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Πόλεμος στην Ουκρανία: Μάχες σε Κίεβο,
Χάρκοβο και Μαριούπολη – «Έπεσε»
η Χερσώνα – Όλες οι καταιγιστικές εξελίξεις
Τρόμος από τους συνεχείς βομβαρδισμούς - 7η μέρα εχθροπραξιών

Τζο Μπάιντεν: Πιο απομονωμένος
από ποτέ ο Βλ. Πούτιν Δικτάτορα
αποκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο
ο Αμερικανός ομόλογός του

Για 7η μέρα συνεχίζεται
ο πόλεμος στην Ουκρανία με
τον ουκρανικό λαό να βιώνει
δραματικές ώρες.
Η ρωσική πίεση αυξάνεται
για κατάληψη του Κιέβου,
της Μαριούπολης και του
Χάρκοβο με τις πληροφορίες
να αναφέρουν ότι η Χερσώνα
είναι στα χέρια των Ρώσων
από τα ξημερώματα της
Τετάρτης. Αερομεταφερόμενες
μονάδες της Ρωσίας
εισέβαλαν τις πρώτες πρωινές
σήμερα Τετάρτη (2/3) στη

Χαρκίβ, ανακοίνωσε
ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχη σε εξέλιξη στην πόλη αυτή της ανατολικής
Ουκρανίας.

Ειδικότερα, ο ρωσικός στρατός έχει εισβάλει στη Χερσώνα, την ώρα που οι Ρώσοι βομβάρδισαν
το απόγευμα τον πύργο τηλεπικοινωνιών του Κιέβου, με τεράστια έκρηξη να καταγράφεται λίγες
ώρες αργότερα στο Χάρκοβο. Άγνωστο αν όντως πραγματοποιηθούν
την Τετάρτη (2/3) οι νέες διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας, με τον Πούτιν να βάζει
πλαφόν 10.000 ευρώ στις εξαγωγές χρημάτων από τη χώρα.
Οι ρωσικές δυνάμεις, λοιπόν, μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όμως
οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης, ανέφερε ένας σύμβουλος
του υπουργείου Εσωτερικών, ο Βαντίμ Ντενισένκο, μιλώντας στην τηλεόραση.
Νωρίτερα το Κίεβο, με επικοινωνία του Ουκρανού ΥΠΕΞ με τον Κινέζο ομόλογό του, ζήτησε
από την Κίνα να μεσολαβήσει προκειμένου η Ρωσία να σταματήσει τον Πόλεμο.
Σύμφωνα με τη δήλωση που μεταδίδει το reuters, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi
είπε στον Κουλέμπα ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει
στον τερματισμό του πολέμου μέσω της διπλωματίας.
Ολονύχτιες μάχες σε Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη
Ολονύχτιες μάχες έγιναν σε Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη ενώ συνεχίζεται η εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούγονται σε διάφορες γειτονιές του
Κιέβου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη συσκότιση.
Χθες οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χτύπημα στον πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης
με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας.
Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν κοντά σε αεροπορική βάση του Χαρκόβου. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι επλήγη αποθήκη πυρομαχικών. Σύμφωνα δε, με τις μυστικές υπηρεσίες
της Ουκρανίας, στο Χάρκοβο προσγειώθηκε μεγάλη ρωσική δύναμη και υποστηρίζει πως
βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών στρατευμάτων.
Περικυκλωμένη από τις ρωσικές δυνάμεις είναι η Μαριούπολη. Στη Μαριούπολη υπάρχουν 128
τραυματίες στο νοσοκομείο της πόλης, είπε ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκ.
Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αργά τη νύχτα ήχησαν οι σειρήνες
προειδοποιώντας για νέα αεροπορική επιδρομή. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν
στα καταφύγια.
Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ είναι θέμα ωρών να αρχίσει μια επίθεση από
τις ρωσικές δυνάμεις για την κατάληψη της πόλης.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρέσβης Φραγκίσκος Κωστελένος ανέφερε ότι σήμερα θα αναχωρήσει
από την πόλη ένα κομβόι ελλήνων εργαζομένων στο προξενείο, δημοσιογράφων και ομογενών
που επιθυμούν να φύγουν. Η απόφαση εξήφθη μετά την ανακοίνωση από τη ρωσική πλευρά
ότι ανοίγει σήμερα ανθρωπιστικός διάδρομος.
Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στην πόλη της Χερσώνας στα νότια της Ουκρανίας, αλλά
η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει το κτίριο της διοίκησης της πόλης, σύμφωνα με έναν
σύμβουλο του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών.
Πηγή:newsbeast.gr

Φωτ.: Reuters
02.03.2022
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε
ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο
χαρακτήρισε «δικτάτορα», είναι «πιο απομονωμένος
παρά ποτέ», ενώ άρχισε την ομιλία του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο για την «κατάσταση
της ένωσης» καλώντας τα μέλη
του Κογκρέσου να σηκωθούν όρθια για να δείξουν με
αυτόν τον τρόπο ότι «οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό
του ουκρανικού λαού».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον θα
κλείσει την αμερικανικό εναέριο χώρο «σε όλες
τις ρωσικές πτήσεις».
Ακόμη, σημείωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο
Δικαιοσύνης συστήνει ειδική επιχειρησιακή ομάδα για
να καταδιώξει ρώσους «ολιγάρχες» για τα εγκλήματά
τους και ότι οι ΗΠΑ, από κοινού με τους συμμάχους τους
στην Ευρώπη, θα «βρουν και θα κατασχέσουν τα γιοτ
σας, τα πολυτελή διαμερίσματά σας, τα ιδιωτικά σας
αεροσκάφη», όπως είπε απειλητικά απευθυνόμενος σε
δεύτερο πρόσωπο σε κορυφαία στελέχη του ρωσικού
επιχειρηματικού κόσμου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι να στραγγαλίσει την πρόσβαση
της Ρωσίας σε τεχνολογικά μέσα, να υπονομεύσει
την οικονομική της ισχύ και να εξασθενίσει τον στρατό
της τα επόμενα χρόνια.
Ο κ. Πούτιν μπορεί να σημειώσει κέρδη στα πεδία
των μαχών αλλά θα το πληρώσει ακριβά μακροπρόθεσμα, διεμήνυσε.
Αναφερόμενος σε αυτή που περιγράφει ως μάχη
«των δημοκρατιών» εναντίον των «αυταρχικών
καθεστώτων», είπε ότι «οι δημοκρατίες ήταν πιστές
στο ραντεβού» αλλά ο αγώνας θα «πάρει χρόνο».
Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μπάιντεν είπε
ότι το να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός είναι
η κορυφαία προτεραιότητά του, ενώ αναφερόμενος
στην πανδημία, είπε πως θα στείλει σύντομα
στο Κογκρέσο αίτημα για επιπρόσθετη χρηματοδότηση
των αμερικανικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Kathimerini.gr
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Letter to Editor
Parliament’s back. They should prioritize a Just Transition Act.
Dear Editor,
Over the past six months, Canada has experienced unprecedented weather. Devastating wildfires raged across the
west, an unprecedented heat dome killed hundreds in B.C, and thousands of people were left stranded by landslides
induced by mass flooding. At the same time, working people across the country are struggling to get by. The pandemic has left thousands out of work, and hundreds of thousands more are struggling to get by.
We need a response from our government that tackles both these crises — the climate emergency and growing economic inequality — at the scale and speed required.
A necessary first step is for Justin Trudeau to deliver on the Just Transition Act he’s been promising since 2019.
Workers and communities in fossil-fuel dependent regions deserve a real plan for how we will transition to a 100%
renewable energy economy without leaving them behind.
It’s not only possible, but necessary.
We can put tens of thousands to work cleaning up abandoned oil and gas wells, staffing our overburdened hospitals,
and by bringing long-term care for our seniors under public ownership.
It’s time for the Liberal government to demonstrate that they have the political courage to tackle both issues, and get
to work.
Sincerely,
Kimball Finigan
kimball.finigan@gmail.com V5S 1G3

Σήμερα η εκκένωση του Γενικού Προξενίου στη Μαριούπολη
02/03/22
Στις 11 το πρωί θα
πραγματοποιηθεί
η εκκένωση του
Γενικού Προξενείου,
στη Μαριούπολη,
ενώ η πόλη
πολιορκείται
από τις ρωσικές
δυνάμεις. Η πομπή
αυτοκινήτων υπό τον
πρέσβη Φραγκίσκο
Κωστελλένο
αναμένεται να
αναχωρήσει οδικώς
με ιδία μέσα, ενώ
Cars drive past the Mariupol Metallurgical Plant in Marupol (AP Photo/Sergei Grits) σε εξέλιξη βρίσκεται
η επιχείρηση
επικοινωνίας για να ειδοποιηθούν όσοι Έλληνες επιθυμούν να αναχωρήσουν.
Ο προγραμματισμός είναι η πομπή να μετακινηθεί προς την πόλη Ζαπορίζιε και
στη συνέχεια, ανάλογα με τις συνθήκες που θα υπάρχουν προς τα σύνορα με
τη Μολδαβία, όπου θα υπάρχει κλιμάκιο της πρεσβείας Βουκουρεστίου υπό
την Πρέσβη Σοφία Γραμματά για να τους παράσχει κάθε δυνατή αρωγή.
Ο γενικός πρόξενος στη Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης, σύμφωνα με
τις διπλωματικές πηγές, θα παραμείνει στο Γενικό Προξενείο, το οποίο θα συνεχίσει
να λειτουργεί.
Πηγή:ertnews.gr
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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Πόλεμος στην Ουκρανία: Η
Τουρκία έκλεισε
τα Στενά
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Μετά την αναγνώριση

Ουκρανία: Μπαίνει ρωσικός στρατός στο Ντονμπάς,
με διαταγή Πούτιν – Ειρηνευτικές δυνάμεις
σε ετοιμότητα
Αφού υπέγραψε τα διατάγματα για την αναγνώριση των Λαϊκών Δημοκρατιών
του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, διέταξε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις
να μεταβούν σε αυτονομιστικά εδάφη για ειρηνευτικές αποστολές

REUTERS
28.02.2022
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ
Ανταπόκριση Κων/πόλη «Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποιο
αίτημα διέλευσης από τα Στενά. Στο περιβάλλον σύγκρουσης
ειδοποιήσαμε όλες τις παράκτιες και μη παράκτιες χώρες να
μην κάνουν διέλευση των πολεμικών τους πλοίων στη Μαύρη
Θάλασσα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει οποιοδήποτε αίτημα. Εφαρμόζουμε τις διατάξεις της Συνθήκης του Μοντρέ», δήλωσε
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
δήλωσε ότι «αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία
που δίνει στη χώρα μας η Σύμβαση του Μοντρέ με τρόπο που
θα αποτρέψει την κρίση στην Ουκρανία».

TANEA Team 22 Φεβρουαρίου 2022

Ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία σέβεται την εδαφική ακεραιότητα
της Ουκρανίας, ενώ πρόσθεσε ότι θεωρεί απαράδεκτη
την επίθεση της Ρωσίας και πως εκτιμά τον αγώνα του
ουκρανικού λαού. «Σε αυτή τη διαδικασία, η δική μας στάση
είναι σημαντική για εμάς. Η Τουρκία έχει εκπληρώσει και θα
συνεχίσει να εκπληρώνει τις ευθύνες της στους θεσμούς στους
οποίους είναι μέλος, ιδίως στον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την Ε.Ε.»,
σημείωσε.

Δειυκρινίζεται, ωστόσο, πως δεν πρόκειται για εισβολή, αλλά για ειρηνευτικές δυνάμεις της Ρωσίας
στις περιοχές των «λαϊκών δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, την ανεξαρτησία των
οποίων αναγνώρισε ο Πούτιν.

«Λέμε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε την Ουκρανία
ούτε τη Ρωσία. Παρά τα δύο μέτρα και σταθμά στα οποία
είμαστε εκτεθειμένοι, δεν εγκαταλείπουμε την οικονομική και
στρατιωτική μας συμμαχία», είπε.
kathimerini.gr

Πόλεμος στην Ουκρανία – Τσαβούσογλου:
Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στις
κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στην υπογραφή του Βλαντίμιρ Πούτιν του διατάγματος της
αναγνώρισης των περιοχών του Ντονμπάς και ο πρόεδρος της Ρωσίας διέταξε ρωσικά στρατεύματα
να εισέλθουν στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

O Λαβρόφ: Μισθοφόροι από Αλβανία, Κόσοβο
στέλνονται στην Ουκρανία να πολεμήσουν
Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι μισθοφόροι από το Κοσσυφοπέδιο, την Αλβανία και τη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη στρατολογούνται για να μεταφερθούν στο Ντονμπάς και σε άλλα έθνη, προκειμένου να
αποσταθεροποιήσουν τη Ρωσία», είπε συγκεκριμένα.
Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Μόσχας, αλλά οι αναλυτές ανησυχούν
ότι οι ισχυρισμοί αυτού του είδους θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για να αποσταθεροποιήσουν
περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της
Σερβίας, που υποστηρίζεται από τη Ρωσία, και του
Κοσσυφοπεδίου, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.
Παρόμοιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, όπου οι εντάσεις υποβόσκουν μεταξύ των
Κροατών και των Βόσνιων και της σερβικής οντότητας
Republika Sprska.
Μισθοφόροι με μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ
Στο μεταξύ, η πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου Βιόσα
Οσμάνι εξέφρασε την ανησυχία της ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει τη Σερβία, τον στενότερο
σύμμαχό της στην περιοχή, για να αποσταθεροποιήσει τα Δυτικά Βαλκάνια.

Φωτ. REUTERS/ Hamad I Mohammed
01.03.2022
Η Τουρκία δεν προτίθεται να συμμετάσχει στις κυρώσεις
κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως μεταδίδει το Anadolu

Η Οσμάνι έκανε τη δήλωση αυτή στα τοπικά μέσα ενημέρωσης του Κοσσυφοπεδίου μετά τη
συμμετοχή της στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.
Οι ανησυχίες της έρχονται αφού η Ρωσία κατηγόρησε το Κοσσυφοπέδιο, την Αλβανία και τη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη ότι έστειλαν μισθοφόρους στην Ουκρανία. Μια δήλωση των ρωσικών υπηρεσιών
πληροφοριών, που στάλθηκε στην ιστοσελίδα Exit.al από τη ρωσική πρεσβεία στα Τίρανα, αναφέρει
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ πληρώνουν μισθοφόρους των Δυτικών Βαλκανίων 3.000
δολάρια το μήνα.
Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν διαψεύσει τους ισχυρισμούς ως παράλογους και «fake
news».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν δήλωσε ότι «η Τουρκία περιμένει να μπει στην Ε.Ε.
από τη δεκαετία του ’60 και τώρα ξεκίνησε η συζήτηση για
την Ουκρανία. Τις προσπάθειες ένταξης της Ουκρανίας τις
θεωρούμε θετικές. Γιατί όμως δεν γίνεται μέλος η Τουρκία;»
«Την ευαισθησία που δείχνετε στην Ουκρανία να την δείξετε
και για την Τουρκία. Μήπως μόνο όταν κάποιος κηρύξει τον
πόλεμο στην Τουρκία, τότε θα βάλετε στην ατζέντα σας την
Τουρκία;», ανέφερε και πρόσθεσε: «Γιατί δεν μας δίνουν οπλα
οι Ευρωπαίοι; Γιατί μας κάνουν εμπάργκο;».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κοινοβούλιο το πρωί της Τρίτης, ο πρωθυπουργός του
Κοσσυφοπεδίου Άλμπιν Κούρτι δήλωσε ότι το Κοσσυφοπέδιο υποστηρίζει την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

«Οι πολλές χώρες της Ε.Ε. που θα πρέπει να συνεργαζόμαστε
στον αμυντικό τομέα και είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν μας δίνουν
οπλικά συστήματα. Δεν συνεργάζονται. Mήπως θα περιμένουν
έναν άλλο πόλεμο; Aυτοί δεν είναι ειλικρινείς. Tα μέλη του
ΝΑΤΟ παράγουν μόνο λόγια, όπως και τα μέλη της Ε.Ε»,
σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Ως ανώτατος διοικητής, έδωσα εντολή στα μέλη του σερβικού στρατού και αίτημα προς τις
αστυνομικές δυνάμεις και αίτημα προς τις ειδικές μονάδες να προετοιμαστούν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, να συνεχίσουν να επενδύουν σε εξοπλισμό και όπλα», δήλωσε ο Βούτσιτς.

«Το Κοσσυφοπέδιο θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων
Πολιτειών και του ΝΑΤΟ», δήλωσε.
Εν τω μεταξύ, ο Βούτσιτς έχει προειδοποιήσει ότι η κρίση στην Ουκρανία μπορεί να επεκταθεί
περαιτέρω στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, ενώ σχολίασε την κατάσταση λίγο μετά την
υπογραφή του διατάγματος του Πούτιν για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς.

(EURACTIV.rs | betabriefing.com, Exit.al – Επιμέλεια κειμένου από Σαράντη Μιχαλόπουλο, Alice
Taylor)
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And yes, my father was born
in Αμισσός – Amissos, now
known as Samson, or Samsous
on the coast of the Black Sea,
in Πόντος – Pontos. He was not
Πόντιος – Pόntios though…. His
grandparents had moved there
from Καισάρεια – Caesarea
of Καππαδοκία – Cappadocia
(Today’s Kayseri). They were
Καραμανλήδες – Karamanlides.
I will get back to the word Karamanlis….

Over the many years that I have
lived here in the United States,
I have found out that many
people do not know much about
ASIA MINOR or they are rather
confused about the few things
they know.
Many Americans of Greek descent have told me that the little
they know about “Asia Minor”
is from conversations at home
since it has never been taught or
mentioned in any of their classes
at school.
I will mention one rather interesting incident that happened in
the late 1990s. It was during the
month of December when Andy
Rooney of “60 Minutes” talked
about who Santa Claus was. He
said that Santa was Saint Nicholas…a TURKISH bishop!
Needless to say that I immediately protested electronically and
urged friends to do the same.
a. In Islam there are no…
bishops, and b. the land Saint
Nicholas was born in in 270 AD,
was NOT Turkish at the time.
The area was Greek.
Well, two weeks later Mr.
Rooney apologized for his
error on the air, in a rather
arrogant way, being upset with
“Greek-American viewers who
complained”, as he said.
Oddly enough though, years
later, on Dec. 6, 2009, I came
across an article written by the
Catholic News Agency stating
the SAME thing! Quote: “On
Dec. 6, the faithful commemorate a Turkish bishop in the early
church,” etc., etc. I have brought
with me some copies of that
article for anyone who would
be interested to look at…Two
weeks later, and after many of
us protested, the article on their
website was corrected!!
Tonight, I will not narrate
history. Rather, I will refer to
historical events as I talk about
the Asia Minor Greek heritage,
what we have inherited from the
Greeks of Asia Minor, via names
and stories from as far back as
the antiquity.

So, let’s start at the…beginning!
Here is a map of Asia Minor
with the names of regions/states
in the antiquity

The name ‘ASIA’:
In Greek mythology Asia, ΑΣΙΑ,
was a Titan goddess in Lydia, Λυδία, one of the regions/
states as you see on the map.
Titans, Τιτάνες, were a race
of powerful deities, θεότητες,
descendants of Gaia (Γή) and
Uranus (Ουρανός). The Titans
were overthrown by a race of
younger gods, the Olympians,
during a Τιτανομαχία. (War of
the Titans). When this region
was conquered by the Romans,
‘Lydia’ became a province of the
Roman Empire with the name
ASIA.
The name Asia Minor was given
to the area as we know it, by
the author Παύλος Ορόσιος,
Paul Orosius in the 4th century
AD. We also hear the name…
Anatolia when referring to this
region. Constantine the fourth,
emperor of the Macedonian
dynasty of the Byzantine Empire
in the 9th century AD, referred
to Asia Minor as “ανατολικόν
θέμα”, Eastern thema, (from
the Greek words anatoli: east,
[from where the sun rises…] and
thema: administrative division,
placing this region, Asia Minor,
to the East of Byzantium, while
Europe was lying to the West.
Ανατολή – Anatoli then became
Anatolia, and the Turks call it
Anadolu. You might come across
an etymology Turks give to the
word “Anadolu”: ana in Turkish means Mother, dolu means
“full” and the word Anadolu is
interpreted as …Mother’s full
embrace.
Being from or having roots in
that part of the world…
Several years ago, when I went
to a party at a friend’s house,
the host introduced me to a lady
from out of town saying: “This
is Mrs. Crist, and this is Despina Skenderis”. Within seconds,
Mrs. Crist said: “Are you from
Asia Minor? Μικρασιάτισσα
είσαι;” ..I was stunned. I
thought…where did this come
from… “Yes”, I told her, “But
how did you know? We just
met”! Her response was: “It’s

your name; Despina. It is a very
common name among Greeks
from Asia Minor and almost all
Despinas have roots in that part

My mother was from Προύσσα,
Proussa – now known as Bursa.
Where the city got its name
from? In 202 BC, Philip the
5th of Macedonia (NOT Philip,
Alexander the Great’s father…
HE was Philip the 2nd and lived
much earlier), …so Philip the
5th who won a war in the area
where Proussa is, granted the
city called Κίος – Kios at the
time, to Προυσσίας -Prussias,
king of Βιθυνία – Bithynia (you
see the region on the map) for
helping Philip in that war against
–Πέργαμος – Pergamon and
Ηράκλεια η Ποντική – Heraclea
Pontica. Then king Prousias
renamed the city after himself,
as PROUSSA.
My parents on the day after their
wedding. My mother wearing
her «Δευτεριάτικο φόρεμα»
-the 2nd Day Dress- as it was
customary to do.

ed their territory, fought many
wars with the Ottomans and the
Karamanid state was eventually
terminated by the Ottomans in
1487. The name of the Karamans though has remained
to this day. “Karamanle” is a
person from the Karaman area,
meaning Cappadocia. The suffix
“lɝ” in Turkish means “from”.
Through centuries of Turkish
occupation, we adopted that
suffix and made it “lis” since
there is no “lɝ” sound in Greek.
So, Karamanlis is someone from
the area of Karaman, just like we
call Ρήγας Φερραίος- Rigas Ferraios – Ρήγας Βελεστινλής– Rigas Velestinlis , meaning from
the town of Βελεστίνο-Velestino.
The sea has always played an
important role in Greece’s history since it’s surrounded by water.
The ancient Greeks were active
seamen seeking opportunities for
trade and founding new independent cities at coastal sites across
the Mediterranean Sea. By the
seventh and sixth centuries B.C.,
Greek colonies and settlements
stretched all the way from western Asia Minor to southern Italy,
Sicily and North Africa.
The cities along the coast of
Asia Minor prospered. They
cultivated relationships with
other affluent centers like Sardis
in Lydia, which was ruled by the
legendary King Croesus in the

sixth century B.C. By this time,
those cities, the eastern Greeks,
controlled much of the Aegean
Sea. They established other
independent cities to the north
along the Black Sea, and trade
in the area gave them access to
valuable raw materials, such as
gold.
After the military campaign of
Alexander the Great (r. 336–323
B.C.), more extensive trade
routes were opened across Asia,
extending as far as Afghanistan
and the Indus River Valley.
These new trade routes introduced Greek art to cultures in
the East, and also exposed Greek
artists to different styles and
techniques, as well as precious
stones. Emeralds, rubies, and
amethysts were incorporated
into new types of Hellenistic
jewelry, more stunning than ever
before. In the following centuries, the Greeks continued to
live in these eastern regions and
always maintained contact with
the Greek mainland.
So:
11th century BC: Greeks colonize the eastern coasts of the
Aegean Sea
10th century BC: Greeks found
Μίλητος – Miletus, not far from
the island of Samos.
CONTINUED -ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Το παραπάνω άρθρο θα δημοσιεύεται σε συνέχειες είναι πολύ
ενδιαφέρον και για να μην χάσετε τις πολύ ενδιαφέρουσες
συνέχειες, γίνετε συνδρομιτής να λαβαίνετε ταχυδρομικώς
στο σπίτι σας την εφημερίδα.

Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Under the Jurisdiction of the

Ecumenical Patriarchate
Εορτή Αγίας Φιλοθέης Προστάτιδος Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Καναδά στο Τορόντο

Pergamos was in the state/region
of Μυσία – Mysia…close to the
coast, and exactly across from
Μυτιλήνη-Mytilene (Lesbos).
Ηράκλεια Ποντική, was a port
on the southern shore of the
Black Sea founded by the Greek
city-state of Μέγαρα – Megara
in Πελοπόννησος –
Peloponnese, around 560 BC.
Heraclea was named after
Ηρακλής – Hercules.
As about the name of the city
Αμισσός or Samson as it is
known today where my father
was born… Here is how the
name evolved from its ancient
name: the phrase “I ‘m going
to Amissos” was.. ‘πηγαίνω
εις Αμισσόν῾ . …Eις Αμισσόν
became εις ‘αμσόν, ‘ς ‘αμσ’όν
and then Σαμσόν. The same
thing with Constantinople:
Κωνσταντινούπολη, η ΠΟΛΗ,
was THE City. So, I am going
to the CITY…πηγαίνω εις την
Πόλιν – εις την Πόλ’, εις ταν
Πόλ , Istanbul! Smyrni: Εις
Σμύρνην- εις Σμύρν’ – Izmir in
Turkish.
What about the word
Καραμανλής/ Καραμανλήδες I
mentioned earlier? The Dynasty of the Karamans, emigrated
to the area, the provinces of
Σεβάστεια – Sebasteia (today’s
Sivas) and Καππαδοκία – Cappadocia, from Azerbaijan during
the 13th century. They expand-

Ύστερα
από δύο
χρόνια, λόγω
κορωνοϊού,
γιορτάστηκε
φέτος
μεγαλόπρεπα
η γιορτή της
Αγ. Φιλοθέης
στον Ι.Ν. Αγ.
Νικολάου
Τορόντο,
όπου
υπάρχει και
παρεκκλήσιο
της Αγίας. Επίσης, ορίσθηκαν τρεις πνευματικές συνάξεις των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων, οι οποίες θα γίνουν στο Τορόντο, Μόντρεαλ και νοτιοδυτικό
Οντάριο.
Έγινε βραδινή Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Καναδά
Σωτηρίου και με τη συμμετοχή του Επισκόπου Πατάρων κ. Αθη-ναγόρα και
δώδεκα ιερέων της περιοχής Τορόντο.
Την Θ. Λειτουργία έψαλλαν οι φοιτητές της Θεολογικής μας Ακαδημίας με
βυζαντινή κατάνυξη.
Ομίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και είπε, ότι η Αγία Φιλοθέη εκτός από
πολλά άλλα μας διδάσκει τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, την πίστη μας
και αφοσίωσή μας στον Θεό. Δεύτερον,
την αγάπη μας για την Πατρίδα και τρίτον, την αγάπη μας και
την βοήθειά μας στους έχοντες ανάγκες, πνευματικές και υλικές.
Έλαβαν μέρος Άρχοντες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου εν Καναδά
και μεγάλος αριθμός χριστιανών.
Μετά την βραδινή Θ. Λειτουργία παρετέθη δείπνο στο θαυμάσιο
πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής.
Την όλη διοργάνωση είχε η πρόεδρος των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων
Καναδά κα Ζωή Βερούτη, με την πρόεδρο της Κοι-νότητας Αγ. Νικολάου
κα Αναστάσια Σωτηροπούλου.
Τα πάντα ήσαν θαυμάσια οργανωμένα και ευχαριστούμε όλες και όλους οι
οποίοι συνέβαλαν.
Η βραδιά έκλεισε όταν όλοι μαζί έψαλλαν τη φήμη του Οικουμενικού μας
Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
18 Φεβρουαρίου 2022
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Χειροθεσία νέων Αρχόντων του
Οικουμενικού Πατριαρχείου
στον Καναδά
Στις 13 Φεβρουαρίου 2022
–την Κυριακή του Τελώνου
και του Φαρισαίου και Αρχή
της ευλογημένης περιόδου του
Τριωδίου– ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
τέλεσε τη Θεία Λειτουργία
στην ιστορική Ελληνορθόδοξο
Κοινότητα του αγίου
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στο
Τορόντο, συμπαραστατούμενος
από τον πρωτοπρεσβύτερο
Τριαντάφυλλο Πορφύρη.
Ετελέσθη μνημόσυνο του
μακαριστού Επισκόπου κυρού
Χριστοφόρου,
ο οποίος σαν σήμερα, πριν δύο
χρόνια εκοιμήθη εν Κυρίω.
Προσευχόμεθα να είναι μεταξύ
των αγίων και των αγγέλων του
ουρανού.

Λόγω της πανδημίας οι χειροθεσίες των υπολοίπων
Αρχόντων έχουν καθυστερήσει,
αλλά καθώς οι περιορισμοί
αίρονται σε όλη τη χώρα,
ο Αρχιεπίσκοπος θα τελέσει
τις χειροθεσίες των υπολοίπων
εξονομασθέντων Αρχόντων κατά
το τρέχον έτος.

Ο Οικουμενικός μας
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
απεφάσισε να τιμήσει
εξέχουσες προσωπικότητες
του Καναδά με το οφφίκιο του
Άρχοντος του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Ανάμεσά
τους είναι οι εντιμότατοι
κ.κ. Νικόλαος Π. Καπέλος
και Χριστοφόρος Τζίκας,
οι οποίοι έχουν προσφέρει
σημαντικές υπηρεσίες σε βάθος
χρόνων, τόσο στις τοπικές
Ελληνορθόδοξες Κοινότητές
τους, όσο και στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή Καναδά. Μετά το
πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος χειροθέτησε τους
νέους Άρχοντες, κ. Νικόλαο
Καπέλο Άρχοντα Νομοφύλακα
και κ. Χριστόφορο Τζίκα
Άρχοντα Δικαιοφύλακα. Άξιοι!

Παναγιώτατο Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
και τόνισαν την σημασία που
έχει η Κοινότητα του Αγίου
Γεωργίου για αυτούς και τις
οικογένειές τους.

Η Κοινότητα Αγίου Γεωργίου,
με επικεφαλής τον π. Τριανταφυλλο και τον πρόεδρό
της, εντιμολογιώτατο Άρχοντα
Πρωτονοτάριο κ. Γρηγόριο
Καράκουλα παρέθεσε γεύμα
στους προσκεκλημένους. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ.
Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο οποίος
επίσης έλαβε μέρος στη Θεία
Λειτουργία, μίλησε συγκινητικά
στο γεύμα, καθώς επίσης και οι
δύο νέοι Άρχοντες. Και οι δύο
εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη
τους για αυτήν την τιμή στον

Εκφράζουμε τα θερμά μας
συγχαρητήρια σε όλους τους
διοργανωτές και συμμετέχοντες,
ιδιαίτερα δε στους νέους
Άρχοντες.
Η όλη τελετή τελείωσε με
ευχαριστήρια προσευχή
και εψάλη η φήμη του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
14 Φεβρουαρίου 2022

Investiture of New Ecumenical Patriarchate Archons in Canada
On February 13, 2022 –
the Sunday of the Publican
and the Pharisee and opening
of
the blessed Triodion period –
His Eminence Archbishop
Sotirios celebrated the Divine

Liturgy at the historic Greek
Orthodox Community of St.
George the Great Martyr in
Toronto; he was assisted by
Protopresbyter Triantafillos
Porfiris.
During the memorial service,

His Eminence commemorated
the name of His Grace Bishop
Christoforos, who fell asleep
in the Lord two years ago this
month. May his memory be
Eternal!
His All-Holiness Ecumenical
Patriarch Bartholomew decided to honour distinguished
Greek Orthodox people of
Canada with the offikion
of Archon of the Ecumenical Throne. Among them
are distinguished lawyers
Messrs. Nicholas P. Kapelos
and Christopher Tzekas, who
have made significant and
long standing contributions to
both their local Greek Orthodox communities, as well to
the Archdiocese in Canada.
Following the Divine Liturgy,
His Eminence Archbishop

Sotirios presided over the investiture of the new Archons,
Messrs. Kapelos and Tzekas.
They are Worthy!
As a result of the pandemic
the investitures of the rest
of the named Archons have
been delayed; however, as
the restrictions are lifted
throughout the country, the
Archbishop will preside over
additional services during the
rest of the year.
To conclude the celebrations
at St. George, the community,
led by Fr. Porfiris and Community President and Archon
Protonotarios Grigoris Karakoulas organized a wonderful
luncheon for the assembled
guests.

The Consul General of
Greece in Toronto, the Hon.
Victor Maligoudis, who also
attended the Liturgy, offered moving remarks at the
luncheon, as did the two new
Archons.
They first thanked His
All-Holiness the Ecumenical
Patriarch for the great honour
bestowed upon them and emphasized the importance of
the St. George community to
themselves and their families.
The celebration concluded
with chanting the Fimi of His
All-Holiness.
We extend our sincere
congratulations to all of the
organizers and participants
and especially to the new
Archons.
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ΜΟΝΟΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Μακαρονάκι Κοφτό με Σπανάκι

Ρεβίθια Φούρνου

Υλικά:
1 κιλό σπανάκι βρασμένο,
ψιλοκομμένο και
στραγγισμένο καλά
1 κρεμμύδι, τριμμένο
1 καρότο, τριμμένο
1 κουταλιά της σούπας φύλλα
σέλινου, ψιλοκομμένα
½ φλιτζάνι τσαγιού λάδι
Αλάτι, πιπέρι
½ κιλό κοφτό μακαρονάκι
Εκτέλεση:
Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σέλινο σε λάδι, ώσπου να
μαραθούν. Προσθέτουμε το σπανάκι, λίγο αλάτι, πιπέρι
και αφήνουμε τα υλικά να ψηθούν σε σιγανή φωτιά.
Βράζουμε τα ζυμαρικά και τα στραγγίζουμε.
Τα σερβίρουμε σε βαθιά πιατέλα. Προσθέτουμε
το σπανάκι στη μέση των μακαρονιών.

Μακαρόνια Φούρνου με Τόνο
Υλικά:
½ κιλό μακαρόνια κοφτά
50 γρ. βούτυρο
2-3 αυγά
50 γρ. τυρί σκληρό
Αλάτι, πιπέρι
Για την σάλτσα:
1 κουτί τόνος
2 κουταλιές βούτυρο
4 ώριμες τομάτες
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
Αλάτι, πιπέρι, κανέλα ξυλάκι
2-3 σκελίδες σκόρδα ψιλοκομμένα
Λίγα μανιτάρια (προαιρετικά)

Υλικά:
Υλικά:
1 λάχανο μετρίου μεγέθους, κομμένο σε μικρά
κομμάτια
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι μεγάλου μεγέθους ψιλοκομμένο
1 πράσο μετρίου μεγέθους
1 κόκκινη πιπεριά
1 φλιτζάνι χυμό ντομάτας
3 ώριμες ντομάτες χοντροκομμένες
4 κουταλιές ψιλοκομμένο σέλινο
1 φλιτζάνι ξηρό κόκκινο κρασί
1/3 κουταλάκι πάπρικα
2 φλιτζάνια νερό
Αλάτι, πιπέρι

Γεμιστά
Υλικά:
3 ντομάτες μεγάλες και ώριμες
3 πιπεριές
8 κουταλιές της σούπας ρύζι γλασέ
4 κρεμμύδια τριμμένα
1 μελιτζάνα καθαρισμένη από τη φλούδα και ψιλοκομμένη
2 κολοκυθάκια τριμμένα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
1/2 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο
1 φλιτζάνι λάδι
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
Αδειάζουμε προσεκτικά τις
ντομάτες και τις πιπεριές,
ρίχνουμε μέσα λίγο αλάτι
και τις γυρνάμε ανάποδα
για να στραγγίξουν. Το
εσωτερικό από τις ντομάτες
το περνάμε στον τρίφτη.
Τσιγαρίζουμε στο λάδι το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη μελιτζάνα
και τα κολοκυθάκια. Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, μισό
φλυτζάνι νερό, αλάτι, πιπέρι, το μαϊντανό, τον άνηθο και το ρύζι.
Ανακατεύουμε και αφήνουμε να πάρουν μόνο μία βράση, για να
μαλακώσει λίγο το ρύζι. Γεμίζουμε τις ντομάτες και τις πιπεριές και
τις βάζουμε στο ταψί. Ρίχνουμε από πάνω λίγο λάδι και ένα ποτήρι
νερό. Ψήνουμε στο φούρνο μέχρι να

1 κιλό ρεβίθια
½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα ή λιωμένα
1 κουταλιά ρίγανη
2 καρότα κομμένα σε λεπτές ροδέλες
Αλάτι και κόκκους μαύρο πιπέρι
1 ματσάκι ψιλοκομμένο σέλινο
1 φλιτζάνι χυμό λεμονιού

Εκτέλεση:
Βράζουμε νερό σε μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνουμε
τα κομματάκια του λάχανου να βράσουν για 10
λεπτά και τα στραγγίζουμε. Σε άλλη κατσαρόλα
σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι, το πράσο
και την πιπεριά. Προσθέτουμε τον ντοματοχυμό,
τις ντομάτες, το σέλινο, το κρασί, την πάπρικα και
τα 2 φλιτζάνια νερό. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι
και σιγοβράζουμε, ώσπου να δέσει η σάλτσα και να
σωθούν τα υγρά.

Φασολάκια Λαδερά του παπά
Χερουβείμ

Εκτέλεση:
Χρησιμοποιούμε ευρύχωρο πήλινο σκεύος
ή γάστρα φούρνου. Μουλιάζουμε από το
προηγούμενο βράδυ τα ρεβίθια σε αρκετό
νερό. Το πρωί τα ξεπλένουμε καλά και τα
βάζουμε στο πήλινο σκεύος. Ψήνουμε σε φούρνο
προθερμασμένο στους 180 με 200 βαθμούς για 2
με 3 ώρες περίπου. Προσθέτουμε το λεμόνι και
σερβίρουμε.

Πένες με Σάλτσα Πιπεριάς
Υλικά:

Εκτέλεση:
Ετοιμάζουμε την σάλτσα. Σοτάρουμε το κρεμμύδι, ρίχνουμε
τον τόνο λειωμένο και τα υπόλοιπα υλικά με λίγο νερό. Όταν
δέσει η σάλτσα την κατεβάζουμε από τη φωτιά και βράζουμε τα
ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό. Χτυπάμε τα ασπράδια μαρέγκα
και προσθέτουμε τους κρόκους, το βούτυρο και το τυρί. Έπειτα
βράζουμε τα ζυμαρικά. Τα βουτυρώνουμε, τα τοποθετούμε σε
βουτυρωμένο πυρέξ και γαρνίρουμε με το μείγμα. Σκορπάμε από
πάνω την σάλτσα και τα τοποθετούμε σε ζεστό φούρνο να ροδίσουν
για 10 λεπτά περίπου. Σερβίρονται ζεστά.

και το αντικαθιστούμε με ζεστό νερό. Αφού
βράσουν οι φακές, τις σουρώνουμε. Στην ίδια
κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι και το
σκόρδο στο λάδι. Μετά ρίχνουμε 6 φλιτζάνια
νερό και όταν βράσει, ρίχνουμε την ντομάτα, τον
άνηθο, τη δάφνη, τις φακές και το αλάτι. Όταν
βράσουν καλά και χυλώσουν οι φακές, ρίχνουμε
το πιπέρι και τη ρίγανη.

Υλικά:

4 πιπεριές Φλωρίνης από βάζο
4 ώριμες ντομάτες
1 καυτερή πιπεριά
3 σκελίδες σκόρδο
1 μεγάλο κρεμμύδι
2/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο
2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό
3 κουταλιές ξύδι
Αλάτι και πιπέρι
500 γρ. πένες

600 γρ. φασολάκια φρέσκα ή κατεψυγμένα
4 φλιτζάνια λάδι
3 ποτήρια νερό
4 κουταλάκια τριμμένο κρεμμύδι
1 1/2 φλιτζάνι ντομάτα τριμμένη
Αλάτι μισό κουταλάκι
Πιπέρι
Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε τα φασολάκια και τα πλένουμε. Αν
είναι κατεψυγμένα, τα βάζουμε στην κατσαρόλα
όπως είναι. Τσιγαρίζουμε το λάδι με το κρεμμύδι
και ρίχνουμε τα φασολάκια. Ανακατεύουμε για λίγο
και μετά προσθέτουμε το νερό. Όταν μισοβράσουν
προσθέτουμε το αλάτι, πιπέρι και ντομάτα. Τα
αφήνουμε να βράσουν καλά, αφήνοντας τη σάλτσα
να είναι λίγο ζουμερή.

Φακές Σούπα
Υλικά:
1 κιλό φακές
2 μέτρια κρεμμύδια
4 σκελίδες σκόρδο
3 φύλλα δάφνη
1 κουταλάκι του
γλυκού ρίγανη
1 κουταλιά
της σούπας
ντοματοπελτέ
1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο άνηθο
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
Ξεπλένουμε τις φακές και τις βράζουμε σε κρύο
νερό. Μόλις πάρουν μία βράση, χύνουμε το νερό

Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε τα λαχανικά, τα τεμαχίζουμε και τα
αλέθουμε στο μίξερ να γίνουν πουρές. Σε βαθύ
τηγάνι βάζουμε το λάδι να ζεσταθεί, ρίχνουμε
τον πουρέ των λαχανικών και προσθέτουμε
τον μαϊντανό, το ξύδι, αλάτι και πιπέρι.
Ανακατεύουμε λίγο να πήξει η σάλτσα και
την αποσύρουμε από τη φωτιά. Εν τω μεταξύ,
βράζουμε τις πένες σε αλατισμένο νερό με 3
κουταλιές λάδι. Τις στραγγίζουμε, τις περιχύνουμε
με τη σάλτσα και ανακατεύουμε.

Αβοκάντο με Ρύζι
Υλικά:
1/2 κιλό ρύζι κίτρινο
1 διάφορα κατεψυγμένα λαχανικά και αρακά
Άνηθο (ή άλλο μυρωδικό της αρεσκείας μας)
1-2 αβοκάντο ώριμα
1 φλιτζάνι μαυρομάτικα φασόλια (προαιρετικά)
Εκτέλεση:
Βράζουμε το ρύζι με τα λαχανικά και το αλάτι και
τα σουρώνουμε. Το ξεπλένουμε με ζεστό ή κρύο
νερό, για να φύγει η κόλλα του. Καθαρίζουμε το
αβοκάντο και το κόβουμε σε κύβους. Κατόπιν το
ανακατεύουμε με το ρύζι. Το φαγητό είναι έτοιμο.
Προαιρετικά, μπορούμε να προσθέσουμε λίγα
μαυρομάτικα φασόλια.

7

Canada announces additional measures to support Ukraine Mitsotakis meets US Vice-President
February 24, 2022 Ottawa, Ontario
Canada condemns in the strongest possible terms Russia’s
egregious attack on Ukraine.
These additional unprovoked
actions are another clear and
further violation of Ukraine’s
sovereignty, territorial integrity,
and independence. They are also
in violation of Russia’s obligations under international law
and the Charter of the United
Nations.
Canada has already taken a
series of measures, in close
coordination with our allies and
international partners, to respond
to Russia’s reckless and dangerous acts, and following last
night’s attack on Ukraine, Canada will take additional action
to stop Russia’s unwarranted
aggression.
The Prime Minister, Justin
Trudeau, today announced
that Canada will be imposing
additional sanctions under the
Special Economic Measures
(Russia) Regulations and the
Special Economic Measures
(Ukraine) Regulations. These
new actions, which build on the
measures announced on February 22, include:
• Imposing restrictions on 58
additional Russian individuals
and entities, including banks,
financial
elites and their
families;
• Sanctioning members of
the Russian Security Council,
including the Defence Minister,
the Finance Minister, and the
Justice Minister;
• Ιmposing restrictions on four
Ukrainian individuals for their
collaboration with Russia to
destabilize Ukraine; and
• Restricting exports to Russia
by halting new export permit
applications and cancelling valid

export permits, with a limited
number of exceptions for critical
medical supply chains.
The Prime Minister also
announced that Canada will
take additional and immediate
measures to support Ukrainians
and people residing in Ukraine,
and to make it easier and faster
for Canadian citizens, permanent
residents, and their accompanying immediate family members
to return to Canada. These new
measures include:
• Establishing a dedicated
service channel for Ukraine enquiries on immigration. This will
be available for clients both in
Canada and abroad at 613-3214243, with collect calls accepted.
In addition, clients can now add
the keyword “Ukraine2022” in
their email enquiry, which will
prioritize their email;
• Urgent processing of travel
documents, including issuing
single-journey travel documents
for immediate family members
of Canadian citizens and permanent residents who do not have
valid passports;
• Ensuring that Ukrainians
currently in Canada are able
to extend their stay or work
longer in Canada by prioritizing
the renewal of work and study
permits;
• Issuing open work permits
to Ukrainian visitors, workers,
and students who are currently
in Canada and cannot go home;
and
• Waiving fees for travel and
immigration documents, such as
for Canadian passports, permanent resident travel documents,
proofs of citizenship, visitor visas and work and study permits.
Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC) has
already implemented measures
to priority-process applications
for travel documents for Canadi-

an citizens, permanent residents
and their immediate family
members, and grant applications
for adoption, and permanent and
temporary residence applications for people with a primary
residence in Ukraine who want
to reunite or travel with family,
study, work or start a new life
in Canada. More immigration
measures will be announced in
the near future.
Russia’s actions are being met
with severe consequences.
Earlier this week, Canada unequivocally condemned Russia’s
decision to recognize the independence of the Donetsk and
Luhansk regions in Ukraine and
in response announced it will:
• Impose new sanctions against
Russia, including new prohibitions on direct and indirect dealings in Russian sovereign debt;
• Send additional military
contributions to support the
North Atlantic Treaty Organization (NATO) through Operation
REASSURANCE, including up
to an additional 460 personnel to
the approximately 800 currently
deployed in Europe in support of
NATO; and
• Authorize approximately
3,400 Canadian Armed Forces
personnel across all branches
of the service to deploy to the
NATO Response Force should
they be required by NATO.
Russia’s attack on Ukraine is
also an attack on democracy,
on international law, on human rights, and on freedom.
It threatens peace and order in
Europe and around the world.
These unwarranted actions will
not go unpunished. We continue
to stand with Ukraine, its people,
and the Ukrainian Canadian
community here in Canada.

Statement by the Prime Minister on National Flag of Canada Day
February 15, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement to mark National Flag of Canada Day:
“Today, I join Canadians across the country
and around the world to celebrate the 57th
anniversary of the National Flag of Canada.
“On February 15, 1965, the National Flag
of Canada was flown for the very first time
on Parliament Hill. Ever since, the Maple
Leaf, has been proudly raised in communities
across the country – at schools, libraries, and hockey arenas – and at Canada’s diplomatic
missions around the world.
“Wherever the Maple Leaf flies, it is a symbol of the shared values that unite us as Canadians
– freedom, peace, justice, equality, openness, diversity, and generosity. Despite our differences,
we come together to have each others’ backs and support one another when we need it most.
“Getting through the COVID-19 pandemic is a Team Canada effort. Canadians have been
helping and relying on their families, friends, and neighbours to get through these challenging
times. This is not the time to give up – we will remain united in our battle to get Canadians
back to the things we love, and in support of our front-line health care providers and essential
workers.
“On this National Flag of Canada Day, we are also cheering for all Canadians wearing the
Maple Leaf at the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games. Hailing from across the
country, these athletes are making us proud with their hard work and determination.
“On behalf of the Government of Canada, I wish all Canadians a happy National Flag of
Canada Day.”

Harris, briefs her on East Med

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis met US Vice President Kamala Harris met on the sidelines of the Munich Security Conference Saturday evening
19.02.2022
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis met US Vice President Kamala Harris met on the sidelines of the Munich Security Conference
Saturday evening.
The two discussed all bilateral issues, Greek officials said, and
agreed Greek-U.S. relations have never been better.
Mitsotakis told Harris the Greek Parliament will ratify the revised
Mutual Defense Cooperation Agreement between the two countries
in the coming weeks and discussed with her prospects for more
mutual defense projects.
The two inevitably discussed the Ukrainian crisis, but also energy
projects in the Eastern Mediterranean; Mitsotakis briefed Harris
about Turkish aggression in the area.
[Kathimerini/AMNA]

Russia threatens retaliation after ‘hostile’
Ottawa protest
National Post Staff
28-02-2022
After hundreds of protesters gathered outside the Russian Embassy in Ottawa on Sunday to show their support for Ukraine, Russia’s foreign ministry demanded
that Canada keep its diplomats safe — and threatened
retaliation if they failed to do so.
The protesters, who then made their way to city hall,
were called hostile in a statement by Russia’s foreign
ministry. Russia called in Canada’s ambassador to Moscow to lodge a formal protest, Reuters reported.
Russia’s foreign ministry also said the country reserves
the right to take action if Ottawa does not keep its diplomatic staff safe. As well as the Ottawa embassy, it said
Ukrainian supporters were also protesting outside two
other consulates.
Crowds of protesters gathered outside the Russian consulate office on Saturday in Montreal. A group of people
also gathered outside of Toronto’s Russian consulate
office on Saturday in support of Ukrainians.
A larger gathering of Ukraine supporters was held in Toronto on Sunday, where Deputy Prime Minister Chrystia
Freeland, who has Ukranian roots, addressed the crowd.
“I want all these oligarchs to understand, and the Russian people, that Russia has a choice. If Russia continues this barbaric war, the West is united, the West is
relentless, we will cut the Russian economy off from our
own.”
Over the weekend Canada banned Russian commercial
airlines from its airspace, and backed Western allies in
widespread banking and economic sanctions against
Russia. Canada also took steps to remove state-owned
broadcaster Russian Today (RT) from its airwaves.
Rogers Communications Inc., BCE Inc. and Telus Corp.
said late Sunday that RT will no longer be available to
their customers. Canada is also cautioning its citizens to
avoid non-essential travel to Russia.
On Monday, Russia also complained to the U.S. ambassador to Moscow over what it described as “hostile”
protests near its diplomatic facilities in the United States
and told Washington to ensure the safety of its staff,
Russia’s foreign ministry said.
Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov made
the comments to U.S. ambassador John Sullivan at a
meeting in Moscow. They also discussed other bilateral
issues, the foreign ministry said.
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Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» σε ένα ημίωρο την ΑΕΚ
στη Λεωφόρο , με σκορ 3-0

Οι «ερυθρόλευκοι» άσκησαν ασφυκτική
πίεση στον ΟΦΗ και πήραν την νίκη 2-0

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού Αϊτόρ (Δ) πετυχαίνει το 1-0, κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός
– ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στο Γήπεδο “Α. Νικολαϊδης”,
την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν το γκολ του Γκάρι
Ροντρίγκεζ (Κ), κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος
της Superleague στο στάδιο Καρϊσκάκη στο Νέο Φάληρο, την
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
27-02-2022
Ένα γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες στο 19ο λεπτό άνοιξε το δρόμο
προς τη 19η νίκη (2-0 τον ΟΦΗ) του Ολυμπιακού στο εφετινό
πρωτάθλημα επί συνόλου 24 αγώνων (έχει και πέντε ισοπαλίες),
επιτρέποντας στην πειραϊκή ομάδα να αυξήσει σε 13 τους βαθμούς
της διαφοράς της από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, ενόψει των πλέι οφ.
Οι «ερυθρόλευκοι» άσκησαν ασφυκτική πίεση στους (ελλιπείς)
Κρήτες την πρώτη μισή ώρα του αγώνα, διάστημα στο οποίο
έπαιξαν τον ΟΦΗ στο μισό γήπεδο και είχαν 10 τελικές (οι 8 στην
εστία), έναντι καμίας των φιλοξενούμενων.
Με τρομερό πρέσιγκ στην πρώτη μπάλα οι παίκτες του Μαρτίνς
έκαναν δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων τους και δημιουργούσαν
επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή του Επασί, που έκανε…
υπερωρίες. Στο 5ο λεπτό και στη σέντρα του Λαλά στο δεύτερο
δοκάρι, ο Μασούρας νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ.
Το ίδιο συνέβη στο 10΄ σε σουτ του Καρβάλιο, στο 11΄ ακυρώθηκε
γκολ του Ελ Αραμπί για χέρι του σκόρερ, στο 16΄ ο Επασί έδιωξε
σε κόρνερ σουτ του Μασούρα, στο 17΄ ο Εμβιλά δεν πρόλαβε να
σουτάρει από κοντά και στο 19΄το σκορ άνοιξε ο Γκάρι Ροντρίγκες
με συρτό σουτ, κι αφού η μπάλα κόντραρε και στον Γιαννούλη.
Στο 25΄ ο Καρβάλιο είδε το κοντινό σουτ που επιχείρησε να
καταλήγει κόρνερ, στο 27΄ ο Βούρος παραλίγο να σημειώσει το…
αυτογκόλ της αγωνιστικής (κόρνερ) και στο 42΄ ο Ελ Αραμπί
αστόχησε από πλεονεκτική θέση.
Ο Νιόπλιας προσπάθησε να παρέμβει στον αγώνα με κάποιες
αλλαγές αλλά το μοτίβο δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό μόνιμα
στην επίθεση και την ομάδα του Έλληνα τεχνικού σε διαρκή
φάση άμυνας, αλλά να έχει και μια αξιόλογη τελική σε σουτ του
Ντουρμισάι, στο 57΄.
Στο 59΄ ο Επασί «έβγαλε» το τετ α τετ με τον Ροντρίγκες, ενώ στο
66΄ ακυρώθηκε δεύτερο γκολ του Ελ Αραμπί, πάλι με τη χρήση
VAR, για χέρι του Μασούρα στην πάσα προς τον Μαροκινό.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γιαννούλης αποβλήθηκε για ανατροπή
του Μασούρα που έφευγε μόνος μπροστά σε άδεια εστία και κάπου
εκεί ο ΟΦΗ έχασε κάθε ελπίδα για κάτι καλό.
Στο 85΄, σε φάουλ του Βαλμπουενά και σουτ του Σισέ η μπάλα
βρήκε στο δεξί δοκάρι του Επασί και στο 89΄ ο Ντουρμισάι
σημείωσε αυτογκόλ με κεφαλιά, προσπαθώντας να αποκρούσει προ
του Μπουχαλάκη, για το τελικό 2-0.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντρέας Έκμπεργκ (Σουηδία)
ΚΟΚΚΙΝΗ: 70΄ Γιαννούλης
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσιλιανίδης, Πασαλίδης
Οι συνθέσεις:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά (83΄ Βρουσάι),
Μπα, Σισέ, Κίτσος, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Ροντρίγκες, Καρβάλιο
(90΄+1 Φατιγκά), Μασούρας, Ελ Αραμπί.
ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης (80΄ Λυμπεράκης),
Βούρος, Γιαννούλης, Κοροβέσης, Σελίμοβιτς, Στάικος (61΄
Καμάου), Μπουζούκης, Τσιλιανίδης (46΄ Ντουρμισάι), Φαν Ντάινεν
(46΄ Ουές), Λάμπρου (76΄ Πασαλίδης).
Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθήνα, Ελλάδα-journalnews.com

27-02-2022
Σε παράσταση για ένα ρόλο
μετατράπηκε το αθηναϊκό
ντέρμπι του Παναθηναϊκού με
την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, για
την 25η αγωνιστική της Super
League.
Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν με
3-0 της Ενωσης, με το σκορ να
διαμορφώνεται από το πρώτο
ημίωρο της αναμέτρησης, χάρη
στα γκολ του Αϊτόρ με πέναλτι
(16΄), του Παλάσιος (18΄) και
του Ιωαννίδη (29΄). Με την
αποψινή νίκη, το «τριφύλλι»
εξασφάλισε και μαθηματικά τη
συμμετοχή του στα πλέι-οφ και
πλησίασε σε απόσταση τριών
βαθμών την Ενωση, που έχει
πάντως ένα ματς λιγότερο.
Κανονικά αγωνίστηκε με
τον «Δικέφαλο» ο Εβγκένι
Σάκχοφ, που ζει τις δικές του
πολύ δύσκολες στιγμές, με
την ετοιμόγεννη σύζυγό του
να βρίσκεται σε καταφύγιο
στο βομβαρδιζόμενο Κίεβο.
«Σταματήστε τον πόλεμο.
Βοηθήστε μας», ήταν το μήνυμα
του Ουκρανού ποδοσφαιριστή
πριν την έναρξη της
αναμέτρησης.
Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με
πολύ σημαντικό προβάδισμα για
τη νίκη πριν καν συμπληρωθεί
το πρώτο 20λεπτο του ντέρμπι,
παρότι μάλιστα η Ενωση
έμοιαζε πιο απειλητική στο
ξεκίνημα, με μια κεφαλιά του
Βράνιες (5΄) και ένα σουτ του
Γκαρσία (11΄) να φεύγουν εκτός
εστίας. Στο 13΄, όμως, σε ένα
γύρισμα του Αλεξανδρόπουλου
από τα αριστερά, ο Ρότα έπεσε
άτσαλα πάνω του και τον βρήκε
με τις τάπες, αφότου ο μέσος
του Παναθηναϊκού είχε βγάλει
τη σέντρα. Ο Πορτογαλός
διαιτητής Νόμπρε είδε τη φάση
στο μόνιτορ και καταλόγισε
πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε
στο 16΄ ο Αϊτόρ και άνοιξε το
σκορ.
Πριν καν συνέλθουν οι
«κιτρινόμαυροι», ήρθε και το
δεύτερο «χτύπημα» από τους
γηπεδούχους σε μία αντεπίθεση,
που ξεκίνησε από κλέψιμο του
Σάντσες και ολοκληρώθηκε με
εξαιρετική κούρσα 50 μέτρων
και πλασέ του Παλάσιος, που
«έγραψε» το 2-0 μόλις στο 18΄.
Η ΑΕΚ προσπάθησε να
αντιδράσει, αλλά η τύχη της…
γύρισε την πλάτη σε δύο
διαδοχικές φάσεις. Στο 25΄, σε
σουτ του Ανσαριφάρντ, η μπάλα
κόντραρε στον Βέλεθ, βρήκε
στο πάνω μέρος του οριζόντιου
δοκαριού και κατέληξε κόρνερ.
Στην εξέλιξη της φάσης, ο
Τσούμπερ έπιασε πολύ δυνατό
σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε
στο -κάθετο αυτή τη φοράδοκάρι του Διούδη.

Η «ταφόπλακα» στις ελπίδες της
Ενωσης ήρθε στο 29΄. Ο Αϊτόρ
έκανε τη σέντρα από αριστερά
και ο Ιωαννίδης πετάχτηκε
στην πορεία της μπάλας και με
προβολή την έστειλε για τρίτη
φορά στα δίχτυα του Τσιντώτα.
Εχοντας… φτερά στα πόδια,
ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε
να σκοράρει και με απευθείας
κόρνερ του Αϊτόρ (39΄), που
σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ
στο 44΄ ο Ιωαννίδης απέτυχε
από πολύ κοντά να νικήσει τον
Τσιντώτα.
Ο Αργύρης Γιαννίκης έκανε
τρεις αλλαγές στο ημίχρονο και
οι δύο εξ αυτών συνεργάστηκαν
στο 48΄, με τον Μάνταλο να
τροφοδοτεί τον Αραούχο, που
έπιασε δυνατό σουτ, αλλά ο
Διούδης απέκρουσε δύσκολα
σε κόρνερ. Ο Αργεντινός
απείλησε εκ νέου στο 56΄, με
το σουτ του όμως να βρίσκει
σε αμυνόμενο και να καταλήγει
κόρνερ. Στο δίλεπτο 60΄-61΄ οι
«πράσινοι» έφτασαν πολύ κοντά
σε τέταρτο γκολ. Πρώτα με εξ
επαφής κεφαλιά του Σένκφελντ
μετά από εκτέλεση φάουλ,
που «έβγαλε» με τα πόδια ο
Τσιντώτας, ενώ ένα λεπτό
αργότερα ο Ιωαννίδης έφυγε
μόνος στην αντεπίθεση, πέρασε
και τον τερματοφύλακα, αλλά
πλάσαρε αδύναμα και ο Ρότα

πρόλαβε πάνω στη γραμμή να
διώξει. Ο Γιοβάνοβιτς με την
πρώτη του αλλαγή πέρασε στο
παιχνίδι τον Κουρμπέλη αντί
του Γκατσίνοβιτς και «έσβησε»
το ματς, με τον Παναθηναϊκό να
κρατάει άνετα τη θριαμβευτική
νίκη.
Διαιτητής: Αντόνιο Νόμπρε
(Πορτογαλία)
Κίτρινες: Ρούμπεν Πέρεθ –
Ρότα, Μάνταλος, Λε Ταλέκ
Οι συνθέσεις:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν
Γιοβάνοβιτς): Διούδης,
Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ,
Σάντσες, Αλεξανδρόπουλος
(77΄ Βιτάλ), Γκατσίνοβιτς (66΄
Κουρμπέλης), Ρούμπεν Πέρεθ,
Αϊτόρ (86΄ Χατζηγιοβάνης),
Παλάσιος, Ιωαννίδης (77΄
Καρλίτος)
ΑΕΚ (Αργύρης Γαννίκης):
Τσιντώτας, Χατζισαφί (46΄
Μοχαμάντι), Τζαβέλλας,
Βράνιες, Ρότα, Σιμόες (74΄ Λε
Ταλέκ), Σάκχοφ, Αμραμπατ,
Τσούμπερ (46΄ Μάνταλος),
Γκαρσία, Ανσαριφάρντ (46΄
Αραούχο)
Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθήνα, Ελλάδα-journalnews.
com

Καναδάς: Επιβολή
κυρώσεων σε
Πούτιν, Λαβρόφ
και Λευκορωσία
26-02-2022
Την επιβολή κυρώσεων από τον Καναδά στον Ρώσο
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Ρώσο υπουργό
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ανακοίνωσε ο Καναδός
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.
Ο Καναδάς θα επιβάλει, επίσης, πρόσθετες
κυρώσεις στη Λευκορωσία και τους ηγέτες της για
την «υποστήριξή» τους στη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, ανέφερε ο Τζ. Τριντό, σε συνέντευξη
Τύπου.
Πηγή: Reuters

S.F.U. Happy International Greek Language Day!
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ανέκδοτα που έχουν βγει
για τους Λαρισαίους
Ένας Λαρισαίος πήγε στην
Αθήνα να ζητήσει ρουσφέτι από
τον πρωθυπουργό.
Στο γραφείο του πρωθυπουργού
τον ρωτάει η γραμματέας:
– Τι επιθυμείτε κύριε;
– Να δω τον πρωθυπουργό,
πιδάκι μ’.
– Δεν μπορεί. Αυτήν την στιγμή
συσκέπτεται.
– Τι μη λές μαρή! Αφού δε με
ξέρει, πως μι σκέπτεται;;;;

STAELLINIKA CELEBRATES INTERNATIONAL GREEK LANGUAGE DAY WITH NEW CONTENT ON GREEK MYTHOLOGY, HOLIDAYS AND TRADITIONS

The Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic
Studies at Simon Fraser University, Vancouver, Canada,
in collaboration with the General Secretariat for Greeks
Abroad and Public Diplomacy of the Ministry of Foreign
Affairs of the Hellenic Republic and in partnership with
the Greek Orthodox Archdiocese of America, is pleased
to announce the release of new Staellinika learning
material in commemoration of International Greek Language Day.
On February 9th, as the world celebrates the life of
esteemed Greek poet Dionysios Solomos and the
influence of the Greek language in both the arts and
sciences, Staellinika invites Greeks and non-Greeks
alike to engage with the rich history of Greek culture and
the legacy of Hellenism in everyday life through its new
content.
Staellinika, made possible thanks to the support of the
Stavros Niarchos Foundation (SNF), is an online Greek
language learning platform and suite of apps designed to
arrest the decline of Greek language in the diaspora. It
currently supports over 30,000+ users around the world
through innovative teaching and learning tools.
Today, users will have access to a new mini course on
Greek Holidays and Traditions, providing Greek language students the opportunity to engage with some of
Greece’s most valued customs and their history. Each
major holiday is accompanied by a description, illustrations, relevant Greek vocabulary, poems, and songs,
related to the events.
Teachers and parents will also find new classroom
activities as well as new posters and booklets on Greek
Mythology, available for download at staellinikaforteachers.com. These resources are designed to enhance the
in-classroom learning experience by increasing engagement and motivation for students as they seek to learn
more about their favourite gods and heroes.
Demand for accessible Greek language learning tools
that support the hard work of Greek language instructors
and their students only continues to grow. Staellinika’s
increasing integration into North American schools is the
direct result of the ongoing partnership with the Greek
Orthodox Archdiocese of America. This relationship
has been crucial to ensuring that Staellinika is making
its way to the next generation of Greek learners in the
diaspora.
Dr. Anastasis Koularmanis, the Educational Director at
the Greek Orthodox Archdiocese of America noted, “We
are pleased to be working with Staellinika.com as it continues to provide students, teachers, and parents with
both learning and teaching tools at a time that calls for
flexible and innovative solutions.
Today we celebrate the Greek language and its historical
impact by encouraging more youth to engage with their
heritage language.”
The new course content and learning materials are available for no charge at Staellinika.com, thanks to SNF.

***
Ήταν μία οικογένεια, η μαμά,
ο μπαμπάς και τα δύο παιδιά και
πήγαν διακοπές στην Μύκονο.
Και λέει η μαμά στα παιδιά:
– Λοιπόν παιδιά, επειδή εδώ που
ήρθαμε είναι ένα πολυσύχναστο
νησί και για να μην καταλάβουν
ότι είμαστε από χωριό, εμένα θα
με λέτε mummy και τον μπαμπά
σας daddy. Εντάξει;
– Εντάξει! λένε τα παιδιά.
Την επόμενη μέρα πάνε για
μπάνιο και έτσι όπως κάναν
μπάνιο τα παιδιά φωνάζουν
στους γονείς τους:
– Mummy, Daddy, τηράτι πως
πλατσανάμι…!
***
Τα αδέρφια Αντώνης και
Γιώργος πάνε στην παραλία για
μπάνιο. Αρχίζουν και παίζουν με
την μπάλα. Ξαφνικά ξεφεύγει
η μπάλα και πέφτει στο κεφάλι
μιας αγγλίδας.
Πάει ο Αντώνης να την πιάσει…
Αγγλίδα: – Oh! Is it yours;
Αντώνης: – Ποιος Γιωρς μωρέ, η
Αντώνς είμαι!!
***
Ενας βλάχος πήγε σε μια βρύση
να πιει νερό.
Εκείνη την στιγμή πήγε και ένας
Άγγλος στην βρύση.
Ο Άγγλος ευγενικά του
παραχωρεί την θέση του
λέγοντας:
– Please.
Και ο βλάχος:
– Όχι, όχι εσύ πλυσ’, εγώ νερό
θέλω να πιω.
Ένας παντρεμένος
αντιπαθούσε υπερβολικά τη
γάτα της γυναίκας του και
αποφάσισε μια μέρα να τη
διώξει.
Τη φόρτωσε λοιπόν στο αμάξι
και την άφησε 2 χιλιόμετρα
μακριά από το σπίτι του. Όταν
όμως γύρισε πίσω, η γάτα ήταν
ήδη εκεί με τη γυναίκα του. Την
επόμενη μέρα την ξαναφόρτωσε
και την πήγε 10 χιλιόμετρα
μακριά, όταν όμως γύρισε
εκείνος στο σπίτι η γάτα ήταν
πάλι εκεί.
Αυτό συνεχιζόταν κάθε μέρα,
ενώ την πήγαινε όλο και πιο
μακριά, αυτή επέστρεφε πάντα.
Έτσι σκέφτηκε να την πάει
ακόμα πιο μακριά σε άλλη πόλη.
Ακολούθησε μια διαδρομή που
ούτε ο ίδιος ήξερε. Έστριψε
μετά τα πρώτα 20 χιλιόμετρα
δεξιά, μετά από αρκετή ώρα
αριστερά, μετά πάλι δεξιά,
και μετά πάλι αριστερά. Όπου
έβλεπε σταυροδρόμι έστριβε
συνέχεια μήπως και μπερδέψει
τη γάτα, και την ξεφορτωθεί
για πάντα. Μετά από πολλές
στροφές, αρκετά μακριά πια, την
άφησε και έφυγε.
Μερικές ώρες αργότερα πήρε
τηλέφωνο στο σπίτι του και
ρώτησε τη γυναίκα του: «Τασία,

η γάτα είναι εκεί;» «Εδώ είναι,
γιατί ρωτάς;» Και νευριασμένος
απαντά εκείνος: «Α την άτιμη,
φέρε την στο τηλέφωνο γιατί
χάθηκα και θέλω οδηγίες!»
***
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!!!»
Λέει ο άνδρας στη σύζυγό του:
«Έμαθα για μια χώρα της
Ευρώπης που οι άνδρες
αμείβονται για αναπαραγωγή!
Πληρώνονται από το κράτος
με 100 ευρώ για κάθε επαφή.»
«Ωραία και τι μου το λες, που
θες να καταλήξεις;» λέει η
γυναίκα. «Εδώ στην Ελλάδα
είναι δύσκολα τα πράγματα
και δεν τα βγάζω πέρα…» Και
απαντάει η γυναίκα του: «Και θα
τα βγάλεις πέρα στο εξωτερικό
με 100€ το μήνα;»
***
Πρωί-πρωί ο Σήφης έκανε
εξωτερικά μερεμέτια στο σπίτι
του, ανεβασμένος σε μια σκάλα.
Περνώντας ο Μανούσος για την
στάνη, τον βλέπει και του λέει
για να τον πειράξει:
- “Μωρέ Σήφη, εμένα δε με
κόφτει μωρέ, που θα πέσεις απ’
τη σκάλα και θα σκοτωθείς. Μα
θα σπάσει μωρέ η κεφαλή σου
και θα γεμίσει ο τόπος άχερα.”
Και ο ετοιμόλογος Σήφης από τη
σκάλα:
- “Και `συ μωρέ Μανούσο,
πρωί-πρωί το φαΐ σκέφτεσαι...”
***
Ο Τοτός μπαίνει τρέχοντας στο
σπίτι και φωνάζει:
«Μπαμπά, μπαμπά, πάμε
στο μπουρδ*** εδώ πιο
κάτω………»
Μπάαμ!! τρώει μία σφαλιάρα
από τον πατέρα του….
Μετά πηγαίνει στη μητέρα του:
«Μαμά, μαμά, πάμε
στο μπουρδ*** εδώ πιο
κάτω………»
Μπάαμ!! τρώει και μία
σφαλιάρα από την μαμά.
Πάει τρέχοντας στην γιαγιά:
«Γιαγιά, γιαγιά, πάμε
στο μπουρδ*** εδώ πιο
κάτω………»
Μπάαμ!! τρώει μία με την
μαγκούρα και από την γιαγιά…
Τότε βάζει τα κλάματα με
παράπονο και λέει…
«Αμάν μωρέ, τι με βαράτε
όλοι σας; Σας λέω πάμε στο
μπουρδ*** εδώ πιο κάτω, είναι
αναίσθητος ο παππούς!!!»
***
Στο αεροδρόμιο είναι ένας
άντρας και περιμένει την
πτήση για Βερολίνο
Κάποια στιγμή έρχεται
και κάθεται δίπλα του μια

κουκλάρα, ψηλή, με πλούσιο
στήθος, βγάζει από την τσάντα
της ένα περιοδικό κι αρχίζει να
διαβάζει.
Ο άντρας λοιπόν εντυπωσιάζεται
και σκέφτεται τι να της πει για
να ανοίξει κουβέντα.
Ωστόσο η ώρα περνάει και η
κοπέλα δεν έχει σηκώσει κεφάλι
από το περιοδικό της!
Τι να κάνει κι αυτός,
προκειμένου να χάσει την
ευκαιρία την ρωτάει:
«Να σας ρωτήσω κάτι; Σας
βλέπω τόσο απορροφημένη από
αυτό που διαβάζεται, τι γράφει
αν δεν γίνομαι αδιάκριτος;»
Και του απαντά εκείνη:
«Διαβάζω τα αποτελέσματα μιας
έρευνας για τα αντρικά μόρια.»
«Σοβαρά, και τι λέει αυτή η
έρευνα;»
«Λέει ότι οι μαύροι το έχουν
μακρύ, και οι Κρητικοί χοντρό.»
Και πετάγεται ο άντρας και της
λέει:
«Μα δεν έχουμε συστηθεί τόση
ώρα… Αχμέτ Φραγκάκης!»
***
Μαζεύοντας Σαλιγκάρια
Νεαρό ζευγάρι έχει οργανώσει
δείπνο για τα στελέχη της
εταιρείας για την επόμενη μέρα
και η σύζυγος προετοιμάζει
τα ανάλογα εδέσματα, όταν
ανακαλύπτει ότι δεν έχει
σαλιγκάρια.
Aγχωμένη ζητάει από τον άντρα
της να βγει στο λιβάδι και να
μαζέψει έναν κουβά από αυτά.
Ο άντρας λοιπόν με τον κουβά
στο χέρι ξεκινάει το μάζεμα
σαλιγκαριών, μα σε κάποια
στιγμή συναντάει στο λιβάδι μια
πολύ όμορφη γυναίκα.
Μη μπορώντας να αντισταθεί
στον πειρασμό, μετά από λίγη
ώρα βρίσκεται στο σπίτι της
κοπέλας όπου… περνάνε μαζί
ολόκληρο το βράδυ.
Κάποια στιγμή όμως ξημέρωσε
και ο άντρας θυμήθηκε ότι
έπρεπε να είχε γυρίσει σπίτι
του με τα σαλιγκάρια από την
προηγούμενη!
Πανικόβλητος παίρνει τον
κουβά με τα σαλιγκάρια και
τρέχει σπίτι του, με φοβερό
άγχος ανεβαίνει τις σκάλες, μα
στο τελευταίο σκαλί του πέφτει
ο κουβάς και τα σαλιγκάρια
σκορπούν σε ολόκληρη την
σκάλα.
Εκείνη την στιγμή εμφανίζεται
η γυναίκα του στην πόρτα με
άγριες διαθέσεις και ρωτά:
– ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΟΛΟ
ΤΟ ΒΡΑΔΥ;;;
Ο τύπος κοιτάζει τα σαλιγκάρια
που έχουν γεμίσει την σκάλα,
μετά κοιτάζει την γυναίκα του,
ξανακοιτάζει τα σαλιγκάρια και
φωνάζει:
– Ελάτε παιδιά, ελάτε… Σχεδόν
φτάσαμε!

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
Γιάννη Χρυσουλάκη στην ελληνική ομογένεια στη Φλόριδα
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Επίσκεψη στην ελληνική ομογένεια στη Φλόριδα των ΗΠΑ πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννης Χρυσουλάκης, συναντώντας εκπροσώπους
της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των ελληνικών ομογενειακών κοινοτήτων.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου ο
Γενικός Γραμματέας συμμετείχε ως ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε
το σχολείο τσάρτερ της «Αθηναϊκής Ακαδημίας» στο ClearWater τονίζοντας
ότι η Ελληνική Γλώσσα είναι η ταυτότητα, η ρίζα και η άυλη πνευματική και
πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων που διατηρεί ακατάλυτο τον δεσμό
με την Πατρίδα. Ο κ. Χρυσουλάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του
σχολείου και ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας του επισημαίνοντας
ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
στηρίζει κάθε προσπάθεια που αφορά στην εκμάθηση των Ελληνικών, στη
διατήρηση και ενίσχυση της ταυτότητας των Αποδήμων Ελλήνων. Η εκδήλωση
στην «Αθηναϊκή
Ακαδημία»
διοργανώθηκε
από το Τμήμα
Ελληνικών του
σχολείου υπό την
αιγίδα του Γενικού
Προξενείου της
Ελλάδας στην
Τάμπα και σε
συνεργασία με
την Ομοσπονδία
ΕλληνοΑμερικανών
Εκπαιδευτικών
και Πολιτιστικών
Συλλόγων
Αμερικής.
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Τάμπα
κος Λουκάς Τσώκος, καθώς και η Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελλήνων
Εκπαιδευτικών Αμερικής κα Στέλλα Κοκόλη, ενώ ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα (University of South Florida) Ιπποκράτης
Κάντζιος πραγματοποίησε ομιλία με θέμα τη σημασία της εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας. Ο κ. Χρυσουλάκης επισκέφθηκε επίσης τις καινούργιες
εγκαταστάσεις της «Αθηναϊκής Ακαδημίας» στο Ft. Myers, όπου τον υποδέχθηκαν
με ζεστασιά τα παιδιά του νηπιαγωγείου, αλλά και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
του παρουσίασαν το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το οποίο ο κ.
Χρυσουλάκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρυσουλάκης επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε επίσης
στο ελληνικό σχολείο τσάρτερ «Πλάτων», όπου μίλησε σε σύσκεψη για τη
διδασκαλία των ελληνικών τονίζοντας με ποιους τρόπους θα υποστηριχθεί
καλύτερα η διάδοση των ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια. Παρόντες ήταν τα
ανώτατα διοικητικά στελέχη της Ακαδημίας, Μatt Gunderson (CEO) και Danielle
Cicetti (CAO), ο διευθυντής του Ελληνικού Προγράμματος, Κώστας Αρετής, ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Τσώκος, η κ. Στέλλα Κοκόλη, ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Μάικ Αλεξάνδρου και η εκπαιδευτικός
Κατερίνα Διακογιάννη.
Ο κ. Χρυσουλάκης είχε επίσης συνάντηση με τον Δήμαρχο του Τάρπον Σπρινγκς,
κ. Χρυσόστομο Αλαχούζο, ο οποίος τον υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θερμότητα
στο γραφείο του προσφέροντάς του ως αναμνηστικό δώρο το αγαλματίδιο
του Έλληνα σφουγγαρά. Ο κ. Χρυσουλάκης ευχαρίστησε τον κ. Αλαχούζο για
όσα έχει καταφέρει χαρακτηρίζοντάς τον άξιο δήμαρχο και άξιο Έλληνα και
πατριώτη, επισημαίνοντας ότι έχει καταφέρει να δώσει ελληνικό χρώμα στην πόλη
γεμίζοντας τη με ελληνικές σημαίες, γεγονός που προκαλεί συγκίνηση σε κάθε
Έλληνα. Ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε επίσης τα γραφεία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Φλόριδας στο Τάρπον Σπρινγκς, όπου ενημερώθηκε από τον
πρόεδρο Μάικ Αλεξάνδρου σχετικά με τις δράσεις τους, ενώ από την πλευρά του ο
κ. Χρυσουλάκης τους ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας
που έχουν σκοπό να συνδέσουν την ελληνική
ομογένεια με το μητροπολιτικό κέντρο, αλλά και
για όσα προβλέπονται με την ψήφο των Αποδήμων,
αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ομογενών
στα ελληνικά προξενεία, ανταλλάσσοντας ιδέες και
σκέψεις, ώστε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική
η συνεργασία τους με τη Γενική Γραμματεία. Κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης στο Τάρπον Σπρινγκς, ο
επικεφαλής της παρέλασης κ. Σισώης προσκάλεσε
τον Γενικό Γραμματέα κ. Χρυσουλάκη να παρευρεθεί
στην παρέλαση στον Τάρπον Σπρινγκς με την
ευκαιρία των εορτασμών για την 25η Μαρτίου, η
οποία θα λάβει χώρα στις 20 Μαρτίου.
O κ. Χρυσουλάκης επισκέφθηκε ακόμη τον Σύλλογο των Ελλήνων στην πόλη
Naples της Φλόριδας μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, καθώς και
το τοπικό chapter των AHEPANS, όπου συζήτησαν διεξοδικά τα προβλήματα που
απασχολούν τους Έλληνες ομογενείς της περιοχής, ενώ από την πλευρά του ο κ.
Χρυσουλάκης δεσμεύθηκε ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας θα ενισχύσει την επικοινωνία μαζί τους και θα βρίσκεται
κοντά τους όσο γίνεται περισσότερο.
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε το Γενικό Προξενείο Ελλάδας στην Τάμπα της Φλόριδας, όπου ενημερώθηκε από τον Γενικό Πρόξενο κ. Τσώκο
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ομογενών στην Φλόριδα, ενώ διαπίστωσε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και
την επιτάχυνση των διαδικασιών, οι οποίες οφείλονται στη σύνδεση του Προξενείου με το Μητρώο Πολιτών, κάτι το οποίο ο Πρόξενος χαρακτήρισε ως μια
πραγματικά πολύ μεγάλη θετική παρέμβαση.

Ο Σύλλογος “ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ” της Ελληνικής Ορθοδ. Κοινότητας
Σούρεη γιότασαν την Τσικνοπέμπτη με λίγα μέλη
λόγω της Πανδημίας.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Οι κυρίες της Φιλοπτλώχου του Αγίου Γεωργίου
γιόρτασαν την Γιορτή της Φιλοπτώχου, Αγίας Φιλοθέης
της Αθήνας, την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022.
Κάλεσαν όλες της Κυρίες Φιλοπτώχου να παρευρεθούν
για να τιμήσουν την Αγία Φιλοθέη με Αρτοκλασία.
Η αγάπη της Αγίας Φιλοθέης για τον Χριστό, η άφθονη
φιλανθρωπία της, συμπεριλαμβανομένης της ανέγερσης
γηροκομείων, σχολείων, ξενώνων, καταφυγίου
κακοποιημένων νέων γυναικών και η θυσία της
συνεχίζουν να εμπνέουν τις Κυρίες της Φιλοπτώχου.
Οι Κυρίες της Φιλοπτώχου πρόσφεραν καφέ και ένα
γλυκό στο Αίθριο μετά τη Θεία Λειτουργία.

Η

Tσικνοπέμπτη είναι
η Πέμπτη της δεύτερης
εβδομάδας του Τριωδίου,
περίοδος που οι άνθρωποι
προετοιμάζονται για την
μεγάλη νηστεία
της Σαρακοστής.
Η Τσικνοπέμπτη δίνει
την ευκαιρία στα
νοικοκυριά να
καταναλώσουν με
εορταστικό και χαρούμενο
τρόπο ότι κόκκινο κρέας
τους έχει απομείνει πριν
από τη νηστεία
της Σαρακοστής.
Η λέξη “τσικνοπέμπτη”
προέρχεται από την λέξη
“τσίκνα” (η μυρωδιά του
ψημένου κρέατος) και από
την λέξη “Πέμπτη”.

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

Γιορτάζεται άλλωστε την
Πέμπτη, 11 ημέρες πριν
την Καθαρά Δευτέρα. Είναι
μια μέρα προετοιμασίας
για την μεγάλη νηστεία της
Σαρακοστής πριν από το
Πάσχα. Μια προετοιμασία
που έγκειται στην προσπάθεια να βιώσουμε
τις επερχόμενες ημέρες
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

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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ST. GEORGE’S LADIES PHILOPTOCHOS

Σημεία συνέντευξης Υφυπουργού Εξωτερικών
Ανδρέα Κατσανιώτη για τον Απόδημο Ελληνισμό
Στην εκπομπή
«Αταίριαστοι» - ΣΚΑΙ
Αν. Κατσανιώτης:
Απαράδεκτο να
προσπαθεί κανείς
να ξεπλύνει αυτό
που κάνει η Ρωσία
μέσω μιας δήθεν
ουδετερότητας

Will be holding a Drive-Thru Pick Up for TIRINIS SUNDAY,
MARCH 6, from 11:00AM to 2:00PM.
Submit your order and pick up from the rear kitchen door of our community centre’s rear parking lot at 4500 Arbutus Street.
Order early to avoid disappointment!

Click here to place your order!
Link: https://www.surveymonkey.com/r/QB5P8DJ
Or call Lizette at 778.229.4842.
LAGANES - flat bread for Clean Monday - $6
SPANAKOPITA - with HOMEMADE filo - baked and ready to eat - $7
SPANAKOPITA - individual, baked or frozen to be baked - $6
TIROPITA - individual, baked or frozen to
be baked - $6
MAKARONOPITA - Greek pasta pie, heat and enjoy - $6
TARAMOSALATA - great dip for your Lenten table - $5
BOUGATSA - custard in filo - baked or frozen to be baked - $6
BAKLAVA - a classic and irresistible - $5
HALVA - traditional fasting food - $5

Click here to place your order!
Link: https://www.surveymonkey.com/r/QB5P8DJ
Or call Lizette at 778.229.4842.
If you have any questions, have some extra time to volunteer,
or have a great idea,please don’t hesitate to contact us.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25/2/2022
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
Rodos 28-02-2022

Η παράταξη ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ,
δεν εγκρίνει την αναμόρφωση
ενός προϋπολογισμού χωρίς
όραμα, χωρίς έργα ανάπτυξης
και υποδομής και με περικοπές
σε σημαντικές δαπάνες που
αφορούν εκτέλεση έργων
αναγκαιότητας για την αναβάθμιση του νησιού στην
πόλη και τα χωριά, όπως
επίσης περικοπές σε δαπάνες
κοινωνικού ανθρωπιστικού
χαρακτήρα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
επί θεμάτων ημερήσιας
διάταξης, ο Κος Κρητικός
αναφέρθηκε στο παρακάτω
σημαντικό θέμα επικαιρότητας:
O Πόλεμος στην Ουκρανία
Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος
και βαθύτατα προβληματισμένος
με τις εξελίξεις στην
Ουκρανία. Και δικαιολογώ

το συγκινημένος, γιατί
επισκεπτόμενος στο παρελθόν
την Οδησσό, αντίκρυσα και
ένοιωσα μια δεύτερη Ελλάδα,
έδρα της Φιλικής εταιρείας.
Ας θυμηθούμε τον Γρηγόριο
Μαρασλή Έλληνα έμπορο και
πολιτικό ο οποίος διετέλεσε
πολίτης της Οδησσού και από
το 1878 Δήμαρχος της πόλης,
επανεκλεγόμενος τέσσερεις
φορές έως το 1894 και όπου
κατά τη διάρκεια της θητείας
του, μετέτρεψε την Οδησσό
σε σύγχρονη ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα.
Η παρελθούσα Πέμπτη ήταν
από τις μελανότερες σελίδες
της μεταπολεμικής σύγχρονης
Ευρώπης. Η μέρα που ξημέρωσε
είναι για την Ευρώπη η εισαγωγή σε έναν διαφορετικό
κόσμο. Η προσαρμογή της στα
νέα δεδομένα θα κρίνει αν θα
κρατήσει την διακριτή θέση
της στον κόσμο. Πρόκειται για
έναν πόλεμο σχεδιασμένο, όπως
όλα δείχνουν, στρατηγικού
χαρακτήρα, από αυτούς που
η Δύση είχε ξεχάσει ότι
υπήρχαν. Ο μεγάλος χαμένος
είναι η Ευρώπη, από πολλές
απόψεις.
Η επίθεση της Ρωσίας στην
Ουκρανία αποτελεί μια
ξεκάθαρη παραβίαση του

Διεθνούς Δικαίου, του Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών και
θεμελιωδών αρχών, όπως
η προστασία της εδαφικής
ακεραιότητας, της κυριαρχίας
και της ανεξαρτησίας όλων
των κρατών. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση ελπίζω να μην φανεί
κατώτερη των περιστάσεων
εμπράκτως, και ο δυτικός
κόσμος να επιδείξει μια συμπαγή
στάση απέναντι σε επιθετικές
ενέργειες και εκφράσεις
αναθεωρητισμού.
Οι οικονομικές επιπτώσεις πολύ
μεγάλες και μην λησμονούμε
ότι ζούμε σε ένα ακριτικό
νησί, με την Τουρκία μια ανάσα
κοντά μας και με ένα τουριστικό
προϊόν στο οποίο συνεισφέρει
η ρωσική αγορά.
Απαιτείται λοιπόν εγρήγορση
και ετοιμότητα, αλληλεγγύη και
ανθρωπιστική ευαισθησία,
την οποία πάντα επιδεικνύει
η Ελλάδα και εκτιμώ ότι
η Ελληνική Κυβέρνηση θα
αντιμετωπίσει το μείζον
ζήτημα με νηφαλιότητα και
πλήρη σεβασμό στο Διεθνές
Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τις Διεθνείς
Συνθήκες, περιφρουρώντας και
προστατεύοντας τα σύνορα
της πατρίδας μας και της ΕΕ.

Την απόφαση
της Ελληνικής
κυβέρνησης να
αποστείλει ανθρωπιστική και αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία
υπερασπίστηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας
Κατσανιώτης επισημαίνοντας πως «Δεν μπορεί να υπάρξει
ουδετερότητα. Ο θύτης με το θύμα δεν είναι το ίδιο. Η Ελλάδα
συντάσσεται με την φιλελεύθερη δημοκρατία και τον Δυτικό
πολιτισμό».
Ο κ. Κατσανιώτης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και
στην εκπομπή «Αταίριαστοι» επισήμανε πως «Δεν υπάρχει
ουδετερότητα και δεν πρέπει να υπάρξει ουδετερότητα.
Ο θύτης και το θύμα δεν είναι το ίδιο. Η χώρα μας είναι με
αυτόν που θίγεται. Με μια ελεύθερη χώρα που δέχεται εισβολή
από τους Ρώσους. Η χώρα μας συντάσσεται, όπως όλη
η ΕΕ, με την Ουκρανία». Ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτημα
σχετικά με την στάση της αντιπολίτευσης που διαφώνησε με
την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, σημείωσε
ότι «είναι τραγικό αυτό που κάνει η αντιπολίτευση. Είναι
απαράδεκτο να προσπαθεί κανείς να ξεπλύνει αυτό που
κάνει η Ρωσία μέσω μιας δήθεν ουδετερότητας. Είμαστε
υποχρεωμένοι να συνταχθούμε με το Δυτικό, φιλελεύθερο
μέτωπο που δεν θέλει αλλαγή συνόρων. Και αυτή η
υποχρέωση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε
ότι έχουμε μια γείτονα [χώρα] η οποία εμφανίζεται ως
αναθεωρητική δύναμη».
Στο ερώτημα δε για το αν η Τουρκία συντάσσεται με την Δύση
ο κ. Κατσανιώτης απάντησε «Η Τουρκία δεν συντάσσεται με
το Διεθνές Δίκαιο. Η ρητορική και η πρακτική της δεν συνάδει
με τους διεθνείς κανόνες και το Δίκαιο της Θάλασσας. Εμείς
είμαστε με το Διεθνές Δίκαιο και αυτό μας υποχρεώνει να
πάρουμε θέση στις εξελίξεις και να είμαστε στην σωστή
πλευρά της ιστορίας».
Αναφορικά με την στάση της Ε.Ε. και των ΗΠΑ ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε «Το ευχάριστο είναι πως βλέπουμε
την ανασύσταση του Δυτικού μετώπου, του μετώπου της
φιλελεύθερης Δημοκρατίας, των αξιών και των κατακτήσεων
του Δυτικού πολιτισμού. Επίσης, βλέπουμε και την αρχή
μιας προσπάθειας για αυτό που αποκαλούμε ευρωπαϊκή
στρατηγική αυτονομίας. Την ανάγκη της στρατηγικής
αυτονομίας της ΕΕ είχαν τονίσει αρκετοί ηγέτες μεταξύ
των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης. Αυτά αποτελούν τα κέρδη μέσα από αυτόν τον
ζόφο που ζούμε», ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «πολλοί
κατηγορούν την Ευρώπη ότι αργεί να πάρει αποφάσεις.
Ξέρετε, όμως, ότι οι Δημοκρατίες απαιτούν χρόνο απόφασης.
Δεν είναι δικτατορίες. Αλλά, στην προκειμένη περίπτωση
η Ευρώπη δεν άργησε. Έλαβε γρήγορα μέτρα και προς όλες
τις κατευθύνσεις».
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη νέα
ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική η οποία, όπως είπε, «περιλαμβάνει
και την ευρωπαϊκή άμυνα» για να προσθέσει: «Θέλουμε να
έχουμε ρόλο στην νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Η Ελλάδα
πρέπει να είναι παρούσα»
Τέλος, ο κ. Κατσανιώτης χαρακτήρισε απαράδεκτη
την ρητορική της Ρωσικής πρεσβείας. «Δεν συνάδουν με
την διπλωματική πρακτική, ειδικά όταν απευθύνονται σε χώρα
που θρηνεί 10 ομογενείς της.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να είναι
προσεκτικές και αυτού του τύπου οι διατυπώσεις. Είναι
απαράδεκτες διατυπώσεις από την στιγμή που ξέρουμε ότι
οι ομογενείς μας στα χωρία Σαρτανά και Μπουγά ήταν θύματα
των βλημάτων που προήλθαν από ρωσικά αεροσκάφη», είπε.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ
Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, και ώρα 10 π.μ. στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο θα συναντηθεί ο κ. Καστανιώτης με
τους ομογενειακούς φορείς, Ιερείς, τους προέδρους
των Κοινοτήτων, Βανκούβερ και Βικτόρια, τον πρόεδρο
του Ελληνο-καναδικού Κογκρέσο, της ΑΧΕΠΑ, και
εκδότη της εφημερίδας “ΓΝΩΜΗ”.
Οι κυρίες της φιλοπτώχου θα υποδεχθούν
τον κ. Υπουργό προσφέροντας καφέ και γλυκίσματα.
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Προέλαση προς το Κίεβο: Η μεγαλύτερη
στρατιωτική φάλαγγα μετά τον Β'ΠΠ με
2.500 οχήματα μπήκε στη πόλη! (upd)
Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα Δευτέρα δείχνουν ότι την μεγαλύτερη στρατιωτική φάλαγγα μετά τον Β’ΠΠ, ένα τεράστιο κονβόι
με ρωσικά άρματα μάχης ΤΟΜΑ κλπ., συνολικά περί τις 2.500 οχήματα να πλησιάζει την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. (22-02-2022)
Σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία
Maxar Technologies, διακρίνεται μια στρατιωτική
αυτοκινητοπομπή που εκτείνεται σε μήκος 27
χιλιομέτρων.
Άρματα μάχης Τ-72Β3, ΤΟΜΑ BMP-3, BMP-2, BTR-82,
α/α Tor-M1/-2, Βuk M1/2 κλπ, μπαίνουν στο Κίεβο με
αποστολή μέχρι την Κυριακή να έχουν ρίξει το καθεστώς
του Κιέβου, να έχουν καταστρέψει τις παραστρατιωτικές
ομάδας και τα κτίρια των μυστικών υπηρεσιών και
τα κτίρια που εδρεύουν ακόμα δυτικοί μισθοφόροι,
καταλαμβάνοντας το διοικητικό κέντρο της πόλης.

Ανάλυση: Πώς αποτυπώνεται στον χάρτη
αυτό που βιώνει σήμερα η Ουκρανία και
πόσο θα διαρκέσει

Οι γέφυρες του Δνείπερου καταστράφηκαν από
Ουκρανούς σαμποτέρ που υποχωρώντας καταστρέφουν
τις υποδομές της χώρας και κατ’αυτό τον τρόπο οι
αερομεταφερόμενες δυνάμεις των Ρώσων είχαν μείνει
χωρίς υποστήριξη έναντι τριπλάσιων ή και πενταπλάσιων
Ουκρανών στρατιωτικών και παραστρατιωτικών (4.000
αλεξιπτωτιστές και ειδικές δυνάμεις έναντι 15.000).
Οι ουκρανικές μονάδες έχουν οχυρωθεί σε μία ακτίνα 4
χλμ. από το κέντρο του Κιέβου, καθώς οι αλεξιπτωτιστές
δεν προχώρησαν στο εσωτερικό της πόλης, ενώ οι μεμονωμένες μονάδες Spetsnaz, καταδεικνύουν στόχους
στο ρωσικό πυροβολικό.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η ρωσική Αεροπορία, με εξαίρεση
τα επιθετικά και μεταφορικά ελικόπτερα που στις ρωσικές
ένοπλες δυνάμεις ανήκουν στην Αεροπορία και όχι στον
Στρατό, όπως στις χώρες του ΝΑΤΟ, τα μεταφορικά
αεροσκάφη και ελάχιστα εγγύς υποστήριξης Su-25, δεν
έχει κάνει ουσιαστικά την εμφάνισή της, όχι μόνο στο
Κίεβο, αλλά και σε ολόκληρη την Ουκρανία.
Είναι σαφές ότι συντηρεί τις δυνάμεις της πιθανολογώντας σύγκρουση με τις Αεροπορίες του ΝΑΤΟ!
Το κομβόι αυτό έφτασε ήδη στα βορειοδυτικά προάστια
στην περιοχή του αεροδρομίου «Αντόνοφ», περιλαμβάνει
εκατοντάδες θωρακισμένα οχήματα, άρματα, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής
υποστήριξης και συνεχίζει να κινείται νότια, προς τη νότια
διέλευση του Κιέβου όπου έχει διαρρηχθεί η αμυντική
τοποθεσία.
Την ίδια στιγμή οι Ρώσοι και παρά τις περί του αντιθέτου
πληροφορίες έχουν καταλάβει το Χάρκοβο, χωρίς να
διαθέσουν φρουρά για την φύλαξή της, κατέστρεψαν
όλες τις υποδομές του καθεστώτος του Κιέβου (βασικά το
κτίριο της ασφάλειας, όπως μετέδωσε και ο διεθνολόγος
Θρασύβουλος Ευτυχίδης) και αποχώρησαν προκειμένου
να δεχθούν ενισχύσεις και να συνεχίσουν την προέλαση
προς το Κίεβο!
Μάχες διεξάγονται μόνο σε περιοχές εκτός του Χάρκοβου,
όπου εκκαθαρίζονται ουκρανικές παραστρατιωτικές
ομάδες.
Το ίδιο συνέβη και στην Μελιτούπολη, αλλά και σε όλες
τις πόλεις που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι και εκδίωξαν
τις ουκρανικές δυνάμεις. Στην Μαριούπολη πάντως,
η νεοναζιστική Ταξιαρχία Αζόφ ναρκοθετεί την πόλη και
απειλεί να την τινάξει στον αέρα αν επιχειρήσουν
οι Ρώσοι να εισέλθουν στην πόλη.
pronews.gr

28-02-2022
Το πώς έχει ουσιαστικά περικυκλωθεί η Ουκρανία, στην παρούσα
πολεμική φάση, από την ρωσική πολεμικη μηχανή, εξήγησε στην ΕΡΤ
ο Μάνος Kαραγιάννης (καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας Kings Kollege
London, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).
Ο ίδιος ανέλυσε στο χάρτη το πού βρίσκονται τα τρία μέτωπα του
πολέμου, με την πόλη του Χάρκοβο, στα βόρεια της χώρας, να
βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή τη χρονική στιγμή.
Ο κ. Καραγιάννης εκτίμησε ότι οι μάχες θα κρατήσουν, ωστόσο
σημείωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον πόλεμοι ετών. «Οι πόλεμοι
ανάμεσα σε πόλεις ή κράτη συνήθως διαρκούν εβδομάδες ή μήνες.
Αυτό όμως που ανησυχεί είναι ότι η Ρωσική πλευρά δεν δείχνει καμία
επιθυμία να αποκλιμακώσει. Η στρατηγική είναι να τρομάξει η Δύση,
η οποία δεν θα τρομάξει.
Πιθανό νέο μέτωπο μπορεί να περιλαμβάνει χώρες στο στόχαστρο
όπως η Μολδαβία, η Γεωργία και η Φινλανδία», είπε.
«Θεωρώ ότι η Δύση θα δώσει την υπέρτατη μάχη τροφοδοτώντας
τους Ουκρανούς με ό,τι οπλισμό θεωρούν ότι πρέπει να διατεθεί,
ούτως ώστε να σταματήσει εκεί η ρωσική επιθετικότητα», είπε μεταξύ
άλλων.
Πηγή: ΕΡΤNEWS.GR
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Απίστευτο διάγγελμα Πούτιν με αναφορές σε Στάλιν και Λένιν: Σερβία σε Ουκρανία:
“Αρχαία εδάφη της Ρωσίας η ανατολική Ουκρανία”(video)
Καταδικάστε τον
Μία γυναίκα παρακολουθεί στην Αγία Πετρούπολη
τις δηλώσεις Πούτιν μετά τη σύγκληση του
Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.
EPA/Anatoly Maltsev
21/02/2022
Η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία των δύο
αποσχισθεισών περιοχών στην ανατολική Ουκρανία,
είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για την ουκρανική κρίση.
Ήδη ο ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει ρωσικές «ειρηνευτικές
δυνάμεις» στις δύο αποσχισθείσες περιοχές στην ανατολική Ουκρανία, την ανεξαρτησία των οποίων
αναγνώρισε νωρίτερα απόψε με διάταγμά του.
Ο ίδιος θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να στηρίξει την απόφαση αυτή, πρόσθεσε και κατήγγειλε πως 4
εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται σε γενοκτονία.
Η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα του Ρώσου προέδρου να υπογράφει διάταγμα με το
οποίο αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των δύο αποσκισθεισών περιοχών.
“Κρίνω απαραίτητο να λάβω αυτήν την απόφαση που ήταν ώριμη εδώ και καιρό: Να αναγνωρίσω
αμέσως την ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του
Λουγκάνσκ”, είπε.
Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους είπε ότι είναι βέβαιος πως έχει τη στήριξη των Ρώσων πολιτών για
την απόφασή του.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός
του για την ουκρανική κρίση, ότι αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατασκοπεύουν συνεχώς τη
Ρωσία.
Υποστήριξε πως η όλη κατάσταση αποτελεί μια κάλυψη για την ταχεία ανάπτυξη στρατευμάτων του
ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Η ένταξη, μάλιστα, της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί μια άμεση απειλή στην
ασφάλεια της Ρωσίας, σύμφωνα με τον ίδιο. Την ίδια ώρα, είπε πως τα κέντρα εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ
στην Ουκρανία ισοδυναμούν με στρατιωτικές βάσεις.
Μας είχαν υποσχεθεί ότι το ΝΑΤΟ δεν θα διευρυνθεί, επεσήμανε ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους.
Όμως, συνέβη το αντίθετο.
Όπως τόνισε ο Πούτιν, είδαμε πέντε κύματα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ πρόσφατα. Κατανοούμε,
συμπλήρωσε, πως η περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ αποτελεί ζήτημα χρόνου.
Εξάλλου, ο κίνδυνος ενός ξαφνικού πλήγματος εναντίον της χώρας μας θα αυξηθεί ραγδαία, εάν
επεκταθεί το ΝΑΤΟ, είπε ο Πούτιν και η βασική πλατφόρμα ενός πλήγματος εναντίον της Ρωσίας θα
είναι η Ουκρανία.
Η Ρωσία, όμως, στηρίζει πάντα τη διπλωματική οδό για την επίλυση των θεμάτων, διαβεβαίωσε ο
επικεφαλής του ρωσικού κράτους.
Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν νέους επιθετικούς πυραύλους, κατήγγειλε ο ίδιος, προσθέτοντας πως το
ΝΑΤΟ έχει αγνοήσει πλήρως τις ανησυχίες μας. Τα αιτήματα της Ρωσίας στον τομέα της ασφάλειας
απορρίφθηκαν, είπε ο Πούτιν.
Εξάλλου, όπως πιστεύει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, η Δύση θα επιβάλει έτσι κι αλλιώς κυρώσεις σε βάρος της
Ρωσίας. Το έδαφος για τις κυρώσεις θα βρεθεί ή θα επινοηθεί και δεν θα έχει να κάνει με την Ουκρανία,
υποστήριξε.
Σε αυτό το πλαίσιο και η Ρωσία έχει το δικαίωμα να λάβει αντίμετρα. Η Ρωσία έχει κάθε δικαίωμα να
προστατεύσει την ασφάλειά της κι αυτό κάνουμε, υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την κυριαρχία μας και τις εθνικές μας
αξίες. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι η ουκρανική ηγεσία λέει συνεχώς πως δεν επιθυμεί να τηρήσει την
ειρηνευτική συμφωνία του Μινσκ στην ανατολική Ουκρανία.
Οι ουκρανικές δυνάμεις, υπογράμμισε ο Πούτιν, βομβαρδίζουν περιοχές αμάχων στο Ντονμπάς και
σκοτώνουν αμάχους, προτού διερωτηθεί «πόσο ακόμη μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό;»
Στις πρώτες του τοποθετήσεις, ο Πούτιν είπε ότι:
•
Η σύγχρονη Ουκρανία ήταν δημιούργημα της κομμουνιστικής Ρωσίας
•
Η ανατολική Ουκρανία είναι αρχαίο έδαφος της Ρωσίας.
•
Η Ουκρανία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας.
•
Η σύγχρονη Ουκρανία δημιουργήθηκε από τον Λένιν, ο οποίος όμως αδίκησε την Ρωσία.
•
Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης το 1991 ήταν μια ληστεία για τη Ρωσία, η οποία
βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
•
Η κατάρρευση της ιστορικής Ρωσίας με τη μορφή της Σοβιετικής Ένωσης βρίθσκεται
στη συνείδηση των κομμουνιστών.
•
Η Ουκρανία δεν στάθηκε ικανή να επιτύχει ένα σταθερό κρατικό καθεστώς και έτσι ήταν
αναγκασμένη να βασίζεται σε ξένες δυνάμεις όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
•
Η σημερινή ουκρανική ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Ουκρανικού λαού.
•
Η Ουκρανία σήμερα είναι μια αμερικανική αποικία με καθεστώς – μαριονέτα
•
Η ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία έχει περιθωριοποιηθεί.
•
Η Ουκρανία διοικείται από ξένες δυνάμεις, κάτι που επηρρεάζει όλα τα επίπεδα των εξουσιών
•
Η Ουκρανία διατηρεί πυρηνικό εξοπλισμό με σοβιετική τεχνογνωσία.
•
Η χώρα έχει πλημμυρίσει με δυτικό εξοπλισμό τους τελευταίους μήνες και αξιωματούχοι
του ΝΑΤΟ είναι παρόντες σε στρατιωτικές ασκήσεις.
•
Η συγκέντρωση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία είναι προετοιμασία για επίθεση στη Ρωσία.
•
Η προοπτική εισδοχής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ συνιστά ευθεία απειλή για την ασφάλεια
της Ρωσίας.
•
Το Σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει ανάπτυξη ξένων δυνάμεων στα εδάφη της.
Journalnews.com

βομβαρδισμό του
Βελιγραδίου το 1999
να καταδικάσουμε
τη Ρωσία σήμερα
Feb 22, 2022
Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι
θα καταδικάσει την κίνηση της Ρωσίας να αναγνωρίσει
την ανεξαρτησία των αυτονομιστικών περιοχών
στην ανατολική Ουκρανία, εάν ο πρόεδρος της Ουκρανίας
Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδικάσει δημόσια και
συγκεκριμένα στην τηλεόραση, τους βομβαρδισμούς
του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας το 1999.
Η δήλωσή του έρχεται ως απάντηση στον Ουκρανό
πρέσβη Αλεξάντερ Αλεξάντροβιτς, ο οποίος είπε πως
η Ουκρανία και ο ουκρανικός λαός αναμένουν από
τη Σερβία να καταδικάσει την αναγνώριση
της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς από τη Ρωσία.
«Είμαστε μια μικρή χώρα και δεν θέλουμε να
καταργήσουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις φιλίες
μας με ορισμένες [χώρες] και δεν αποφασίζουμε με
κανέναν τρόπο για την τύχη της Ουκρανίας», δήλωσε
ο Βούτσιτς στο Pink TV την Τρίτη στο Μονακό.
«Ωστόσο, αν είναι έτσι, καλώ τον κ. Αλεξάντροβιτς να
καλέσει τον πρόεδρο της χώρας του κ. Ζελένσκι και να
του ζητήσει να καταδικάσει ήδη από σήμερα το βράδυ
στην τηλεόραση τη φρικτή και τραγική επίθεση κατά
της Σερβίας από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο,
τη Γερμανία και άλλες χώρες και είμαι βέβαιος ότι θα
το κάνει. Μόλις το κάνει αυτό, θα αποδεχθώ ευχαρίστως
την πρόσκλησή του και θα απαντήσω στις εκκλήσεις του»,
πρόσθεσε.
Ο Σέρβος πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η χώρα του είναι
στρατιωτικά ουδέτερη, αλλά η πολιτική της δεν είναι
ουδέτερη και ότι δεν θα εγκαταλείψει τις παραδοσιακές
της φιλίες.
«Η Σερβία πάντα υποστήριζε την ακεραιότητα
της Ουκρανίας και δεν υπήρξε καμία αλλαγή σε αυτό
το θέμα», πρόσθεσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ήδη ασκηθεί
πίεση στη Σερβία για την επιβολή κυρώσεων κατά
της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι αναμένει η πίεση αυτή
να αυξηθεί.
Ο Βούτσιτς δήλωσε επίσης ότι δεν δέχθηκε πιέσεις για
το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε
τη Δευτέρα με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν,
σημειώνοντας ότι τα θέματα των Δυτικών Βαλκανίων
ήταν στο τραπέζι.
Η απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία
των περιοχών της Ουκρανίας, του Ντονέτσκ και
του Λουχάνσκ, θα αλλάξει τη συνολική δομή
της παγκόσμιας ασφάλειας, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ
εξέφρασε ανησυχίες για την κατάσταση και τόνισε ότι
η θέση της χώρας του δεν είναι και η πλέον βολική.
Η Σερβία αγνοεί την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική
Η Σερβία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ και
αναμένεται να ευθυγραμμιστεί με την ένωση σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής.
Στην πράξη, αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το
2020, το ποσοστό ευθυγράμμισης της Σερβίας με τις
σχετικές δηλώσεις τους Ύπατης Εκπροσώπου Εξωτερικής
Πολιτικής της ΕΕ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου ήταν
56%, αλλά αυξήθηκε στο 61% από τον Αύγουστο του
2021.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι «ο
σερβικός λαός δεν θέλει και δεν θα έχει ΝΑΤΟ».
Συνολικά, η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ανησυχεί για
τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις της κλιμάκωσης στα
σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, ιδίως μετά τη δήλωση του
υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ,
ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μισθοφόροι από
την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
στρατολογήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ντονμπάς
της Ουκρανίας για να πολεμήσουν εναντίον των ανταρτών
που υποστηρίζονται από τη Μόσχα.
Πηγή: Beta-EURACTIV.rs and exit.al
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February 3, 2022
Rev. Father, Hon. President & Est. Members of the Board of Directors St. Nicholas G. O. Church 4541 Boundary Road Vancouver, B.
C. V5R 2N5
Beloved in the Lord:
According to our records, you owe to the Archdiocese $33,000 for
the year 2020 and $40,000 for the year 2021. This means that the
Archdiocese received only 8% of what it should have received.
Therefore, the employees that are working at the Archdiocese should
have been paid 8% of their salaries. Would your community ever do
that to its employees, and would they ever accept it?
If all the communities did what you did, our Archdiocese would
be in a very difficult situation. These amounts must be paid with
post-dated cheques. Please act properly and in a Christian manner.
With love in Christ,
Auxiliary Bishop
Athenagoras of Patara
Greek Orthodox Archdiocese of Canad

February 3rd, 2022

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΤΑ ΠΟΣΑ
$33,000 για το έτος 2020 και $40,000 για το έτος 2021
Αναρωτιέμαι εάν πέρασε ο κορονοϊος από την Αρχιεπισκοπή Καναδά.
Κώστας Καρατσίκης “ΓΝΩΜΗ”
I believe we are not in a unique fiscal challenge, for as stated before, the period after
January 2020 our revenue streams were affected by the restricted attendance mandates,
closures, and cancelled fundraising events
We are also feeling the impact of the efforts to complete our new School Building – and
while when it will be operational, we do not foresee any revenue issues, we are in fact
currently dealing with less than expected donations to the point that we need to govern our
available capital reserves in a manner that doesn’t hamper the project completion.
6)
As a point of formality, please be advised that the formal name of our Church
is “Saints Nicholas & Dimitrios Greek Orthodox Church” . I have noticed in the past few
pieces of correspondence your office has neglected inclusion of Saint Dimitrios in the
address, and believe you are interested in ensuring that our Churches complete name is
included in future correspondence.
In closing, I make myself available to have a telephone or video conference with you
if it assists in resolving this matter with the Contributions. To be honest, we were waiting
for His Eminence Archbishop Sotirios to visit with us this past week and looking forward
to discussing this and other matters in hopes of finding resolution.
Beyond this we hope that you understand our situation and look forward to your expediated reply

REPLY

His Eminence Auxiliary Bishop Athenagoras of Patra
. The Greek Orthodox Archdiocese of Canada
I would like to confirm receipt of your letter dated February 3, 2022 and
hope this reply finds you well and you receive it in the spirit it’s intended –
which is to covey that we wish continue to work with the Greek Orthodox
Archdiocese of Canada in a harmonious and unified relationship – as we
have done so in excess of 42 years.
I am certain you will appreciate that we address your letter in the forefront
of this correspondence so we can get the subject matter out of the way.
Perhaps your point relating to percentages and payments issued by us to
the Archdiocese (for 2020 and 2021) was not well thought out when you
committed it to paper. I am certain you are aware of the global crisis and the
sacrifices that we as administrators of our (and probably other Communities) have necessitated to enact.
1-As a start, we have had to lay off staff, and cut back on varied expenses
due to lack of donation revenue streams, lack in (and restricted) attendance,
and an overall cancelation or significant change to our fundraising events.
While we have not had to resort to paying our people 8% of their wages,
some have seen a change to their hours and others have had their jobs eliminated for the time being.
2-I feel it’s necessary to point out that this Global Pandemic and the affect
it has had on us a community - in terms of survival - has only been possible
by utilizing understanding, compassion, and sympathy – not only by us as a
Council but as a Greek Orthodox Community as a whole. This has included
accepting that some people will not be able to afford their annual membership, necessitating leniency on school and other fees and patience on collections. We found that not insulting people when they are down is perhaps a
very Christian thing to do, and hope that when they are up on their feet, they
will remember our patience.
3-We have modeled ourselves after the multitude of business owners in our
community who have taken rent-cuts on their properties, offered discounts
for their services, and necessitated to tighten their belts in order to survive.
This has yielded a closer Christian Community and Membership that I am
certain you will appreciate – as we strive for this in the name and grace of
God.
4-Since 2011 ( I cannot speak to “before that era”, since I was not a Director), we have been moving forward with the Archdiocese in a non-confrontational manner with respect to our Community Contributions. I hope
that any change in authority structure at the Archdiocese does not translate
to insulting chains of correspondence, for up until yesterday, every letter
received from your office was non debatable in its respect and its spirit of
unification and understanding.
5) On the matter of our Community Contributions
At our meeting on February 2nd , 2022 – we discussed our former offer to
the Archdiocese – which by relay of Father Tim – was rejected.
We respectfully acknowledge the Archdiocese of Canada’s request for payment of Community Contributions.
Upon examination of our current financial status and reviewing the income
and expenditures for the periods of 2020 and 2021, we cannot meet the
obligation as requested.
In addition to what was paid in the early part of 2020, we would like to
supplement that by $10,000.00 immediately upon acceptance by your office,
after which that point, we hope the Archdiocese would consider the obligation for 2020 and 2021 complete.
Further, we would like to also offer an immediate $3000 in 3 x $1000 postdated payments ( January to March 2022) towards our 2022 contribution.
We also commit to examine our income forecast in March of 2022 and assess what further additional payment we can direct towards our Community
Contribution obligations for the balance of the year.

Το παιχνίδι της γεωγραφίας και η ρωσική
δίψα για πρόσβαση σε λιμάνια
Από Alexandra Brzozowski | EURACTIV.com
22-02-2022
Ας μην κοροϊδεύουμε τους
εαυτούς μας, η σοβιετική
νοσταλγία, ή η προσποίηση
της, δεν εξηγεί πλήρως τον
ιστορικό πόθο της Ρωσίας για
την Ουκρανία. Αλλά
η γεωγραφία μπορεί. [Shutterstock/JoaoCachapa]
Ακούγοντας τον ρεβιζιονισμό
του Προέδρου της Ρωσίας
Βλαντιμίρ Πούτιν το
απόγευμα της Δευτέρας (21
Φεβρουαρίου), θα μπορούσε
κανείς να πιστέψει ότι
υπάρχουν χρονομηχανές. Αλλά
είναι πραγματικά η επόμενη
κίνηση του Πούτιν που θα πρέπει
να προκαλέσει πονοκέφαλο
στους Ευρωπαίους διπλωμάτες.
Το 1994, η Ρωσία υπέγραψε
συμφωνία για σεβασμό της
ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας
της Ουκρανίας.
Πέρυσι, ο Πούτιν έγραψε ένα
άρθρο που περιγράφει τους
Ρώσους και τους Ουκρανούς
ως «ένα έθνος» και τώρα λέει
ότι η σύγχρονη Ουκρανία
δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου
από την κομμουνιστική Ρωσία.
Ας μην κοροϊδεύουμε τους
εαυτούς μας, η σοβιετική
νοσταλγία, ή η προσποίηση της,
δεν εξηγεί πλήρως τον ιστορικό
πόθο της Ρωσίας για την Ουκρανία. Αλλά η γεωγραφία
μπορεί.
Τώρα η απόφαση του Πούτιν να
αναγνωρίσει την ανεξαρτησία
των αυτοαποκαλούμενων Λαϊκών
Δημοκρατιών του Ντόνετσκ και
του Λουχάνσκ έφερε μια αλλαγή
παραδείγματος στο γεωπολιτικό
τραπέζι.
Πόσο μακριά θα φτάσει η
Ρωσία;
Μεγάλο μέρος της προσοχής
είναι στα ανατολικά, όπου
τα ρωσικά στρατεύματα θα
μπορούσαν σύντομα να βρεθούν
στο έδαφος.
Ενώ η Δύση κοιτάει με αγωνία

προς το Ντονμπάς, η σιωπηλή
αρπαγή της Λευκορωσίας από
τη Ρωσία έχει ουσιαστικά
περικυκλώσει την Ουκρανία.
Με έως και 190.000 ρωσικά
στρατεύματα κοντά στα σύνορα
της χώρας, δεν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η Μόσχα θα
υποχωρήσει εύκολα.
Οι στρατηγοί φοβούνται ότι
οι τελευταίες εξελίξεις θα
μπορούσαν να σημαίνουν ότι
ο Πούτιν μπορεί να μπει στον
πειρασμό να προσπαθήσει
να καταβροχθίσει όλη την
Ουκρανία.
Τελικά, μπορεί να είναι
ικανοποιημένος με ένα τμήμα
θαλάσσιων εδαφών για να
μετατρέψει την Ουκρανία σε μια
περίκλειστη χώρα.
Όταν υπήρχε μια φιλορωσική
κυβέρνηση στο Κίεβο πριν
από το 2014, η Μόσχα ήταν
χαρούμενη για την de facto ουδέτερη ζώνη της. Μια
φιλοδυτική Ουκρανία, ωστόσο,
με φιλοδοξίες να ενταχθεί σε
ΕΕ και ΝΑΤΟ μια μέρα μπορεί
να είναι υπερβολική για τον
Πούτιν.
Και αυτό για έναν απλό λόγο:
την πρόσβαση σε λιμάνια.
Αυτό που βλέπει ο Πούτιν
είναι ότι η γεωγραφία δεν θα
ήταν ευγενική με τη Ρωσία σε
περίπτωση πολέμου ή ανάγκης,
όπως έχει προτείνει ο Τιμ
Μάρσαλ στο Prisoners of Geog-

raphy.
Το ρωσικό ναυτικό δεν θα
μπορούσε να βγει γρήγορα στη
Βαλτική Θάλασσα, αφού τα
μέλη του ΝΑΤΟ ελέγχουν τα
στενά Skagerrak και το GIUK
Gap (Γροιλανδία, Ισλανδία,
Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ η
Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ,
ελέγχει τον Βόσπορο σύμφωνα
με τη Σύμβαση του Μοντρέ του
1936.
Ο μεγαλύτερος εφιάλτης του
Πούτιν, ωστόσο, μπορεί να είναι
μια Ουκρανία που θα μπορούσε
μια μέρα να φιλοξενήσει μια
ναυτική βάση του ΝΑΤΟ.
Το μοναδικό λιμάνι θερμών
υδάτων της Ρωσίας, η
Σεβαστούπολη, που βρίσκεται
στην παράνομα προσαρτημένη
χερσόνησο της Κριμαίας, δίνει
στη Μόσχα μια στρατηγικής
σημασίας βάση για τον ναυτικό
της στόλο.
Σε περίπτωση που η Ρωσία
επιθυμεί να δημιουργήσει
μια χερσαία γέφυρα προς
την Κριμαία, οι βασικές
ουκρανικές πόλεις-λιμάνια της
Μαριούπολης, όπου εξάγεται
μεγάλο μέρος του χάλυβα και
άλλων βιομηχανικών προϊόντων
του Ντονμπάς, και του
Κραματόρσκ, όπου ο στρατός
της Ουκρανίας έχει το ανατολικό
του αρχηγείο, αποτελούν
δελεαστική προοπτική…
EURACTIV.com
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Είπα σου
Κάθε σου πόνος μαχαιριά
Κάθε σου γέλιο χάδι
Κάθε σου λέξη άναμμα
στου σκοταδιού την άκρη...
Είπα σου να μην κλαίγεσαι
Να μην χαροπαλεύεις
Μα εσύ αστέρι μου λαμπρό
το σώμα σου παιδεύεις...
Τι άλλο πρέπει να σου πω
Πως πρέπει να μιλήσω
Από την κόλαση που ζεις
πίσω να σε γυρίσω...
Πιάσε το χέρι να ανεβείς
σε μένανε να έρθεις,
για το φιλί σου πολεμώ
τους δαίμονες που έχεις...
Χριστίνα Γαλιάνδρα

Το πολυτιμότερο ρούχο στο κορμί μου, εσύ!
•

Γράφει η Χριστίνα Γαλιάνδρα

• Το ακριβότερο ρούχο στο κορμί μου είσαι. Με έντονα ζωηρά χρώματα και με πολύ
απαλή υφή.
Σε φοράω μέσα από όλα μου τα συναισθήματα. Χειμώνα, Καλοκαίρι.
Σε όλες τις εποχές, μου είσαι απαραίτητος.
Μια μέρα ξεχάστηκα και δεν σε φόρεσα. Βλέπεις η αγωνία, το άγχος, η αβεβαιότητα,
όλη η κούραση, απέσπασαν το μυαλό μου και δεν σε φόρεσα «προστασία μου»!
«Άοπλη» μπήκα στη μάχη και έχασα.
Έχασα την ελπίδα μου, την υπομονή μου, το θάρρος μου, το κουράγιο μου. Έχασα
την πρώτη και την τελευταία ανάσα ελευθερίας. Τότε ήταν που κατάλαβα πως μου
είσαι απαραίτητος. Και πως ό,τι καιρό και να κάνει εσύ πάντα «στολίζεις» το σώμα
μου.
Με τα φιλιά σου, τα χάδια σου, την ανάσα σου, που περίτεχνα και δεξιότεχνα κεντάνε
στο σώμα μου αραχνούφαντο ύφασμα που θα ζήλευαν ακόμα και οι καλύτερες
μοδίστρες.
Κι αφού σε φορέσω, με κινήσεις λεπτές, προσεκτικές, βρίσκω κάτι απλό, άνετο και
βολικό για να βγω απ’ το σπίτι. Δεν με νοιάζει κι αν δεν αρέσω. Δεν με ενδιαφέρει αν
θα περάσω απαρατήρητη.
Εσένα μόνο να νιώθω επάνω μου και δεν με νοιάζει τίποτε.
Η ομορφιά, η γοητεία, το πάθος, είναι μόνο για σένα. Μόνο για τα μάτια σου. Όταν
ξαπλώνουμε. Όταν ξυπνάμε. Όταν βγαίνουμε. Όταν γελάμε.
Εσύ, το ακριβότερο ρούχο επάνω μου! Κι όλα τ’ άλλα απλά αναγκαία υφάσματα!

Το μήνυμα των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων για την παγκόσμια ειρήνη και την ενότητα των λαών

Είναι συγκινητικό να
επισημανθεί ότι κατά τη
διάρκεια της έπαρσης
της σημαίας των 24ων
χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων στην Κίνα, χορωδία
μικρών παιδιών τραγούδησαν
τον Ολυμπιακό Ύμνο στα
Ελληνικά, δίνοντας έτσι
το μήνυμα των αρχαίων
Ολυμπιακών Αγώνων, και την
«ειρηνική προδιάθεση» των
Ελλήνων.

Πράγματι, η ύπαρξη των
αρχαίων Ολυμπιακών
αγώνων ήταν το μήνυμα
της ενότητας των πόλεωνκρατών. Αυτό το μήνυμα
είναι ο «συνδετικός κρίκος»
με τα σημερινά έθνη-κράτη,
είναι η συνείδηση των
αμοιβαίων στοιχείων που
ενώνει τους λαούς των χωρών
του πλανήτη. Οι Ολυμπιακοί
αγώνες μεταλαμπαδεύουν τον
Ελληνικό πολιτισμό και το
Ελληνικό πνεύμα μέσα στην
ιστορία της ανθρωπότητας
δίδοντας το οικουμενικό
μήνυμα της ειρήνης και της
ενότητας όλων των λαών.
Είναι σαφές ότι οι Έλληνες
των αρχαίων Ολυμπιακών
αγώνων εξιδανίκευσαν
την υπεροχή, την λαμπρή
επίδοση, την ηθική, την
πίστη, την πειθαρχία, την
αυτοπραγμάτωση και
αυτό που είναι πέραν της
ανθρώπινης δύναμης. Οι
αρχαίοι Ολυμπιακοί αγώνες
στόχευαν στην προώθηση

φιλόσοφοι και απλοί πολίτες.
Οι ηθικές αξίες της ζωής, στο
διάστημα των Ολυμπιακών
Αγώνων, έφθανα στο ζενίθ.
Η ευγενής άμιλλα για τη νίκη
κατακυριαρχούσε.
Σταματούσαν οι
εχθροπραξίες.
Απαγορευόταν η είσοδος
στον στίβο ενόπλων. Και
δεν επιτρεπόταν η εκτέλεση
θανατικών ποινών.

των πανανθρώπινων αξιών
όπως η ειρήνη, η φιλία, η
αδελφοσύνη και η ευγενής
άμιλλα, ιδανικά, πνευματική
καλλιέργεια και στην ενότητα
των πόλεων-κρατών.
Ο Βίκτωρας Ουγκώ έλεγε,
πως ο κόσμος ολόκληρος
έχει μια κοινή πατρίδα,
την Ελλάδα, την Αρχαία
Ολυμπία, όπου λάμβαναν
χώρα οι ολυμπιακοί Αγώνες.
Μια χρυσή δυνατότητα και
ευκαιρία για όλους τους
λαούς ν’ αγωνιστούν και να
συναγωνιστούν μακριά από
πολέμους και εχθροπραξίες.
Επρόκειτο για την περίφημη
Εκεχειρία, που βασικά λέει:
Ελάτε να δώσουμε τα χέρια
μας και να αγωνιστούμε
απαράμιλλα, με καλλιέργεια
ψυχής, πνεύματος και

σώματος.
Το μέγα αυτό τρίπτυχο των
Ολυμπιακών. Και μάλιστα
ελεύθερος, χωρίς παρωπίδες,
μίση, κακίες, αναστολές και
υλικές απολαύσεις, γιατί
όπως έλεγαν οι Αρχαίοι
μας πρόγονοι: Νους υγιής
εν σώματι υγιή. Και όλα
αυτά άρχισαν στην Αρχαία
Ολυμπία, για πρώτη φορά,
το 776 π.Χ. Τότε που
πρωτοκαθιερώθηκε ο θεσμός
της Εκεχειρίας, διδάσκοντας
στους Λαούς του κόσμου
τον δρόμο της ειρηνικής
συνύπαρξης. Γι’ αυτό και
έπαιρναν μέρος οι πάντες:
Βασιλείς, όπως ο βασιλιάς
της Μακεδονίας Αλέξανδρος,
πρόγονος του Μεγάλου
Αλεξάνδρου (Ηροδότου,
5.22.), Αυτοκράτορες,

Στα 1200 χρόνια παρουσία
των Ολυμπιακών,
απειροελάχιστες φορές
παραβιάσθηκε η Εκεχειρία.
Γι’ αυτό και χαρακτηρίσθηκε
Ιερή. Για έναν ολόκληρο
μήνα οι πόλεμοι
σταματούσαν τελείως.
Στα αγωνίσματα έπαιρναν
μέρος αθλητές από όλα τα
μέρη της Ελλάδας και τις
τότε Ελληνικές αποικίες
σε Ιταλία, Σικελία, Λιβύη,
Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Ιωνία,
και Μαύρη θάλασσα. Το
364 π.Χ. είχε επιτευχθεί η
πρώτη Εκεχειρία. Για την
ειρηνική συμβίωση των
Λαών, οι Αρχηγοί πόλεωνκρατών ήταν εκείνοι, που
όφειλαν να κηρύξουν και
να υλοποιήσουν την ιερή
Εκεχειρία. Αναμφισβήτητα
η αναγέννηση και πάλι της
Ιερής Εκεχειρίας αποτελεί το
θεμέλιο για την παγκόσμια
ειρήνη. Είναι δε ευτύχημα,
πως η Διεθνής Επιτροπή
Ολυμπιακών Αγώνων (IOC),

υπό τον Juan Antonio Samaranch, ανέλαβε και πάλι
την θεώρηση της Εκεχειρίας.
Το δε 1993, η 48η Γενική
Συνέλευση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών,
υιοθέτησε ομόφωνα σχετικό
ψήφισμα. Και το 1995,
προχώρησε ακόμη ένα βήμα
ο O.H.E.: Εισηγήθηκε την
ανοικοδόμηση της ειρήνης
με αθλήματα και αγώνες.
Πολύ απλά, ο Διεθνής άξιος
φορέας αποδέχθηκε απόλυτα
την Ιερή Εκεχειρία των
Αρχαίων Ελλήνων.
Συμπερασματικά, θα πρέπει
σαν πολίτες αυτού του
πλανήτη να προσπαθήσουμε
να αναβιώσουμε και να
συνθέσουμε τα ιδανικά
και τις αξίες των αρχαίων
Ολυμπιακών Αγώνων και
της «Ιερής Εκεχειρίας»
με την σημερινή διεθνή
κοινότητα. Η αναβίωση της
πολιτιστικής μας παράδοσης
θα τοποθετήσει τα θεμέλια
για μια παγκόσμια ειρήνη,
που μόνο διαμέσου του
πραγματικού Ολυμπιακού
πνεύματος θα έχει μια διεθνή
εμβέλεια.
(*) Νικόλαος Λ. Μωραΐτης.
Ph.D.
Διεθνείς Σχέσεις-Συγκριτική
πολιτικήΕξωτερική Πολιτική των
ΗΠΑ.
Member of International
Hellenic Association (USA)

ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Ν΄ ΑΓΙΑΣΕΙ ΜΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΝ......!
Μπερδέματα είχαν στην Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ στη διαδικασία
εκλογής μελών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Δημοσιεύουμε στα Ελληνικά και Αγγλικά το πρόβλημα που
αντιμετώπισαν.

HELLENIC COMMUNITY ENGLIS FORMER
BOARD ELECTIONS

The 2022-2023 Board of Election is resigning effective
immediately
Dear President and Board Members of the Hellenic Community of Vancouver,
Effective immediately, February 14, 2022, all remaining
members of the Board of Elections are resigning. This
decision was not made lightly, and we know many of you
will be disappointed. After much deliberation, and consultation with legal counsel, we felt it was the best course
of action for our community.
Please see our letter in both English and Greek that outlines the reasons for this and ask that this be shared with
our community.
Kindest Regards,
Helen Nicolidakis Soulsbury on behalf of the former board
of Elections.
George Kallas
Maria Nicolidakis
Nick Panos
Dennis Virvilis

February 14, 2022

Re: Dissolution of the 20222023 Board Elections As was
communicated in a previous
email, the Board of Elections
decided to consult legal
advice on roles and interpretation of the Community’s
constitution and by-laws.
The Board of Elections was
committed from the beginning
to run a transparent election
process that followed the
constitution and by-laws in
the hopes to mitigate further
disharmony in the Community
due to recent past events.
After careful and considered
deliberation of the above,
reviewing the advice provided, and considering the
situation of the community,
this Board of Elections voted
unanimously to dissolve and
all current members of the
Board of Elections have resigned, effective immediately.
We have reached this difficult
decision due to four issues:
1. The Board of Elections is
not properly constituted The
By-laws require the Board of
Elections be made up of seven members, pursuant to s.
30 of the Bylaws. S. 30 of the
Community’s By-laws provides as follows: The Board
of Elections shall consist of
Seven (7) members elected from those who are not
candidates for the Board of
Directors at the last General
Meeting of the Community
prior to the elections, and
which shall convene at least

The Board of Elections feels
the By-laws are not clear on
this issue, and cannot come
to an agreement on the appropriate interpretation of this
section of the Bylaws.
With respect to this issue,
some inaccurate statements

Thirty (30) days before the
elections. The Priest at his
discretion may attend the
meetings of the Board of
Elections but shall not have a
vote. At the Annual General
Meeting (AGM) held January
17, 2022, seven members
were elected to the Board of
Elections.
However, after the AGM it
was revealed that one of the
seven members was ineligible to be elected under section 42, which provides that
“[a] salaried employee of the
Community cannot serve as
a member of the Board of Directors, the Board of Auditors,
or the Board of Elections”.
The individual identified this
conflict when the Board of
Elections first met after the
AGM and resigned immediately. Subsequently, another
member of the Board of Elections resigned their position
in order to run as a nominee
for the Board of Directors. As
such, the Board of Elections
is now comprised of only five
members, not the required
seven. The Board of Elections thus feels it is not properly constituted to be able to
operate within the requirements of the By-laws, and
that the Board of Elections is
in a vulnerable position if one
of our Community members
decided to appeal the statement of election results.
2. Uncertainty regarding
the eligibility of a Board of
Directors nominee S. 30 of
the By-laws states that a
candidate for the Board of
Directors cannot be elected
to the Board of Elections.

3. Timing of Elections Prior
to the election of the Board
of Elections, the date of
the elections for the Board
of Directors was set to be
February 13, 2022, which is
less than thirty days from the
AGM in violation. S. 30 of the
Bylaws requires the Board
of Elections to convene at
least Thirty (30) days before
the elections of the Board of

HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
14 Φεβρουαρίου, 2022
Προς τον Πρόεδρο και το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Κοινότητας του
Βανκούβερ:

HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
To the President and Board
of Directors of the Hellenic
Community of Vancouver:

There is some uncertainty as
whether the By-laws permit a
member of the Board of Electors to subsequently become
a candidate for the Board of
Directors without violating s.
30.

were made by Mr. George
Kallas of the Board of Elections in an email, which was
inappropriately shared to
some members of the Community beyond the Board of
Elections. Mr. Kallas apologizes for the contents of
that email, which may have
caused harm to some members of our Community.

Απ: Διάλυση
της Εφορευτικής
Επιτροπής 2022 - 2023
‘Οπως επικοινωνήθηκε σε
προηγούμενη ηλεκτρονική
επιστολή, η εφορευτική
επιτροπή αποφάσισε να
ζητήσει νομική βοήθεια
πάνω στις αρμοδιότητες και
ερμηνεία του καταστατικού
της κοινότητας. Η εφορευτική
επιτροπή δεσμεύτηκε από
την αρχή να διενεργήσει μια
διαφανή εκλογική διαδικασία
που θα ακολουθούσε τις
διατάξεις του καταστατικού,
με την ελπίδα να ανασχέσει
περαιτέρω δυσαρμονία
στην κοινότητα λόγω των
πρόσφατων γεγονότων.
Μετά από προσεκτική και
ενδελεχή αξιολόγηση των
ανωτέρω, και λαμβάνοντας
υπόψη τις νομικές
συμβουλές, καθώς και
την επικρατούσα κατάσταση
στην κοινότητα, η παρούσα
εφορευτική επιτροπή
αποφάσισε παμψηφεί να
διαλυθεί και όλα τα μέλη της
παραιτήθηκαν αμέσως.
Λάβαμε αυτή τη δύσκολη
απόφαση για τους
παρακάτω 4 λόγους:
1. Η εφορευτική επιτροπή
δεν στελεχώθηκε σωστά
Το καταστατικό ορίζει ότι
η εφορευτική επιτροπή θα
πρέπει να αποτελείται από
επτά μέλη, σε συμφωνία
με το εδάφιο 30. Το εδάφιο
30 του καταστατικού
της κοινότητας ορίζει τα
παρακάτω:
Η εφορευτική επιτροπή
θα απαρτίζεται από επτά
(7) μέλη, που θα εκλεγούν
από άτομα που δεν είναι
υποψήφιοι για το Διοικητικό
Συμβούλιο, στην τελευταία
Γενική Συνέλευση πριν
από τις εκλογές, η οποία
θα πρέπει να λάβει χώρα
τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες πριν από τις εκλογές.
Ο Πρεσβύτερος έχει
την διακριτική ευχέρεια να

συμμετέχει στις συνελεύσεις
της εφορευτικής επιτροπής,
αλλά δεν έχει δικαίωμα
ψήφου.
Στην ετήσια Γενική
Συνέλευση, η οποία έλαβε
χώρα στις 17 Ιανουαρίου
2022, επτά άτομα
εξελέχθηκαν ως μέλη της
εφορευτικής επιτροπής.
Όμως, μετά τη λήξη
της Γενικής Συνέλευσης έγινε
γνωστό ότι ένα από
τα επτά μέλη της εφορευτικής
επιροπής δεν είχε
το δικαίωμα υποψηφιότητας,
βάσει του εδαφίου 42, το
οποίο ορίζει ότι “ένας επί
μισθό εργαζόμενος στην
κοινότητα δεν μπορεί να
εκλεγεί μέλος της εφορευτικής
επιτροπής,
της επιτροπής αρχαιρεσιών
ή του Διοικητικού
Συμβουλίου”. Το άτομο
αναγνώρισε το κώλυμα κατά
την πρώτη συνέλευση της
εφορευτικής επιτροπής και
παραιτήθηκε αμέσως.
Ακολούθως, ακόμα ένα μέλος
της εφορευτικής επιτροπής
παραιτήθηκε, ούτως ώστε να
δηλώσει υποψηφιότητα για το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Συνεπώς, η εφορευτική
επιτροπή αποτελείτω από
μόλις πέντε μέλη, και όχι επτά
όπως ορίζει το καταστατικό.
Η εφορευτική επιτροπή
αναγνωρίζει ότι δεν
στελεχώνεται επαρκώς,
ώστε να ικανοποιήσει το
καταστατικό, και ότι βρίσκεται
σε επισφαλή θέση, σε
περίπτωση που κάποιο
από τα μέλη της κοινότητας
επιθυμήσει να προσβάλει τα
αποτελέσματα της εκλογικής
διαδικασίας.
2. Αβεβαιότητα σε σχέση με
το νόμιμο του δικαιώματος
εκλογής ενός υποψηφίου για
το διοικητικό συμβούλιο Το
εδάφιο 30 του καταστατικού
ορίζει ότι ένας υποψήφιος για
το Διοικητικό Συμβούλιο δεν
μπορεί να εκλεγεί ως μέλος
της εφορευτικής επιτροπής.
Υπάρχει αβεβαιότητα στο
κατά πόσο ένα μέλος της
εφορευτικής επιτροπής
να γίνει επακολούθως
υποψήφιος για το διοικητικό
συμβούλιο χωρίς να
παραβιάζεται το εδάφιο 30. Η

Directors.
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While this discrepancy could
potentially be rectified by
moving the election date
and re-opening the call for
nominations for the Board
of Directors, the Board of
Elections feels the other
issues raised in this letter
have created an unworkable
impasse for the current Board
of Elections.
4. Ratification of vote results
S. 11 of the Bylaws require
the Board of Directors to have
17 members. When nominations opened for the Board of
Directors, there were fewer
than 17 candidates nominated. As such, no vote has
been held for the Board of
Directors.

εφορευτική επιτροπή θεωρεί
ότι το καταστατικό δεν είναι
σαφές πάνω στο ζήτημα
αυτό και δεν μπορεί να έλθει
σε συμφωνία πάνω στην
ερμηνεία του συγκεκριμένου
εδαφίου του καταστατικού.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο
ζήτημα, κάποιες ανακριβείς
δηλώσεις του κ. Γεώργιου
Κάλλα έγιναν προς την
εφορευτική επιτροπή μέσω
ηλεκτρονικής επιστολής,
η οποία κακώς και
κοινοποιήθηκε σε ορισμένα
μέλη της κοινότητας εκτός της
εφορευτικής επιτροπής.
Ο κ. Κάλλας ζήτησε συγνώμη
για το περιεχόμενο της
επιστολής, που μπορεί να
έβλαψε κάποια από τα μέλη
της Κοινότητάς μας.
3. Ορισμός του χρόνου των
εκλογών Πριν από την εκλογή
της εφορευτικής επιτροπής,
ως ημερομηνία των εκλογών
ορίστηκε η 13η Φεβρουαρίου
2022, η οποία παρατύπως
είναι λιγότερο από 30 ημέρες
από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση, παραβιάζοντας το
εδάφιο 30 του καταστατικού,
το οποίο ορίζει η εφορευτική
επιτροπή να έλθει σε
συνέλευση τουλάχιστον 30
ημέρες πριν από τις εκλογές
για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αν και αυτή η παρατυπία
θα μπορούσε εν δυνάμει να
διορθωθεί με την αναβολή
του χρόνου των εκλογών
και την επανέναρξη της
διαδικασίας ορισμού των
υποψηφίων για το Διοικητικό
Συμβούλιο, η εφορευτική
επιτροπή θεωρεί ότι αυτό,
σε συνδυασμό με τα άλλα
ζητήματα που αναφέρονται
στην παρούσα επιστολή,
έχουν δημιουργήσει ένα
ανυπέρβλητο εμπόδιο.
AC/8498712.2
4. Επικύρωση των ψήφων
Το εδάφιο 40 ορίζει ότι
το Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελείται από 17 μέλη.
Όταν άρχισε η διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων
για το διοικητικό συμβούλιο,
δηλώθηκαν λιγότεροι από
17 υποψήφιοι. Συνεπώς,
δεν υπήρξε ψηφοφορία για
την ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου Το εδάφιο 40
ορίζει ότι η αναφορά των
εκλογικών αποτελεσμάτων
υπογεγραμμένη από την
εφορευτική επιτροπή θα
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

18

Black coffee: Ο καφές που καθυστερεί την γήρανση
Τι πρέπει να λείπει από τον καφέ
σας για να είναι αντιγηραντικός;
Οι ειδικοί αποκαλύπτουν…
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος
για να ξεκινήσετε το Σάββατό
σας από το να απολαύσετε
ένα φλιτζάνι καφέ μαζί με το
πρωινό σας. Κι ενώ μπορεί για
ορισμένους να είναι μια μορφή
self-care, για άλλους είναι
απαραίτητο όχι μόνο για να
σηκωθούν το πρωί αλλά και για
να διατηρήσουν την ενέργειά
τους καθ’όλη την διάρκεια της
ημέρας. Και τα οφέλη του δεν
περιλαμβάνουν μόνο τα μικρά
ενεργειακά «boost», καθώς
είναι γνωστό ότι συμβάλλει
στην μακροπρόθεσμη πρόληψη και διαχείριση παθήσεων. Μάλιστα, όπως μας λένε οι ειδικοί είναι και
αντιγηραντικός αρκεί να είναι… black.
Black coffee… ο αντιγηραντικός
Ο black coffee ή διαφορετικά «μαύρος καφές» είναι ο καφές που καταναλώνεται σκέτος, δίχως
προσθήκη ζάχαρης.
Η κατανάλωση καφέ σε τακτική βάση μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακών
παθήσεων και διαβήτη τύπου 2, καθώς και τον κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες. Ταυτόχρονα
μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε τις εκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται με
την ηλικία.
Σύμφωνα με ανασκόπηση από το Journal of Alzheimer’s Disease, η κατανάλωση καφέ συνδέθηκε
επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και νόσου του Αλτσχάιμερ σε ηλικιωμένους ενήλικες,
καθώς και της νόσου του Πάρκινσον, σύμφωνα με άλλη ανασκόπηση.
«Μα χωρίς ζάχαρη, είναι πικρός»
Αν είστε κάποιος που απολαμβάνει τον καφέ με κρέμα και ζάχαρη, δεν είστε μόνοι. Ωστόσο, η έρευνα
δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία σας.
Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης συγκεκριμένα, ς με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε
ταχύτερη γήρανση του δέρματος, να προκαλέσει φλεγμονή, να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και
να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο.
Μια μεγάλη μελέτη 430.000 ατόμων που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cancer διαπίστωσε
επίσης ότι η κατανάλωση υπερβολικής πρόσθετης ζάχαρης συσχετίστηκε με αύξηση των καρκίνων του
εντέρου και του οισοφάγου.
Και τέλος, η κατανάλωση πολλής πρόσθετης ζάχαρης με την πάροδο του χρόνου έχει επίσης συνδεθεί
με την επιτάχυνση της διαδικασίας κυτταρικής γήρανσης, η οποία τείνει να προκαλεί περισσότερα
προβλήματα καθώς μεγαλώνετε.

Επιθυμία για γλυκό: Οι «αθώες» τροφές που την κάνουν πιο έντονη
Αυτές είναι οι τροφές που
μπορεί να εντείνουν την
επιθυμία σας για γλυκό, ακόμα
και αν δεν το περιμένετε…
Αν κάποιοι προτιμούν τα γλυκά
από τα αλμυρά, όλοι έχουμε
βιώσει παροδικές στιγμές που
η επιθυμία μας για γλυκό δεν
είναι απλώς έντονη αλλά και
σχεδόν ακατανίκητη. Εάν
τελικά ενδώσετε, μία μέθοδος
που μπορεί να σας βοηθήσει
είναι να καταναλώνετε πάντα
λίγη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες
(σύνθετους υδατάνθρακες).
Αυτό διότι οι πρωτεΐνες και οι
φυτικές ίνες επιβραδύνουν την
απορρόφηση των σακχάρων
στην κυκλοφορία του αίματός
σας κι έτσι δεν θα έχετε την
απότομη αύξηση που συνήθως
ακολουθείται από απότομη
πτώση του σακχάρου στο αίμα,
που σας αφήνει να θέλετε και
άλλο γλυκό.
Τι εντείνει την επιθυμία γλυκό
Μια άλλη στρατηγική είναι
να γνωρίζετε τις τροφές που
είναι διαβόητες για την αύξηση
του σακχάρου στο αίμα, που
εντείνουν δηλαδή την επιθυμία
σας για γλυκό. Έτσι θα μπορείτε
να καταπολεμήσετε τα γνωστά
«cravings» πριν να ξεκινήσουν:
Δημητριακά με ζάχαρη
Η κατανάλωση ενός πρωινού

με υψηλή
περιεκτικότητα
σε ζάχαρη θα
σας κάνει να την
αναζητήσετε
ξανά για να
πάρετε γρήγορα
ενέργεια, ειδικά
αν δεν έχετε
καταναλώσει
αρκετές
πρωτεΐνες,
φυτικές ίνες
και σύνθετους
υδατάνθρακες,
εξηγούν οι
ειδικοί.
Muffins
Ένα τυπικό μάφιν πρωινού
ακόμα και αν περιλαμβάνει
στα συστατικά του λέξεις,
όπως «μύρτιλο, καλαμπόκι ή
ροδάκινο», δεν περιλαμβάνει
στην πραγματικότητα πολλά
θρεπτικά συστατικά. Λαμβάνετε
πολύ λίγες ίνες φρούτων και
πολλή ζάχαρη.
Bagels
Πολλοί τείνουν να
μπερδεύονται, πιστεύοντας ότι
επειδή δεν είναι τόσο γλυκά όσο
τα donuts θα είναι και λίγο πιο
υγιεινά. Ωστόσο, ένα bagel έχει
8 γραμμάρια υδατανθράκων,
υπερδιπλάσιο από αυτό που
προσφέρει ένα ντόνατ. Και
η μεγαλύτερη ποσότητα

Οδηγήστε τα παιδιά σας να κάνουν υγιεινές επιλογές
Γράφει Φανή Σχισμένου,
Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β’
Παιδιατρικής Κλινικής του
Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Μία από τις κύριες αρμοδιότητες
της οικογένειας είναι η εκπαίδευση
των παιδιών προς τις σωστές
επιλογές, ώστε να εξελιχθούν σε
υγιείς, ανεξάρτητους ενήλικες. Ο
καλύτερος τρόπος για να το καταφέρετε είναι φυσικά η διδασκαλία
μέσω της μίμησης.
Τα παιδιά σας τείνουν να μιμούνται τις πράξεις σας περισσότερο
από τις προφορικές σας συναινέσεις και απαγορεύσεις.
Αναπόφευκτα θα υιοθετήσουν τις περισσότερες από τις δικές
σας, καλές αλλά και κακές, συνήθειες. Επομένως προσπαθήστε
να αυξήσετε τις καλές συνήθειες στη ζωή σας για να αποτελείτε
πρότυπο για τα παιδιά σας. Σας προτείνουμε μερικές μικρές αλλαγές
στην καθημερινότητα σας που θα αλλάξουν τόσο τη δική σας ζωή
όσο και των νεότερων φίλων μας.
Διατηρούμε πάντα υγιεινά σνακ στο σπίτι
Ξεκινήστε κάνοντας μια λίστα πριν το σουπερμάρκετ ώστε
να έχετε τον έλεγχο των τροφίμων που εισέρχονται στο σπίτι
σας. Επιλέγουμε φρέσκα φρούτα εποχής, λαχανικά, μπάρες
δημητριακών, ψωμί με ταχίνι ή μέλι. Οργανώστε πάντα πριν
τις καθημερινές σας εξόδους μια τσάντα με υγιεινά σνακ για να
μην καταλήξετε στο πρώτο φαστφουντάδικο που θα βρείτε.
Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή του φαγητού
Μάθετε στο παιδί σας να διαβάζει τις ετικέτες των τροφίμων.
Μπορεί να βρουν διασκεδαστικό να μάθουν και να συγκρίνουν πόση
ζάχαρη και λίπη περιέχουν τα αγαπημένα τους μπισκότα ή παγωτά.
Δοκιμάστε καινούριες υγιεινές γεύσεις
Αφήστε το να διαλέξει μόνο του ένα καινούριο φρούτο ή λαχανικό
την επόμενη φορά που θα πάτε στο σουπερμάρκετ.
Βάλτε απλό γιαούρτι, μπανάνα, μούρα, βρώμη, χυμό πορτοκαλιού,
μέλι στο μίξερ και αφήστε το παιδί σας να πατήσει το κουμπί και να
ετοιμάσει ένα νόστιμο και χορταστικό σνακ.
Φοράμε πάντα ζώνη ή κράνος στην οδήγηση
Όσον αφορά την ασφάλεια, τα παιδιά και ιδίως οι έφηβοι μιμούνται
τις συμπεριφορές των ενηλίκων τους. Όταν δεν φοράτε ζώνη
ασφαλείας το παιδί παίρνει το μήνυμα: μεγαλώνω – δεν χρειάζομαι
εξοπλισμό ασφαλείας.
Βάλτε την άσκηση στο καθημερινό σας πρόγραμμα
Διαλέξτε αθλητικές δραστηριότητες που μπορεί να ακολουθήσει όλη
η οικογένεια, όπως κολύμπι ή ποδήλατο. Τα παιδιά με ενεργητικούς
γονείς γίνονται ενεργητικοί ενήλικες με αυτοπεποίθηση.
Σταματήστε το κάπνισμα
Το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τις πιθανότητες το παιδί σας
να αποκτήσει άσθμα, αλλεργίες, ωτίτιδες και λοιμώξεις του
αναπνευστικού. Το κάπνισμα θεωρείται ναρκωτικό «εισόδου».
Τα παιδιά που καπνίζουν είναι πιο πιθανό να δοκιμάσουν αλκοόλ
ή κάνναβη. Οι περισσότεροι έφηβοι που καπνίζουν έχουν
τουλάχιστον έναν καπνιστή γονέα.
Συζητήστε με το παιδί σας
Μιλήστε με το παιδί σας για το σχολείο, τους φίλους αλλά και πιο
σοβαρά θέματα όπως το σεξ και τα ναρκωτικά. Βεβαιωθείτε ότι το
παιδί σας γνωρίζει τις αξίες σας αλλά και τί προσδοκάτε από αυτές.
Αντιμετωπίστε το άγχος
Μάθετε στο παιδί σας υγιείς τρόπους να διαχειρίζεται το στρες,
όπως βαθιές εισπνοές, περιπάτους και συζήτηση με φίλους.
Εστιάστε στα θετικά

υδατανθράκων στο bagel
όταν μετατρέπεται σε γλυκόζη
πυροδοτεί ένα τεράστιο «κύμα»
γλυκόζης στην κυκλοφορία του
αίματος.

Όταν σας ζητάει να βγει για ποδήλατο, ενθαρρύνετε το και πηγαίντε
μαζί του. Υποστηρίξτε τις υγιείς επιλογές του. Έχει πιο άμεσο
αποτέλεσμα από το να μαλώνετε μαζί του για το playstation.

Λευκό ψωμί

Δώστε του δύο επιλογές που εσείς εγκρίνετε, αλλά αφήστε το να
διαλέξει μόνο του. Παλιό κόλπο αλλά δουλεύει.

Συνήθως, είναι φτιαγμένο από
αλεύρι σίτου που έχει αλεσθεί
και εξευγενιστεί, αφαιρώντας τα
στρώματα πίτουρου και φύτρων
και δεν αφήνει ουσιαστικά καμία
φυτική ίνα φέτα. Έτσι, όλοι οι
υδατάνθρακες, 30 γραμμάρια,
εάν τρώτε ένα σάντουιτς δύο
φετών, διασπώνται γρήγορα σε
ζάχαρη κατά τη διάρκεια της
πέψης και αυξάνουν γρήγορα
τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα,
επιδεινώνοντας την επιθυμία για
ζάχαρη.

Αφήστε το παιδί να σας εκπαιδεύσει

Vita.gr

Πηγή: Kathimerini.gr

Δώστε του την επιλογή να επιλέξει

Φυσικά το να κάνεις σωστές επιλογές είναι πολλά περισσότερα από
το περπάτημα μετά το φαγητό ή τη μπάρα δημητριακών για σνακ.
Έχει να κάνει με το τί τρώμε, πώς αλληλεπιδρούμε με τους γύρω
μας, σχεδόν με όλα όσα κάνουμε. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε
τί είναι «υγιές» για το παιδί μας. Αρκεί να αναρωτηθούμε τί είναι
υγιές για μας. Έτσι δε θα χρειαστεί να εκπαιδεύσουμε το παιδί μας
αφού απλά θα μας μιμηθεί.
Δεν υπάρχει τέλειος γονιός, ούτε τέλειες συμπεριφορές.
Δε χρειάζεται να κρίνουμε αυστηρά τα λάθη μας. Αρκεί να
επιβραβεύουμε τις υγιείς επιλογές τις δικές μας και των παιδιών
μας.

ΠΕΝΘΗ
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ !

Έφυγε ξαφνικά από τη
ζωή ένας καλός φίλος και
πατριώτης ο Παρίσης
(Πήτερ) Σάββας.
Πέθανε σε ηλικία 79
χρόνων την Παρασκευή
4 Φεβρουαρίου 2022 στο
Μίσσιον, όπου έμεινε
με την οικογένειά του.
Η ταφή του έγινε την
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου
2022 στο Valley View
Funeral Home & Cemetery,
στο Surrey, από τα μέλη της
οικογένειάς του, λόγω της
Πανδημίας .
Δεν υπάρχει ομογενής στο
Βανκούβερ και σε άλλες
πόλεις του Καναδά να μην
γνώριζε τον Πήτερ Σάββα.
Mε τα ραδιοφωικά και τα
τηλεοπτικά του προγράμματα
ανακούφιζε, διασκέδαζε
και έδινε κουράγιο στους
νέους Έλληνες μετανάστες
στον Καναδά και ιδιαίτερα
στο Βανκούβερ ακόμα
και σήμερα ακούγεται
το πρόγραμμά του
στο διαδίκτυο. Έφυγε
ξεχασμένος από Κοινότητες
και οργανισμούς που
εξυπηρέτησε για πολλά
χρόνια.
Λίγες ημέρες πριν φύγη
από τη ζωή μου είπε «Εγώ,
Κώστα κατέβασα τα ρολά,
μην περιμένεις να δεις
καλό ούτε και σύ με την
εφημερίδα».
Ο κ. Παρίσης (Πέτρος)
Σάββας γεννήθηκε στην
Ελλάδα το 1943 και
μετανάστευσε στο Τορόντο
του Καναδά το 1968. Ενώ
βρισκόταν σε αυτή την πόλη,
σπούδασε ηλεκτρονικά
και εργάστηκε τόσο ως
μηχανικός ηλεκτρονικών
όσο και ως ραδιοφωνικός
προγραμματιστής σε
ελληνικό ραδιοφωνικό
σταθμό για δύο χρόνια.
Το 1970, ο κ. Σάββας
εγκαταστάθηκε στο
Βανκούβερ όπου
παραμένει μέχρι σήμερα
ένα πολύ εξέχον μέλος της
εκτεταμένης ελληνικής

κοινότητας εκεί. Είναι
παντρεμένος με τη Μαρία
Βαβάρη και έχουν τρία
ενήλικα παιδιά. Όλα τα
μέλη της οικογένειας
είναι Καναδοί πολίτες.
Κατά τη διάρκεια των 50
περίπου ετών, ο κ. Σάββας
έχει αφήσει ανεξίτηλο το
στίγμα του στο τοπίο της
ηχητικής αναμετάδοσης
του Βανκούβερ: KGMI
AM – Η.Π.Α., KERI AM –
Η.Π.Α., CHUB 1570 AM
– Nanaimo, CJVB 1470
AM, KLYN FM, U.S.A.
CJJC Langley 800 AM και
CHMB1320 AM μόνο για να
αναφέρουμε μερικά.
Το 1979, επέκτεινε ακόμη
πιο τους ραδιοτηλεοπτικούς
του ορίζοντες, εισχωρώντας
στο τηλεοπτικό μέσο,
αναπτύσσοντας ένα
τηλεοπτικό πρόγραμμα
που προβλήθηκε στο
Πολυπολιτισμικό Κανάλι και
ήταν επίσης ένας από τους
ιδρυτές της Rogers Cable
Το 1987, ο κ. Σάββας
καθιέρωσε ανεξάρτητο
ένα 24ωρο ελληνικό
ραδιοφωνικό πρόγραμμα
χρησιμοποιώντας ένα
καλωδιακό σύστημα 67KHZ
σε λειτουργία μέχρι
το 2002.

σταθμός του είδους του που
λειτουργούσε σε 24ωρη
βάση σε όλο τον Καναδά.
Το 1997, ο κ. Σάββας συνήψε
σύμβαση μίσθωσης τόσο με
την Infosat Τηλεπικοινωνίες
όσο και με την Shaw Cable
Ltd. με την οποία θα παρείχε
αυτά τα προγράμματα μέσω
δορυφόρου στις ελληνικές
κοινότητες σε τρεις άλλες
δυτικές πόλεις: Winnipeg,
Saskatoon και Edmonton.
Αυτές οι εκπομπές διέφεραν
από εκείνες στο Βανκούβερ
στο ότι θα μπορούσαν
να ληφθούν σε εμπορικά
ραδιοφωνικά σύνολα από
συνδρομητές της Shaw
Cable Ltd. Η υπηρεσία
επεκτάθηκε αργότερα στο
Τορόντο και στη συνέχεια
στο Κάλγκαρι μέχρι το
2002. Από το 2000, όλα τα
παραπάνω προγράμματα
συνεχίζουν να μεταδίδονται
σε νέο μέσο, αυτή τη φορά
μεταδίδονται στο Διαδίκτυο
στην ακόλουθη διεύθυνση
ιστοσελίδας: http:// hellenicmedia.com . , μέχρι σήμερα
που έφυγε από τη ζωή.
Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.

ΜΑΣΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(John)
1936-2022

Πέθανε στο σπίτι του
στο Βανκούβερ στις 27
Ιανουαρίου 2022 ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΣΟΥΡΑΣ, γεννήθηκε και
μεγάλωσε στο χωριό Καληπέφκη
της Ελλάδας. Το 1960 ήρθε στον
Καναδά για μια καλύτερη ζωή.
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ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Ν΄ ΑΓΙΑΣΕΙ ΜΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΝ......!
(Συνέχεια από σελίδα 17) Γενική Συνέλευση, ώστε νε
επαναληφθούν οι διαδικασίες
πρέπει να κατατίθεται στον
ανάδειξεις της εφορευτικής
επίσημο εκλογικό κατάλογο
επιτροπής και εκλογής του
της Κοινότητας.
Διοικητικού Συμβουλίου.
Γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο
Δεδομένης της αδυναμίας
προκαλεί απογοήτευση
της εφορευτικής επιτροπής
στο παρόν Διοικητικό
να συμφωνήσει πάνω
Συμβούλιο και της Επιτροπή
στη νομιμότητα της
Αρχαιρεσιών, καθώς και
υποψηφιότητας του πρώην
για τους υποψηφίους
μέλους της εφορευτικής
για το έτος 2022 – 2023.
επιτροπής, που αναλύθηκε
Θεωρήσαμε ότι δεν ήταν
προηγουμένως στο σημείο
δυνατό να εκπληρώσουμε
2, η εφορευτική επιτροπή
το καθήκον μας καλή τη
δεν μπορεί να έλθει σε
πίστει και με τρόπο που να
συμφωνία σε σχέση με την
μη μας φέρνει σε επισφαλή
επικύρωση των εκλογικών
θέση έναντι προσφυγών ή
αποτελεσμάτων. Υπάρχει
παρόμοιων ενεργειών, που
επιπλέον η ανησυχία ότι,
θα μπορούσαν να επιφέρουν
οποιαδήποτε απόφαση και
μεγαλύτερη δυσαρμονία
αν παρθεί, η εφορευτική
στην πολυαγαπημένη μας
επιτροπή βρίσκεται σε
κοινότητα.
επισφαλή θέση απέναντι σε
οποιαδήποτε προσφυγή,
Ζητάμε το περιεχόμενο
όπως ήδη έχει αναφερθεί στο της παρούσας επιστολής να
σημείο 1.
κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη
μας, σε πνεύμα διαφάνειας,
Ως εκ τούτου, η παρούσα
αγάπης και κατανόησης.
εφορευτική επιτροπή θεωρεί
ότι υπάρχει κώλυμα και δεν
Φιλικά, Τα μέλη της πρώην
μπορεί να πράξει τα όσα
εφορευτικής επιτροπής
ορίζονται στο καταστατικό.
Helen Nicolidakis Soulsbury,
Ζητάμε από το παρόν
George Kallas, Maria NicoliΔιοικητικό Συμβούλιο να
dakis, Nick Panos, και Dennis
συγκαλέσει μια Έκτακτη
Virvilis.

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

Η κηδεία του έγινε την Τρίτη 8
Φεβρουαρίου 2022, στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου και η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο Forest
Lawn, Royal Oak Burnaby.

Ήταν ο μόνος ραδιοφωνικός

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

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

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

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

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

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

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

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Γενικό Προξενείο Vancouver λογοτεχνίας,, και φυσικά
παράλληλα, να βελτιώσουν τα
ελληνικά τους.
Καλημέρα σας,
Πρόκειται για τα παρακάτω
βιβλία:
Ελπίζουμε να είστε καλά από
υγεία και με ακμαίο το ηθικό...
Για επίπεδο γλωσσομάθειας Β1Θα θέλαμε να σας
Β2 (σύμφωνα με το CEF).
ενημερώσουμε για μια σειρά
«Παραμύθι Χωρίς Όνομα»
απλοποιημένης ελληνικής
της Πηνελόπης Δέλτα
λογοτεχνίας που έχει εκδώσει
(Έκδοση 2012) Για επίπεδο
η Ελληνίδα συγγραφέας κα
Μαργαρίτα Ιωαννίδου. Η σειρά γλωσσομάθειας Β2 (σύμφωνα
με το CEF). «Ποιος ήταν ο
αυτή αποτελείται από 7 βιβλία
Φονιάς του Αδελφού μου» του
και προορίζεται για μαθητές
Γεώργιου Βιζυηνού (Έκδοση
που μαθαίνουν ελληνικά σαν
2017) «Το Μόνο της Ζωής του
δεύτερη/ξένη γλώσσα. Στόχος
της σειράς είναι να βοηθηθούν, Ταξίδι» του Γεώργιου Βιζυηνού
(Έκδοση 2018)
ώστε να χαρούν χωρίς μεγάλη
«Οι Έμποροι των Εθνών» του
δυσκολία μερικά από τα
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
ωραιότερα έργα της ελληνικής
(Έκδοση 2019) «Η Φόνισσα»

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
(Έκδοση 2020) «Η Τιμή και
το Χρήμα» του Κωνσταντίνου
Θεοτόκη (Έκδοση 2021)
Για επίπεδο γλωσσομάθειας Β2
– Γ1 (σύμφωνα με το CEF).
«Πρώτες Αναμνήσεις»
αυτοβιογραφικό της Πηνελόπης
Δέλτα ( Έκδοση 2021)
Σας προωθούμε, συνημμένα, τα
εξώφυλλα όλων των βιβλίων,
και ένα δείγμα από το τελευταίο
της βιβλίο. Εάν ενδιαφέρεσθε
να αποκτήσετε κάποιο από τα
ανωτέρω βιβλία, μπορείτε να
επικοινωνήσετε απευθείας με
την εκδότρια και συγγραφέα στο
email marg.ioan.gen@gmail.
com
Με εκτίμηση,

ΓΝΩΜΗ - OPINION
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