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Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Κατσανιώτης
στο Βανκούβερ ! !
Tου ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΥ

«Eκφράζω την υπερηφάνειά μου για όσα
έχουν καταφέρει τα μέλη των Ελληνικών
κοινοτήτων του Καναδά. Τους ευχαριστούμε που διατηρούν και προβάλλουν
τις αξίες της Πατρίδας και της πίστης μας.
Συνάντησα Έλληνες που κρατούν
στην καρδιά τους αναμμένη τη φλόγα
της πατρίδας και μεταλαμπαδεύουν
τις αξίες του πολιτισμού και της πίστης μας
στα παιδιά τους».

Με την επίσκεψη στην Ελληνική Κοινότητα
του Βανκούβερ (15 & 16/4) ολοκληρώθηκε
η περιοδεία του Υφυπουργού Εξωτερικών,
αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού
Ανδρέα Κατσανιώτη στον Καναδά.
Κατά την παραμονή του στην Βόρειο Αμερική (8 εως 16/4)
ο κ. Κατσανιώτης επισκέφθηκε τους Έλληνες του Μόντρεαλ,
της Οττάβα, του Τορόντο, του Κάλγκαρι και του Βανκούβερ,
συναντήθηκε με βουλευτές, αιρετούς και ακαδημαϊκούς Ελληνικής
καταγωγής ενώ πραγματοποίησε επαφές με Ελληνοκαναδούς
επιχειρηματίες οι οποίοι εξέφρασαν ισχυρό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα αναγνωρίζοντας την σημαντική πρόοδο που
παρουσιάζει η χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια στον συγκεκριμένο
τομέα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
(Σελίδα 7-17)

Μετά το πέρας της αποστολής ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε «εκφράζω
την υπερηφάνειά μου για όσα έχουν καταφέρει τα μέλη
των Ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά. Τους ευχαριστούμε που
διατηρούν και προβάλλουν τις αξίες της Πατρίδας και της πίστης μας.
Συνάντησα Έλληνες που κρατούν στην καρδιά τους αναμμένη
τη φλόγα της πατρίδας και μεταλαμπαδεύουν τις αξίες του πολιτισμού
και της πίστης μας στα παιδιά τους».
Στο Βανκούβερ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών συνοδευόμενος από
την Γενική Πρόξενο Ελένη Γεωργοπούλου συναντήθηκε με τα μέλη
της δραστήριας Ελληνικής Κοινότητας τα οποία τον ξενάγησαν
στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου και στο κτίριο της κοινότητας.
Ο κ. Κατσανιώτης είχε συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας
«Ελληνική Γνώμη» Κωνσταντίνο Καρατσίκη για τα ομογενειακά
ΜΜΕ αλλά και με τα μέλη της AHEPA Βρετανικής Κολομβίας George
Vassilas και Kostas Nikolaou.

(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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The Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Andreas Katsaniotis, responsible
for Greeks Abroad visit Vancouber, B.C.
The Deputy Minister of Foreign Affairs,

Mr. Andreas Katsaniotis, responsible for
Greeks Abroad and his entourage along
with Ms. Eleni Georgopoulou, Consul
General in Vancouver were welcomed to
Vancouver on Friday and Saturday, April
15 and 16, 2022. On Saturday morning
all attended the Divine Liturgy at St.
George’s.

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

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911

A small group of representatives from
the Reverend Fathers, Greek Communities, AHEPA, Hellenic Canadian Congress, Teachers, Media, Philoptochos,
and others met at the Hellenic Centre to
discuss matters concerning the Greeks in
Vancouver. It was a lively meeting with
the Representatives present voicing their
concerns and asking questions on a variety of topics. The minister was extremely interested in what was being said and
answered the best his position allowed.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

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

All were treated to a lovely luncheon
provided by the St. George’s Ladies
Philoptochos.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

AHEPA presented the minister with two
books on Vancouver and BC. As the
minister and his entourage were leaving
straight way for the airport, the Philoptochos offered Tsourekia to munch on, on
their way to Greece and to show that the
Greeks in Vancouver may be thousands
of miles from GreePce, however the
customs and traditions are practiced and
passed down to our children and grandchildren.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

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

ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

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

Lizette Pappas

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

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙ ΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-438-6432

FAX:604-438-6400

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST
VANCOUVER

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

Sts Nicolaos & Dimitrios Greek Orthodox

Church

Parish Priest:Fr. Timoleon Prattas www.GOE EastVa.ca
Η ΓΝΩΜΗ δημοσιεύει επιστολές, απόψεις και γενικά συνεργασίες ομογενών και λοιπών αναγνωστών της εφόσον πληρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και της δεοντολογίας. Δεν λογοκρίνει
τα γραπτά των αναγνωστών της. Τα σχόλια, οι επιστολές και οι απόψεις των αναγνωστών και
σχολιαστών καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλα ιστολόγια ή τον έντυπο Τύπο, δεν απηχούν
κατ΄ ανάγκην τις απόψεις της εφημερίδας και του Ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη
γι αυτά. Δημοσιεύονται δε προς χάριν πληρέστερης ενημέρωσης των αναγνωστών της και πάντα
με αναφορά στην δημοσιογραφική πηγή.
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ΤΗΛ: 250-479-9391

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF VICTORIA AND VANCOUVER ISLAND

4648 Elk Drive, Victoria, B.C. Canada V8Z 1M1
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Euro Fine Foods

Mutti
Order today

Order with promo code
ShopEuroFineFoods
$10 coupon

Call us today: 9-4pm
604-518-0674i
EuroFineFoods.com
•Greek, Italian, and local
pantry staples
•Krinos frozen items
•Greek Extra Virgin Olive oils
•Coffee, Teas and beverages
from Greece

Athens sets an example for how cities can address extreme heat
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Chief Heat Officer of Athens Eleni Myrivili visits Vancouver to speak at a global event
April 2022, Aphrodite Bouikidis
A New Era. April 10-14,
2022, Vancouver, BC,
Canada. Photo: Gilberto
Tadday / TED
Throughout the cold and
rainy months, many of
us dream of vacations in
sunny Greek summers.
Extreme heat, however,
can be deadly. In fact, it is
the deadliest of all extreme
weather phenomena.
The 2003 European Heat
Wave was one of the worst
extreme heat disasters in
history, as an estimated
70,000 people died from
causes directly and indirectly related to a heat
wave across 16 European
countries.
While many European
countries created alert
and response plans for
extreme heat after the
2003 heat wave disaster,
governments and communities need to do more.
The last decade was the
hottest ever recorded on
our planet. Extreme heat
is becoming more frequent
and lasting for longer
periods with the impact of
climate change. With this
trend, deaths related to
heat waves are expected
to increase, because heat
waves of long duration
and high intensity have the
highest impact on mortality.
The risk and impact of
extreme heat is increasingly relevant in places that
did not traditionally experience heat waves, including
British Columbia, as we
experienced last summer.
In June, B.C. recorded the
highest temperatures ever
measured in the province
and in all of Canada. The
record temperature was
49.6 degrees Celsius in
the town of Lytton. This
was the deadliest weather
event in Canadian history
– nearly 600 people died,
and roughly a quarter of
these people lived in the
Vancouver metropolitan
area. The heat wave, or
heat dome, also sparked
extensive wildfires, including the fire that destroyed
Lytton.
Athens is the first city in
Europe and one of the
first in the world to name
a Chief Heat Officer to
help the city prepare for
extreme heat, protect the
people most vulnerable
to its impacts, and adopt
climate adaptation and
mitigation strategies.
Eleni Myrivili is the Chief
Heat Officer and Advisor
to the Mayor of Athens,
after serving previously as
a Deputy Mayor for Urban
Nature and Climate Resil-

ience. She also works with
cities around the world as
a senior advisor and senior
fellow at the Atlantic Council’s Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center (Arsht-Rock)
based in the US.
She was in Vancouver
April 10-14 to speak at the
global event TED2022: A
New Era. TED stands for
Technology, Entertainment
and Design, but the annual
conference also focuses
on science, business,
the arts and other global issues. It’s mission is
to spread ideas, so the
speakers deliver short
talks and the videos are
later posted on the TED.
com website. The annual conference has been
based in Vancouver since
2014.
Why do cities need a
heat officer?
Extreme heat is particularly dangerous in cities. In
the 2003 European Heat
Wave, for example, the
majority of deaths occurred
in cities in France and Italy.
Heat is increasingly affecting Athens, Vancouver
and many cities around the
world.
Extreme heat interacts
with the human-built
environment to create an
urban climate. In a dynamic called the urban
heat island effect, materials such as asphalt and
concrete absorb heat and
release it back into the
air at night keeping temperatures high. Also, the
way buildings are situated
may restrict airflow, and
cars, air conditioners and
other activities produce
anthropogenic heat and
emissions. Air pollution in
combination with extreme
heat also contributes to
increased deaths, and
air pollution is often more
present in urban areas.
Why Athens?
Athens is one of the most
heat stressed capitals of
Europe. In a survey of
more than 2,000 residents
as part of the municipality’s
recent update of its 2017
climate action plan, nearly
70% of respondents indicated that heat waves are
the climate change impact
that they are worried about
the most.
A 10-day heat wave in
1987 resulted in more than
1,000 deaths, with some
estimates suggesting more
than 2,000 deaths were
linked with the heat wave.
Just last year in August,
Greece experienced the
worst heat wave in de-

cades, with temperatures
reaching a record-breaking
46.3 degrees Celsius. An
estimated 2,300 deaths
were linked to this heat
wave, and wildfires burned
through more than 200,000
acres of forest in the
regions of Attica, Euboea,
Elis, Messenia, and Laconia.
The city is now taking bold
action as climate change
is increasing the frequency
and intensity of extreme
heat and drought in the
region.
The Work of a Heat Advisor
As a heat advisor for cities,
Myrivili’s work focuses
on three key areas of
action: 1) raising awareness about the dangers of
extreme heat in cities by
categorizing heat waves
according to health risk, 2)
immediate preparedness
actions for people and the
city, and 3) redesigning the
human-built environment
to bring nature back into
urban areas and everyday
life.
Categorizing Heat Waves
by Health Risk
To raise awareness about
the health risks of heat
waves and guide action
to reduce health risks and
impacts, Myrivili is leading
the Arsht-Rock initiative to
categorize heat waves like
we categorize hurricanes.
Categorizing heat waves
based on potential health
risk will help people understand how to prepare
and protect themselves
and their neighbors, and
will allow local officials,
emergency managers and
health officials to implement measures to reduce
risk and respond to heat
emergencies. “It allows
for better communication,
including in the media,
and it allows for people to
trigger warnings and other
measures that are important. I think it will be a game
changer,” says Myrivili.
The cities of Athens and
Seville, Spain are piloting
the initiative to categorize heat waves based on
location-specific conditions
and considerations. To do
this, Athens collected data
for the last three decades
about the kinds of air
masses that sit above the
region and created typologies based on the temperature, humidity, wind,
atmospheric pressure and
other characteristics.
It then created an algorithm to forecast health
vulnerability and risk
according to categories of

heat waves. These cities
will begin categorizing heat
waves and communicating these categories and
the appropriate response
actions this summer.
Preparedness through
immediate actions
To help people get through
heat waves and protect
those who are most vulnerable to the health impacts
of extreme heat, the City
of Athens, in collaboration
with the National Observatory of Athens (a public
research centre), the Medical School of the National
Kapodistrian University of
Athens and ARATOS-Systems, launched the EXTREMA project (https://
extrema-global.com).
They created the Extrema
smartphone application
that uses real-time satellite
data and city-specific data
to evaluate the real-time
health risk of the user at
their location, and offers
alerts and directions to
nearby cooling centres or
cooler walking routes. Municipality staff add cooling
centre locations to the app,
including air conditioned
spaces like the municipality Friendship Centres for
seniors (Λέσχες Φιλίας)
and indoor swimming facilities, as well as parks and
green spaces identified by
residents as ‘cool’ green
spaces through a recent
survey.
The Athens municipality also runs the “Help
at Home Plus” program,
where social workers,
medical staff, and municipality employees visit
people that are isolated
at home to offer medical
care, counseling or delivery of groceries and
medicines. This program
supported people during
the pandemic and it is important during heat waves.
It currently serves close
to 400 people, but the
municipality is looking at
ways to expand the service to reach thousands of
residents by working with
networks of neighbourhood
volunteers.
Redesigning and cooling
cities with nature
As extreme heat becomes
more frequent, cities grow,
and climate change continues to accelerate, Myrivili
argues that the most transformational and urgently
needed action is to redesign our cities, going
beyond air conditioning,
energy efficiency and even
cutting carbon emissions.
We need to bring nature
back into cities - throughout public spaces and our
human-built environment
and infrastructures. We

need to change our entire
approach to building and
maintaining urban areas
so that they are not creating or amplifying heat
and making people more
vulnerable to health risks.
This requires a long-term
commitment and a holistic
approach to change the
way we design and live in
our urban environments.
Athens is a densely built
city. In earlier decades,
authorities and developers built the urban area
in ways that depleted the
forests around the city
(peri-urban), covered the
natural water network of
the Attica plain, including
its two main rivers, left
very little green space,
and made the metropolis
dependent on cars and
roads. Today, more than
80% of the city ground
is covered by buildings,
roads, pavement and infrastructure that is non-water
permeable. This results in
flash flooding and contributes to the urban heat
island effect making the
city hotter.
Athens is already beginning to address this problem by reviving a long-unused ancient architectural
marvel. The Roman-era
Hadrian’s Aqueduct, first
set in operation in 140
A.D., still moves more
than a million tons of water
from Mt. Parnitha each
year across 20 kilometers
underneath the city. Until
now, water continued flowing through the aqueduct
but it was allowed to simply flow out into the sea.
Today, the City of Athens
and several other municipalities in the metro area
are working on plans to
use this water for irrigation,
for increasing the trees
and green spaces throughout the city, and for bringing more water features
to the surface throughout
neighbourhoods.
“Heat destroys quietly, yet
there is no escape from
heat,” Myrivili said during
her TED talk. Avoiding
repeated heat wave deaths
and disasters requires
urgent action to transform
our cities. As Myrivili says,
“Cranking up the air conditioning is just not going to
cut it.”
The video of Eleni Myrivili’s presentation at TED
2022 will be posted online at TED.com.
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Θεοφιλεστάτους Επισκόπους,
Ευλαβεστάτους Ιερατικώς
Προϊσταµένους, Αξιότ.
Προέδρους και Εντιµ. Μέλη
των Διοικ. Συµβουλίων,
Εντιµολ. Άρχοντες του
Οικουµενικού Πατριαρχείου,
Φιλοπτώχους Αδελφότητες,
Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες,
Νεολαία των Κοινοτήτων και
άπαν το ευλαβές πλήρωµα
της Ελληνικής Ορθοδόξου
Αρχιεπισκοπής Καναδά

«…θανάτω θάνατον
πατήσας…»

Αρχιεπισκόπου Καναδά
Σωτηρίου
Νεκρούς ανέστησε o Χριστός.
Τo γιό της χήρας της Ναΐν.
Τη θυγατέρα του Ιαείρου.
Και άλλους. Για τη δική Του
ανάσταση µίλησε. Μα δεν
Τον πίστευε ο κόσµος. Τον
θεωρούσαν πλάνο. Δεν Τον
πίστευαν ούτε οι µαθητές.
Κι οι µυροφόρες τα ίδια. Τον
αγαπούσαν. Τον λάτρευαν.
Μα δεν πίστευαν στην
Ανάστασή Του. Ο θάνατός
Του στο σταυρό γκρέµισε
κάθε πίστη. Έκαµε να χαθεί
κάθε ελπίδα. Έσβησε κάθε
φως. Το µαύρο πέπλο του
θανάτου σκέπασε τα πάντα.
«Η ζωή εν τάφω κατετέθη».
Οι µαθητές είναι συναγµένοι
στο υπερώο για «τον φόβο
των Ιουδαίων». Οι µυροφόρες
νύχτα-νύχτα πηγαίνουν
στον τάφο µε αρώµατα.
Αναµένουν να βρουν νεκρό
το Διδάσκαλο. Να αλείψουν
µε µύρα το άψυχο σώµα.
Σκέφτονται. «Τίς αποκυλήσει
ηµίν τον λίθον εκ της θύρας
του µνηµείου»; Καµιά σκέψη
για ζωή. Για νίκη του θανάτου.
Για Ανάσταση.
Φθάνουν στον τάφο. Αλλά
«αποκεκύλισται ο λίθος».
Τί συνέβη; Στο λίθο κάθεται
λευκοντυµένος άγγελος.
Γλυκά µιλάει στις µυροφόρες.
Τις λέγει: «Μη φοβείσθε.
Ζητάτε τον Ιησούν; Τον
Ναζαρινόν; Ουκ έστιν ώδε.
Ηγέρθη. Ιδήτε. Αδειανός
είναι ο τάφος. Πηγαίνετε σεις
απόστολοι στους Αποστόλους
και πείτε τους: Ανέστη ο
Κύριος». Πώς; «Θανάτω
θάνατον πατήσας».
Δεν ήταν θάνατος αυτός.
Ήταν θυσία. Ήταν «θανάτου
νέκρωσις. Άδου καθαίρεσις.
Άλλη βιοτή». Άλλη ζωή.
Αυτός ο θάνατος χάρισε
ζωή σ’αυτούς που ήταν στα
µνήµατα. Άνοιξε τις πόρτες
του παραδείσου. Ο Χριστός
«πρωτότοκος των νεκρών
εγένετο».
Η Ανάσταση του Χριστού

είναι το φως το αληθινόν και
άδυτον. Η ζωή, η πραγµατική
και αιωνία. Η µεγάλη, η
µόνη αληθινή ελπίδα του
κόσµου. Χωρίς την Ανάσταση
του Χριστού η ζωή θα ήταν
σκοτεινή και ταραγµένη.
Πορεία απελπισίας.
Φθοροποιά, µελαγχολική
πεποίθηση, ότι ο θάνατος θα
τα καταστρέψει όλα.
Αλλά όχι. «Χριστός Ανέστη
εκ νεκρών, θανάτω θάνατον
πατήσας». Ζωή στην
ανάσταση του Χριστού.
Είναι πορεία ελπίδας και
αισιοδοξίας. Αυτή η ελπίδα
η δηµιουργική, η ενισχυτική,
ζωηφόρα, «ην ως άγκυραν
έχοµεν της ψυχής ασφαλή
τε και βεβαίαν» µας
στηρίζει και µας εµπνέει και
µας καθοδηγεί προς την
αιωνιότητα µε θάρρος. Με το
θάνατό µας αφήνουµε την
επίγεια ζωή. Αλλά, διότι ο
Χριστός µε το θάνατο νίκησε
το θάνατο, µπαίνουµε στην
άλλη ζωή, τη φωτεινή, την
αναστηµένη, την µακαρία, την
αιωνία.
Μπόρες και κύµατα και
τρικυµίες χτυπούν τη βάρκα
της ζωής µας. Είναι γεγονός.
Αλλά µε τον Αναστηµένο
Χριστό θα καταλήξουµε στον
ξάστερο και γαλήνιο ουρανό
της µακαριότητας. Ο ίδιος
µας το είπε: «Εν τω κόσµω
θλίψιν έξετε. Αλλά θαρσείτε,
εγώ νενίκηκα τον κόσµον».
Δε µας το είπε µόνο. Ο ίδιος
είχε θλίψεις πολλές στον
κόσµο. Έπαθε περισσότερα
από κάθε άλλον. Μέχρι
που πέθανε καρφωµένος
στο σταυρό. Αλλά νίκησε.
Αναστήθηκε.
Ο Χριστός µας θέλει
µαζί Του. Νικητές.
Αναστηµένους. Θριαµβευτές.
Ξεκαινουργιωµένους. «Ει
τις εν Χριστώ, καινή κτίσις».
Όποιος ζει κατά Χριστό
είναι καινούργια κτίση.
Καινούργια δηµιουργία. Μας
παραγγέλλει ο Απόστολος
Παύλος: «Εκκαθάρατε την
παλαιάν ζύµην, ίνα ήτε νέον
φύραµα». Να ξεκαθαρίσουµε
το παλιό προζύµι της κακίας
του αµαρτωλού ανθρώπου.
Τα φαύλα, τα πάθη, οι
αδυναµίες, κάθε τι το σάπιο,
το γηρασµένο, να φύγει.
Να γίνουµε καινούργιοι
άνθρωποι. Εξωραϊσµένοι,
αναδίδοντας το άρωµα της
καθαρότητας, της αγιότητας,
της αναµόρφωσης.
Οι χριστιανοί και µάλιστα
οι συνειδητοί χριστιανοί
της σήµερον, είµαστε στην
µειονότητα. Πώς θα γίνει το

µήνυµα αυτό της νίκης του
θανάτου, που δεν έρχεται
απ’τον ήλιο ή το φεγγάρι – τη
νεκρή ύλη-, αλλ’ εκπέµπεται
απ’ το ζωηφόρο αδειανό
τάφο του Κυρίου, ν’ακουσθεί
σε κάθε µήκος και σε κάθε
πλάτος της γης;
Κάνω µια τολµηρή σκέψη.
Μειονότητα και µάλιστα
ελάχιστη µειονότητα είναι
οι τροµοκράτες. Το µήνυµά
τους όµως κατακλύζει
τα πάντα, εφηµερίδες,
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις.
Σκεπάζει τη γη. Γιατί η κακία
ν’ακούγεται τόσο πολύ, κι
η αρετή να φιµώνεται; Γιατί
στην Ουκρανία να χύνεται
τόσο αίμα; Γιατί να χύνεται
τόσο αδελφικό αίμα; Γιατί να
υπάρχουν οι αδελφοκτόνοι;
Ποιος θα σταματήσει αυτό
το κακό; Πώς χριστιανοί
ορθόδοξοι δεν σκέφτονται
αυτό που κάνουν; Μπορεί
να είναι αληθινοί ορθόδοξοι
χριστιανοί, να πιστεύουν στο
Σταυρό και στην Ανάσταση
και να χύνουν αδελφικό
αίμα; Τα σκέφτονται τα αθώα
παιδιά που σκοτώνουν; Στο
Γολγοθά και στο σταυρό
νικήθηκε η κακία. Πώς τώρα
αποθρασύνεται; Ο σατανάς
κάνει το έργο του. Εµείς
οι χριστιανοί τί κάνουµε;
Αναλογιζόµαστε την ευθύνη
µας;
«Χριστός ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας…».
Εµπρός κι’εµείς οι χριστιανοί
ν’αναστηθούµε µαζί Του. Να
συντρίψουµε τις αλυσίδες
της αµαρτίας. Να είναι η
παρουσία του αναστηµένου
Χριστού ζωντανή στις καρδιές
µας. Να είναι η παρουσία

η δική µας αισθητή στην
κοινωνία. Να νικηθεί η κακία.
Να σταµατήσει το µαύρο
πέπλο της να σκεπάζει την
ανθρωπότητα. Το µήνυµα
της Ανάστασης και της νίκης
του θανάτου να δονεί τις

καρδιές µας και να ηχεί και να
βιώνεται σ’όλο τον κόσµο.
Με πατρική αγάπη και θερμές
ευχές εν Χριστώ Aναστάντι
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Greek Consul General in Tampa Joins AHEPA

AHEPA is pleased to welcome to the Order,
the Consul General of Greece in Tampa, Loukas Tsokos. Consul General Tsokos joined
Lycurgus Chapter 12, Tampa, April 14, 2022
in an initiation ceremony conducted by Citrus
District 2.
Consul General Tsokos (pictured centered) is
flanked by (l-r): Past District 2 Governor Mike
Pantel, Chapter 12 President Jim Sakaris,
District 2 Governor Jim Sirks, and Past District 2 Governor Gus Pantelides.
Congratulations, Brother Tsokos!
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φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία

Ελληνικό αρνί λαδορίγανη, ψημένο στις
κληματόβεργες
Αρνί λαδορίγανη στον φούρνο ψημένο σε
κληματόβεργες με δεντρολίβανο.
Νένα Ισμυρνόγλου Φωτογραφία: Θεοδόσης
Γεωργιάδης
Υλικά
Μερίδες: 6
•
1 αρνίσιο μπούτι (1 ½ - 2 κιλά)
•
1 γεμάτη κουτ. σούπας ρίγανη ξερή, τριμμένη
•
4 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο,
ψιλοκομμένο, ή 2 κουτ. σούπας ξερό
•
6 σκελίδες σκόρδο, κομμένες στη μέση
•
ο χυμός από 1 μεγάλο λεμόνι
•
40 ml λευκό, ξηρό κρασί
•
40 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
1.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.
2.
Τρίβουμε καλά το μπουτάκι με αλάτι και
πιπέρι. Το βάζουμε πάνω σε σχάρα σε ένα μεγάλο
ταψί και το τρυπάμε σε διάφορα σημεία με ένα μυτερό
μαχαίρι.
3.
Μπήγουμε τα σκόρδα στις τρύπες και τρίβουμε το κρέας με
το δεντρολίβανο και τη ρίγανη.
4.
Ανακατεύουμε το
ελαιόλαδο με τον χυμό λεμονιού
και περιχύνουμε με το μείγμα το
αρνί.
5.
Ρίχνουμε στο ταψί 1
φλιτζ. νερό και το κρασί και
ψήνουμε για 45 λεπτά από κάθε
πλευρά, μέχρι να ροδίσει και να
γίνει τραγανή η πέτσα του. (Θα
είναι λίγο ροδαλό στο κέντρο
του. Αν το θέλουμε καλοψημένο,
συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα
15-20 λεπτά, γυρίζοντάς το μία
φορά).
Μυστικά
Βάζουμε κληματόβεργες στο ταψί, έτσι ώστε να σχηματίσουμε
μια σχάρα πάνω στην οποία θα ακουμπήσουμε το αρνί. Έτσι
στραγγίζουν τα λίπη και αρωματίζεται το κρέας από τις
κληματόβεργες. Σε περίπτωση που δεν βρούμε κληματσίδες,
βάζουμε το αρνάκι σε σχάρα στερεωμένη πάνω στο ταψί και
ρίχνουμε μέσα στο ταψί λίγο νερό και λευκό, ξηρό κρασί για το
άρωμα. Συνοδεύουμε με μια πλούσια και δροσερή μαρουλοσαλάτα
και πατάτες φούρνου.

Κατσικάκι με σέσκουλα φρικασέ από την Τήνο
Κατσικάκι φρικασέ με άρωμα Τήνου!
Αντώνης Ψάλτης
\Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Το φαγητό αυτό σερβίρεται
στην Τήνο ανήμερα το
Πάσχα, μπορεί όμως να
αντικαταστήσει άριστα τη
μαγειρίτσα. «Το κατσικάκι
και κάποιες φορές το αρνάκι
είναι τα βασικά κρεατικά
στο τηνιακό τραπέζι», μας

λέει ο Αντώνης Ψάλτης, που
μας ετοίμασε το φαγητό.
«Σούβλες και ψησταριές
δεν συναντιούνται συχνά,
άλλωστε το μέγεθος των
ζώων δεν ευνοούσε το
σούβλισμα.
Οι φούρνοι ήταν σχεδόν
πάντα “πιασμένοι” για
τα γιορτινά ψωμιά,
κουλουράκια, τσουρέκια και
φυσικά τις πασχαλιάτικες
τυρόπιτες. Οι ποσότητες

που ξεφουρνίζονταν
έμοιαζαν εξωπραγματικές
στα παιδικά μας μάτια.
Έπρεπε όλα τα εγγόνια
να πάρουμε τα κουλούρια
μας, τους περίτεχνους
“κωλοσαύραδους”, με
τους οποίους περισσότερο
παίζαμε, παρά τους τρώγαμε.
Τα φαγητά λοιπόν ήταν όλα
της κατσαρόλας».
Υλικά
Μερίδες: 6
•
1.800 γρ. κατσικάκι
από μπούτι ή σπάλα, με το
κόκαλο, κομμένο σε μερίδες
•
2 ξερά κρεμμύδια,
ψιλοκομμένα
•
300 ml λευκό ξηρό
κρασί
•
1 κιλό σέσκουλα ή
μαρούλια, πλυμένα, στεγνά
και μέτρια κομμένα
•
200 γρ. φρέσκα
κρεμμυδάκια, χοντροκομμένα
•
1 ματσάκι άνηθος,
ψιλοκομμένος
•
4 αυγά
•
ο χυμός από 3-4
λεμόνια
•
4 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο
•
αλάτι,

1.
Πλένουμε και
στεγνώνουμε καλά τα
κομμάτια του κρέατος.
2.
Τα
αλατοπιπερώνουμε
γενναιόδωρα και τα
σοτάρουμε στην πιο μεγάλη
κατσαρόλα που διαθέτουμε,
στο ελαιόλαδο, για 4-5 λεπτά,
μέχρι να ροδίσουν από όλες
τις μεριές.
3.
Προσθέτουμε το ξερό
κρεμμύδι, το σοτάρουμε για
2-3 λεπτά, μέχρι να μαραθεί
και σβήνουμε με το κρασί.
4.
Μαγειρεύουμε για
2-3 λεπτά, μέχρι να εξατμιστεί
το αλκοόλ, και ρίχνουμε όσο
νερό χρειαστεί, ώστε να
καλυφθούν καλά τα κομμάτια
του κρέατος.
5.
Αφήνουμε να πάρει
μία βράση, χαμηλώνουμε τη
φωτιά και σιγομαγειρεύουμε
για περίπου 1 ώρα και 45
λεπτά, με σκεπασμένη
κατσαρόλα, μέχρι να
μαλακώσει καλά το κρέας.
6.
Στη διάρκεια του
μαγειρέματος προσθέτουμε,
αν χρειαστεί, κι άλλο νερό.
7.
Ρίχνουμε τα
σέσκουλα, το φρέσκο
κρεμμυδάκι, και μαγειρεύουμε
για ακόμα 15 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσουν.
8.
Τα χόρτα θα
βγάλουν και τα δικά τους
υγρά, ωστόσο, αν χρειαστεί,
προσθέτουμε λίγο νερό,
ώστε να υπάρχει άφθονο
ζουμί στην κατσαρόλα, για να
φτιάξουμε και το αυγολέμονο.
9.
Ρίχνουμε τον
άνηθο, αλάτι και πιπέρι,
ανακατεύουμε και
αποσύρουμε από τη φωτιά.
10.
Σε ένα βαθύ μπολ
χτυπάμε τα αυγά με το σύρμα
μέχρι να αφρατέψουν.
11.
Ρίχνουμε σταδιακά
τον χυμό λεμονιού,
συνεχίζοντας το ανακάτεμα.
12.
Προσθέτουμε
σταδιακά όσο περισσότερο
από το ζεστό ζουμί της
κατσαρόλας μπορούμε,
χτυπώντας το μείγμα
συνέχεια, μέχρι να ζεσταθεί
καλά.
13.
Περιχύνουμε
το φαγητό και σείουμε
την κατσαρόλα για να
ενσωματωθεί το αυγολέμονο
και το φαγητό να γίνει μια
πυκνή, δεμένη σούπα, σαν τη
μαγειρίτσα.
14.
Σερβίρουμε αμέσως
και συνοδεύουμε με φρέσκο
ψωμί.
Η συνταγή
πρωτοδημοσιεύτηκε στο
περιοδικό Γαστρονόμος,
τεύχος 144.

Κοτόπουλο φρικασέ με
πρωτότυπο αβγολέμονο
Το αβγολέμονο με την
προσθήκη μουστάρδας και
γιαουρτιού απογειώνει το πιάτο.
Δημήτρης Σταμούδης
10.04.2022
Food styling: Μάκης
Γεωργιάδης, φωτογραφία: Ακης
Ορφανίδης.
ΥΛΙΚΑ (για 4-6 μερίδες)
100 ml ελαιόλαδο
500 γρ. φιλέτο κοτόπουλου, σε
λεπτές λωρίδες
150 γρ. ξερό κρεμμύδι
100 γρ. φρέσκο κρεμμύδι
2 ματσάκια οβριές, χωρίς

το χοντρό τους κοτσάνι (αν
δεν βρούμε, βάζουμε άγρια
σπαράγγια)
½ μάτσο καυκαλήθρες,
ψιλοκομμένες
½ μάτσο μυρώνια, ψιλοκομμένα
600 ml νερό

Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα το
ελαιόλαδο, το κοτόπουλο και τα
κρεμμύδια, και τα σοτάρουμε
σε μέτρια προς δυνατή φωτιά,
μέχρι να ροδίσει το κοτόπουλο,
περίπου 7΄. Προσθέτουμε τις
οβριές, τις καυκαλήθρες και
τα μυρώνια, και ανακατεύουμε
ελαφρώς. Ρίχνουμε το νερό, το
αλάτι και αφήνουμε να πάρει
μία δυνατή βράση.

1 κ.γ. αλάτι
Για το αβγολέμονο
4 αβγά
Χυμός από 2 λεμόνια
2 κ.σ. μουστάρδα
3 κ.σ. γιαούρτι
500 ml ζωμός από το κοτόπουλο

Για το αβγολέμονο: Χτυπάμε
σε ένα μπολ, με τον αβγοδάρτη,
τα αβγά, τον χυμό λεμονιού,
τη μουστάρδα και το γιαούρτι.
Μόλις ομογενοποιηθούν,
προσθέτουμε, συνεχίζοντας το
χτύπημα, λίγο-λίγο το ζωμό
του φαγητού. Δεν τον ρίχνουμε
αμέσως όλο μαζί γιατί θα
σφίξει το αβγό. Αδειάζουμε το
αβγολέμονο στην κατσαρόλα,
χαμηλώνουμε τη φωτιά και
σιγοβράζουμε για 5 λεπτά μέχρι
να δέσει το αβγολέμονο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πηγή:tovina.gr

Ρυζοσαλάτα με λαχανικά

Χορταστική σαλάτα με ρύζι, πιπεριές, αρακά και ελιές.
Ντίνα Νικολάου
Φωτογραφία: Γιώργος ΔρακόπουλοςFood styling: Tina Webb
Υλικά
Μερίδες: 6

1/2 κιλό ρύζι
για πιλάφι (παρμπόιλντ)
•
2 καρότα
(βιολογικά), τριμμένα
•
1/2 φλιτζ.
τσαγιού πράσινη
πιπεριά (στην εποχή
της), κομμένη σε μικρά
κυβάκια
•
1/2 φλιτζ.
τσαγιού κόκκινη
πιπεριά Φλωρίνης
(από βαζάκι),
χοντροκομμένη
•
1 φλιτζ.
τσαγιού αρακάς (φρέσκος στην εποχή του, διαφορετικά
κατεψυγμένος), βρασμένος
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού ελιές τύπου Καλαμών, χωρίς
κουκούτσι, σε ροδελίτσες
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού μαϊντανός (τα φύλλα),
ψιλοκομμένος
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού άνηθος, ψιλοκομμένος
•
χυμός και ξύσμα από 1 μεγάλο λεμόνι (ακέρωτο,
κατά προτίμηση βιολογικό)
•
3-4 φρέσκακρεμμυδάκια (ολόκληρα), σε ροδέλες
•
6 φιλετάκια παστής σαρδέλας, ξεπλυμένα, σε
κομματάκια (σε περιόδους νηστείας, τα παραλείπουμε)
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο αλάτι και πιπέρι
•

Διαδικασία
1.
Βράζουμε το ρύζι σε μπόλικο αλατισμένο νερό,
το τραβάμε από τη φωτιά 2 λεπτά πριν από το τέλος του
βρασμού που προτείνεται στο πακέτο και το στραγγίζουμε.
2.
Σε φαρδιά χαμηλή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το
ελαιόλαδο και ρίχνουμε τα κρεμμυδάκια, την πράσινη πιπεριά
(αν βάλουμε), το καρότο, τον αρακά.
3.
Ανακατεύουμε με ξύλινη σπάτουλα μέχρι να
μαραθούν τα λαχανικά για περίπου 3 - 4 λεπτά και
προσθέτουμε το ρύζι.
4.
Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να γυαλίσει το
ρύζι, ρίχνουμε την πιπεριά Φλωρίνης και τις σαρδέλες και
πιπερώνουμε. Αλατίζουμε, αν χρειάζεται.
5.
Επειτα από 3 λεπτά, αποσύρουμε από τη φωτιά. Τα
λαχανικά μας θα είναι κρατσανιστά.
6.
Προσθέτουμε τις ελιές και πασπαλίζουμε με το
μαϊντανό, τον άνηθο και το ξύσμα.
7.
Περιχύνουμε τη ρυζοσαλάτα με το χυμό λεμονιού.
H ρετσίνα θα στεκόταν μια χαρά δίπλα σ’ αυτό το πιάτο.
Διαφορετικά δοκιμάστε ένα χαρμάνι Ροδίτη με Σαββατιανό,
ένα σκέτο Σαββατιανό ή μια μαλαγουζιά Μεσογείων.
Η συνταγή πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Γαστρονόμος,
τεύχος 36.

Healthy City Dashboard updates allow for deeper look at
disaggregated and neighbourhood-level data
Changes support the City, non-profits and service providers to meet community needs
City of Vancouver- April 26, 2022
The City has enhanced the

Healthy City Dashboard,
which monitors Vancouver’s work to build equitable
communities, to offer users
more detailed information by
providing disaggregated data.
This enhancement will help
the City and local service
providers better meet the
diverse needs of communities
in Vancouver.
Disaggregated data is data
that has been further separated into segments or categories. For example, users can
now view data in the Healthy
City Dashboard on how many
people live in income poverty, separated into categories
like racial identity, age, or
immigration status. This
shows how systems like racism and ageism interact with
other factors that influence
our health and well-being and
lead to different outcomes for
individuals and communities.
Providing neighbourhood-level data helps users
and service providers to
better understand the inequities in the social and economic factors that influence
well-being in specific neighbourhoods, and supports the
efforts of local communities
to build community health
equity in communities across
the city.
“The City of Vancouver
continues to be a part of
forward-thinking municipalities that use innovative
approaches to better understand the challenges our
communities and residents
face,” said Mayor Kennedy
Stewart. “This new addition
to the Healthy City Dashboard helps separate data
into segments so we can truly
understand how systems like
racism and ageism may influence our residents’ health and
well-being. I look forward to
tracking our progress on the
23 key indicators as we work
towards a healthier, more
equitable and sustainable
Vancouver for all.”

“At a time when disparities in
health are clearer than ever,
we applaud the City of Vancouver for making available
disaggregated data that can be
used to foster greater equity
in health, as well as improve
other socioeconomic factors
that contribute to healthy environments,” said Ariella Rojhani, Director of the Partnership for Healthy Cities. “This
is a perfect example of how
cities in our global network
are making big, systemic
changes to improve the health
and safety of urban residents
around the world.”
Using data for equity
Vancouver’s Equity Framework defines equity as both
a process and outcome. The
Healthy City Dashboard is
an important tool for measuring equity as an outcome,
but ongoing work is needed
to ground this data in the
experiences and aspirations
of communities in the city. As
a City of Reconciliation, the
City is particularly committed
to forming respectful relationships with Indigenous communities that acknowledges
and supports their agency
over data and policy.
The City has begun preliminary work with Indigenous
communities to identify
indicators and will continue
to work with communities to
centre Indigenous perspectives and rights in the Healthy
City Strategy. Over time, the
City’s goal is to continue to
grow the Healthy City Dashboard to encompass a diverse
set of data and indicators that
reflect the experiences and
needs of communities across
the city.
How can service providers
use the data?
Examples of how service
providers and non-profit organizations can use disaggregated data from the Healthy City
Dashboard include:
•
Integrate data into
organizational research reports, funding applications, or
advocacy for change.

LETTER TO EDITOR
Every worker should go to work without fear
Dear Editor,
No worker should be injured, made sick, or die just because they had to make a living.
Current workplace health and safety provisions are failing us. The pandemic has helped to expose the lack of
protections, and I’m concerned for my family, friends, and
coworkers.
Too many Canadians have suffered preventable injury,
illness, and death because politicians and leaders have
failed to act in time, or with enough force. We can’t let their
stories die with them.
We can’t let them become statistics. We can’t let their
deaths be in vain.
Every worker should be able to go to work without fear.
Every worker should return safely from their shift.
Regards,
L Marphis V5S 1M3

•
Measure how people
in different groups experience health and well-being,
and identify the interaction
between systems that create
inequities.
•
Tailor programming
to meet the needs of a specific
group of people.
About the Healthy City Dashboard
The Healthy City Dashboard
is a project created through
participation in the Partnership for Healthy Cities,
a global network of cities
whose leaders have committed to prevent non-communicable diseases and injuries,
with support from Bloomberg
Philanthropies, the World
Health Organization and
Vital Strategies. The dashboard is a data tool to help
meet the goals of the Healthy
City Strategy, which calls on
people in Vancouver to work
together toward a healthy,
equitable, and sustainable city
for all.
The dashboard tracks progress against 23 key indicators that act as determinants
of health and wellbeing of
residents and communities as
a whole, and will continue to
be updated as new data and
indicators become available.
To interact with the Healthy
City Dashboard, click here.

Statement by the Prime
Minister on Easter
Ottawa, Ontario-April 17,
2022
The Prime Minister, Justin
Trudeau, today issued the following statement on Easter:
“Today, Christians in Canada
and around the world will
celebrate Easter and commemorate the death and resurrection of Jesus Christ.
“Easter is a time to reflect
on the values of sacrifice,
hope, and forgiveness at the
heart of Christ’s message.
Traditionally, Christians will
attend church, spend time with
family, and organize Easter
egg hunts for children. As the
holiest day of the Christian
calendar, Easter is also an
opportunity to recognize the
strength of one’s faith in helping overcome life’s obstacles.
“Easter is about joy. These
past two years have been
challenging for us all, but as
we recover from the pandemic, I invite all Canadians to
celebrate what we have accomplished together and look
forward with a renewed sense
of hope.
“Across the country, countless Canadians of Christian
faith continue to demonstrate
compassion, kindness, and
resilience. They unite communities by volunteering to assist
the elderly and vulnerable,
and donating to important
causes. Day after day, so many
strive to demonstrate what it
means to love our neighbours
as ourselves.
“As we celebrate with our
family, Sophie and I wish all
those celebrating a joyful and
blessed Easter.”

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννη Χρυσουλάκη
στη Νότια Αφρική
Αθήνα 03-05-2022
Με ένα πυκνό πρόγραμμα
γόνιμων συναντήσεων που
πραγματοποιήθηκαν σε
ιδιαίτερα θετικό κλίμα,
ο Γενικός Γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών,
Γιάννης Χρυσουλάκης
επισκέφτηκε πρόσφατα τη Νότια
Αφρική. Ο Γενικός Γραμματέας
είχε την ευκαιρία να συναντηθεί
με κυβερνητικούς και πολιτικούς
ιθύνοντες της Νότιας Αφρικής,
εκπροσώπους της Ελληνικής
Ομογένειας, ομογενειακών
οργανώσεων, εκκλησιαστικών
φορέων, νεολαίας και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Σε μία συνάντηση που
επιβεβαιώνει τις άριστες
σχέσεις φιλίας με τη Νότιο
Αφρική και με θερμούς λόγους
για τις περαιτέρω προοπτικές
ανάπτυξης της διμερούς
συνεργασίας σε πλήθος
τομέων, ο κ. Χρυσουλάκης
συναντήθηκε, στο Cape
Town, με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εξωτερικών της
Νότιας Αφρικής, υπεύθυνο για
θέματα Διεθνών Σχέσεων και
Συνεργασίας, αρμόδιο για τις
διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα.
Ο κ. Χρυσουλάκης τόνισε ότι
υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό
για περαιτέρω ανάπτυξη της
διμερούς συνεργασίας και
εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο
μέλλον θα ενισχυθούν ακόμη
περισσότερο οι παραδοσιακοί
δεσμοί φιλίας, τόσο σε πολιτικό
όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε
την πεποίθησή του για τον
εποικοδομητικό ρόλο που μπορεί
να διαδραματίσουν η εξαιρετικά
δραστήρια Ελληνική Ομογένεια
και η επιχειρηματική κοινότητα
στη Νότια Αφρική. Υπενθύμισε,
επίσης, τους ιστορικούς δεσμούς
φιλίας και συνεργασίας που
ενώνουν τις δύο χώρες μέσα
από τους αγώνες κατά του
απαρτχάιντ, με αναφορά στην
εξέχουσα προσωπικότητα του
Γεωργίου Μπίζου, δικηγόρου
του Νοτιοαφρικανού Προέδρου,
Νέλσον Μαντέλα, και φωνή του
όσο ο τελευταίος βρισκόταν στη
φυλακή. Ο κ. Botes ανέφερε
ότι η Ελλάδα έχει τεράστια
Ομογένεια στη Νότια Αφρική,
η οποία χαίρει υψηλής
εκτίμησης και ότι ο Γεώργιος
Μπίζος αποτελεί ένα από τα
καλύτερα κεφάλαια στις σχέσεις
των δύο χωρών.
Ο κ. Botes εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το
εξαιρετικό επίπεδο των διμερών
σχέσεων με την Ελλάδα και
επανέλαβε τη θέληση για
περαιτέρω ανάπτυξη της
συνεργασίας και αμοιβαίας
υποστήριξης στο πλαίσιο
λειτουργίας των Διεθνών
Οργανισμών και ιδιαίτερα
των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο
συνομιλητές αναφέρθηκαν,
ειδικότερα, στην υποστήριξη
που θα παράσχει η Νότια
Αφρική στην υποψηφιότητα
της Ελλάδας για το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων
εθνών κατά την περίοδο
2025-26, όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί, στην εκλογή που
θα πραγματοποιηθεί το 2024. Ο
κ. Botes ευχαρίστησε, επίσης,
την Ελλάδα για την υποστήριξή
της προς τη Νότιο Αφρική όσον
αφορά την υποψηφιότητα - με
έμφαση στη μετανάστευση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για την περίοδο
2023-25.
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Ο κ. Χρυσουλάκης και
ο κ. Botes συζήτησαν, στη
συνέχεια, θέματα οικονομικής
συνεργασίας των δύο χωρών,
περαιτέρω προώθησης
συνεργειών στον τουριστικό
τομέα και ανάπτυξης της
διμερούς συνεργασίας
στους τομείς του πολιτισμού
και της εκπαίδευσης – με
ενδιαφέρον για τα προγράμματα
αγγλόφωνων τριτοβάθμιων
σπουδών στην Ελλάδα και με
ιδιαίτερη αναφορά στη σχετική
διαδικτυακή πύλη, Study in
Greece.
Ο κ. Χρυσουλάκης δώρισε
στον κ. Botes ένα γλυπτό κλαδί
ελιάς, όπως απεικονίζεται
με εμβληματική σημασία σε
μεγάλο αριθμό αττικών έργων
της αρχαιότητας, σύμβολο
Ειρήνης και Φιλίας αλλά και
σύμβολο του αγώνα της Νότιας
Αφρικής για την προαγωγή και
προάσπιση των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του αγώνα
κατά του Apartheid. Απηύθυνε,
εξάλλου, πρόσκληση προς
τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εξωτερικών της Νότιας
Αφρικής, να επισκεφτεί την
Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι.
Ο κ. Botes αποδέχθηκε με
ευχαρίστηση την πρόσκληση,
σημειώνοντας ότι μετά την
ολοκλήρωση της επίσκεψης του
κ. Χρυσουλάκη και στο πλαίσιο
της επικείμενης επίσκεψής του
στην Ελλάδα, θα καταρτιστεί
πλήρης ατζέντα διμερούς
συνεργασίας.
Στο μέγαρο του Κοινοβουλίου
“Western Cape Provincial Legislature” στο Cape Town,
ο κ. Χρυσουλάκης είχε
σημαντική συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Βουλής της Νότιας
Αφρικής, κ. Masizole Mnqasela.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε
η Αντιπρόεδρος της Βουλής,
αρμόδια για τις Εξωτερικές
Σχέσεις, κα Beverley Schafer καθώς και ο Πρόξενος
της Ελλάδος στο Cape Town,
κ. Σωτήριος Δεμέστιχας.
Σε ιδιαίτερο φιλικό κλίμα
συζητήθηκε η στενή σχέση των
δύο λαών και συμφωνήθηκε
η ενίσχυση και εμβάθυνσή
της ακόμα περισσότερο, ενώ
τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος
της Ομογένειας. Συζητήθηκαν,
επίσης, οι σχέσεις Ν. ΑφρικήςΕΕ και ο ρόλος που μπορεί
να παίξει η Ελλάδα, οι κοινές
στρατηγικές των δύο χωρών
σε σχέση με την ενεργειακή
κρίση και την κλιματική
αλλαγή, τρόποι για την ενίσχυση
της διμερούς οικονομικής
συνεργασίας, καθώς και για
την ενίσχυση των πολιτιστικών
και εκπαιδευτικών σχέσεων.
Στο Ελληνικό Προξενείο του
Cape Town ο κ. Χρυσουλάκης
είχε συνάντηση με τον
Ομογενή Βουλευτή, Ελληνικής
καταγωγής, της Νότιας Αφρικής,
κ. George Michalakis. Είχαν μια
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
που αφορούσε όλα τα θέματα
και τις θέσεις τις Ελλάδος για
την τρέχουσα επικαιρότητα.
Μεταξύ αυτών, τις θέσεις της
Ελλάδος για το δίκαιο της
θάλασσας, τις παραβιάσεις
του διεθνούς δικαίου από την
Τουρκία, το θέμα της Αγίας
Σοφίας, τις θέσεις και την στάση
της Ελλάδος για το ουκρανικό
ζήτημα. Επίσης, ο Γενικός
Γραμματέας ανέπτυξε το πως
η Ομογένεια στη Νότια Αφρική
μπορεί να παίξει σημαντικό
(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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Ο ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΦΙΜΩΝ
Ο αυξανόμενος οικονομικός φόβος χτυπά τη Wall Street
τον Απρίλιο, καθώς τα αυξανόμενα επιτόκια και ο υψηλός
πληθωρισμός εγείρουν ανησυχίες για το αίσθημα
των καταναλωτών, γράφει η εφημερίδα «The New York
Times».
Δυο μήνες πόλεμος τρομάζουν οι επιπτώσεις στην παγόσμια
οικονομία με την αύξηση των τιμών των τροφίμων ο πόλεμος
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας χειροτερεύει και βλάπτει
το καταναλωτικό κλίμα αυτές τις ημέρες που ένας ανεξέλεκτος
πληθωρισμός επιβραδύνει την ανάπτυξη παγκοσμίος.
Οι απέραντες εκτάσεις της Ουκρανίας και Ρωσίας εξάγουν
εκτός από το σιτάρι και τεράστιες ποσότητες λιπασμάτων.
Οι έλλείψεις λοιπόν αυτών των εμπορευμάτων ασφαλώς θα
οδηγήσουν τις τιμές σε απότομη άνοδο και εκτός από την
οικονομική καταστροφή αυτού του πολέμου, είναι τα εκατομμύρια άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά που
ξεσπιτώθηκαν, με χιλιάδες που έχασαν και συνεχίζουν να
χάνουν την ζωή τους.
Πού είναι το διεθνές δίκαιο; Που είναι ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών; Και τόσοι άλλοι οργανισμοί;
‘Ολοι έγιναν για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα ορισμένων
κρατών και μόνον.
Αυτό το βλέπουμε καθημερινά, έχουμε το Συμβούλια
Ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε δίκαιο ο Ουκρανός Πρόεδρος κ.
Ζελένσκι που είπε ότι «δεν υπάρχει ασφάλεια στον κόσμο».
Όλα τα Συμβούλια Ασφαλείας είναι ένα «κομπολόι χωρίς
χάνδρες» και το παίζουν όλα τα μεγάλα κράτη με το γούστο
τους.
Διαμαρτύρονται οι Ουκρανοί στους Δυτικούς και στο ΝΑΤΟ να
μην αφήνουν τους Ρώσους να τους βομβαρδίζουν συνέχεια
και να απογορεύσουν τις πτήσεις πάνω από την Ουκρανία.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Κάποιος κυνηγός νυχτώνεται
στην εξοχή και πάει να
κοιμηθεί στο ξενοδοχείο
του χωριού. Καλό το
ξενοδεοχείο σου, λέει το πρωί
που ξύπνησε στον ιδιοκτήτη.
Μόνο που βρήκα πολλά
μικρά ζωίφια...
-Με τα λεφτά που δώσατε,
απαντά ο ξενοδόχος, τι
θέλατε να βρήτε: Θηρία !!!

και ξαφνικά χτυπάει
το τηλέφωνο. Από την
αφηρημάδα μου σήκωσα
το σίδερο αντί για το
ακουστικό» «Αχ φουκαρά
μου τι έπαθες…αλλά αυτό
έγινε στο ένα αυτί, το άλλο τι
έπαθε;»
ρώτησε ο συνάδελφος. «Ε,
μετά πήγα να πάρω τηλέφωνο
στα επείγοντα…»

***
Κάποιος ζωέμπορος έστειλε
στον συναίτερό του το
εξής τηλεγράφημα: «Βόδια
έφθασαν σταθμόν αναμένω
και σένα. Εγώ φεύγω διότι
τραίνο δεν παραλαμβάνει
γουρούνια. Αν αγοράσετε
αλλού γαϊδάρους να με έχεις
υπ’ όψιν σου!»

Ήταν ένα αντρόγυνο και
ο άντρας έκανε κάτι πολύ
παράξενο στο κρεβάτι:

***
Ο Πρόεδρος: «Κατηγορείσαι
για διατάραξη της κοινής
ησυχίας. Τριγυρνούσες τα
μεσάνυχτα και ξησήκωσες
τις γειτονιές στο πόδι με τις
φωνές σου. Τι απολογείσαι
κατηγορούμενε;
Κατηγορούμενος : «Κύριε
Πρόεδρε, είναι όλα αλήθεια...
Πρέπει όμως να δείξετε
κατανόηση στην περίπτωσή
μου. Εκείνο το βράδυ με
εγκατέλειψε η γυναίκα μου»

Απειλεί η Ρωσία να μην ανακατευθεί κανείς στον πόλεμο αυτό
γιατί θα θεωρηθεί ότι απειλούν την Ρωσία. Και με το γαϊτανάκι
αυτό, άνθρωποι σκοτώνοντα άδικα και όλα γίνονται για το
συμφέρον των μεγάλων. «Οι λαοί σκοτώνονται για τ’ αφέντη
το ψωμί» που λέει και το ελληνικό τραγούδι.

Πρόεδρος: « Και λοιπόν;
Έπρεπε να εκδηλώσης την
χαρά σου με αυτόν τον
τρόπο;

Απειλεί η Ρωσία την Ευρώπη θα σας κόψω το αέριο. Μην
ανησυχείται λέει ο Μπάϊντεν εδώ είμαι εγώ θα σας στείλω από
την Αμερική να σας βοηθήσω μην ακούτε την Ρωσία. Απλώς
θα το πληρώνεται τρεις φορές και πέντε περισσότερα.

Ένα αγοράκι κάθεται
στον καναπέ μαζί με
τον πατέρα του και βλέπουν
τηλεόραση.

Θα μου πείτε αντί να παγώσουν οι Ευρωπαίοι και να
καταστραφεί και τουρισμός τους δεν έχουν άλλη επιλογή, γιατί
χωρίς αέριο τα μεγάλα Ξενοδοχεία θα κλείσουν και τότε θα
λένε «ας πάει και το παλιάμπελο».
Με τον πόλεμο αυτόν ας ανοίξουμε καλά τα μάτια μας και
εμείς οι Έλληνες. Καλό θα είναι τα Ελληνικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης αντί να ασχολούται καθημερινά με την
Πισπιρίγκου, ας γράφουν και για τα προβλήματα που θα
τα βρούμε μπροστά μας με τις διεθνείς ανακατατάξεις που
γίνονται στον ορίζοντά μας. Τα παιχνίδια Αμερικής με την
Τουρκία, οι καθημερινές παραβιάσεις από τους Τούρκους,
φαίνεται βαρέθηκαν οι Αμερικανοί να τους παραπονιόμαστε
και αυτή τη φορά μας κατηγόρησαν κι όλας ότι εμείς
παραβιάζουμε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας.
Πότε επιτέλους θα μας βλέπουν και οι σύμμαχοί μας σαν
σοβαρούς εταίρους;
Ας ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ!
Κώστας Καρατσίκης

ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Την Δευτέρα 25η Απριλίου 2022, στην εορτή του Καθεδρικού
Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ οι ιερείς
πατέρας Νικόλαος, πατέρας Γιώργος, πατέρας Τιμ και
πατέρας Τρυφωνόπουλος, τίμησαν με εικόνα του Αγίου
Γεωργίου τον κ. Ευάγγελο Πάππα για τα πενήντα χρόνια
υπηρεσίες του που έχει προσφέρει στην εκκλησία και
στην Κοινότητα.
Η «ΓΝΩΜΗ» τηλεφώνησε στον κ. Πάππα να του πάρει
μια συνέντευξη, αλλά ο κ. Πάππας βρίσκεται στην Ελλάδα
και δεν είχε το χρόνο να μιλήσουμε αυτή τη φορά, αλλά θα
μιλήσουμε σύντομα και θα δημοσιεύσουμε περισσότερα για
τις υπηρεσίες του.

Μια στιγμή τον ρωτάει:
«Μπαμπά τι είναι αυτό που
έχει η μαμά μέσα από το
παντελόνι της;;» «Αυτό παιδί
μου είναι ο Παράδεισος!»
«Μάλιστα, και αυτό που
έχεις εσύ μέσα στο παντελόνι
σου τι είναι;» «Αυτό παιδί
μου είναι το κλειδί του
Παραδείσου!»
«Τότε μπαμπά να έχεις το νου
σου γιατί ο κουμπάρος έχει
αντικλείδι…»
Ένας νεαρός γυρνούσε από
νυχτερινή διασκέδαση και
στο δρόμο για το σπίτι του,
άκουσε κραυγές.
Σήκωσε το βλέμμα του και
είδε έναν άντρα να προσπαθεί
να ρίξει μια γυναίκα από την
ταράτσα…
«Εεε, σταμάτα, θα
την σκοτώσεις» του φώναξε.
«Μην ανακατεύεσαι εσύ, η
πεθερά μου είναι» Και του
απαντάει ο νεαρός:
«Α την άτιμη, δες πως
αντιστέκεται!»
Ένας υπάλληλος πάει το
πρωί στη δουλειά με τα
αυτιά δεμένα με γάζες.
Τον βλέπει ο συνάδελφός του
και τον ρωτάει:
«Τι έγινε με τα αυτιά
σου;» Και αρχίζει να του
εξηγεί: «Χθες το απόγευμα
σιδέρωνα τη στολή εργασίας

Από την πρώτη μέρα που
παντρεύτηκαν ήθελε να
βρίσκονται με κλειστό το
φως! Η γυναίκα ήταν τόσο
ευχαριστημένη που δεν έδινε
σημασία, όμως κάποια στιγμή
είχε την περιέργεια να δει τι
κάνει ο άντρας της… Έτσι
λοιπόν μια μέρα την ώρα
που το έκαναν στο σκοτάδι
ανοίγει το φως και τι να δει;
Τον άντρα της, να κρατάει
μια συσκευή δόνησης και να
την ικανοποιεί με αυτή.
«Τι κάνεις εκεί βρε
ανεπρόκοπε;;…» «Αυτό
κάνεις με κλειστό το φως βρε
ανίκανε;;…»
«Δεν έχεις συνείδηση; Πώς
μπορείς να με κοροϊδεύεις
τόσα χρόνια;;;…» «Πω πω..
ντρέπομαι για λογαριασμό
σου…» του λέει εκείνη
θιγμένη.
Και της απαντάει ο άντρας
της με ηρεμία: «Έχεις
δίκιο… θα σου τα πω όλα…
να μιλήσουμε και για τα 3
παιδιά μας……»
Γυρίζει ο Τοτός από την
παιδική χαρά και βρίσκει
το σκύλο του νεκρό, με τα
πόδια ψηλά.
«Μπαμπά, μπαμπά γιατί
το σκυλάκι μας πέθανε με
τα πόδια σηκωμένα ψηλά;»
ρωτάει τον πατέρα του. Τι να
απαντήσει ο πατέρας του, του
λέει:
«Για να μπορεί να ανέβει πιο
εύκολα στον Παράδεισο γιατί
τον κάλεσε ο Θεούλης».
«Ευτυχώς μπαμπά δεν
χάσαμε και τη μαμά πριν
λίγες μέρες!!!» λέει
ο Τοτός.
Ο πατέρας του παραξενεύτηκε: «Γιατί το λες αυτό
Τοτέ;»
«Γιατί πριν μερικές μέρες
που γύρισα από το σχολείο,
η μαμά ήταν στο δωμάτιό
της με τα πόδια σηκωμένα
προς τα πάνω και φώναζε:
«Θεέ μου έρχομαι, Θεέ μου
έρχομαι….» και ευτυχώς
ήταν 2 ναύτες και
την κρατούσαν ο ένας από
μπροστά και ο άλλος από
πίσω….αλλιώς θα την είχαμε
χάσει…»
Ένα παντρεμένο ζευγάρι
έχει ξαπλώσει στο κρεβάτι
και συζητάει για την
καθημερινότητα.
Ο άντρας είχε σαν κύρια
ασχολία τα αγροτικά και είχε
και μερικά ζώα.
Καθώς λοιπόν τα λένε με τη

γυναίκα του, της πιάνει το
στήθ@ς και της λέει: «Μμμ
μωρό μου, αν αυτά εδώ
έβγαζαν γάλα θα μπορούσαμε
να ξεφορτωθούμε
την αγελάδα μας.»
Σε λίγο της πιάνει τον πισινό
και της ξαναλέει: «Αν αυτός
έβγαζε αυγά θα μπορούσαμε
να ξεφορτωθούμε τις κότες
μας.»
Μετά από αυτά πιάνει
η γυναίκα το μ@ριό του
και του λέει: «Κι εσύ αγάπη
μου αν μπορούσες να κάνεις
αυτό να λειτουργήσει
σωστά, θα μπορούσαμε να
ξεφορτωθούμε
τον κουμπάρο!!!»
Πηγή: https://www.poly-gelio.gr/

Πασχαλινά μικρά ανέκδοτα
Δύο φίλοι συζητούν. – Για
τις γιορτές έκλεισα εισιτήρια
για να πάμε με τη γυναίκα
μου στο νησί του Πάσχα!! –
Τρομερό! του χρόνου που λες
να πας;;; – Του χρόνου λέω
να πάω να την πάρω…
****
– Κύριε κρεοπώλα το αρνί
ελληνικό είναι; – Δε το
βλέπεις που είναι τίγκα στα
τατουάζ;
****
– Φέτος ο επιτάφιος θα κάνει
στάσεις για να βγάζουμε
σέλφις.
****
–Πήρατε αρνί; – Ναι. –
Πόσων μηνών; – 5 μηνών
έγραφε… αλλά με τα θηλυκά
δεν μπορείς να είσαι ποτέ
σίγουρος
****
Μια Κυριακή του Πάσχα δύο
αρνιά συζητούν: – Πάμε για
καφέ; – Μπα δεν μπορώ έχω
γύρισμα…
****
Συζητάνε δύο αρνιά και λέει
το ένα στο άλλο: – Πιστεύεις
στη ζωή μετά το Πάσχα;
****
– Πού θα πάτε το Πάσχα; –
Στο σαλόνι μάλλον, γιορτινή
μέρα, μην τρώμε πάλι στην
κουζίνα.
****
Είναι ένα γουρουνάκι και ένα
αρνάκι. – Καλό Πάσχα. Λέει
το γουρουνάκι. – Ρε άντε γ@
μήσου.
****
Λέω το Πάσχα να μην πάω
πουθενά… Λέω να κάτσω
στα αυγά μου!!
****
Ο Νονός ρωτάει τον Τοτό: –
Τοτέ, δεν μου λες, πώς θέλεις
το πασχαλινό σου αυγό; –
Θέλω να είναι μεγάλο όσο
και το κεφάλι σου, Νονέ!
Αλλά να έχει και κάτι μέσα.
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ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ
Η παροικία μας γιόρτασε φέτος τις Άγιες ημέρες του Πάσχα χωρίς περιορισμούς. Οι κυρίες των Φιλοπτώχων και
από τις τρεις εκκλησίες των κοινοτήτων του Βανκούβερ είχαν από ενωρίς του Πάσχα ετοιμασθεί, για να ψήσουν
τσουρέκια, κουλούρια και γλυκά, στόλισαν πολύ όμορφα τους τρείς επιταφίους όπου με κατάνυξη και ευλάβεια
έγινε η περιφορά τους. Το «Ω γλυκύ μου έαρ» και τα εγκώμια του επιτάφιου θρήνου ήχησαν στις γειτονιές
των τριών κοινοτήτων μας, πράγματι έδειξε ότι επανερχόμαστε στην κανονικότητα.

Βλέπετε όμορφα στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες και τη περιφορά των επιταφίων
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THANK YOU
To our fellow Hellenes, valued members of our community,
I would like to extend my utmost thanks to you for your participation
in last Sunday’s event for the Vancouver performance of Makriyannis Unplugged.
For the first time in what seems like a very long time, we were
able to come together and celebrate Greek heritage away from our
screens and in the heart of our city. It was our most sincere pleasure
to host you for a performance which I think allowed us critical insight into Greek struggles for nationhood and freedom, told through
stories of great sorrow, but also of hope and bravery. An experience
only made possible thanks to the outstanding storytelling of Yorgos
Karamihos and his team.
This event also gave us the opportunity to remind you of the work
of our Centre in promoting Hellenism, both in our community and
beyond. We share a similar pursuit with General Makriyannis as it
turns out, whose efforts to produce memoirs indicates his belief in
the importance of disseminating the story of Greece to future generations. For over 25 years, your support has allowed us to prioritize
the teaching and learning of Greek history, language and culture by
captivating the hearts and minds of students. To that end, I kindly
encourage you to consider making a contribution to the Dr. André
Gerolymatos Memorial Fund, which offers annual support to undergraduate students studying Greece on topics ranging from antiquity
to the modern age.
GIVE TO THE ANDRÉ GEROLYMATOS FUND
On behalf of all of us at the SNF Centre for Hellenic Studies, we
thank you again and look forward to hosting you in the very near
future.
Dr. Dimitris Krallis
Professor, Department of Humanities
Director, SNF Centre for Hellenic Studies
Simon Fraser University

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

Σιδηροδρομική σύνδεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με ΗΠΕΙΡΟ
Το όραμα της «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ» των Αποδήμων
Θεσσαλών και Ηπειρωτών
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών και το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ηπειρωτών Εξωτερικού οραματίζονται και προτείνουν τη σιδηροδρομική
σύνδεση των δύο λιμανιών ΒΟΛΟΥ με ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Μια υπερταχεία
«μεσογειακή γέφυρα» θα μπορούσε να συνδέσει σιδηροδρομικά το ΑΙΓΑΙΟ με
το ΙΟΝΙΟ μέσα σε λίγες ώρες.
Το σχέδιο θα αναπτύξει τόσο τις τουριστικές όσο και τις εμπορικές σχέσεις της
Θεσσαλίας, της Ηπείρου και γενικότερα της Ελλάδος και θα είναι ένα διαμάντι
του.
Πρόκειται για ένα έργο υψίστης αναγκαιότητας, τόσο για την πόλη της
Ηγουμενίτσας, όσο και για το λιμάνι του Βόλου καθώς και των ενδιάμεσων
πόλεων και θα αποτελέσει κεντρικό έργο του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου.
Οι δύο παγκόσμιες Συνομοσπονδίες δεσμεύτηκαν να προωθήσουν το κοινό
τους αίτημα προς κάθε κατεύθυνση.
Με εκτίμηση – Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο Πρόεδρος
Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
Διαμαντής Γκίκας
Ο Πρόεδρος
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
Χρυσόστομος Δήμου

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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Ουκρανία: Οι πέντε ημέρες που άλλαξαν τον πόλεμο
– Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ πιο μακριά
Το CNN συνοψίζει όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία, ενώ η
εκτίμησή του είναι ότι η ημερομηνία τερματισμού του πολέμου δεν είναι ορατή.

Οι κινήσεις αυτές
τροφοδότησαν την
αυξανόμενη αίσθηση ότι ο
πόλεμος στην Ουκρανία
δεν θα τελειώσει σύντομα.
Ο Γενικός Γραμματέας του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ
δήλωσε την Πέμπτη ότι ο
πόλεμος θα μπορούσε «να
τραβήξει και να διαρκέσει
μήνες και χρόνια».
Εν τω μεταξύ, η Τρας
προέτρεψε για την επέκταση
της στρατιωτικής βοήθειας
των ΗΠΑ και της Δύσης
για την προστασία από
τον ρωσικό επεκτατισμό –
ζητώντας τον εξοπλισμό των
κρατών στα Δυτικά Βαλκάνια
και των μη ΝΑΤΟϊκών κρατών
Γεωργία και Μολδαβία.

TANEA Team29 Απριλίου 2022

επέστρεψε»

Οπόλεμος στην Ουκρανία
έφτασε ήδη τις 65 ημέρες
και πληθαίνουν οι ανησυχίες
ότι θα συνεχιστεί για πολύ
καιρό ακόμα. Οι εκτιμήσεις
διαφέρουν, αλλά ολοένα
και περισσότεροι είναι οι
αναλυτές που εκτιμούν ότι η
ειρήνη δεν είναι κοντά.

Η Βρετανίδα υπουργός
Εξωτερικών, που το CNN
παρομοιάζει με γεράκι, Λιζ
Τρας ήταν πιο ωμή: «Η
γεωπολιτική επέστρεψε».
Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες,
συνειδητοποίησαν κάτι
νέο στην Ουάσινγκτον, την
Ευρώπη, το Κίεβο και τη
Μόσχα.

Σε ανάλυσή του το CNN,
αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι αυτή ήταν η εβδομάδα
κατά την οποία ο πόλεμος
μετατράπηκε πραγματικά από
τον αιματηρό αγώνα ενός
κράτους για απελευθέρωση
ενάντια στη βίαιη επίθεση
της Ρωσίας σε έναν δυνητικά
πολυετή αγώνα ανάμεσα σε
μεγάλες δυνάμεις.
Κάθε μέρα έφερνε την
αίσθηση σοβαρών,
ιστορικών γεγονότων και
αποφάσεων που όχι μόνο
θα κρίνουν ποιος θα κερδίσει
τον μεγαλύτερο χερσαίο
πόλεμο μεταξύ δύο χωρών
στην Ευρώπη μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά θα
διαμορφώσουν την πορεία
του υπόλοιπου 21ου αιώνα.
Μπάιντεν: Σε κρίσιμο
σημείο ο κόσμος
Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
δήλωσε την Πέμπτη ότι δύο
μήνες μάχης στον πόλεμο
που προκλήθηκε από την
απρόκλητη εισβολή του
Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ
Πούτιν έφεραν τον κόσμο σε
κρίσιμο σημείο.
«Κατά τη διάρκεια της
ιστορίας μας, μάθαμε ότι
όταν οι δικτάτορες δεν
πληρώνουν το τίμημα για
την επιθετικότητά τους,
προκαλούν περισσότερο
χάος και επιδίδονται σε
περισσότερη επιθετικότητα»,
δήλωσε ο Μπάιντεν.
«Συνεχίζουν να κινούνται.
Και το κόστος, οι απειλές για
την Αμερική και τον κόσμο,
συνεχίζουν να αυξάνονται.
Δεν μπορούμε να το
αφήσουμε να συμβεί αυτό»,
τόνισε ο Αμερικανός.
«Η γεωπολιτική

Ο πόλεμος μεταπίπτει πλέον
σε έναν μακρύ, δύσκολο
αγώνα, ο οποίος πιθανότατα
θα κοστίσει χιλιάδες
ακόμη ζωές και δεκάδες
δισεκατομμύρια δολάρια. Η
στρατηγική των ΗΠΑ είναι
πλέον ξεκάθαρη και δημόσια:
να αποδυναμώσουν τη
Ρωσία για να μειώσουν την
παγκόσμια απειλή της.
Υπάρχουν νέα σημάδια
της επιθυμίας του
Κρεμλίνου να εξαλείψει
την ουκρανική κουλτούρα
με την κονιορτοποίηση
των ανατολικών και νότιων
πόλεων, αναφέρει το CNN.
Και ο Πούτιν άνοιξε ένα νέο
μέτωπο – τον ενεργειακό
πόλεμο – καθώς διέκοψε
τις προμήθειες φυσικού
αερίου στη Βουλγαρία και την
Πολωνία σε κάτι που
η ΕΕ χαρακτήρισε γρήγορα
«εκβιασμό».
Καθώς αυτοί οι αντικρουόμενοι στόχοι ήρθαν
στο προσκήνιο, η πυρηνική
ρητορική αναθερμάνθηκε για
άλλη μια φορά, με τη Ρωσία
να θέλει να προειδοποιήσει
για την υπονοούμενη ισχύ
του τεράστιου οπλοστασίου
της και την Ουάσινγκτον να
προσπαθεί να αποφύγει
έναν κύκλο κλιμάκωσης που
θα μπορούσε να οδηγήσει
σε άμεση σύγκρουση των
υπερδυνάμεων.
Η σφαγή στην Ουκρανία,
εν τω μεταξύ, συνεχίζεται.
Σφοδρές επιθέσεις και
πολιορκίες αμάχων
προηγήθηκαν της νέας
επίθεσης της Ρωσίας στο
νότο και τα ανατολικά – μάχες
που θα μπορούσαν να
αποφασίσουν αν η Ουκρανία
θα επιβιώσει ως έθνος.
Ωστόσο, αυτή η εβδομάδα
έφερε επίσης τα πρώτα
σημάδια ότι οι Ρώσοι

που κατηγορούνται για
φρικαλεότητες θα μπορούσαν
να λογοδοτήσουν.
Ένας πόλεμος που
επεκτείνεται

Η επίσκεψη στο Κίεβο του
υπουργού Άμυνας, Λόιντ
Όστιν και του υπουργού
Εξωτερικών, Άντονι
Μπλίνκεν, υπό συνθήκες
συσκότισης των ειδήσεων την
Κυριακή, έθεσε τις βάσεις για
μια εβδομάδα κατά την οποία
η Δύση ρίχτηκε όλο και πιο
βαθιά σε αυτό που μοιάζει με
πόλεμο δι’ αντιπροσώπων με
τη Ρωσία.
«Θέλουμε να δούμε τη Ρωσία
να αποδυναμώνεται σε βαθμό
που να μην μπορεί να κάνει
τα πράγματα που έκανε με
την εισβολή στην Ουκρανία»,
δήλωσε ο Όστιν στην
Πολωνία μετά την επιστροφή
του από την Ουκρανία.
Ο Μπλίνκεν είπε ότι θα
υπάρχει μια ανεξάρτητη,
κυρίαρχη Ουκρανία «πολύ
περισσότερο καιρό από ό, τι
θα υπάρχει ένας Βλαντιμίρ
Πούτιν».
Οι ΗΠΑ υποστήριξαν
τη νέα στρατηγική τους
συγκεντρώνοντας υπουργούς
Άμυνας σημαντικών
χωρών στη Γερμανία και
δεσμευόμενες για μηνιαίες
συναντήσεις για την
αξιολόγηση των αναγκών της
κυβέρνησης στο Κίεβο.
Η ανησυχητική
τοποθέτηση
Στόλτενμπεργκ

Η Ρωσία απάντησε στην
αυστηρότερη στρατηγική
της Δύσης με τη λήψη των
δικών της μέτρων για να
διευρύνει το αποτύπωμα της
σύγκρουσης, διακόπτοντας
τις εξαγωγές φυσικού
αερίου προς την Πολωνία
και τη Βουλγαρία, αφού
αρνήθηκαν να συμμετάσχουν
στο σχέδιό της για την
αποφυγή κυρώσεων,
ώστε να πληρώνουν τους
λογαριασμούς τους σε
ρούβλια. Μια περαιτέρω
διεύρυνση του ενεργειακού
πολέμου θα μπορούσε να
ρίξει την Ευρώπη σε ύφεση.
Ανησυχεί και η
Παγκόσμια Τράπεζα

Οι κατακλυσμιαίες
παγκόσμιες συνέπειες του
πολέμου υπογραμμίστηκαν,
εν τω μεταξύ, όταν η
Παγκόσμια Τράπεζα
προειδοποίησε για
το χειρότερο σοκ στα

στείλει τις τιμές των τροφίμων
σε ένα νέο πληθωριστικό
σπιράλ και να τροφοδοτήσει
μεγαλύτερη επισιτιστική
ανασφάλεια. Στις ΗΠΑ,
οι υψηλότερες τιμές θα
μπορούσαν να έχουν μεγάλο
αντίκτυπο στις ενδιάμεσες
εκλογές του Νοεμβρίου.
Ο Μπάιντεν έκλεισε
μια εβδομάδα που
αναδιαμόρφωσε τον κόσμο
αποκαλύπτοντας ένα
έκτακτο αίτημα ύψους 33
δισεκατομμυρίων δολαρίων
προς το Κογκρέσο για
όπλα, οικονομική στήριξη
και ανθρωπιστική βοήθεια
προς την Ουκρανία,
προειδοποιώντας: «Το κόστος
αυτής της μάχης δεν είναι
φθηνό».
Το αίτημα του Αμερικανού
προέδρου υπογράμμισε ότι
ο πόλεμος στην Ουκρανία
δεν αποτελεί απλώς μια
καθοριστική στάση της
κυβέρνησής του, αλλά ότι
τα γεγονότα των τελευταίων
ημερών θα προκαλέσουν
αλυσιδωτές πολιτικές,
οικονομικές και γεωπολιτικές
αντιδράσεις που θα είναι
αδύνατο να προβλεφθούν και
δύσκολο να ελεγχθούν.
Αυξάνεται ο φόβος για
πυρηνική κρίση
Η στρατηγική διεύρυνση
του πολέμου συνοδεύτηκε
από έναν νέο γύρο
ανησυχητικής πυρηνικής
ρητορικής από τη Μόσχα.
Αν και η περιστασιακή
συζήτηση για τη χρήση των
πιο επικίνδυνων όπλων
του κόσμου μπορεί να έχει
σχεδιαστεί για να τρομάξει
τους δυτικούς πληθυσμούς,
ωστόσο υπογράμμισε
ότι η πιθανότητα μιας
καταστροφικής σύγκρουσης
μεταξύ των δύο ισχυρότερων
πυρηνικών εθνών του κόσμου
– των Ηνωμένων Πολιτειών
και της Ρωσίας – θα υπάρχει
όσο διαρκεί ο πόλεμος.
Ορισμένοι Αμερικανοί
εμπειρογνώμονες
απορρίπτουν τη σκληρή
ρητορική της Ρωσίας ως
ένδειξη ότι ο Πούτιν είναι
απογοητευμένος από την
αποτυχία εκπλήρωσης των
στρατηγικών του στόχων στην

εμπορεύματα εδώ και 50
χρόνια. Η Ρωσία και η
Ουκρανία είναι βασικοί
παραγωγοί λιθάνθρακα,
πετρελαίου, φυσικού αερίου
και μαγειρικών ελαίων
και οι προϋπολογισμοί
εκατομμυρίων ανθρώπων σε
όλο τον κόσμο θα υποστούν
πλήγμα.

Ουκρανία. Αλλά χρησιμεύει
επίσης για να υπενθυμίσει
στους δυτικούς ηγέτες ότι
η μαζική μεταφορά όπλων
τους στην Ουκρανία θα
μπορούσε να προσκρούσει
στις δύσκολα καθορισμένες
κόκκινες γραμμές του Πούτιν
και να προκαλέσει μια
επικίνδυνη κλιμάκωση.

Η πιθανή αποτυχία της
συγκομιδής του φετινού
καλοκαιριού στην Ουκρανία –
μια σημαντική πηγή σιταριού
και καλαμποκιού για τον
κόσμο – θα μπορούσε να

Και οι φόβοι παραμένουν
ότι αν στριμωχτεί στη γωνία,
ο Πούτιν θα μπορούσε
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Βουλγαρία γίνεται περιφερειακός κόμβος Οι ΗΠΑ υιοθετούν τα τουρκικά
ψεύδη για «προκλητικές ενέργειες
προμήθειας φυσικού αερίου
της Ελλάδας»: «Να σέβεστε τον
Από Krassen Nikolov | EURACTIV.bg | Μεταφρασμένο από Μαριάνθη Πελεκανάκη

εναέριο χώρο άλλων χωρών»!

Apr 28, 2022

29-04-2022

Η Βουλγαρία έλαβε ισχυρή υποστήριξη
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
απόφασή της να αρνηθεί να πληρώνει τη
Ρωσία για το φυσικό αέριο σε ρούβλια.
[Shutterstock/Circlephoto]
Ένα περιφερειακό κέντρο συντονισμού
θα δημιουργηθεί στη Βουλγαρία για τη
διαχείριση της συνολικής χρήσης των
υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας και των πρόσθετων αγορών
φυσικού αερίου για τα Βαλκάνια και την Ιταλία, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός
και υπουργός Οικονομικών Ασέν Βασίλεφ στις Βρυξέλλες μετά τη συνάντηση που είχε με την
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον αντιπρόεδρο Φράνς
Τίμερμανς την Πέμπτη (28 Απριλίου).
Η Βουλγαρία έλαβε ισχυρή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφασή της να
αρνηθεί να πληρώνει τη Ρωσία για το φυσικό αέριο σε ρούβλια.
«Ζητήσαμε να χρησιμοποιηθούν οι βουλγαρικές υποδομές για τη διανομή φυσικού αερίου
στην περιοχή, και θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το κέντρο (για τη διανομή των προμηθειών).
Αναζητούμε την καλύτερη λύση υποδομής για να ξεκινήσουμε την κοινή προμήθεια φυσικού
αερίου και να βελτιστοποιήσουμε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Βασίλεφ, ο
οποίος συνοδευόταν στις Βρυξέλλες από τον υπουργό Ενέργειας Αλεξάντερ Νικόλοφ.
«Η Βουλγαρία δεν μπορεί να παράσχει μόνο τα τρία δισεκατομμύρια κυβικά (bcm) φυσικού
αερίου που διαθέτει, αλλά μπορεί να παράσχει 17-20 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου
και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Βασίλεφ, εξηγώντας πως αυτός είναι και ο λόγος
για τον οποίο το κέντρο συντονισμού θα εγκατασταθεί στη χώρα.
Η Βουλγαρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τον διαβαλκανικό αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος επί
30 χρόνια μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η χωρητικότητά του είναι 17 δισ. κυβικά, μπορεί να αντιστρέψει τις ροές αερίου και επί του
παρόντος δεν χρησιμοποιείται σε βάρος του Turkish Stream.
Ο διαβαλκανικός αγωγός φυσικού αερίου (Trans-Balkan gas pipeline) έχει επαρκή
χωρητικότητα και σύνδεση με τα δίκτυα των γειτονικών χωρών για να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην απελευθέρωση της περιοχής από την εξάρτηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία
μαζί με τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Βουλγαρίας-Ελλάδας.
Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μπορεί να εισαχθεί μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας
και να αξιοποιήσει τους ίδιους αγωγούς για να εξυπηρετήσει αυτό την περιοχή, μειώνοντας έτσι
την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Ωστόσο, ένα τέτοιο σχέδιο απαιτεί συναίνεση μεταξύ των
συμμετεχουσών χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Πριν από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι κύριες προκλήσεις ήταν
πολιτικές και όχι τεχνικές, αλλά τώρα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική, σχολίασαν πηγές
της EURACTIV Βουλγαρίας.
Η χωρητικότητα του Trans-Balkan Stream έχει δεσμευτεί από την Gazprom, αν και δεν
χρησιμοποιείται. Μετά τη μονομερή παραβίαση των συμφωνιών με τη Βουλγαρία, η χώρα
μπορεί να αναζητήσει νομικές επιλογές με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απελευθέρωση της χωρητικότητας του αγωγού.
Η βουλγαρική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ανακοίνωσε ότι, εντός δύο εβδομάδων, το κέντρο
συντονισμού στη Βουλγαρία θα ασχοληθεί πρώτα με τον συντονισμό πρόσθετων αγορών
φυσικού αερίου για την περιοχή.
Η ιδέα είναι να επιτευχθεί η μέγιστη χωρητικότητα για την περιοχή και στη συνέχεια να
οργανωθούν κοινές ευρωπαϊκές αγορές. Η απόφαση για τις κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες θα
ληφθεί στα μέσα Μαΐου. Οι τιμές μπορεί να αποδειχθούν χαμηλότερες από εκείνες της Gazprom, αν όλα προγραμματιστούν σωστά, δήλωσε ο Βασίλεφ.
«Η περιφερειακή ομάδα εργασίας θα επικεντρωθεί στο επόμενο έτος και θα παράσχει
συγκεκριμένη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου δράσης REPowerEU
για τη μείωση της εξάρτησης», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θα υποστηρίξει και θα συντονίσει την εφαρμογή των κοινών σχεδίων ετοιμότητας στην
περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς αγοράς, της αποθήκευσης και των διασυνδέσεων
– συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια του εφοδιασμού στη Βουλγαρία, την περιοχή, την
ενεργειακή κοινότητα και πέραν αυτής
Η Βουλγαρία θα προσεγγίσει τις χώρες της γειτονιάς της σχετικά με την εν λόγω ομάδα
εργασίας και θα διοργανώσει την πρώτη υπουργική συνάντηση στις 5 Μαΐου.
Ο Βούλγαρος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε ότι είχε δηλώσει σαφώς στις Βρυξέλλες
ότι οι πληρωμές για το ρωσικό φυσικό αέριο σε ρούβλια παραβιάζουν τις κυρώσεις και η
άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη, «οπότε οι πληρωμές που ζητά η Gazprom δεν
μπορούν να γίνουν».
Πρόσθεσε ότι η Βουλγαρία ζήτησε από την Επιτροπή νομική συνδρομή για ενδεχόμενη
διαιτησία κατά της Gazprom.
«Εάν χρησιμοποιήθηκε δεσπόζουσα θέση στην αγορά σε αυτή τη μονομερή καταγγελία της
σύμβασης και διερευνώνται όλες οι επιλογές, εάν έχουμε λόγους, θα μηνύσουμε την Gazprom
για τις ανασταλείσες παραδόσεις», σχολίασε ο Βασίλεφ.
Η Βουλγαρία διερευνά το ενδεχόμενο η βουλγαρική εταιρεία φυσικού αερίου Bulgargaz να
μηνύσει την Gazprom για τις ανασταλείσες προμήθειες, ενώ οι εναλλακτικές ποσότητες
φυσικού αερίου μπορεί να είναι φθηνότερες από τις ρωσικές.

Τι είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Α.Μπλίνκεν
Οι ΗΠΑ για άλλη μία φορά επιλέγουν να υιοθετήσουν τις
τουρκικές θέσεις και τα τουρκικά ψεύδη με μία υποτίθεται
ουδέτερη δήλωση, η οποία όμως μόνο ουδέτερη δεν είναι
καθώς ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Α.Μπλίνκεν δήλωσε ότι:
«Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να σέβονται τον
κυρίαρχο εναέριο χώρο άλλων χωρών»
Χθες όμως η χώρα η οποία παραβίασε τον ελληνικό εναέριο
χώρο αμέτρητες φορές και πέταξαν τα μαχητικά της πάνω
από 22 ελληνικά νησιά, ήταν η Τουρκία.
Η Τουρκία όμως ψευδώς ισχυρίστηκε ότι «Η Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε προβοκατόρικες
πτήσεις κοντά στις ακτές της χώρας μας μεταξύ 26-28
Απριλίου 2022, παραβιάζοντας επανειλημμένα τον εναέριο
χώρο της χώρας μας στα Δίδυμα, στην Ντάτσα και στην
περιοχή του Νταλάμαν. Η Αεροπορία μας απάντησε σε αυτές
τις προβοκατόρικες πτήσεις και παραβιάσεις σύμφωνα με
τους κανόνες εμπλοκής».
Εν ολίγοις ο Α.Μπλίνκεν με την υποτιθέμενη ουδέτερη δήλωση
προσεκτικά διατυπωμένη στον πληθυντικό έδωσε δίκιο στην
Τουρκία, ότι η Ελλάδα παραβίασε και μάλιστα πρώτη τον
τουρκικό ενάεριο χώρο!
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΝΤ1, ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε τα εξής:
«Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων
των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να
προστατεύονται. Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να
σέβονται τον κυρίαρχο εναέριο χώρο άλλων χωρών και
να χρησιμοποιούν κρατικά αεροσκάφη λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη την ασφάλεια της αεροπλοΐας των
πολιτικών αεροσκαφών. Όπου υπάρχουν διαφωνίες
σχετικά με τα όρια του χωρικού εναέριου χώρου μιας
χώρας, καλούμε σε συντονισμό και σε συζήτηση, και
όχι σε ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
θανατηφόρα ατυχήματα».
Πηγή: pronews.gr

ΗΠΑ: Το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν
για τη Γενοκτονία των Αρμενίων
«Σήμερα, 107 χρόνια μετά, ο αμερικανικός λαός
συνεχίζει να τιμά όλους τους Αρμένιους που
χάθηκαν στη γενοκτονία».
Φωτ. ΑΡ
24.04.2022
«Σήμερα, 107 χρόνια μετά ο αμερικανικός λαός συνεχίζει να
τιμά όλους τους Αρμένιους που χάθηκαν στη γενοκτονία»,
σημειώνει ο πρόεδρος Μπάιντεν στο μήνυμα του για την
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Υπενθυμίζεται
ότι ο Τζο Μπάιντεν έγινε πέρσι ο πρώτος Αμερικανός
πρόεδρος που αναγνώρισε επίσημα την Αρμενική Γενοκτονία,
καθώς όλοι οι προκάτοχοι του περιορίζονταν στο να
χρησιμοποιούν τον αρμενικό όρο Meds Yeghern (Μεγάλη
Καταστροφή) προκειμένου να μην διαταράξουν τις σχέσεις με
την Τουρκία.
Όπως σημειώνει η φετινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «οι
οθωμανικές αρχές συνέλαβαν Αρμένιους διανοούμενους και
ηγέτες κοινοτήτων στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι ξεκίνησε
η γενοκτονία των Αρμενίων – μια από τις χειρότερες μαζικές
φρικαλεότητες του 20ού αιώνα. Σήμερα, θυμόμαστε 1,5
εκατομμύριο Αρμένιους που εκτοπίστηκαν, σφαγιάστηκαν
ή βάδισαν μέχρι θανάτου σε μια εκστρατεία εξόντωσης και
θρηνούμε για την τραγική απώλεια τόσων πολλών ζωών.
Καθώς αναλογιζόμαστε τη γενοκτονία των Αρμενίων,
ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να παραμείνουμε σε
επαγρύπνηση ενάντια στη διαβρωτική επιρροή του μίσους
σε όλες τις μορφές του. Δεσμευόμαστε ξανά να μιλήσουμε
ανοιχτά και να σταματήσουμε τις φρικαλεότητες που αφήνουν
μόνιμες ουλές στον κόσμο. Και, καθώς θρηνούμε για όσα
χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Meds Yeghern (Μεγάλη
Καταστροφή), ας διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για
την επούλωση και την οικοδόμηση ενός καλύτερου και πιο
ειρηνικού κόσμου που επιθυμούμε για τα παιδιά μας. Ένας
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Τώρα είναι η ώρα του Ελληνισμού: Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ
σε τι διαφέρει η ρωσική εισβολή από την τουρκική κατοχή
της Κύπρου;
14/04/2022
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ*
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Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Ανδρέας
Κατσανιώτης στον Καναδά
Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, υπεύθυνος για τον
Απόδημο Ελληνισμό περιόδευσε, τον Καναδά.

H εισβολή της Ρωσίας σε ένα ανεξάρτητο κράτος , που καλώς καταδικάστηκε από τις ΗΠΑ,
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ με τις τρομακτικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας του Πούτιν και
χωρίς να αναλύσουμε τώρα πώς φθάσαμε στο πόλεμο αυτό, ανέδειξε όμως και μια σκληρή
πραγματικότητα για τον Ελληνισμό.
Ότι είμαστε ανάδελφο Έθνος !!!
Παρακολουθούμε από τον Ερντογάν το θέατρο του παραλόγου , περισσότερο από ένα μήνα
που διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι, οι ΗΠΑ
το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, ανέχονται με τον πιο ανενδοίαστο τρόπο τις προκλήσεις του.
Γι’ αυτό ως απλός Έλληνας πολίτης θα ρωτήσω του «συμμάχους» μας :
•
Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και κύριοι της ΕΕ, σε τι διαφέρει τελικά η εισβολή και κατοχή
του 38% της Κυπριακής Δημοκρατίας που έγινε από τους Τούρκους το 1974, σε σχέση με αυτό
που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία ;
Τότε δεν ξεριζώθηκαν 200.000 Κύπριοι από τις πατρογονικές τους εστίες, τότε δεν υπήρξαν
βιασμοί γυναικών, θάνατοι αμάχων;
•
Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και Κύριοι της ΕΕ, γιατί δεν τολμάτε να επιβάλετε κυρώσεις
στον Ερντογάν, έστω μετά από 48 χρόνια για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο, κράτος
ανεξάρτητο μέλος του ΟΗΕ, της ΕΕ και μάλιστα της Ευρωζώνης;
•
Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και κύριοι της Ε.Ε., από τις θηριωδίες των Τούρκων δεν έγιναν
τότε καταστροφές υποδομών και πολιτιστικών μνημείων;
Μήπως βρέθηκαν 48 χρόνια μετά την εισβολή των Τούρκων στη Κύπρο οι εκατοντάδες
αγνοούμενοι και δεν το γνωρίζουμε; Ασφαλώς όχι!!!
•
Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και κύριοι της ΕΕ, γιατί όταν η Τουρκία πρόσφατα έκανε τον
άλλο Αττίλα στην Αμμόχωστο, εσείς σφυρίζατε όλοι μαζί με αδιάφορα;
•
Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και κύριοι της ΕΕ, γιατί δεν επιβάλλετε κυρώσεις στην Τουρκία
για την Γαλάζια Πατρίδα, για το παράνομο Τουρκολυβικό Μνημόνιο για το CASUS BELLI, σε
βάρος της χώρας μας , αφού με αυτές τις ενέργειες ο Ερντογάν παραβιάζει κατάφορα
το Διεθνές Δίκαιο και τα Εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και βάζει σε κίνδυνο
την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου;
•
Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και κύριοι της ΕΕ, όταν η Ελλάδα δέχτηκε το 2020
την ασύμμετρη απειλή από την Τουρκία στον Έβρο και στο Αιγαίο με τους λαθρομετανάστες,
γιατί δε επιβάλατε κυρώσεις στον Ερντογάν;
•
Κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και κύριοι της ΕΕ, τώρα που η Τουρκία του Ερντογάν δεν
επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία γιατί σιωπάτε και δεν αντιδράτε; Μήπως επειδή είναι
ο επιτήδειος ουδέτερος; Η Υφυπουργός των Εξωτερικών της χώρας σας κυρία Νούλαντ
μάλιστα τον επιβράβευσε για την στάση του αυτή, στο πρόσφατο ταξίδι της στη περιοχή.
Μην μου πείτε πάντως ότι έκλεισε στα Στενά;
•
Γιατί κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και κύριοι της ΕΕ, δεν τολμάτε να επιβάλετε κυρώσεις
στην Τουρκία, όταν ακούσαμε πριν λίγες ημέρες και την πρόσκληση – πρόκληση του κου
Τσαβούσογλου από το Κατάρ στους Ρώσους ολιγάρχες να πάνε και να επενδύσουν
στην Τουρκία ;
•
Τελικά κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και οι κύριοι της ΕΕ, θα μας πείτε σε τι διαφέρει
ο Ερντογάν από τον Πούτιν ;
Και αν ο Πούτιν βρήκε ως αφορμή για την εισβολή του στην Ουκρανία την ένταξη της στο ΝΑΤΟ
και καλώς αντέδρασαν οι ΗΠΑ και η ΕΕ με την επιβολή κυρώσεων , αλήθεια τον Ερντογάν
που φέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην Ελλάδα, που σέβεται και εφαρμόζει το Διεθνές
Δίκαιο με θρησκευτική ευλάβεια και την Κύπρο που βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή, δεν πρέπει
να τον τιμωρήσετε κύριε Πρόεδρε των ΗΠΑ και κύριοι της Ε.Ε ;
Από αυτή την κρίση που τα τραγικά της αποτελέσματα τα βιώνει κυρίως η Ευρώπη και
οι πολίτες της, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα, αναφορικά με την Ελλάδα και την Κύπρο.
Επιτέλους πρέπει να συνειδητοποιήσουμε μια σκληρή πραγματικότητα ότι είμαστε ανάδελφο
Έθνος, ότι είμαστε μόνοι.
Γι αυτό, τώρα που η επόμενη μέρα του πολέμου θα βρει τον κόσμο αλλαγμένο, Ελλάδα,
Κύπρος και Απόδημοι έχουν χρέος απέναντι στις νέες γενιές να χαράξουμε τη νέα Εθνική
στρατηγική γιατί τώρα είναι η ώρα του Ελληνισμού.
Τώρα είναι ανάγκη να υψώσουμε ως Έθνος το ανάστημά μας απέναντι στους συμμάχους
(Η.ΠΑ, ΝΑΤΟ ΕΕ) και να απαιτήσουμε να πράξουν τα ίδια , όπως καλώς έκαναν για
τις ενέργειες το Πούτιν, και στο ταραξία της περιοχής κ. Ερντογάν.
Δεν μπορεί για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, να υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και
διαφορετικά σταθμά. Η Τουρκία επιτέλους πρέπει να αντιμετωπισθεί από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ όπως της αξίζει.
Γι αυτό πρέπει το πολιτικό προσωπικό του Ελληνισμού να περάσει το μήνυμα σε όλο
τον Πλανήτη, ότι το Έθνος δεν θα είναι δεδομένο στον νέο κόσμο που δημιουργείται μετά τις
τεκτονικές αλλαγές που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, εάν δεν φύγουν άμεσα από την Κύπρο τα
στρατεύματα Κατοχής της Τουρκίας και δεν σταματήσουν να αμφισβητούν και να παραβιάζουν
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας, στον αέρα, στη θάλασσα και στην στεριά.
Γι’ αυτό θα πρέπει η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας ανεξάρτητα του κόστους για
τον Ελληνικό Λαό, να είναι στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί
και να μην υπακούσουμε στα κελεύσματα των συμμάχων ότι πρέπει να τα βρούμε.
Η γεωστρατηγική θέση, τόσον της Κύπρου όσο και της Ελλάδας, δεν είναι μικρότερης σημασίας
από αυτήν της Τουρκίας και αυτό πρέπει να το προτάσσουν οι πολιτικοί της Ελλάδας και
της Κύπρου στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται προκειμένου να διασφαλίζονται
διαχρονικά τα συμφέροντα του Ελληνισμού.
Αυτό όμως πρέπει πρώτα εμείς ως Ελληνισμός να το εμπεδώσουμε ώστε να το επιβάλουμε και
Διεθνώς.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Κάλυμνος 13/4/2022

Πρώτο σταθμό είχε το Μόντρεαλ. Από εκεί επισκέφθηκε
την Οττάβα, την πρωτεύουσα του Καναδά. Στην συνέχεια
επισκέφθηκε το Τορόντο και μετά το Κάλγκαρι και
το Βανκούβερ.
Παντού έγινε δεκτός με πολύ ενθουσιασμό. Ο ίδιος ήταν πολύ
χαρούμενος και ευχαριστημένος, αλλά και η συνοδεία του.
Άφησε παντού τις καλύτερες εντυπώσεις. Συζήτησε με όλους
και για όλα ειλικρινά και τίμια.
Επισκέφθηκε την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή. Ξεναγήθηκε
στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Μάρκχαμ.
Στο Πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής «Metropolitan Centre”. Στο ημερήσιο σχολείο “Mεταμόρφωση”, όπου
χάρηκε την συντροφιά των μαθητών και μίλησε μαζί τους.
Τα παιδιά έψαλλαν τους εθνικούς ύμνους και απήγγελλαν και
κάποια ποιήματα.
Στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή ξεναγήθηκε σε όλους
τους χώρους. Εγνώρισε τους φοιτητές της Θεολογικής μας
Ακαδημίας. Το προσωπικό της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής.
Είχε ιδιαίτερη συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.
Η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή προσέφερε γεύμα στον υφυπουργό
και τη συνοδεία του. Στο γεύμα παρεκάθησαν οι κάτωθι:
Υφυπουργός Ανδρέας Κατσανιώτης, Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος, Γεν. Πρόξενος Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Επίσκοπος
Πατάρων Αθηναγόρας, Επίσκοπος Ζηνουπόλεως Ιάκωβος,
Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου Χριστόδουλος
Μαργαρίτης, συνεργάτης επί θεμάτων τύπου Χρήστος
Μπόκας , συνοδός ασφαλείας Αντώνιος Αντωνόπουλος.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο υφυπουργό και τη συνοδεία
του και του ευχόμεθα παντού να έχει επιτυχίες.
Όπως προχωρούμε για την Μεγάλη Εβδομάδα και για
την Ανάσταση του Χριστού μας, ευχόμεθα στον κύριο
υφυπουργό, στη συνοδεία του, αλλά και στην Πατρίδα μας
Ελλάδα, ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά
14 Απριλίου 2022

Δήλωση Υφυπουργού
Εξωτερικών, Αν. Κατσανιώτη,
κατά την επιστροφή του
στην Αθήνα με το Άγιο Φως
(Αθήνα, 23.4.2022)
«Είχα την τιμή να παραστώ
φέτος στην Τελετή Αφής του
Αγίου Φωτός στον Πάνσεπτο
Ναό της Αναστάσεως στα
Ιεροσόλυμα, εκπροσωπώντας
την Ελληνική Κυβέρνηση.
Παρέλαβα από τα χέρια του
Μακαριωτάτου Πατριάρχου
Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεοφίλου Γ’,
το Άγιο και Ανέσπερο Φως και
το μετέφερα στην Πατρίδα, μαζί
με το αναστάσιμο μήνυμα. Σε λίγη ώρα, το Άγιο Φως θα βρεθεί
σε όλα τα σημεία της ελληνικής επικράτειας.
Ας ελπίσουμε ότι το Φως της Αναστάσεως θα μας φωτίζει και
θα μας καθοδηγεί, μεταλαμπαδεύοντας, σε ολόκληρη
την Οικουμένη, το μήνυμα της αισιοδοξίας, της χαράς και
της ελπίδας.
Ειδικά αυτές τις μέρες, λόγω και της κατάστασης
στην μαρτυρική Ουκρανία, το μήνυμα για τη σημασία
της ζωής και της ειρήνης παραμένει εξόχως επίκαιρο.
Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη, σε όλους σας!»
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ΔΕΝ ΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕΣ

Γράφει η Χριστίνα Χαλιανδρα

Το βιβλίο της ψυχής μου δεν το άνοιξες
Μέσα στην σκόνη σε μιαν άκρη το παράτησες
Τα όνειρά μου με ευκολία ποδοπάτησες
Ταξίδια έκανες και νέα σου δεν άφησες
Δεν με διάβασες...

Τις καταδίκασαν τις λέξεις

Στις σελίδες του γραμμένο το όνομά σου
Με μια λέξη που ζητάει τ αγγιγμά σου
Και σου φωνάζει , δως μου λίγο απ τη φωτιά
σου...
Δεν με διάβασες...
Τώρα τα φύλλα του αρνιούνται να ανοιχτούν
Κρυμμένα λόγια μυστικά π’ αιμοραγούν
Δεν με διάβασες...
Και στο τελείωμα της ψεύτικης ζωής μου
Στην τελευταία τη σελίδα της πνοής μου
Με κεφαλαία το αντίο θα σου πώ...
Χριστίνα Γαλιάνδρα

Με πολιτικές παλαιότερων
δεκαετιών λύσεις δεν δίνονται!
Η παραίτηση του Διοικητή θα
έπρεπε να προβληματίσει τους
πάντες», τόνισε.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
επί θεμάτων ημερήσιας
διάταξης, αναφέρθηκε στα
παρακάτω σημαντικά θέματα
επικαιρότητας:

14/04/2022
Σε μια πλειάδα θεμάτων
αναφέρθηκε στην πρόσφατη
συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Ρόδου ο επικεφαλής
της παράταξης Ρόδος Αξιών κ.
Δημήτρης Κρητικός.
Ειδικά για το νοσοκομείο
της Ρόδου και τις ελλείψεις που
παρουσιάζει ανέφερε τα εξής:
«Δεν θέτω ως κυρίαρχο θέμα
την απόσπαση ενός ή
περισσοτέρων γιατρών. Το
Νοσοκομείο μας έχει εγγενείς
αδυναμίες, έλλειψη προσωπικού
όχι μόνο ιατρικού αλλά και
νοσηλευτικού και λοιπών
ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει
πετρέλαιο και θέρμανση
ελλείψει πιστώσεων και
πρόβλημα με ζεστό νερό στις
κλινικές σε μια εποχή κρίσιμη
για τη δημόσια υγεία.
Οι επισκέπτες του νησιού
δίνουν τεράστια σημασία στις
υγειονομικές υπηρεσίες του
τόπου ώστε σε περίπτωση
ατυχούς συμβάντος να
αισθάνονται ασφαλείς.

1.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΕΝΟΨΕΙ
ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Τοποθετούμενος επί του
προαναφερθέντος θέματος
σχολίασα την ελλιπή
προετοιμασία και τα
προβλήματα του νησιού ενόψει
της έναρξης της τουριστικής
περιόδου.
Όπως ανέφερα δεν είναι δυνατόν
το 2022 να αντιμετωπίζουμε
τα ζητήματα με τις δράσεις
και πολιτικές παλαιότερων
δεκαετιών. Δυστυχώς
οι αλήθειες πονάνε! Δεν δύναμαι
να δεχτώ την εικόνα έξω από
το αεροδρόμιο της Ρόδου
ερχόμενος προς την πόλη.
Με τα φανάρια σκουριασμένα
και τους τοίχους στη Βάρη
μισογκρεμισμένους, με δρόμους
χωρίς διαγραμμίσεις , χωρίς
σημάνσεις και πινακίδες και
τα οικόσιτα ζώα μερικές φορές
να περιδιαβαίνουν τον χώρο.
Αυτή δεν είναι εικόνα για τους
επισκέπτες από το εσωτερικό και
εξωτερικό. Δυσφημεί τον τόπο.

Απριλίου 21, 2022

Τις στήσανε στον τοίχο και τις
εκτέλεσαν εν ψυχρό
Και δεν μπορώ πια να σου μιλήσω
Δεν έχω λόγια να σου πω το σ
αγαπώ
Το έλα...
Το γύρνα...
Δεν υπάρχουν κουβέντες και μένω
βουβή, άλαλη , κενή και ψυχρή

όνομά σου?
Πως θα μπορέσω να σου πω έλα
για λίγο ?
Θεέ μου είναι κακό ?
Λες να σε βλάψω αν σου πω πόσο
μου λείπεις ?

Τις καταδίκασαν τις λέξεις
Και μαζί τους πέθανα και γω
Ο Άνθρωπος
Τις καταδίκασαν τις λέξεις
Ο φτιαγμένος από χώμα με ψυχή
Σαν τον χειρότερο ληστή
θεού
Σαν τον φονιά τον άψυχο
Και στον θεό μου τώρα τι να πω ?
Κάποιος τους είπε πως οι λέξεις είναι Πως θα μπορέσω να εξηγήσω
σαν τις σφαίρες
δίχως λόγια ?
Που σε χτυπάνε και σε τραυματίζουν
Άλλες φορές ελαφρά κι άλλες
Αχ θεέ μου
θανατηφόρα
Βούτηξε μέσα στην ψυχή μου και
Εγω όμως ...
δες
Που τις λέξεις τις αγάπησα
Δες με θεέ μου
Τις λάτρεψα και τις λατρεύω...
Και σώσε με...
Πως θα μπορέσω να φωνάξω τ

Ακόμη και αν αυτά ανήκουν
σε άλλους φορείς του Δημοσίου
(Περιφέρεια, Υπουργείο
γεωργίας), μπορούν να γίνουν με
μια προγραμματική σύμβαση.
Πέραν του γεγονότος ότι δεν
υπάρχει ούτε ένα οργανωμένο
πάρκινγκ και δημοτική
αστυνομία σε όλο το νησί. Και
βέβαια τόνισα ότι δεν έχω δει
και καμιά αντίδραση από τους
εκπροσώπους μας βουλευτές
στο εθνικό κοινοβούλιο και τους
άλλους φορείς στην κατεύθυνση
αυτή.
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Εδώ και πολύ καιρό μιλώ για
τις συνθήκες που επικρατούν
στο Νοσοκομείο Ρόδου,
επιτρέψτε μου και υπό την ιδιότητα και την ευαισθησία που με
διέπει ως γιατρός.
Δεν θέτω ως κυρίαρχο θέμα
την απόσπαση ενός ή
περισσοτέρων γιατρών. Το
Νοσοκομείο μας έχει εγγενείς
αδυναμίες, έλλειψη προσωπικού
όχι μόνο ιατρικού αλλά και
νοσηλευτικού και λοιπών
ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει
πετρέλαιο και θέρμανση
ελλείψει πιστώσεων και
πρόβλημα με ζεστό νερό στις
κλινικές σε μια εποχή κρίσιμη
για τη δημόσια υγεία.

πάντες.
Δυστυχώς οι φορείς
ευαισθητοποιούνται εκ
των υστέρων για δικούς τους
ψηφοθηρικούς λόγους!!
Η Κεντρική Κυβέρνηση,
οι βουλευτές , η 2η ΥΠΕ,
η Περιφέρεια Νοτ.Αιγαίου
ο Δήμος, θα πρέπει να
ενσκήψουν στο ζήτημα για
άμεσες λύσεις.
1.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Το θέμα που θέτουν οι Πρόεδροι
των Κοινοτήτων του νησιού για
διάσπαση του ενιαίου Δήμου
Ρόδου είναι ένα πρόβλημα που
θα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό
Συμβούλιο γιατί οπωσδήποτε
υπάρχουν δυσκολίες με
τον τρόπο της παρούσας
διακυβέρνησης. Η Παράταξη
Ρόδος Αξιών έχει σχέδιο που
μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και
θεωρεί ότι πρέπει να συζητηθεί
και να αποφασιστεί πως
μπορούμε να λειτουργήσουμε
μητροπολιτικά τον Δήμο μας,
πρωτοπορώντας σε όλη
την Ελλάδα.
Με την υπάρχουσα μορφή
διοίκησης είναι αδύνατον να
λειτουργήσει ο Δήμος.

Οι επισκέπτες του νησιού δίνουν
τεράστια σημασία
στις υγειονομικές υπηρεσίες
του τόπου ώστε σε περίπτωση
ατυχούς συμβάντος να
αισθάνονται ασφαλείς.

1.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ.

Η παραίτηση του Διοικητή θα
έπρεπε να προβληματίσει τους

Στα πλαίσια της διαφάνειας, της
λογοδοσίας και της γνώσης του

δημότη στα προβλήματα και τις
ανάγκες του τόπου μας πρότεινα
οι συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβούλιου να δύναται να
παρακολουθούνται διαδικτυακά
από τους πολίτες.
1. Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης «έγκριση
της 2η αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2022 ανέφερα:
Η παράταξη καταψηφίζει
το θέμα της έγκρισης της 2η
αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022. Δεν
είναι δυνατόν να συντάσσεται
προϋπολογισμός κατ έτος και
να μην λαμβάνονται υπόψη
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να
χαρακτηρίζονται επείγουσες μη
επείγουσες και μη απρόβλεπτες
και κατά τη διάρκεια του
εκάστου οικονομικού έτους
να διενεργούνται περί τις (10)
αναμορφώσεις .!
Μετά την αποτυχία του «πολλά
υποσχόμενου διαγωνισμού»
για την καθαριότητα διερωτώμαι
πως θα αντιμετωπιστεί το μείζον
θέμα της καθαριότητας της
ανακύκλωσης και του πρασίνου.
Κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση αφορά κωδικούς
καθαριότητας αλλά και
άλλες δαπάνες οι οποίες
αντιμετωπίζονται με απευθείας
αναθέσεις μειώνοντας κωδικούς
οι οποίοι αντανακλούν
την κοινωνία και την ανάπτυξη
της πόλης.
Δημήτρης Γ. Κρητικός
ιατρός πνευμονολόγος
Επικεφαλής παράταξης
«Ρόδος Αξιών»
Τέως Δήμαρχος Καμείρου
Ρόδου

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
Γιάννη Χρυσουλάκη στη Νότια Αφρική
(Συνέχεια από σελίδα 7)
ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση
των διμερών σχέσεων. Ο κ.
Michalakis δήλωσε έτοιμος
να εργαστεί σθεναρά για την
ουσιαστική ενίσχυση των
διμερών σχέσεων μεταξύ των
δύο κρατών και να καταβάλει
προς τούτο κάθε δυνατή
προσπάθεια, ενώ σύντομα θα
επισκεφθεί την Ελλάδα.

Ο κ. Χρυσουλάκης είχε την
ευκαιρία να παραστεί στις
κατανυκτικές λειτουργίες για
τη Μεγάλη Εβδομάδα μαζί με
την Ελληνική Ομογένεια
στη Νότια Αφρική. Με μεγάλη
συγκίνηση παρακολούθησε μαζί
με τους ομογενείς στην Pretoria
την ακολουθία του Επιταφίου
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού και
τους εξέφρασε την αγάπη και τα
συναισθήματα του Ελληνικού
λαού. Με ευλάβεια, συγκίνηση
και φόρτιση από τις εκδηλώσεις
αγάπης που εισέπραξε, έκανε
Ανάσταση μαζί με τους
εξαίρετους ομογενείς στο Johannesburg. Στον Ι.Ν. Παναγίας
Παντάνασσας του Johannesburg,
έλαβε το Αγιο Φως από τον
Μητροπολίτη Δαμασκηνό και
ευχήθηκε σε όλο τον Ελληνισμό
απανταχού της γης Χριστός
Ανέστη.
Ο Γενικός Γραμματέας, με
όλους τους επικεφαλής των
Διπλωματικών Αρχών της
Ελλάδας στη Νότια Αφρική,
γιόρτασε στο Germiston,
παραδοσιακά τη μέρα του
Πάσχα μαζί με 1500 ομογενείς.
Μαζί με το Προεδρείο της
Ομοσπονδίας των Ελληνικών
Κοινοτήτων, με Προέδρους
ομογενειακών Κοινοτήτων από
όλη την Νότια Αφρική που
ήρθαν για να τον τιμήσουν,
Προέδρους φιλανθρωπικών
οργανώσεων, τη Διοίκηση του
περίφημου Σχολείου SAHETI,
τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό

και εκπροσώπους της
Εκκλησίας και εκπροσώπους της
Ομογένειας της Νότιας Αφρικής.
Ο κ. Χρυσουλάκης είχε,
επίσης, την ευκαιρία να
πραγματοποιήσει προσκύνημα
στον ιστορικό Kαθεδρικό
Oρθόδοξο I.N. Αγίου Γεωργίου
στο Cape Town και να
επισκεφθεί το ιστορικό κτήριο
της “Hellenic Community of
Cape Town and Environs”.
Στο Cape Town

ο κ. Χρυσουλάκης συναντήθηκε
με τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Καλής Ελπίδος,
κ.κ. Σέργιο. Συζήτησαν θέματα
αρμοδιότητας, στα οποία
η Γενική Γραμματεία μπορεί
να συνδράμει, ενώ ξεναγήθηκε
στις εγκαταστάσεις της
Αρχιεπισκοπής και
στο Παρεκκλήσι.
Η Ιερά Μητρόπολη Καλής
Ελπίδος ιδρύθηκε διά
Πατριαρχικού και Συνοδικού
Τόμου το έτος 1968 και
περιλαμβάνει στην πνευματική
της δικαιοδοσία τα κράτη
Ναμίμπια, Ζουαζιλάνδη,
Λεσόττο και τις περιοχές
Ακρωτηρίου (Δυτικού και
Ανατολικού) Port Elizabeth,
Natal, East London, Bloemfontein, Welkom, George, Knysna,
Kimberiey & Pietermarizburg.
Συνοδεία του Γενικού Προξένου
Johannesburg κ. Χατζηθωμά,
ο κ. Χρυσουλάκης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη
στην έδρα του Μητροπολίτη
Ιωαννουπόλεως κ. Δαμασκηνού.
Συζήτησαν όλα τα θέματα
αρμοδιότητας και δόθηκε
η διαβεβαίωση ότι η Ελληνική
Πολιτεία θα συμπαρασταθεί και
θα δώσει άμεσες λύσεις σε όλα
τα ζητήματα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του,
ο κ. Χρυσουλάκης συνάντησε
τα μέλη της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Κοινοτήτων Νότιας
Αφρικής στο Johannesburg.

Παρέστησαν ο Πρέσβης
κ. Γεώργιος Αραβοσιτάς, ο
Γενικός Πρόξενος,
κ. Κωνσταντίνος Χατζηθωμάς
και τα μέλη της του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας,
ο Πρόεδρος, κ. Γιάννης
Σπυρίδης, ο κ. Παναγιώτης
Μπαλαδακης, η κα Εύη
Ελευθεριάδη και
ο κ. Κώστας Κολάτσης. Στη
συζήτηση που ακολούθησε,
ο κ. Χρυσουλάκης ανέπτυξε

διεξοδικά όλες τις δράσεις
τις οποίες πραγματοποιεί
η Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας για
τη Νότια Αφρική καθώς
επίσης τις δράσεις Δημόσιας
Διπλωματίας που αποσκοπούν
στην εμβάθυνση των διμερών
σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και
Νότιας Αφρικής. Ο κ. Σπυρίδης
ευχαρίστησε με πολύ θερμά
λόγια για όλη τη στήριξη και
δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ότι
είναι δυνατόν για να ενισχυθούν
οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας
– Νότιας Αφρικής και για να
έρθουν οι Απόδημοι πιο κοντά
στη μητροπολιτική Ελλάδα.
Ο κ. Χρυσουλάκης τίμησε στη
Νότια Αφρική έναν μεγάλο
Έλληνα της Διασποράς,
τον κ. Ιωάννη Φιλίππου,
τ. Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Κοινοτήτων Νοτίου Αφρικής,
Άρχοντα και Οφφικιάλιο του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας,
ευεργέτη και φιλάνθρωπο.
Σε μια επίσκεψη συγκινησιακά
φορτισμένη, ο κ. Χρυσουλάκης
βρέθηκε στο διάσημο σχολείο
SAHETI στο Johannesburg, με το οποίο η Γενική
Γραμματεία συνεργάζεται
εποικοδομητικά εδώ και 3
χρόνια για την προώθηση της
ελληνομάθειας στη Νότια
Αφρική, συνοδευόμενος από
τον Πρέσβη κ. Αραβοσιτά, το
Γενικό Πρόξενο Johannesburg
κ. Χατζηθωμά, και το Σύμβουλο

Πρεσβείας κ. Ιωαννίδη. Στο
SAHETI, από τα σημαντικότερα
ελληνόφωνα σχολεία
παγκοσμίως, είχε σύσκεψη με το
Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ
άλλων με τον κ. Α. Κατακουζηνό
- Πρόεδρος Δ.Σ του SAHETI
και την κα Ε. Σιδηροπούλου Αντιπρόεδρος Δ.Σ του SAHETI
- και το εκπαιδευτικό προσωπικό
του σχολείου, ξεναγήθηκε στις
υπέροχες εγκαταστάσεις του
και συζητήθηκαν οι προσεχείς
σημαντικές συνεργασίες. Το
SAHETI School είναι ένα
ανεξάρτητο σχολείο αφιερωμένο
στην επιδίωξη της αριστείας,
προάγοντας παράλληλα το ήθος
και τις αξίες του Ελληνισμού.
Το σχολικό σύνθημα «Γνώρισε
τον εαυτό σου», που
θεμελιώθηκε στην
αρχαία ελληνική
σκέψη, βρίσκεται στον
πυρήνα του ήθους του
σχολείου.
Η αυτογνωσία
θεωρείται ως
η αφετηρία στη ζωή
κάθε μαθητή.
Στο Capetown,
σε εκδήλωση που
διοργάνωσε προς
τιμήν του ο Πρόξενος
κ. Δεμέστιχας,
ο κ. Χρυσουλάκης
τόνισε τη δύναμη του
Ελληνισμού διεθνώς,
ενώ παρουσίασε τις
δράσεις της Γενικής
μας Γραμματείας, τη
τεράστια βελτίωση
των παρεχομένων
υπηρεσιών από τα
Προξενεία μέσα
από τα νέα ψηφιακά
εργαλεία, την
πρωτοβουλία staellinika.com, το studyingreece, τη δυνατότητα
ψήφου των Αποδήμων
κ.α. Ακολούθησε
πρόγραμμα της
χορωδίας με Ελληνικά
τραγούδια, ενώ
η εκδήλωση έκλεισε
με το χορευτικό
συγκρότημα
της Κοινότητας.
Παρέστησαν
οι Θρησκευτικές
Αρχές, οι Διπλω-ματικές Αρχές
Ελλάδος και Κύπρου καθώς
και τα Προεδρεία από πολλές
Κοινότητες των γύρω περιοχών.
Μια ιδιαίτερα συγκινητική
συνάντηση είχε στο Capetown ο κ. Χρυσουλάκης με
την Ελληνική Κοινότητα του
George. Όλοι τους πετυχημένοι,
με ενθουσιασμό στηρίζουν
κάθε τι που είναι Ελληνικό.
Ταξίδεψαν εκατοντάδες
χιλιόμετρα για να τον
συναντήσουν και η Ελλάδα τους
τιμά.
Ο κ. Χρυσουλάκης επισκέφτηκε
τον Ελληνικό Αθλητικό Όμιλο
( Greek Sporting Club) στο
Johannesburg και συναντήθηκε
με τον προπονητή και την
Ακαδημία Ποδοσφαίρου
των “Corinthians”. Επίσης,
πραγματοποίησε συνάντηση με
την εξαίρετη Καθηγήτρια του
University of Witwatersrand
at Johannesburg κα Elizabeth
Sidiropoulos, με την οποίο
σύντομα ξεκινά εκπαιδευτική
και πολιτιστική συνεργασία.
Ο κ. Χρυσουλάκης είχε, επίσης,
μια συγκινητική συνάντηση
στο Germiston με τους
Οφφικιάλους του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας. Στο Capetown
η χορωδία της Ελληνικής
Κοινότητας στη Νότια Αφρική,
τραγούδησε για πρώτη φορά
τον “Ελληνισμό”, τον Ύμνο
του Απόδημου Ελληνισμού, σε
μουσική Ευανθία Ρεμπούτσικα
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και στίχους της Λίνας
Νικολακοπουλου, ένα τραγούδι
που απετέλεσε μια πρότασή
του Γενικού Γραμματέα και
που υλοποίησαν οι σπουδαίες
καλλιτέχνιδες. Με απόλυτη
επιτυχία συναντήθηκε, επίσης,
με την Ελληνική Κοινότητα
του Cape Town, ομογενείς με
νεανικό σφρίγος και ελληνική
καρδιά που φέρνουν
στην πρωτοπορία με όλες
τις υπέροχες δράσεις τους.
Ο κ. Χρυσουλάκης
συναντήθηκε, ακόμη, με
τον τέως Πρόεδρο, Andrea
Coulbanis, σημαντικό στέλεχος
και εκπρόσωπο του “National
Association of Hellenic Youth
and Student Organisations of
South Africa” (NAHYSOSA).

Η Νεολαία της Ομογένειας
αποτελεί την προτεραιότητα
της Ομογενειακής μας
πολιτικής, τόνισε ο Γενικός
Γραμματέας και συμφωνήθηκαν
μια σειρά από κοινές δράσεις
από το φθινόπωρο.
Σημαντική σύσκεψη
πραγματοποίησε
ο κ. Χρυσουλάκης με
την Εβραϊκή Κοινότητα στο Johannesburg. Τους ενημέρωσε για
όλες τις δράσεις συνεργασίας
της Γενικής Γραμματείας,
για την τριμερή συμφωνία σε
επίπεδο Διασπορών, Ελλάδος
Κύπρου και Ισραήλ, για την
Ελληνική προεδρία στον IHRA
και για τις επικείμενες νέες
κοινές δράσεις. Με ιδιαίτερη
χαρά αποφασίστηκαν από
κοινού προσεχείς δράσεις
στην Νότια Αφρική. Στη
συνάντηση παρέστησαν οι Καθ.
Κα Karen Molner, National
Chairperson, κα Reeva Forman,
Head of the Interfaith, ο Γεν.
Πρόξενος κ. Χατζηθωμάς,
ο κ. Ιωάννης Φιλίππου,
ο κ. Ιωάννης Μπαλαδάκης και
ο κ. Ιωάννης Σπυρίδης.
Σε μια από τις κορυφαίες
στιγμές του ταξιδιού του στη
Νότιο Αφρική,
ο κ. Χρυσουλάκης επισκέφτηκε
το συγκλονιστικό μουσείο
Apartheid στο Johannesburg.
Εκεί ξαναζεί κανείς
τον αγώνα, την αδικία, τη μάχη
και τη δικαίωση. Δύο ονόματα
κυριαρχούν. Nelson Mandela
και ο Έλληνας George Bizos,
δικηγόρος, φίλος και φωνή του
Mandela, ένας άνθρωπος που
έφυγε πρόσφατα από τη ζωή,
αλλά λατρεύεται στη Νότια
Αφρική.
Στη συνέχεια είχε μία σημαντική
συνάντηση με τον Αλέξη και
τον Δάμωνα Μπίζο, τους γιούς
του Γεωργίου Μπίζου και
συζητήθηκε η διοργάνωση στη
μνήμη του, πολλών εκδηλώσεων
για “Ανθρώπινα Δικαιώματα”.
Επίσης, ο κ. Χρυσουλάκης
επισκέφτηκε την οικία του
Nelson Mandela στο Johannesburg. Μαζί του ήταν και
ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ιδρύματος Mandela. Δόθηκε
η ευκαιρία να συζητηθούν
και να συμφωνηθούν κοινές
δράσεις και σύντομα θα βρεθεί
Αντιπροσωπεία στην Αθήνα
για να υπογραφεί Μνημόνιο
Συνεργασίας. Στο Nelson
Mandela Foundation στο Johannesburg ο κ. Χρυσουλάκης
είχε την ευκαιρία να δει
πολύτιμα αυθεντικά κειμήλια
από τη ζωή της μεγαλύτερης
προσωπικότητας στο χώρο
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το Νόμπελ Ειρήνης, τα βραβεία
του, ομοίωμα της φυλακής του,
τα αυθεντικά του κείμενα,
το γραφείο του κ.α.
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Με την επίσκεψη στην Ελληνική Κοινότητα
του Βανκούβερ (15 & 16/4) ολοκληρώθηκε
η περιοδεία του Υφυπουργού Εξωτερικών
(Συνέχεια από σελιδα 1)

Επίσης, ο κ. Κατσανιώτης, επισκέφθηκε το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών του Ιδρύματος “Σταύρου Νιάρχου” στο πανεπιστήμιο Simon
Fraser και συναντήθηκε με τον διευθυντή του τμήματος Δημήτριο
Κράλλη και τα μέλη της ομάδας που δημιούργησαν το «staellinika» την ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης Ελληνικών στα παιδιά
της Διασποράς. Μεταξύ άλλων οι κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε
την ανάγκη δημιουργίας μητρώου καταγραφής των Ελλήνων
ακαδημαϊκών και ερευνητών που διαπρέπουν σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού.

Η περιοδεία του κ. Κατσανιώτη στον Καναδά ξεκίνησε από το
Μόντρεαλ (8 & 9/4) όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον
πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Ανδρέα Κριλή, το ιστορικό
στέλεχος της κοινότητας Νικόλαο Παγώνη και τα υπόλοιπα δραστήρια
μέλη του Συλλόγου. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε
επίσης με τους Ελληνικής καταγωγής βουλευτές Εμμανουέλα
Λαμπροπούλου και Αννυ Κουτράκη και τους ομογενείς
Δημοτικούς Συμβούλους Μαίρη Ντέρου, Εφη Γιάννου, Δέσποινα
Σούριας, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Αναστασία Ασημακοπούλου,
Βασίλειο Καρυδόγιαννη, Αγλαϊα Ρεβελάκη και Δημήτριο Μπέη με
τους οποίους συζήτησαν μεταξύ άλλων την δημιουργία διεθνούς
δικτύου Ελλήνων αιρετών της Διασποράς. Τέλος, ο κ. Κατσανιώτης
επισκέφθηκε το σχολείο «Σωκράτης – Δημοσθένης»
που λειτουργεί υπο την διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος
Μοντρεάλ.
Στην Οττάβα (10 & 11/4) τον Υφυπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε η
Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Κωνσταντίνα Αθανασιάδου.
Ο κ. Κατσανιώτης συναντήθηκε με την Καναδή ομόλογό του Sandra McCardell με την οποία συμφώνησαν ότι η Ελληνική ομογένεια
αποτελεί γέφυρα ισχυρής φιλίας Ελλάδας – Καναδά. Παράλληλα,
με αφορμή την συμπλήρωση 80 ετών διπλωματικών επαφών των
δύο χωρών συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών
σχέσεων. Ο κ. Κατσανιώτης και η κα. McCardell αναφέρθηκαν
και στην Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τονίζοντας την ανάγκη
σεβασμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, της προστασίας
των αμάχων και των Ελλήνων ομογενών της περιοχής. Επίσης, τον
Υφυπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος
Οττάβας Jim Watson ο οποίος αποτελεί σταθερός υποστηρικτής της
ελληνικής παροικίας.
Στο Τορόντο (12 &13/4) τον κ. Κατσανιώτη υποδέχθηκε ο Γενικός
Πρόξενος Βίκτωρας Μαλιγκούδης. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών
συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Σωτήριο ο οποίος
τον ξενάγησε στην Πατριαρχική Θεολογική Ακαδημία και στο
Ελληνορθόδοξο σχολείο «Metamorphosis» που επιτελεί σημαντικό
έργο διδάσκοντας στα Ελληνόπουλα δεύτερης και
τρίτης γενιάς την γλώσσα και τον πολιτισμό της πατρίδας.
Παράλληλα, ο κ. Κατσανιώτης επισκέφθηκε το Πολυμενάκειο
Πολιτιστικό Κέντρο όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο Μπέττυ Σκουτάκη και τον ξενάγησε στα Τμήματα
Ελληνικής Γλώσσας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε
επίσης με την βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος στο Οντάριο και
Αντιπρόεδρο Πα.Δ.Ε.Ε κυρία Effie Triantafilopoulos, τον Πρόεδρο THI
Καναδά κ. John Sotos, το ιδρυτικό στέλεχος του Hellenic Heritage
Foundation κ. Steve Mikropoulos και την κυρία Marie Bountrogianni
πρώην Υπουργό της κυβέρνησης του Οντάριο. Ο κ. Κατσανιώτης
είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Royal Ontario Museum όπου
φιλοξενείται προσωρινά μια από τις Κόρες της Ακρόπολης και
μεταφέρει στην Βόρεια Αμερική την ακτινοβολία του Ελληνικού
πολιτισμού. Η έκθεση της Κόρης πραγματοποιείται με την υποστήριξη
του Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς.
Τέλος, ο κ. Κατσανιώτης επισκέφθηκε τα μέλη της Ελληνικής
κοινότητας στο Κάλγκαρι (14/4) τα οποία ενημέρωσε για τις νέες
ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρουν οι διπλωματικές αρχές
της Ελλάδας αλλά και για την πρόθεση του Υπουργείου Εξωτερικών
να συστήσει σύντομα άμισθη Προξενική αρχή στην πόλη.

Με τους Έλληνες του Καναδά συμφωνήσαμε να υπάρξει συντονισμός για
παροχή βοήθειας από την Ελληνική Διασπορά ανά τον κόσμο στους
ομογενείς μας της Μαριούπολης και συνολικά της Ουκρανίας.

Ουκρανία: Οι πέντε ημέρες που
άλλαξαν τον πόλεμο – Η ειρήνη
δεν ήταν ποτέ πιο μακριά

(Συνέχεια από σελίδα 12)

να αναπτύξει ένα από τα
μικρότερης ισχύος τακτικά
πυρηνικά όπλα της Ρωσίας
στο πεδίο της μάχης στην
Ουκρανία, σημειώνει
ανάμεσα σε άλλα το CNN.
Καθώς οι ΗΠΑ παρουσίαζαν
τη σκληρότερη προσέγγισή
τους στον πόλεμο –
αποδυναμώνοντας τη ρωσική
στρατιωτική ισχύ – ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ κατέφυγε
και πάλι στη γνωστή ρωσική
τακτική να μιλάει για πυρηνικό
πόλεμο, προειδοποιώντας:
«Ο κίνδυνος είναι
πραγματικός και δεν πρέπει
να τον υποτιμήσουμε».
Η σφαγή στην Ουκρανία
χειροτερεύει
Η ρωσική προσπάθεια
να ελέγξει την ανατολική
και τη νότια Ουκρανία
και να στραγγαλίσει τη
χώρα αποκόπτοντας την
πρόσβασή της στη Μαύρη
Θάλασσα – μια νέα φάση της
πολεμικής στρατηγικής της
Μόσχας μετά την αποτυχία
της να καταλάβει το Κίεβο –
εντείνεται.
Αλλά ένα πράγμα δεν έχει
αλλάξει. Οι Ουκρανοί πολίτες
σηκώνουν το κύριο βάρος
της φρίκης σε μια έκφραση
της αποφασιστικότητας
και της σκληρότητας του
Πούτιν. Οι Ρώσοι στρατιώτες
πληρώνουν επίσης
προφανώς ένα εξαιρετικό
τίμημα για την εμμονή του
ηγέτη τους με την Ουκρανία,
σημειώνει το CNN.

Ο στρατός της Ουκρανίας
δήλωσε την Πέμπτη ότι
οι ρωσικές δυνάμεις
εξαπολύουν σκληρές
επιθέσεις σε πολλαπλά
μέτωπα. Επιδιώκουν να
επιτύχουν διάσπαση στην
περιοχή Ιζιούμ της ανατολικής
Ουκρανίας και προσπαθούν
να προωθηθούν μέσω των
περιοχών Ντονέτσκ και
Λουγκάνσκ.
Σε μια άλλη ένδειξη ότι
ο πόλεμος θα μπορούσε
να τραβήξει για πολύ
περισσότερο καιρό,
ανώτερος αξιωματούχος της
αμερικανικής άμυνας δήλωσε
ότι οι ρωσικές δυνάμεις
σημειώνουν μόνο «αργή
και σταδιακή» πρόοδο στην
περιοχή του Ντονμπάς, εν
μέρει λόγω προβλημάτων
υλικοτεχνικής υποδομής και
υποστήριξης.
Αλλά οι επιθέσεις της Ρωσίας
κατά αμάχων εξακολουθούν
να προκαλούν τρομακτικές
σφαγές. Ο Ιβάν Φεντόροφ,
δήμαρχος της Μελιτόπολης,
προειδοποίησε αυτή την
εβδομάδα ότι οι δυνάμεις
του Πούτιν θέλουν να
«σκοτώσουν όλο το (σ.σ.
ουκρανικό) έθνος».
Σύμφωνα με μια νέα
συγκλονιστική εκτίμηση της
Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες
αναμένεται τώρα να
εγκαταλείψουν τη χώρα.
Μέχρι τη Δευτέρα, 5,2
εκατομμύρια είχαν ήδη φύγει.
«Παγωμένη» η διπλωματία
Η μεγάλη διπλωματική ελπίδα

ΗΠΑ: Το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν
για τη Γενοκτονία των Αρμενίων
(Συνέχεια από σελίδα 14)

κόσμος όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά, όπου
το κακό του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας δεν χαρακτηρίζει τη
καθημερινότητά μας και όπου οι άνθρωποι παντού είναι ελεύθεροι να
συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια».
Επιπλέον, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη συμβολή της
αρμενικής ομογένειας στην αμερικανική κοινωνία. Στην ανακοίνωση
αναφέρεται ότι «αυτή είναι επίσης μια στιγμή για να αναλογιστούμε
τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του αρμενικού λαού. Μετά από μια
γενοκτονία, ο αρμενικός λαός ήταν αποφασισμένος να ξαναχτίσει
την κοινότητά του και τον πολιτισμό του, συχνά σε νέα σπίτια και νέα
εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι αρμενικής καταγωγής Αμερικανοί αποτελούν ζωτικό μέρος του
ιστού των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνουν το έθνος μας πιο δυνατό και
πιο δυναμικό, παρόλο που συνεχίζουν να κουβαλούν μαζί τους την
τραγική γνώση του τι υπέμειναν οι πρόγονοί τους. Αναγνωρίζουμε
τον πόνο τους και τιμούμε την ιστορία τους. Σήμερα, 107 χρόνια μετά,
ο αμερικανικός λαός συνεχίζει να τιμά όλους τους Αρμένιους που
χάθηκαν στη γενοκτονία».
Τα συγκεκριμένα περιστατικά που έγιναν τη διετία 1915-1916 έχουν
αναγνωριστεί ως γενοκτονία από συνολικά 31 χώρες, ενώ η Τουρκία
εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αρνείται ότι οι εν λόγω σφαγές και
διωγμοί πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για να κατηγοριοποιηθούν
ως γενοκτονία. Οι Αμερικανοί πρόεδροι συνηθίζουν εδώ και δεκαετίες
να εκδίδουν στις 24 Απριλίου μια ανακοίνωση για την
«Ημέρα Μνήμης των Αρμενίων», χωρίς, ωστόσο, να αναφέρουν
τον επίμαχο όρο της γενοκτονίας. Μέχρι στιγμής ο μοναδικός
πρόεδρος που χρησιμοποίησε την λέξη ήταν ο Ρόναλντ Ρέιγκαν
κατά την διάρκεια μιας δημόσιας
εκδήλωσης για τα εγκαίνια του
Μουσείου Ολοκαυτώματος στην
Ουάσιγκτον. Και ο Μπαράκ
Ομπάμα είχε αναγνωρίσει
προεκλογικά ότι πρόκειται
για γενοκτονία. Παρόλα όμως
αυτά, δεν πρόφερε τη λέξη
ούτε μια φορά από τη στιγμή
που ανέλαβε τα προεδρικά του
καθήκοντα. Ο Τζο Μπάιντεν είναι
ο πρώτος πρόεδρος που το 2021
αναγνώρισε επίσημα
τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

της εβδομάδας ήταν το ταξίδι
του Αντόνιο Γκουτέρες του
ΟΗΕ τόσο στη Μόσχα όσο
και στο Κίεβο. Αλλά καμία
από τις δύο πλευρές δεν
φαίνεται να βλέπει λογική για
συνομιλίες αυτή τη στιγμή.
Αυτό οφείλεται εν μέρει στην
κατανοητή δυσπιστία της
Ουκρανίας απέναντι στον
Πούτιν μετά την απρόκλητη
εισβολή του. Αλλά υπάρχει
επίσης η αίσθηση στην
Ουκρανία και στις δυτικές
πρωτεύουσες ότι η αδιαφορία
του Πούτιν για το αιματηρό
κόστος του πολέμου του είναι
ένα σαφές σημάδι ότι είναι
αποφασισμένος να συνεχίζει
να επιτίθεται μέχρι να έχει
εύλογους λόγους να κηρύξει
κάποιου είδους νίκη που δεν
είναι ακόμη ορατή.
Ο Γκουτέρες δήλωσε στο
CNN ότι ο Πούτιν συμφώνησε
κατ’ αρχήν να επιτρέψει στον
ΟΗΕ και τον Διεθνή Ερυθρό
Σταυρό να βοηθήσουν στην
εκκένωση πολιτών από το
χαλυβουργείο Azovstal στη
Μαριούπολη, το τελευταίο
προπύργιο της ουκρανικής
αντίστασης στην πόλη.
Αλλά το ταξίδι του στο Κίεβο
την Πέμπτη, το οποίο έληξε
καθώς ρωσικοί πύραυλοι
βομβάρδιζαν την πόλη,
ήταν ένα εύστοχο σύμβολο
της τρέχουσας στάσης
της Ρωσίας απέναντι στη
διπλωματία – και
της περιφρόνησής της για το
κράτος του διεθνούς δικαίου,
το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη
δημιουργήθηκαν για να
διαφυλάξουν, σημειώνεται
στο άρθρο του CNN.
Η ειρήνη πιο μακριά από
ποτέ
Η αποκαρδιωτική
πραγματικότητα στο τέλος
μιας καθοριστικής εβδομάδας
για τη Δύση και τη Ρωσία
είναι ότι η ειρήνη στην
Ουκρανία μπορεί να είναι πιο
μακριά από ό, τι ήταν ποτέ
μετά την εισβολή. Και ενώ
η Δύση μπορεί να στείλει
ένα «χείμαρρο» όπλων,
πυρομαχικών και βοήθειας
στη χώρα, δεν μπορεί να
τερματίσει έναν πόλεμο
που θα στείλει επώδυνα
και επικίνδυνα πολιτικά,
στρατιωτικά και οικονομικά
κύματα που θα κλονίοσυν
όλο τον κόσμο για τους
επόμενους μήνες. Μόνο
ο Πούτιν μπορεί να το κάνει
αυτό.
Όπως το έθεσε ο Γκουτέρες
στη συνέντευξή του στον
Άντερσον Κούπερ του CNN:
«Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει
με συναντήσεις. Ο πόλεμος
θα τελειώσει όταν η Ρωσική
Ομοσπονδία αποφασίσει
να τον τερματίσει και όταν
υπάρξει μια σοβαρή πολιτική
συμφωνία.
Μπορούμε να έχουμε όλες
τις συναντήσεις, αλλά δεν
είναι αυτό που θα τερματίσει
τον πόλεμο».

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

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

Πηγή:Kathimerini.gr

ΠΕΝΘΗ
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ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1932-2022

Πέθανε στο Σούρεη Β.Κ. στις 30 Μαρτίου 2022 ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΤΣΗΣ, γεννήθηκε στις Ερυθρές Ελλάδας στις 7
Δεκεμβρίου 1932 και ήταν ο μεγαλύτερος από τα 5 αδέλφια.
Ο Γιώργος ήταν πολύ φίλος του ποδοσφαίρου και ταξίδευε
στην Ευρώπη να παρακολουθήσει το παιγνίδι που έπαζε
η ομάδα του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Στις 26 Φεβρουαρίου
ο Γιώργος παντρεύτηκε την Ελπινίκη Τζαβάρας και το 1974
ήρθαν στον Καναδά με τις δύο κόρες την Κατερίνα και
τη Μαρίνα. Ασχολήθηκε με τα εστιατόρια και σε λίγο καιρό
είχε το δικό του εστιατόριο Dino’s Place in Mission. Αργότερα
αγόρασε το Dino’s Place in Langley.
Το 2001 ο Γιώργος βγήκε στην σύνταξη και περνούσε
τον καιρό με την οικογένειά του, τους φίλους και βοηθούσε
την κοινότητα του Σούρεη. ‘Ηταν ενεργό μέλος στο σύλλογο
υπερηλίκων «Ζεστή Γωνιά» και ήταν περήφανος που
βοηθούσε τον γαμβρό του RON να μαγειρέψουν να ταϊσουν
για τους άστεγους στο Σούρεη.
Το τρισάγιο έγινε στις 11 Απριλίου 2022 στον Ι.Ν. των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στις 7 μ.μ. και η κηδεία του έγινε
στις 12 Απριλίου 2022.
Στην οικογένειά του ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

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

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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ΚΑΛΟ
ΜΗΝΑ
Dear AHEPA Family and Friends,
CHRIST HAS RISEN! TRULY HE HAS RISEN!
CHRISTOS ANESTI! ALITHOS ANESTI!

Christ is risen from the dead, trampling down death by
death, and to those in the tombs, granting life.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και
τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

FREE
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CALL:604-518-0674

9 - 4 PM

EUROFINEFOODS.COM
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On behalf of the Order of AHEPA, I wish you, and your
family, a Happy Easter.
May it be a special day of joyous memories for you and
your loved ones.
Fraternally,
Jimmy Kokotas
Supreme President
This is an electronic news service of the American Hellenic
Educational Progressive Association
Order of AHEPA | 202.232.6300 | 1909 Q St. NW, Suite 500,
Washington, DC 20009 | ahepa.org
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