir, βρίσκεται
πλέον στα πορτοφόλια του 87%
του πληθυσμού. Και αν οι ΗΠΑ
πραγματοποιήσουν την απειλή τους
να αποσυνδέσουν τη Ρωσία από το
δυτικό σύστημα Swift, όπως έκαναν
με το Ιράν το 2012 και το 2018, οι
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
μεταξύ ρωσικών τραπεζών και
εταιρειών θα μπορούσαν πλέον
να πραγματοποιούνται μέσω ενός
τοπικού συστήματος επικοινωνίας.
Συνεπώς, η Ρωσία αισθάνεται
καλύτερα εξοπλισμένη για να
αντιμετωπίσει αυστηρές κυρώσεις
σε περίπτωση σύγκρουσης.
Από την άλλη πλευρά, η
προηγούμενη κινητοποίηση του
ρωσικού στρατού στα ουκρανικά
σύνορα την άνοιξη του 2021
οδήγησε στην αναβίωση του
ρωσοαμερικανικού διαλόγου
για θέματα στρατηγικής και
κυβερνοασφάλειας. Και πάλι, το
Κρεμλίνο προφανώς θεώρησε ότι
η στρατηγική της έντασης ήταν ο
μόνος τρόπος για να ακουστεί από
τη Δύση και ότι η νέα αμερικανική
κυβέρνηση θα ήταν πρόθυμη να
κάνει περισσότερες παραχωρήσεις
προκειμένου να επικεντρωθεί στην
αυξανόμενη αντιπαράθεση με το
Πεκίνο.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται
να θέλει να βάλει τέλος σε αυτό
που αποκαλεί «δυτικό σχέδιο
μετατροπής της Ουκρανίας σε
μια εθνικιστική “αντιρωσική”
χώρα»1. Πράγματι, υπολόγιζε
στις συμφωνίες του Μινσκ, που
υπογράφηκαν τον Σεπτέμβριο του
2014, για να αποκτήσει πρόσβαση
στην ουκρανική πολιτική μέσω των
δημοκρατιών του Ντονμπάς. Συνέβη
το αντίθετο: όχι μόνο η εφαρμογή
τους έχει παγώσει, αλλά ο πρόεδρος
Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η εκλογή
του οποίου τον Απρίλιο του 2019
είχε γεννήσει στο Κρεμλίνο την
ελπίδα ανανέωσης των δεσμών με
το Κίεβο, ενίσχυσε την πολιτική της
ρήξης με τον «ρωσικό κόσμο» που
είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός του.
Ακόμη χειρότερα, η στρατιωτικοτεχνική συνεργασία μεταξύ της
Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ συνεχίζει
να εντείνεται, ενώ η Τουρκία,
μέλος και η ίδια του ΝΑΤΟ, έχει
παραδώσει μη επανδρωμένα
αεροσκάφη μάχης, που κάνουν το
Κρεμλίνο να φοβάται ότι το Κίεβο
μπορεί να μπει στον πειρασμό μιας
στρατιωτικής ανακατάληψης του
Ντονμπάς. Επομένως, η Μόσχα
καλείται να αναλάβει πρωτοβουλία
όσο υπάρχει ακόμη χρόνος. Όμως,
ανεξάρτητα από τους συγκυριακούς
παράγοντες που αποτελούν την
αιτία των σημερινών εντάσεων,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
Ρωσία απλώς επαναλαμβάνει τα
αιτήματα που προβάλλει από το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου, χωρίς
η Δύση να τα θεωρεί αποδεκτά ή με
νομιμοποιητική βάση.
Η παρανόηση χρονολογείται
από την κατάρρευση του
κομμουνιστικού μπλοκ το 1991.
Λογικά, η εξαφάνιση του Συμφώνου
της Βαρσοβίας θα έπρεπε να
οδηγήσει στη διάλυση του ΝΑΤΟ,
το οποίο δημιουργήθηκε για να
αντιμετωπίσει τη «σοβιετική
απειλή». Νέες μορφές ολοκλήρωσης
θα έπρεπε να κατατεθούν για αυτή
την «άλλη Ευρώπη», η οποία
φιλοδοξούσε να πλησιάσει τη Δύση.
Η στιγμή έμοιαζε κατάλληλη, καθώς
οι ρωσικές ελίτ,
οι οποίες πιθανότατα ποτέ δεν ήταν
τόσο φιλοδυτικές, είχαν αποδεχτεί
την διάλυση της αυτοκρατορίας
τους αμαχητί2. Ωστόσο, οι σχετικές
προτάσεις, ιδίως της Γαλλίας,
θάφτηκαν υπό την πίεση της
Ουάσιγκτον. Μη θέλοντας να
στερηθούν τη «νίκη» τους επί της
Μόσχας, οι Ηνωμένες Πολιτείες
πίεσαν για την ανατολική διεύρυνση
των ευρωατλαντικών δομών,
κληροδότημα του Ψυχρού Πολέμου,
προκειμένου να εδραιώσουν την
κυριαρχία τους στην κεντρική
Ευρώπη.
Παραβίαση του διεθνούς δικαίου
Ήδη από το 1997 ξεκινά η
διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα
ανατολικά, παρόλο που οι δυτικοί
ηγέτες είχαν υποσχεθεί στον Μιχαήλ
Γκορμπατσόφ ότι δεν θα συνέβαινε
κάτι τέτοιο3. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες, ηγετικές προσωπικότητες
εξέφραζαν τη διαφωνία τους.
Ο Τζορτζ Κένναν, ο οποίος
θεωρείται ο αρχιτέκτονας της
πολιτικής ανάσχεσης της ΕΣΣΔ,
προέβλεψε τις συνέπειες μιας
τέτοιας απόφασης, οι οποίες ήταν
τόσο λογικές όσο και επιβλαβείς:
«Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ θα ήταν το
πιο μοιραίο λάθος στην αμερικανική
πολιτική από το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου. Είναι αναμενόμενο ότι η
απόφαση αυτή θα αναζωπυρώσει
εθνικιστικές, αντιδυτικές και
μιλιταριστικές τάσεις στη ρωσική
κοινή γνώμη, θα αναζωπυρώσει την
ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα στις
σχέσεις Ανατολής-Δύσης και θα
κατευθύνει τη ρωσική εξωτερική
πολιτική προς μια κατεύθυνση που
θα είναι αντίθετη με τις επιθυμίες
μας»
4.Το 1999, όταν το ΝΑΤΟ γιόρταζε
με τυμπανοκρουσίες την 50ή

επέτειό του, πραγματοποίησε την
πρώτη του διεύρυνση προς τα
ανατολικά (Ουγγαρία, Πολωνία
και Τσεχική Δημοκρατία) και
ανακοίνωσε ότι η διαδικασία θα
συνεχιζόταν μέχρι τα ρωσικά
σύνορα. Πάνω απ’ όλα, η
Ατλαντική Συμμαχία προχώρησε
ταυτόχρονα σε πόλεμο κατά της
Γιουγκοσλαβίας, μετατρέποντας
τον οργανισμό από αμυντικό μπλοκ
σε επιθετική συμμαχία, κατά
παράβαση του διεθνούς δικαίου.
Ο πόλεμος κατά του Βελιγραδίου
διεξήχθη χωρίς την έγκριση του
ΟΗΕ, εμποδίζοντας τη Μόσχα
να χρησιμοποιήσει ένα από τα
τελευταία εναπομείναντα μέσα
εξουσίας της: το δικαίωμα βέτο
της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι
ρωσικές ελίτ, που είχαν ποντάρει
τόσα πολλά στην ενσωμάτωση
της χώρας τους με τη Δύση,
αισθάνθηκαν προδομένες: η
Ρωσία, με πρόεδρο τότε τον
Μπόρις Γέλτσιν που είχε εργαστεί
για την κατάρρευση της ΕΣΣΔ,
δεν αντιμετωπίστηκε ως εταίρος
που έπρεπε να ανταμειφθεί για
τη συμβολή του στο τέλος του
κομμουνιστικού συστήματος, αλλά
ως ο μεγάλος χαμένος του Ψυχρού
Πολέμου, που έπρεπε να πληρώσει
το γεωπολιτικό τίμημα.
Παραδόξως, η ανάληψη της
εξουσίας από τον Πούτιν τον
επόμενο χρόνο αντιστοιχούσε
μάλλον σε μια περίοδο
σταθεροποίησης των σχέσεων
μεταξύ της Ρωσίας και της
Δύσης. Ο νέος Ρώσος πρόεδρος
πολλαπλασίασε τις πράξεις καλής
θέλησης προς την Ουάσιγκτον μετά
τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου
2001. Αποδέχθηκε την προσωρινή
εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων
στην Κεντρική Ασία και διέταξε,
ταυτόχρονα, το κλείσιμο των
βάσεων που κληρονόμησε από την
ΕΣΣΔ στην Κούβα, καθώς και την
αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών
που βρίσκονταν στο Κόσοβο. Σε
αντάλλαγμα, η Ρωσία ήθελε η Δύση
να αποδεχθεί την ιδέα ότι
ο μετασοβιετικός χώρος, τον οποίο
ορίζει ως το εγγύς εξωτερικό της,
εμπίπτει στη σφαίρα ευθύνης της.
Αλλά ενώ οι σχέσεις με την Ευρώπη
ήταν αρκετά καλές, ιδίως με τη
Γαλλία και τη Γερμανία, υπήρχαν
αυξανόμενες παρεξηγήσεις με τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2003,
η επέμβαση στο Ιράκ από τον
αμερικανικό στρατό χωρίς την
έγκριση του ΟΗΕ αποτελεί μια
ακόμα παραβίαση του διεθνούς
δικαίου, την οποία κατήγγειλαν εν
χορώ το Παρίσι, το Βερολίνο και η
Μόσχα. Η κοινή αυτή αντίθεση των
τριών μεγαλύτερων δυνάμεων της
ευρωπαϊκής ηπείρου επιβεβαιώνει
τους φόβους της Ουάσιγκτον για
τους κινδύνους που ελλοχεύουν
για την αμερικανική ηγεμονία από
μία συνεργασία της Ρωσίας με την
Ευρώπη.
Στα χρόνια που ακολούθησαν,
οι Ηνωμένες Πολιτείες
ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους
να εγκαταστήσουν τμήματα της
αντιπυραυλικής τους ασπίδας στην
Ανατολική Ευρώπη, κατά παράβαση
της συμφωνίας Ρωσίας-ΝΑΤΟ (που
υπογράφηκε το 1997), η οποία
εγγυήθηκε στη Μόσχα ότι η Δύση
δεν θα εγκαθιστούσε νέες μόνιμες
στρατιωτικές υποδομές. Εξάλλου,
η Ουάσινγκτον αμφισβήτησε
τις συμφωνίες πυρηνικού
αφοπλισμού: οι Ηνωμένες Πολιτείες
αποσύρθηκαν από τη Συνθήκη για
αντιβαλιστικούς πυραύλους (ABM,
1972) τον Δεκέμβριο του 2001.
Είτε επρόκειτο για δικαιολογημένο
φόβο είτε για ψευδαισθήσεις
καταδίωξης, οι «χρωματιστές
επαναστάσεις» στον μετασοβιετικό
χώρο έγιναν αντιληπτές στη Μόσχα
ως επιχειρήσεις που αποσκοπούσαν
στην εγκαθίδρυση φιλοδυτικών
καθεστώτων στο κατώφλι της.
Όντως, τον Απρίλιο του 2008 η
Ουάσιγκτον άσκησε ισχυρές πιέσεις
στους Ευρωπαίους συμμάχους της
να επικυρώσουν την πρόσκληση
της Γεωργίας και της Ουκρανίας
για ένταξη στο ΝΑΤΟ, παρόλο
που η συντριπτική πλειοψηφία
των Ουκρανών ήταν αντίθετη
σε κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα, οι
Ηνωμένες Πολιτείες πίεζαν για την

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

The AHEPA Family in Vancouver
presents annual Scholarships
(Συνέχεια από σελιδα 11)
τα παιδιά των ελληνικών
Κοινοτήτων του ευρύτερου
Βανκούβερ να αριστεύουν και
να προκόβουν στη ζωή τους.
Τέλος, πιστεύω ότι εκδηλώσεις
όπως η απονομή των
υποτροφιών από την AHEPA στις 20 Μαρτίου 2022
θα πρέπει να αποτελέσουν
παράδειγμα προς μίμηση και
για άλλες οικογένειες Ελλήνων,
να υποστηρίξουν τη δράση της
AHEPA και των ελληνικών
Κοινοτήτων του ευρύτερου
Βανκούβερ, και οικονομικά

(στο μέτρο που ο καθένας
μπορεί, βεβαίως), αλλά και
με την παρουσία τους και
τη συμμετοχή τους, για να
συνεχίσουμε να είμαστε και στο
μέλλον υπερήφανοι που είμαστε
Έλληνες και υπερήφανοι για τη
νέα γενιά Ελλήνων!
Συγχαρητήρια και πάλι
στους βραβευθέντες και στις
οικογένειές τους!
Ελένη Γεωργοπούλου
Γενική Πρόξενος της Ελλάδας
στο Βανκούβερ

Above: Helen Tsembelis from Philoptochos with Ahepa District #26
Governor George Vassilas at the presentation of the annual Ahepa
scholarships

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.Κ.
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Μήνυμα Γενικής Προξένου της Ελλάδας
στο Βανκούβερ κας Ελένης Γεωργοπούλου
για την εορτή του Πάσχα
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Το Πάσχα, ο εορτασμός
της Λαμπροφόρου Ανάστασης
του Κυρίου, αποτελεί για εμάς
τους Έλληνες ημέρα ανάτασης.
Μετά το μαρτύριο του Πάθους,
ο θάνατος νικάται και ο Σταυρός
γίνεται σύμβολο ελπίδας.
Είναι η ελπίδα που μας κράτησε
ενωμένους και δυνατούς τα
δύο τελευταία χρόνια, που
αναγκαστήκαμε, εξαιτίας
της πανδημίας του κορωνοϊού,
να εορτάσουμε απομονωμένοι
από τους αγαπημένους μας,
μακριά από τις κατανυκτικές
Ακολουθίες και από την τήρηση
των τοπικών εθίμων που εμείς
οι Έλληνες ιδιαιτέρως τιμούμε.
Ήταν, όμως, υποχρέωσή
μας να το πράξουμε για τους
συνανθρώπους μας, αλλά και
για εμάς τους ίδιους. Σε αυτές
τις δύσκολες στιγμές, η ελπίδα
ότι θα νικήσουμε μας κράτησε
όρθιους.
Το φετινό Πάσχα, έφτασε η
ώρα να δρέψουμε τους καρπούς
αυτής της θυσίας. Με αισιοδοξία
ατενίζουμε την άνοιξη και με
βεβαιότητα αναμένουμε το
καλοκαίρι που θα μας φέρει
όλους πιο κοντά, καθώς θα
έχουμε ξανά τη δυνατότητα
να ταξιδέψουμε και να
επισκεφθούμε τους αγαπημένους
μας τόπους.
Αυτές τις Άγιες ημέρες, το
μυαλό μας βρίσκεται σε

Η κα Ελένη Γεωργοπούλου καταθέτει στεφάνι στους ήρωες του 1821

εκείνους που έδωσαν την
άνιση μάχη με τον αόρατο
εχθρό της πανδημίας και δεν
τα κατάφεραν και δυστυχώς σε
παγκόσμιο επίπεδο ήταν πολλοί.
Αλλά και με ευγνωμοσύνη
ευχαριστούμε όλους όσους
στάθηκαν στην πρώτη γραμμή,
στα νοσοκομεία, στις ιατρικές
δομές, στα εργαστήρια, δίνοντας
ελπίδα στους ασθενείς και σε
όλους εμάς που έχουμε, πλέον,
το πολυπόθητο εμβόλιο, σαν
διαβατήριο για μια καινούργια
αρχή.
Αυτές τις Άγιες ημέρες, το
μυαλό μας ταξιδεύει επίσης
στους συμπατριώτες μας στη
μαρτυρική Ουκρανία, που
υποφέρουν από τον πόλεμο.

Η λέξη Πάσχα σημαίνει
διάβαση. Διάβαση προς μία
καινούργια ημέρα, ένα νέο
ξεκίνημα. Ας ευχηθούμε,
λοιπόν, αυτό το Πάσχα να είναι
για τους συμπατριώτες μας
στην Ουκρανία το τέλος της
δοκιμασίας τους και η απαρχή
μιας νέας πορείας σε συνθήκες
ειρήνης και να τους δώσει φτερά
και ελπίδα να ατενίσουν το
μέλλον με αισιοδοξία.
Εύχομαι σε όλες και όλους,
λοιπόν, χρόνια πολλά με υγεία
και χαρά σε εσάς,
στις οικογένειές σας και
στους αγαπημένους σας, όπου
και αν βρίσκονται!
Καλή Ανάσταση!
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«Βρείτε ρούβλια» αν θέλετε αέριο, σιτηρά
Πρώτη ήττα του δυτικού μπλοκ στους G20:
Κίνα, Ινδία, Σ.Αραβία, Μεξικό κλπ. αρνούνται ή μέταλλα: Νέο τελεσίγραφο της Μόσχας
στην ΕΕ
την αποβολή της Ρωσίας!

File photo: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον πρόεδρο της Δούμας Βιάτσεσλαβ
Βολόντιν και τον επικεφαλής του Συμβουλίου για την Κοινωνία των
Πολιτών και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μιχήλ Φεντοτοβ στο Κρεμλίνο.
EPA, MAXIM SHIPENKOV

30/03/2022
31/03/2022

Τ.,Μπάιντεν και Τ.Τριντό ζητούν την ρωσική «έξωση»
Κίνα, Ινδία, Σαουδική Αραβία και τουλάχιστον άλλες επτά χώρες αντιδρούν στην «έξωση» που
επιχειρεί από την ομάδα των G20 το δυτικό μπλοκ χωρών (ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς, Γαλλία,
Ιταλία, Γερμανία, Αυστραλία, Ιαπωνία και πιθανόν κάποιοι άλλοι σύμμαχοί τους τους να
αποκλείσουν τη Ρωσία και θα θέσουν βέτο.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τ.Τριντό ζήτησε την αποβολή της Ρωσίας, ακολουθώντας τον
Τ.Μπάιντεν, αλλά φαίνεται ότι οι ισορροπίες είναι κατά των δυτικών: Οι G20 αποτελούνται από
τους Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, Ινδία, Ινδονησία, Καναδάς, Κίνα, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα,
τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Εκτός από τις τρεις χώρες αυτές, το Μεξικό, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική και ίσως η Ινδονησία να
μπλοκάρουν την απόφαση Πληθυσμιακά, άλλωστε είναι τα 3/4 των G20, ενώ σε επίπεδο παγκόσμιων
φυσικών πόρων (υδρογονάνθρακες, ορυκτά κλπ.) κατέχουν το 60% η Ρωσία και οι χώρες που
συντάσσονται μαζί της!
Αλλωστε ακόμα πηγή από τους G7 (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Ιαπωνία και Βρετανία)
δήλωσε ότι «θεωρείται απίθανο η Ινδονησία, η οποία σήμερα ηγείται της G20, ή μέλη όπως η Ινδία,
η Βραζιλία, η Νότια Αφρική και η Κίνα να συμφωνήσουν να απομακρυνθεί η Ρωσία από την ομάδα».
«Είναι αδύνατο να αποβληθελι η Ρωσία από τους G20, εκτός εάν η Μόσχα λάβει από μόνη της μια
τέτοια απόφαση», δήλωσε από την πλευρά του αξιωματούχος χώρας-μέλους των G20 από την Ασία.
«Απλώς δεν υπάρχει διαδικασία για να αφαιρέσουμε από τη Ρωσία τη συμμετοχή στην G20».
G20 μαζί με τη μικρότερη G7 – που αποτελείται μόνο από ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά,
Ιαπωνία και Βρετανία – είναι η ομάδα η οποία συντονίζει τις δράσεις των μεγαλύτερων οικονομιών
του κόσμου για σχεδόν όλους τους τομείς. Από την κλιματική αλλαγή μέχρι και το διασυνοριακό
χρέος.
pronews.gr

Ο πρόεδρος της Δούμας του ρωσικού κοινοβουλίου Βιάτσεσλαβ
Βολόντιν προειδοποίησε σήμερα την ΕΕ ότι, αν θέλει να εισάγει
φυσικό αέριο από τη Ρωσία, θα πρέπει να πληρώνει σε ρούβλια.
Ο κ. Βολόντιν πρόσθεσε ότι το ίδιο ενδέχεται να ισχύσει και για τις
εξαγωγές πετρελαίου, σιτηρών, μετάλλων, λιπασμάτων, άνθρακα και
ξυλείας.
Αφού η Δύση επέβαλε αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία για την
εισβολή της στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν
ζήτησε το φυσικό αέριο που εξάγεται στην ΕΕ να πληρώνεται σε
ρούβλια.
Οι υπουργοί Ενέργειας της G7 απέρριψαν χθες, Τρίτη, το αίτημα
αυτό, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στον
Ρώσο ομόλογό του ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο.
«Αν θέλετε αέριο, βρείτε ρούβλια», ανέφερε σε ανάρτησή του
σήμερα ο Βολόντιν.
«Επιπλέον θα ήταν σωστό, όπου αυτό ωφελεί τη χώρα μας, να
επεκτείνουμε τον κατάλογο των προϊόντων που τιμολογούνται σε
ρούβλια προκειμένου να περιλαμβάνει: τα λιπάσματα, τα σιτηρά, το
πετρέλαιο, το ηλιέλαιο, τον άνθρακα, τα μέταλλα, την ξυλεία κτλ»,
πρόσθεσε.
Με πληροφορίες από Reuters μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μόσχα, Ρωσία ,hellasjournal.com

Ουκρανία: Οι δυνάμεις της Ρωσίας
επικεντρώνονται πλέον στο ανατολικό
και στο νότιο τμήμα της χώρας
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Από αύριο οι πληρωμές σε ρούβλια αλλιώς
τέλος το φυσικό αέριο, απειλεί ο Πούτιν
Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν
να κερδίσουν από την παγκόσμια
αστάθεια και αναγκάζουν τους
Ευρωπαίους να πληρώνουν για
αμερικανικό LNG.
TANEA Team31 Μαρτίου 2022
Ορώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την
Πέμπτη ότι υπέγραψε ένα διάταγμα, σύμφωνα με
το οποίο οι ξένοι αγοραστές πρέπει να πληρώνουν
σε ρούβλια για το ρωσικό αέριο από την 1η
Απριλίου και ότι τα συμβόλαια θα διακοπούν εάν
δεν πραγματοποιηθούν αυτές οι πληρωμές.
«Για να αγοράσουν ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει
να ανοίξουν λογαριασμούς σε ρούβλια σε ρωσικές
τράπεζες. Από αυτούς τους λογαριασμούς θα γίνονται οι πληρωμές για το φυσικό αέριο, που θα
παραδοθεί από αύριο», είπε ο Πούτιν.
«Εάν δεν γίνουν τέτοιες πληρωμές, θα το θεωρήσουμε ως αδυναμία εκ μέρους των αγοραστών, με
όλες τις επακόλουθες συνέπειες. Κανείς δεν μας πουλάει τίποτα δωρεάν και δεν πρόκειται να κάνουμε
φιλανθρωπία – δηλαδή, τα υπάρχοντα συμβόλαια θα διακοπούν», ξεκαθάρισε ο ρώσος πρόεδρος.
Ο Πούτιν έκανε λόγο για οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας, που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν, με
στόχο την υπονόμευση της ρωσικής ανάπτυξης.
Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να κερδίσουν από την παγκόσμια αστάθεια και αναγκάζουν τους
Ευρωπαίους να πληρώνουν για αμερικανικό LNG. Προσθέτει μάλιστα ότι αυτό θα σημάνει απώλειες
εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.
Είπε επίσης ότι τόσο η ρωσική κυβέρνηση, όσο και η Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να αναμένουν
περαιτέρω πιέσεις.

Ο ρωσικός στρατός έχει σκοπό να συνεχίσει τη δραστηριότητά
του και να εδραιώσει την παρουσία του σε ανατολικούς και
νότιους τομείς της Ουκρανίας, ανέφερε το ουκρανικό γενικό
επιτελείο σε ενημερωτικό δελτίο του νωρίς σήμερα.
Έκανε λόγο για προσπάθειες των Ρώσων να στήσουν κυβερνητικό
μηχανισμό στις κατεχόμενες περιοχές του Ντονέτσκ, του
Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζιας και της Χερσώνας. Οι μάχες
αναμένεται να συνεχιστούν στις περιοχές αυτές, συνέχισε.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί
πως η Μόσχα θέλει να οργανώσει αυτό που αποκάλεσε
ψευτοδημοψήφισμα στην περιφέρεια της Χερσώνας για να
σχηματιστεί «λαϊκή δημοκρατία» όπως αυτές που είχαν ιδρυθεί
στα εδάφη των αυτονομιστών.
Το ουκρανικό επιτελείο διαβεβαίωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν
έχουν μπορέσει να κερδίσουν εδάφη οπουδήποτε. Το Χάρκοβο
συνεχίζει να βομβαρδίζεται, ενώ προσπάθεια των Ρώσων να
διαπεράσουν τις ουκρανικές άμυνες κοντά στην Ιζιούμ απέτυχε.
Αποτυχημένη ήταν επίσης η προσπάθεια προέλασης στη
Μικολάγιφ, ανέφερε η ίδια πηγή.
Στον βορρά, ορισμένες μονάδες αποσύρθηκαν. Η Μόσχα ανέφερε
πως οι ρωσικές δυνάμεις θα αποκλιμακώσουν την επίθεση στο
Κίεβο και θα επικεντρωθεί στο Ντονμπάς.
Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε εξάλλου «βέβαιος πως είναι
πολύ ευχάριστο για όλους εσάς να διαβάζετε τις ειδήσεις και να
βλέπετε ότι οι ουκρανικές πόλεις σταδιακά απελευθερώνονται
από τις δυνάμεις κατοχής», σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του,
προειδοποιώντας πως δεν είναι ώρα για εφησυχασμό.
«Όλοι θέλουμε τη νίκη», όμως «θα γίνουν κι άλλες μάχες. Έχουμε
πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά μας για να επιτύχουμε όλα όσα
θέλουμε».

THE NEW YORK TIMESANAΛΥΣΗ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί ο Πούτιν
δεν μπορεί να υποχωρήσει
Ιδιαίτερα χρήσιμα αποδείχθηκαν
τα γραπτά ψυχολόγων
στη μελέτη της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία και αυτό γιατί
ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι απλώς
ένας ηγέτης υπερδύναμης, αλλά
ένας έμπορος εθνικής ταυτότητας.
Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

DAVID BROOKS / THE NEW YORK TIMES
12.03.2022
Ιδιαίτερα χρήσιμα
αποδείχθηκαν τα γραπτά
ψυχολόγων στη μελέτη της
ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία και αυτό γιατί
ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν
είναι απλώς ένας ηγέτης
υπερδύναμης, αλλά ένας
έμπορος εθνικής ταυτότητας.
Η μοναδική του επιτυχία
υπήρξε η ικανότητά του
να βοηθήσει τους Ρώσους
να ξεπεράσουν το ψυχικό
τραύμα της μετασοβιετικής
περιόδου, προσφέροντάς τους
ανανεωμένο αίσθημα εθνικής
υπερηφάνειας.
Ο πρωταρχικός στόχος του
πολέμου στην Ουκρανία δεν
είναι η εδαφική επέκταση,
αλλά η ενίσχυση του κύρους
της Ρωσίας. Ο Πούτιν εισέβαλε
προκειμένου οι Ρώσοι να
νιώσουν πάλι ότι είναι
μεγάλο έθνος και ο Πούτιν
να μπορεί να αισθανθεί ότι
είναι ιστορικός ηγέτης, όπως ο
Μεγάλος Πέτρος.
Ο Πούτιν πέρασε χρόνια
τροφοδοτώντας τη ρωσική
καχυποψία απέναντι στη
Δύση. Ισχυρίσθηκε ψευδώς
ότι οι ρωσόφωνοι δέχονται
επίθεση στην Ουκρανία. Η
ΕΣΣΔ υπήρξε τυραννικό
καθεστώς. Η σοβιετική
ρητορική προσέφερε, όμως,

στους Ρώσους την ψευδαίσθηση
πως ζούσαν σε μοναδική και
ανώτερη χώρα. Η κατάρρευσή
της θα μπορούσε να δώσει την
ευκαιρία ανοικοδόμησης της
χώρας σε νέες βάσεις. Ο Πούτιν
επέλεξε να αντιμετωπίσει
το τέλος της ΕΣΣΔ σαν
καταστροφή και σαν απώλεια
εθνικής ταυτότητας.
Οπως κάθε έμπορος εθνικής
ταυτότητας παντού στον
κόσμο, ο Πούτιν μετέτρεψε
αυτή την κρίση ταυτότητας σε
ταπεινωτικό αφήγημα. Κάλυψε
κάθε υφέρπον συναίσθημα
κατωτερότητας λέγοντας:
Είμαστε αθώα θύματα. Αυτοί –
οι ΗΠΑ, οι δυτικοί, η παρέα του
Νταβός– μας τα έκαναν όλα.
Το εθνικό αφήγημα που προωθεί
δεν του επιτρέπει να αφήσει
αναπάντητη καμία ταπείνωση.
Τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας
του, ανακατασκεύασε τη ρωσική
ταυτότητα. Επέλεξε κομμάτια
της σοβιετικής ιστορίας,
αναδεικνύοντάς τα ως πρότυπα.
Το όραμά του για την εθνική
ταυτότητα περιστρεφόταν
κυρίως γύρω από τον εαυτό του.
Προβάλλοντας εικόνα ισχυρού
ηγέτη στη διεθνή σκηνή, ο
Πούτιν έκανε τους Ρώσους
υπερήφανους. Η στρατηγική
αυτή έμοιασε να αποφέρει
καρπούς με την προσάρτηση
της Κριμαίας το 2014. Ο Πούτιν

άρχισε να προωθεί εικόνα
ηγέτη πανάρχαιου πολιτισμού,
ο οποίος παλεύει εναντίον της
δυτικής ανηθικότητας.
Η πουτινική ιδεολογία είναι
τόσο ναρκισσιστική, εξαιτίας
της ανασφάλειας που κρύβει.
Τα ναρκισσιστικά κράτη
κρύβουν τις αδυναμίες
τους πίσω από προσωπείο
ισχύος και πολεμικής
αρετής. Οι νάρκισσοι ποθούν
την επιβεβαίωση και την
αναγνώριση, αλλά λειτουργούν
αυτοκαταστροφικά,
προσελκύοντας την έχθρα των
γύρω τους.
Η ρωσική ταυτότητα και
αυτή του Πούτιν είναι πλέον
αναπόσπαστες. Το ερώτημα
τώρα είναι πώς θα αντιδράσει
ένας βαθύτατα ανασφαλής
άνθρωπος όταν όλος ο
κόσμος τον ταπεινώνει και
τον επικρίνει; Για κάποιο
χρονικό διάστημα, ο Πούτιν
θα καταφύγει στο αφήγημα
της «πολιορκημένης Ρωσίας»,
με τη Δύση στον ρόλο του
απειλητικού αντιπάλου.
Ο Πούτιν, όμως, δεν αντιδράει
καλά στην ταπείνωση και
συνηθίζει να μεταθέτει την
ευθύνη για τις αποτυχίες του
σε άλλους. Κάθε πληροφορία
που κάνει λόγο για πρόθεση
του Πούτιν να συμβιβασθεί δεν
συνάδει με το ψυχολογικό του
προφίλ.
Kathimerini.gr

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό
του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Τζορτζ Τσούνη
εκτελεστικός διευθυντής του
ξενοδοχειακού ομίλου Chartwell Hotels. Η συγκεκριμένη
εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία
σε όλες τις βορειοανατολικές
πολιτείες και συνεργάζεται με
σημαντικά ονόματα του χώρου
όπως η «Hilton», «Marriott» και
«Intercontinental».

Φωτ.: orthodoxtimes.com
11/03/2022
Πέρασε και από ολομέλεια
γερουσίας ΗΠΑ ο διορισμός
του Τζορτζ Τσούνης στην θέση
του νέου πρέσβη ΗΠΑ στην
Ελλάδα. Είχε προηγηθεί πριν
από δυο ημέρες η έγκριση του
από την αρμόδια επιτροπή της
Γερουσίας.
Ο κ. Τσούνης είναι
Ελληνοαμερικανός
επιχειρηματίας με εκτεταμένη
εμπειρία στον κλάδο της
τουριστικής βιομηχανίας,
καθώς είναι ο ιδρυτής και

Το 2013, επί προεδρίας Μπαράκ
Ομπάμα, είχε εξεταστεί η
πιθανότητα της τοποθέτησης
του στη θέση του πρέσβη των
ΗΠΑ στη Νορβηγία, μιας
προσπάθειας, όμως, που τελικά
δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει.
Στα χρόνια που ακολούθησαν,
ο κ. Τσούνης είχε την ευκαιρία
να αναλάβει μια σειρά ρόλων
στον ιδιωτικό και στον δημόσιο
τομέα, αποκομίζοντας νέες
εμπειρίες που εκτιμάται ότι
θα ισχυροποιήσουν τη νέα του
υποψηφιότητα. Ειδικότερα,
η εμπειρία του στο τιμόνι της
Chartwell Hotels αλλά και η
ανάληψη της διεύθυνσης της
Arbor Realty Trust και της New
York’s Signature Bank, δύο
εταιριών που είναι εισηγμένες
στο χρηματιστήριο, του έχει
δώσει τη δυνατότητα να
αναπτύξει σημαντικές επαφές

στα υψηλότερα κλιμάκια της
επενδυτικής κοινότητας της
Νέας Υόρκης.
Εξίσου, όμως, σημαντικές
θεωρούνται και οι πολιτικές
διασυνδέσεις που διατηρεί
ο 53χρόνος ομογενής στην
αμερικανική πρωτεύουσα.
Πρόκειται άλλωστε για
έναν πολιτικό διορισμό, με
δεδομένο ότι ο Τζορτζ Τσούνης
δεν είναι διπλωμάτης καριέρας.
Υπό αυτό το πρίσμα, αξίζει να
επισημανθεί η μακροχρόνια
σχέση που διατηρεί με τον
πρόεδρο Μπάιντεν, καθώς
στην προεκλογική μάχη του
2012 είχε διατελέσει πρόεδρος
των «Ελληνοαμερικανών για
τον Ομπάμα-Μπάιντεν».
Επιπλέον, γνωρίζεται καλά
με τον υπουργό Εξωτερικών,
Άντονι Μπλίνκεν, και
απολαμβάνει τη πλήρη στήριξη
του γερουσιαστή Ρόμπερτ
Μενέντεζ, με τον οποίο έχει
αναπτύξει στενή φιλία. Παρά
το γεγονός ότι συγκαταλέγεται
κυρίως στους χορηγούς του
Δημοκρατικού Κόμματος,
(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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Η FIFA ορίζει ότι το Παγκόσμιο
Κύπελλο θα προσελκύσει
σπόρους με ενημερωμένες
κατατάξεις
DOHA, Κατάρ (AP) - Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν ώθηση για
την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Καναδάς δέχθηκε
πλήγμα στην ενημερωμένη κατάταξη της FIFA την Πέμπτη.
Οι Αμερικανοί, οι οποίοι δεν κατάφεραν να προκριθούν στο
τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα είναι στο Pot 2 αφού
κατατάχθηκαν 15οι στον κόσμο.
Ο Καναδάς, ο οποίος κέρδισε τον προκριματικό όμιλο της Βόρειας
Αμερικής και θα παίξει στο τουρνουά για πρώτη φορά μετά από 36
χρόνια, έχασε την ευκαιρία για μια ώθηση κατάταξης χάνοντας στον
Παναμά με 1-0 στον τελικό του.
Αντ ‘αυτού, ο Καναδάς θα είναι μεταξύ των χαμηλότερων ομάδων
σπόρων στο Pot 4.
Οι οκτώ όμιλοι για το τουρνουά στο Κατάρ θα κληρωθούν την
Παρασκευή από τέσσερα ποτ.
Το Κατάρ παίρνει την κορυφαία θέση που δίνεται στη διοργανώτρια
χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται
στο Νο 51.
Οι άλλες κορυφαίες ομάδες είναι η Βραζιλία, το Βέλγιο, η
πρωταθλήτρια Γαλλίας, Αργεντινής, Αγγλίας, Ισπανίας και
Πορτογαλίας.
Η Βραζιλία ανέλαβε ως η Νο 1 ομάδα από το Βέλγιο, η πρώτη
αλλαγή ως πρώτη εδώ και τρία χρόνια. Η έκτη Ιταλία είναι η
μοναδική ομάδα από τις 10 πρώτες που δεν κατάφερε να προκριθεί.
Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Pot 2 περιλαμβάνει το
Μεξικό, τις Κάτω Χώρες, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ουρουγουάη,
την Ελβετία και την Κροατία, ενώ στο Pot 3 είναι η Σενεγάλη, το
Ιράν, η Ιαπωνία, το Μαρόκο, η Σερβία, η Πολωνία, η Νότια Κορέα
και η Τυνησία.
Τρεις από τις 32 συμμετοχές είναι ακόμα άγνωστες, καθώς η
πρόκριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτές οι τρεις συμμετοχές έχουν
τοποθετηθεί όλες στο Pot 4 ανεξάρτητα από την κατάταξη των
εμπλεκόμενων ομάδων. Η 18η Ουαλία είναι η υψηλότερη από τις
οκτώ ομάδες που έχουν απομείνει στα πλέι οφ.
Το υπόλοιπο Pot 4 περιλαμβάνει τον Ισημερινό του Καμερούν, τη
Σαουδική Αραβία και την Γκάνα μαζί με τον Καναδά.
Ομάδες από την ίδια ήπειρο θα τοποθετηθούν σε διαφορετικούς
ομίλους, εκτός από ορισμένους Ευρωπαίους.
Η Ευρώπη έχει 13 ομάδες στο τουρνουά και πέντε από τους οκτώ
ομίλους θα πάρουν η καθεμία δύο ομάδες από την ήπειρο. Οι άλλες
τρεις ομάδες έχουν μία ευρωπαϊκή ομάδα.
Το Κατάρ θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο της έδρας του στο
εναρκτήριο παιχνίδι του Α’ Ομίλου στις 21 Νοέμβρη. Ο τελικός έχει
προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου — Την Εθνική Επέτειο του
οικοδεσπότη.
Πηγή: The Canadian Press

Κλείσιμο με πτώση στη Wall Street:
Ανασφάλεια προκαλεί στις αγορές
το ουκρανικό
File Photo:
Άποψη του
Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης
και μία πινακίδα
που αναγράφει
“Γουόλ Στριτ”.
EPA, JUSTIN
LANE μέσω ΚΥΠΕ
01/04/2022
Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 550,46
μονάδων (–1,56%), στις 34.678,35 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του
τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 221,76 μονάδων
(–1,54%), στις 14.220,52 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης,
έκλεισε με πτώση 72,04 μονάδων (–1,57%), στις 4.530,41
μονάδες.
Mε πληροφορίες από Reuters-Xinhua μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, hellasjournal.com
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ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ
Εγώ δεν είμαι Ποιητής
Είμαι Χριστός μα και ληστής
Γεννώ , σκοτώνω εποχές
κι όλου του κόσμου τις στιγμές.
Εγώ δεν είμαι Ποιητής
Δεν φτιάχνω λέξεις της ορμής
κι αν σου μιλώ όμως γλυκά
μπορώ αν θες κι αυταρχικά.
Εγώ δεν είμαι Ποιητής
Μη με μπερδέψεις εξ αρχής.
Μ αρέσει όμως να κεντώ
με λέξεις ότι αγαπώ.
Εγώ δεν είμαι Ποιητής
Είμαι φτωχός και δυστυχής
μα μες στη ζέστη και στο κρύο
γελάω πάντα στο αντίο.
Εγώ δεν είμαι Ποιητής
αν ήμουν θα μουν ευτυχής
μα είμαι άνθρωπος μικρός
τέκνο μιας άσχημης πληγής...
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ

Ήσουν η πιο κοφτερή λεπίδα, που ονόμασα “ελπίδα”
Γράφει η Χριστίνα Γαλιάνδρα.
Εγώ σε ονόμασα “ελπίδα”.
Και συ μόνο ελπίδα δεν ήσουν.
Καταστροφή.
Χαλάσματα.
Ρημαγμένη ψυχή και ισοπέδωμα ήσουν.
Με το χαμόγελο ήρθες και με το χαμόγελο έφυγες.
Χίλιους πόνους και χίλιους θανάτους έζησα.
Ξημέρωνε νύχτωνε και βαριανάσαινα.
Χωρίς ύπνο.
Χωρίς φαί.
Χωρίς τίποτα.
Και σου λένε πως όλες οι ελπίδες του κόσμου φέρνουν χαρά.
Δεν ξέρω για τις άλλες, δεν έμαθα, δεν είδα.
Για σένα μόνο μπορώ να μιλήσω.
Να ουρλιάξω, να τσιρίξω και σχίζοντας τα στήθη μου να σε ξεριζώσω.
Να πω στο ανάθεμα να πας κι εσύ κι η αγάπη σου.
Μαζί με τα φιλιά, τους όρκους και τα χάδια σου και κάθε πέτρα που θα βρίσκω να στην
πετάω φτύνοντας.
Γιατί αυτό το στόμα που φίλησες, αυτά τα χείλη που σού’παν σ’αγαπάω, τα σκότωσες
και, μα το θεό, τέτοια ελπίδα που έγινε λεπίδα, η ζωή να στην φέρει στην πόρτα σου κι
ό,τι ποθείς να καταστρέψει..

Οι αιτίες της ουκρανικής κρίσης
(Συνέχεια από σελίδα 12)
αναγνώριση της ανεξαρτησίας του
Κοσόβου, η οποία αποτελούσε
περαιτέρω παραβίαση του διεθνούς
δικαίου, καθώς νομικά πρόκειται
για σερβική επαρχία.

Αφού η Δύση άνοιξε το κουτί της
Πανδώρας του παρεμβατισμού
και της αμφισβήτησης των
συνόρων στην ευρωπαϊκή ήπειρο,
η Ρωσία απάντησε με στρατιωτική
επέμβαση στη Γεωργία το 2008 και
στη συνέχεια με την αναγνώριση
της ανεξαρτησίας της Νότιας
Οσετίας και της Αμπχαζίας. Με τον
τρόπο αυτό, το Κρεμλίνο έστελνε
το σήμα πως θα κάνει τα πάντα
για να αποτρέψει την περαιτέρω
διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα
ανατολικά. Αλλά αμφισβητώντας
την εδαφική ακεραιότητα της
Γεωργίας, η Ρωσία παραβίασε με
τη σειρά της το διεθνές δίκαιο.
Η ρωσική ενόχληση έφτασε σε
σημείο χωρίς επιστροφή με την
ουκρανική κρίση. Στα τέλη του
2013, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί
υποστήριξαν τις διαδηλώσεις που
οδήγησαν στην ανατροπή του
προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς,
η εκλογή όμως του οποίου το 2010
είχε αναγνωριστεί ως σύμφωνη
με τα δημοκρατικά πρότυπα. Για
τη Μόσχα, η Δύση υποστήριξε
ένα πραξικόπημα προκειμένου
να πετύχει, πάση θυσία, την
προσάρτηση της Ουκρανίας στο
δυτικό στρατόπεδο.
Έκτοτε, η ρωσική παρέμβαση στην
Ουκρανία -η προσάρτηση δηλαδή
της Κριμαίας και η ανεπίσημη
στρατιωτική υποστήριξη των
αυτονομιστών του Ντονμπάςπαρουσιάζονται από το Κρεμλίνο
ως νόμιμη απάντηση στη
φιλοδυτική κατάληψη της εξουσίας
στο Κίεβο. Από την πλευρά τους, οι
δυτικές πρωτεύουσες καταγγέλλουν

μια άνευ προηγουμένου πρόκληση
για τη διεθνή τάξη μετά τον Ψυχρό
Πόλεμο.
Οι συμφωνίες του Μινσκ, που
υπογράφηκαν τον Σεπτέμβριο του
2014, έδωσαν τη δυνατότητα στη
Γαλλία και τη Γερμανία να πάρουν
το πάνω χέρι στην εξεύρεση λύσης
μέσω διαπραγματεύσεων για
τις εχθροπραξίες στο Ντονμπάς.
Χρειάστηκε το ξέσπασμα μιας
ένοπλης σύγκρουσης στην
ήπειρο προκειμένου Παρίσι και
Βερολίνο να εγκαταλείψουν την
παθητικότητά τους. Αλλά επτά
χρόνια αργότερα, η διαδικασία έχει
σταματήσει. Το Κίεβο εξακολουθεί
να αρνείται να παραχωρήσει
αυτονομία στο Ντονμπάς, όπως
προβλέπεται στο κείμενο.

να αποκτήσουν στρατηγική
αυτονομία έναντι των Ηνωμένων
Πολιτειών και ότι αρνούνται
να αναλάβουν τις ευθύνες τους
μπροστά στην επιδείνωση
της στρατηγικής και διεθνούς
κατάστασης»5.
Παρακολουθητές του Ατλαντισμού
Ακόμη πιο εκπληκτικό: όταν Ρώσοι
και Αμερικανοί μιλούσαν ξανά για
στρατηγικά θέματα, με την πενταετή
παράταση της συνθήκης για τη
μείωση των πυρηνικών όπλων New
Start, που ακολούθησε τη σύνοδο
κορυφής Μπάιντεν-Πούτιν τον
Ιούνιο του 2021, η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αντί να πιέσει για εκτόνωση
των σχέσεων με τη Μόσχα,
απέρριψε μια πιθανή συνάντηση με
τον Ρώσο πρόεδρο.

Αντιμέτωπο με την έλλειψη
αντίδρασης από το Παρίσι και
το Βερολίνο, που κατηγορούνται
ότι ευθυγραμμίζονται με τις
ουκρανικές θέσεις, το Κρεμλίνο
επιδιώκει να διαπραγματευτεί
απευθείας με τους Αμερικανούς,
τους οποίους θεωρεί ως τους
πραγματικούς καθοδηγητές του
Κιέβου. Κατά τον ίδιο τρόπο, η
Μόσχα εξεπλάγη από το γεγονός
ότι οι Ευρωπαίοι αποδέχθηκαν
χωρίς αντίδραση όλες τις
αμερικανικές πρωτοβουλίες,
ακόμη και τις πιο αμφισβητήσιμες.

Για την Πολωνία, η οποία τορπίλισε
την πρωτοβουλία μαζί με άλλες
χώρες, «αυτό θα ενίσχυε το κύρος
του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν
αντί να τιμωρήσει μια επιθετική
πολιτική»6. Η άρνηση διαλόγου
έρχεται σε αντίθεση με τη στάση
των Ευρωπαίων απέναντι στον
άλλο μεγάλο γείτονα της ΕΕ, την
Τουρκία: παρά την στρατιωτική της
δραστηριότητα (κατοχή της βόρειας
Κύπρου και μέρους του συριακού
εδάφους, αποστολή στρατευμάτων
στο Ιράκ, τη Λιβύη και τον
Καύκασο), το αυταρχικό καθεστώς
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
ο οποίος είναι εξάλλου σύμμαχος
του Κιέβου, δεν υπόκειται σε
κυρώσεις.

Χαρακτηριστική ήταν η απόσυρση
της Ουάσιγκτον από τη συνθήκη
για τις Ενδιάμεσες Πυρηνικές
Δυνάμεις (INF) τον Φεβρουάριο
του 2019, η οποία θα έπρεπε να
είχε προκαλέσει την αντίδρασή
τους, καθώς αποτελούν δυνητικά
τους πρώτους στόχους αυτού του
είδους των όπλων. Σύμφωνα με
την ερευνήτρια Ιζαμπέλ Φακόν, η
Ρωσία «πιστεύει σταθερά, αισθητά
ενοχλημένη, ότι οι ευρωπαϊκές
χώρες είναι απελπιστικά ανίκανες

Στην περίπτωση της Ρωσίας,
αντίθετα, οι Ευρωπαίοι δεν
παρουσίασαν άλλη πολιτική
από το να απειλούν τακτικά με
νέες κυρώσεις, ανάλογα με τις
ενέργειες του Κρεμλίνου. Όσο για
την Ουκρανία, περιορίζονται στο
να επαναλαμβάνουν το ΝΑΤΟϊκό
δόγμα της ανοικτής πόρτας,
παρόλο που οι μεγάλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, με επικεφαλής το
Παρίσι και το Βερολίνο, έχουν
εκφράσει την αντίθεσή τους στο

παρελθόν και δεν έχουν, στην
πραγματικότητα, καμία πρόθεση
να εντάξουν την Ουκρανία στη
στρατιωτική τους συμμαχία.
Η κρίση στις σχέσεις Ρωσίας-Δύσης
καταδεικνύει ότι η ασφάλεια της
ευρωπαϊκής ηπείρου δεν μπορεί να
διασφαλιστεί χωρίς τη Ρωσία, πόσω
μάλλον εναντίον της. Αντιθέτως, η
Ουάσιγκτον ευνοεί τον αποκλεισμό,
καθώς ενισχύει την αμερικανική
ηγεμονία στην Ευρώπη. Από την
πλευρά τους, οι Δυτικοευρωπαίοι,
με τη Γαλλία πρώτη πρώτη, δεν
είχαν το όραμα και το πολιτικό
θάρρος να μπλοκάρουν τις πιο
προκλητικές πρωτοβουλίες της
Ουάσιγκτον και να προτείνουν
ένα θεσμικό πλαίσιο χωρίς
αποκλεισμούς, που θα απέτρεπε
την επανεμφάνιση ρηγμάτων στην
ήπειρο. Και γι’ αυτόν τους τον
φιλοατλαντισμό η Ουάσιγκτον αντί
να τους ανταμείβει, τους αγνοεί.
Η ασυντόνιστη απόσυρση από
το Αφγανιστάν και η δημιουργία
μιας στρατιωτικής συμμαχίας
στον Ειρηνικό χωρίς την
έγκριση του Παρισιού είναι τα
τελευταία επεισόδια μιας τέτοιας
συμπεριφοράς. Οι Ευρωπαίοι
παρακολουθούν τώρα ως θεατές
τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και
της Ρωσίας για την ασφάλεια της
Γηραιάς Ηπείρου, με φόντο τον

πόλεμο στην Ουκρανία.
1.
Βλ. Vladimir Poutine,
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6.
Δήλωση του Πολωνού
πρωθυπουργού Ματέους
Μοραβιέτσκι, συνέντευξη τύπου
στις Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2021.
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ρόδος 11 Μαρτίου 2022
επιδρομές από τους Πέρσες,
Δυνάμεων, αποφασίζεται να
τους Σαρακηνούς, τους
περιέλθουν τα Δωδεκάνησα
Βενετούς, τους Γενουάτες,
στην Ελλάδα.
τους Σταυροφόρους και τους
Τούρκους. Μόνο τα τελευταία
Στις 10 Φεβρουαρίου 1947
500 χρόνια, από τον τόπο
υπογράφηκε στο Παρίσι η
τους είχαν περάσει Ιωαννίτες
Συνθήκη Ειρήνης με την
Ιππότες, Οθωμανοί Τούρκοι,
Ιταλία, σύμφωνα με την οποία
Ιταλοί, Γερμανοί κατακτητές
τα Δωδεκάνησα αποδίδονταν
και Άγγλοι. Oι πολύχρονοι
στην Ελλάδα, ενώ η Ιταλία
Τα Δωδεκάνησα ήταν από
αιματηροί αγώνες με στόχο την
υποχρεωνόταν σε αποζημίωση
αρχαιοτάτων χρόνων δεμένα με
ποθούμενη ενσωμάτωση με
ύψους 105 εκατομμυρίων
τις τύχες του Ελληνισμού. To
τη μητέρα Ελλάδα, επιτέλους
δολαρίων προς τη χώρα μας.
ίδιο και το Αιγαίο! Αναπόσπαστο δικαιώνονταν. Ας τρέξουμε το
Η τελετή παράδοσης των
τμήμα του ελληνισμού για 6
χρόνο πίσω ,για να δούμε πως
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα από
χιλιάδες χρόνια. Eν αρχή θα
φτάσαμε στην ενσωμάτωση.
τις βρετανικές αρχές έγινε στις
ήθελα να θυμίσω τα λόγια του
Από το 1309 περιήλθαν
31 Μαρτίου 1947 στη Ρόδο.Η
‘Ελληνα ποιητή Νομπελίστα
στην εξουσία των Ιωαννιτών
επίσημη τελετή της ενσωμάτωση
Οδυσσέα Ελύτη: «Τότε είπε
Ιπποτών και έμειναν υπό την
της Δωδεκανήσου έγινε στις 7
και γεννήθηκε η θάλασσα…
κυριαρχία τους έως το 1522,
Μαρτίου 1948 και το 1955 τα
Και στη μέση της έσπειρε
οπότε καταλήφθηκαν από τους
Δωδεκάνησα έγιναν νομός με
κόσμους μικρούς… Φαίνεται
Οθωμανούς Τούρκους.
πρωτεύουσα τη Ρόδο.
ότι οι θεοί επέδειξαν, περισσή
Με την έναρξη του
επιμέλεια και υπομονή όταν
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
Πολύ συγκινητικά τα λόγια
φιλοτεχνούσαν αυτόν τον τόπο.
του 1821, τα Δωδεκάνησα
του Κ. Τσαλδάρη για τους
Και αναγκάσθηκαν να κάνουν
επαναστάτησαν, αλλά το 1830
Δωδεκανήσιους στην τελετή της
πολλές δοκιμές, κι ας ήταν
επιστράφηκαν μαζί με τη Σάμο
Ενσωμάτωσης στις 7 Μαρτίου
θεοί, για να συνταιριάξουν
στην Οθωμανική
του 1948 : «Τέσσαρες χιλιάδες
τόσο καλά στεριά, βράχους και
χρόνια. Οι Δωδεκανήσιοι
θάλασσα.... Οι άνθρωποι δεν
Αυτοκρατορία, με αντάλλαγμα
αντιμετώπισαν όλων των
κουράστηκαν γιατί η γη ήταν
την Εύβοια, η οποία
κατακτητών τας επιδρομάς.
λίγη, μα ο ουρανός απέραντος
ενσωματώθηκε στο ελεύθερο
Δεν εδέχθησαν όμως κανενός
για να διαβάζει μόνος του την
ελληνικό κράτος.
εξ αυτών την επιρροήν.
απεραντοσύνη»! Αυτό είναι το
Αντιθέτως πολλούς τους
Αιγαίο.
Η οθωμανική παρουσία στα
εξελλήνισαν με τον πολιτισμόν
Δωδεκάνησα τερματίζεται το
των. Παλαιοί Δωριείς και
Το τελευταίο τμήμα του
1912, μετά την κατάληψή τους
Ίωνες, οι Δωδεκανήσιοι
ελληνικού κράτους που
από τους Ιταλούς. Όλοι τότε
υπήρξαν συγχρόνως μαχηταί και
ενσωματώθηκε στον εθνικό
άρχισαν να σκέφτονται ότι είχε
ναυτιλλόμενοι». \
κορμό ήταν τα Δωδεκάνησα.
αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση
Σε κάθε περίπτωση, η ένωση
για την ενσωμάτωσή τους
Ο ανταποκριτής της Ελευθερίας
των Δωδεκανήσων με την
στην Ελλάδα, πράγμα που έγινε
(9.3.1948) αναφέρει σχετικά:
Ελλάδα αποτέλεσε και το τέλος
εν μέρει πραγματικότητα με
«Ο πληθυσμός της Δωδεκατης εδαφικής επέκτασης του
τη Συνθήκη των Σεβρών, που
νήσου έζησε μίαν από τας
ελληνικού κράτους, σχεδόν
υπογράφτηκε στις 10 Αυγούστου ωραιοτέρας ημέρας του με την
έναν αιώνα μετά την ίδρυσή
1920. Με αυτή τα Δωδεκάνησα
επίσημον κύρωσιν της εντου. Είκοσι ολόκληρα λεπτά
παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα,
σωματώσεώς της εις την μητέρα
της ώρας απαιτήθηκαν για
εκτός από τη Ρόδο, που έμεινε
Ελλάδα...».
να ολοκληρωθεί η υπογραφή
στην κατοχή της Ιταλίας.
της μακροσκελούς Συνθήκης
Ο ιστορικός χρόνος δεν είναι
Ειρήνης των Παρισίων,
Μετά την άνοδο του Μουσολίνι, γραμμικός. Κάνει κύκλους. Ως
μεταξύ των 21 συμμαχικών
οι Ιταλοί αναθεωρούν
εκ τούτου τα ιστορικά γεγονότα
δυνάμεων του Β΄ Παγκοσμίου
την πολιτική τους για τα
οφείλουν να μας διδάσκουν.
Πολέμου και της Ιταλίας, που
Δωδεκάνησα και αποφασίζουν
Και να μην το λησμονούμε
μεταξύ άλλων παραχωρούσε
εκ νέου ότι θέλουν να τα
στις δύσκολες ώρες που
το νησιωτικό σύμπλεγμα των
διατηρήσουν στην επικράτειά
διέρχεται η Ευρώπη,
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.
τους. Στη συνέχεια, όταν οι
αναγνωρίζοντας το ρόλο μας
Ήταν 10 Φεβρουαρίου του
Ιταλοί παραδόθηκαν στους
και την ευθύνη μας, με αφορμή
έτους 1947 και μια νέα εποχή
Γερμανούς, εκείνοι μετά την
την επέτειο της ενσωμάτωσης
ξημέρωνε για τους κατοίκους
παράδοση της χιτλερικής
της Δωδεκανήσου.
του νησιωτικού συμπλέγματος.
Γερμανίας τον Μάιο του 1945,
Μετά από επίπονο παρασκήνιο
τα μεταβίβασαν στη Μεγάλη
Κλείνοντας θα αναφερθώ
λοιπόν, συντάχθηκε το άρθρο
Βρετανία.
στη μνημειώδη φράση του
14 της Συνθήκης Ειρήνης των
Winston Churchill, με τη λήξη
Παρισίων του 1947 που ανέφερε Στις 8 Μαΐου 1945, ο αρχηγός
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
ότι: «Η Ιταλία εκχωρεί εις την
των γερμανικών δυνάμεων
«πολέμησαν ως ήρωες,
Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία
κατοχής στρατηγός Wageπολέμησαν ως Έλληνες». Και
τας νήσους της Δωδεκανήσου,
ner υπογράφει στη Σύμη το
είμαι βέβαιος ότι την ίδια
τα κατωτέρω απαριθμουμένας,
πρωτόκολλο της χωρίς όρους
ομοψυχία θα επιδείξουμε και
ήτοι: Αστυπάλαιαν, Ρόδον,
παράδοσης των Δωδεκανήσων
σήμερα αν απειληθεί η πατρίδα,
Χάλκην, Κάρπαθον, Κάσον,
στους Βρετανούς συμμάχους και με σθένος και ενότητα.
Τήλον, Νίσυρον, Κάλυμνον,
στον διοικητή του Ιερού Λόχου,
Λέρον, Πάτμον, Λειψόν, Σύμην, συνταγματάρχη Χριστόδουλο
Δημήτρης Γ. Κρητικός
Κω και Καστελλόριζον, ως και
Τσιγάντε.
ιατρός πνευμονολόγος
τας παρακειμένας νησίδας>>.
Επικεφαλής παράταξης
Περίπου έναν χρόνο μετά, στις
Τα Δωδεκάνησα εξαιτίας
27 Ιουνίου 1946, στο Παρίσι και «Ρόδος Αξιών» Τέως Δήμαρχος
της γεωγραφικής τους θέσης
Καμείρου Ρόδου
στο Συμβούλιο των Υπουργών
δέχθηκαν καταστρεπτικές
των Εξωτερικών των τεσσάρων
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Συρρικνώνεται η Αρχιεπισκοπή Τορόντο Καναδά;

Ρίχνοντας μια ματιά στο ημερολόγιο που εκδίδει κάθε
χρόνο η Αρχιεπισκοπή Τορόντο Καναδά και διανέμεται
σ’ όλες τις εκκλησίες. Υπάρχουν 76 ελληνικές εκκλησίες
σ’ ολόκληρο τον Καναδά και δυό μοναστήρια. Αλλά
δυστυχώς υπάρχουν εκκλησίες που δεν έχουν ιερέα και
εκκλησίες που λειτουργούν με ιερείς άλλης εθνικότητας,
συνήθως Ρώσοι.
Χωρίς ιερέα είναι ένδεκα (11) ελληνικές
εκκλησίες και εννέα (9) λειτουργούν ιερείς άλλης
εθνικότητας.
Όλοι ενθυμούμαστε το όνειρο του Αρχιεπισκόπου
Τορόντο Καναδά κ. Σωτηρίου ήταν να δημιουργήσει
την Ιερατική Σχολή, έκανε εράνους και για λίγα χρόνια
προσύλκησε αρκετά ελληνόπουλα. Τώρα όπως
δείχνουν και τα πράγματα έχουμε μείνει πίσω από
ιερείς, από ψάλτες που να γνωρίζουν βυζαντινά και να
ακούμε τους σωστούς και ορθούς ψαλμούς που ήταν
και ένα όνειρο, να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να
αγαλιαζόμαστε με την ψαλμωδία.
Τι συμβαίνει; Κουραστήκαμε σεβασμιώτατε;
Είναι κρίμα να χαθεί το τεράστιο έργο σας στον Καναδά.
Οι χριστιανοί απαιτούν τους σωστούς ιερείς, οι οποίοι
είναι και οι στηλοβάτες τις κάθε κοινότητας. ‘Οπως
γνωρίζετε σεβασμιώτατε, οι κοινότητες χωρίς ιερέα δεν
μπορούν να μεγαλουργήσουν και να αναπτυχθούν.
Συρρικνώνονται και σιγά σιγά θα κλείσουν.
Κώστας Καρατσίκης

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό
του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Τζορτζ Τσούνη
(Συνέχεια από σελίδα 15)

ο ομογενής επιχειρηματίας
διατηρεί ανοιχτούς τους
διαύλους επικοινωνίας
στο Καπιτώλιο με βουλευτές
και γερουσιαστές από τα δύο
μεγάλα κόμματα.«Παιδί»
της Ελληνικής Ομογένειας.
Μετανάστης δεύτερης γενιάς
με γονείς από την ορεινή
Ναυπακτία, ο Τζορτζ Τσούνης
μεγάλωσε μέσα στην ελληνική
κοινότητα της Νέας Υόρκης.
Παρακολουθούσε το ελληνικό
σχολείο, συμμετείχε στην
ελληνική παρέλαση που
γίνεται κάθε χρόνο για την 25η
Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο
του Μανχάταν και ήταν ενεργό
μέλος της κοινότητας της Αγίας
Παρασκευής. Αυτή τη στενή
σχέση με την εκκλησία και την
ελληνοαμερικανική κοινότητα
την διατήρησε καθόλη τη
διάρκεια της σταδιοδρομίας
του, καθώς είναι μέλος του
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου
της Ελληνορθόδοξης
Αρχιεπισκοπής Αμερικής,

του Faith and Leadership 100, του Συμβουλίου
Ελληνοαμερικανικής
Ηγεσίας (HALC), και της
Ελληνικής Πρωτοβουλίας
(THI). Μάλιστα, ο πρώην
Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος
είχε παρασημοφορήσει τον κ.
Τσούνι με το Μετάλλιο του
Αγίου Παύλου, την υψηλότερη
αναγνώριση που απονέμει η
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία
της Αμερικής. Επιπλέον,
ο κ. Τσούνης έχει λάβει το
Βραβείο «Justice for Cyprus»
της Ομοσπονδίας Κυπριακών
Αμερικανικών Οργανισμών που
του απονεμήθηκε από τον πρώην
Κύπριο Πρόεδρο Δημήτρη
Χριστόφια και το βραβείο
Athens-Wishner που απονέμει
από κοινού η Αμερικανοεβραϊκή
Επιτροπή (AJC) και το
Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής
Ηγεσίας (HALC).
Ουάσινγκτον/Ανταπόκριση:
Λένα Αργύρη — Πληροφορίες
από ΑΠΕ-ΜΠΕ

KEA’S MEATS LTD
6616 Beresford Street, Burnaby, BC

Tel:604-515-7222 - Fax:604-515-7701

ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΝΙΑ

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ
- ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ
HAPPY EASTER

3089 West Broadway, Vancouver, B.C., V6K 2G9

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

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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ΚΑΛ0 ΠΑΣΧΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Σ’ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Bill Dritsas
Ο Erik Sageorgis & Lula Sageorgis και η οικογένειά του εύχονται
στους πελάτες και στους φίλους του Serano Greek Pastry

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΛΟ
ΜΗΝΑ

O Γιώργος Πετροπαυλής, η οικογένειά του και
το προσωπικό της επιχείρησης εύχονται στους πελάτες,
στους συγγενείς και φίλους
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ORDER OF AHEPA
“Golden West” District #26

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

Χριστός Ανέστη
Χρόνια Πολλά

Η Ελληνική Ταβέρνα “ ΣΦΗΝΑΚΙ”

οι ιδιοκτήτες και
το προσωπικό εύχονται στους πελάτες,
συγγενείς, φίλους και σε όλη
την ομογένεια

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

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

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΑΚ-DISTRIBUTORS
Η φιλόπτωχος αδελφότης Αγίου
Γεωργίου, μετά του ιερατικού
προϊσταμένου π.Νικόλαο
και π.Γεώργιο
εύχονται το Άγιο Φως
της Αναστάσεως να χαρίσει
υγεια, αγάπη και ελπίδα για ένα
ειρηνικό κόσμο .

Καλο Πάσχα
Καλή Ανάσταση

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

Tel:604-649-0299

Eύχομαι στους πελάτες, φίλους και σε όλη την Ελληνική Παροικία

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Delivering for Canadians Now
(Continued from page 7)

Initiative for an additional year.
• Re-focusing the Rental Construction Financing Initiative on
affordable units (under 80% AMR)
and use 80% AMR or below as definition of affordable housing.
• Moving on launching a Housing
Accelerator Fund.
• Implementing a Homebuyer’s
Bill of Rights and tackling the financialization of the housing market by
the end of 2023.
• Including a $500 one-time top-up
to Canada Housing Benefit in 2022
which would be renewed in coming
years if cost of living challenges
remain.
• Through introducing an Early
Learning and Child Care Act by the
end of 2022, ensuring that childcare
agreements have long-term protected funding that prioritizes non-profit
and public spaces, to deliver high
quality, affordable child care opportunities for families.
3. Tackling the climate crisis and
creating good paying jobs
• Advancing measures to achieve
significant emissions reductions

by 2030 compared to 2005 levels.
Continuing to identify ways to
further accelerate the trajectory to
achieve net-zero emissions no later
than 2050.
• Moving forward in 2022 on the
creation of the Clean Jobs Training
Centre to support workers retention,
redeployment and training.
• Moving forward with Just
Transition legislation, guided by the
feedback we receive from workers,
unions, Indigenous peoples, communities, and provinces and territories.
• Developing a plan to phaseout public financing of the fossil
fuel sector, including from Crown
corporations, including early moves
in 2022.
• Moving forward in 2022 on home
energy efficiency programs that both
enhance energy affordability for
Canadians and reduce emissions,
with investments to support multiple
streams including low-income and
multi-unit residential apartments. We
will also ensure that this funding includes support for creating Canadian
supply chains for this work to ensure
the jobs stay in Canada and that
we create the skills to export these

valuable energy efficiency products
around the world.
4. A better deal for workers
• Ensuring that the 10 days of paid
sick leave for all federally regulated
workers starts as soon as possible
in 2022.
• Introducing legislation by the
end of 2023 to prohibit the use of
replacement workers, “scabs,” when
a union employer in a federally
regulated industry has locked out
employees or is in a strike.
5. Reconciliation
• Making a significant additional
investment in Indigenous housing in
2022. It will be up to First Nations,
Inuit and Métis communities to
determine how housing investments
are designed and delivered.
• Accelerating the implementation
of the Federal Pathway to Address
Missing and Murdered Indigenous
Women, Girls and 2SLGBTQQIA+
People with Indigenous partners.
• Creating a standing Federal-Provincial-Territorial table on Missing
and Murdered Indigenous Women,
Girls and 2SLGBTQQIA+ People to
facilitate and coordinate this work.
• Providing the necessary supports
for First Nations, Inuit and Métis
communities who wish to continue

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
O Τζάστιν Τρουντό ανακοίνωσε μια συμφωνία στις 22 Μαρτίου 2022 με το Νέο Δημοκρατικό
Κόμμα για την επίτευξη αποτελεσμάτων για τους Καναδούς τώρα στο Κοινοβούλιο.
Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφωνούν να παραδώσουν για τους Καναδούς Τώρα: Μια συμφωνία
προμήθειας και εμπιστοσύνης από τις 22 Μαρτίου 2022 έως και όταν το Κοινοβούλιο θα
αυξηθεί τον Ιούνιο του 2025, προκειμένου να επιτευχθούν μεταξύ άλλων και τα εξής:
Ένα Κοινοβούλιο που λειτουργεί για τους Καναδούς
Η συμφωνία διαρκεί μέχρι την άνοδο του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2025, επιτρέποντας
την παρουσίαση τεσσάρων προϋπολογισμών από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου. Για να εξασφαλιστεί ο συντονισμός σχετικά με τη ρύθμιση αυτή, και τα δύο μέρη
δεσμεύονται σε κατευθυντήριες αρχές «χωρίς εκπλήξεις».
....

to undertake the work of burial
searches at the former sites of residential schools.
6. A fairer tax system
• Moving forward in the near term
on tax changes on financial institutions who have made strong profits
during the pandemic.
• Implementing a publicly accessible beneficial ownership registry by
the end of 2023.
7. Making democracy work for
people
• Recognizing our shared commitment to maintaining the health
of our democracy and the need
to remove barriers to voting and
participation, we will work with
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Elections Canada to explore ways
to expand the ability for people to
vote, such as:
* An expanded “Election Day” of
three days of voting.
* Allowing people to vote at any
polling place within their Electoral
District.
* Improving the process of mailin ballots to ensure that voters who
choose this method of voting are
not disenfranchised.
* We commit to ensuring that
Quebec’s number of seats in the
House of Commons remains
constant.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Πωλούνται δυο κενοτάφια σε τιμή ευκαιρίας
στο Valley View Funeral Home & Cemetery Surrey, B.C.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνειστε στο 604-474-3801
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται 1 κενοτάφιο στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ

$7,00.00

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

Ένα καλύτερο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

Εγκαινιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα οδοντιατρικής φροντίδας για τους Καναδούς χαμηλού
εισοδήματος. Θα ξεκινούσε με κάτω των 12 ετών το 2022 και στη συνέχεια θα επεκτεινόταν σε
κάτω των 18 ετών, ηλικιωμένους και άτομα που ζουν με αναπηρία το 2023 και στη συνέχεια
θα είχε πλήρη εφαρμογή έως το 2025. Το πρόγραμμα θα Τα μέρη συμφωνούν να δώσουν
προτεραιότητα στις ακόλουθες δράσεις, ενώ συνεχίζουν να εργάζονται για άλλες πιθανές
περιορίζεται σε οικογένειες με εισόδημα μικρότερο από 90.000 δολάρια ετησίως, χωρίς συνπληρωμές για οποιονδήποτε κάτω των 70.000 δολαρίων ετησίως σε εισόδημα.
•
Συνέχιση της προόδου προς ένα καθολικό εθνικό πρόγραμμα φαρμακευτικής
περίθαλψης με την ψήφιση ενός νόμου φαρμακοβιομηχανίας του Καναδά έως το τέλος του
2023 και στη συνέχεια ανάθεση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων να αναπτύξει μια εθνική
φόρμουλα βασικών φαρμάκων και σχεδίου μαζικών αγορών μέχρι το τέλος της συμφωνίας.
•
Αναγνωρίζοντας ότι τα συστήματα υγείας έχουν επεκταθεί λόγω του COVID, τα μέρη
συνειδητοποιούν ότι θα χρειαστούν πρόσθετες τρέχουσες επενδύσεις στο άμεσο μέλλον για
την αντιμετώπιση αυτών των πιέσεων. Θα συνεργαστούμε με τις επαρχίες και τα εδάφη για να
καθορίσουμε πώς μαζί μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία των
Καναδών, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων γιατρών και νοσηλευτών πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, υποστήριξης ψυχικής υγείας, γήρανσης στο σπίτι και καλύτερων δεδομένων.
•
Κατάθεση ενός νόμου ασφαλούς μακροχρόνιας φροντίδας για να διασφαλιστεί ότι
οι ηλικιωμένοι είναι εγγυημένοι για τη φροντίδα που τους αξίζει, ανεξάρτητα από τον τόπο
διαμονής τους.
.........

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

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

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Με μεγαλοπρέπια γιορτάστηκε η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως από τους Ι.Ναους
της παροικίας μας Αγιο Γεωργίο του Βανκούβερ, Αγιο Νικόλαο-Δημήτριο, Ανατ. Βανκούβερ
και Αγιο Κωνσταντίνο και Ελένης, Σούρεη.
Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως γιορτάζουμε και τιμούμε το σύμβολο του σταυρού.
Όπως είναι γνωστό, Ο Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε πάνω στο σταυρό έως ότου να
αναστηθεί τρεις ημέρες αργότερα. Από τότε, ο σταυρός αποτελεί σύμβολο του Χριστιανισμού
με ιδιαίτερη σημασία. Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα.

(Photos by:
Lizette Pappas)

ΔΕΞΙΑ:
Στον Ι.Ν. του Αγίου
Νικόλαου & Δημήτριο, την Κυριακή
της Σταυροπροσκυνήσεως,
εψάλλει και Δοξολογία για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου
1821. (Photos:K.
Nikolaou)

ΚΑΤΩ:

Στον Άγιο Κων/νου & Ελένης, και εδώ την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως,εψάλλει
Δοξολογία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Ο Νίκος Αδαμόπουλος, μίλησε λίγα
για την επέτειο, και όλοι τραγούδησαν τον εθνικό μας Ύμνο. By:Siegrid Aggelatou

ΓΝΩΜΗ - OPINION
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Photos By: Siegrid Aggelatos

