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Επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ:

Μητσοτάκης: Οι δημοκρατίες
απειλούνται από σειρήνες που
προσφέρουν εύκολες λύσεις
23 Μαΐου 2022

Για απόλυτη επιτυχία κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές Η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στο παγκόσμιο και
περιφερειακό γίγνεσθαι

«Έχω πίστη στη γενιά σας ότι δεν θα επαναλάβετε
τα λάθη του παρελθόντος», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, μιλώντας στην 146η τελετή
αποφοίτησης του Boston College.

17-05-2022

Για απόλυτα επιτυχημένη επίσκεψη, κάνουν λόγο κυβερνητικές
πηγές σε ότι αφορά στην επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα για
τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και
την ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο.
«Η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στο παγκόσμιο και περιφερειακό
γίγνεσθαι, ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Μια χώρα πόλος σταθερότητας, δικαίου, ασφάλειας και
ανάπτυξης. Μια χώρα που κρατάει τα κλειδιά της ειρήνης και
της ενεργειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μια χώρα
της οποίας η κληρονομιά, σε αξίες και αρχές, αναγνωρίζεται ως
η πηγή του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού».
Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι «η Ελλάδα είναι ο ηθικός
θεματοφύλακας της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Ελλάδα και
οι ΗΠΑ, πέρα από ιστορική φιλία, σήμερα έχουν αμοιβαία
συμφέροντα και κοινές καταστατικές αρχές».
Τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν ότι « η Ελλάδα τα τελευταία τρία
χρόνια δυναμώνει με την πρόοδο που εξασφαλίζει η αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και του ανθρώπινου
δυναμικού της, χάρη στο σχέδιο της Κυβέρνησης.
Ο λαός είδετα αποτελέσματα των μεγάλων πολιτικών μας επιλογών
και της εργώδους προσπάθειάς μας. Είμαστε πια στο επίπεδο που
μας αξίζει και αυτό είναι αφετηρία για να πάμε ακόμα καλύτερα».
Πηγή: etnos.gr

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα
φέτος και στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι αποτελεί μεγάλη του
τιμή να μιλάει από αυτό το βήμα.

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

His Eminence Archbishop SOTIRIOS
of Canada Visiting
Greek Communities
in British Columbia
(See Pages 10-11&12)
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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
Φώτο Αριστερά

Οι υπερήλικες
του Συλλόγου
“ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ”
του Σούρεη, τίμησαν
με γεύμα στο καφενείο
τον εορτάζοντα
πρόεδρο
του Συλλόγου
Κώστα Κοντογιανάτο,
στο τραπέζι
(Πρώτος αριστερά)

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ
ΦΡΑΣΕΡ ΒΑΛΛΕΥ

ΤΗΛ: 604-496-5099

E-mail:gosurrey@gmail.com

Sts Konstantinos & Eleni

Parish Priest: Fr. Konstantinos Kaltsidis

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF SURREY AND FRASER VALLEY

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

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

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF VICTORIA AND VANCOUVER ISLAND

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

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

GREEK SENIOR CITIZENS SOCIETY

THΛ: 604-737-8070

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF METROPOLITAN VANCOUVER

THΛ: 604-568-3994

“ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ” Greek Seniors SURREY τηλ:778-395-0225
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VANCOUVER GREEK FILM FESTIVAL
For Immediate Release

The Hellenic Canadian Congress of BC and The Cinematheque
present the inaugural Vancouver Greek Film Festival
Festival program features classic and contemporary Greek films
in celebration of Greek Heritage Month this June
MAY 10, 2022 (VANCOUVER, CANADA) — The Hellenic Canadian Congress of BC and The
Cinematheque will present the first Vancouver Greek Film Festival from June 16–19, 2022, an inperson event hosted at The Cinematheque. The inaugural edition is a celebration of film as art, and
will present an eclectic offering of contemporary and classic Greek films. The festival is part of a
calendar of events organized by the congress during Greek Heritage Month, which will culminate this
year in the return of Greek Day on Broadway on June 26.
“When people think of Greek culture, they often associate it with the ancient past,” says festival cofounder and artist Christos Dikeakos. “We hope that the Vancouver Greek Film Festival will
introduce a more contemporary experience of Greek culture to diverse audiences in the Lower
Mainland. In particular, Greek cinema has been making breakthroughs in storytelling in recent years,
with female directors leading the way. We’re proud to be able to share a curated program that offers
a unique chance to discover milestones in Greek cinema.”
Co-founder and head programmer Harry Killas adds: “From its inception, the festival’s aim was to
focus on the contributions that Greek filmmakers have made to film history and culture. The program
presents a myriad of stories about the human condition, offering insight into the minds of Greek
filmmakers that is at once intimate and universal. The films include a classic tale of living life to the
fullest, a modern-day drama about resource extraction and corporate values in a post-debt crisis
Greece, a look at the meteoric trajectory of opera singer Maria Callas, Greek-Canadian fathers and
sons, and much more.”
The festival is curated into four streams: From the Archive, a look back on forgotten classics;
Celebrating Greek Auteurs and Artists, stories by and about iconic Greek artists; Contemporary
Greek Cinema, a selection of recent titles making waves at international film festivals; and Greeks in
Diaspora, films made by Greek directors from around the world.

«Είμαστε συντετριμμένοι από
την είδηση των πυροβολισμών
στο Τέξας»: Συλλυπητήρια
στις ΗΠΑ από το υπουργείο
Εξωτερικών
25/05/2022
«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση των
φρικτών πυροβολισμών σε δημοτικό σχολείο
στο Uvalde του Τέξας, που στοίχισε τη ζωή σε
τόσα πολλά παιδιά», αναφέρει το υπουργείο
Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο twitter.
«Αυτήν την ώρα της θλίψης, εκφράζουμε τα
ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των
θυμάτων και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στον
λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ», προσθέτει το
υπουργείο Εξωτερικών.
Με πληροφορίες μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθήνα, Ελλάδα

Ορδές παράνομων
μεταναστών πολιορκούν
πάλι τον Έβρο – Περνούν
τα αφύλακτα σημεία
απλά περπατώντας
(βίντεο)
26-05-2022

Celebrating Greek Auteurs and Artists will spotlight internationally acclaimed filmmaker Athina Rachel
Tsangari, a director associated with the Weird Wave. This subversive cinematic movement is
characterized by unusual protagonists placed in unsettling situations, reflecting on how systems of
power impact individuals. Three films by Tsangari will be featured: Attenberg, Chevalier, and the short
film The Capsule.
Tickets will go on sale on May 19 on The Cinematheque’s website, thecinematheque.ca. Tickets can
be purchased in advance online or during screening hours at The Cinematheque’s Box Office.
Screenings are restricted to 18+ unless otherwise indicated.
Vancouver Greek Film Festival Program
FROM THE ARCHIVE
• Zorba the Greek (1964), dir. Michael Cacoyannis | Opening Film
• Oi Apachides Ton Athinon (The Apaches of Athens) (1930), dir. Dimitrios Gaziades | Canadian
Premiere
CELEBRATING GREEK AUTEURS AND ARTISTS
Spotlight on Athina Rachel Tsangari • Attenberg (2010) • Chevalier (2015) • The Capsule (2012)
Maria Callas • Maria By Callas (2017), dir. Tom Volf o With an introduction by Canadian soprano
Lambroula Pappas CONTEMPORARY GREEK CINEMA • Digger (2020), dir. Georgis Grigorakis
| BC Premiere • The Distance Between Us and The Sky (2019), dir. Vasilis Kekatos GREEKS IN
DIASPORA • Greek to Me (2019), dir. Harry Killas | Closing Film + North American Premiere o
Screening will be followed by a Q&A with the director Tickets Single tickets: General (18+) $14
/ Senior (65+) $12 / Student $10 Ticket packs: 5 pack $50 / 10 pack $90 Purchase ticket packs at
thecinematheque.ca/shop/ticket-pack
With the generous support of Big Apple Ranch Studio, and with thanks to the Consulate General of
Greece and SFU’s Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies.
About the Hellenic Canadian Congress of BC
The Hellenic Canadian Congress of BC fosters education, communication, and cooperation between
Hellenic Canadians and other ethnic groups, and promotes the development of just and equitable
policies and legislation concerning all citizens. The Congress encourages and promotes the retention and development of Hellenism in British Columbia within the multicultural context of Canada.
About The Cinematheque Founded in 1972, The Cinematheque is a film institute and media education centre devoted to understanding the art and history of Canadian and international cinema and
the impact of moving images and screen-based media in our lives. Public activities include a yearround calendar of curated film exhibitions devoted to important classic and contemporary films and
filmmakers; and an array of community outreach programs offering interactive learning opportunities in film appreciation, filmmaking, media literacy, and critical thinking.

Ορδές παράνομων μεταναστών από
τις χώρες κυρίως της Ασίας αλλά και
της Αφρικής, κατευθύνονται ή έχουν
ήδη αφιχθεί στα ανατολικά σύνορα του
Έβρου και διεισδύουν στην Ελλάδα από
τα σημεία όπου η κοίτη του ποταμού έχει
«στεγνώσει» λόγω της καλοκαιρίας.
Ήδη δημοσιεύονται όπως φαίνεται στο
βίντεο δορυφορικές φωτογραφίες που
δείχνουν τα σημεία του ποταμού που
έχουν ξεραθεί , από τα οποία μπορούν
να περάσουν χωρίς κίνδυνο οι παράνομο
μετανάστες.
Στο βίντεο που δημοσιεύουμε,
εκατοντάδες από αυτούς κατευθύνονται
στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας
φωνάζοντας «Ελλάδα ερχόμαστε» στα
Πακιστανικά , ενώ σε άλλο βίντεο
φαίνεται η νυχτερινή «αποκομιδή»
παράνομων μεταναστών και η προώθηση
τους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Καθημερινά πλέον, περί τα 1000 άτομα
εισέρχονται σε όλο το μήκος του Έβρου
, αλλά και από τη Βουλγαρία στο νομό
Ροδόπης.
Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που
μεταβαίνει εκτάκτως στο βόρειο Έβρο
ο υπουργός προστασίας του πολίτη,
Τάκης Θεοδωρικάκος.
Πηγή:pronews.gr
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ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΠΑ ΜΕ ΔΩΡΟ
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 50
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Την Δευτέρα 25η Απριλίου 2022 στη γιορτή του Καθεδρικού Ναού
Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ οι ιερείς π. Νικόλαος Σιδεράς,
π. Γεώργιος Despodov, π. Δωρ. Τρυφωνόπουλος και π. Τιμ, τίμησαν
με εικόνα του Αγίου Γεωργίου τον κ. Ευάγγελο Πάππα. Και επειδή
ο κ. Πάππας αναχώρησε για την Πατρίδα την επόμενη ημέρα, η
ΓΝΩΜΗ στις 5 Μαϊου 2022 βρήκε το τηλέφωνό του και
του τηλεφώνησε στην Ελλάδα να τον συγχαρεί και να τον
παρακαλέσει να μας περιγράψει λίγα από την ζωή του στον Καναδά
και την αγάπη του στο Ψαλτήρι και στα κοινοτικά της παροικίας
όπου υπήρξε ένα πολύ ενεργό μέλος και πρόεδρος της Κοινότητας
του Βανκούβερ.
Ο κ. Ευάγγελος Πάππας με λίγα και απλά λόγια μας μίλησε
στη ΓΝΩΜΗ πως από τις πρώτες του μέρες στον Καναδά
βρέθηκε στο ψαλτήρι.
«Από τις πρώτες μέρες που ήρθα στο Βανκουβερ βρέθηκα
στο Ψαλτήρι μιας και ο αδερφός μου Sam Pappas ήταν Ψάλτης, και
ματα από δυο χρόνια που ήρθε ο Δημητριος Ευθυβουλιδης - Τάκης
Voulidis καλός βυζαντινός μουσικός άρχισαν τα καλύτερα,
το ενδιαφέρον για τα κοινοτικά άρχισε να μπαίνει στις φλέβες μου,
μπήκαμε με αλλους σε οργάνωση νέων που προϋπήρχε που είχαν
και καλή χορωδία όχι όμως βυζαντινή.
Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική άρχισε από τον Τάκη
τα υπόλοιπα είναι γνωστά στο ψαλτήρι μαζί με άλλους ψάλτες.
Στα κοινοτικά άρχισα το 1962 με πολλούς άλλους νέους με
την οργάνωση νέων από την Ελλάδα με πολλές δραστηριότητες.
Μια από τις ποιό αγαπημένες ήταν που ανεβάζαμε Θεατρικές
παραστάσεις όπως την ΓΚΟΛΦΩ, ΚΟΝΙΤΣΑ, ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ
ΨΕΥΤΗΣ ,(καταλαβαίνετε ποιος έπαιξε το Γιάννο).

Μητσοτάκης: Οι δημοκρατίες απειλούνται από
σειρήνες που προσφέρουν εύκολες λύσεις
(Συνέχεια από σελίδα 1)
media και την επιρροή τους
στις μέρες μας, ενώ είπε ότι ο
πόλεμος στην ευρωπαϊκή ήπειρο
προκαλεί πόνο και απειλεί με
παγκόσμια ύφεση, ενώ μίλησε
και για την κλιματική αλλαγή.

Στα χρόνια του 70 το ενδιαφέρον μου μπήκε στα κοινοτικά και το 74
ήμουν στο συμβούλιο του προέδρου κ. Γ. Τσακούμη ως υπεύθυνος
εργασιών της Εκκλησίας στο νεόκτιστο κτήριο. Το 75 μου έτυχε ό
λαχνός με πρόταση του κυρίου Γ. Τσακούμη και έγινα πρόεδρος.
Όπως είναι γνωστό την περίοδο εκείνη ξεκίνησε με κόπους,
δυσκολίες και λάθη η ανέγερση του κοινοτικού κέντρου.
Όμως η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη
στο Βανκούβερ ήταν μεγάλη τιμή και Ευλογία για όλη μας
τη παροικία, αλλά και για τον Ελληνισμό στο Καναδά.
Το τέλος του 2000 η προσοχή μου στράφηκε μακριά από τα
κοινοτικά και σαν απλός στρατιώτης αφοσιώθηκα στη ψαλτική
και την οργάνωση της χορωδίας σε βυζαντινή μουσική που με
ενθουσίαζε. Αυτό συνεχίστηκε για περίπου 17 χρόνια και όπως όλοι
ήρθε η ώρα να αποτραβηχθούμε με τη δόξα Κυρίου, ευχόμενος να
συνεχίσουν οι νέοι και εκεί θα πρέπει να στραφεί η προσπάθεια
της παροικία. ,

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι
μέσα σε μία εβδομάδα πέταξε
δύο φορές για τις Ηνωμένες
Πολιτείες, καθώς στις 16 Μαΐου
συναντήθηκε με τον Αμερικανό
Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και

την απειλή του λαϊκισμού.
«Η γενιά μου σκέφτηκε πως
θα ήταν εύκολη η Δημοκρατία
αγνοώντας ότι θέλει συνεχή
προσπάθεια», υπογράμμισε,
λέγοντας μεταξύ άλλων ότι

την επόμενη ημέρα μίλησε
στο Κογκρέσο. «Είμαι πολύ
χαρούμενος που είμαι εδώ
μαζί σας», συνέχισε ο κ.
Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε
για την Δημοκρατία και

«οι δημοκρατίες απειλούνται
από σειρήνες που προσφέρουν
εύκολες λύσεις σε δύσκολα
προβλήματα».

Έκανε μάλιστα αναφορά σε
στίχους από τραγούδι του
Βασίλη Παπακωνσταντίνου
που λένε ότι «φοβάμαι όλα
αυτά που θα γίνουν για μένα
χωρίς εμένα» αλλά και στην
«Ιθάκη» του Καβάφη που λέει
ότι «σημασία δεν έχει
ο προορισμός αλλά
το ταξίδι». «Να κάνετε
καλύτερο τον κόσμο, να
χαίρεστε τη ζωή και να
αναζητάτε την ευτυχία»,
συνέχισε και αφού ευχήθηκε
σε όλους καλή επιτυχία,
υπογράμμισε ότι τίποτα δεν
θα τους φέρει πιο κοντά στην
ευτυχία από τις σχέσεις με
τους άλλους ανθρώπους,
υπενθυμίζοντας τραγούδι των
Beatles που λέει ότι «στο τέλος
η αγάπη που λαμβάνεις είναι
αυτή που δίνεις».

Επιπλέον μίλησε για τα social

Πηγή:mononews.gr

Πάντως στο τέλος της λειτουργίας της Γιορτής του Αγίου Γεωργίου
ο πατήρ Νικόλαος Σιδεράς με συγκίνησε πολύ με τη πρωτοβουλία
του και την αφιέρωση της εικόνας του προστάτη όλων μας Αγίου
Γεωργίου , που με σεβασμό υπηρέτησα από τα 1956 αλλά και για 40
Χρόνια με τον πατέρα Δημήτριο Παρτσαφα όχι μόνο στην εκκλησία,
αλλά σε όλοι την οργάνωση της κοινότητας αν υπάρχουν εύσημα
αυτά ανήκουν στις εκατοντάδες επιτροπές όλα αυτά τα χρόνια και
το θεάρεστο έργον συνεχίζεται , όπως λέει ο Υμνωδός: Ψάλω τον
θεό μου έως υπάρχω».
Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ λίγα για το μεγάλο ζήλο του κ.
Πάππα στη Βυζαντινή μουσική και στα κοινοτικά. Ο Βαγγέλης
Πάππας είναι ένας και μοναδικός από άλλους δυο ή τρείς που
δεν θέλω να ονομάσω που με τις γνωρημίες τους με Καναδούς
πολιτικούς βοήθησαν την ελληνική παροικία. Δυστυχώς σήμερα
σαν Ελληνική Κοινότητα και σαν ελληνική παροικία, δεν έχουμε
επαφές και γνωριμίες με Καναδούς πολιτικούς και αυτό είναι
μεγάλη ζημιά.

Κώστας Καρατσίκης

Απευθυνόμενος στους
αποφοίτους του Boston College είπε πως είναι δικό τους
καθήκον η επανεφεύρεση της
δημοκρατίας και τους ζήτησε
να μη χάσουν την πίστη τους
ότι μπορούν να αλλάξουν το
μέλλον.
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Γιουβαρλάκια κοκκινιστά
Γιουβαρλάκια. Ένα αγαπημένο, κλασικό παραδοσιακό
πιάτο ιδιαίτερα αγαπητό σε μικρούς και μεγάλους για
το καθημερινό οικογενειακό τραπέζι. Εδώ σας δίνουμε
μια παραλλαγή όχι για τα κλασικά γιουβαρλάκια
αυγολέμονο, αλλά για γιουβαρλάκια κοκκινιστά.
Μια εύκολη συνταγή για πεντανόστιμα κοκκινιστά
γιουβαρλάκια που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν με
τη τέλεια, πλούσια γεύση τους.
Υλικά συνταγής
•
Για τα γιουβαρλάκια:
•
1 κιλό μοσχαρίσιος κιμάς
•
1 αυγό
•
2 μέτρια ξερά κρεμμύδια τριμμένα στο χοντρό
του τρίφτη
•
1 φλ. τσαγιού ρύζι καρολίνα
•
5-6 κ.σ. ελαιόλαδο
•
2 κ.σ. ξύδι
•
1/2 ματσάκι μαϊντανός, ψιλοκομμένος
•
1-2 κ.σ. δυόσμος ψιλοκομμένος
•
αλάτι πιπέρι
Για τη σάλτσα:
•
•
•
•
•
•

1/3 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, τριμμένο στο μούλτι
1 κοφτή κ.σ. πελτές ντομάτας
500 γρ. ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας
1 κ.γ. ζάχαρη
αλάτι πιπέρι

Εκτέλεση συνταγής
1.
Για τα
γιουβαρλάκια: Σε ένα
μεγάλο μπολ βάζετε
όλα τα υλικά για τα
γιουβαρλάκια, προσθέτετε
σταδιακά 1/2 φλ. τσαγιού
χλιαρό νερό μέχρι να
έχετε ένα αφράτο το
μείγμα ούτε πολύ σφιχτό
ούτε όμως και πολύ μαλακό. Ζυμώνετε το μείγμα πολύ καλά με
τα χέρια σας και μετά το πλάθετε σε στρογγυλά γιουβαρλάκια. Τα
αφήνετε στην άκρη.
2.
Για τη σάλτσα: Σε μια μεγάλη, φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα
ζεσταίνετε καλά το 1/3 φλ. ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι
ανακατεύοντας για 1/2 λ. Ρίχνετε το πελτέ ντομάτας και τον τρίβετε
στη βάση της κατσαρόλας να βγάλει τα αρώματά του. Προσθέτετε
το χυμό ντομάτας, τη ζάχαρη, 1/3 φλ. ζεστό νερό, αλατοπιπερώνετε
ελαφρώς και ανακατεύετε.
3.
Μόλις πάρει βράση η σάλτσα προσθέτετε τα γιουβαρλάκια,
συμπληρώνετε, αν απαιτηθεί, και άλλο ζεστό νερό ώστε να
καλυφθούν καλά τα γιουβαρλάκια, σκεπάζετε τη κατσαρόλα και
μαγειρεύετε για γιουβαρλάκια σας σε μέτρια θερμοκρασία για 1:15
ώρα περίπου ή μέχρι να να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά και να
δέσει η σάλτσα.
4.
Σερβίρετε τα γιουβαρλάκια σας σκέτα με σαλάτα, φέτα και
φρέσκο ζεστό ψωμί ή με πιλάφι, πατάτες τηγανιτές ή πουρέ ή άλλο
συνοδευτικό επιλογής σας. Καλή σας όρεξη!!!

Spring rolls
Ψιλοκόβουμε λαχανικά, γεμίζουμε τα ρολάκια και τα ψήνουμε στον
φούρνο.
Μάνος Δημητρούλης
07.05.2022,
ΥΛΙΚΑ (για 3 μερίδες)
2 πράσα, ψιλοκομμένα
2 καρότα, τριμμένα
1 μικρό ξερό κρεμμύδι,
ψιλοκομμένο
1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη
1 κ.γ. κουρκουμάς
½ κ.γ. σκόνη κάρι
Αλάτι, πιπέρι
3 φύλλα κρούστας
2 κ.σ. σουσάμι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σοτάρουμε τα λαχανικά σε
ένα αντικολλητικό τηγάνι
με ελάχιστο ελαιόλαδο,
μέχρι να μαλακώσουν.
Προσθέτουμε τη ζάχαρη για να

καραμελώσουν τα λαχανικά.
Ρίχνουμε τον κουρκουμά και
το κάρι, αλατοπιπερώνουμε και
συνεχίζουμε για λίγο ακόμη το
σοτάρισμα.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 180°C. Ακουμπάμε στην
επιφάνεια εργασίας μας τα
φύλλα κρούστας το ένα πάνω
στο άλλο. Τα διπλώνουμε κατά
μήκος στη μέση και ξανά στη
μέση.
Τα ανοίγουμε και τα κόβουμε
στις τσακίσεις έτσι ώστε να
έχουμε 12 μακρόστενες λωρίδες.
Βάζουμε 1 κουταλιά από τη
γέμιση λαχανικών στη μία
μικρή πλευρά της κάθε λωρίδας.
Διπλώνουμε τις δύο άκρες τις
λωρίδας ώστε να κλείσουμε τη
γέμιση και να μη μας φύγει στο
τύλιγμα.

Αλείφουμε το φύλλο με λίγο
ελαιόλαδο και τυλίγουμε σε
σφιχτό ρολό. Κλείνουμε το κάθε
ρολό με λίγο έξτρα ελαιόλαδο.
Βάζουμε τα ρολά σε ένα ταψί
που έχουμε ντύσει με ένα φύλλο
λαδόκολλας.
Αλείφουμε την επιφάνεια των
ρολών με ελάχιστο ελαιόλαδο.
Πασπαλίζουμε με το σουσάμι
και ψήνουμε για περίπου 10
λεπτά ή μέχρι το φύλλο να
ροδοκοκκινίσει. Σερβίρουμε με
γλυκόξινη σάλτσα ή με σάλτσα
δαμάσκηνου

Κριθαρότο
με κολοκύθια
και μανιτάρια
Καλοκαιρινό κριθαρότο που μας
αρέσει πολύ μια και
η ετοιμασία του απαιτεί πολύ
λίγα και εύκολα βήματα. Είναι
νηστήσιμο, αν θέλουμε να
σερβίρουμε χωρίς τριμμένο τυρί.
ΥΛΙΚΑ:
Για 4 μερίδες:
50 γρ. ελαιόλαδο
1 κουταλιά κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
200 γρ. μανιτάρια λευκά,
κομμένα σε φέτες
2 μέτρια κολοκυθάκια, κομμένα
σε φέτες
250 γρ. κριθαράκι
100 ml λευκό κρασί
Για το μείγμα υγρού ψησίματος:
10 γρ. ζάχαρη
400 ml νερό
400 γρ. (1 συσκευασία)
ντομάτες ψιλοκομμένες
Γύρο στα 10 φύλλα βασιλικού ή
δυόσμου
1 κουταλάκι πάπρικα
1 κουταλάκι θυμάρι
1 κύβος ζωμού λαχανικών
Αλάτι, πιπέρι
Για να σερβίρουμε:

50 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
στη χοντρή πλευρά του τρίφτη
(προαιρετικά)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
1. Σε ένα μέτριο τηγάνι
ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και
τηγανίζουμε το κρεμμύδι, τα
μανιτάρια και τα κολοκύθια
μέχρι να μυρίσει το κρεμμύδι
και να τσιγαριστούν τα
λαχανικά.
2. Προσθέτουμε το
κριθαράκι και ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε το κρασί και
ανακατεύουμε μέχρι το αλκοόλ
να εξατμιστεί.
3. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τη
ζάχαρη, το νερό, την ντομάτα,
τον βασιλικό, την πάπρικα,
το θυμάρι, τον ζωμό, το αλάτι
και το πιπέρι. Ρίχνουμε το
τηγανισμένο κριθαράκι σε ένα
μεγάλο πυρέξ, περιχύνουμε με
το περιεχόμενο του μπολ και
ανακατεύουμε.
4. Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 170 °C. Βάζουμε το πυρέξ
στον φούρνο και ψήνουμε για
45 λεπτά. Βγάζουμε το πυρέξ
από τον φούρνο, ανακατεύουμε
και σερβίρουμε με τριμμένο
κεφαλοτύρι, αν θέλουμε.

Κρέμα καραμελέ
Η συνταγή για τέλεια κρεμ καραμελέ. Η υφή της βγαίνει
βελούδινη και απαλή, ενώ τα αρώματα του πορτοκαλιού και
της κανέλας θα μας σπάσουν τη μύτη.
•
Σπύρος Πεδιαδιτάκης
Φωτογραφίες: Νίκος Καρανικόλας
Η κρέμα καραμελέ είναι από τα πιο δημοφιλή γλυκά σε όλο
τον κόσμο. Κάποτε ήταν αγαπημένο επιδόρπιο στα καλά
εστιατόρια, έπειτα πέρασε στην οικιακή σφαίρα. Τι σχέση
έχει όμως η έτοιμη με την αυθεντική κρέμα καραμελέ που
φτιάχνεις εκ του μηδενός με φρέσκα υλικά; Κατά τη γνώμη
μας, καμία. Αλλά αυτό θα σας αφήσουμε να το αποφασίσετε
εσείς.
Η τέλεια υφή, ούτε λιπαρή ούτε γλυφή!
Ακολουθήστε αυτή τη συνταγή που μας δίνει ο Σπύρος
Πεδιαδιτάκης και θα ανακαλύψετε μια γεύση από τα παλιά,
αντάξια της φήμης της. Μια «έμπειρη» κρέμα καραμελέ με
ωραία απαλή και βελούδινη υφή. Αντίθετα με πολλές κρέμες
καραμελέ που είναι βαριές και λιπαρές και αφήνουν μια
γλυφή αίσθηση, η συγκεκριμένη είναι δροσερή, ευχάριστη και
ανάλαφρη στο στόμα. Αυτό οφείλεται στην ιδανική αναλογία
γάλακτος και κρέμας γάλακτος. Το μεγαλύτερο μέρος της
αποτελείται από φρέσκο γάλα, ενώ η κρέμα χρησιμοποιείται
σε πολύ μικρή αναλογία.
Απαραίτητο το ψήσιμο σε μπεν μαρί
Ένα άλλο μυστικό που χαρίζει στην κρέμα μια απαλή αίσθηση
είναι ο τρόπος που την ψήνουμε. Πάντα η κρέμα καραμελέ
πρέπει να ψήνεται σε μπεν μαρί. Αυτό τη βοηθάει να δέσει
και να σταθεροποιηθεί σωστά και ομοιόμορφα, να μην κάνει
ρωγμές στην επιφάνεια και να γίνει υπέροχα κρεμώδης και
λεία.
Υλικά
Κομμάτια: 6
Για την καραμέλα
•
140 γρ. ζάχαρη
•
20 γρ. νερό
Για την κρέμα
•
450 γρ. γάλα φρέσκο, πλήρες
•
50 γρ. κρέμα γάλακτος με 35-36% λιπαρά
•
3 αυγά
•
1 κρόκος αυγού
•
70 γρ. ζάχαρη
•
ξύσμα από 1
πορτοκάλι
•
2 ξυλάκια κανέλας
Διαδικασία
Καραμέλα
1.
Σε ένα κατσαρολάκι
βάζουμε τη ζάχαρη και το νερό
και τοποθετούμε σε μέτρια
προς δυνατή φωτιά.
2.
Μόλις αρχίσει να
ζεσταίνεται το μείγμα,
ανακατεύουμε λίγο με μια
ξύλινη κουτάλα ή με σπάτουλα
σιλικόνης μέχρι να διαλυθεί
όλη η ζάχαρη.
3.
Σταματάμε το ανακάτεμα και αφήνουμε το μείγμα να
βράσει μέχρι να γίνει καραμέλα με ανοιχτό ξανθό χρώμα.
4.
Αποσύρουμε από τη φωτιά και αδειάζουμε την
καραμέλα σε ένα πυρίμαχο σκεύος διαμέτρου 20-21 εκ. Πριν
κρυώσει και σταθεροποιηθεί, κουνάμε το σκεύος ώστε
η καραμέλα να καλύψει ομοιόμορφα όλο τον πυθμένα.
5.
Αφήνουμε στην άκρη να πετρώσει η καραμέλα και
στο μεταξύ ετοιμάζουμε την κρέμα.
Κρέμα
1.
Σε μια μεσαία κατσαρόλα βάζουμε το γάλα,
την κρέμα γάλακτος, τα ξυλάκια κανέλας και το ξύσμα
πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε ελαφρώς και τοποθετούμε σε
μέτρια φωτιά.
2.
Μόλις πάρει μία βράση το μείγμα, κατεβάζουμε
από τη φωτιά και καλύπτουμε την κατσαρόλα με διάφανη
πλαστική μεμβράνη. Αφήνουμε στην άκρη για 20 λεπτά, ώστε
να αρωματιστεί το μείγμα μας.
3.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 130°C, στις
αντιστάσεις πάνω-κάτω.
4.
Μόλις παρέλθει το εικοσάλεπτο, βάζουμε σε ένα
μπολ τα αυγά και τον κρόκο. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και
ανακατεύουμε με ένα σύρμα.
5.
Αδειάζουμε από πάνω το αρωματισμένο γάλα.
Ανακατεύουμε καλά και σουρώνουμε το μείγμα από ψιλό
σουρωτό ώστε να απομακρύνουμε τυχόν ίνες από τα αυγά,
αλλά και τα αρωματικά.
6.
Αδειάζουμε το σουρωμένο μείγμα στο πυρίμαχο
σκεύος, πάνω από την καραμέλα.
7.
Μεταφέρουμε προσεκτικά το σκεύος μέσα σε ένα
βαθύ ταψί. Ρίχνουμε στο ταψί ζεστό νερό, τόσο που η στάθμη
του να φτάσει περίπου μέχρι τη μέση του πυρίμαχου σκεύους.
8.
Μεταφέρουμε το ταψί πολύ προσεκτικά στον
προθερμασμένο φούρνο και ψήνουμε για 1 ώρα.
9.
Ξεφουρνίζουμε και πολύ προσεκτικά για να μην
καούμε, βγάζουμε το σκεύος με την κρεμ καραμελέ από το
ταψί με το νερό.
10.
Αφήνουμε την κρεμ καραμελέ να κρυώσει εντελώς
(περίπου 4 ώρες εκτός ψυγείου). Αν βιαζόμαστε, μπορούμε να
την βάλουμε στο ψυγείο (πρώτα περιμένουμε περίπου μισή
ώρα να χλιαρύνει αρκετά και έπειτα τη βάζουμε στο ψυγείο θέλει περίπου 1 ώρα).
11.
Για να ξεφορμάρουμε, περνάμε ένα μαχαιράκι
περιφερειακά της κρέμας ώστε να την ξεκολλήσουμε από το
σκεύος.
12.
Με προσοχή αναποδογυρίζουμε σε μια μεγάλη
πιατέλα. Επειδή η καραμέλα θα έχει υγροποιηθεί και θα χυθεί
πάνω και γύρω από το γλυκό, φροντίζουμε η πιατέλα μας να
μην είναι εντελώς επίπεδη αλλά να έχει ένα μικρό γείσο γύρω
γύρω, αλλιώς η καραμέλα θα χυθεί απ’ έξω.

Former Park Board Vice Chair commemorated
with newly named ‘Grace McCarthy Plaza’
Vancouver Board of Parks and Recreation
May 27, 2022
The Vancouver Board of Parks
and Recreation today commemorates influential politician,
former Park Board Vice Chair
and lifelong ambassador for the
city’s greenspaces, Grace McCarthy, with a new plaque and
plaza by Bloedel Conservatory.
“Grace McCarthy was a true
Park Board pioneer and her
passion for her hometown of
Vancouver can be seen across
the city,” says Park Board Chair
Stuart Mackinnon. “VanDusen
Botanical Garden, Stanley Park
Christmas Train, the lights of
Lions Gate Bridge: we can enjoy
these cherished landmarks today
thanks to Grace’s unwavering
drive and commitment.”
“Grace was instrumental in seeing the Bloedel Conservatory opened in 1969 and I can’t think of a more
appropriate place to celebrate her legacy. Grace McCarthy Plaza is a fitting tribute to a proud public
servant of the city.”
During her three terms on the Park Board between 1960 and 1966, Grace led efforts to secure open
spaces for park development and coordinate recreational activities for people with disabilities. She was
elected as the first female Vice Chair in 1966 and successfully ran for Provincial election the same year.
A former florist, Grace’s love and appreciation for horticulture influenced some of her most noteworthy
work with the Park Board. She worked tirelessly to ensure that Bloedel Conservatory was completed as
a Canadian Centennial project and campaigned throughout the 1960s for part of the abandoned Shaughnessy Golf Course to become what is now known as VanDusen Botanical Garden. Once elected to the
Legislative Assembly, she continued her fight to fund the Garden and, in 1970, made the long-awaited
announcement that the Province would provide $1 million to its development.
In her time as member of the legislative assembly for the Vancouver-Little Mountain Constituency, she
successfully lobbied provincial and federal governments to enable women to apply for mortgages without a male guarantor. And her appointment as the first female Deputy Premier in Canada paved the way
for generations of women in provincial politics.
Following Grace’s passing in 2017, the Park Board directed staff to work with family members to identify an appropriate space to recognize her legacy.
Grace McCarthy Plaza, located at the top of Queen Elizabeth Park, is a popular viewpoint and destination for residents and visitors alike.
The Grace McCarthy Scrapbook Collection
In 2011, Grace McCarthy donated 89 scrapbooks to the Simon Fraser University Library.
These scrapbooks feature photographs, correspondence, clippings and press releases dating from 19601991 and provide a snapshot of her political career and contributions to British Columbia’s political,
cultural, and economic development.

Biden praises Greece for ‘moral leadership’
after Russia invasion
[Susan Walsh/AP]
Aamer Madhani; Zeke Miller

17.05.2022
US President Joe Biden on
Monday thanked Greek Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis for
his country’s “moral leadership”
in the aftermath of Russia’s
invasion of Ukraine as the two
held talks at the White House
on Monday about the ongoing
conflict.
The visit by Mitsotakis comes
as he was in Washington to
mark a COVID-delayed commemoration of the bicentennial
of the start of the Greek War
of Independence, a more than
eight-year long struggle that
led to the ouster of the Ottoman
Empire. The president and first
lady Jill Biden were set to host
Mitsotakis and his wife, Mareva
Grabowski-Mitsotakis, later

view.”

Monday at a White House reception to mark the bicentennial.
But the celebratory moment was
shadowed by the most significant fighting on the continent
since World War II, and as Biden
seeks to keep the West unified
as it pressures Russia to end the
war.
Biden praised Greece for showing “moral clarity” by quickly
imposing sanctions against
Russia following the Feb. 24
invasion, providing Kyiv with
military assistance and taking in
Ukrainian refugees fleeing the
conflict.
“We’re helping Ukrainians
say no to Russian aggression,”
Biden said. “And we’re saying
no to tyranny, to the idea that autocracies will outpace democracies in the 21st century, because
that’s what is at stake here in my

“We are now facing united the
challenge of Russian aggression” Mitsotakis said at the start
of his Oval Office meeting with
Biden. The prime minister added
that the U.S.-Greek relationship
was at an “all time high.”
As Europe looks to ween itself
off of Russian energy, Mitsotakis
has pushed the idea of Greece
becoming an energy hub that can
bring gas from southwest Asia,
the Middle East and Africa to
eastern Europe.
“Greece plans to play an important role as a gateway for
electricity produced from cheap,
renewable sources,” Mitsotakis
said.
A new Greece-to-Bulgaria
pipeline — built during the
COVID-19 pandemic, tested
and due to start commercial
operation in June — is slated to
bring large volumes of gas flow
between the the two countries
in both directions to generate
electricity, fuel industry and heat
homes.
The new pipeline connection,
called the Gas Interconnector
Greece-Bulgaria, will give
Bulgaria access to ports in
neighboring Greece that are
importing liquefied natural gas,
or LNG, and also will bring gas
from Azerbaijan through a new
pipeline system that ends in Ita-

ly. Russia announced last month
it was cutting off natural gas
exports to Bulgaria and Poland
over the countries’ refusal to pay
in rubles.
The Oval Office meeting with
Biden also comes after Greece,
a fellow NATO nation, last week
formally extended its bilateral
military agreement with the
United States for five years, replacing an annual review of the
deal that grants the U.S. military
access to three bases in mainland
Greece as well as the American
naval presence on the island of
Crete.
Mitsotakis has expressed support
for Finland and Sweden seeking membership in the NATO
defense alliance, a development
welcomed by much of the 30-nation group with the notable exception of Tukey, which remains
locked in a decades-old dispute
with Greece on sea boundaries
and mineral rights in the eastern
Mediterranean.
Turkish President Recep Tayyip
Erdogan on Monday again
voiced some objections to
accepting Finland and Sweden,
accusing the two countries of
supporting Kurdish militants and
others whom Turkey considers
to be terrorists.
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“Neither country has an open,
clear stance against terrorist
organizations,” Erdogan said at
a joint news conference with the
visiting Algerian president. “We
cannot say ‘yes’ to those who
impose sanctions on Turkey, on
joining NATO, which is a security organization.”
Mitsotakis, in an appearance on
MSNBC’s “Morning Joe” on
Monday, expressed optimism
that Turkey, in the end, won’t
hold up Finland and Sweden’s
bid to join NATO and addressed
speculation that Erdogan might
use the moment to win concessions from the Biden administration on weapons sales or other
matters.
“This is not really the right time
to use a NATO membership (application) by these two countries
to bargain” for other issues,” he
said.
In addition to his address to
Congress, Mitsotakis is scheduled on Tuesday to be honored
at a luncheon hosted by House
Speaker Nancy Pelosi and
will meet with members of
the Congressional Caucus on
Hellenic Issues and members
of the Senate Foreign Relations
Committee.
[AP]

Conservatives call for Canada Soccer
to cancel match against Iran
May 25, 2022
Ottawa, ON – Matt Jeneroux, Conservative Member of Parliament
for Edmonton Riverbend, and Richard Martel, Conservative Shadow
Minister for Sport, issued the following statement on Canada Soccer’s upcoming ‘friendly’ soccer match against Iran:
“Today, Conservatives are calling for Canada Soccer to cancel their
upcoming match against Iran.
“Hosting the Iranian national soccer team as victims of Flight PS752
are still suffering and seeking compensation is reprehensible and will
only further serve to legitimize the Iranian regime.
“Paying the team $400,000 as the Islamic Revolutionary Guard
Corps – which the House of Commons has called on the Trudeau
government to list as a terrorist entity – has directly and indirectly
taken over sports clubs in Iran over the past 20 years is simply unacceptable.
“While Conservatives are extremely proud and supportive of our
national soccer team and Canada Soccer’s programs from coast-tocoast-to-coast, allowing this game to proceed as families continue
to grieve, and as those responsible for the attack have yet to be held
accountable for their actions, is entirely backwards.
“Conservatives will always stand up for the victims of Flight PS752
and the Iranian people against the authoritarian Iranian regime. We
will always condemn Iran’s state-funded terrorism and human rights
abuses, and continue to call for Magnitsky sanctions to be imposed
on those responsible for the downing of flight PS752.”

Saudi crown prince planning trip
to Greece and region soon
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends a
session of the Shura Council
in Riyadh, Saudi Arabia,
November 20, 2019. [Bandar
Algaloud/Courtesy of Saudi
Royal Court/Handout via Reuters/File Photo]
23.05.2022
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is planning a trip to
Greece, Turkey, Cyprus, Jordan and Egypt, where he will discuss
regional and international issues and ink agreements in energy and
trade, four sources familiar with the plans said on Monday.
Saudi officials are still discussing the exact dates with the countries
the crown prince is visiting, the sources said.
Two of them added that the visit could happen as soon as early
June.
[Reuters]
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Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης,τίμησε ομογενείς στο δείπνο
που παρέθεσαν προς τιμήν του
Τρίτη 17 Μαΐου 2022,Ουάσιγκτον
του Αντώνη Ανακέφαλου
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ

Σ

ε ένα αεροπλάνο που έπαθε
βλάβη είναι επιβάτες,
ο Τράμπ, ο Μπόρις, ο Πάπας,
η Μέρκελ και ένα δεκάχρονος
μαθητής. Υπάρχουν μόνο
τέσσερα (4) αλεξίπτωτα.
Ο Τράμπ αρπάζει το πρώτο
λέγοντας:
Είμαι ο πιό έξυπνος άνθρωπος
του κόσμου και πρέπει να σώσω
τον πλανήτη από το νέο Ιό.
Ο Μπόρις παίρνει το δεύτερο:
Πρέπει να σώσω τη Βρετανία
γιατί άρφησα πολύ και θα
πεθάνουν όλοι.
Ακολουθεί ο Πάπας γιατί
πρέπει να φροντίσει για τα
εκατοντάδες εκατομμύρια των
πιστών.

Χαιρετισμό σε δείπνο, που οργάνωσαν προς τιμήν του εκπρόσωποι
Ελληνοαμερικανικών οργανώσεων απηύθυνε το βράδυ της Τρίτης
στην Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο
πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Παρουσία του αρχιεπισκόπου
Αμερικής Ελπιδοφόρου, της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και του προέδρου της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπόμπ Μενέντεζ,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως
η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει την προσπάθεια έως ότου η Ελλάδα
γίνει το μοντέρνο κράτος, που αξίζει σε όλους.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε πως η πλέον ενδιαφέρουσα
εξέλιξη, που συντελείται τώρα στην χώρα είναι ότι επιστρέφουν
αυτοί που έφυγαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προσθέτοντας
πως ο λόγος δεν είναι μόνον ότι πλέον στην χώρα υπάρχουν
καλές δουλειές και ότι η ανεργία μειώνεται, αλλά πρωτίστως
γιατί η μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας κινείται στη σωστή
κατεύθυνση. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε ότι
κατά τη συνάντησή του με το Τζο Μπάιντεν είχε την ευκαιρία να
υπογραμμίσει τη σημασία της διμερούς σχέσης εντός του πλαισίου
της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο,
όπου η χώραμας καθίσταται πλέον πύλη εισόδου προς την Ευρώπη
για το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής. Τόνισε, δε, πως κατά την
διάρκεια των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 υπήρξαν
πολλές δύσκολες στιγμές για την Ελληνική Δημοκρατία αλλά αυτή
εξήλθε ισχυρότερη καθώς ανέκαθεν ήταν στη σωστή πλευρά της
ιστορίας.
Ο πρωθυπουργός ανέτρεξε συνοπτικά στις κρίσεις, που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του για να συμπεράνει πως πλέον η
Ελλάδα είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εμφανώς συγκινημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε
χαρακτηριστικά πως είναι ευτυχής και υπερήφανος, που η παρουσία
του στο Κογκρέσο γέμισε με περηφάνια την Ελληνοαμερικανική
κοινότητα. «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη σας, σήμερα είναι μία
ιδιαίτερη ημέρα για την Ελλάδα, την Κύπρο, έχετε κάθε λόγο να
αισθάνεστε περήφανοι και εγώ αισθάνομαιπερήφανος» κατέληξε ο
πρωθυπουργός.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός παρασημοφόρησε 12
επιφανείς ομογενείς για την προσφορά τους στην πατρίδα.
Οι παρασημοφορηθέντες ομογενείς:
1. Demetrios Kokotas, ύπατος πρόεδρος της οργάνωσης AHEPA με
τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος
2. Γεώργιος Μπεχράκης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος με τον
Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος
3. Gus Billirakis, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ
από το 2007 με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος
4. Katherine Elizabeth Fleming, Πρύτανης του Πανεπιστημίου της
Νέας Υόρκης με τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας
5. Marina Hatsopoulos, Πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικής
Καινοτομίας με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας
6. Alexandros Karloutsos, ο επί 30 και πλέον χρόνια Γενικός
Διευθυντής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τον Χρυσό Σταυρό του
Τάγματος του Φοίνικος
7. Constantine Manos, φωτογράφος με τον Αργυρό Σταυρό του
Τάγματος του Φοίνικος
8. George Marcus, Πρόεδρος της εταιρείας Marcus & Millichap με
τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος
9. George Pavlakis, Διευθυντής του Τμήματος Ανθρώπινων
Ρετροιών, Τομέας Εμβολίων του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των
ΗΠΑ με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος
10.Olympia Snowe, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ με τον Ανώτερο
Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας
11.Angelo Tsakopoulos, πρόεδρος της εταιρείας ΑΚΤ Ιnvestements
με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος
12. Endy Zemenides, Εκτελεστικός Διευθυντής, Hellenic American
Leadership Council ( HALC ) με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του
Φοίνικος
Η ομιλία του πρωθυπουργού στη διάρκεια του δείπνου με τους
εκπροσώπους Ελληνοαμερικανικών οργανώσεων:

(Συνέχεια στη σελίδα 12)

Τότε η Μέρκελ (που πασχει
από τον Ιό) λέει στο δεκάχρονο
μαθητή: Πάρε εσύ το τελευταίο
αλεξίπτωτο εγώ έχω ζ΄σει τόσα
χρόνια, εσύ είσαι το μέλλον.
Μην ανησυχείτε απαντά
ο μαθητής έχουμε δυο
αλεξίπτωτα. Ο πιό έξυπνος
άνθρωπος του κόσμου άρπαξε
το σχολικό μου σάκο.
***
Ένας παπάς οδηγώντας προς
την ενορία του, είδε στο δρόμο
μία καλόγρια και σταμάτησε να
την πάρει. Η καλόγρια έκατσε
στο κάθισμα του συνοδηγού και
σηκώθηκε αρκετά το ράσο της.
Ο παπάς γούρλωσε τα μάτια του
γιατί φάνηκαν τα καλλίγραμμα
πόδια της, οπότε λίγο πιο πέρα
άφησε το ένα χέρι από το τιμόνι
και το έβαλε στο μπούτι της.
«Πάτερ, σκεφτείτε τον ψαλμό
129». του είπε εκείνη. Εκείνος
δε θυμόταν τι λέει ο ψαλμός
129 αλλά έβγαλε το χέρι του,
της ζήτησε συγνώμη, και
συνέχισε να οδηγεί. Η καλόγρια
όμως δεν κάλυψε τα πόδια
της και εξακολουθούσε να τον
τρελαίνει. Μετά από λίγη ώρα
της ξανάπιασε το μπούτι, και
του ξαναλέει εκείνη: «Πάτερ,
σκεφτείτε τον ψαλμό 129».
Ο παπάς ξαναζήτησε συγνώμη
και πήρε το χέρι του από πάνω
της. Φτάνοντας στο μοναστήρι,
κατεβαίνει η καλόγρια.
Ο παπάς έτρεξε στην εκκλησία
γρήγορα για να βρει τον
ψαλμό 129, όπου έγραφε: «Να
στοχεύεις πιο ψηλά, έτσι θα
βρεις την ευτυχία»!
***
Ένας άντρας που είχε πρόβλημα
το τελευταίο διάστημα με τη
γυναίκα του, αποφάσισε να
της κάνει μια φάρσα για να
γελάσουν λίγο και να έρθουν
πάλι πιο κοντά.
Μπαίνει λοιπόν ένα απόγευμα
στο μπάνιο και καλεί από
το κινητό του στο σταθερό
τηλέφωνο του σπιτιού τους…
Το σηκώνει η γυναίκα του και
λέει: «Εμπρός!» «Γεια σου
κουκλάρα μου» λέει εκείνος
με αλλαγμένη τη φωνή του.
«Κλείσε, κλείσε γρήγορα μωρό
μου, είναι ο μ@λάκας
στο μπάνιο!!!»
Οι τέσσερις γιοί
Τέσσερις άνδρες βρέθηκαν
τυχαία σε ένα μπαρ και έπιασαν
την κουβέντα για διάφορα
θέματα. Σε μια στιγμή, ο ένας
από αυτούς πηγαίνει στην
τουαλέτα, ενώ οι υπόλοιποι
συνεχίζαν τη συζήτηση τους,
σχετικά με τα κατορθώματα των
γιών τους. Ξεκινάει ο πρώτος...
- Εμένα ο γιος μου ξεκίνησε
καθαρίζοντας πατώματα στην
αντιπροσωπεία της Mercedes
στην Κηφισίας. Ανέβηκε σιγά
σιγά όμως θέσεις, και τώρα είναι
διευθυντής πωλήσεων. Μάλιστα,
είναι τόσο καλός στη δουλειά
του που έχει συνεχώς μπόνους.
Να φανταστείτε χάρισε σε ένα
φίλο του μια ολοκαίνουρια
Mercedes.

- Αυτό δεν είναι τίποτα,
πετάγεται ο δεύτερος, εμένα
ο γιος μου ξεκίνησε
καθαρίζοντας πατώματα σε
ένα μεσιτικό γραφείο. Ανέβηκε
θέσεις όμως και τώρα είναι
τόσο πλούσιος που αγόρασε
και χάρισε σε ένα φίλο του ένα
ολόκληρο σπίτι στην εξοχή.
- Ολα αυτά τα ακούω βερεσέ,
λέει και ο τρίτος. Ο γιος
μου ξεκίνησε καθαρίζοντας
πατώματα στην Σοφοκλέους.
Με τον καιρό όμως ανέβηκε
στην κλίμακα και πλέον είναι
τόσο πλούσιος, ώστε χάρισε σε
ένα φίλο του μετοχές αξίας 20
εκατομμυρίων.
Εκείνη τη στιγμή, γυρνάει
ο τέταρτος της παρέας, και
οι υπόλοιποι του εξηγούν το
θέμα συζήτησης.. και ρωτάνε
και για τον δικό του γιο.
Ο τύπος παίρνει περίλυπο ύφος
και λέει...
- Τι να σας πω ρε παιδιά...
μια ζωή ο γιος μου κομμωτής
ήταν. Και πρόσφατα υπέπεσε
στην αντίληψή μου ότι είναι
ομοφυλόφιλος. Και να ήταν
κρυφός... να πάει στο διάολο...
αλλάζει τους γκόμενους σαν τα
σώβρακα... Η μόνη παρηγοριά
είναι ότι έχει και τα τυχερά του.
Οι τρεις τελευταίοι γκόμενοί
του του χάρισαν μια Mercedes,
ένα σπίτι και μετοχές αξίας 20
εκατομμυρίων δραχμών.
Γιατί απέλυσα τη γραμματέα
μου
Πριν από δύο εβδομάδες ήταν
τα 45α γενέθλια μου και δεν
αισθανόμουν ιδιαίτερα καλά
γι’ αυτό. Κατέβηκα να πάρω
το πρωινό μου ξέροντας ότι η
γυναίκα μου θα μου έφτιαχνε το
κέφι με τις ευχές της και ίσως
και με κάποιο δώρο. Όχι μόνο
δεν μου ευχήθηκε, δεν είπε ούτε
“καλημέρα”! “Καλά να πάθεις,
που ‘θελες και παντρειές”,
σκέφτηκα. Παρηγορήθηκα
όμως γιατί φανταζόμουνα ότι
τα παιδιά θα το θυμόντουσαν.
Τα παιδιά όμως κατέβηκαν για
πρωινό και δεν είπαν λέξη!
Όταν έφτασα στο γραφείο,
ήμουν τελείως πεσμένος και
απογοητευμένος. Καθώς
έμπαινα, η γραμματέας μου η
Τζάνετ μου είπε, “Καλημέρα
κύριε διευθυντά, Ευτυχισμένα
Γενέθλια.” Αισθάνθηκα
καλύτερα, κάποιος τουλάχιστον
με θυμήθηκε.
Δούλεψα μέχρι το μεσημέρι.
Κάποια στιγμή, η Τζάνετ μου
χτύπησε την πόρτα και είπε,
“Ξέρετε, Έξω έχει υπέροχο
καιρό και μια και είναι τα
γενέθλια σας, τι θα λέγατε να
πηγαίναμε για γεύμα οι δυο
μας;” “Αυτό είναι η καλύτερη
ιδέα που άκουσα σήμερα.
Πάμε”.
Πήγαμε για φαγητό. Δεν
πήγαμε εκεί που τρώγαμε
συνήθως αλλά σε ένα μικρό
απομονωμένο μέρος στην
εξοχή. Πήραμε δύο μαρτίνι και
απολαύσαμε φοβερά το γεύμα

Ηλία Μακρή

μας. Κατά την επιστροφή μου
είπε, “Μια τόσο όμορφη μέρα
δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε
στο γραφείο, έτσι;” “Υποθέτω
πως όχι” απάντησα εγώ. “Πάμε
στο διαμέρισμά μου”, μου είπε
εκείνη.
Φτάνοντας στο διαμέρισμα
μου είπε, “Κύριε διευθυντά,
αν δεν σας πειράζει, θα πάω
στο υπνοδωμάτιο να βάλω
κάτι πιο άνετο.” “Βεβαίως”,
απάντησα ενθουσιασμένος.
Πήγε στο δωμάτιο και, μετά
από κανένα πεντάλεπτο,
βγήκε κρατώντας μια τούρτα
γενεθλίων, ακολουθούμενη από
τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου,
και ντουζίνες ολόκληρες από
οικογενειακούς φίλους.
Όλοι τραγουδούσαν το
τραγουδάκι των γενεθλίων... και
εγώ καθόμουν εκεί,
στον καναπέ... θεόγυμνος.
Η sexy πεθερά
Ήμουν ευτυχισμένος. Η κοπέλα
μου κι εγώ βγαίναμε πάνω από
ένα χρόνο και έτσι αποφασίσαμε
να παντρευτούμε. Οι γονείς μας
μας βοήθησαν με κάθε τρόπο,
οι φίλοι μου με παρότρυναν και
η κοπέλα μου ήταν ένα όνειρο!
Ένα μόνο με απασχολούσε:
Η πεθερά μου. Ήταν γυναίκα
καριέρας, έξυπνη αλλά όμορφη
και σέξι και μερικές φορές
με φλέρταρε κάνοντάς με να
νιώθω αμήχανα. Μια μέρα με
κάλεσε σπίτι της να ελέγξουμε
τις προσκλήσεις. Έτσι πήγα.
Ήταν μόνη της και όταν έφτασα
μου ψιθύρισε στο αυτί ότι είχε
κάποια αισθήματα για μένα
και επιθυμίες που δεν μπορεί
να κατανικήσει. Έτσι, πριν
παντρευτώ και δεθώ μόνιμα
με την κόρη της θα ήθελε να
κάνουμε έρωτα έστω μια φορά
μόνο.
Τι να έλεγα... Ήμουν σε
κατάσταση σοκ και δεν
μπορούσα να αρθρώσω λέξη.
Έτσι, μου είπε, “πάω στην
κρεβατοκάμαρα και αν θέλεις κι
εσύ έλα σε περιμένω”.
Έμεινα αποσβολωμένος να
κοιτώ τον υπέροχο πισινό της
καθώς ανέβαινε τις σκάλες.
Για 1-2 λεπτά έμεινα ακίνητος
και μετά προχώρησα προς την
εξώπορτα. Την άνοιξα και βγήκα
έξω. Ο πεθερός μου ήταν εκεί
και με δάκρυα στα μάτια με
αγκάλιασε και μου είπε πολύ
χαρούμενος ότι πέρασα το μικρό
τους τεστ, ότι δεν θα έβρισκαν
καλύτερο σύζυγο για την κόρη
τους και με καλωσόρισε στην
οικογένεια.
Όσο για μένα... το μάθημα που
έμαθα ήταν: Πάντα να κρατώ τα
προφυλακτικά στο αυτοκίνητο!
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His Eminence Archbishop SOTIRIOS of Canada Visit British Columbia May 13-23,2022
By Siegrid Angelatos

Pictures taken by Siegrid Angelatos & Nicholas Stratidakis

After more than 3 years His Eminence Archbishop Sotirios
of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada paid a pastoral
visit to British Columbia. On Saturday May 14th he served Divine Liturgy at Ypananti Church in Victoria where he ordained
Deacon Dimitris Vickery to the priesthood, His Eminence then
served the Divine Liturgy in Vancouver onSunday May 15th,
together with Fr. Nikolaos Sideris and Fr. George Despodov.
After the service a luncheon was held in the Hellenic Community Centre in his honour, celebrating the 60th year since his
first ordination as deacon. Also commemorated was the 60th
anniversary of the founding of AHEPA. The Philoptochos also
presented his Eminence with a monetary gift for the support of
Ukraine. His Eminence will be busy holding meetings during
the week with various Greek organizations before celebrating
Vespers on Friday, May 20th and Divine Liturgy on Saturday
MAY 21st at Ss. Constantine and Helen Church in Surrey in
honour of its Name day.
Friday May 20th
His Eminence Archbishop Sotirios of the Greek Orthodox
Archdiocese of Canada came to the Ss. Constantine and Helen
Greek Orthodox Community of Surrey and Fraser Valley for
the vesperal service for the Feast of Ss Constantine and Helen.
Assisting in the service were Fr. Nikolas Sideras and Fr.
George Despodov from St. George Cathedral, and Fr. Dorotheos, all from Vancouver. Fr. Timleon of Sts Nicholas and
Dimitrios Church in Vancouver took on the role of main Chantor. At the end of the service His Eminence announced that he
was assigning Fr. George Despotov to serve the community
for a term of one year,after which it would be decided if the
term would be extended.
Saturday May 21st
Celebration of the Feast of Ss Constantine and Helen, May
21st in Surrey BC. His Eminence Archbishop Sotirios officiated, assisted by four priests, the newly ordained Fr. Dimitris Vickeryof Ypananti, Victoria, Fr. Nikolaos Sideris of St.
George Despodov Cathedral of Vancouver, Fr. Timleon Prattas
of Ss Nicholas & Dimitrios of Vancouver and Fr. George,
the newly appointed presveter of Ss. Constantine and Helen Church in Surrey, After the Orthos and before the Divine
Liturgy a special blessing was bestowed by His Eminence to
Presvetera Vickery to assist in the sanctuary of Ypapanti if
needed. In attendance for the Liturgy were the Consul-General of Greece to Vancouver, Mrs. Eleni Giorgopoulou and her
husband, Mrs. Tasoula Berggren, the Consul of Cyprus and
the Archons Bill Tsakumis and Antonios Andreou. After the
divine Liturgy a free lunch, courtesy of Archon A. Andreou
was served in the church hall were everyone was welcomed
by Antonios Ziskos, the president of the Ss. Constantine and
Helen Greek Orthodox Community of Surrey & Fraser Valley,
As usual His Eminence Archbishop Sotirios led everyone in
singing of hymns in Greek at the end of the celebration.
Της Siegrd Angelatos
Εορτασμός της Γιορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, 21 Μαΐου στο Surrey, ΒΚ.,
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Της Ελληνορθόδοξης
Επισκοπής του Τορόντο Καναδά συνλειτούργησε, με
τη βοήθεια τεσσάρων ιερέων, του πατέρα Δημήτρη Βίκερη
από την Υπαπαντή, Βικτώριας, του πατέρα Νικολάου Σιδέρα,
του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ, πατέρα
Τιμολέων Πράτα των Αγίων Νικόλαου και Δημητρίου
Ανατολικού Βανκούβερ και πατέρα Γεώργιο Despodov,
του νεοδιορισμένου πρεσβύτερου στην εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Surrey.
Πριν από τη θεία Λειτουργία μια ειδική ευλογία που δόθηκε
από τον Σεβασμιώτατο Σωτήριο στην Πρεβυτέρα Vickery
για να μπορέσει να βοηθήσει στο ιερό της Υπαπαντής.
Παραβρέθηκαν στην Θεία Λειτουργία η Γενική Πρόξενος
της Ελλάδας στο Βανκούβερ η κα Ελένη Γεωργοπούλου με
τον σύζυγό της, η κα Τασούλα Μπέργκρεν, Πρόξενος
της Κύπρου, και οι Άρχοντες Βασίλης Τσακούμης και
Αντώνιος Ανδρέου.
Μετά τη Θεία Λειτουργία ένα δωρεάν γεύμα, ευγενική
προσφορά του Άρχοντα Α. Ανδρέου προσφέρθηκε στην
αίθουσα της εκκλησίας όπου όλοι έγιναν δεκτοί από
τον Αντώνη Ζήσκο, Πρόεδρο των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Surrey και
της Κοιλάδας Fraser. Ως συνήθως, ο Σεβασμιώτατος Σωτήριος
τους οδήγησε όλους στο τραγούδι στα ελληνικά στο τέλος
του εορτασμού.
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•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης,τίμησε ομογενείς στο δείπνο
που παρέθεσαν προς τιμήν του
(Συνέχεια από σελίδα 9)
«Ευχαριστώ όλους τους
διοργανωτές για αυτή την
εξαιρετική εκδήλωση.
Είχα προετοιμάσει κάποιες
σημειώσεις, αλλά επιτρέψτε
μου να μιλήσω, εν συντομία,
μέσα από την καρδιά μου. Γιατί
αυτή, πράγματι, ήταν μια πολύ
σημαντική επίσκεψη. Ήταν
μια σημαντική επίσκεψη για
μένα προσωπικά, αλλά και μια
σημαντική επίσκεψη για την
Ελλάδα, για τον Ελληνισμό.
Ήταν η πρώτη φορά που
Έλληνας Πρωθυπουργός είχε
την τιμή να μιλήσει σε Κοινή
Σύνοδο των δύο σωμάτων του
Κογκρέσου.
Και ήταν μια μοναδική ευκαιρία
για μένα να μιλήσω για τους
ιδιαίτερους δεσμούς που
συνδέουν τις δύο δημοκρατίες
μας.
Η Αμερικανική Δημοκρατία,
η οποία έχει τις ρίζες της
στην Αθηναϊκή Δημοκρατία,
εμπνευσμένη από αυτό το
μοναδικό πείραμα στην ιστορία
του πολιτισμού.
Όταν τον 5ο αιώνα π.Χ.,
μια μικρή ομάδα Ελλήνων
αποφάσισε ότι η
αυτοκυβέρνηση και η
ισότητα απέναντι στον νόμο
ήταν ο κατάλ-ληλος τρόπος
διακυβέρνησης. Και φυσικά, η
Ελληνική Επανάσταση, η οποία
ξεκίνησε το 1821, εμπνεύστηκε
από τους “Ιδρυτές Πατέρες”
και από όσα συνέβησαν εδώ
στην Αμερική μερικές δεκαετίες
πριν. Και πράγματι, κόντρα σε
όλες τις πιθανότητες, η Ελλάδα
κατάφερε να αγωνιστεί και
να κερδίσει την ανεξαρτησία
της. Το πρώτο έθνος-κράτος
που ιδρύθηκε στη Βαλκανική
Χερσόνησο. Και αυτά τα 201
χρόνια από την έναρξη του
Αγώνα της Ανεξαρτησίας δεν
ήταν πάντα εύκολα.
Ήταν δύσκολα χρόνια. Αλλά
η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο,
γιατί ήταν πάντα –όπως και
οι Ηνωμένες Πολιτείες – στη
σωστή πλευρά της ιστορίας.
Και σεαυτή την επέτειο των
200 ετών από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης
που γιορτάζουμε σήμερα με
έξι μήνες καθυστέρηση, από
μια άποψη ήταν καλό γιατί
είχαμε στη διάθεσή μας 18
μήνες να το γιορτάσουμε.
Αυτό ήταν πράγματι ένα
μνημειώδες γεγονός στην
ελληνική ιστορία που μας
θύμισε αυτή την πορεία και
μας υπενθύμισε ότι η ιστορία
της Ελλάδας ήταν μια διαδοχή
μεγάλων αλμάτων προόδου,
αλλά και καταστροφών από τις
οποίες υπέφερε ο Ελληνισμός.
Συνολικά, όμως, η πρόοδος
ήταν αξιοσημείωτη.
Και σήμερα, η Ελλάδα είναι
μια ζωντανή δημοκρατία με
μια ακμάζουσα οικονομία.
Μια χώρα που κατάφερε να
ξεπεράσει μια πολύ οδυνηρή
οικονομική κρίση. Μια χώρα
που προσφέρει ξανά ελπίδα
στους νέους της.
Ίσως το πιο ενθαρρυντικό που
συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα
είναι το γεγονός ότι πολλοί νέοι
που έφυγαν από τη χώρα κατά
τη διάρκεια της κρίσης έχουν
αποφασίσει να επιστρέψουν
στην Ελλάδα.
Και η απόφασή τους αυτή δεν
οφείλεται μόνο στο γεγονός
ότι προσφέρουμε περισσότερες
ευκαιρίες απασχόλησης.
Η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικάτα τελευταία χρόνια.
Οι επενδύσεις στη χώρα έχουν

επιταχυνθεί.
Υπάρχουν αξιόλογες θέσεις
εργασίας στην Ελλάδα. Κανείς
όμως δεν αποφασίζει να
επιστρέψει με την οικογένειά
του πίσω στην πατρίδα, αν
δεν αισθάνεται σίγουρος ότι η
χώρα κινείται, μακρoπρόθεσμα,
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Και πιστεύω πως ακριβώς έτσι
νιώθουν οι Έλληνες για
την Ελλάδα σήμερα.Χρειάστηκε
να αντιμετωπίσουμε πολυάριθμες προκλήσεις τα τελευταία τρίαχρόνια, από τότε που
αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της
χώρας. Έπρεπε να
αντιμετωπίσουμε μια
οργανωμένη απόπειρα
παραβίασης των συνόρων
μας από την Τουρκία όταν
επιχείρησε να στείλει δεκάδες
χιλιάδες μετανάστες στη
χώρα μας, από τα σύνορά μας
στον Έβρο. Έπειτα, χρειάστηκε
να αντιμετωπίσουμε την
παγκόσμια πανδημία. Και
φυσικά, τώρα, καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες ενός φρικτού πολέμου
που διεξάγεται στην Ουκρανία.
Αλλά κατά τη διάρκεια αυτών
των τριών ετών, δεν χάσαμε
ποτέ τον στόχο μας.
Θυμόμαστε πάντα τον λόγο
για τον οποίο οι Έλληνες μας
εμπιστεύτηκαν από την αρχή.
Μας εμπιστεύτηκαν για να
πετύχουμε ανάπτυξη, να
δημιουργήσουμε θέσεις
εργασίας, να αλλάξουμε το
κράτος, να μεταρρυθμίσουμε
την εκπαίδευση, να
μεταμορφώσουμε την Ελλάδα,
καθιστώντας την από «ουραγό»
σε πρωταγωνιστή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και πιστεύω ότι είμαστε
σε πολύ καλό δρόμο για να
πετύχουμε αυτούς τους στόχους.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα έχει
αναβαθμιστεί και σε ό,τι αφορά
την περιφερειακή της παρουσία.
Είχα την ευκαιρία να συζητήσω
επίσης με τον Πρόεδρο Biden
τη σημασία αυτής της διμερούς
σχέσης όχι μόνο στο
πλαίσιο της στρατηγικής μας
συνεργασίας, αλλά και στο
πλαίσιο της νέας ενεργειακής
αρχιτεκτονικής στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η Ελλάδα γίνεται
πύλη εισόδου για το φυσικό
αέριο από την περιοχή, αλλά
και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επενδύουμε στις ενεργειακές
μας υποδομές.
Βοηθάμε τις βαλκανικές χώρες
να απεξαρτηθούν από το ρωσικό
φυσικό αέριο. Και αυτό είναι
μόνο ένα παράδειγμα του
εύρους της συνεργασίας
που μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ της
Ελλάδας και των Ηνωμένων
Πολιτειών. Αυτό που μπορώ να
σας πω, λοιπόν, σήμερα είναι
ότι το μέλλον της χώρας είναι
πράγματι πολλά υποσχόμενο.
Καταφέραμε να
μετατρέψουμε τις κρίσεις σε
ευκαιρίες και θα παραμείνουμε
προσηλωμένοι σε αυτήν την
πορεία. Θα παραμείνουμε σε
αυτή την πορεία μέχρι η
αποστολή μας να ολοκληρωθεί.
Και η αποστολή μας θα έχει
ολοκληρωθεί μόνο όταν θα
έχουμε φτάσει στο σημείο να
πούμε ότι μεταμορφώσαμε τη
χώρα, αλλάξαμε τον ιστό της
ελληνικής κοινωνίας και ότι
η Ελλάδα έγινε το σύγχρονο
κράτος, η σύγχρονη χώρα που
αξίζουν οι Έλληνες και που
αξίζει και σε σας.

Αλλά η σημερινή εκδήλωση
δεν είναι για μένα. Δεν είναι για
την Ελλάδα. Είναι για εσάς. Στη
σημερινή εκδήλωση τιμούμε την
Ελληνοαμερικανική
κοινότητα. Συγκινήθηκα τόσο
πολύ όταν κατά τη διάρκεια
της ομιλίας μου στο Κογκρέσο,
κοίταξα ψηλά στον εξώστη και
είδα τόσους πολλούς από
εσάς να νιώθετε περήφανοι για
την παρουσία μου, να νιώθετε
περήφανοι για την Ελλάδα.
Σκοπός αυτής της εκδήλωσης
είναι να τιμήσω δώδεκα πολύ
σημαντικούς
Ελληνοαμερικανούς που έχουν
σημαντική συνεισφορά, όχι
μόνο στην πατρίδα τους, τις
Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και
στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη μου
χαρά που σας τιμούμε σήμερα.
Ανησυχούσα πολύ ότι θα έμεναν

εκτός πρόσωπα που θα έπρεπε
να τιμήσουμε σήμερα. Αλλά
μπορώ να σας διαβεβαιώσω
πως αυτή θα είναι μια συνεχής
διαδικασία.
Επομένως, μην αισθανθείτε
προσβεβλημένοι, αν δεν σας
τιμήσουμε σήμερα. Ωστόσο,
θεωρώ ότι μόλις ακούσετε ποια
πρόσωπα θα τιμηθούν σήμερα,
θα αναγνωρίσετε ότι αυτό είναι
κάτι που μάλλον θα έπρεπε να
είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό.
Χωρίς άλλες καθυστερήσεις
λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας
ευχαριστήσω και πάλι για την
παρουσία σας.
Επιτρέψτε μου να σας
ευχαριστήσω για την
υποστήριξή σας στην Ελλάδα.
Χαίρομαι που αισθάνεστε
χαρούμενοι σήμερα.

Ήταν πράγματι μια ξεχωριστή
μέρα για τον Ελληνισμό, μια
ξεχωριστή μέρα για την Ελλάδα,
μια ξεχωριστή μέρα για την
Κύπρο, μια ξεχωριστή μέρα
για όλους. Πιστεύω ότι έχετε
κάθε λόγο σήμερα να νιώθετε
περήφανοι όσο κι εγώ. Σας
ευχαριστούμε πολύ για την
παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ
για την υποστήριξή σας.
Ευχαριστώ πολύ για το θερμό
σας χειροκρότημα. Σημαίνει
πολλά για μένα.
Πρωτοήρθα στις Ηνωμένες
Πολιτείες σε ηλικία 18 ετών και
το γεγονός ότι επιστρέφω εδώ
ως Πρωθυπουργός, από αυτή τη
θέση, είναι πολύ σημαντικό
για μένα.
Σας ευχαριστώ πολύ».

St. George’s Sunday School Picnic
Family Picnic – Saturday, June 18
We would like to invite you and your families to our end of year family picnic.
The event is aimed at families with children from the very young and up to 16
years of age and we require at least one parent per family to attend.
This event is being organized by
the Sunday School (Catechism)
teachers of St George’s Greek
Orthodox Cathedral and is being
sponsored by the Philoptochos
of our church.
We will be serving picnic food
and drinks as well as setting up
some activities for the children
including crafts and games!
We do ask that you bring a picnic blanket and chairs for your
own use. You are also welcome
to bring your own food but this
must be clearly labelled showing all ingredients included.
Please no nuts.
Please register your attendance by June 11th to Constantina at 604-220-2908
stating the number of attendees including the ages of your children.
We look forward to seeing familiar faces and meeting new families.
Yours In Christ
Fr Nikolaos
Victoria Kletas
Vivian Beciaris
Soula Papapanagiotou
Constantina Petrou-Bonis
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Χένρι Κίσιντζερ από Νταβός: Μια «ουδέτερη» Ουκρανία θα
μπορούσε να λειτουργήσει ως «γέφυρα» μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ

Κίνα: Οι ΗΠΑ «παίζουν
με τη φωτιά» στο θέμα
της Ταϊβάν

Ο 99χρονος Αμερικανός, με τη μακρά διπλωματική πορεία, μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία,
τις σινοαμερικανικές σχέσεις και την Ταϊβάν, με φόντο το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
του Νταβός στο οποίο απευθύνθηκε μέσω βίντεο.

Οι ΗΠΑ «χρησιμοποιούν το χαρτί της Ταϊβάν για να αναχαιτίσουν
την Κίνα και θα καούν οι ίδιες» δήλωσε ο εκπρόσωπος
του κινεζικού γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν
Φωτ. REUTERS/ Tingshu Wang

Jason Lee/Pool Photo via AP)

Newsroom
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Πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ (1973 – 1977) και πάλαι ποτέ σύμβουλος εθνικής ασφάλειας
του Λευκού Οίκου (1969 – 1975), ο Χένρι Κίσιντζερ έχει, στη μακρά διπλωματική του πορεία,
«αναμετρηθεί» προσωπικά, από θέσεις ευθύνης, με όλα εκείνα τα μέτωπα τα οποία βρίσκονται
σήμερα στον πυρήνα της παγκόσμιας αστάθειας, είτε πρόκειται για τα μέτωπα της Ρωσίας είτε για
εκείνα της Κίνας.
Ο ίδιος μίλησε σήμερα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις σινοαμερικανικές σχέσεις και την Ταϊβάν,
με φόντο το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στο οποίο απευθύνθηκε μέσω βίντεο.
Ο Χένρι Κίσιντζερ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο πρέπει να προσπαθήσουν να αποφύγουν να
θέσουν την Ταϊβάν στο επίκεντρο των τεταμένων διπλωματικών τους σχέσεων, υπογραμμίζοντας
παράλληλα την ανάγκη οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της υφηλίου να αποφύγουν την άμεση
αντιπαράθεση συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια ειρήνη.
«Θα πρέπει να αποφευχθεί μια άμεση αντιπαράθεση (σ.σ. Ουάσιγκτον – Πεκίνου) και η Ταϊβάν
δεν μπορεί να βρίσκεται στον πυρήνα των (σ.σ. σινοαμερικανικών) διαπραγματεύσεων», δήλωσε
χαρακτηριστικά σήμερα ο Κίσιντζερ.
Λίγες ώρες νωρίτερα ωστόσο σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ανεβάσει
τους τόνους κατά του Πεκίνου με φόντο την Ταϊβάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που
παραχώρησε μαζί με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό στο Τόκιο.
Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Χ. Κίσιντζερ δήλωσε πως
οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει μέσα στους επόμενους περίπου δύο
μήνες.
Ο ίδιος συνέχισε υποστηρίζοντας μάλιστα πως μια «ουδέτερη» Ουκρανία θα μπορούσε να
λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη, και πως κάτι τέτοιο θα ήταν
«ιδανικό» υπό τις τρέχουσες συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος.
Με πληροφορίες από CNBC, TASS
Πηγή: Kathimerini.gr
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Αίσθηση προκάλεσε
η παραίτηση του Ρώσου
διπλωμάτη, Μπόρις Μποντάρεφ,
ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για
τις «αιματηρές και απολύτως
άσκοπες μάχες στην Ουκρανία».

Για να το πετύχουν αυτό είναι
πρόθυμοι να θυσιάσουν όσες
ζωές χρειαστεί. Χιλιάδες Ρώσοι
και Ουκρανοί έχουν ήδη πεθάνει
μόνο γι’ αυτό», τόνισε στην
επιστολή παραίτησής του ο
πρώην σύμβουλος της Ρωσίας
στον ΟΗΕ στη Γενεύη.
Σε τηλεφωνική συνέντευξη
με τους New York Times, ο κ.
Μποντάρεφ είπε ότι η ευθύνη
για τον πόλεμο υπερβαίνει τον

Οι ΗΠΑ «χρησιμοποιούν το χαρτί της Ταϊβάν για να αναχαιτίσουν
την Κίνα και θα καούν οι ίδιες» δήλωσε ο Ζου Φενγκλίαν,
ο εκπρόσωπος του κινεζικού γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν
στο Συμβούλιο του Κράτους, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.
Από την Ουάσιγκτον, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν
διαβεβαίωσε ότι η πολιτική της «μίας Κίνας» που ακολουθούν οι
ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν «δεν έχει αλλάξει». Ο Όστιν έκανε
αυτή τη δήλωση όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του
Μπάιντεν, ο οποίος απάντησε καταφατικά όταν ρωτήθηκε αν οι
ΗΠΑ «θα υπερασπίζονταν στρατιωτικά την Ταϊβάν» εάν εισέβαλε
η Κίνα στο νησί.
«Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Συμφωνήσαμε με την πολιτική της μίας Κίνας,
την υπογράψαμε (…) αλλά η ιδέα ότι (η Ταϊβάν) θα μπορούσε να
καταληφθεί διά της βίας απλώς δεν είναι η αρμόζουσα.
Οι Κινέζοι «φλερτάρουν ήδη με τον κίνδυνο αυτή την στιγμή
πετώντας τόσο κοντά (στην Ταϊβάν) και με όλους τους ελιγμούς που
επιχειρούν», σημείωσε.
Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε στο Πεντάγωνο, ο Λόιντ διαβεβαίωσε ότι τίποτα δεν
έχει αλλάξει. «Όπως είπε ο πρόεδρος, η πολιτική της μίας Κίνας δεν
άλλαξε. Επανέλαβε αυτήν την πολιτική και τη δέσμευσή μας για
την ειρήνη και τη σταθερότητα στον πορθμό της Ταϊβάν».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, Xinhua, Kathimerini.gr

Ρώσος διπλωμάτης: «Η Μόσχα τα έκανε όλα στραβά»,
είπε μετά την παραίτησή του shutterstock
«Αυτοί που σχεδίασαν αυτόν
τον πόλεμο θέλουν μόνο ένα
πράγμα – να παραμείνουν για
πάντα στην εξουσία, να ζουν σε
πομπώδη κακόγουστα παλάτια,
να πλέουν σε γιοτ συγκρίσιμα
σε χωρητικότητα και κόστος με
ολόκληρο το ρωσικό ναυτικό,
απολαμβάνοντας απεριόριστη
εξουσία και πλήρη ατιμωρησία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «παίζουν με τη φωτιά», προειδοποίησε
σήμερα το Πεκίνο, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο
Μπάιντεν ότι η Ουάσιγκτον θα υπερασπιστεί την Ταϊβάν
στην περίπτωση που η Κίνα επιχειρήσει να την καταλάβει.

κ. Πούτιν και περιλαμβάνει το
ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών,
όπου εργαζόταν για 20 χρόνια.
«Ρώσοι διπλωμάτες ήταν
συνένοχοι στο να φαίνεται ότι
ο κ. Πούτιν θα μπορούσε να
πετύχει μια εύκολη νίκη
στην Ουκρανία», τόνισε.

τις παρουσιάσαμε σαν να ήταν
όλα υπέροχα», υπογράμμισε.
«Αντί να παρουσιάζουμε τη
δική μας ανάλυση όσο το
δυνατόν πιο αντικειμενικά
μαζί με τις προτάσεις
μας, συχνά παρουσιάζαμε
πληροφορίες που ήταν βέβαιο
ότι θα άρεσαν», είπε και
πρόσθεσε: «Αυτό ήταν
το βασικό κριτήριο».

«Έκαναν λάθος για
την Ουκρανία, έκαναν λάθος
για τη Δύση, βασικά τα
έκαναν όλα στραβά», είπε,
αναφερόμενος στην άποψη του
Κρεμλίνου για τον κόσμο πριν
από την εισβολή.

Επισήμανε ότι ενώ πίστευε
πως ήταν μειοψηφία μεταξύ
των Ρώσων διπλωματών για
την αντίθεσή του στον πόλεμο,
δεν ήταν μόνος. Γνώριζε
αρκετούς διπλωμάτες που είχαν
παραιτηθεί αθόρυβα μετά την
έναρξη του πολέμου. Οι ΝΥΤ
σημειώνουν ότι αυτό είναι
δύσκολο να επιβεβαιωθεί σε
αυτή τη φάση.

«Εμείς οι διπλωμάτες του
Υπουργείου Εξωτερικών
φταίμε και για αυτό, που δεν
διαβιβάσαμε τις πληροφορίες
που θα έπρεπε να έχουμε, που
τις εξομαλύναμε και

«Υπάρχουν άνθρωποι -όχι
λίγοι- που σκέφτονται όπως
εγώ», είπε και πρόσθεσε: «Αλλά
οι περισσότεροι, νομίζω,
εξακολουθούν να βρίσκονται
εγκλωβισμένοι σε αυτή

την προπαγάνδα που
δέχονται και που, εν μέρει,
δημιουργούν».
Υπογράμμισε ότι αυτό που
τον ενόχλησε περισσότερο στο
χώρο εργασίας του, μετά την
εισβολή, ήταν η αδιαφορία
με την οποία ορισμένοι από
τους συναδέλφους του Ρώσους
διπλωμάτες κουβέντιασαν για
πιθανά πυρηνικά χτυπήματα
κατά της Δύσης.
«Νομίζουν ότι αν χτυπήσεις
κάποιο χωριό στην Αμερική με
πυρηνικά, τότε οι Αμερικανοί
θα φοβηθούν αμέσως και θα
τρέξουν να ζητήσουν έλεος
στα γόνατά τους», είπε ο κ.
Μποντάρεφ, περιγράφοντας
τα σχόλια των συναδέλφων του.
«Αυτό πιστεύουν πολλοί από
τους ανθρώπους μας και
φοβάμαι ότι αυτή είναι
η γραμμή που περνούν προς
τη Μόσχα», παρατήρησε.
Πηγή:Kathimerini.gr

«Βόμβα» στη Βοσνία: Οι Σερβοβόσνιοι
ζητούν διάλυση της χώρας
Από Zoran Radosavljevic
May 24, 2022
«Ήρθε η ώρα να προσπαθήσουμε για άλλη μια φορά να
ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό ειρηνικής διάλυσης στη Βοσνία
Ερζεγοβίνη», είπε, προσθέτοντας ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτή
η διαδικασία, όλοι θα μπορούσαν «να ζήσουν ειρηνικά».
[Shutterstock/Alexandros Michailidis]
Ο Σερβοβόσνιος Μίλοραντ Ντόντικ, μέλος της τριμερούς προεδρίας
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που εκπροσωπεί την Σερβική Δημοκρατία,
ζήτησε «ειρηνική διάλυση» της χώρας, λέγοντας ότι δεν έχει μέλλον.
Ο Ντόντικ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφράσει αποσχιστικές
απειλές την τελευταία δεκαετία, μίλησε σε δημοσιογράφους
στη Μπάνια Λούκα, την πρωτεύουσα της Σερβικής Δημοκρατίας,
μία από τις δύο αυτόνομες οντότητες της Βοσνίας, μαζί με
την Ομοσπονδία Βοσνίων και Κροατών.
Ο Ντόντικ παραπονέθηκε για τις προσπάθειες των Βόσνιων,
οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Σλάβοι Μουσουλμάνοι,
να κυριαρχήσουν στους Σέρβους και τους Κροάτες, τις οποίες
περιέγραψε ως «μουσουλμανικό εθνικισμό».

Τουρκική «καταιγίδα της ερήμου»:
450 αεροπορικές επιδρομές
στην βόρεια Συρία – 50.000 Στρατός
εισβάλλει στη χώρα
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30-05-2022
Ξεκινά το νέο δράμα των Κούρδων
Τουρκική «καταιγίδα της ερήμου»
ξεκίνησε πριν λίγες ώρες με την
τουρκική Αεροπορία και την τουρκική
ρομποτική Αεροπορία (UAV) να
πλήττουν 450 στόχους στο έδαφος
της βόρειας και βορειοανατολικής
Συρίας υπό το φως μιας αποκάλυψης
που σίγουρα, αν ισχύει αποτελεί
είδηση: Η Τουρκία έχει εντοπίζει
μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου στη
νοτιοανατολική επικράτειά της, δηλαδή
στις περιοχές των Κούρδων!

«Ήρθε η ώρα να προσπαθήσουμε για άλλη μια φορά να
ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό ειρηνικής διάλυσης στη Βοσνία
Ερζεγοβίνη», είπε, προσθέτοντας ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτή
η διαδικασία, όλοι θα μπορούσαν «να ζήσουν ειρηνικά».

Οι Τούρκοι κτύπησαν αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, καυσίμων, διοικητικά κέντρα και κέντρα
εκπαίδευσης των Κούρδων του SDF και ήδη έχουν παρατάξει μια τεράστια στρατιά 50.000 προσωπικού
(δύο τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες, πέντε μηχανοκίνητες, μία Ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων και πολλές
ανεξάρτητες μονάδες συνοριακών φρουρών).

Ο πόλεμος της Βοσνίας το 1992-95 ξεκίνησε όταν οι Σέρβοι
αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της χώρας από
τη Γιουγκοσλαβία και δημιούργησαν το δικό τους
«εθνοκαθαρισμένο έδαφος».

Το Til Temir, η Ain Issa, ο αυτοκινητόδρομος M4, Til Rifat, Shehba, Qamishlo, Derik και Kobanê
βάλλονται ανηλεώς.

Η ειρηνευτική συμφωνία του 1995 δημιούργησε τη Βοσνία
Ερζεγοβίνη ως μια χαλαρή ένωση των δύο οντοτήτων, με αδύναμη
κεντρική κυβέρνηση και δυσκίνητες δομές σε όλα τα επίπεδα.
Ο Ντόντικ, στον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση έχει
επανειλημμένα επιβάλει κυρώσεις για υπονόμευση
των ειρηνευτικών προσπαθειών και του κράτους δικαίου, είναι
ένθερμος υποστηρικτής της Μόσχας και αρνήθηκε να εγκρίνει
την ένταξη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στις διεθνείς κυρώσεις.
Η χώρα πρόκειται να διεξάγει γενικές εκλογές στις 2 Οκτωβρίου,
παρά τις διαμαρτυρίες των Κροατών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι
ο ισχύων εκλογικός νόμος στρέφεται εναντίον τους ως η μικρότερη
από τις τρεις εθνοτικές ομάδες.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις
από την 96η ημέρα ρωσικής εισβολής
Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών συνοπτικά

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει την πίεσή τους στις
πόλεις του Ντονμπάς που παραμένουν ελεύθερες, καθώς
αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα της Μόσχας
σύμφωνα και με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι
Λαβρόφ.
Ακολουθεί μια σύντομη σύνοψη των εξελίξεων τις
τελευταίες ώρες:
•
Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο
ακολούθησαν την πρώτη επίσκεψη του Ουκρανού
προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Ουκρανίας την Κυριακή. Αρκετές εκρήξεις
συγκλόνισαν την πόλη.
•
Ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι τα ρωσικά βλήματα
έχουν καταστρέψει όλες τις κρίσιμες υποδομές στην πόλη
του Σεβεροντονέτσκ, στην περιφέρεια του Λουχάνσκ,
γύρω από το οποίο, όπως και το Λισιχάνσκ,
επικεντρώνονται οι μάχες τα τελευταία 24ωρα.
•
Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τα κρίσιμα σημεία
του Μπαχμούτ και το Σολεντάρ, μεταξύ Σεβεροντονέτσκ
και Λισιχάνσκ, ενώ κατέστρεψαν ένα μεγάλο ουκρανικό
οπλοστάσιο στο Κρίβιι Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία
σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣΣ.
•
Στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τη Δευτέρας
αναμένεται να συζητηθούν οι νέες κυρώσεις κατά
της Μόσχας και κυρίως η προοπτική επιβολής εμπάργκο
στο ρωσικό πετρέλαιο.
•
Η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες
αποστέλλουν πρόσθετο στρατιωτικό εξοπλισμό στην
Ουκρανία, ενώ η Σεούλ ανέφερε ότι ο Καναδάς ζήτησε
από τη Νότια Κορέα να αποστείλει συμπληρωματικές
προμήθειες βλημάτων πυροβολικού.
•
Η ουκρανική αντεπίθεση στα νότια συνεχίζεται,
με το γενικό επιτελείο να κάνει λόγο για εδαφικά κέρδη
στην κατεύθυνση της κατεχόμενης Χερσώνας.
Ουκρανικές πηγές κάνουν λόγο για προέλαση άλλων
οκτώ χιλιομέτρων με διάσπαση του ρωσικού μετώπου
στην περιοχή του Μπερισλάβ.
Πηγή: Kathimerini.gr

Η είδηση περί «προστασίας πετρελαϊκών πηγών» προκαλεί έκπληξη, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα
από την Άγκυρα.Τώρα οι πληροφορίες μιλάνε για εντοπισμό κοιτασμάτων στις επαρχίες Mardin
(κομητεία Nusaybin) και το Sirnak.
Μπορούν να αντισταθούν οι Κούρδοι του SDF; Δύσκολο αλλά όχι απίθανο: Έχουν δεχθεί ενισχύσεις
από την κυβέρνηση της Δαμασκού σε υλικό, αλλά οι Τούρκοι είναι ήδη εκεί εδώ και χρόνια και απλά
τώρα πάνε να «καθαρίσουν» του παιχνίδι.
Ελπίζουμε οι Κούρδοι να έχουν κάτι καλύτερο να πετάξουν στα τουρκικά τεθωρακισμένα από τις πέτρες
που τους πετούν στην φωτό από την προηγούμενη εισβολή.
Τους αρκούσε το 10% που έδωσαν οι δυτικοί στους Ουκρανούς για να πετάξουν οριστικά εκτός Συρίας
τον Τούρκο. Αλλά…
Ain al-Arab, Manbij, Tell Rifat, Zour Maghar, ανατολική περιοχή του Χαλεπίου και διάφορες άλλες
πόλεις είναι τα πεδία όπου θα εκτυλιχθεί το νέο δράμα των Κουρδων.
Στόχος η δημιουργία τουρκικής ζώνης ελέγχου βάθους 30 χιλιομέτρων (18 μίλια) σε όλο το μήκος των
συνόρων με τη Συρία με την πλήρη εκκαθάριση των κουρδικών ένοπλων ομάδων και έλεγχος σε βάθος
50 χλμ. όλων των κινήσεων Κούρδων και Σύρων.
Σε αυτές τις περιοχές θα προωθηθούν τα τέσσερα εκατομμύρια Σύρων που βρίσκονται σήμερα ως
πρόσφυγες στη Τουρκία και θα αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής.
Μόνο στην περιοχή της βόρειας Συρίας, κοντά στην Αφρίν προωθήθηκαν σήμερα τρεις ίλες αρμάτων
μάχης Μ60Τ, TOMA AIFV, αυτοκινούμενα πυροβόλα Firtina κλπ.
Πηγή:pronews.gr

Μακελειό Βρετανών και Αμερικανών μισθοφόρων έξω
από το Χάρκοβο σε ρωσική ενέδρα: Βίντεο που κόβει
την ανάσα
29-05-2022
Μια αποτυχημένη επίθεσή τους σε ρωσικό
όχημα προκάλεσε ρωσική «κόλαση»
Ρώσοι πέφτουν σε ενέδρα Αμερικανών και
Βρετανών μισθοφόρων που βάλλουν με
αντιαρματικό όπλο «Matador» σε τροχοφόρο
ΤΟΠΜ BΤR-80, το οποίο παραδόξως δεν
καταστράφηκε (μάλλον η γωνία βολής δεν
ήταν σωστή) και το αποτέλεσμα ήταν να
ξεσπάσει σκληρή μάχη στην οποία συμμετείχε
και ο 30χρονος Μπεν Γκραντ, πρώην μέλος
των βρετανικών ειδικών δυνάμεων γιος της
βουλευτού των Βρετανών Συνητηρητικών,
Έλεν Γκραντ.
Ο Γκραντ υποστηρίζει ότι περίπου οκτώ Ρώσοι στρατιώτες φέρεται να σκοτώθηκαν στην επίθεση, ενώ
χάθηκε σχεδόν όλη η βρετανο-αμερικανική ομάδα μισθοφόρων μέσα στην κόλαση που ακολούθησε
“Η 15μελής μονάδα μου, αποτελούμενη από Βρετανούς και Αμερικανούς εθελοντές και δύο Ουκρανούς
μεταφραστές, προετοιμαζόταν για μια επίθεση σε έναν ρωσικό στόχο κοντά στο Χάρκοβο όταν πέσαμε
σε ενέδρα. Προσπαθούσα να σύρω έναν τραυματία δικό μας, ενώ υπήρχουν επιθετικά ελικόπτερα από
πάνω και άρματα μάχης που βάλλουν μέσα στο δάσος. Ήταν εξωπραγματικό – δεν έχω ξαναζήσει κάτι
τέτοιο στη ζωή μου» δηλώνει στην βρετανική εφημερίδα Telegraph.
Mια βολή από ρωσικό αντιαρματικό βλήμα άνοιξε το πόδι του Άρθουρ, που ήταν δίπλα μου. Το μισό
του πόδι χάθηκε. Προσπαθώ να δώσω τις πρώτες βοήθειες στη μέση της μάχης ενώ υπήρχαν Ρώσοι
που πυροβολούν πάνω εμείς και γύρω μας είναι τόσο δύσκολο». Ο Άρθουρ, 42 ετών, από το Στόουκον-Τρεντ του Στάφορντσαϊρ, είπε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προχωρήσαμε στην επίθεση.
Κτυπήσαμε με ένα αντιαρματικό τις θέσεις τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ήμουν στο έδαφος και
ξεκίνησε η κόλαση. Οι Ρώσοι μας είχαν εντοπίσει με ένα UAV κι έρχονταν από παντού. Ένα από τα
παιδιά ήρθε σε μένα…. Ήταν βασανιστικός πόνος, με εισερχόμενα πυρά, πυροβολικό, Θυμάμαι τους
τύπους να με αρπάζουν λέγοντας: «Πάμε, πάμε». Συναντήσαμε έναν γιατρό, με βοήθησε, μου έδωσε
μορφίνη. Δεν θυμάμαι πολλά. Θυμάμαι ότι με έβαλαν σε φορείο το τελευταίο χιλιόμετρο. Με έβγαλαν,
φίλε, με έβγαλαν.
Ήμουν πραγματικά τυχερός στο τέλος της ημέρας. Τόσοι πολλοί άνδρες δεν επέστρεψαν εκείνη
την ημέρα».
Πηγή: pronews.gr
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ΠΟΙΗΜΑ

ΝΑ ΧΑ
Να ‘ χα δυο καρδιές για να σου χάριζα
Δυο ζωές για να ζήσεις εσύ
Ευτυχία , ελπίδα να σου ‘δινα
και ανάσες να παίρνεις πνοή.
Να ‘ χα γέλιο αθώο , περήφανο
μες στα χείλη σου να τ’ ακουμπώ.
Να σου έστρωνα δρόμους με όνειρα
για να φτάνεις σε κάθε βουνό.
Να ‘χα θάρρος με πείσμα ατίθασο
να το φέρω σε σένα κρυφά ,
με αυτό να παλέψεις τα άγρια
και να κάνεις τα λάθος σωστά.
Να ‘χα πλούτη παλάτια , αμύθητα
και βασίλειο πρώτο στη γη
Μα στα χέρια μου έχω το τίποτα...
Μια αγάπη μονάχα αγνή...
Σου τη δίνω να έχεις ορίζοντα
Όταν άλλοι δεν έχουν ψυχή...
Με αυτή να πατήσεις στα θέλω σου.
Να χορτάσεις τα πάντα εσύ...
Χριστίνα Γαλιάνδρα

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.

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.
•
Με το χαμόγελο ήρθες και Μαζί με τα φιλιά, τους όρκους
με το χαμόγελο έφυγες.
και τα χάδια σου και κάθε
Χίλιους πόνους και χίλιους
πέτρα που θα βρίσκω να στην
θανάτους έζησα.
πετάω φτύνοντας.
•

•
Ξημέρωνε νύχτωνε και
βαριανάσαινα.
Χωρίς ύπνο.
Χωρίς φαί.
Χωρίς τίποτα.
Και σου λένε πως όλες οι
ελπίδες του κόσμου φέρνουν
χαρά.
•

•
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..

Δεν ξέρω για τις άλλες,

Μπόνι και Κλάιντ: Η απροσδόκητη αλήθεια για τους διασημότερους ληστές τραπεζών
23 Μαΐου 1934

Photo AP
Αστυνομικοί του Τέξας και
της Λουϊζιάνα «γαζώνουν» με
περισσότερες από 130 σφαίρες
τους περιβόητους εγκληματίες
Μπόνι Πάρκερ και Κλάιντ
Μπάροου.
Η Μπόνι Πάρκερ γνώρισε τον
Κλάιντ Μπάροου στο Τέξας,
όταν εκείνη ήταν 19 ετών και
ο σύζυγός της (είχε παντρευτεί
σε ηλικία 16), ήταν στη φυλακή
για φόνο. Λίγο μετά τη γνωριμία
τους, ο Μπάροου μπήκε και
εκείνος στη φυλακή για ληστεία.
Η Πάρκερ τον επισκεπτόταν
καθημερινά και έβαλε κρυφά
στη φυλακή ένα όπλο για να
τον βοηθήσει να δραπετεύσει.
Σύντομα, όμως, τον έπιασαν στο
Οχάιο και τον έστειλαν ξανά στη
φυλακή.

της Μεγάλης
Ύφεσης στην
Αμερικήαπέκτησε
γρήγορα
θαυμαστές και
διασημότητα.

Όταν ο Μπάροου βγήκε με
αναστολή, το 1932, αμέσως
βρήκε την Πάρκερ και το
ζευγάρι ξεκίνησε την κοινή ζωή
του στο έγκλημα.
Αφότου έκλεψαν ένα
αυτοκίνητο και διέπραξαν
αρκετές ληστείες, η Πάρκερ
συνελήφθη και φυλακίστηκε
για δύο μήνες. Όταν στα μέσα
του 1932 αποφυλακίστηκε,
συναντήθηκε ξανά με τον
Μπάροου και τα επόμενα δύο
χρόνια, η συμμορία, μαζί με
διάφορους συνεργούς, έκαναν
σειρά ληστειών σε τράπεζες και
καταστήματα σε πέντε πολιτείες.
Στα μάτια της αστυνομίας,
ήταν μια αδίστακτη συμμορία
κακοποιών που δεν δίσταζε να
σκοτώσει όποιον βρισκόταν
στον δρόμο της – ιδιαίτερα τους
αστυνομικούς.

Η φήμη τους
ενισχυόταν από
το γεγονός ότι
η Μπόνι ήταν
γυναίκα, κάτι
που δεν είναι
συνηθισμένο
στις τάξεις των
κακοποιών,
αλλά και
από τις
φωτογραφίες
που τραβούσαν
μαζί, τις οποίες
ανακάλυψε και
δημοσιοποίησε
η αστυνομία.
Η ιστορία
Το ευρύ κοινό μπορεί να
θεωρούσε τους Μπόνι
και Κλάιντ επικίνδυνους
εγκληματίες, όμως παράλληλα
είχε και μια ρομαντική εικόνα
για αυτούς, αφού τους έβλεπε
σαν λαϊκούς ήρωες, σαν άλλους
Ρομπέν των Δασών που έκλεβαν
από τους «κακούς» πλούσιους.
Ένα νεαρό, ελκυστικό και
ερωτευμένο ζευγάρι που τα
έβαζε με την αστυνομία και
τις τράπεζες -ίσως τους πιο
μισητούς θεσμούς της εποχής

των δύο ρομαντικών
ηρώων έγινε πιο γνωστή
έπειτα από την επιτυχία
της ταινίας του 1967
Μπόνι και Κλάιντ, με
την Φέι Νταναγουέι και
τον Γουόρεν Μπίτι στους
πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Όταν σκοτώθηκαν σε
ενέδρα της αστυνομίας,
θεωρούνταν υπεύθυνοι
για 13 θανάτους, μεταξύ
αυτών και 9 αστυνομικών.
Παρότι ήταν γνωστοί ως
ληστές τραπεζών, οι Μπόνι
και Κλάιντ είχαν ληστέψει
πολύ περισσότερα μικρά
μαγαζιά και βενζινάδικα.
Συχνά, η λεία τους δεν
ήταν παρά 5 ή 10 δολάρια.
Όσο για τις ληστείες
τραπεζών, με δεδομένο
ότι μιλάμε για την εποχή
της Μεγάλης Ύφεσης, δεν
πήγαιναν πάντα όπως τις
φανταζόταν το ζευγάρι.
Οι διαθέσιμες
πληροφορίες λένε
ότι σε καμία από τις
ληστείες τους η λεία
δεν ξεπέρασε τα 1.500
δολάρια. Μάλιστα, μια
φορά, η συμμορία τους
επιχείρησε να ληστέψει
μια τράπεζα απλά για
να διαπιστώσει ότι αυτή
είχε χρεοκοπήσει μία
εβδομάδα νωρίτερα.
moneyreview.gr
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Ζητείται δασκάλα/ δάσκαλος
Ζητείται δασκάλα/ δάσκαλος για
το ελληνικό σχολείο της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ:
4541 Boundary Rd
Vancouver
BC V5R 4N4

For Immediate Release

Απαραίτητη η κατοχή work permit ή
Καναδική υπηκοότητα.
Υπάρχουν δυο θέσεις :
α). για μαθητές δημοτικού σχολείου.
β) για παιδιά προνηπιακής ηλικίας ,
( κατοχος ECE )
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
στείλουν τα βιογραφικά τους στο σχολείο :
greekschoolstnicholas.dimitri@ gmail.com
Chrysoula Gonidakis (604) 808-3235
School Committee.
The Greek school of the Greek Orthodox
Community of East Vancouver has the
following positoins available:

Greek Heritage Month returns in June with a street festival,
art showcase, and live comedy
Greek Day on Broadway caps off program from the Hellenic Canadian Congress of BC
MAY 27, 2022 (VANCOUVER, CANADA) — The Hellenic Canadian Congress of BC is thrilled to
announce the lineup for Greek Heritage Month, which takes place in-person from June 3–26, 2022.
The month-long program celebrates traditional Greek art, culture, food, and history, bringing together
the Hellenic diaspora with diverse audiences from across the Lower Mainland. Celebrations will close
with Greek Day on Broadway, one of Vancouver’s largest street festivals, on June 26.

1) Greek teacher for elementary school
2) Greek preschool teacher with ECE

“Since they first settled in Vancouver more than 100 years ago, the Greek community has brought many
rich traditions from Greece,” says George Diamantopoulos, president of the Hellenic Canadian
Congress of BC. “We’re honoured to be able to share our heritage with others and are excited to bring
back the celebrations of Greek Heritage Month this year.”

Candidates need to have Canadian citizenship or valid work permit.
Please email resumes to our school
account:
greekschoolstnicholas.dimitri@ gmail.com
Or drop off/ mail to our office:
Greek Orthodox
Community of East Vancouver

Greek Heritage Month began with the inception of Greek Day on Broadway, which was first established
in 1974. The event pays homage to Panigyri, a centuries-old festival traditionally organized by Greek
villages to celebrate their patron saint. Villagers would thank the patron saint for their benevolence by
gathering to eat, sing, and dance in their honour. It is a celebration of life that inspires a sense of wellbeing and togetherness. The local iteration of Greek Day on Broadway embodies this tradition with live
performances and booths that highlight local restaurants, businesses, and non-profit organizations.

4541 Boundary Rd
Vancouver
BC
V5R 4N4

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΝΑΔΑ
κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΗΝ Β.Κ
Ο Σεβασμιώτατος κ. Σωτήριος επισκέφθει τις
κοινότητες στην Βρετανική Κολομβία από
13 Μαϊου 2022 έως 23 Μαϊου 2022 μετά από
απουσία τριών ετών λόγω του Κορονοϊού.
Το Σάββατο 14 Μαϊου 2022, λειτούργησε
στην Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία
της Υπαπαντής στην Βικτώρια.
Κυριακή 15 Μαϊου 2022, λειτούργησε
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
και ακολούθησε γεύμα προς τιμήν του
και το βράδυ είχε δείπνο με το Διοικητικό
Συμβούλιο του Αγίου Γεωργίου.
Δευτέρα 16 Μαϊου 2022, είχε γεύμα με
τις κυρίες των Φιλοπτώχων των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου.
Τρίτη 17 Μαϊου 2022, επισκέφθηκε
τον πατέρα Δημήτριο Παρτσάφα και το
μεσημέρι είχε συνάντηση με τους ιερείς.
Το βράδυ ήταν καλεσμένος για φαγητό
στο σπίτι της Γενικής Προξένου της Ελλάδας
στο Βανκούβερ, κας Ελένης Γεωργοπούλου.
Τετάρτη 18 Μαϊου 2022, επισκέφθηκε το
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
στο Βανκούβερ.
Πέμπτη 19 Μαϊου 2022, γευμάτισε με
τους Άρχοντες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και το βράδυ είχε συνάντηση
με την νεολαία.
Παρασκευή 20 Μαϊου 2022, είχε Μεγάλο
εσπερινό στην εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σούρεη.
Σάββατο 21 Μαϊου 2022, λειτούργησε
στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης και ακολούθησε γεύμα.
Κυριακή 22 Μαϊου 2022, λειτούργησε
στην εκκλησία των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου, ακολούθησε γεύμα.
Το βράδυ δείπνησε με την οικογένεια
Στασινόπουλου.
Δευτέρα 23 Μαϊου 2022, αναχώρησε για
τον ανατολικό Καναδά.

Since the first Greek Day, the Hellenic Canadian Congress of BC has created additional programming to
further share traditional and contemporary aspects of Hellenic culture. The aim of Greek Heritage
Month is to remember the past, while celebrating the future.
A highlight in this year’s program is Golf with the Gods, the Congress’s first-ever charity golf tournament
that will benefit the BC Children’s Hospital Foundation. Other events include an art showcase, an
educational lecture on the history of ancient Greece, the inaugural Vancouver Greek Film Festival, a
comedy show by world-renowned performer Basile, a ceramics workshop, and Greek Day on
Broadway.
For more information, visit www.greekheritagemonth.com.
Greek Heritage Month Events:
June 3 at 1pm | Golf with the Gods: Charity Golf Tournament
Mayfair Lakes Golf and Country Club at 5460 No. 7 Road, Richmond
The first-ever charity golf tournament hosted by the Hellenic Canadian Congress of BC and its charitable
arm, the Hellenic Canadian Federation of BC Charitable, Cultural, & Educational Foundation. The event
will benefit the BC Children’s Hospital Foundation.
More information at www.golfwiththegods.com.

Μύκονος: Η αστακομακαρονάδα τους βγήκε «ξινή»
Τουρίστριες αποφάσισαν να μιλήσουν σε βρετανική εφημερίδα για τις τιμές στη Μύκονο.
TANEA Team25 Μαΐου 2022
Η Μύκονος συνεχίζει να απασχολεί εντός αλλά και εκτός συνόρων. Αιτία και πάλι μια
καταγγελία για χρέωση σε εστιατόριο που χαρακτηρίζεται εξωφρενική.
Δεύτερη καταγγελία μέσα σε λίγες μέρες για μαγαζί στη Μύκονο το οποίο όπως αναφέρει
η βρετανική Daily Mail, χρεώνει «χρυσό» τα πιάτα του και ακολουθεί μία επιθετική τακτική
όταν ο πελάτης διαμαρτύρεται.
Συγκεκριμένα μετά από τα καβουροπόδαρα, η 43χρονη Σέριλ δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι
η παρέα των φίλων της παραπλανήθηκε, εκφοβίστηκε και εξαπατήθηκε ώστε να πληρώσει
1.536 ευρώ για φαγητό που δε δικαιολογούσε αυτή την εξωφρενική τιμή.
Η τουρίστρια και η παρέα της παρήγγειλαν ένα πιάτο καλαμαράκια, μια αστακομακαρονάδα,
μια σαλάτα και ένα ψωμί σε διαβόητο εστιατόριο στον Πλατύ Γιαλό.
Η μητέρα δύο παιδιών είπε ότι η παρέα επισκέφθηκε το γραφικό νησί στις 3 Μαΐου και
η πρώτη τους βραδιά καταστράφηκε αφού ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού και το προσωπικό
του εστιατορίου τους στρίμωξαν όταν τόλμησαν να αμφισβητήσουν τον αστρονομικό
λογαριασμό.
«Όλοι οι άνδρες στο εστιατόριο σηκώθηκαν και μας περικύκλωσαν, ήταν τουλάχιστον πέντε,
σχεδόν μας έκλεισαν την είσοδο. Ήταν μια πολύ, πολύ τρομακτική κατάσταση γιατί ήμασταν
έξι γυναίκες που μας περικύκλωναν πέντε άνδρες», δήλωσε η γυναίκα.
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ΠΕΝΘΗ

ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΛ
1948-2022

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 18 Απριλίου
2022, ο ΑΛΕΞΗΣ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ, γιός
του Στυλιανού και Βέρας Αγγελομάτη. Πήγε
στο δημοτικό σχολείου του Queen Elizabeth
Elementary & Lord Byng High School. Πήρε
το Μάστερ δασκάλου στο UBC.
Οι μαθητές του τον αγαπούσαν που έφερνε το
σκύλο του στο σχολείου και είχε πάντα στο
αυτί του ένα μολύβι. Είχε μια συμπεριφορά
ανορθόδοξη διδασκαλίας και τον αγαπούσαν
οι μαθητές του. Ήταν ερασιτεχνικός πυγμάχος και είχε πάρει πολλά
έπαθλα, στο σαράντα του σταμάυησε την πυγμαχία και έγινε
διαιτητής. Τα Καλοκαίρια ο Αλέξης ήταν στην Ελλάδα να δεί τους
συγγενείς του.
Το τρισάγιο έγινε στις 28 Απριλίου 2022 στο Pleasant Funeral Home
in Vancouver.
Ευχόμαστε στους συγγενείς και φίλους του θερμά συλλυπητήρια.
ΓΝΗΣΙΟΣ JANET
1939-2022
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 25 Απριλίου
2022, η JANET ΓΝΗΣΙΟΣ. Γεννήθηκε
στο Wakefield England το 1939. Ήρθε στο
Βανκούβερ το 1959 και γνώρισε τον συντροφό
της Νικόλα Γνήσιο, που δουλεύανε μαζί στο
Ξενοδοχείο Βανκούβερ. Παντρεύτηκαν στις 14
Οκτωβρίου 1961, απέκτησαν τέσσερα παιδιά,
την Πατρίτσια, Τοτ, Νοτα, Gelly και ήταν
πολύ ευτυχισμένοι. Hταμέλη στην Ελληνική
Κοινότητα Βανκούβερ. Στη Φιλόπτωχο και
στην ΑΧΕΠΑ στις Θυγατέρες της Πηνελόπης.
Η κηδεία της έγινε στο Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 5 Μαϊου 2022.
Στα παιδιά της και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
GLADWIN ALIKI DESPINA
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29 Απριλίου 2022,
η ΑΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ GLADWIN, (nee Liaskas). ‘Ηταν κόρη του Γιώργου και Καλιόπης
Λιάσκα. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου την Πέμπτη 5 Μαϊου 2022.
Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια σε όλους
τους συγγενείς.

ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (Paul)
1929-2022
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 3 Μαϊου 2022, ο
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΦΕΑΣ. Η κηδεία του έγινε
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 18 Μαϊου
2022 και η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο
Gardens of Gethesmani, Surrey B.C.
Στην σύζυγό του Θεονία, στα παιδιά του
Jimmy (Nancy), Regas (Ramona), and Hellen.
Στα εγγόνια του Pavio, Athena, Demetri,
Alexi, Zoe and Nicolas, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

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

Πόλεμος νεύρων
από τους Ιρανούς
με την κατάληψη
των τάνκερ: Aγωνία
για την τύχη
των ναυτικών
30-05-2022
Σε πόλεμο νεύρων από
την πλευρά της ιρανικής
κυβέρνησης εξελίσσεται
η κατάληψη των δύο ελληνικών
δεξαμενόπλοιων στον Περσικό
Κόλπο.
Πάνω στα πλοία παραμένουν
ομάδες φρούρησης 7 με 8
ενόπλων.
Γεμάτοι αγωνία, οι συγγενείς
των Ελλήνων ναυτικών
περιμένουν την στιγμή που
οι άνθρωποι τους θα
επιστρέψουν στην Ελλάδα:
“Καταφέραμε και μιλήσαμε
χθες το απόγευμα με το γιο
μου. Μας είπε ότι είναι καλά,
τους αφήνουν ελεύθερα να
κυκλοφορούν μέσα, να κάνουν
τις εργασίες τους.
Περιμένουν κάποια ενημέρωση
από οπουδήποτε” τόνισε
στην ΕΡΤ η μητέρα
του 28χρονου ναυτικού.
“Ελέγχουν το πλοίο, δεν
το αφήνουν να φύγει και
περιμένουν να μάθουν
τι ακριβώς θα γίνει αν θα φύγει
το βαπόρι ή θα μείνει για να
πάρουν το φορτίο.
Από το υπουργείο μέσω ενός
φίλου που μίλησε με τον κ. Πλακιωτάκη μας είπαν ότι έχουν
κάνει τα απαραίτητα διαβήματα”
δήλωσε ο πατέρας ενός εκ
των Ελλήνων ναυτικών.
Επικοινωνία με την σύζυγο του
Κύπριου ναυτικού που τελεί
υπό ομηρία στο Ιράν είχε ο
υφυπουργός Ναυτιλίας
της Κύπρου:
“Υπάρχει επικοινωνία
της οικογένειας μαζί του και
φαίνεται να είναι καλά
στην υγεία του. Τα διαβήματα
από το κυπριακό υπουργείο
Εξωτερικών είναι έντονα &
συνεχή“.
Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση οι
Ιρανικές αρχές έδωσαν εντολή
στους πλοιάρχους του Prudent
Warrior και Delta Poseidon να
κατευθυνθούν στο λιμάνι του
Μπαντάρ Αμπάς στη νότια ακτή
του Ιράν.
ΠΗΓΗ: ertnews.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

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

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

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

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

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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Greek Heritage Month returns in June with street festival,
Art showcase, and live comedy
Greek Day on Broadway caps off program from the Heritage
Canadian Congrees of BC.

A NOVEL BY
TMWILSON
CLAUDIA

seasonings

All purpose
seasoning Salt
no msg added

Try greko lemon
for perfect
Greek Lemon Roast
Potatoes

Find our newest seasonings at
•Euro Fine Food
•Greco’s Speciality
•Parthenon Market
•Renzullo’s European Deli
•Cioffi’s Meat Market
•Fresh St Market
•Lynn Valley Meats

Grill using
Vancity grind
a delicious
steak salt

Like and follow us on

Our seasonings, are always in season

Congratulations on your graduation Ava!
Our gorgeous Ava,
(our daughter in law
Mavra’s sister) meets
the Prime Minister
of Greece Mitsotakis
at a private reception.
The PM was the
commencement
speaker at Boston
College’s graduation. Mitsotakis’
son, Constantine
and Ava were in the
same class and in the
Hellenic Society of
Boston College.
Congratulations on
your graduation Ava!
The young lady is AVA GIATRAS. She is Mavra’s sister.
Mavra is my daughter in law married to my son Vasilis.
They are from Boston.
Lizette Pappas
ΓΝΩΜΗ - OPINION
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