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Ηχηρά μηνύματα Παυλόπουλου σε Τουρκία Statement by the Prime
και Σκόπια – Τι είπε για το Κυπριακό
Minister on Canadian
Ευρωζώνης, δεν είναι νοητή
με περιορισμένη κυριαρχία,
την οποία θα προκαλούσαν
στρατεύματα κατοχής και
αναχρονιστικές εγγυήσεις
τρίτων. Τούτο είναι αντίθετο
προς κάθε έννοια Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Δικαίου.

23 Ιουνίου 2017

Μ

ηνύματα με πολλούς
αποδέκτες περιείχε
η προσφώνηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου κατά το
επίσημο δείπνο που παρέθεσε
προς τιμήν του Βούλγαρου
ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ, ο
οποίος πραγματοποιεί διήμερη
επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.
Ο κ.Παυλόπουλος, αφού
υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα
έχει θέσει όλα τα κρίσιμα
εθνικά της θέματα εντός του
ευρωπαϊκού και ευρύτερου
διεθνούς πλαισίου», διευκρίνισε
ότι πρόκειται περί σταθερής
και αμετάβλητης στρατηγικής
επιλογής, η οποία καθιστά
απολύτως διαυγείς τις θέσεις
της χώρας, γεγονός εξαιρετικά
σημαντικό για την οικοδόμηση
σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ
των εκάστοτε διαβουλευομένων
μερών.
Ως προς το Κυπριακό, το οποίο
-όπως σημείωσε- αποτελεί
διεθνές και, κυρίως, ευρωπαϊκό
ζήτημα, επιδιώκουμε, το
συντομότερο δυνατό, τη δίκαιη

και βιώσιμη λύση του.
«Όμως, η Κυπριακή
Δημοκρατία, ως πλήρες μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του σκληρού πυρήνα της, της

Επιπλέον δε θα δημιουργούσε
ένα επικίνδυνο έως και
καταστροφικό προηγούμενο
ως προς την έννοια και το
περιεχόμενο της κυριαρχίας
κάθε κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
επισήμανε.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Η ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια
της Κύπρου – Άδειασμα
Τίμερμανς στους Τούρκους
29 Ιουνίου 2017

Ottawa, Ontario - June 27, 2017
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement to highlight Canadian Multiculturalism Day:
“Today, Canadians from coast to coast to coast join together to celebrate the multiculturalism and openness that make us who we are as
a country.
“Canadians come from every corner of the world, speak two official
languages and hundreds more, practice many faiths, and represent
many cultures. Multiculturalism is at the heart of Canada’s heritage
and identity – and as Canadians, we recognize that our differences
make us strong.
“Canada’s strong tradition of multiculturalism has allowed our society to benefit from fresh perspectives and find new answers to old
problems. It has also helped Canada attract some of the most innovative and entrepreneurial people from around the world, showing that
openness is the engine of both creativity and prosperity.
“This year, we mark both the 150th anniversary of Confederation
and the 35th anniversary of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms. These milestones remind us of the values that unite us –
openness, inclusion, and deep respect for our differences. Whoever
we are, wherever we come from, these values bring us together as
equal members of this great country.
“On behalf of the Government of Canada, Sophie and I wish all
those celebrating a happy, fun, and educational Multiculturalism
Day. I invite Canadians to take part in the many activities happening
across the country, and I ask all of us to work even harder to protect
and promote multiculturalism. Today, and every day, let us celebrate
the differences that make Canada strong, diverse, inclusive, and
proud.”

Τ

οποθετούμενος στη Διάσκεψη για το Κυπριακό εκ μέρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Φρανς Τίμερμανς, έκανε αναφορά σε
τρία κεφάλαια της Συνθήκης ΕΕ τα οποία μπορούν να εγγυηθούν
(Συνέχεια στη σελίδα)
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Ηχηρά μηνύματα Παυλόπουλου σε Τουρκία
και Σκόπια – Τι είπε για το Κυπριακό
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Ως προς τις σχέσεις μας με
την Τουρκία και τα ελληνικά
σύνορα, με έμφαση σ΄ εκείνα
του Αιγαίου, ο κ. Παυλόπουλος
υπογράμμισε ότι «η Συνθήκη
της Λωζάννης πρέπει, σύμφωνα
με τον πυρήνα του Διεθνούς
Δικαίου, να γίνεται απ΄ όλους
πλήρως σεβαστή. Κάθε
αμφισβήτησή της, άμεση ή
έμμεση, είναι αδιανόητη και
αυτονοήτως απορριπτέα.
Πολλώ μάλλον όταν οδηγεί σε
αμφισβήτηση των συνόρων όχι
μόνον της Ελλάδας αλλά και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού τα
εξωτερικά μας σύνορα είναι και
ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό πρέπει
να το κατανοήσει η Τουρκία,
δοθέντος ότι η φιλία και η
καλή γειτονία, τις οποίες εμείς
σταθερά επιδιώκουμε, αλλά και
η ευρωπαϊκή της προοπτική
εξαρτώνται, αυτονοήτως, και
από τον πλήρη σεβασμό του
Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού
Δικαίου στο σύνολό τους».
Τέλος, ως προς την ΠΓΔΜ, ο κ.
Παυλόπουλος τόνισε ότι «κάθε
μορφής προκλητική παραχάραξη
της ιστορίας, που αποπνέει
μάλιστα και αλυτρωτισμό,
συνιστά παραβίαση της αρχής
της καλής γειτονίας και βεβαίως
ουδόλως ευνοεί την ευρωπαϊκή
προοπτική της χώρας αυτής».
Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας σημείωσε ότι
με βάση τα προαναφερθέντα
καθίσταται απολύτως σαφές ότι
η Ελλάδα προσδιορίζει τη στάση
των γειτονικών μας χωρών
-και αναμένει να πράττουν κι
αυτές το ίδιο- υπό το πρίσμα
του σεβασμού, πρώτον, του
Διεθνούς Δικαίου στο σύνολό
του, δεύτερον, του ευρωπαϊκού
κεκτημένου και, τρίτον, της
Ιστορίας. Υπ΄ αυτή την τριπλή
προϋπόθεση είναι έτοιμη και
πρόθυμη να υποστηρίξει τόσο
την ευρωπαϊκή προοπτική τους,
όσο και την προσπάθειά τους για
ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι
η Ελλάδα, υπήρξε ένθερμος
υποστηρικτής της ένταξης
της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Εμείς, οι Έλληνες, είμαστε
πολύ ευτυχείς που είστε πλέον
εταίροι και σύμμαχοι μας τόσο
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εντός της μεγάλης ευρωπαϊκής
οικογένειας όσο και στο ΝΑΤΟ,
που σήμερα επαναπροσδιορίζει
τον πάντοτε σημαντικό για τη
διεθνή ειρήνη και ασφάλεια
ρόλο του, προσαρμόζοντάς τον
στα δεδομένα και τις ανάγκες
της νέας εποχής.
Επιπλέον, εκφράζουμε την
αμέριστη υποστήριξή μας
για ένταξη της Βουλγαρίας
στο χώρο Σένγκεν. Φυσική,
άλλωστε, απόρροια του ότι,
στη διάρκεια της τελευταίας
διετίας, οι ήδη στενές
σχέσεις μεταξύ των δύο
χωρών μας αναπτύχθηκαν
έτι περαιτέρω, είναι και το
γεγονός ότι το Γ′ Ανώτατο
Συμβούλιο Συνεργασίας, που
πραγματοποιήθηκε πέρυσι στη
Σόφια, απέδειξε και ανέδειξε
το εύρος των σημερινών και
τις προοπτικές μελλοντικών
συνεργειών μας.
Είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα και
η Βουλγαρία θα συνεχίσουν
αυτή την εξαίρετη διαδρομή ως
προς τις διμερείς τους σχέσεις, η
οποία γεννά περαιτέρω ευοίωνες
προοπτικές τόσο για τις ίδιες τις
χώρες μας και τις μεταξύ τους
σχέσεις, όσο και για την ειρήνη,

την ασφάλεια και την ανάπτυξη
των Βαλκανίων», ανέφερε ο
Πρόεδρος.
Τόνισε, επίσης, ότι «σ΄
αυτό δε το πλαίσιο θέλω
να ελπίζω ότι θα λυθούν οι
υφιστάμενες σήμερα μεταξύ
μας εκκρεμότητες ως προς τον
επαναπατρισμό πολιτισμικών
κειμηλίων που ανήκουν,
κατά ιστορικώς απολύτως
τεκμηριωμένο τρόπο, σε κάθε
μια από τις χώρες μας» και
κατέληξε υπογραμμίζοντας,
ότι η Βουλγαρία αποτελεί
στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας.
«Οι χώρες μας διατηρούν
ενισχυμένη και πολύπλευρη
συνεργασία και εποικοδομητικό
διάλογο για διμερή,
περιφερειακά, ευρωπαϊκά και
διεθνή ζητήματα.
Η Ελλάδα και η Βουλγαρία
διαμορφώνουν ένα σημαντικό
πλαίσιο ασφάλειας και
σταθερότητας στην περιοχή,
έχοντας αφήσει προ πολλού
κατά μέρος ιστορικές διαφορές
και οικοδομήσει μια σχέση
βασισμένη στην εμπιστοσύνη
και την στενή συνεργασία, που
θα μπορούσε να χρησιμεύσει
ως παράδειγμα σχέσεων καλής
γειτονίας για όλες τις χώρες
της περιοχής», επισήμανε ο
κ. Παυλόπουλος κατά την
προσφώνησή του.
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ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
Η ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια της Κύπρου
– Άδειασμα Τίμερμανς στους Τούρκους
(Συνέχεια από σελίδα 1)
επαρκώς τόσο την εσωτερική αλλά και την εξωτερική ασφάλεια των
μελών της.
Τόνισε με ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να
διαδραματίσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στο σύστημα Ασφάλειας
της Κύπρου.
Η τοποθέτηση, σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού ΣΙΓΜΑ,
φαίνεται να βρήκε ανταπόκριση, τόσο σε Ελλάδα και Βρετανία αλλά
και από τα Ηνωμένα Έθνη.
Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη ο κατοχικός ηγέτης Ακιντζί δήλωσε
ότι δεν εμπιστεύεται την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή αυτή τελεί υπό διάλυση και ότι μόνο με
την παρουσία τουρκικού στρατού οι συμπατριώτες του αισθάνονται
ασφαλείς.
Η τοποθέτηση Τίμερμανς αδειάζει εντελώς την Τουρκία, που
επιθυμεί να διατηρήσει τον κατοχικό της στρατό στο νησί και
επιδιώκει να παραμείνει εγγυήτρια δύναμη χώρας μέλους της ΕΕ.
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Κυπριακό: Σκληρό πόκερ
στο Κραν-Μοντανά
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ
θα επισκεφθεί τη
Γαλλία την Ημέρα
της Βαστίλης
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Α.Ρ.
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ
Τραμπ αποδέχθηκε την πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του,
Εμανουέλ Μακρόν να επισκεφθεί το Παρίσι την ημέρα
της Βαστίλης, στις 14 Ιουλίου.
Πηγή: Η Καθημερινή (29 Ιουνίου 2017)
Τα θέματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της Διάσκεψης για το
Κυπριακό που άρχισε χθες στο ελβετικό θέρετρο Κραν-Μοντανά. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς (δεξιά) παρουσίασε αναλυτική πρόταση για την κατάργηση των εγγυήσεων.
ΚΡΑΝ-ΜΟΝΤΑΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Με δύο διαφορετικές προτάσεις για την κατάργηση –από την
Ελλάδα– και τη μετεξέλιξη –από την Τουρκία– του συστήματος των εγγυήσεων, κορυφώθηκε χθες το
βράδυ η πρώτη ημέρα της διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την απογευματινή συζήτηση στο τραπέζι των εγγυητριών δυνάμεων,
γνωστοποίησε περίγραμμα πρότασης τεσσάρων σημείων για συμφωνία που αφορά εγγυήσεις, συμμαχία,
αποχώρηση στρατευμάτων και εφαρμογή της λύσης. Διπλωματικές πηγές σχολίαζαν ότι η πρόταση
των Τούρκων συνιστά μεν νέα τακτική ως προς το σκέλος των διαπραγματευτικών συνηθειών της
Αγκυρας, είναι δε επί της ουσίας ένα περίγραμμα θέσεων που θυμίζει σε αρκετά σημεία το σχέδιο Ανάν.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Κ», η πρόταση Τσαβούσογλου περιλαμβάνει μηχανισμό
παρακολούθησης της συμφωνίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, τα
δύο μέρη της μελλοντικής ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας, δύο από το
ομοσπονδιακό (μελλοντικά κράτος της Κύπρου) και έναν από τα Ηνωμένα Εθνη. Προκειμένου αυτός ο
μηχανισμός παρακολούθησης να έχει αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρχει consensus μεταξύ όλων.
Οι Τούρκοι προτείνουν, επίσης, άμεση αποχώρηση συγκεκριμένου αριθμού στρατευμάτων και
έναρξη παράλληλης διαδικασίας αποχώρησης των υπολοίπων, έως ότου παραμείνει ένας ελάχιστα
συμφωνημένος αριθμός. Εν ολίγοις οι Τούρκοι επιμένουν στη διατήρηση κάποιου αριθμού
στρατευμάτων. Προτείνουν, επίσης, διατήρηση των εγγυήσεων μέσω μιας μορφής ενδιάμεσης
συμφωνίας. Επίσης, ο κ. Τσαβούσογλου πρότεινε μια τροποποίηση της Συνθήκης Συμμαχίας, δηλαδή
για την εξωτερική ασφάλεια του νέου κράτους. Υπενθυμίζεται ότι επί τούτου ο Ελληνας υπουργός
Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς έχει προτείνει Σύμφωνο Φιλίας, κάτι το οποίο φαίνεται να αντιμετωπίζεται
θετικά από πολλές πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η συνολική τουρκική πρόταση
περιγράφεται ως προσαρμογή στα νέα δεδομένα στο νησί («adaptation on the new state of affairs»)
τόσο για τις εγγυήσεις όσο και για την ασφάλεια. Πάντως, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης
έσπευσε να δηλώσει ότι η τουρκική πρόταση «δεν μας ικανοποιεί καθόλου».
Από την ελληνική πλευρά, εξερχόμενος του συνεδριακού κέντρου, ο ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιάς επισήμανε
ότι μέχρι και πριν από δύο χρόνια οι εγγυήσεις και η ασφάλεια δεν αποτελούσαν πρακτικά ζήτημα
συζήτησης. Πλέον, όπως είπε, η διάσκεψη του Κραν-Μοντανά είναι πλέον πεδίο συζήτησης με
πρωταρχικό αντικείμενο τις εγγυήσεις και την ασφάλεια.
Νωρίτερα, στην πρώτη πρωινή συζήτηση, ο κ. Κοτζιάς είχε παρουσιάσει μια νέα, εμπλουτισμένη
πρόταση, με αρκετά προετοιμασμένα σημεία. Συγκεκριμένα, ζήτησε κατάργηση της Συνθήκης των
Εγγυήσεων του 1960 με προώθηση ενός μηχανισμού εφαρμογής της συμφωνίας (implementation
mechanism), επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές ότι δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον μηχανισμό
εγγυήσεων (treaty mechanism). Επισήμανε, δε, ότι ο μηχανισμός εφαρμογής –και στην πραγματικότητα
παρακολούθησης της πορείας της συμφωνίας– θα πρέπει να μην περιλαμβάνει τις εγγυήτριες δυνάμεις.
Ο Βρετανός Τζόναθαν Αλεν, ειδικός σύμβουλος για το Κυπριακό, επανέλαβε τη γνωστή θέση περί
κατάργησης των παρεμβατικών δικαιωμάτων, δίχως ωστόσο να προχωρήσει στο επόμενο βήμα,
δηλαδή την ακριβή περιγραφή των θέσεων του Λονδίνου για το τι θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση
του υφιστάμενου συστήματος εγγυήσεων. Η πλήρης βρετανική πρόταση δεν έχει κατατεθεί ακόμη στο
σύνολό της στο Κραν-Μοντανά.

Ο ρόλος της Ε.Ε.
Λευκωσία και Αθήνα εκτιμούν, επίσης, ως εξαιρετικά θετικής σημασίας και τη χθεσινή παρέμβαση
της Ε.Ε. στη συζήτηση, μέσω του αντιπροέδρου της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς. Η παρουσία της Ε.Ε.
στο Κραν-Μοντανά είναι πολύ ουσιωδέστερη από το καθεστώς παρατηρητή που έχει. Το ζήτημα των
ευρωπαϊκών παραχωρήσεων που θα μπορούσαν να δοθούν στην Αγκυρα, προκειμένου να προχωρήσει το
Κυπριακό, είχε τεθεί από τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ προς τον Ελληνα ομόλογό
του Αλ. Τσίπρα στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα. Εν συνεχεία, ο κ. Τσίπρας μίλησε
στη Σύνοδο Κορυφής της 22ας Ιουνίου και επισήμανε προς τους συναδέλφους του στην Ε.Ε. ότι πιθανές
υποχωρήσεις από την πλευρά της Τουρκίας δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αδιαφορία από τις
Βρυξέλλες.
Πηγή: Η Καθημερινή (29 Ιουνίου 2017)

Δεν αποκλείει πρόωρες κάλπες
η κ. Φ. Γεννηματά

Ισχυρή την πιθανότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες εντός του
φθινοπώρου θεωρεί, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, η πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ.
Φώφη Γεννηματά. «Από το φθινόπωρο και μετά μπορεί να υπάρξουν
πολιτικές εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που
είναι απομονωμένη και πολιτικά αλλά κυρίως κοινωνικά», δήλωσε
(STAR). Και αφού εκτίμησε ότι η διατήρηση της κυβέρνησης στην
εξουσία υπό αυτές τις συνθήκες είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία,
τόνισε ότι «είναι φανερό πια ότι η λύση στη χώρα περνάει μέσα από
τις εκλογές».
Η κ. Γεννηματά επανέλαβε τη σταθερή θέση της ότι η απάντηση
στα προβλήματα της χώρας περνάει μέσα από τη συνεννόηση των
πολιτικών δυνάμεων και τη διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου
για τον τόπο. Ως προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, ωστόσο, έθεσε την
ειλικρίνεια και την αυτοκριτική. «Εχουμε κάνει αυτοκριτική που
έφτασε κάποια στιγμή στο σημείο του αυτομαστιγώματος. Ομως,
καμία άλλη πολιτική δύναμη, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Ν.Δ. δεν
έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους γι’ αυτά που συμβαίνουν όλα
αυτά τα χρόνια στον τόπο», υπογράμμισε. Ειδικά για την παρούσα
κυβέρνηση είπε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια υπάρχουν ευθύνες που
βαραίνουν αποκλειστικά αυτή.
Ενόψει και του συνεδρίου της ΔΗΣΥ, που αρχίζει αύριο, η κ.
Γεννηματά έσπευσε να τονίσει ότι «εμείς βάζουμε το πλαίσιο,
μιλάμε για προγραμματική συμφωνία, για ευρύτατη δυνατή
συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, κοινοβουλευτικής στήριξης,
λαϊκής στήριξης». Και επισήμανε την ανάγκη αλλαγής των
πολιτικών συσχετισμών. «Να μειωθούν τα ποσοστά της Νέας
Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχυθεί η Δημοκρατική
Συμπαράταξη για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη συνεννόηση.
Το τι θα γίνει έπειτα από αυτές τις εκλογές δεν μπορούμε να
το πούμε τώρα και να το σχεδιάσουμε επί χάρτου», ανέφερε
και πρόσθεσε ότι «κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η
ετυμηγορία του ελληνικού λαού και κανείς δεν μπορεί να προσβάλει
τον ελληνικό λαό λέγοντας προκαταβολικά, πριν ακούσει τη φωνή
του, τι θα πράξει την επόμενη μέρα».
Αναφορικά με το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές
από αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, η κ. Γεννηματά δήλωσε
ότι τα ερωτήματα αυτά «δεν αφορούν εμάς που με τη στάση μας
έχουμε δείξει ότι είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα», αλλά τον ΣΥΡΙΖΑ
και τη Ν.Δ., που, όπως πρόσθεσε, «είναι αυτοί που δίχασαν των
ελληνικό λαό». Και συνέχισε αναφέροντας ότι «εμείς θα έχουμε το
πρόγραμμά μας ως βάση για ευρύτατη προγραμματική συμφωνία
και θα είμαστε εκεί με το πρόγραμμα πάνω στο τραπέζι», καθώς
και ότι «εμείς θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης. Και θα είμαστε
μέρος της λύσης. Είμαστε αποφασισμένοι να παίξουμε αυτό τον
ρόλο. Είναι η ευθύνη μας απέναντι στον τόπο».
Πηγή: Η Καθημερινή (29 Ιουνίου 2017)
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Ο Ιταλος φιλέλληνας κόμης Σαντόρε
ντι Σανταρόζα
Ο φιλέλληνας κόμης Σαντόρε
ντι Σανταρόζα που έπεσε
ηρωικά μαχόμενος για Κοτζάμ
στρατηγός στην πατρίδα του,
ήρθε στην επαναστατημένη
Ελλάδα για να καταταγεί στον
αντάρτικο στρατό του ραγιά ως
απλός στρατιώτης!
Κουντουριώτης και
Παπαφλέσσας που υποδέχονταν
στο Ναύπλιο τους φιλέλληνες
που έρχονταν να πολεμήσουν για
την ελευθερία της ρωμιοσύνης
δεν πίστευαν στα μάτια τους.
Ο ιταλός αξιωματικός είχε
μια συστατική επιστολή από
τον Μαυροκορδάτο στα χέρια
του, μπας και γίνει πιστευτός
από τους πάντα φιλύποπτους
επαναστατημένους.
Τον ρωτούν κάποια στιγμή,
βλέποντας την καλογυαλισμένη
στολή του, τι βαθμό ζητούσε
να καταλάβει στον ελληνικό
στρατό: «Τον βαθμό του
στρατιώτη», απαντά χωρίς
δισταγμό εκείνος. «Μα δεν
είστε αξιωματικός;», τον ρωτούν
ξύνοντας το κεφάλι τους.
Το ημερολόγιο έδειχνε
1η Νοεμβρίου 1824 όταν
αναχώρησε από το Λονδίνο.
Έναν μήνα αργότερα, στις 10
Δεκεμβρίου, καταφτάνει στο
Ναύπλιο για να περάσει από την
επιτροπή που έκρινε τα κίνητρα
των φιλελλήνων αγωνιστών
που αποβιβάζονταν στην
επαναστατημένη Ελλάδα…
Ο πρόεδρος του Εκτελεστικού,
Γεώργιος Κουντουριώτης,
υποδέχονταν πλάι στον
Παπαφλέσσα στο Ναύπλιο
τις ορδές των φιλελλήνων
αγωνιστών, θέλοντας να
διαλευκάνουν τα κίνητρα του
καθενός.
Γιατί πλάι στους άδολους
μαχητές υπήρχαν
και τυχοδιώκτες που
καιροφυλακτούσαν για
αξιώματα, προνόμια και
χρηματικές απολαβές
ή καταζητούμενοι και
καταδικασθέντες εγκληματίες
που νόμισαν πως θα βρουν στην
Ελλάδα έναν νέο παράδεισο.
Στα μέσα Δεκεμβρίου ζητά
λοιπόν ακρόαση ένας ιταλός
αξιωματικός, ο οποίος ήταν
πράγματι εξόριστος και
κυνηγημένος από το καθεστώς
της πατρίδας του. Και επειδή
φοβόταν ακριβώς πως δεν
θα τον έκαναν δεκτό οι
Έλληνες στον στρατό τους,
είχε φροντίσει να πάρει μια
συστατική επιστολή από τον
Μαυροκορδάτο στο Λονδίνο.
Μόλις είδε την επιστολή, ο
Κουντουριώτης είπε στον
Παπαφλέσσα: «Το δίχως άλλο,
θα είναι κανένας λιποτάκτης
ιταλός στρατιώτης και έβαλε
μέσο τον Μαυροκορδάτο για
να γίνει στρατηγός. Ας τον
ακούσουμε». Ο Σανταρόζα
πέρασε την πόρτα του γραφείου
με την καλή του τη στολή και τα
παράσημά του: «Ζητώ την άδειά
σας να πολεμήσω υπό τη σημαία
της Ελλάδας».
Οι δυο Έλληνες είναι αρκούντως
επιφυλακτικοί: «Σας πληροφορώ
ότι φτάνετε σε άσχημη στιγμή.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να σας
προσφέρει καμιά αμοιβή για τις
υπηρεσίες σας». Ο Σανταρόζα
απαντά αγέρωχα: «Γνωρίζω ότι
η Ελλάδα έχει ανάγκη και του

τελευταίου στρατιώτη και δεν θα
δεχόμουν καμιά αμοιβή ακόμη
κι αν το προτείνατε».
«Η Ελλάδα σας ευχαριστεί»,
του λένε, «αλλά μένει να
τακτοποιηθεί ένα σοβαρό
ζήτημα. Βλέπω ότι φέρετε στολή
με βαθμό αξιωματικού. Ποιον
βαθμό ζητάτε να καταλάβετε
στον ελληνικό στρατό;». Ο
Σανταρόζα απαντά πως θα θέλει
να γίνει απλός στρατιώτης!
«Μα δεν είστε αξιωματικός;»,
τον ρωτά με απορία ο
Παπαφλέσσας.
«Μάλιστα», αποκρίνεται
εκείνος, «στην πατρίδα μου
είμαι αξιωματικός, τον βαθμό
αυτό απέκτησα αφότου γνώρισα
την κακουχία και τη δυστυχία
του στρατιώτη, την πείνα, τον
τραυματισμό και τη φυλακή, και
καμιά κακουχία στρατιώτη δεν
μου είναι άγνωστη. Τη στιγμή
αυτή η Ελλάδα έχει ανάγκη από
στρατιώτες και παρακαλώ να με
δεχτείτε ως απλό στρατιώτη»,
επιμένει.
Ο Κουντουριώτης θέλει να
μάθει περισσότερα: «Και ποιον
βαθμό είχατε στην πατρίδα
σας;». «Στρατηγός και υπουργός
των Στρατιωτικών», απαντά
εκείνος. Κατάπληκτος ο
Παπαφλέσσας και με μια έκδηλη
δυσπιστία, τον ρωτά: «Και
πώς ονομάζεστε;». «Σαντόρε
Σανταρόζα»! Τον Σανταρόζα τον
ήξεραν φυσικά όλοι και σίγουρα
οι επαναστατημένοι Ρωμιοί. Ο
Κουντουριώτης κατακόκκινος
από την ντροπή του σηκώθηκε
και τον ασπάστηκε.
«Αφού με δεχτήκατε»,
υπέθεσε ο ιταλός στρατηγός,
«σας παρακαλώ να με
στείλετε στη Σφακτηρία,
διότι ο Μαυροκορδάτος με
πληροφόρησε ότι χρειάζονται
άντρες εκεί».
Παρά το γεγονός ότι
και έμπειρος ήταν και
μπαρουτοκαπνισμένος, θα
έπρεπε να περιμένει τρεις μήνες
για να ενταχθεί εθελοντικά
στον επαναστατικό στρατό των
Ελλήνων ως «Ντερόσι».
Η απάντηση που περίμενε ήρθε
μόλις τον Μάρτιο του 1825.
Εκείνος δεν κάθισε με τα χέρια
σταυρωμένα, αλλά περιηγήθηκε
στην Επίδαυρο, την Αίγινα και
την Αθήνα και έβγαζε πύρινους
πατριωτικούς λόγους για να

ξεσηκώσει τους κατοίκους.
Επιτέλους, στις 24 Απριλίου
του επιτρέπουν να ακολουθήσει
τον Κουντουριώτη και τον
Μαυροκορδάτο στην εκστρατεία
τους στην Πύλο. Ήταν παρών
στην υπεράσπιση της Πύλου
(φρούριο του Νεοκάστρου
τότε) από την αιφνιδιαστική
απόβαση του Ιμπραήμ στις
7 Μαΐου και πολέμησε με
γενναιότητα. Ως ανώτερος
αξιωματικός που ήταν, πρότεινε
μάλιστα την άμεση επισκευή
του κάστρου για την άμυνα των
Ελλήνων, οι προτάσεις του δεν
εισακούστηκαν όμως. Δεν έπαυε
να είναι απλός στρατιώτης!
Άφοβος όμως στρατιώτης και
πάντα στην πρώτη γραμμή.
Κι έτσι όταν το ίδιο βράδυ
(ξημερώματα 8ης Μαΐου) ο
Αναγνωσταράς, που πολεμούσε
απέναντι στη Σφακτηρία,
την οποία είχε αποκλείσει
εντωμεταξύ ο Ιμπραήμ, ζήτησε
ενισχύσεις από το Νεόκαστρο,
ο Ντερόσι ήταν μεταξύ των
πρώτων εκατό αντρών που
στάλθηκαν στο νησί.
Ο εχθρός κατέλαβε τελικά τη
Σφακτηρία σκοτώνοντας τους
350 από τους 800 υπερασπιστές
της. Μεταξύ των νεκρών
μαχητών ήταν ο Φιλικός και
αρχηγός των Ελλήνων στη μάχη,
Αναγνωσταράς, ο χιλίαρχος
Σταύρος Σαχίνης, ο πλοίαρχος
Αναστάσιος Τσαμαδός και ο
ιταλός κόμης Σανταρόζα, ο
οποίος πολέμησε στην ξηρά
στο πλευρό των αμυνομένων
Ελλήνων ως ένας από αυτούς.
Ο Ντερόσι δεν πέθανε
επιτόπου. Παρά το γεγονός
ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά,
αρνήθηκε να παραδοθεί στους
Τουρκοαιγύπτιους του Ιμπραήμ
Πασά και συνέχισε να πολεμά
όπως μπορούσε. Ένας εχθρός
τον σκότωσε τελικά και από το
πλιάτσικο στα προσωπικά του
υπάρχοντα
Εκατό χρόνια αργότερα, τον
Απρίλιο του 1925, στήθηκε στη
Σφακτηρία το Μνημείο του
Φιλέλληνα Σανταρόζα . Ο Δήμος
Αθηναίων έδωσε κατόπιν το
όνομά του σε έναν δρόμο του
κέντρου της πρωτεύουσας ως
υπόμνηση στον ηρωισμό ενός
ανθρώπου που αναγνωρίστηκε
και στις δύο πλευρές της
Αδριατικής…

BC Hydro’s Proposals at Cache Creek
a Public Relations
Ploy, not an“Accommodation”
FORT ST JOHN (June 28, 2017): Chief Lynette Tsakoza of Prophet River First Nation and Chief Roland Willson of West Moberly
First Nations wish to correct recent news reports which state that
the sweat lodge and burial ground at Bear Flat have been “accommodated” by recent BC Hydro’s proposals. The proposals include
negligible changes to the road and bridge design and an offer to replace the sweat lodge with a “new spiritual centre”. On June 22nd,
representatives of the First Nations met with BC Hydro to discuss
these proposals. According to Chief Lynette Tsakoza, “We sent our
staff to hear them out, but it sounds like BC Hydro is just putting
forward measures they know might look good to the uninformed.
It’s a public relations ploy, not a serious solution.”
Here are the latest proposals and the reasons why they aren’t actually solutions at all. Eight Metres Further from the Sweat Lodge:
BC Hydro’s June 14th proposal was to move the centreline within
the right of way for the new highway another 8 metres away,
increasing the distance between the centreline to the lodge to 45
metres.
However, the distance between the lodge and the edge of the right
of way (the area within which road construction would be legally
permitted) remains unchanged at only 13 metres. That’s the length
of a
single telephone pole. But as BC Hydro has known since April
2012 when the Lodge Keeper requested a one-kilometre buffer,
a much wider berth is required to preserve this ceremonial site.
There are
practical reasons for this. Most obviously, the roar of nearby truck
traffic would drown out and disrupt any songs and other aspects of
the ceremony taking place inside the sweat lodge. Second, these
ceremonies usually have multiple rounds, and in between them the
participants often leave the lodge to find a tranquil, natural setting
nearby to rest, reflect, and prepare themselves for the next round.
BC
Hydro’s alignment would literally put trucks inside this sacred
space. Third, the sweat lodge is not located at Bear Flat by accident. The area has been an important First Nations travel corridor
and
gathering place for thousands of years. “A highway cutting through
the heart of Bear Flat would sever the connections we are trying to
maintain with our ancestors through the sweat ceremony and also
through other cultural activities in that area”, said Chief Willson.
After reviewing BC Hydro’s proposal, Chief Tsakoza noted this:
“offering to go eight metres when everyone knows you need
one-thousand.
Does that sound like good faith consultation to you?”
Buy a “New Spiritual Centre”:
In a June 20th letter to the First Nations, BC Hydro said that the
First Nations weren’t “interested” in moving the sweat lodge to another location at Bear Flat. In the meeting the next day, BC Hydro
acknowledged that they’d been given the technical and cultural
reasons why that couldn’t actually be done at a two-day meeting
in March. The letter then offers to replace the sweat lodge with “a
new
spiritual centre”. In response to this proposal, Prophet River’s
Chief Lynette Tsakoza said, “Our ceremonial sites aren’t pickup
trucks. You can’t trade them in for a newer model.”
A Bridge Two Metres Above a Burial Ground:
BC Hydro has also proposed lengthening the bridge at Cache
Creek and raising it a littler so that the bottom of the bridge would
be on top of the burial ground discovered last June, with two
metres of
clearance. At the meeting on Thursday, BC Hydro’s representatives
were invited to raise their hands if any of them wanted a bridge directly on top of the gravesites of their own ancestors. “Their hands
stayed down. Their eyes were on the floor, too”, according to Jason
Lee, Director of the Nun wa dee Stewardship Society, who attended the meeting.
On the relationship of the Cache Creek work to the project as a
whole, Chief Willson said, “There are a dozen reasons to cancel
the Site C project. And that’s exactly what should happen after the
BCUC cracks open BC Hydro’s books. But in the meantime, while
work continues, is it really too much to ask that avoidable impacts
be avoided? If BC Hydro can’t reroute a 9 kilometre stretch of
road to avoid graves and sacred sites, why should anybody believe
they can manage the other issues that will crop up on a $9 billion
project?”
For more information, contact:
Chief Roland Willson, West Moberly First Nations: 250.783.0733
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Θυμοσαστε το γιατρο στη
Ζακυνθο που εχε βγαλει το μισο
νησι τυφλο με το αζημιωτο και
ας οδηγουσαν ταξι οι «τυφλοι»
Εδω στο Καναδα ποσοι δεν
βαφτηστηκαν «αντιστασιακοι»
και ας ηταν παιδακια τοτε για να
παρουν ψευτικα συνταξη απ τη
ψωροκωσταινα?
Γιώργος Γκέκας
Τα τελευταια χρονια ειδικα τα
επτα χρονια της κρισης στην
ελλαδα ακουμε συνεχεια για την
επιδημια της διαφθορας στην
Ελλαδα και αλλαχου.
Μα τι ειναι τελος παντων
πραγματικα διαφθορα;
Πολλοι το νοιωθουν, το
αντιλαμβανονται αλλ’ εχουν
δυσκολια να το προσδιορισουν
και να το εκφράσουν . Οι
περισσοτεροι σκεπτονται
διεφθαρμενους πολιτικους
που «κλεβουνε» οχι γιατι τους
επιασαν αλλα το περνουν
σαν δεδομενο και εξ ορισμου
οτι «οποιος εχει το μελι στα
δακτυλα του το γλυφει».
Θα καμνω μια προσπαθεια να
προσδιορίσω τη διαφθορα πιο
συγκεκριμενα.
Πρωτα απ’ ολα υπαρχει
η πολιτικη διαφθορα. Η
πολιτική διαφθορά αφορα
εκτροπή δημόσιων πόρων σε
ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδη
κοστολογειται ενα δημοσιο
εργο στα 20 εκατομυρια και
το τμολογεριο κοβεται σατ 40
εκκατομυρια για να πληρωθουν
με μιζες οι πολιτικοι που
αποφασησαν να δωσουν το
εργο σε ενα συγκεκριμενο
εργολαβο ο εργολαβος και
διαφοροι μεσαζοντες ετσι
ο φορολογουμενος με τους
φορος πληρωσε διπλη τιμη
επιβαρηνομενος το εξτρα κοστος
χωρις καμια ωφελεια.
Η Δωροδοκία ειναι ενα αλλο
προσωπο της διαφθορας
Χρησιμοποιείται ως μέσο
συναλλαγής οπου για να
διεκπαιρεώ μια δουλεια εστω
και αν πληρωνουμε ενα το
μισθο μου γι αυτο ζηταω
ενα παραπανισιο μπαξισι
Πολλες φορες λεγεται και
«γρηγοροσημο» γιατι ο
(Δημοσιος) υπαλληλος
αφηνει την υποθεση στο
συρταρι επιτηδες και δεν
την διεκπαιρεωνει ωστε ο
ενδιαφερομενος να στην
απελπησια του προσφερει τη
δωροδοκια απο μονος του . Η
δωροδικια μπορει επισης να
χρησιμοπιηθει να αποκτησει
κανεις παρανομα μια αδεια
οδηγησης χωρις να περασει το
τεστ (και οποον παρει ο χαρος)
ενα πιστοποιητικο ψευτικο
που δεν δικαιουται κλπ. Για
παραδειγμα ενας επιτετραμενος
γιατρος εκδιδει ενα
πιστοποιητικο αναπειριας χωρις
να ειναι αναπειρο το ατομο για
να παρει τη σχετικη συνταξη και
να πλουτησει ο γιατρος.

Υπαρχει και αστυνομικη
διαφθορα . Μεταχειριζονται
ενοχους με το ευκολο
γαντι,ευνοουν καποιους ισως
λευκους και κανουν τη ζωη
δυσκολη σε μαυρους . Βαζουν
μεσα αθωους που δεν τους πανε
η τους θεωρουν αντιπαλους
βαζοντας ναρκωτικα φερ
ειπειν στις αποσκευες του και
κατηγορωντας τους αργοτερα
οτι μετεφεραν ναρκωτικα ενω
κανουν σταβαματια η ειναι και
συνενοχοι με παρανομους .ι
Διαφθορα πολιτικων κόμματων .
Το κομματικο συμφερον προεχει
του Εθνικου συμφεροντος .
Ολα στο βωμο του πολιτικου
κερδους με υποκρισια και ψεμα
του ειδους «λευτα υπαρχουν»
παραπληροφορουν τους
ψηφοφορους . Επισης μπορει να
εκμεταλευοται τα προσωπικα
δεδομένα των ψηφοφόρων
με παραπλανητικα γκαλοπ να
παρασυρουν και να επηρεασουν
το εκλογικο αποτελεσμα)
Κατάχρηση και διαφθορα της
υπηρεσιας πληροφοριων να
κανταντησει παρανομα να
κατασκοπεύει πολιτες για «το
καλο του κρατους» . Υποκλοπη
τηλεφωνικων συνομιλιων κοριοι
και οχι μονο για κατασκοπους
και κακοποιους Ξερετε
βεβαια το τραγούδι του Γιαννη
Μηλιωκα «για το καλο μου» και
που μπορει να οδηγησει αυτη η
νοοτροπια «για το καλο μου».
Στο τελος Περνει στροφες
αναποδες το μυαλο σου.
Η διαφθορα επισης εχει να κανει
με τη χειραγώγηση των μέσων
ενημέρωσης. .
Οι δημιοσηογραφικοι
οργανισμοι και ατομικα
δημοσιογράφοι τα περνουν
για να γραψουν οτι τους λενε
οι υποβολεις τους για να
χειραγώγησουν την κοινή γνώμη
και να την κανουν ναπιστεψουν
σαν αληθεια το συμφερον
τους. Ειναι μεγαλο αστειο στην
Ελλαδα που σχεδον ολες οι
εφημεριδες εγραφαν κατω απ’
την επικεφαλιδα «ανεξαρτητη
Πρωινη( απογευματινη)
εφημερις. Ασυστολα οταν
ο καθενας ηξερε οτι η ταδε
εφημεριδα ηταν της αριστερας,
της δεξιας ή του κεντρου.
Η Τράπεζικη διαφθορα ειναι
μια ακομα μορφη διαφθορας.
Στη Ελλαδα πια οι τραπεζες
χρησμοποιηθηκαν σαν
υποκαταστηματα πολιτικων
κομματων που υπερδανειστηκαν
χωρις εγγυησεις .Ολα τα μεγαλα
κομματα στην Ελλαδα χρωστουν
τα μαλια της κεφαλης τους με
περιορισμενες προοπτικες να
τα ξεπληρωσουν. Υπερογκα
και αδικαιογητα δανεια σε

εκδοτικους οργανισμους
που αδυνατουν να τα
αποπλητρωσουν Παραδειγμα
ο Εκδοτικος οργανισμος
Λαμπρακη με τις γνωστες
εφημεριδες τα Νεα και το
Βημα. Φυσικα και οι υμετεροι
πιο προσφατα οι επιχειρησεις
Καλογριτσα που δανειστηκαν
απ’ τη τραπεζα Αττικης και την
χρησιμοποιησαν σαν δικη τους
Τραπεζα. Δάνεια που γινονται
σε κυβέρνηση και σημαντικούς
ανθρώπους που αρνουνται να το
κανουν με τους ιδιους ορους σε
απλούς πολίτες ειναι τραπεζικη
διαφθαρα.
Η διαφθορα περιλαμβανει και το
Οργανωμένο Έγκλημα οπου οι
Πολίτες ενεργούν παράνομα σε
μια συντονισμένη οργανωμένη
προσπάθεια να εκμεταλευθουν
προσωπικους η και εθνικους
πορους και ευκολο πλουτισμο
Επιχειρηματικη διαφθορα επισης
υπαρχει οταν επιχειρηματιες με
υποσχεσεις να δημιουργησουν
θεσεις εργασιας και επενδυσεις
απολαμβανουν φορολογικων
απαλλαγων και προνομιων σε
συνεργασία με διεφθαρμένςς
κυβερνήσεις και πολιτικά
κόμματα μεναντι ανταλαγματων.
Τις πιο πολλες φορες μολις
καρποθουν τους δημοσιους
πορους κλεινουν την επιχειρηση
πεταν στο δρομο τους
εργαζομενους και αποχωρουν με
τις βαλιτσες γεματες χρηματα
στο εξωτερικο.

Τελικα πρεπει να
αναγνωρισουμε και τη
Φοροδιαφυγή διαφθορα οταν
οι πολίτες στην ουσια κλέβουν
το κράτος. Στην Ελλαδα, η
φοροδιαφυγή ειναι τεραστια
γιατι ο Ελληνας επιτηδεύεται
να ξεγλυστρησει και να μη
πληρωσει τον αναλογουντα
φορο. Η φορδιαφυγή ειναι
ενα απ’ τα εθνικα σπορ των
Ελληνων γι αυτο κατω απο
δυο εκατομυρια Ελληνες
πληρωνουν φορο στην Ελλαδα
ενω οι «αδηλοι ποροι» αδηλωτα
εισιδηματα ειναι στην κορυφη.
Στη διαφθορά πρεπει να
προσθεσει κανεις το συναιτερο
της διαπλοκης. Η μια τρεφει
την αλλη και οι δυο μαζι το
συστημα. Η λέξη προέρχεται
από το ρήμα διαπλέκω το οποίο
κυριολεκτικά σημαίνει πλέκω
κάτι μαζί με κάτι άλλο. Στην
ουσια η διαπλοκή είναι ένα
δίκτυο συμφερόντων, συνήθως
αόρατο, τα μέλη του οποίου
προσπαθούν να συνεργαστούν
παράνομα για να αποκομίσουν
χρηματικά ή άλλα οφέλη
πολιτικά, επιχειτηματικα όσο
και άλλα πρόσωπα .
Η διαπλοκη δημιουργει ενα
σαπιο κύκλωμα που αλλοίωνει
την πολιτική οικονομικη ζωη
οπως και τη κλεπτουργεια της
χώρας.
Προσφατο παραδειγμα ειναι
το θέμα των τηλεοπτικών
αδειών οπου πολλα κανάλια

μέχρι τώρα λειτουργούν με
προσωρινές άδειες, κάτι που
και με απόφαση του ΣτΕ είναι
παράνομο . Η λειτουργία των
ΜΜΕ, εμπλεκεται στη διαπλοκή
γιατι αυτα που πρόσκεινται στο
ενα κομμα ή το αλλο επιτίθενται
σε πολιτικες και προτασεις
αναλογα πως εξυπηρετούνται οι
κρυφές ή και φανερές σχέσεις
με το πολιτικο συστήματα
Η διαπλοκή μπορεί να μην
ταυτίζεται με τη διαφθορά, αλλά
σχετίζεται πολύ στενά μαζί
της. Πρόκειται για εκφυλιστική
αλλοίωση του δημοκρατικού
μοντέλου μιας κοινωνιας που
οδηγεί στην μετάλλαξή του
σε αυτο που ο σοφος λαος
αποκαλει μπαχαλο. Ενώ δεν
υπάρχει ακριβής ορισμός,
της διαφθορας οπωσδηποτε
αναφέρεται στην παρανομη
και εξαρτημένη σχέση μεταξύ
πολιτικών υποκειμένων,
ιδιωτικών επιχειρήσεων,
δημόσιων οργανισμών και
ιδιωτικών για την αποκομηση
άμεσων και έμμεσων
ανταλλαγμάτων.
Εις την επομενη εβδομαδα τα
σπουδαια
Γιωργος Γκεκας
Αποψεις και σχολεια
ευπροσδεκτα στο
greek4all2017@gmail.com
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Σφυρίδα με μπάμιες, φρέσκια ντομάτα, θυμάρι και δυόσμο
Ο συνδυασμός ψαριού και μπάμιας αξεπέραστος, αν και σχετικά ασυνήθιστος. Η παραδοσιακή συνταγή κατάγεται
από την Κρήτη, όπου την κάνουν με ροφό. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας την προτιμούν με τσιπούρες. Το ωμό
ελαιόλαδο, στο τέλος, με τον φρέσκο δυόσμο κάνουν τη διαφορά.

Ζυμαρικά με γαρίδες και ντομάτες ψητές

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για 4 άτομα)

Συνταγή: Μάκης Γεωργιάδης, Eπιμέλεια- food styling
MIME.COM, Φωτογραφία Γιώργος Δρακόπουλος
Υλικά για 4 άτομα
Προετοιμασία 15 λεπτά
Μαγείρεμα 20 λεπτά

Για τις μπάμιες
•
1 κιλό μπάμιες
•
50 ml ελαιόλαδο
•
60 ml ξίδι
Για το ψάρι
•
4 φέτες σφυρίδας περίπου 250 γρ. η μία
•
1 κιλό ντομάτες ξεφλουδισμένες και κομμένες σε κύβους 1
•
350 γρ. κρεμμύδια, κομμένα σε ψιλά καρέ
•
100 ml λευκό, ξηρό κρασί
•
1 - 2 σκελίδες σκόρδου ολόκληρες (ή όσο σκόρδο μάς αρέσει)
•
1 φύλλο δάφνης
•
1 κουτ. σούπας θυμάρι ξερό, τριμμένο
•
200 ml ελαιόλαδο
•
τα φύλλα από 1/2 ματσάκι δυόσμο, ψιλοκομμένα
•
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Υλικά
-500 γρ. λινγκουίνι
-αλάτι χοντρό
Για τη σάλτσα
-6 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-16 γαρίδες Nο 2, χωρίς το κέλυφος
-2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
-10 φύλλα βασιλικό πλατύφυλλο, ψιλοκομμένο
-50 ml κρασί λευκό ξηρό
-1 κουτ. σούπας ζάχαρη
-2 λεμόνια (τον χυμό και το ξύσμα τους)
-3 ντομάτες κομμένες στα τέσσερα
-αλάτι χοντρό
-πιπέρι πράσινο φρεσκοτριμμένο
Εκτέλεση
Για να κάνουμε τις ψητές ντομάτες τις κόβουμε σε τέταρτα τις
ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο, χοντρό αλάτι και ψήνουμε σε
δυνατό φούρνο στους 200οC για 15 λεπτά περίπου. Προσοχή να
μη στεγνώσουν εντελώς, για να κρατήσουν τους χυμούς τους.
Βράζουμε τα ζυμαρικά σε νερό που έχουμε προσθέσει 2 κουταλιές
χοντρό αλάτι για 8-10 λεπτά. Τα στραγγίζουμε.
Για να ετοιμάσουμε τη σάλτσα: Ρίχνουμε σε βαθύ τηγάνι το
ελαιόλαδο και σοτάρουμε μαζί το σκόρδο με τις γαρίδες για 2 λεπτά.
Στη συνέχεια, σβήνουμε με το κρασί και τον χυμό λεμονιού. Μόλις
εξατμιστεί το αλκοόλ προσθέτουμε τη ζάχαρη, το ξύσμα λεμονιού,
τον βασιλικό και βράζουμε τη σάλτσα περίπου 10 λεπτά. Λίγο πριν
το τέλος προσθέτουμε τις ντομάτες, τα ζυμαρικά, (σιγά σιγά) μαζί
με λίγο από το νερό που έβρασαν. Σερβίρουμε με τριμμένο πράσινο
πιπέρι.
Tip: Ετοιμάζουμε τις ντομάτες 1 ώρα πριν τις
χρησιμοποιήσουμε.

εκ.

Διαδικασία
Μπάμιες: Πλένουμε τις μπάμιες και τις στραγγίζουμε. Τις καθαρίζουμε με ένα κοφτερό μαχαιράκι «ξεφλουδίζοντας»
το κοτσανάκι γύρω-γύρω, αφήνοντας έναν κώνο, χωρίς να ανοίξουμε τρύπα προς το εσωτερικό και τα σπόρια, για
να μη διαλυθεί ο καρπός.
Ζεσταίνουμε σε μια φαρδιά κατσαρόλα το λάδι και σοτάρουμε τις μπάμιες για 5 λεπτά, ανακατεύοντας απαλά
με μια ξύλινη κουτάλα, για να μη διαλυθούν. Ρίχνουμε το ξίδι και αφήνουμε περίπου 3 λεπτά, να εξατμιστεί.
Αποσύρουμε από τη φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τη βλέννα που βγάζουν οι μπάμιες.
Σφυρίδα με μπάμιες: Σε μια φαρδιά κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι με 150 ml από το ελαιόλαδο σε μέτρια
φωτιά για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει και να γλυκάνει. Προσθέτουμε την ντομάτα, αλατοπίπερο και
σιγοψήνουμε για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190° C.
Σε μια γάστρα τακτοποιούμε τις μπάμιες και τις αλατοπιπερώνουμε. Αλατίζουμε τις φέτες ψαριού καλά και τις
βάζουμε ανάμεσα στις μπάμιες. Ρίχνουμε ομοιόμορφα τη σάλτσα ντομάτας, το σκόρδο, τη δάφνη και το θυμάρι.
Σκεπάζουμε τη γάστρα και ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά ή μέχρι να γίνει το ψάρι.
Ξεφουρνίζουμε, ανοίγουμε προσεκτικά το καπάκι, για να μην καούμε, και ρίχνουμε το δυόσμο και το υπόλοιπο
ελαιόλαδο. Κλείνουμε με το καπάκι και αφήνουμε το φαγητό για 20 λεπτά, να «ξεκουραστεί».
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ

Παστιτσ(ι)άδα

Προετοιμασία: περίπου 20΄, Μαγείρεμα: 1 - 2 ώρες

Πολίτικο μοσχαράκι με πατάτες
ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ
Μέτριας δυσκολίας / Προετοιμασία: 20΄, Αναμονή: 1 ώρα
Μαγείρεμα: 1 ώρα + 20΄
Υλικά (για 4 άτομα)
•
800 γρ. μοσχάρι, ποντίκι, σε κύβους 4-5 εκ.
•
1.200 γρ. πατάτες, σε κυβάκια 3-4 εκ.
•
5 ντομάτες ώριμες, τριμμένες
•
2 ξερά κρεμμύδια, τριμμένα
•
2 πιπεριές κέρατο,
ψιλοκομμένες
•
2 κουτ. σούπας ρίγανη ξερή
•
80 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
λίγο λάδι για το τηγάνισμα

Διαδικασία
Αφήνουμε το κρέας σε μπολ με κρύο νερό για 1 ώρα, για να βγάλει
το αίμα του. Το στραγγίζουμε και το βάζουμε σε μια αντικολλητική
κατσαρόλα. Το ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 2-3 λεπτά,
μέχρι να εξατμιστούν όλα τα υγρά που θα βγάλει. Στην αρχή θα
φαίνεται ότι κολλάει, αλλά μετά τα 2 λεπτά θα ξεκολλήσει εύκολα.

Στα «αστικά» κέντρα του νησιού το έφτιαχναν με μοσχάρι, ενώ στις αγροτικές περιοχές με κόκορα ή κοτόπουλο,
αλανιάρικα, που αφθονούσαν. Για να αναδειχτεί η νοστιμιά του πιάτου, επιλέγουμε κόκορα (σε καλά κρεοπωλεία
και συνήθως κατόπιν παραγγελίας), ή έστω βιολογικό κοτόπουλο.
Υλικά (για 6 - 8 άτομα)
•
1 κόκορας, βάρους 3 - 3½ κιλών (ζητάμε από τον κρεοπώλη να τον κόψει σε 8 - 10 κομμάτια-μερίδες Αν
δεν βρούμε κόκορα, επιλέγουμε ένα μεγάλο κοτόπουλο, κατά προτίμηση βιολογικό, κομμένο σε 6 - 8 κομμάτια)
•
100 ml ελαιόλαδο (ή, παραδοσιακά, 100 γρ. βούτυρο Κερκύρας) + 50 ml επιπλέον, για το σερβίρισμα
•
2 μεγάλα, ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε μικρά καρέ
•
2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
•
1 κουτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά, σε σκόνη
•
1 κοφτό κουτ. γλυκού μείγμα μπαχαρικών «σπετσιερικό» (μείγμα από ίση ποσότητα σε κανέλα, γαρίφαλο,
μοσχοκάρυδο, δάφνη, μπαχάρι και κύμινο, όλα πολύ καλά τριμμένα σε σκόνη )
•
2 κουτ. σούπας ξίδι από κόκκινο κρασί
•
500 ml κόκκινο ξηρό κρασί
•
1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
•
600 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες
•
1 κουτ. σούπας ντοματοπελτές
•
ξύσμα από 1/2 ακέρωτο και κατά προτίμηση βιολογικό
πορτοκάλι
•
500 γρ. μακαρόνια χοντρά, για παστίτσιο, με τρύπα στη μέση
•
το πράσινο μέρος από 4 - 5 μικρά
και
λεπτά φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
200 γρ. κεφαλογραβιέρα, τριμμένη
Διαδικασία
Σε μια όσο πιο φαρδιά και μεγάλη κατσαρόλα διαθέτουμε ζεσταίνουμε τα 100 ml ελαιόλαδο (ή τα 100 γρ. βούτυρο
Κερκύρας) σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα κομμάτια του κόκορα (σε δόσεις), για 3 - 4 λεπτά από κάθε πλευρά,
μέχρι να ροδοκοκκινίσουν ομοιόμορφα.

Προσθέτουμε το λάδι και σοτάρουμε για 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσει
από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε
για άλλα 2-3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Ρίχνουμε τόσο νερό
ώστε ίσα να καλύπτει τα κομμάτια του κρέατος, σκεπάζουμε την
κατσαρόλα με το καπάκι και μαγειρεύουμε για 45 λεπτά, μέχρι να
μισομαλακώσει το κρέας.

Βγάζουμε τα κομμάτια με τρυπητή κουτάλα και τα βάζουμε σε μια φαρδιά πιατέλα. Πετάμε τη μισή ποσότητα από
το ελαιόλαδο που έμεινε στην κατσαρόλα και στην υπόλοιπη ποσότητα σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 2 - 3 λεπτά,
μέχρι να μαραθούν.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ρίχνουμε τόσο λάδι ώστε να καλύψει το 1/4
του σκεύους και το ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά. Τηγανίζουμε τις
πατάτες για 4-5 λεπτά (αν χρειάζεται, σε δόσεις), μέχρι να ροδίσουν
ελαφρώς. Τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα σκεύος.

Αφήνουμε τα υλικά να πάρουν μια βράση, ξαφρίζουμε το υγρό για 4 - 5 λεπτά και βάζουμε ξανά στην κατσαρόλα
τα κομμάτια του κόκκορα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε το φαγητό
για 1 - 2 ώρες, ανάλογα με το πουλερικό που έχουμε επιλέξει: ο χωριάτικος, «αλανιάρης» κόκορας θα χρειαστεί
σχεδόν 2 ώρες (τα μπούτια του ίσως χρειαστούν ακόμη και 30 λεπτά περισσότερο μαγείρεμα από το στήθος,
οπότε ελέγχουμε το στήθος και το βγάζουμε νωρίτερα), ο αγοραστός κόκορας περίπου 1½ ώρα, το βιολογικό ή το
χωριάτικο κοτόπουλο 1 - 1½ ώρα και το συμβατικό κοτόπουλο 45 - 50 λεπτά. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε κατά το
μαγείρεμα λίγο καυτό νερό.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κρέας τις πατάτες, τις ντομάτες,
τις πιπεριές, το αλατοπίπερο και τη 1 κουτ. σούπας ρίγανη,
ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για άλλα 15-20 λεπτά, μέχρι
να μαλακώσει το κρέας και οι πατάτες και να δέσει η σάλτσα.
Αποσύρουμε και πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη ρίγανη.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Στη συνέχεια ρίχνουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να σκορπίσει το άρωμά του, χωρίς
να ροδίσει γιατί θα πικρίσει. Προσθέτουμε την πάπρικα και το «σπετσιερικό» και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για
1 - 2 λεπτά ακόμα, ανακατεύοντας. Σβήνουμε με το ξίδι, ανακατεύουμε και, όταν εξατμιστεί, ρίχνουμε το κρασί, τη
ζάχαρη, τις τριμμένες ντομάτες, τον πελτέ και το ξύσμα πορτοκαλιού.

Στο μεταξύ, βράζουμε τα μακαρόνια σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα
στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τον κόκορα. Προσθέτουμε τα 50 ml ελαιόλαδο, τα φρέσκα
κρεμμυδάκια και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε απαλά. Σερβίρουμε τον κόκορα σε πιάτα με τα μακαρόνια και
σάλτσα και πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Statement by the Prime Minister of
Canada on accomplishments made by
the Government of Canada since January 2017
Ottawa, Ontario - June 22, 2017
The Prime Minister, Justin
Trudeau, issued the following
statement today to highlight
some of the accomplishments
made by the Government of
Canada since January 2017:
“Last year, we raised taxes on
the wealthiest one per cent so we
could cut taxes for the middle
class. We put more money in the
pockets of nine out of ten fam-

ilies through the Canada Child
Benefit, and strengthened the
Canada Pension Plan so more
Canadians can achieve a strong,
secure, and stable retirement.
In 2017, we have built on these
accomplishments, and taken
further steps to create good, middle class jobs while growing the
economy over the long term.
“Between February and June, I
signed agreements with the lead-

Celebrating Canadian
Multiculturalism Day
Ottawa -- Almost 15 years ago (Nov 13, 2002), by Royal Proclamation, the Government of Canada declared June 27 of each year,
as Canadian Multiculturalism Day on which date we recognize and
acknowledge Canada’s rich diversity and the significant contribution
ethnocultural communities have made and continue to make in shaping and enriching our great country, Canada.
Canada has indeed come a long way since Confederation in 1867.
In this sesquicentennial year, Canadians from coast to coast to coast
celebrate their past 150 years of accomplishments and with passion
look towards nourishing Canada’s great future. Multiculturalism has
and continues to play a very important role not only in the realization
of these accomplishments but in the building of a stronger, better and
more united Canada, said Dominic Campione, President.
In this historical year 2017, Mr. Campione is mindful of the following words stated by the late Father of Multiculturalism, Senator
Paul Yuzyk, in his Maiden Speech, in the Senate in 1964, “ Canada’s
future and greatness will depend not so much upon the exploitation
of her natural resources as upon proper development of her human
resources, both of which we have in variety. If we succeed, and we
are well on the road to succeeding, to evolve the pattern of unity in
continuing diversity through application of the principle of Confederation and compromise, this will serve as precedent for other states
in the world having similar population and cultural problems. It will
be Canada’s contribution to the world. I shall venture to go farther.
In Canada we have the world in miniature. World peace and order
could be achieved if the principles of unity in continuing diversity,
brotherhood, compromise and the recognition of freedom and dignity of individuals and nations are honestly applied”. - Senator Paul
Yuzyk (1913-1986)
Driving this year’s celebration of Canada’s 150th, let us all together
embrace Canada’s multiculturalism and make Canada a beacon of
same and the instrument of world peace.
Happy Multiculturalism Day!

ers of Inuit Tapiriit Kanatami,
the Assembly of First Nations,
and the Métis National Council,
establishing a process to advance
shared priorities for Inuit, First
Nations, and the Métis Nation.
“In February, I welcomed the
European Parliament’s approval
of the Comprehensive Economic
and Trade Agreement (CETA)
between Canada and the European Union. CETA is a gold-standard agreement that will give
consumers more choice, make
it easier and less costly for businesses to compete, and create
good, middle class jobs on both
sides of the Atlantic.
“In March, Minister Morneau tabled one of the most
forward-looking budgets in
Canada’s history. With its strong
focus on innovation and skills,
Budget 2017 prepares Canadians
for the changing economy and
secures Canada’s place as a hub
of innovation.
“Budget 2017 makes significant
investments in public transit
systems, which will result in
shorter commute times, less air
pollution, and more efficient,
better integrated transit. It also
invests $11.2 billion in affordable housing to make sure all
families have access to a safe
and affordable place to live.
Budget 2017 is the first federal budget ever to include a
gender-based statement, which
looks at the ways our policies
and investments affect women
and men differently.
“In April, we introduced a bill to
legalize, strictly regulate, and restrict access to cannabis no later
than July 2018. Our legislation
will, for the first time, make it a
specific criminal offence to sell
cannabis to a minor and create
significant penalties for those
who engage young Canadians in
cannabis-related offences.
“In May, we unveiled tax relief
measures for deployed Canadian
Armed Forces personnel and
police officers. We also introduced Bill C-48, the Oil Tanker

Moratorium Act, and kept our
promise to put a moratorium
on crude oil tanker shipping on
British Columbia’s north coast.
At the end of the month, we
announced that Canada will host
the 2018 G7 Summit in Charlevoix, Quebec.
“On June 6, Minister Freeland
outlined a new foreign policy
for Canada, and underscored our
commitment to a rules-based
international order, progressive
trade policies, gender equality,
and fighting climate change.
The next day, Minister Sajjan
unveiled Canada’s new defence
policy, which establishes a credible, realistic, and funded strategy
for our military and, most importantly, will deliver the standard
of service and care our women
and men in uniform deserve.
“A few days later, Minister
Bibeau launched Canada’s new
Feminist International Assistance Policy. This vision focuses
Canada’s international assistance
on the empowerment of women
and girls, and positions Canada
as a leader on gender equality
in aid programming. Minister
Duclos also announced the
Multilateral Early Learning and
Child Care Framework, which
will ensure more Canadian families have access to affordable,
high-quality, and inclusive child
care.
“This month, we announced that
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we will introduce legislation
to make it possible to erase the
convictions for Canadians who
were found guilty of consensual
sexual activity with a same sex
partner under historical, unjust
laws. Three important pieces of
government legislation passed
Parliament: Bill C-4, which
restores a fair and balanced
approach to labour relations; Bill
C-6, which ends second-class
citizenship and makes it easier
for hardworking immigrants to
become citizens; and Bill C-16,
which ensures the full protection
of transgender people across
Canada.
“Earlier this week, Minister
Goodale tabled legislation to
create a new National Security
and Intelligence Review Agency
and introduce changes to Bill
C-51, which will strengthen
security and better protect Canadians’ rights.
“We have made real progress
in helping the middle class and
those working hard to join it.
Since December 2015, Canada’s
unemployment rate has dropped
from 7.1 per cent to 6.6 per cent.
In the last year, the Canadian economy has created over
300,000 new jobs. We still have
plenty of work to do, but as we
get ready to celebrate the 150th
anniversary of Confederation, I
am confident that Canada’s best
days lie ahead.”

Greece on target to return
to markets, exit bailout say
lenders
Representatives of Greece’s rescue creditors say the country is on
target to regain access to bond markets by the end of the year and
exit the bailout program next summer.
Officials from the European Commission, European Central Bank,
and a eurozone rescue fund said a major round of austerity cuts and
reforms approved by Greece’s parliament several weeks ago provided the country a “real opportunity” for the country public finances to
recover.
The officials spoke at a conference at the luxury seaside resort of
Lagonissi near Athens on Wednesday.
Greek bond yields have tumbled since the latest cuts were passed,
a sign of greater investor confidence in the country, and the government reached an agreement with creditors to restart loan installments.
[AP]
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

PARACYCLING Κρίσιμη Γ.Σ. για το μέλλον της ΕΠΟ
RACE ADDED
Γράφει ιστορία η Εθνική TO 2017 TOUR
γυναικών - Για πρώτη φορά DE DELTA
ΘΑΝΟΣ ΜΠΛΟΥΝΑΣ

προκρίθηκε στα ημιτελικά
του Ευρωμπάσκετ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

Event takes place during Ladner
Criterium on July 8
Delta, BC – Tour de Delta organizers are pleased to announce
that a road paracycling race will
be held at the Ladner Criterium
on Saturday, July 8.
“It is really exciting to be
working with Cycling Canada
and Cycling BC to host the first
paracycling event during BC
Superweek,” said Series Director
Mark Ernsting. “We hope this is
the start of a fantastic new event
that will grow as all the other
events have over the years.”

Το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ έγραψε ιστορία στο
ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ της Τσεχίας, με την θριαμβευτική νίκη της
Εθνικής ομάδας, κόντρα στην Τουρκία (84-55) και την πρόκριση
στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Για πρώτη φορά στην
ιστορία της, η Εθνική Γυναικών που λειτουργεί, διαχρονικά, στην
“σκιά” του ανδρικού και δεν χαίρει του φίλαθλου ενδιαφέροντος,
εξασφάλισε την 4η θέση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα
είναι η υψηλότερη (5η θέση στο ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ του 2009),
καθώς και την συμμετοχή της στο επόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό, την νικήτρια
του αγώνα Γαλλίας-Σλοβακίας. “Τσιμπήστε μας να καταλάβουμε
ότι δεν ονειρευόμαστε”! φώναζε η Ελεάνα Χρηστινάκη για την
μεγαλύτερη στιγμή της Εθνικής Γυναικών στην Πράγα και ενώ όλες
οι διεθνείς παίκτριες, ο τεχνικός τους, Κώστας Κεραμιδάς και οι
συνεργάτες του, Ελένη Καφαντάρη και Αγγελος Τσίκληρας, χόρεψαν
συρτάκι στο κέντρο του γηπέδου, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν
και οι παίκτες της Εθνικής Ανδρών για να γιορτάσουν μεγάλες
επιτυχίες τους. Η τελική διαφορά των 29 πόντων απεικονίζει
απόλυτα την καθολική υπεροχή της ελληνικής ομάδας κόντρα στην
τουρκική, η οποία προηγήθηκε 15-10 στην πρώτη περίοδο και
με 22-12 στο 12’, αλλά η συνέχεια ανήκε στο αντιπροσωπευτικό
συγκρότημα.
Η Μάλτση που είχε αρχίσει νευρικά και άστοχα το παιχνίδι, έκατσε
στον πάγκο και η Λολίτα Λύμουρα που την αντικατέστησε, έδωσε
ρεσιτάλ οργάνωσης του παιχνιδιού, διαβάζοντας την τουρκική
άμυνα. Η εμπειρία της Λύμουρα πρόσφερε ηρεμία στις συμπαίκτριες
της, ενώ οι 10 ασίστ που μοίρασε φανερώνουν την αποτελεσματική
δημιουργία της. Η Εθνική σημείωσε επιμέρους σκορ 26-15 και
αγγίζοντας σχεδόν το “άριστα” στην εφαρμογή της άμυνας “ζώνης”
(ματς απ), απέκλεισε την επικίνδυνη, νατουραλιζέ σέντερ της
Τουρκίας, Χόλινσγουορθ από τις συμπαίκτριες της.
Η ελληνική ομάδα διέλυσε την ομάδα της γείτονος χώρας στο 3ο
δεκάλεπτο και έδωσε ρεσιτάλ στην τελευταία περίοδο. Η τελευταία
αναλαμπή της Τουρκίας, ήρθε στο 26’, όταν και μείωσε μέχρι τους
9 πόντους (39-48), ενώ η ελληνική “απάντηση” ήταν ακαριαία και
με πόντους από τις παίκτριες του πάγκου, η διαφορά εκτοξεύτηκε
στους 17 πόντους (40-57). “Είμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες
της Ευρώπης και το αξίζουμε απόλυτα.
Δεν σταματάμε, όμως, εδώ. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά όταν φτάνεις
στα ημιτελικά, δεν στοχεύεις στην τέταρτη θέση, αλλά στην
κατάκτηση ενός μεταλλίου. Ευχαριστώ όλες τις συμπαίκτριες μου
που μου έδωσαν την ευκαιρία να παίξω σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα,
την επόμενη χρονιά και σε ηλικία 40 ετών” δήλωσε η αρχηγός της
Εθνικής Γυναικών, Εβίνα Μάλτση που πέτυχε ντάμπλ-νταμπλ με 26
πόντους και 10 ριμπάουντ.
ΕΛΛΑΔΑ: Σταμολάμπρου 6 (2), Σταμάτη, Λύμουρα 7 (1),
Σπυριδοπούλου 3 (1), Μάλτση 26 (3), Νικολοπούλου 4, Σωτηρίου 3
(1), Κοσμά, Σπανού 11, Καλτσίδου 10 (2), Χρηστινάκη 9 (1).
ΤΟΥΡΚΙΑ: Μπίλικιτς 2, Τσόρα 1, Τσακίρ 11, Ντεμιρμέν, Τσαγκλάρ
6, Αλμπέν 10, Τσανίτεθ 3, Χόλινσγουορθ 15, Ουνέρ, Σενιουρέκ 1,
Κοκσάλ 6.

The race takes place on the same
course as the pro races and starts
at 4 pm. It’s free to register
and is completely open for
cycling, hand-cycling, tricycle
and tandem bikes. Registration
is available for the paracycling
race by emailing dlacroix@
delta.ca or visiting http://www.
bcsuperweek.ca
“We are both honoured and
excited by the inclusion of a
paracycling event at BC Superweek. This event will showcase
an amazing display of courage
and athleticism,” said Cycling
Canada Cyclisme President John
Tolkamp.
BC Superweek is Canada’s
biggest professional road cycling
series and features more than
$135,000 in prize money with
nine races over ten days. BC
Superweek runs from July 7 –
16this summer and is made up
of the Tour de Delta (July 7 – 9),
New West Grand Prix (July 11),
Global Relay Gastown Grand
Prix (July 12), Giro di Burnaby
presented by Appia Development (July 13), PoCo Grand Prix
presented by Dominion Lending
Centres (July 14), and Steve
Nash Fitness World presents
Tour de White Rock (July 15 –
16).

Παρουσία εκπροσώπων των FIFA και UEFA διεξάγεται σήμερα η
Γ.Σ. της ΕΠΟ, στην οποία θα τεθούν προς ψήφιση οι αλλαγές που
προτείνονται για το νέο καταστατικό. Η ψήφιση των αλλαγών στο
καταστατικό αποτελεί προϋπόθεση, όπως έχει επανειλημμένως πει
ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γ. Βασιλειάδης, ώστε η κυβέρνηση να
νομοθετήσει και να ανοίξει τον δρόμο για εκλογές στην ομοσπονδία
εντός Ιουλίου.
«Αγκάθι» αποτελεί η διάταξη που αφορά τα κωλύματα παραγόντων.
Η πρόταση της FIFA προς τη Γ.Σ. της ΕΠΟ είναι να υιοθετηθεί
αυτούσια η διάταξη που υπάρχει στον αθλητικό νόμο από το 2001
και, μεταξύ άλλων, προβλέπει την έκπτωση όσων παραπέμπονται
σε δίκη για κακούργημα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα. Ομως,
επειδή αρκετοί τέως πρόεδροι ΕΠΣ, μέλη του τελευταίου Δ.Σ. όπως
και ο τέως πρόεδρος της ΕΠΟ, εξέπεσαν λόγω αυτής της διάταξης
για την υπόθεση της «κάρτας υγείας» και επειδή κινδυνεύουν
κι άλλοι εφόσον παραπεμφθούν σε δίκη για την υπόθεση της
«εγκληματικής οργάνωσης» στο ποδόσφαιρο, υπάρχει τάση
καταψήφισής της από αριθμό Ενώσεων ικανό να την μπλοκάρει.
Εφόσον συμβεί αυτό, παραμένει άγνωστη η στάση που θα
κρατήσουν FIFA, UEFA αλλά και ο υφυπουργός Αθλητισμού.
FIFA και UEFA είχαν, κατά την προηγούμενη παρουσία τους στην
Αθήνα πριν από λίγες εβδομάδες, προειδοποιήσει για «Grexit»
σε περίπτωση καταψήφισης των προτεινόμενων αλλαγών στο
καταστατικό.
Κατά τα λοιπά, θα προταθούν προς ψήφιση α) η μείωση του
εκλογικού σώματος, αφού τα μέλη της Γ.Σ. από 181 μειώνονται σε
71. Κάθε ΕΠΣ θα έχει μία ψήφο, από τρεις που έχει σήμερα και μία
ψήφο θα έχει κάθε ΠΑΕ της Σούπερ Λιγκ, β) η μείωση του αριθμού
των μελών της Ε.Ε. από 21 σε 17, με πέντε μέλη να προέρχονται από
το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και γ) η δημιουργία της Επιτροπής
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία θα έχει μεν εισηγητικό
χαρακτήρα αλλά από την άλλη η Ε.Ε. της ΕΠΟ θα πρέπει να τη
συμβουλεύεται για οποιαδήποτε θέμα σε σχέση με το επαγγελματικό
ποδόσφαιρο.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο κόκκινο» ο υφυπουργός
Αθλητισμού δήλωσε σχετικά με την ΕΠΟ: «Υπάρχει μια εξαιρετική
συνεργασία με τη FIFA και την UEFA, έχουν κατανοήσει τα
προβλήματα και βρισκόμαστε όλοι από την ίδια πλευρά. Ερχεται
ένα αναθεωρημένο καταστατικό που είναι έργο της προσωρινής
διοικούσας επιτροπής και κυρίως της FIFA και της UEFA. Εφόσον
αυτό αναγνωριστεί και πλέον υπάρχει ένα καταστατικό με το οποίο η
ποδοσφαιρική ομοσπονδία λειτουργεί σε καθεστώς νομιμότητας, με
διαφάνεια, με όρους χρηστής διοίκησης και ορθής διακυβέρνησης,
τότε προφανώς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην επόμενη
μέρα, να λειτουργήσει κανονικά η ομοσπονδία, να γίνουν
εκλογές...».
Πηγή : Η Καθημερινή (30-06-17)

Σε ελληνικά νερά «ανοίγει πανιά» η διεθνής ιστιοπλοΐα
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Στην Ελλάδα θα χτυπάει η «καρδιά» πολλών διεθνών ιστιοπλοϊκών
διοργανώσεων τον μήνα Ιούλιο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα παγκόσμια
πρωταθλήματα της κατηγορίας 470 που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από
τις 10 έως τις 15 Ιουλίου. Εκεί «οικοδεσπότες» θα είναι οι ολυμπιονίκες μας
Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής, οι οποίοι συγκαταλέγονται ανάμεσα στα
φαβορί.
Ηδη στη «Νύμφη του Θερμαϊκού» βρίσκονται δεκάδες ιστιοπλόοι από διάφορες χώρες του κόσμου, οι οποίοι
πραγματοποιούν καθημερινές προπονήσεις προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα τον στίβο. «Εχουμε καλές καιρικές
συνθήκες με ιδανικό για ιστιοπλοΐα αέρα. Οι ξένοι έχουν ενθουσιαστεί», δήλωσε στην «Κ» ο Νίκος Δρούγκας,
προπονητής των πρωταθλητριών Ευρώπης Αφροδίτης Ζέγκερς και Αναλούς Βανβέιν.
Εκτός, όμως, από τα παγκόσμια των 470, από τις 22 έως τις 30 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί και τα ευρωπαϊκά
των 420. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Φάληρο.
Ο Ιούλιος περιλαμβάνει και δύο διεθνείς αγώνες με μεγάλα σκάφη, σε Ιόνιο και Αιγαίο. Από τις 3 έως τις 8 Ιουλίου
θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα (Κέρκυρα) η διοργάνωση για τα «Maxi 72» (σκάφη με μέγεθος
από 18,7 έως 21,9 μ.). Ο δεύτερος αγώνας είναι το θρυλικό «Ράλι Αιγαίου», το οποίο θα διεξαχθεί για 54η φορά (1422 Ιουλίου).
Πηγή : Η Καθημερινή (29-06-17)

Το Συμβούλιο Επικρατείας
βάζει τέλος στο καθεστώς
ασυδοσίας της εκάστοτε
εξουσίας
Πέμπτη 29/06/2017 (Πηγή: kontranews.gr
ΣΤΗΝ ιστορική της διαδρομή, η Δεξιά, είχε ανάγει σε στρατηγική
επιλογή τις καθεστωτικές πρακτικές. Κυβερνούσε πάντα με το
χωροφύλακα και τον εφοριακό.
ΟΠΟΙΟΙ επιχειρηματίες ήταν ανεπιθύμητοι και δεν είχαν σχέση με
το σύστημα καταστρέφονταν στην κυριολεξία, μετά από στημένους
ελέγχους εφοριακών και από την επιβολή οικονομικής ασφυξίας,
από το ελεγχόμενο ολοκληρωτικά τραπεζικό σύστημα.
ΑΚΟΜΑ και μετά τη μεταπολίτευση ο Κ. Καραμανλής,
χρησιμοποίησε τις ίδιες μεθόδους. Για να εκδικηθεί τον Ανδρεάδη
που του είχε πετάξει τα πράγματα έξω από το σπίτι της Καρνεάδου,
ο Κ. Καραμανλής του έστειλε την εφορία και μέσα σε δέκα
μέρες του πήρε τις τράπεζες, τα ναυπηγεία και μια σειρά άλλων
επιχειρήσεων.
ΜΕ την καθεστωτική αυτή πρακτική έστειλε το μήνυμα σε
όλους τους επιχειρηματίες, ότι το γκουβέρνο κάνει ό,τι θέλει και
καταστρέψει όποιον θέλει όσο ισχυρός και αν είναι.
ΤΗΝ ίδια συνταγή ακολούθησε και ο Ανδρέας Παπανδρέου
απέναντι σε επιχειρηματίες που θεωρούσε εχθρικούς απέναντι
στο σύστημα. Χαρακτηριστική στην κατεύθυνση αυτή, είναι
η περίπτωση με την ΑΓΕΤ Ηρακλής, οι ιδιοκτήτες της οποίας
αναγκάστηκαν να φύγουν νύχτα από την Ελλάδα.
ΓΙΑ δεκαετίες ολόκληρες επιχειρηματίες και πολίτες βρίσκονταν
σε καθεστώς ομηρίας από τις ιδιότυπες πολιτικές μαφίες και από
διάφορους εκβιαστές που κατείχαν νευραλγικές θέσεις σε εφορίες
και το ΣΔΟΕ.
Η ΕΞΟΥΣΙΑ έκανε επίδειξη ισχύος, χρησιμοποιώντας τα
κομματόσκυλα που είχε τοποθετήσει σε εφορίες και το ΣΔΟΕ και
κάποιοι πλούτιζαν παίρνοντας μίζες από επιχειρηματίες και απλούς
πολίτες για να τους παρέχουν προστασία.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ η κοινωνία ήταν υποταγμένη σε ένα παρακρατικό
σύστημα, το οποίο έθετε επιχειρηματίες και απλούς πολίτες σε
κατάσταση ομηρίας.
ΑΥΤΗ η φαύλη κατάσταση που παραπέμπει σε χώρες τύπου
Κολομβίας, τέλειωσε οριστικά και αμετάκλητα με την ιστορική
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Δικαστήριο βάζει οριστικό τέλος στις κρατικές
και παρακρατικές συμμορίες και σε ένα ολόκληρο σύστημα που
πλούτιζε από τους εκβιασμούς.
ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιχειρηματίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από
τις πρακτικές της κομματικής μαφίας που έλεγχε το ΣΔΟΕ και τις
εφορίες.
ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε κλείσιμο γιατί οι
ιδιοκτήτες τους δεν λάδωσαν κυβερνητικούς αξιωματούχους και
επίορκους υπαλλήλους.
ΧΙΛΙΑΔΕΣ είναι οι καταθέσεις στο εξωτερικό των ανθρώπων
του συστήματος που έστηναν τα κόλπα στις νευραλγικές αυτές
υπηρεσίες. Γέμισε η Ελλάδα με βίλες των μεσαζόντων και των
επίορκων εφοριακών.
ΤΩΡΑ, επιτέλους, η Δικαιοσύνη αποφάσισε ομόφωνα να εφαρμόσει
το Σύνταγμα και να επιβάλλει τη νομιμότητα. Το κράτος δεν μπορεί
να δημιουργεί πλέον συνθήκες ομηρίας για τον μισό πληθυσμό.
ΟΙ ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις
υποθέσεις σε εύλογο χρόνο για να σταματήσει επιτέλους αυτό το
αλισβερίσι. Αν το κράτος είναι ανίκανο να κάνει ελέγχους και να
μαζέψει φόρους, τότε η ευθύνη ανήκει σε αυτούς που κυβερνούν και
στις αρμόδιες υπηρεσίες.
ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να κρατάει ομήρους για μια ολόκληρη ζωή,
επιχειρηματίες και πολίτες. Γιατί, ευτυχώς, στην Ελλάδα υπάρχει
Δικαιοσύνη και αυτό το απέδειξαν οι δικαστές του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με την ομόφωνη απόφασή τους που βάζει τέλος στο
φαύλο καθεστώς και στην ασυδοσία της εκάστοτε εξουσίας.
«Κ»
Αρθρογράφος
Γιώργος Α. Κουρής
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
At the Library
A man was looking for a place
to sit in a crowded university
library.
He asked a girl: “Do you mind if
I sit beside you?”
The girl replied, in a loud voice
“NO, I DON’T WANT TO
SPEND THE NIGHT WITH
YOU!”
All the people in the library
started staring at the man, who
was deeply embarrassed &
moved to another table.
After a couple of minutes, the
girl walked quietly to the man’s
table and said with a laugh: “I
study psychology, and I know
what a man is thinking;
I bet you felt embarrassed, right?
“The man responded in a
loud voice: “$500 FOR ONE
NIGHT? ..... I`M NOT PAYING
YOU THAT MUCH!”
All the people in the library
looked at the girl in shock.
The man whispered to her: “I
study law and know how to
screw people”.
Παντρεμένες φίλες...
Ένα βράδυ δύο παντρεμένες
φίλες βγήκαν έξω σε ένα
μπαράκι να τα πούνε. Ποτό στο
ποτό μέθυσαν! Όταν ήρθε η
ώρα να φύγουν, δεν έβρισκαν
ταξί και το πήραν ποδαράτο.
Κάποια στιγμή ένιωσαν έντονα
την ανάγκη να κατουρήσουν. Το
μόνο μέρος που υπήρχε όμως
κοντά ήταν ένα νεκροταφείο. Τι
να κάνουν, πηγαίνουν!
Κατεβάζει η μία το παντελόνι
της, κάνει την ανάγκη της,
όμως μιας και δεν είχαν
χαρτί να σκουπιστούν, βγάζει
αναγκαστικά το βρακί της
και σκουπίζεται... Κατεβάζει
κι η άλλη τη φούστα της,
κατουράει και αντί για χαρτί
βρίσκει πρόχειρη μια κορδέλα
από το στεφάνι ενός τάφου και
σκουπίζεται...
Την επόμενη μέρα, οι σύζυγοί
τους μιλούν στο τηλέφωνο.
Λέει ο ένας στον άλλο
αναστατωμένος: “Άστα Γιώργο!
Εχτές το βράδυ η Τασούλα
γύρισε σπίτι μεθυσμένη και
χωρίς βρακί!”
Λέει ο άλλος: “Α τυχερός
είσαι εσύ! Εμένα γύρισε σπίτι
μεθυσμένη και με μια κορδέλα
κολλημένη στον πισινό της που
έγραφε: “Θα σε θυμόμαστε για
πάντα, οι συνάδελφοί σου!...
Η σούπα...
Έχοντας παραγγείλει ο ήρωάς
μας σούπα στο εστιατόριο,
υποδέχεται έκπληκτος το
σερβιτόρο τον οποίο βλέπει να
έχει τον αντίχειρά του μέσα στη
σούπα...
Ανάστατος τον ρωτά τι ακριβώς
κάνει το δάχτυλό του μέσα στη
σούπα του!
Ο σερβιτόρας εντελώς άνετος
του εξηγεί πως εχτές έπιασε
κατά λάθος το δάχτυλό του
στην πόρτα και ο γιατρός τον
συμβούλεψε να το φυλάει καπου
ζεστά. Γι’ αυτό και το είχε μέσα
στη σούπα...
Εκτός εαυτού από την άνεση του
σερβιτόρου του λέει: “Καλά ρε
και στη σούπα μου βρήκες να το
βάλεις; Δεν τό ‘βαζες καλύτερα
στον κ... σου;;!!!”
Και του απαντά ο σερβιτόρος:
“Εκεί το είχα κύριε, απλά το
έβγαλα για να σας φέρω τη
σούπα...”

Κωφάλαλοι...
Κάθονται δυο φίλοι στο
μπαλκόνι και ξαφνικά ο ένας
βλέπει στο απέναντι μπαλκόνι
μια γυναίκα να έχει βγάλει έξω
το στήθος της, να το κουνάει
με το ένα χέρι και με το άλλο
να κρατάει μια σοκολάτα κι
απέναντι έναν άντρα να κρατάει
ένα καθίκι με το ένα χέρι και μια
ομπρέλα με το άλλο!
Ρωτάει ο ένας τον άλλο: “Καλά,
τι κάνουν εκείνοι οι δύο, τρελοί
είναι;”. Του λέει ο άλλος: “Όχι,
απλά είναι κωφάλαλοι και έτσι
συνεννοούνται...”
“Και τι διάολο λένε τώρα;” τον
ρωτάει. Και λέει ο άλλος: “Μα,
νομίζω είναι ολοφανερό! Η
γυναίκα του λέει: ‘Θέλω να μου
φέρεις γάλα κακάο’ και ο άντρας
τής απαντά ‘Να πας να χεστείς,
έξω βρέχει!’
Αλτσχάιμερ 2...
Συζητάνε δύο παππούδες:
- Ασε ρε φίλε, ξεχνάω συνέχεια
τελευταία! Πρέπει να αρχίζω να
τα χάνω...
- Α, κι εγώ το πάθαινα, αλλά
πήγα σε ένα φοβερό γιατρό και
πλέον είμαι μια χαρά!
- Σοβαρά; Πώς τον λένε ρε, να
πάω και εγώ!
- Πως τον λένε να δεις, πώς τον
λένε... Θυμάσαι έναν πόλεμο
που είχε γίνει παλιά;
- Ποιον λες, τον πρώτο
παγκόσμιο;
- Όχι, πιο παλιά!
- Της επανάστασης του 1821;
- Όχι, ακόμα πιο παλιά! Στην
αρχαία Ελλάδα...
- Τον Πελοποννησιακό;
- Όχι μωρέ... Έναν που είχε γίνει
για μια γυναίκα!
- Α, τον Τρωικό λες!
- Α γειά σου! Πώς την έλεγαν τη
γυναίκα;
- Ωραία Ελένη...
Γυρνάει ο παππούς και φωνάζει:
- Τυφλή...
Βλέπει ένας παντρεμένος
στο μπαρ μια πολύ ωραία
κοπέλα, την πλησιάζει αλλά
αντιλαμβάνεται ότι είναι εκ
γενετής τυφλή. Της πιάνει την
κουβέντα και με τα πολλά την
ψήνει να πάνε σε ένα κοντινό
ξενοδοχείο.
Καθώς κατευθύνονταν προς το
ξενοδοχείο λεεί ο άντρας στην
κοπέλα: “Να με συγχωρέσεις
αλλά πρέπει να πάρω να
ενημερώσω τη γυναίκα μου για
αυτό που πάμε να κάνουμε...”
Τηλεφωνεί λοιπόν στη γυναίκα
του και της λέει: “Έλα Πόπη, θα
αργήσω λίγο κούκλα μου. Μού
κατσε μια στραβή!...”
Ελένη; Θύμησέ μου ρε... Πώς
τον έλεγαν το γιατρό που
πήγαμε;
Νίκος Χιόνης...
Πλησιάζει ένας τύπος μια
κοπέλα στο μπαρ:
- Να συστηθώ.. Νίκος Χιόνης!
Το ονοματάκι σου;
- Άνοιξη, λέει η κοπέλα.
- Πωωωω, θέλεις αύριο να μας
γράφουν τα πρωτοσέλιδα όλων
των εφημερίδων;
- Με ποιον τρόπο; ρωτάει η
κοπέλα.
- Σαν να Βλέπω τον τίτλο
μπροστά μου: “20 πόντοι χιόνι
μέσα στην άνοιξη!...”
Κολυμβητήριο...

Βλέπει ένας τύπος στο μπαρ
από πίσω μια γυναίκα με το
ωραιότερο κορμί που είχε δει
ζωντανά στη ζωή του! Την
πλησιάζει να της πιάσει την
κουβέντα και καθώς γυρνάει η
γυναίκα βλέπει το πιο άσχημο
πρόσωπο που είχε δει σε όλη
του τη ζωή!
Την πλησιάζει και της λέει:
“Καλησπέρα, έχεις απίστευτο
σώμα! Πραγματικά είναι
φοβερό! Πώς τα έχεις
καταφέρει; Γυμνάζεσαι;”
Του λέει η κοπέλα: “Κολύμπι!
Τρεις με τέσσερις ώρες τη μέρα
την περνάω στο κολυμβητήριο!”
Και της λέει ο άλλος: “Το
κεφαλάκι; Δεν το βουτάμε μέσα
το κεφαλάκι;;”
Τρεις καλόγεροι τεστάρονται
με γυναίκα…
Τρεις μαθητευόμενοι
καλόγεροι πρέπει να περάσουν
ένα τελευταίο τεστ. Ο
αρχικαλόγερος και δάσκαλός
τους, τους συγκεντρώνει σε ένα
δωμάτιο, τους βάζει να γδυθούν
και τους κρεμάει στο πουλί τους
από ένα κουδουνάκι.
Οι καλόγεροι μένουν έκπληκτοι
αλλά δεν μιλούν. Ανοίγει την
πόρτα ο αρχιδιάκονος και
μέσα μπαίνει μια πανέμορφη
κοπέλα φορώντας διάφνα ρούχα,
η οποία αρχίζει να χορεύει
αισθησιακά μπροστά από τον
πρώτο καλόγερο.
– Ντιν Ντιν Ντιν, ακούγεται το
κουδουνάκι του.
– «Αδερφέ Γεώργιε, δεν το
περίμενα από εσένα, πήγαινε να
κάνεις ένα κρύο ντους και να
προσευχηθείς για την αδυναμία
σου να αντισταθείς στον
πειρασμό και τον επόμενο μήνα
πάλι εδώ…».
Μετά η γυναίκα πηγαίνει
μπροστά στον δεύτερο καλόγερο
και αρχίζει να γδύνεται.
– Ντιν Ντιν Ντιν, ακούγεται το
κουδουνάκι του.
– «Αδερφέ Ιωάννη, δεν
μπόρεσες να αντισταθείς στον
πειρασμό, γι′ αυτό πήγαινε και
εσύ να κάνεις ένα παγωμένο
ντους και να προσευχηθείς για
συγχώρεση και σε ένα μήνα
πάλι εδώ..».
Μετά η γυναίκα πάει στον
τελευταίο καλόγερο και κάνει τα
ίδια. Καμία ανταπόκριση. Αυτή
γδύνεται τελείως και αρχίζει
να τρίβεται πάνω του αλλά
πάλι από τον καλόγερο καμία
ανταπόκριση. Ο αρχικαλόγερος
της κάνει νόημα και γυναίκα
φεύγει.
– «Αδερφέ Κώστα, μπράβο
σου, μόνο τώρα κατάλαβα την
αληθινή δύναμη της ψυχής
σου. Τώρα πήγαινε και εσύ
στα ντους μαζί με τους άλλους
καλόγερους.
– Ντιν Ντιν Ντιν Ντιν Ντιν
Ντιν…
Πηγή: http://www.poly-gelio.
gr/3-kalogeroi/
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Το Πανηγύρι στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Σούρεη
και περιχώρων
Το δεκαήμερο πανηγύρι της Κοινότητας (9 Ιουνίου-18 Ιουνίου) αν και ο φετινός καιρός δεν ήταν
ευνοϊκός, όπως πληροφορήθηκα τα κέρδη ήταν όπως και του 2016. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές,
Πρόεδρο, Ιερέα, διοικητικό συμβούλιο, Φιλόπτωχο, νεολαία και όλους τους ακούραστους εθελοντές που
προσφέρουν πολλές ώρες για την προετοιμασία και μέχρι την διεκπεραίωση του φεστιβάλ.
(Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από το πανηγύρι)

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Η NASA ανακάλυψε ακόμα δέκα
πλανήτες που ίσως να φιλοξενούν
εξωγήινη ζωή

Σπάνιο εύρημα: Βρέθηκε «εξωγήινη» μούμια
με τρία δάκτυλα στο Περού

20 Ιουνίου 2017

26 Ιουνίου 2017
Ένα σπάνιο εύρημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην έρημο του Παράκας, στο Περού.

Αλλάζει δραματικά ο σχεδιασμός εξερεύνησης του Διαστήματος
μετά τις αποκαλυπτικές ανακοινώσεις της NASA τη Δευτέρα, η
οποία εντόπισε 10 πλανήτες που διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία,
βάσει των οποίων μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη εξωγήινης
ζωής.
Η Διαστημική Υπηρεσία προέβη τη Δευτέρα σε συγκλονιστικές
ανακοινώσεις, κάνοντας γνωστό ότι μέσω του τελευταίας
τεχνολογίας υπερτηλεσκοπίου Κέπλερ, εντοπίστηκαν άλλοι 219
υποψήφιοι πλανήτες, οι 10 εκ των οποίων είναι πολύ πιθανό
να φιλοξενούν εξωγήινη ζωή, καθώς παρουσιάζουν όλα εκείνα
τα δεδομένα που ευνοούν τη δημιουργία, ύπαρξη και εξέλιξη
οργανισμών.
Πρόκειται για πλανήτες στο μέγεθος της Γης, με αναλύσεις που
παραπέμπουν στον πλανήτη μας.
Με τις νέες προσθήκες, ο κατάλογος των πλανητών που έχει
ανακαλύψει το Κέπλερ ανέρχεται σε αριθμό στους 4.034
υποψήφιους πλανήτες.
Οι 2.335 από αυτούς έχουν πιστοποιηθεί και χαρακτηρίζονται
εξωπλανήτες, ενώ οι 50 έχουν το μέγεθος της Γης και παρουσιάζουν
ανάλογα δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη σεναρίου για
την ύπαρξη ζωής.
Τα νέα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε κλίμα απόλυτου
ενθουσιασμού από τους υπεύθυνους του προγράμματος, στις
εγκαταστάσεις της NASA στη Σίλικον Βάλεϊ της Καλιφόρνιας.
«Η κατανόηση της συχνότητας του Γαλαξία μας θα βοηθήσει στον
σχεδιασμό των μελλοντικών αποστολών της NASA», δήλωσε ο
Μάριο Πέρεζ, εκ των επικεφαλής του προγράμματος Κέπλερ.
Η αποστολή του Κέπλερ είναι επικεντρωμένη στην αναζήτηση
πλανητών που πλησιάζουν στο μέγεθος της Γης ή που μπορεί να
φανερώνουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να φιλοξενούν ζωή.
Η χαρτογράφηση του Διαστήματος αποτελεί κομβικό στοιχείο
στην «κατάκτηση του Διαστήματος» και βάση για το μέλλον της
ανθρωπότητας και των επόμενων γενεών, οι οποίες θα κληθούν να
διαχειριστούν την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.
-Πηγή:tribune.gr

Άκης στο τάφο του Ανδρέα: Σημίτης και Παπανδρέου
τραγικά ένοχοι για την καταστροφή της Ελλάδας
23 Ιουνίου 2017
Ο Ακης Τσοχατζόπουλος μαζί με την σύζυγό του, Βίκυ Σταμάτη πήγαν
στο Α’ Νεκροταφείο ως ένα άτυπο μνημόσυνο για τα 21 χρόνια από τον
θάνατο του Ανδρέα
Παπανδρέου.
Ο
πρόσφατα
αποφυλακισθείς
πρώην
υπουργός
μαζί με την σύζυγό
του ήταν μόνοι τους
– αν και υπάρχουν
φωτογραφίες
από την σύντομη
επίσκεψή τους – και
άφησαν ένα λευκό
τριαντάφυλλο στον
τάφο του ιδρυτή
του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα, αμέσως μετά Ακης Τσοχατζόπουλος έκανε και δηλώσεις
αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, και στην πρόσφατη συμφωνία στο Εurogroup.
«Για την κατάσταση της χώρας είναι ένοχες όλες οι πολιτικές ηγεσίες από
το 1998 έως το 2015, όταν και έγινε η απόπειρα για τη μεγάλη αλλαγή.
Κατέστρεψαν την Ελλάδα», ανέφερε ο πρώην υπουργός, επαναλαμβάνοντας
ότι «Σημίτης και Παπανδρέου είναι τραγικά ένοχοι».
Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε: «Ο Πρωθυπουργός είπε πως η
συμφωνία είναι διέξοδος. Το ελπίζω, αν και έπρεπε να δώσει πρωτοβουλία
στους πολίτες».
Ο Ακης Τσοχατζόπουλος είχε επενδύσει πολλά στην πολιτική του διαδρομή
στο «παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ» το οποίο διατείνονταν ότι εκφράζει. Υπήρξε
ένας από τους στενούς συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου με τον οποίο
γνωρίστηκαν στα χρόνια της δικτατορίας στη Φρανκφούρτη, επί ΠΑΚ.
Στη συνέχεια ο Ανδρέας Παπανδρέου τον καθιέρωσε σε μεγαλόσχημες
κομματικές και υπουργικές θέσεις ενώ το 1996 διεκδίκησε την διαδοχή του
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ αλλά έχασε δύο φορές από τον Κώστα Σημίτη.
Πηγή: tribune.gr

Ένα μουμιοποιημένο σώμα, κουλουριασμένο, με μακρόστενο κρανίο και τρία δάχτυλα μακριά στο
κάθε χέρι και πόδι πυροδότησε νέες φήμες -μέχρι και θεωρίες συνωμοσίας περί… εξωγήινων- και
έγινε αφορμή για πιο ενδελεχή έρευνα για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.
Το σώμα έχει ύψος 1.68 και είναι πολύ κοντά στις ανθρώπινες αναλογίες. Αυτό, ωστόσο, που
διαφοροποιεί την κατάσταση είναι τα τρία μακριά δάχτυλα, το επιμηκυμένο κρανίο και η έλλειψη
μύτης και αυτιών.
Επίσης, το σώμα καλύπτεται από μια λευκή στρώση σκόνης που χρησιμοποιείται για να στεγνώσει το
δέρμα και να διατηρήσει τα υπολείμματα, ενώ τα εσωτερικά όργανα είναι πιθανότατα άθικτα!
Η ομάδα με επικεφαλής τον Κονσταντίν Κορότκοφ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αγίας
Πετρούπολης, τον Χοσέ ντε Χεσούς Μπενίτες, ιατροδικαστή της Εθνικής Ιατρικής Σχολής του
Μεξικού και την καθηγήτρια Νατάλια Ζαλόζναγια, διευθύντρια του Ιατρικού Ινστιτούτου MIBS,
εξέτασε πρώτη το σώμα και έδωσε τα πρώτα έγκυρα δεδομένα.
Η χρονολόγηση της μούμιας υπολογίζεται μεταξύ 245 – 410 μ.Χ. Στην περιοχή όπου εντοπίστηκε
η σπάνια μούμια, βρέθηκαν πετρογλυφικά που απεικονίζουν ανθρωποειδή με τρία δάχτυλα και
μακρόστενο κρανίο.
Οι επιστήμονες δεν έχουν δώσει ακόμα επίσημες απαντήσεις, ωστόσο δεν αφήνει περιθώριο για…
θεωρίες συνωμοσίας περι εξωγήινων -παρά το απόκοσμο της εμφάνισης της μούμιας που μοιάζει
με… το παιδί που θα έκαναν το Alien και ο E.T.

Αναβάθμιση δυνάμεων στη Σούδα
από τις ΗΠΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ
Αμερικανοί αξιωματικοί εντυπωσιάστηκαν και από τις δυνατότητες του αεροδρομίου της Σούδας, από όπου
μεταφέρθηκαν ταχύτατα πυρομαχικά για τις ανάγκες των πολεμικών πλοίων που επιχειρούν στην Ανατολική
Μεσόγειο.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Στη δημιουργία σταθερής, μόνιμης βάσης βατραχανθρώπων (Navy Seals) στις εγκαταστάσεις της Σούδας έχουν,
σύμφωνα με πληροφορίες, καταλήξει οι Αμερικανοί, επιλέγοντας με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν ακόμη
περισσότερο την υφιστάμενη παρουσία τους στην περιοχή.
Οι συχνές συνεκπαιδεύσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος ανάμεσα σε ελληνικές και αμερικανικές
ειδικές δυνάμεις, αποτέλεσαν προπομπό αυτής της δρομολογούμενης εξέλιξης, ωστόσο ιδιαίτερη σημασία έχει και
το γεγονός ότι οι πεζοναύτες που αναπτύσσονται σε μικρές ομάδες σε εστίες εντάσεως όπως η Συρία, προέρχονται
ολοένα και λιγότερο από το Ιντσιρλίκ. Η μόνιμη στάθμευση βατραχανθρώπων στη Σούδα αποτελεί, επίσης,
μια έμμεση αναγνώριση της αξίας που έχει το υπό ελληνική διοίκηση Νατοϊκό Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής
(ΚΕΝΑΠ-NMIOTC), ό Ως προς το ενδεχόμενο συμφωνίας για τη Σούδα, πηγές παρέπεμπαν και στις διατυπώσεις
του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα στο «Concordia Europe Summit» περί ανάγκης «εμβάθυνσης» της σχέσης ΕλλάδαςΗΠΑ, τονίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπήρχε αποστροφή για το ΝΑΤΟ. Πάντως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη
κάποιο αποτέλεσμα στις συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και ΗΠΑ για την επέκταση της συμφωνίας για τη βάση
της Σούδας μέχρι και για μια δεκαετία, πρέπει να αναδειχθούν τα εξής σημεία, τα οποία προκύπτουν αφενός από τις
πρόσφατες επαφές του υπουργού Εθνικής Αμυνας Π. Καμμένου στις ΗΠΑ, αλλά και αυτές που ακολούθησαν σε
χαμηλότερο επίπεδο, εντός και εκτός Ελλάδος.
Οι Αμερικανοί ζητούν πρόσβαση στην αεροπορική βάση του Καστελλίου (133 Σμηναρχία Μάχης), αίτημα το οποίο
είχε διατυπωθεί και παλαιότερα (επί υπουργίας Δ. Αβραμοπούλου και Ευάγγελου Βενιζέλου). Δεν ενδιαφέρονται
διόλου για την πρόταση περί δημιουργίας βάσης στην Κάρπαθο και, αντιθέτως, προτιμούν το Καστέλλι κυρίως για
τη στάθμευση μοίρας Drones και Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV).
Η Αθήνα ήδη επί κυβερνήσεως Σαμαρά είχε επεξεργαστεί το αίτημα και το είχε απορρίψει, λόγω των υπολοίπων
πολιτικών προβλημάτων που είχε να αντιμετωπίσει το 2014. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, κυρίως σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ,
γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης αυτού του αιτήματος με την παραχώρηση, μεταξύ άλλων, με μακροχρόνια
μίσθωση (leasing) UAV’s, που θα καλύψουν τις ανάγκες για εναέρια επιτήρηση και αναγνώριση. Αυτό το μοντέλο
προκρίνεται από το ΓΕΕΘΑ και το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν στην
επόμενη δεκαετία.

Τι ζητάμε
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η Αθήνα ζητεί από τις ΗΠΑ την προμήθεια δύο πλοίων, φρεγατών ή κορβετών,

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

«Καρφιά» Αντώναρου
για Μητσοτάκη: Δεν
χρειαζόμαστε ακραίους
νεοφιλελέδες στη Ν.Δ.
21 Ιουνίου 2017

«Άστραψε και βρόντηξε» ο στενός συνεργάτης του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, Ευάγγελος Αντώναρος κατά
του κινήματος «Παραιτηθείτε», το οποίο πραγματοποίησε μια
συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα της Τρίτης στο Σύνταγμα
ρίχνοντας και τα «καρφιά’ του στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Συγκεκριμένα, ο κ. Αντώναρος χαρακτήρισε ως «ακραίους
νεοφιλελέδες» τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας, προσθέτοντας
πως «αλλάζουν ιδέες σαν τα πουκάμισα», ενώ καυτηρίασε το
γεγονός της κατά πολύ κατώτερης των προσδοκιών συγκέντρωσης.
Συνεχίζοντας τη σφοδρή του επίθεση στους «Παραιτηθείτε», ο κ.
Αντώναρος δεν παρέλειψε να εκφράσει την κατηγορηματική του
αντίθεση ακόμα και στην ύπαρξή τους στις τάξεις της ΝΔ, λέγοντας
χαρακτηριστικά: «[…] Δεν τους χρειαζόμαστε στη Νέα Δημοκρατία.
Και πολύ περισσότερο δεν τους εκχωρούμε ούτε στο ελάχιστο το
δικαίωμα να συνδιαμορφώνουν την πολιτική της».
Αξίζει να σημειωθεί πως η στάση του πρώην κυβερνητικού
εκπροσώπου επί κυβερνήσεων Καραμανλή, είναι ιδιαίτερα μεγάλης
πολιτικής σημασίας, αφενός για το γεγονός ότι ο ίδιος εκφράζει
σε μεγάλο βαθμό τους «Καραμανλικούς» κι αφετέρου γιατί
αποδεικνύεται πως η στάση που διατηρούν ηγετικά στελέχη της
ΝΔ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη μεγαλύτερη πτέρυγα του
κόμματος.
Αναλυτικά η αιχμηρή ανάρτηση του Ευάγγελου Αντώναρου κατά
των «Παραιτηθείτε»:
«Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι ακραίοι νεοφιλελέδες και κάποιοι ….ας
μην τους χαρακτηρίσω διαφορετικά ….περίεργοι «ομοϊδεάτες» (
που αλλάζουν…ιδέες σαν τα πουκάμισα μας έδειξαν σήμερα την
πραγματική δύναμή τους. Που είναι ΑΜΕΛΗΤΕΑ. Άρα δεν τους
χρειαζόμαστε στη ΝΔημοκρατία. Και πολύ περισσότερο δεν τους
εκχωρούμε ούτε στο ελάχιστο το δικαίωμα να συνδιαμορφώνουν την
πολιτική της.
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Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος στο 6ο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο Κανονικών Μεγάλων Στοών
στο Βουκουρέστι
Το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Κανονικών Μεγάλων Στοών της
Ευρώπης έγινε στο Βουκουρέστι
από 8-10 Ιουνίου 2017 υπό
την προεδρία του Μεγάλου
Διδασκάλου της Ρουμανίας,
Ράντου Μπαλανέσκου.
Παρέστησαν 70 αντιπρόσωποι
από 39 χώρες ανάμεσα στις
οποίες ήσαν η Αγγλία, η
Σκωτία, η Ιρλανδία, η Γαλλία,
η Γερμανία, Η Πολωνία, το
Βέλγιο, η Αυστρία, η Ουγγαρία,
η Ολλανδία, η Ελβετία, η
Σουηδία, η Φινλανδία, η Ιταλία,
η Ρωσία, η Τουρκία, το Ισραήλ,
η Σερβία, η Σλοβακία, το
Αζερμπαιτζάν, η Πορτογαλία,
η Ισπανία, η Σλοβενία, η
Βουλγαρία, η Κύπρος, η Μάλτα,
το Μονακό, η Αλβανία, η
Μολδαβία και παρατηρητές από
τις ΗΠΑ.
Τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος
αντιπροσώπευσαν ο Μεγάλος
Διδάσκαλος Κωνσταντίνος
Πολίτης και ο επίτιμος
Μεγάλος Διδάσκαλος Γεώργιος
Βασιλογεώργης.
Το συνέδριο απασχόλησαν
θέματα στενότερης επαφής,
σύσφιξης των δεσμών ανάμεσα
στις ανεξάρτητες και αυτόνομες
Μεγάλες Στοές της Ευρώπης,
της ανταλλαγής πληροφοριών
για τους Ελευθεροτέκτονες που
ταξιδεύουν ή μετακινούνται
σε αυτές και ακολουθούν
το τεκτονικό έθιμο της
αλληλοεπισκεψιμότητας και
της συστηματοποίησης του
φιλανθρωπικού έργου.

Αναλύθηκαν οι δυνατότητες και
τα προβλήματα που ανακύπτουν
από την χρησιμοποίηση των
νέων τεχνολογιών και ιδίως του
διαδικτύου για τον ντεκτονισμό
και προτάθηκαν τρόποι
αντιμετώπισής τους.
Το συνέδριο έληξε με επίσημο
δείπνο στο ιστορικό κτίριο της
Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανία
όπου μίλησε ο επίτιμος
Διοικητής της Τράπεζας.
Ακολούθησε την επόμενη η
Γενική Συνέλευση της Εθνικής
Μεγάλης Στοάς της Ρουμανίας
παρουσία 700 περίπου
Ελευθεροτεκτόνων και το
επίσημο δείπνο σε αίθουσες του
Κοινοβουλίου (πρώην παλάτι
Τσουσέσκου) που διέθεσε η
Ρουμανική κυβέρνηση για τους
Ελευθεροτέκτονες απόδειξη της
αναγνώρισης, συνεργασίας και
σεβασμού που τρέφει το κράτος
προς τις ελευθεροτεκτονικές
δυνάμεις.
Στις εκδηλώσεις αυτές
παρέστησαν αντιπροσωπείες που

είχαν ταξιδέψει και από άλλες
χώρες, όπως η Ινδία, ο Καναδάς,
η Βραζιλία, η Ιαπωνία και χώρες
της Αφρικής.
Η ελληνική αντιπροσωπεία
αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερο
τρόπο λόγω της αρχαιότητάς
της, αφού η ίδρυσή της
χρονολογείται από 206 χρόνια
(1811) και αναγνωρίζεται η
πνευματική της συνεισφορά και
το πλούσιο φιλανθρωπικό της
έργο.
Ιδιαίτερο θέμα συζητήσεως
αποτέλεσαν τεκτονικά
ερωτήματα και διευκρινήσεις
για τα τυπικά και τις
τελετουργίες από τις νέες
Μεγάλες Στοές, που προέκυψαν
ή επανασυστήθηκαν μετά την
αποκατάσταση των ελευθεριών
στην Ανατολική Ευρώπη για την
εν γένει δραστηριοποίηση της
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος,
οι αντιπρόσωποι της οποίας
κατέθεσαν την πλούσια εμπειρία
τους.

Κοτζιάς: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ζητάει όλα ή τίποτα
Παρασκευή 30/06/2017

Πηγή :tribune.gr

“Χθες (29-06-17) έγινε μια
προσπάθεια εκβιασμού της
διαπραγμάτευσης. Την αποτρέψαμε
με σαφήνεια”
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς, εισερχόμενος σήμερα στον
συνεδριακό χώρο όπου διεξάγονται,
για τρίτη κατά σειρά ημέρα, οι
εργασίες της Διάσκεψης για το
Κυπριακό στο Κραν Μοντανά της
Ελβετίας, έκανε λόγο με δήλωσή
του για προσπάθεια εκβιασμού της διαπραγμάτευσης από την τουρκική πλευρά.

Ο σεισμός μετακίνησε τη Λέσβο

«Χθες (29-06-17) έγινε μια προσπάθεια εκβιασμού της διαπραγμάτευσης. Την αποτρέψαμε με σαφήνεια.
Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ζητάει όλα ή τίποτα», τόνισε ο κ. Κοτζιάς επισημαίνοτας ότι «η
διαπραγμάτευση είναι για να κάνουμε ένα συμβιβασμό που να ωφελεί όλες τις πλευρές».

Και κάτι ακόμη: Για να μάθουμε επιτέλους ποιοι είναι πίσω από
αυτή την…αυθόρμητη κίνηση δεν μας λένε ποιος/ποιοι είναι οι
συντάκτες της ανακοίνωσης/διακήρυξης αχταρμά που κυκλοφόρησε.
Γιατί πέρα από το ότι είναι για γέλια, να γράφτηκε «μόνη» της
αδύνατο μου φαίνεται».

21/6/2017 - Πηγή: Το Ποντικι
Την απομάκρυνση του νησιού της
Λέσβου κατά 4,4 εκατοστά από τη Χίο
λόγω του σεισμού των 6,3 Ρίχτερ που
συγκλόνισε το νησί στις 12 Ιουνίου
κατέγραψαν οι επιστήμονες σύμφωνα
με τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών Θανάση
Γκανά.
Την καταγραφή έκαναν, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Γκανάς στην εφημερίδα
τα ΝΕΑ, δύο γεωδαιτικοί σταθμοί που είναι τοποθετημένοι στα δύο νησιά
και χρησιμοποιούνται για τις ακριβείς μετρήσεις συντεταγμένων εδάφους
πριν και μετά τον σεισμό.
Όσον αφορά τη σεισμική δόνηση οι επιστήμονες έχουν πλέον καταλήξει ότι
προκλήθηκε από την ενεργοποίηση του ρήγματος που βρίσκεται νότια του
Πλωμαρίου καθώς και το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 14χλμ. νότια
από την ακτή του χωριού. Ωστόσο πλέον προβληματίζονται από το γεγονός
ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το βορειοδυτικό τμήμα του ρήματος που φτάνει
μέχρι την Ερεσό. Εντωμεταξύ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τον
σεισμό με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για 753 κτίσματα που
έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα.
Συνολικά, μέχρι στιγμής, διενεργήθηκαν 1.361 αυτοψίες από τις οποίες 608
κτίσματα κρίθηκαν κατοικήσιμα.
Από το σύνολο των αυτοψιών, 1192 αφορούν κατοικίες, από τις οποίες 547
κρίθηκαν κατοικήσιμες και 645 μη κατοικήσιμες. Οι υπόλοιπες αφορούν σε
επαγγελματικούς χώρους, ιερούς ναούς και λοιπά κτίρια και αποθήκες.
Πηγή: Protothema

«Εγώ εξήγησα στους συναδέλφους μου», πρόσθεσε «ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως και η Ελλάδα,
διαθέτει το Δίκαιο και τη δύναμη του Δικαίου, ενώ η άλλη πλευρά διαθέτει την κατοχή και το στρατό.
Αυτή είναι η διαπραγμάτευση».
Πηγή:Kontranews.gr

Βόμβα στον ΣΚΑΪ: Χωρίζει ένα από τα μακροβιότερα
τηλεοπτικά δίδυμα
30 Ιουνίου 2017
Τίτλοι τέλους σε μία τηλεοπτική σχέση που διήρκησε για 28 ολόκληρα έτη,
μετατρέποντας το δημοσιογραφικό δίδυμο σε ένα από τα μακροβιότερα του
ραδιοφώνου και της τηλεόρασης πέφτουν σήμερα.
Ο λόγος για τους Βασίλη Λυριτζή και Δημήτρη Οικονόμου που κάνουν την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του
ΣΚΑΪ «Πρώτη Γραμμή»
Ο τίτλος της εκπομπής ιστορικός από την εποχή που το δίδυμο είχε την αντίστοιχη εκπομπή στην ραδιοφωνική
συχνότητα του Flash 9,61.
Σήμερα ο Βασίλης Λυριτζής ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ.
Μαζί του αποχωρεί και ο επί χρόνια αρχισυντάκτης του διδύμου, Στρατής Τριλίκης.
Ο Βασίλης Οικονόμου παραμένει στο κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό αν θα
συνεχίσει την ίδια ζώνη και με ποιον ή ποια παρτενέρ.
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Μέτωπο Μέρκελ - Μακρόν κατά Τραμπ Η Μέι παραδέχθηκε την αποτυχία
REUTERS, A.P.

Στιγμιότυπο γαλλογερμανικής
προσέγγισης. Η Γερμανίδα
καγκελάριος Μέρκελ συναντήθηκε
χθες με τον Γάλλο πρωθυπουργό
Μακρόν για την προετοιμασία της
συνόδου του G20 που θα διεξαχθεί
την ερχόμενη εβδομάδα στο
Αμβούργο. Χωρίς να αναφερθεί
ρητώς στον Αμερικανό πρόεδρο
Τραμπ, η Αγκελα Μέρκελ δήλωσε
ότι οι συζητήσεις θα είναι «πολύ
δύσκολες».
ΑΜΒΟΥΡΓΟ. «Πολύ δύσκολες»
θα είναι οι συζητήσεις στους κόλπους του G20 κατά τη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας στο
Αμβούργο, σύμφωνα με τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ.
«Οι διαφωνίες είναι προφανείς και θα ήταν ανειλικρινές να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχουν. Εγώ δεν
θα το κάνω» είπε η Μέρκελ.
Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν προσέθεσε ότι, παρ’ όλα αυτά, θα γίνει κάθε προσπάθεια να βρεθεί κοινό
έδαφος με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. «Δεν έχει νόημα να απομονώσουμε μια χώρα. Είναι πάντα
προτιμότερο να υπάρχουν κοινά ανακοινωθέντα».
Πάντα με το βλέμμα στον Τραμπ, η Αγκελα Μέρκελ χαρακτήρισε στην ομιλία της στη Βουλή «μεγάλο
σφάλμα» την απομόνωση και τον προστατευτισμό. Νωρίτερα, όμως, στρεφόμενη προς την Κίνα η
Μέρκελ είχε εξάρει την αξία της προστασίας στρατηγικών κλάδων. «Σκεφτόμαστε να καθορίσουμε
βιομηχανικούς κλάδους στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη» είπε η καγκελάριος στο περιοδικό
Wirtschaftswoche. «Παραδείγματος χάρη, αποφασίσαμε να ξαναρχίσουμε να κάνουμε σημαντικές
επενδύσεις σε μικροτσίπ. Αν χώρες, όπως η Κίνα, θέλουν να αγοράσουν ό,τι φτιάξαμε με σημαντικές
επιδοτήσεις, πρέπει να αντιδράσουμε».
Η Αγκελα Μέρκελ χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «κρίση υπαρξιακών διαστάσεων» και είπε ότι
«δεν θα περιμένουμε μέχρι να πειστεί ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη για την επιστημονική βάση
της κλιματικής αλλαγής»
Παρών στη σύνοδο του G20 θα είναι και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος είχε εκδηλώσει
την επιθυμία να απευθυνθεί, με την ευκαιρία αυτή, στους Τούρκους της Γερμανίας. Η αντίδραση
της γερμανικής κυβέρνησης ήταν κατηγορηματική. «Ενημερώνουμε την Τουρκία ότι μια τέτοια
εμφάνιση στη Γερμανία δεν είναι εφικτή. Η απαγόρευση βασίζεται σε νομολογία του συνταγματικού
δικαστηρίου» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. «Δεδομένου του
συγκρουσιακού κλίματος που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις σχέσεις με την Τουρκία, δεν θα ήταν
ταιριαστό» προσέθεσε. Ο Γερμανός υπουργός σημείωσε ότι η απαγόρευση ισχύει για όλες τις χώρες μη
μέλη της Ε.Ε. που θέλουν να μεταφέρουν τις εσωτερικές πολιτικές τους αντιπαραθέσεις σε γερμανικό
έδαφος. «Ο Ερντογάν θέλει να μιλήσει στη Γερμανία; Το ίδιο θέλει και ο Ντενίζ Γιουτζέλ» σχολίασε το
δίκτυο ZDF, αναφερόμενο στον φυλακισμένο στην Τουρκία Γερμανό δημοσιογράφο.
Πηγή : Η Καθημερινή (30 Ιουνίου 2017)

Εισαγόμενος πολιτισμός

της για την φωτιά στον Πύργο με
τους δεκάδες νεκρούς
21 Ιουνίου 2017
Η Τερέζα Μέι
απολογήθηκε για
την αποτυχία του
κράτους, σε ό,τι
αφορά την αντίδραση
τις πρώτες ώρες
έπειτα από την
τραγωδία στην
Πύργο Γκρένφελ,
όπου η πυρκαγιά
κόστισε τη ζωή τουλάχιστον 79 ανθρώπων.
Η Βρετανίδα πρωθυπουργός, έπειτα από τη σφοδρή κριτική που
δέχθηκε, παραδέχθηκε ότι υπήρξε αποτυχία, σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο, σε ό,τι αφορά την αντίδραση μετά τη φονική πυρκαγιά.
«Το κράτος απέτυχε να τους βοηθήσει όταν το χρειάζονταν
περισσότερο»
«Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: η υποστήριξη για τις
οικογένειες τις πρώτες ώρες δεν ήταν αρκετά καλή. Ανθρωποι
έμειναν χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς στέγη, χωρίς τη βασική
πληροφόρηση για το τι συνέβη, τι πρέπει να κάνουν, πού πρέπει να
πάνε για να τους βοηθήσουν. Το κράτος απέτυχε να τους βοηθήσει
όταν το χρειάζονταν περισσότερο», είπε η Μέι στη Βουλή των
Κοινοτήτων.
«Ως πρωθυπουργός, ζητώ συγγνώμη για αυτή την αποτυχία»,
συμπλήρωσε.
Πηγή :tribune.gr

Νέα απόρριψη Ερντογάν από τη Γερμανία
– Του απαγόρεψαν να μιλήσει σε
Τούρκους στο Αμβούργο
29 Ιουνίου 2017

Σταύρος Πλανάκης*
Η κυρία στη φωτογραφία είναι
τουρίστρια, από τη Νορβηγία.
Λέγεται Μία Ράμβικ και μένει,
αυτές τις μέρες, σε κάποιο
ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα.
Τη συνάντησα την Τρίτη, 16-5,
να πεζοπορεί, ώρα δύο μες στο
λιοπύρι, σε έναν αγροτικό δρόμο,
μεταξύ Σταλού και Αγίας Μαρίνας.
Μάζευε τα σκουπίδια από το
δρόμο, τα έβαζε σε σακούλες, που
κρατούσε στο σακίδιό της, και
αναζητούσε κάδους για να τα ρίξει.

Η Γερμανία χαρακτήρισε «μη επιτρεπτή» τη διοργάνωση
εκδήλωσης κατά την οποία ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, θα μιλούσε σε Τούρκους, στο περιθώριο της συνόδου της
G20 στο Αμβούργο, την επόμενη εβδομάδα.

Σταμάτησα το αυτοκίνητό μου
και πήρα τις σακούλες της, για να
τη βοηθήσω. Είχε καθαρίσει έναν
δρόμο, περίπου δύο χιλιομέτρων
και έσερνε ένα φορτίο δέκα κιλών. Την ευχαρίστησα, τη φωτογράφισα και δήλωσα την έκπληξή μου
για τον υπερβολικό κόπο που έκανε. Μου απάντησε ότι αυτή η παραδεισένια φύση με το πράσινο και
τα λουλούδια αξίζει κάθε θυσία. Είπα ότι αυτό είναι αδιανόητο για τη νοοτροπία «ημών» των ντόπιων
και μου απάντησε ότι πάντα και παντού υπάρχουν προβληματισμένοι άνθρωποι και διανοούμενοι που
φροντίζουν το περιβάλλον.

Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Εξωτερικών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ
είπε ότι η Τουρκία προχώρησε σε σχετικό αίτημα διά επίσημου
διαύλου, ωστόσο κάτι τέτοιο «δεν θα ήταν καλή ιδέα».

Συμφώνησα επιφανειακά, αν και σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει στην «ημεδαπήν», ούτε για δείγμα,
διανοούμενος που θα μάζευε ποτέ ένα πεταμένο πλαστικό μπουκάλι από την άκρη του δρόμου. Όλα τα
περιμένουμε από τον δήμαρχο.

Η Τουρκία είχε εκφράσει οργή όταν η Γερμανία αρνήθηκε να
επιτρέψει σε μέλη της τουρκικής κυβέρνησης που υποστήριζαν
το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα για την αλλαγή της μορφής του
πολιτεύματος στην Τουρκία να μιλήσουν σε συγκεντρώσεις σε
γερμανικό έδαφος, τον Μάρτιο.

Μου εκμυστηρεύτηκε ότι έρχεται συχνά στην Κρήτη και κάθε μέρα, η ίδια και η παρέα της, κάνουν
περιπάτους καθαριότητας. Κρατούσε μάλιστα από την πατρίδα της ένα ειδικό μπαστούνι, που έπιανε
τα τενεκεδάκια και τα πλαστικά, με έναν απλό χειρισμό. «Φοβάμαι τα φίδια» μου εξήγησε. «Το
μπαστουνάκι με προστατεύει.»

«Έχουμε συνταγματική δικαιολόγηση της στάσης μας», δήλωσε ο
Γερμανός αντικαγκελάριος.
Η σύνοδος της G20 θα λάβει χώρα στο Αμβούργο στις 7 και 8
Ιουλίου.

Τη βεβαίωσα ότι στην Κρήτη δεν έχομε δηλητηριώδη φίδια και εκείνη συμπέρανε: «Να άλλη
μια απόδειξη ότι η Κρήτη είναι Παράδεισος». «Παράδεισος με πολλά σκουπίδια», είπα εγώ
αυτοσαρκαστικά. Και εκείνη απάντησε με ευγένεια: «Ποιος ξέρει, ίσως και στον αληθινό παράδεισο του
ουρανού, κάποιοι φροντίζουν το περιβάλλον και μαζεύουν τα σκουπίδια.»

Γερμανοί πολιτικοί, καθώς και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχουν επικρίνει τον κ. Ερντογάν για την καταστολή που
ακολούθησε την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του
Ιουλίου του 2016.
Ο κ. Γκάμπριελ σημείωσε ότι η Γερμανία είναι ανοικτή χώρα,
αλλά δεν έχει καμία διάθεση να επιτρέψει οι εσωτερικές πολιτικές
διαμάχες σε άλλες χώρες να μεταφερθούν σε γερμανικό έδαφος.

* O Σταύρος Πλανάκης είναι φιλόλογος.
Πηγή: Χανιώτικα Νέα

Ο πρόεδρος της Τουρκικής Κοινότητας Γερμανίας (TGD) Γκοκάι
Σοφούογλου υποστήριξε τη θέση του κ. Γκάμπριελ.

Πέθανε η πρώην γαλλίδα
υπουργός Σιμόν Βέιλ
Η πρώην υπουργός
Σιμόν Βέιλ,
πρωτεργάτρια του
νόμου που το 1974
νομιμοποίησε τις
αμβλώσεις στη
Γαλλία, πέθανε
σήμερα το πρωί,
ανακοίνωσε στο
Γαλλικό Πρακτορείο
ο γιος της, ο Ζαν Βέιλ.
«Η μητέρα μου πέθανε σήμερα το πρωί στην κατοικία της. Θα
γινόταν 90 ετών στις 13 Ιουλίου», δήλωσε ο Ζαν Βέιλ, ο οποίος
είναι δικηγόρος.
Φυσιογνωμία της γαλλικής πολιτικής ζωής, ακαδημαϊκός, πρώτη
γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Σιμόν Βέιλ
είχε επιζήσει των ναζιστικών στρατοπέδων του θανάτου, όπου
είχε εκτοπιστεί όταν ήταν 16 ετών, και ενσάρκωνε επίσης για τους
Γάλλους τη μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Αποκάλυψη «βόμβα» για το θάνατο της Νταϊάνα:
«Εγώ την σκότωσα», λέει πράκτορας της MI5
Τετάρτη 28/06/2017
Αναστάτωση
έχει
προκαλέσει
τα τελευταία
24ωρα στο
παλάτι του
Μπάκιγχαμ
μία τρελή
θεωρία
συνωμοσίας
αναφορικά με
το θάνατο της
Πριγκίπισσας
Νταϊάνα.
Σύμφωνα με
τη θεωρία συνομωσίας που κάνει το γύρω του κόσμου μέσω του
διαδικτύου, από το κρεβάτι του πόνου, όπου είναι καθηλωμένος
ένας ετοιμοθάνατος πρώην πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της
Βρετανίας, ισχυρίζεται ότι είναι ο δολοφόνος της πριγκίπισσας του
λαού.
Μάλιστα οι αποκαλύψεις του 80χρονου πρώην πράκτορα της
MI5, Τζον Χόπκινς, «καίνε» τα Βασιλικά Ανάκτορα και κυρίως τη
Βασίλισσα Ελισάβετ καθώς, ούτε λίγο ούτε πολύ, υποστηρίζει ότι
ακολούθησε τις εντολές του συζύγου της, Πρίγκιπα Φιλίππου, να
βγάλει δηλαδή από τη... μέση τη Νταϊάνα.
Ο γηραιός πρώην πράκτορας των MI5 είναι πολύ άρρωστος. Οι
γιατροί του δίνουν λίγες εβδομάδες ζωής και προτού κλείσει για
πάντα τα μάτια του, ο Χόπκινς αποφάσισε να αποκαλύψει ένα
μυστικό που το κρατούσε κρυφό για χρόνια.
Ισχυρίζεται λοιπόν ότι, το 1997 ήταν αυτός που δολοφόνησε την
Νταϊάνα, μία πληροφορία που δημοσιεύτηκε στην αμφιβόλου
εγκυρότητας ηλεκτρονική ιστοσελίδα “YourNewsWire”.
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Απίστευτο: Το σοκολατούχο γάλα προέρχεται
από… καφέ αγελάδες;;
Τετάρτη 28/06/2017
Αίσθηση προκαλούν τα αποτελέσματα
έρευνας που διεξήγαγε το Εθνικό
Συμβούλιο Γαλακτοκομίας των ΗΠΑ.
Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις
που πήραν οι ερευνητές, το ποσοστό 7%
των πολιτών στις ΗΠΑ πιστεύει ότι το
σοκολατούχο γάλα προέρχεται από τις
αγελάδες που έχουν… καφέ χρώμα!
Και όχι, αν νομίζετε ότι η έρευνα
διεξήχθη σε μικρά παιδιά -τα οποία,
πάντως, είναι μάλλον βέβαιο ότι θα
έδιναν πολύ πιο έξυπνες απαντήσειςκάνετε λάθος: οι ερωτηθέντες ήταν όλοι τους ενήλικοι.
Και αν νομίζετε ότι το ποσοστό 7% είναι ένα μικρό και διόλου αντιπροσωπευτικό δείγμα, για να
χαρακτηρίσει ίσως έναν ολόκληρο λαό, αξίζει ωστόσο να σταθούμε στην επισήμανση της Washington
Post ότι το ποσοστό αυτό «μεταφράζεται» σε 17.000.000 πολίτες -περισσότεροι, δηλαδή, από τους
κατοίκους σχεδόν κάθε Πολιτείας των ΗΠΑ ή σχεδόν δύο φορές ο πληθυσμός της Ελλάδας.
Όσο για τα αίτια πίσω από τις απαντήσεις αυτού του 7% των Αμερικανών; Μπορούν να αναζητηθούν
στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στην βιομηχανία τροφίμων, αλλά ακόμα και στα media: και αυτό, καθώς
πολλοί Αμερικανοί μπορεί να θυμούνται ακόμα μία τηλεοπτική διαφήμιση της δεκαετίας του ’80 για το
σοκολατούχο γάλα «Brown Cow», η οποία έδειχνε ακριβώς αυτό που φαντάζεστε: μία καφέ αγελάδα
να… παράγει σοκολατούχο γάλα!

Παππάς: Σημαντική στιγμή για τη χώρα
μας η εκτόξευση του δορυφόρου
Hellas Sat 3
Πέμπτη 29/06/2017
“Η Ελλάδα, μετά από αρκετά
χρόνια απουσίας και αδράνειας,
επιστρέφει δυναμικά στον τομέα του
διαστήματος”
Η εκτόξευση του μεγαλύτερου
ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού
δορυφόρου με το όνομα HELLAS
SAT 3 και τις σημαίες της Ελλάδος
και της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε
επιτυχώς, λίγα λεπτά μετά τα
μεσάνυχτα της Τετάρτης.
Η εκτόξευση έγινε από το διαστημικό
κέντρο Arianespace στο Κουρού της
γαλλικής Γουιάνας.
Από το διαστημικό κέντρο όπου παρακολούθησε την εκτόξευση του δορυφόρου, ο υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, σε αποκλειστική δήλωσή του προς το
ΑΠΕ - ΜΠΕ σημείωσε πως η εκτόξευση του δορυφόρου Hellas Sat 3 συνιστά μια σημαντική στιγμή για
τη χώρα μας.

Για τον Χόπκινς, η Νταϊάνα έθετε σε κίνδυνο το βρετανικό Στέμμα:
«Ήξερε πάρα πολλά μυστικά για τα Ανάκτορα. Είχε τεράστια
μνησικακία και το αφεντικό μου είπε ότι έπρεπε να πεθάνει ... και θα
έπρεπε να το κάνω να φανεί σαν ατύχημα ...”...

Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ ανέφερε: «Η Ελλάδα, μετά από αρκετά χρόνια απουσίας και αδράνειας, επιστρέφει
δυναμικά στον τομέα του διαστήματος, με στόχο να αξιοποιήσει τη δορυφορική τεχνολογία και τις
καινοτόμες εφαρμογές, εκμεταλλευόμενη παράλληλα την καίρια -σε τομείς, όπως των τηλεπικοινωνιών
και των μεταφορών- γεωπολιτική της θέση.

«Ποτέ δεν είχα σκοτώσει γυναίκα, και μάλιστα μία πριγκίπισσα,
αλλά υπάκουσα στις εντολές. Το έκανα για τη βασίλισσα και τη
χώρα».

Η πολύμηνη εργασία και διαπραγμάτευση των στελεχών του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μέχρι την αποψινή εκτόξευση του δορυφόρου, εκτός από την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Ελλάδας στο διάστημα, εξασφάλισε για τη χώρα μας:

Συνολικά ο Χόπκινς είχε διαπράξει 23 δολοφονίες για λογαριασμό
της MI5, μεταξύ των ετών 1973 και 1999.
Είκοσι χρόνια μετά το θάνατο της Νταιάνα στο Παρίσι, βλέπουν
το φως της δημοσιότητας διάφορες θεωρίες αλλά και νέες
αποκαλύψεις.

1. Εξι αναμεταδότες έναντι τριών, που προέβλεπε η αρχική Σύμβαση, όπως είχε υπογραφεί από
την προηγούμενη κυβέρνηση, και των δύο αναμεταδοτών που τελικά παραδόθηκαν. Επιπλέον 17
χρονοαναμεταδότες, έναντι του τμήματος της προηγούμενης σύμβασης που ουδέποτε υλοποιήθηκε.
Ουσιαστικά, υπερτριπλασιάζουμε τα ωφέλη της χώρας.

Το ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο: Ο θάνατος της Νταϊάνα: Μια
απίστευτη αποκάλυψη» που προβλήθηκε πρόσφατα από το γαλλικό
κανάλι Μ6, αποκάλυψε ότι, η Μercedes στην οποία βρήκε τον
θάνατο η Νταϊάνα δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση.
Τη χαρακτήριζαν ένα επικίνδυνο «επισκευασμένο σαράβαλο»,
υποστήριζαν ότι δεν θα έπρεπε να κινείται στους δρόμους και ότι αν
κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 60 χλμ. ο οδηγός δύσκολα
θα μπορούσε να την κρατήσει.
Οι προειδοποιήσεις, όμως, αυτές, που είχαν γίνει δύο μήνες πριν το
δυστύχημα της 31ης Αυγούστου 1997, δεν είχαν εισακουστεί...
Πηγή: Tribune.gr

2. Τρεις επίγειους δορυφορικούς κομβικούς σταθμούς Hub, καθώς και διακόσια τερματικά, που θα
καλύψουν νευραλγικούς τομείς, όπως της ‘Αμυνας, της ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας.
3. Τη διασφάλιση της παρουσίας της στο διάστημα, που ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση και την
επέκταση σχετικών δραστηριοτήτων. Πλέον, ερευνητές και εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του διαστήματος, βρίσκουν τη στήριξη που τους αρμόζει.
Επιπλέον, ο Hellas Sat 3 θα δώσει για πρώτη φορά στους επιβάτες των αεροπλάνων στην Ευρώπη
πρόσβαση στο ίντερνετ.
Το μήνυμα που έστειλε απόψε η χώρα μας έχει πολλούς αποδέκτες. Και είναι απολύτως ξεκάθαρο: Η
Ελλάδα ανακάμπτει. Και το κάνει σε όλους τους τομείς. Η θέση μας πως πρέπει να ‘‘φέρουμε το Αύριο,
Σήμερα για όλους’’ αποκτά ουσία» κατέληξε ο Ν. Παππάς.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ
Συγγραφέας: Κώστας Στοφόρος
Σειρά: Λογοτεχνικές Εξερευνήσεις
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Ο Λυκούργος μαζί με την αδερφή
του, Ρόδη, και τους γονείς τους
παραθερίζουν στη Σάμο. Στην αρχή,
χωρίς internet και σύγχρονες ανέσεις,
δυσανασχετούν και βαριούνται.
Στη συνέχεια όμως, συναντούν τα
ξαδέρφια τους αλλά και τον θείο
Πυθαγόρα και τη θεία Διαμαντούλα.
Πολλά συμβαίνουν! Ένας χαμένος
θησαυρός κι ο γνωστός Αίσωπος με τις
ιστορίες του είναι δύο μόνο από τους
λόγους που θα αυτό το καλοκαίρι θα
τους μείνει αξέχαστο .
Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και μυστήριο. Ήρωες ζωντανοί και
καλοδουλεμένοι με τους οποίους μπορούν να ταυτιστούν άνετα τα
παιδιά αναγνώστες. Διαβάζοντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και
ενδιαφέροντα στοιχεία για το Σάμο. Και φτάνοντας στη τελευταία
σελίδα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά «ΕΥ-ΠΟ».
ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ
Συγγραφέας: Αργυρώ Μουντάκη
Σειρά: Λογοτεχνικές Εξερευνήσεις
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Μια παρέα παιδιών ανακαλύπτει
πως ένα ερειπωμένο σπίτι,
είναι πλέον χωρίς λουκέτο.
Μέσα βρίσκουν ένα άλμπουμ
γεμάτο φωτογραφίες με κάτι
περίεργους κωδικούς αλλά κι
ένα αινιγματικό σημείωμα. Τα
παιδιά μαζί με έναν φοιτητή
αρχαιολογίας ψάχνουν και
ρωτούν. Ταυτόχρονα, στο
σχολείο, η δασκάλα τούς
αναθέτει ένα πρότζεκτ για τον
τόπο τους.
Μια ιστορία μυστηρίου που
βοηθά τον αναγνώστη να
μάθει πολλά για τον Βόλο
του χθες και του σήμερα. Οι γιαγιάδες, του βιβλίου, αφηγούνται
ιστορίες γοητευτικές που θα συγκινήσουν μικρούς και μεγάλους.
Όπως οι άνθρωποι έτσι και τα σπίτια κρύβουν στις ρωγμές τους
μνήμες. Χαρούμενες αλλά και θλιβερές. Αυτές τις ρωγμές άγγιξε με
ευαισθησία η συγγραφέας.

ΤΑ ΓΕΡΟΝΤΑΚΙΑ
Στης πλατείας τα παγκάκια
κάθονται τα γεροντάκια
μεταξύ τους συζητούνε και τις
ώρες τους περνούνε
Λένε για τα περασμένα για τα
νιάτα τα χαμένα
μια γελάνε και μια κλαίνε κι’
όλο για αρρώστιες λένε
Ο ένας έχει τη καρδιά του, ο
άλλος πέτρα στα νεφρά του
Άλλος έχει σκοτοδίνη κι’ άλλος
τη χοληστερίνη
Ο ένας τα αρθριτικά του κι’
άλλος τα νευραλγικά του,
άλλος ζάλη στο κεφάλι κι’ άλλος
πίεση πολύ μεγάλη
Άλλος στα πλευρά του σφάχτη
κι’ άλλος έχει καταρράκτη
άλλος έχει τη χολή του, κι’
άλλος πρόβλημα με το πουλί
του !!
Όλοι οι γέροι κάτι έχουν και στο
ΙΚΑ όλοι τρέχουν
φάρμακα για να τους δώσουν κι’
από αρρώστιες να γλυτώσουν
Όλοι λένε μεταξύ τους πως δεν
φτάνει η σύνταξή τους
λίγο πιο καλά να ζήσουν πριν
την ύστερη πνοή τους
Ποιος τους γέρους λογαριάζει :
κι’ αν πεθάνουν δεν πειράζει
πρώτα ήταν τιμημένοι, τώρα
είναι ξεχασμένοι.....
Ψυχραιμία γεροντάκια, διώξτε
πέρα τα φαρμάκια
Ο άνθρωπος πολλά αντέχει, όσα
βάσανα κι’ αν έχει.
Κυριάκος Μακρής

ΠΟΙΗΜΑ
ΖΩ
Χριστίνα Γαλιάνδρα

Ζήσε !!! μου είπαν
Και φτιάξανε κρεμάλες
Βγάλαν μαχαίρια , πιστόλια
και με οδήγησαν σε γκρεμούς
Ζήσε !!! Ξαναφώναξαν
και βάλανε παγίδες
Αλυσίδες στα πόδια
Λουκέτο στην καρδιά
Ζήσε !!! Είπαν με πείσμα
Ζω !!! Τους απάντησα
Με ένα πιστόλι στον κρόταφο
Με ένα σχοινί στο λαιμό
Με την μέρα να μικραίνει
και τον ήλιο εξόριστο
Ζω!!! Με μια ψυχή που χορταίνει με ψίχουλα
Με βήματα αργά ...ματωμένα
Με τα όνειρα να κοιμούνται στις λάσπες
και δυο μάτια κενά σκοτεινά αδιάφορα
Πάψανε τότε
Και γω συνεχίζω
Συνεχίζω ακόμα να ζω...

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
EAST VANCOUVER
Εργασίες της τρίτης τάξης του Ελληνικού Σχολείου
της Κοινότητας
Τα παιδια της τρίτης τάξης του Ελληνικού Σχολειου της Ανατολικής
κοινότητας Αγ Νικολαου δημιούργησαν τις ακόλουθες εργασίες με
θέμα ¨οι ρίζες μου ¨
Μεσα απο αυτές τις εργασίες τους εκφράζουν οχι μονο την αγαπη
τους για την πατρίδα Ελλαδα αλλα και μια λαχτάρα να επισκεφτούν
τις ιδιαίτερες αυτές πατρίδες και να δουν απο κοντά ολα αυτά που οι
παππούδες και γιαγιάδες τους τους εχουν περιγράψει με τόση αγαπη.
Ειρήνη Κασιδουλη -Σαμος
Θανάσης Ross -Μυρτιά .Πυργο Ηλείας
Ελένη Νικολαιδη- Βεργινα
Γιώργος Σταυριδης -Κρήτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η “ΓΝΩΜΗ” από την πρώτη ημέρα
που κυκλοφόρησε εδώ και τριάντα
χρόνια, σκοπός της ήταν
τα ελληνόπουλα που παρακολουθούν
μαθήματα στα σχολεία της παροικίας
μας, να μας στέλνουν εργασίες τους για
να τις δημοσιεύουμε φυσικά δωρεάν.
Ευχαριστούμε το Ελληνικό Ορθόδοξο
Σχολείο της Ανατολικής Κοινότητας
Βανκούβερ για την συνεργασία.

St. Nicholas 0& Dimitrios Greek Orthodox
School East Vancouver Year -End Carnival
The event took place
at St. Nicholas + Dimitrios Church on Saturday, June 17th and
was organized by the
parent’s advisory committee, teachers, and
volunteers!

Βλέπετε στιγμιότυπα από την σχολική εκδήλωση του Ελληνικού Ορθόδοξου Ελληνικού
Σχολείου της Ανατολικής Κοινότητας Βανκούβερ για το έτος 2017.

Δεξιά και
Αριστερά δυο
στιγμιότυπα
από την Θεία
Λειτουργία στο
εκκλησάκι
της Αγίας Τριάδας
στο Μίσιον.
Φωτογραφίες
από τον συνεργάτη μας
ΛΕΥΤΕΡΗ!

Greek Orthodox Community East Vancouver
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Hello everyone,
Please find attached the Program of Divine Services for June and
July 2017. We hope everyone will worship with us on Sundays and
great feasts, now that school is almost finished :)
Also attached is a poster for Greek Summerfest 2017! Every July,
the Greek Community of East Vancouver brings Greece to BC with
amazing food, dancing, and kefi - a great time for the whole family!
If you would like to volunteer, please contact the organizers.
Finally, we hope to see all youth and young adults at Camp Met
2017! An amazing experience that helps kids connect with their
faith, form new friendships, and appreciate their Greek culture, it’s
an excellent way to finish the summer before school begins! All families that are interested are asked to sign up as soon as possible.
Καλό καλοκαίρι! God bless you always!
- Fr. Tim
Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Community
4641 Boundary Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5
T: 604-438-6432 | F: 604-438-6400
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Οι γιατροί προειδοποιούν:
ΜΗΝ φοράτε σαγιονάρες!
Δείτε γιατί.

Το καλοκαίρι είναι επίσημα σε
πλήρη εξέλιξη και τώρα που ο
καιρός είναι ζεστός οι άνθρωποι
νομίζουν ότι βρίσκονται σε
κατάσταση διακοπών. Για
τους περισσότερους από
εμάς, αυτό σημαίνει ότι
αφήνουμε τα παπούτσια μας
και κυκλοφορούμε ξυπόλητοι
και όταν πρέπει να πάμε κάπου,
συνήθως απλώς βάζουμε ένα
ζευγάρι σανδάλια ή σαγιονάρες.
Ποιος δεν διαθέτει τουλάχιστον
ένα ζευγάρι σαγιονάρες; Όχι
μόνο είναι η πιο βολική και
κλασική επιλογή καλοκαιρινών
υποδημάτων, αλλά διατηρούν
τα πόδια δροσερά και άνετα.
Ωστόσο, αυτό είναι το μόνο
καλό που προσφέρουν! Οι
σαγιονάρες είναι πραγματικά
απαίσιες για τα πόδια μας και
για τη σωματική μας υγεία και
ευεξία. Μόλις διαβάσετε σχετικά
με το γιατί συμβαίνει αυτό και
πόσο κακές είναι πραγματικά,
σίγουρα θα σκεφτείτε δύο φορές
προτού τις φορέσετε πάλι αυτό
το καλοκαίρι.
Εδώ είναι γιατί οι γιατροί
συμφωνούν ότι τα υποδήματα
από καουτσούκ θα πρέπει να
φοριούνται μόνο στην πισίνα,
στην παραλία ή σε ντους
γυμναστικής:
1. Τραυματισμοί. Κάθε χρόνο
οι σαγιονάρες είναι υπεύθυνες
για αμέτρητες βλάβες ποδιών
που κυμαίνονται από μικρές έως

σοβαρές, επειδή προσφέρουν
στα πόδια πρακτικά μηδενική
στήριξη. Η έλλειψη υποστήριξης
της καμάρας και της πτέρνας,
είναι αυτό που οδηγεί στον
πόνο και στην πίεση στα πόδια
μας. Οι πιο συνηθισμένοι
τραυματισμοί είναι οι εξής:
τενοντίτιδα, κατάγματα λόγω
καταπόνησης πτέρνας, μυϊκοί
πόνοι. Άλλα προβλήματα που
μπορείτε να αναμένετε είναι
γρατζουνιές, μπλοκαρισμένα
δάκτυλα, πονεμένους
αστραγάλους, μολύνσεις, ηλιακά
εγκαύματα, τσιμπήματα από
κουνούπια, φουσκάλες, πόνο
στο γόνατο, πόνο στο ισχίο,
πόνο στην πλάτη και η λίστα
συνεχίζεται.
2. Σας κάνουν να γλιστράτε.
Οι σαγιονάρες σίγουρα δεν είναι
τα πιο χαριτωμένα παπούτσια
για να περπατήσετε. Στην
πραγματικότητα μας κάνουν να
βαδίσουμε αδέξια και είναι πολύ
εύκολο να ξεφύγουμε και να
πέσουμε. Ένας άλλος κίνδυνος
που παρουσιάζουν είναι η
ολίσθηση, είναι εύκολο τα πόδια
να γλιστρήσουν, ειδικά όταν
βρέχονται ή είναι ιδρωμένα.
3. Τοξικά υλικά. Οι σαγιονάρες
είναι φτηνές! Πολλά από τα
πλαστικά και τα υλικά που
χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή τους είναι χαμηλής
ποιότητας και μπορούν να
είναι δηλητηριώδη ή τοξικά
για την ανθρώπινη υγεία.

Πολλά είδη πλαστικών έχουν
συνδεθεί με καρκίνο και άλλους
σοβαρούς κινδύνους. Το λατέξ
χρησιμοποιείται επίσης ευρέως,
στο οποίο πολλοί άνθρωποι είναι
αλλεργικοί και γι΄ αυτό είναι
καλύτερο να μην αγοράζετε
φτηνές πλαστικές εκδόσεις. Αντ΄
αυτού, αγοράστε παντόφλες με
δέρμα, σουέτ, φελλό, υφάσματα
και άλλα φυσικά είδη υλικών
που δεν αποτελούν τόσο σοβαρή
απειλή για την υγεία σας.
4. Λοιμώξεις. Το ανοιχτό,
ευάερο στυλ μπορεί να
επιτρέψει στα πόδια σας να
«αναπνεύσουν» αλλά αυτό
έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Τα
σαγιονάρες εκθέτουν τα πόδια
και τα δάχτυλά σας σε όλα
τα είδη μικροβίων, βρωμιά,
βακτήρια, μύκητες και άλλα
άσχημα πράγματα που μπορούν
να οδηγήσουν σε μόλυνση.
Ορισμένες μελέτες έχουν
διαπιστώσει ότι οι σαγιονάρες
παραλαμβάνουν και κατέχουν
πολλά περισσότερα βακτήρια
από τα συνηθισμένα παπούτσια.
Τα επικίνδυνα παθογόνα
βακτήρια όπως ο Staphylococcus και το E. coli μπορούν
εύκολα να βρουν το δρόμο τους
σε οποιαδήποτε ανοιχτή πληγή,
και να προκαλέσουν όλεθρο
στην υγεία σας, όπως αναφέρει
το fumara.
5. Φουσκάλες. Οι φουσκάλες
είναι οδυνηρές και μπορούν
να οδηγήσουν σε περαιτέρω
επιπλοκές. Οι σαγιονάρες,
λόγω της τριβής, αναπόφευκτα
δημιουργούν φουσκάλες στο
δέρμα σας. Κάποιες φορές
αυτό οδηγεί σε, ερεθισμούς και
κνησμό.
6. Σας επιβραδύνουν. Τα
χαλαρά αυτά παπούτσια
αλλάζουν το βάδισμα και
ουσιαστικά επιβραδύνουν τους
ανθρώπους. Τα ευρήματα από
μια μελέτη του πανεπιστημίου
Auburn έδειξαν ότι εκείνοι
που φορούν σαγιονάρες συχνά
κάνουν βήματα μικρότερου
μεγέθους από εκείνους που
φοράνε κλειστά παπούτσια.
Όποιος έχει φορέσει ποτέ ξέρει
ότι είναι σχεδόν αδύνατο να
τρέξει με σαγιονάρες!
Πηγή;tribune.gr

Μετά από αυτήν την είδηση θα
τρώμε μια χούφτα αμύγδαλα
την ημέρα!
Τι δείχνει μια νέα πολύ σημαντική έρευνα...

Το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά σνακ μπορεί να μας βοηθήσει να
ξεφορτωθούμε τα… παχάκια μας και να αποκτήσουμε πιο λεπτά και
καλλίγραμμα πόδια.
Φαίνεται απίστευτο; Κι όμως! Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της
Pennsylvania απέδειξαν ότι καταναλώνοντας 42 γρ. αμύγδαλα καθημερινά,
κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας, αφού μειώνεται σημαντικά το κοιλιακό
λίπος, αλλά και το λίπος των ποδιών, ενώ χάνονται πόντοι από την
περιφέρεια της μέσης. Παράλληλα, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης
καρδιαγγειακών νόσων, λόγω της μείωσης της χοληστερόλης.
Παλιότερες έρευνες είχαν δείξει ότι η συστηματική κατανάλωση αμυγδάλων
συνδέεται με καλύτερη λειτουργία της καρδιάς. Η νέα έρευνα, όμως, είναι
η πρώτη που αποδεικνύει ότι τα αμύγδαλα μπορούν να περιορίσουν την
ποσότητα του λίπους που αποθηκεύεται στην περιοχή της κοιλιάς και των
ποδιών.
Η μείωση του κοιλιακού κυρίως λίπους είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς
συνδέεται με το μεταβολικό σύνδρομο, έναν συνδυασμό διαβήτη, υψηλής
πίεσης, παχυσαρκίας και καρδιακής νόσου.
Πηγή:tribune.gr

Λιβάνι: Κάνει… θαύματα σε 7 μέρες!
Δείτε τις θεραπευτικές του ιδιότητες
Μπορεί το λιβάνι να είναι γνωστό περισσότερο από την εκκλησία και
από… τα δώρα των τριών μάγων στο θείο βρέφος, όμως, φαίνεται ότι
διαθέτει ξεχωριστές θεραπευτικές ιδιότητες.
Σύμφωνα με το Medical News Today, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο
του Leicester στη Βρετανία, με επικεφαλής την Κάμλα αλ Σαλμάνι, το
λιβάνι χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως αντιφλεγμονώδες και είναι
χρήσιμο για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων όπως του άσθματος, της
γαστροεντερίτιδας και δεματικών νοσημάτων.
Παράλληλα, άλλη έρευνα είχε καταδείξει ότι το λιβάνι μπορεί να φανεί
χρήσιμο για την ίαση τύπων καρκίνου, όπως του μαστού, του εντέρου και
του προστάτη. Κι αυτό χάρη σε μία ένωση που περιέχει (acetyl-11-keto-beta-boswellic acid – AKBA).
Οι ερευνητές δοκίμασαν την ένωση σε μια σειρά καρκινικών κυττάρων
στις ωοθήκες, τελευταίου σταδίου, μερικά εκ των οποίων ήταν ανθεκτικά
στη χημειοθεραπεία.
Η ένωση ήταν αποτελεσματική και εξολόθρευσε καρκινικά κύτταρα των
ωοθηκών. Παράλληλα, τα ανθεκτικά κύτταρα έγιναν πιο ευαίσθητα με την
επίδραση της ΑΚΒΑ.
Σύμφωνα με τους ίδιους το λιβάνι μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί
η ανθεκτικότητα στα φάρμακα και να οδηγήσει σε άνοδο του ποσοστού
επιβίωσης ασθενών σε τελικό στάδιο του καρκίνου των ωοθηκών.
«Αυτή η ανακάλυψη αυξάνει την πιθανότητα για να πραγματοποιηθούν
κλινικές δοκιμές στο μέλλον, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μία
ακόμα θεραπεία καρά του καρκίνου των ωοθηκών» ανέφερε μεταξύ άλλων
η επικεφαλής της έρευνας.
Από δοκιμές που πραγματοποίησαν αμερικανοί ερευνητές για την
καταπολέμηση της αρθρίτιδας με συμπληρώματα λιβανιού, διαπίστωσαν
ότι το πανάρχαιο φυτό διαθέτει πραγματικά θαυματουργές ιδιότητες
ενάντια στη χρόνια πάθηση, οι οποίες μάλιστα γίνονται αισθητές σε μόλις
επτά ημέρες.
Στη μελέτη, που ανήκει στους ειδικούς του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνιας, συμμετείχαν συνολικά 70 άνδρες και γυναίκες με
οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα. Σε κάποιους από αυτούς οι επιστήμονες
χορήγησαν κάψουλες από απόσταγμα λιβανιού σε δύο διαφορετικές
δόσεις, ενώ σε κάποιους άλλους έδωσαν ψευδοφάρμακα, όπως αναφέρει το
xorisorianews.
Μετά την πάροδο επτά μόλις ημερών, διαπίστωσαν ότι όσοι λάμβαναν
την υψηλότερη δόση εμφάνιζαν ήδη σημαντική βελτίωση. Κατά την
ολοκλήρωση της θεραπείας, όπως δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο
«Arthritis Research & Therapy», οι ασθενείς που έπαιρναν λιβάνι δήλωσαν
ότι ο πόνος και η δυσκαμψία είχε μειωθεί κατά 2/3.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για ένα φυσικό τρόπο αντιμετώπισης της
νόσου χωρίς παρενέργειες, σε αντίθεση με τις συμβατικές θεραπείες, με
παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, που χρησιμοποιούνται συνήθως
κατά της αρθρίτιδας.

Αναβάθμιση δυνάμεων στη Σούδα από τις ΗΠΑ
(Συνέχεια από σελίδα 12)
που θα μπορούν να επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα αντιτορπιλικά «Arleigh Burke» προς το παρόν δεν
αποδεσμεύονται από τις ΗΠΑ για λόγους πολιτικούς και, εν μέρει οικονομικούς. Οι Αμερικανοί αναφέρουν στους
Ελληνες συναδέλφους τους ότι οι ΗΠΑ μπορούν να συντηρήσουν τον στόλο των περίπου 60 αντιτορπιλικών αυτής
της κλάσης (εκτοπίσματος μέχρι και 9.000 τόνων με πλήρη φόρτο), ωστόσο η Ελλάδα στην παρούσα φάση θα
αντιμετώπιζε δυσκολίες για τη συντήρηση δύο τέτοιων πλοίων που, εκτός των άλλων, έχουν πλήρωμα περίπου 320
άτομα, αριθμό σχεδόν διπλάσιο από τις φρεγάτες του ΠΝ.
Στις πρόσφατες επαφές Αμερικανών και Ελλήνων αξιωματικών, οι πρώτοι έδειξαν εντυπωσιασμένοι και από τις
δυνατότητες του αεροδρομίου της Σούδας από όπου μεταφέρθηκαν ταχύτατα και δίχως προβλήματα πυρομαχικά
και εξελιγμένα πυραυλικά συστήματα που είχαν αποσταλεί από τις ΗΠΑ για τις ανάγκες των πολεμικών πλοίων τα
οποία ελλιμενίζονται τακτικά στο αγκυροβόλιο του Μαραθίου και επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η ναυτική διάσταση, που ετέθη και από τον κ. Καμμένο στην πρόσφατη ομιλία του στην εκδήλωση για τα 70 χρόνια
του Γραφείου Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια από τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και
ΓΕΝ Ευάγγελο Αποστολάκη και Ν. Τσούνη τους τελευταίους μήνες, αναδεικνύεται διαρκώς.
Το ενεργειακό
Η πρόσφατη δήλωση του υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας Μπεράτ Αλμπαϊράκ περί γεωτρήσεων στην Ανατολική
Μεσόγειο πριν από το τέλος του χρόνου, αλλά και η διαρκής δραστηριοποίηση σε όλη την περιοχή από τα ανοιχτά
της Πάφου μέχρι και το Καστελλόριζο, απλά κάνει πιο ανάγλυφη την πραγματικότητα. Το ενεργειακό εμπεδώνεται
ολοένα και περισσότερο ως καίριο στοιχείο στη στρατηγική ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που –εκ
των πραγμάτων– οδήγησε στη σύγκληση της «Γενεύης 2» στις 28 Ιουνίου, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την
έναρξη γεωτρήσεων στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ.
Ενδειξη των συζητήσεων και της κινητικότητας που υπάρχει είναι και οι δημόσιες παραινέσεις του προέδρου των
ΕΛΠΕ Στάθη Τσοτσορού για οριοθέτηση ΑΟΖ και «απεμπλοκή» των ερευνών για υδρογονάνθρακες πέρα από τα
6 μίλια. Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ήδη από το 1995, έχει υιοθετήσει ψήφισμα για στρατιωτική
αντίδραση εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια
(casus belli).
Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι το Κυπριακό αποτελεί θέμα με το οποίο οι Αμερικανοί ασχολούνται με εξαιρετική
προσοχή. Στη Λευκωσία δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιφυλακτικότητα που δείχνουν οι Αμερικανοί,
ιδίως η γραφειοκρατία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ίδια η επίσκεψη του Αναστασιάδη
στις ΗΠΑ και οι συνομιλίες του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς (4-8 Ιουνίου), οριστικοποιήθηκαν όταν
ανακοινώθηκε η τριμερής συνάντησή του με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη
Μουσταφά Ακιντζί.
Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ακριβώς αυτή η καθυστέρηση στη διευθέτηση της εκκρεμότητας του Κυπριακού
είναι και εκείνη που καθυστερεί την παράδοση δύο μεταχειρισμένων πλοίων της Αμερικανικής Ακτοφυλακής,
προκειμένου η Λευκωσία να αυξήσει τις δυνατότητας επιτήρησης στις θαλάσσιες ζώνες της.
Συνεχείς επαφές με Ισραήλ και Αίγυπτο
Ενα από τα πλέον ιδιαίτερα κεφάλαια, το οποίο αφορά άμεσα τόσο τα ενεργειακά συμφέροντα όσο και τη
γενικότερη επιρροή της Ελλάδας στην περιοχή είναι οι σχέσεις με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.
Την Πέμπτη 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη Τριμερής Σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η οποία
απλά αναμένεται να επικυρώσει το υψηλότατο επίπεδο επαφών μεταξύ των τριών χωρών. Σημειώνεται ότι μόλις μία
ημέρα νωρίτερα θα έχει λήξει η κοινή άσκηση Ειδικών Δυνάμεων του Ισραήλ και της Εθνικής Φρουράς στο όρος
Τρόοδος της Κύπρου.
Σε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, ανοδική καμπή, βρίσκονται οι σχέσεις Αθηνών - Καΐρου, ιδιαίτερα μετά το άμεσο
τηλεφώνημα του ΥΠΕΞ Σάρμεχ Σούκρι προς τον Ελληνα ομόλογό του Ν. Κοτζιά, ώστε η ελληνική πρεσβεία
να αναλάβει την εκπροσώπηση της Αιγύπτου στο Κατάρ, με το οποίο η κυβέρνηση Σίσι αποφάσισε να διακόψει
διπλωματικές σχέσεις. Επρόκειτο για μια έμπρακτη απόδειξη όχι μόνο των πολύ καλών προσωπικών σχέσεων
ανάμεσα σε Κοτζιά και Σούκρι (ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ έχει ανταποκριθεί σε όλες τις προσκλήσεις του ομολόγου του
να επισκεφθεί την Ελλάδα, είτε για το Φόρουμ των Πολιτισμών είτε για την Ευρωαραβική Διάσκεψη της Ρόδου).
Ωστόσο, η πλέον σημαντική διάσταση των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων είναι εκείνη των συζητήσεων για την
αναζήτηση πιθανών συγκλίσεων στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, σε σημεία που αφορούν τις δύο χώρες. Ο κ.
Κοτζιάς είχε μεταβεί τον Νοέμβριο στο Κάιρο και επιστρέψει αυθημερόν, όπου έκανε στον κ. Σούκρι μια πρόταση
σε χάρτη. Ωστόσο, έκτοτε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε γνωστό.

Οι άνθρωποι που κλαίνε στις ταινίες είναι οι πιο δυνατοί!
Πολλοί είναι οι άνθρωποι
που συγκινούνται όταν
παρακολουθούν μια ταινία και
συχνά ξεσπούν σε κλάματα.
Είναι αυτοί που έχουν κάτι
που πολλοί άλλοι δεν έχουν
καλλιεργήσει: Ενσυναίσθηση.
Μάλιστα, σύμφωνα με
έρευνα του Πανεπιστημίου
της Καλιφόρνια, οι άνθρωποι
που κλαίνε όταν βλέπουν
ταινία, είναι πιο δυνατοί. O
επικεφαλής της έρευνας Paul
J. Zak παρατήρησε ότι, όταν
κάποιος συγκινείται με κάτι που
βλέπει, ανεβαίνει το επίπεδο της
οξυτοκίνης, δηλαδή της ορμόνης
της αγάπης, όπως ονομάζεται.
Η ορμόνη αυτή είναι υπεύθυνη
για την υψηλή ενσυναίσθηση,

την ικανότητα να αισθάνεται
και να αντιλαμβάνεται τα
συναισθήματα των άλλων.
Μόνο ένα ιδιαίτερο είδος
ανθρώπου έχει ενσυναίσθηση,
αυτοί που μπορούν να βάλουν
τον εαυτό τους στη θέση των
άλλων και να αισθανθούν όπως
εκείνοι.
Στην πραγματικότητα, το να
νοιάζεται κάποιος για την
κατάσταση των άλλων θέλει
δύναμη και πολύ περισσότερο
να κατανοήσει από που
προέρχεται αυτός ο πόνος και
εντέλει να νιώσει όπως νιώθουν.
Δεν είναι ποτέ αδυναμία το να
νοιάζεστε για κάποιον άλλον,

ΠΕΝΘΗ
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Πέθανε στις 31 Μαϊου 2017 στο Abbotsford. B.C.
Θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς του.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1938-2017
Πέθανε στο Βόρειο Βανκούβερ στις 3 Ιουνίου 2017
ο ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Γεννήθηκε στον
Πειραιά στις 26 Σεπτεμβρίου 1938. Το τρισάγιο
έγινε στις 7 Ιουνίου 2017 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία έγινε στις 8 Ιουνίου 2017.
Η ταφή του έγινε στο νεκροταφείου Forest Lawn
Memorial Park, Burnaby.
Στην σύζυγό του Χρυσούλα, στα παιδιά του Leo and Nick (DaynΓΕa), daughter Ritsa and (Rob), στα εγγόνια του Nicole, Christa and Stefany και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΧΡΙΣΤΟΓΕΟΡΓΗΣ ΗΛΙΑΣ GEORGE
1948-3017
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 20 Ιουνίου 2017.
Γεννήθηκε στη Λέσβο το 1948. Μετακόμισε με
την οικογένειά του στην Αθήνα το 1955. Εκεί
εκπαιδεύτικη στα χρυσαφικά και ως χρυσοχόος
ήρθε στον Καναδά το 1970.

Το 1991 παντρεύτικε την Rupinder. Όπου μαζί σχεδίασαν και
έκτισαν το σπίτι τους στο Steveston. To 1996 γεννήθηκε η κόρη τους
Μαρίσα και μετακόμισαν στο Δυτικό Βανκούβερ.
Τρισάγιο έγινε στις 26 Ιουνίου 2017 στο Mountain View Cemetery
5455 Fraser St. Vancouver. Στη σύζυγό του, στην κόρη του και σε
όλους τους συγγενείς ευχίμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Με μια μικρή συνδρομή το χρόνο μπορείτε να
υποστηρίξετε τις προσπάθειες που κάνουμε για τριάντα
ολοκληρα χρόνια να διατηρήσουμε την γλώσσα, τα ήθη,
τον πολιτισμό μας.
Οταν ακούνε οι Καναδοί της Βρετανικής Κολομβίας ότι
οι Έλληνες έχουν και Ελληνική Εφημερίδα που
τυπώνεται στο Βανκούβερ μας θαυμάζουν.
Βάλτε όλοι μαζί ένα λιθαράκι να την διατηρήσουμε, όχι
μόνο για φωτογραφίες, βάλτε και το χέρι στην τσέπη.
Ευχαριστώ
“ΓΝΩΜΗ”

ακόμα κι αν αυτός είναι ένας
φανταστικός χαρακτήρας σε
κάποια ταινία. Δείχνει ότι έχετε
καρδιά και αυτή η καρδιά
μπορεί να ραγίσει για τους
άλλους, έστω κι αν αυτοί είναι
ήρωες μιας ταινίας.
Φυσικά, αυτός δεν είναι ο μόνος
λόγος που οι άνθρωποι κλαίνε
όταν βλέπουν ταινίες. Μπορεί
κάποιος να έχει βρεθεί στην
ίδια θέση με τον πρωταγωνιστή
ή να έχει επισκεφθεί το μέρος
όπου διαδραματίζεται η ταινία
και όλα αυτά να του προκαλούν
συγκίνηση. Αυτό συνήθως
επιτρέπει την απελευθέρωση
συναισθημάτων που κάποιος
έχει μέσα του, με έναν υγιή
τρόπο.

FOR SALE
One burial plot for sale at Forest Lawn Memorial Park (Ascension Section) Hellenic
section. This is a sold out area and the second part to the Hellenic section. Located by
road on top. Feet away from road. Easy access. One casket. Greek Orthodox faith. 3789
Royal Oak Avenue Burnaby, British Columbia $16,000.00
Prime location.
Please call Maria @ 778 389 0452
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Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

7Seas Fish Market
(Kitsilano Specials)

&

2328 West 4th Avenue,Vancouver BC
Tel: 604-732-8608

7Seas Fish Market
(White Rock/South Surrey Specials)
2990-152 Street, Surrey, BC
Tel:604-541-8558

ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΤΕ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

SPECIAL

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κατάστημα Ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων “Jonny’s
Menswear” σε κεντρική εμπορική οδός 3258 West Broadway,
Vancouver και είναι μια καλή ευκαρία για εμποροράφτη για ραφές
κουστουμιών ή μεταποιήσεις ενδυμάτων.
Ο ιδιοκτήτης βγαίνει σε σύνταξη και είναι μια καλή επένδυση.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ:604-734-4748

EXTRA LARGE

FOR SALE “Jonny’s Menswear” 3258 West Broadway Vancouver

Τα 2 κιλά $15.00

160 gm

3L
Γνήσιο ελληνικό ελαιόλαδο Extra Virgin
SALE: 1 c/s (6 tins x 3 Ltrs) $145.00

Μια κάσα με 24 κουτιά Wild
Samon Sockeye SALES $49.00

Δωρεά μεταφορά μέσα στο Βανκούβερ
για 5 κιβώτια και πάνω.

ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

