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Αυτοδυναμία για ΝΔ με 158 βουλευτές
Δευτέρα 08/07/2019
Με καταμετρημένο το 99,97% η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 39,85% - Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 31,53%
Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ με ποσοστό περίπου 40% και 158 βουλευτές προβλέπει το υπουργείο
Εσωτερικών. Με καταμετρημένο το 97,97% των ψήφων, η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό
39,85% και εκλέγει 158 βουλευτές σχηματίζοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Σε σχέση με την
κοινοβουλευτική δύναμη που
είχε μετά τις εκλογές του 2015 η
ΝΔ υπερδιπλασιάζει τον αριθμό
των βουλευτών της (158 σήμερα
από 75) και ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 59
έδρες, αφού στη νέα Βουλή θα
έχει 86 βουλευτές από 145 που
είχε εκλέξει το 2015.
Το Κίνημα Αλλαγής στη νέα
Βουλή θα έχει 22 βουλευτές,
από 17 που είχε εκλέξει στις
εκλογές του 2015. Το ΚΚΕ θα
έχει 15 βουλευτές, ακριβώς την
ίδια κοινοβουλευτική παρουσία
που είχε και στην προηγούμενη
Βουλή. Νεοεισερχόμενα
κόμματα η «Ελληνική Λύση» που θα εκπροσωπείται από 10 βουλευτές και το «Μέρα 25» που θα
έχει 9 βουλευτές.
Στις 22:45, με καταμετρημένο το 79,12% από το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκε ότι η Χρυσή
Αυγή μένει οριστικά εκτός Βουλής. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει οριστικά ότι η ΝΔ σχηματίζει αυτοδύναμη
κυβέρνηση με 158 βουλευτές.
Η δύναμη των κομμάτων με καταμετρημένο το 91,76% των ψήφων:
•
ΝΔ - 39,85%
•
ΣΥΡΙΖΑ - 31,53%
•
ΚΙΝΑΛ - 8,10%
•
ΚΚΕ - 5,30%
•
Ελληνική Λύση - 3,70%
•
Μέρα 25 - 3,44%
•
ΧΑ - 2,93%

Tυφώνας Μπόρις σαρώνει την Ευρώπη
Τρίτη 23/07/2019
Πανηγυρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ
για την εκλογή του ομοϊδεάτη
του – Τρέμει το ιερατείο των
Βρυξελλών το Brexit χωρίς
συμφωνία
Με την εκλογή του Μπόρις
Τζόνσον ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ πατάει πόδι στην Ευρώπη, σκορπώντας τον τρόμο
στο Ιερατείο των Βρυξελλών.
Η απόφαση του νέου πρωθυπουργού της Αγγλίας να προχωρήσει σε
BREXIT ακόμα και χωρίς συμφωνία και η ταύτισή του σε ζητήματα
στρατηγικής με τον Ντόναλντ Τραμπ αποδομούν την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία ενδέχεται πολύ σύντομα να αντιμετωπίσει
επικίνδυνους κλυδωνισμούς.
Η Άνγκελα Μέρκελ έχει πλέον να αντιμετωπίσει έναν ηγέτη, ο
οποίος σε όλη του τη διαδρομή μάχονταν την Ευρωπαϊκή Ένωση
την οποία χαρακτήριζε γερμανικό προτεκτοράτο, αδιαφορώντας για
τις συνέπειες που θα προκαλέσει η ρήξη ανάμεσα στο Λονδίνο και
τις Βρυξέλλες.
Εχοντας ως σύμμαχο την παγκόσμια υπερδύναμη που λέγεται
Αμερική, ο Μπόρις Τζόνσον θα αλλάξει ριζικά το σκηνικό και τις
ισορροπίες, απελευθερώνοντας και άλλες δυνάμεις ιδιαίτερα στην
Ιταλία που θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ξοφλημένη υπόθεση.
Στις Βρυξέλλες επικρατεί έντονος προβληματισμός τόσο για τις
συνέπειες ενός άτακτου BREXIT όσο και την επίδραση που θα έχει
σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες η αντιευρωπαϊκή ρητορική του νέου
ηγέτη της Μεγάλης Βρετανίας.
Οι απόψεις που διατυπώνει ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκουν
ανταπόκριση στην πανίσχυρη ιταλική Λέγκα του Βορρά αλλά και
σε αντισυστημικές δυνάμεις στην Γαλλία, την Αυστρία και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Το σίγουρο είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βαίνει ολοταχώς για ακρωτηριασμό.
Αλλωστε δεν εννοείται Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη νικήτρια του
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που είναι η Μεγάλη Βρετανία.
Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού
κόμματος της Βρετανίας και άρα ο νέος πρωθυπουργός της χώρας,
βάσει των αποτελεσμάτων της εσωκομματικής ψηφοφορίας που
ανακοινώθηκαν πριν από λίγο.
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Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
The Assemblies of the Archdiocese
of Canada
Took Place with Great Success in
Vancouver, b.c.

After 11 days of great food and entertainment, the Greek Summerfest finished up its
33rd consecutive year on July 14th.
This year’s performance list was jam-packed
with many wonderful local artists. Featured
performances included casino bands, Celtic
music, Jazz, Latin beats, and even an impersonator. The evenings were reserved for a
chance to dance to Greek music.
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Tυφώνας Μπόρις σαρώνει την Ευρώπη
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Ο 55χρονος πρώην δήμαρχος του Λονδίνου και πρώην υπουργός Εξωτερικών, αναμετρήθηκε στην
τελική φάση της διαδικασίας με τον 52χρονο Τζέρεμι Χαντ, νυν υπουργό Εξωτερικών της χώρας.
Ο νικητής αναλαμβάνει την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και θα παρουσιαστεί σήμερα Τετάρτη
στην βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία θα του αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Ο Μπόρις Τζόνσον, όπως αναμενόταν επικράτησε του αντιπάλου του και υπουργού εξωτερικών,
Τζέρεμι Χαντ με ευρεία διαφορά στην εσωκομματική εκλογή των Συντηρητικών στη Μεγάλη
Βρετανία.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Μπόρις Τζόνσον συγκέντρωσε 92.153 ψήφους
και ο αντίπαλός του 46.656. Το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά αναπάντεχο είναι, καθώς από την αρχή
της εβδομάδας τα βρετανικά ΜΜΕ προεξοφλούσαν την άνετη επικράτηση του πρώην ΥΠΕΞ, Μπόρις
Τζόνσον, ο οποίος έγινε ο ηγέτης των υπέρμαχων του Brexit εντός του κόμματος των Συντηρητικών.
Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον έδωσε η Τερέζα Μέι
Αμέσως, η απερχόμενη πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, έσπευσε να συγχαρεί τον νεοεκλεγέντα επικεφαλής
των Τόρις και νέο πρωθυπουργό της χώρας με tweet.
«Πολλά συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον που εκλέχτηκε ηγέτης των Συντηρητικών – τώρα
χρειάζεται να δουλέψουμε μαζί για να φέρουμε ένα Βrexit που να λειτουργεί και να κρατήσουμε τον
Τζέρεμι Κόρμπιν μακριά από την κυβέρνηση. Θα έχει την πλήρη στήριξή μου από τα αποδυτήρια»
έγραψε.
Λίγο πριν τις 14.00 το μεσημέρι ο προεδρεύων του Συντηρητικού κόμματος ανέβηκε στο βήμα
προκειμένου να ανακοινώσει τα αποτελέσματα ενός «δίκαιου και αποτελεσματικού» εκλογικού αγώνα.
Στη συνέχεια, οι Τζέρεμι Χαντ και Μπόρις Τζόνσον εισήλθαν στην αίθουσα όπου λίγα λεπτά αργότερα
ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
«Μεγάλη μου τιμή και προνόμιο» λέει ο Μπόρις Τζόνσον
«Είναι μεγάλη μου τιμή και προνόμιο», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον στα πρώτα λεπτά μετά
την ανακοίνωση του αποτελέσματος που τον θέτει επικεφαλής στο κόμμα των Τόρις αλλά και
πρωθυπουργό της χώρας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη Μεγάλη Βρετανία.
Ο νικητής των εσωκομματικών εκλογών είχε μια καλή κουβέντα και για τον αντίπαλό του, Τζέρεμι
Χαντ, ο οποίος όπως είπε έχει «εξαιρετικές ιδέες», πολλές από τις οποίες θα θελήσει να κλέψει κατά
την θητεία του στην πρωθυπουργία.
Ενθουσιώδης υποδοχή σε Μπόρις Τζόνσον από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τον Μπόρις Τζόνσον, που εξελέγη ηγέτης του
κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος στη Βρετανία και θα αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.
«Θα είναι καταπληκτικός!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.
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Μισέλ Μπαρνιέ: Προσβλέπουμε σε εποικοδομητική συνεργασία με τον Μπόρις Τζόνσον
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε ότι το
ευρωπαϊκό μπλοκ είναι έτοιμο να συνεργασθεί με τον επερχόμενο πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον με
αντικείμενο ένα συντεταγμένο Brexit.

ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

«Προσβλέπουμε σε μία εποικοδομητική συνεργασία με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον όταν
αναλάβει καθήκοντα, ώστε να διευκολύνουμε την επικύρωσης της συμφωνίας αποχώρησης και να
επιτύχουμε ένα συντεταγμένο Brexit», έγραψε στο Twitter ο Μισέλ Μπαρνιέ.
«Είμαστε έτοιμοι επίσης να επανασυζητήσουμε την συμπεφωνημένη διακήρυξη για μία νέα
σύμπραξη», δηλώνει ο Μπαρνιέ αναφερόμενος στην πολιτική διακήρυξη για την μελλοντική σχέση που
συνοδεύει την συμφωνία διαζυγίου και είναι το μόνο κείμενο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει
διατεθειμένη να επαναδιαπραγματευθεί.

St.George Greek Orthodox Church

Το δύσκολο έργο του Brexit για τον Μπόρις Τζόνσον
Ο Μπόρις Τζόνσον θα αθετήσει ταχύτατα τις υποσχέσεις του για το Brexit, δήλωνε νωρίτερα ο πρώην
Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.
Ένα νέο δημοψήφισμα –και επομένως μια θεαματική πολιτική στροφή– είναι πιθανή, λέει σε κοινή
συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» και άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ.
Ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών έχει δηλώσει πως επιθυμεί την αποχώρηση από την ΕΕ με κάθε
κόστος ως τον Οκτώβρη, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως η Βρετανία θα προχωρήσει σε Βrexit χωρίς
συμφωνία. Ωστόσο, πριν από μερικές ημέρες, το Βρετανικό Κοινοβούλιο ψήφισε τροπολογία που
απαγορεύει μια τέτοια εξέλιξη.
Το κόμμα ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών που ανακηρύσσουν νικητή των
Μπόρις Τζόνσον
Τα σενάρια του Μπόρις Τζόνσον για το Brexit
Η στάση του Μπόρις Τζόνσον δημιουργεί μεγάλη ανησυχία που τροφοδοτείται από πρόσφατες
δηλώσεις. Ο Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι μία αποχώρηση από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου, ακόμη και
χωρίς συμφωνία, δεν θα επέφερε αμέσως την επιβολή νέων δασμών! Όμως, αυτό θα προϋπέθετε
σχετική συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες.
Και αυτό δεν το γνώριζε (!) ο Μπόρις Τζόνσον και το παραδέχθηκε.
Πηγή:kontranews.gr
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Vancouver Greek Summerfest 2019
By: Olivia Los
After 11 days of great food
and entertainment, the Greek
Summerfest finished up its 33rd
consecutive year on July 14th.
This year’s performance list
was jam-packed with many
wonderful local artists. Featured
performances included casino
bands, Celtic music, Jazz, Latin
beats, and even an impersonator.
The evenings were reserved
for a chance to dance to Greek
music.
Not only was the festival filled
with fantastic music, but there
were numerous local cultural
dance groups that graced our
stage with passion and talent.
With dances from 20 different
countries, the crowds were given
a glimpse into these magnificent
cultures. With about half a dozen Greek dance groups performing various captivating dances from
the vast regions of Greece.
It was estimated that approximately 100,000 people attended this highly anticipated East Vancouver festival. On top of the amazing performances, there was an abundance of enticing Greek food!
With over 23,000 meals sold, frequent Greek Summerfest goers rave about the delicious lambs
(over 300 sold!), succulent loukoumades, crispy spanakopita (sold over 2,000 this year!), and yummy souvlaki. The beloved ladies from Philoptochos sold classic Greek sweets such as koulourakia
and kourabiedes.
Our local MP, Don Davies, and our local MLA, the Hon. Adrian Dix, surprised the crowd by MCing. They did a great job introducing the acts and entertaining us with their knowledge of Greek
trivia. We had the pleasure to have Hon. Minister Sajjan return this year and enjoy the food, and
chat with our Canada Summer Jobs Students.
Big thank you to Mr. Don Davies who helped the festival apply and secure grants for nine summer students to be hired. These students worked hard on social media, cooking, logistics, and
more. They gained valuable work experience and skills while earning money during their summer
vacations. Many raffle tickets were bought on the last night and great prizes were won, helping
fundraise for the Greek community school
The Greek Summerfest could not have had such a successful year without the tremendous amount
of help from our lovely volunteers, the entertainers, the sponsors, and the awesome people who
support it by attending.

Photos: by Rania
Hatzioannou
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Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
The Assemblies of the Archdiocese of Canada
Took Place with Great Success

On Friday, June 28, 2019, with the Pacific Ocean as the backdrop,
the Assemblies of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada took
place in Vancouver, British Columbia.
The youth conference commenced on that same day with 170 participants between 16-28 years of age from across Canada; it concluded on Canada Day, July 1st, and was a tremendous success.
The Ladies Philoptochos conference followed the same schedule
(June 28 to July 1). One hundred and ten ladies from across Canada
participated and it was also a great success.
The Clergy-Laity conference started with the celebration of the
Divine Liturgy at the St. George Greek Orthodox Church in Vancouver, where all the participants of the three assemblies, together with the community delegates as well as the Archons of the Ecumenical Patriarchate in Canada, all attended along
with the plenitude of faithful from the Vancouver area.
The Clergy-Laity conference included 107 representatives from communities across Canada; it commenced on June 30th and concluded its working sessions on the afternoon
of July 3rd.
The work of all the assemblies was carried out in an orderly fashion and in the best possible manner. The Clergy-Laity conference was presided over by His Eminence Archbishop Sotirios.
It should be noted that each morning (June 29 to July 3) with the exception of Sunday, the Divine Liturgy was celebrated from 8:00am to 9:15am by Archbishop Sotirios, serving
as a simple priest, at a conference room of the hotel that was transformed into a chapel. All of the representatives of the three assemblies (youth; Ladies Philoptochos; and, Clergy-Laity) attended these Divine
Liturgies and received Holy Communion. Thus, in this most spiritual manner did every day begin; each
day ended in similar fashion with vespers service.
His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew sent his greetings and a message which was read
aloud by Archimandrite of the Ecumenical Patriarchate and Dean of the Patriarchal Theological Academy
of Toronto, the V. Rev. Fr. Athenagoras Ziliaskopoulos.
At the official grand banquet, among the many other dignitaries in attendance, were Mrs. Tasoula Berggren, Honourary Consul General of Cyprus, and Mr. Athanasios Ioannou, Consul General of Greece in
Vancouver.
The theme of this year’s clergy
laity conference was: “And Jesus
knew their thoughts, and said unto
them, every kingdom divided
against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand”(Matthew 12:25).
At the youth and Philoptochos assemblies, many relevant topics of concern to each were discussed.
The topics and subject matter of the Clergy-Laity was as follows:
1. “The Youth as a Bridge between the Past, Present and Future.” Speaker: Fr. D. Antonopoulos
2. “Philanthropy: Internal and External.” Speaker: Fr. T. Alamanos
3. “Greek Faith and Orthodox Education: Connecting Salvation with Greek Education.” Speaker: Archon
Depoutatos — Spyros Volonakis, Director of Greek Education
4. “Internet Ministries: Importance, Budget and Expectations.” Speaker: Archon Ostiarios — E. Sotiropoulos
5. “The Church at Home: Contemporary Challenges.” Speaker: Fr. K. Kaltsidis
6. “Greek Orthodox Community: Unifying the Faithful – Spiritual Life – Administration – Conformity and Journeying together in harmony with the Holy Metropolis and the
Ecumenical Patriarchate.” Speaker: Archon Prostatis Ton Grammaton — Michael G. Ikonomou
All of the topics were studied and discussed in depth; and, in a spirit of love and harmony, motions and resolutions were received and adopted.
The Archdiocese extends its deepest gratitude to the organizing committee and to following four communities for what was indeed a truly successful conference: Vancouver, East
Vancouver, Surrey and Victoria, together with Rev. Frs. Constantinos Economos, Constantinos Kaltsidis, Timoleon Prattas, and George Tolias.
Archbishop Sotirios expresses his warmest thanks to all, and especially towards His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew for the elevation of the Greek Orthodox
Metropolis of Toronto, to the Greek Orthodox Archdiocese of Canada. Archbishop Sotirios thanked and glorified the most merciful Lord for all the good coworkers He has given
him, as well as all of the assembly participants of the youth, the Philoptochos, and the Clergy-Laity.
From the Office of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada
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30th Biennial Youth, Philoptochos and Clergy Laity Assembly

I

t was with pride that the four communities of BC, St.
George’s, Sts. Nicholas and Dimitrios, Sts. Constantine
and Helen and Ypapadi of Victoria, hosted the 30th Biennial

Youth, Philoptochos and Clergy Laity Assemblies in Vancouver from June 28th to July 3rd at the Pacific Gateway Hotel.
There were 170 Youth from across Canada attending.
There were 110 Philoptochos Ladies from across Canada
attending.
There were 107 clergy laity representatives from across Canada attending.
His Eminence Archbishop Sotirios presided over the Confer-

ence.
The Philoptochos Ladies on Thursday, June 27, journeyed to
Vancouver Island to visit the Butchart Gardens then toured

simply amazing. The chanting was magnificent. Dinner was then served to the entire congregation in the Community Centre.
Tuesday and Wednesday were filled with more presentations on such topics as Philanthropy,
Youth as a Bridge between the Past, Present and Future, Greek Faith and Orthodox Education,
and The Church at Home. Opinions and ideas were shared between those present.
His Eminence and all concur that the 30th Biennial Youth, Philoptochos and Clergy Laity Assemblies were a resounding success.

Victoria and its vicinity. Much laughter, singing and dancing
were plentiful on the bus. Without a doubt everyone thoroughly enjoyed themselves.
On Friday, June 28 the Philoptochos Ladies spent time in
Steveston experiencing this unique community and savouring
our famous fish and chips.
On Saturday, June 29, after some very informative and inspiring sessions everyone headed for Sts. Nicholas and Dimitrios
for their Ground Breaking and Blessing Ceremony for their
New School. An incredible buffet was set with an array of
most delicious finger foods for everyone to share. John Sahamis entertained all with his bouzouki. Dancing and much
fun ensued.
On Sunday, after Divine Liturgy the four communities hosted
a luncheon at St. George’s. The Ladies were then bused to
Granville Island for sight seeing and basking in the warm sun
plentiful that day.
On Monday, His Eminence addressed the gathering then
Fathers from across Canada presented seminars that were both
impressive and stimulating. The delightful Gala Dinner at St.
George’s completed the day.
On Tuesday, I believe the highlight of the Assemblies, was the
Divine Liturgy held on Tuesday evening at St. George’s with
40 priests from across Canada in attendance. Oh my it was

At the Philoptochos Luncheon on Saturday July 20th 2019 , Dionisia Gianacopoulos was recognized and honoured for her many years of service to Philoptochos.
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Κοτόπουλο με πλιγούρι
στο φούρνο

Μελιτζάνες και πιπεριές γεμιστές με ρύζι και
αρωματικά
01.08.2019
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος
Υλικά
•
6 μέτριες
μελιτζάνες φλάσκες
•
6 πιπεριές
Φλωρίνης
•
4 ξερά
κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
•
220 γρ. ρύζι για
γεμιστά
•
3 ντομάτες,
τριμμένες στον τρίφτη
•
1 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος
•
1 μάτσο δυόσμος, ψιλοκομμένος
•
1/2 μάτσο βασιλικός, ψιλοκομμένος
•
4 κουτ. σούπας σουσάμι, καβουρδισμένο,
χτυπημένο στο μούλτι σε σκόνη
•
1 κουτ. γλυκού τζίντζερ ξερό, σε σκόνη
•
150 ml ελαιόλαδο + 50 ml για το ταψί
•
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
Αφαιρούμε τα καπάκια από τις πιπεριές και τις μελιτζάνες, πετάμε
τα σπόρια από τις πιπεριές και με ένα κουταλάκι βγάζουµε την
ψίχα από τις µελιτζάνες και την ψιλοκόβουµε. Προθερμαίνουμε τον
φούρνο στους 170° C.
Σε μεγάλο τηγάνι σοτάρουμε τα κρεμμύδια με λίγο αλάτι, σε 4 κουτ.
σούπας από το λάδι, σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε την ψίχα της
μελιτζάνας, ανακατεύουμε για 3-4 λεπτά και αποσύρουμε.
Μεταφέρουμε σε μπολ και προσθέτουμε το ρύζι, την ντομάτα, τα
αρωματικά, το σουσάμι, το τζίντζερ, το υπόλοιπο λάδι, αλάτι και
πιπέρι.
Ανακατεύουμε, γεμίζουμε τα λαχανικά μας αφήνοντας 1 εκ. από
την κορυφή και βάζουμε σε ταψί που να τα χωράει ακριβώς, το ένα
γεμιστό δίπλα στο άλλο.
Περιχύνουμε με τα 50 ml ελαιόλαδο και 1 φλιτζάνι νερό και
ψήνουμε για 1 ώρα και 20 λεπτά. Συνοδεύουμε με γιαούρτι και
ντοματοσαλάτα.
Στο ποτήρι μας ένα ροζέ από Syrah.
•
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Κοτόπουλο κοκκινιστό με χοντρά μακαρόνια
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος

Υλικά
•
1 κοτόπουλο, κατά προτίμηση
ελευθέρας βοσκής ή βιολογικό, βάρους
περίπου 1.800 γρ., κομμένο στα 8
•
100 ml ελαιόλαδο
•
2 ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ
•
4 σκελίδες σκόρδου, ξεφλουδισμένες αλλά ολόκληρες (ή όσο
σκόρδο θέλουμε)
•
1 κιλό ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες ή 2
κονσέρβες ολόκληρα ντοματάκια, ψιλοκομμένα (με τα ζουμιά τους)
•
1 φύλλο δάφνης
•
100 γρ. ξερή μυζήθρα, τριμμένη
•
1 πακέτο χοντρά μακαρόνια
•
1/4 ματσάκι δυόσμος (τα φύλλα), ψιλοκομμένα την τελευταία
στιγμή πριν τα χρησιμοποιήσουμε
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Νόστιμο φαγητό για το
μεσημεριανό καλοκαιριανό
τραπέζι- ο δυόσμος, η φρέσκια
ντομάτα και η πιπεριά Φλωρίνης
κάνουν την διαφορά.
Προετοιμασία 15΄, Ψήσιμο 1
ώρα

Ξαναβάζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου στην κατσαρόλα, ρίχνουμε
τις ντομάτες και το φύλλο δάφνης, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
μαγειρεύουμε για 20-30 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Τότε, βγάζουμε από την
κατσαρόλα τα στήθη που θα έχουν ήδη μαλακώσει καλά, τα βάζουμε σε ένα
μεγάλο πιάτο και τα διατηρούμε ζεστά (αν τα αφήσουμε παραπάνω στην
κατσαρόλα, θα στεγνώσουν και θα σκληρύνουν).
Συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε τα μπούτια για άλλα περίπου 30 λεπτά, πάντα
σε χαμηλή φωτιά και με κλειστή κατσαρόλα, μέχρι να μαλακώσουν και το
ψαχνό να ξεκολλά εύκολα από το κόκαλο.
Κατά το μαγείρεμα, προσθέτουμε νερό μόνο αν στεγνώσει το φαγητό
προτού γίνει. Όσο λιγότερο νερό καταφέρουμε να προσθέσουμε, τόσο πιο
νόστιμο θα γίνει το φαγητό. Στο τέλος η σάλτσα πρέπει να είναι μελωμένη.
Βάζουμε και πάλι τα κομμάτια του στήθους στο σκεύος, για να ζεσταθούν.
Αποσύρουμε από τη φωτιά και δοκιμάζουμε το αλατοπίπερο.
Ψιλοκόβουμε τα φύλλα δυόσμου την τελευταία στιγμή, τα ρίχνουμε στην
κατσαρόλα μαζί με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε απαλά.
Τα τελευταία λεπτά μαγειρέματος του κοτόπουλου, βράζουμε τα μακαρόνια
σε άφθονο αλατισμένο νερό. Σερβίρουμε το κοτόπουλο με τα μακαρόνια,
περιχύνουμε με τη σάλτσα και πασπαλίζουμε κάθε μερίδα με τριμμένη
μυζήθρα.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο. Παίρνουμε
κουταλιές από το μείγμα και

Υλικά για 6 άτομα
4 ώριμες ντομάτες
1 φλ. ελαιόλαδο
1 κοτόπουλο, σε
μερίδες
1 πιπεριά
Φλωρίνης, ψιλοκομμένη
15 φυλλαράκια φρέσκο δυόσμο,
ψιλοκομμένα
1 κ.σ. ζάχαρη
6 φλ. νερό
2 φλ. πλιγούρι
2 μέτρια κρεμμύδια,
ψιλοκομμένα
Αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Σε καυτό νερό βουτάμε τις
ντομάτες για 20-25 δεύτερα
και αμέσως τις μεταφέρουμε
σε λεκάνη με παγωμένο νερό.
Τις ξεφλουδίζουμε και τις
ψιλοκόβουμε.
Ξεπλένουμε με κρύο νερό το
κοτόπουλο. Το στεγνώνουμε
και το αλατοπιπερώνουμε. Σε
ευρύχωρη κατσαρόλα, σε μέτρια
φωτιά, ρίχνουμε το μισό λάδι
και ροδίζουμε το κοτόπουλο
μέχρι να κάνει κρούστα, για
περίπου 15 λεπτά. Ρίχνουμε
τις ντομάτες, την πιπεριά, τον
δυόσμο, τη ζάχαρη και το νερό
και τα αφήνουμε για 5 λεπτά
στη φωτιά.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 180°C. Σοτάρουμε σε
ένα τηγάνι το κρεμμύδι με το
υπόλοιπο ελαιόλαδο. Μόλις
μαλακώσει προσθέτουμε το
πλιγούρι και το ανακατεύουμε
για 1 λεπτό. Στη συνέχεια
βάζουμε το κοτόπουλο σε
ένα ταψί, μαζί με το ζουμί
και το σοταρισμένο πλιγούρι
τα ανακατεύουμε καλά και
ψήνουμε για 40-45 λεπτά.
Μόλις το βγάλουμε από τον
φούρνο απλώνουμε μια πετσέτα
πάνω από το ταψί για να μη
στεγνώσει.

τις ρίχνουμε στο καυτό λάδι.
Γυρίζουμε τους κεφτέδες και
τους αφήνουμε να ροδίσουν και
από τις δύο πλευρές.
Τους βγάζουμε, τους ακουμπάμε
πάνω σε χαρτί κουζίνας για
να απορροφηθεί το επιπλέον
λάδι και σερβίρουμε ζεστούς –
ταιριάζουν πολύ με γιαούρτι.

Τσιγαριαστά βλίτα
Απόλαυση είναι τα τσιγαριαστά βλίτα, σκέτα ή με 1-2 κολοκύθια και
καμιά φορά 1-2 φέτες πατάτες. Συχνά στην Κρήτη τα συνδυάζουμε
και με χοχλιούς και τότε γίνονται κύριο πιάτο, χορταστικό και
πλήρες από διατροφική άποψη.
Βαγγελιώ Κασσαπάκη
04.06.2019, 12:00
Προετοιμασία 15’ Ψήσιμο περίπου
30’
Υλικά (για 4 άτομα αν σερβίρεται
ως συνοδευτικό και για 2-3 αν
είναι κυρίως πιάτο)
½ κιλό βλίτα (ζυγισμένα
καθαρισμένα)
5-6 μέτρια ή περισσότερα μικρά κολοκύθια
1-2 μέτρια κρεμμύδια ή 3-4 φρέσκα, το πράσινο και το λευκό μέρος
3-4 σκελίδες σκόρδο ή λίγα φυλλαράκια φρέσκου σκόρδου
½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 μέτριες ντομάτες (300-400 γρ.), τριμμένες ή ψιλοκομμένες στο
χέρι
Αλάτι
Διαδικασία
Τσιγαρίζουμε λίγο το ελαιόλαδο με τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια.
Προσθέτουμε στην κατσαρόλα τα σκόρδα, τα κολοκύθια χαραγμένα
στα τέσσερα αλλά ολόκληρα και ελάχιστο νερό. Τα αφήνουμε να
βράσουν σκεπασμένα για 10-15 λεπτά ανάλογα με το μέγεθός τους
και προσθέτουμε τα βλίτα καθαρισμένα και καλοπλυμένα.
Σκεπάζουμε την κατσαρόλα να χαμηλώσουν τα βλίτα και
προσθέτουμε τις ντομάτες.
Αλατίζουμε, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και χαμηλώνουμε σε
μέτρια τη θερμοκρασία. Σιγοβράζουμε μέχρι να μελώσει η σάλτσα
του φαγητού.
Αν χρειαστεί, τα τελευταία λεπτά μαγειρεύουμε με ανοιχτή την
κατσαρόλα να εξατμιστούν τα υγρά. Σερβίρεται ζεστό αλλά και σε
θερμοκρασία δωματίου. Οσοι θέλουν μπορούν να προσθέσουν λίγο
ξίδι ή λεμόνι στο σερβίρισμα.
Σημειώσεις
1. Μπορούμε να παραλείψουμε τα κολοκύθια. Αν προσθέσουμε
πατάτες, θα τις βάλουμε μαζί με τα κολοκύθια.
2. Μπορούμε να μαγειρέψουμε με λιγότερο λάδι και να
προσθέσουμε λίγο ωμό στο σερβίρισμα.
3. Το φαγητό γίνεται και χωρίς ντομάτα αλλά μάλλον χάνει σε
γεύση, ειδικά αν οι ντομάτες μας είναι στον καιρό τους, υπαίθριες
και ζουμερές!
Πηγή: TO BHMA Γευσιγνώστης

Βλιτοκεφτέδες
Ξεχωριστοί κεφτέδες με βλίτα
Στέλλα Σπανού
30.06.2019
Προετοιμασία 15’, Τηγάνισμα
10′
Υλικά (για 6 άτομα)

Διαδικασία
Αλατίζουμε καλά τα κομμάτια του κοτόπουλου. Σε μια ρηχή και φαρδιά
κατσαρόλα ζεσταίνουμε 50 ml από το μετρημένο ελαιόλαδο σε δυνατή
φωτιά, μέχρι να κάψει καλά. Βάζουμε τα κομμάτια του πουλερικού και
τα σοτάρουμε για περίπου 5 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν
ομοιόμορφα. Αν δεν χωράνε όλα μεμιάς, τα σοτάρουμε σε δόσεις για να
ροδίσουν σωστά. Βγάζουμε το κρέας σε μια πιατέλα και στο λάδι της
κατσαρόλας σοτάρουμε τα κρεμμύδια για περίπου 3 λεπτά. Προσθέτουμε
το σκόρδο και σοτάρουμε για άλλο 1/2 λεπτό, προσέχοντας να μη μαυρίσει,
γιατί θα πικρίσει.

πιπέρι, ρίγανη, πάπρικα, το
αβγό, τη φέτα τριμμένη στη
χοντρή πλευρά του τρίφτη
και τη φρυγανιά μαζί με λίγο
ελαιόλαδο και κάνουμε ένα
μείγμα που να στέκεται.

Μια πατάτα
500 γρ. βλίτα
100 γρ. φρυγανιά τριμμένη
100 γρ. φέτα
4 φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα – μόνο το άσπρο
1 αβγό
Αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο
πιπέρι
2 κ.σ. ψιλοκομμένο άνηθο
1 κ.σ. ξερή ρίγανη
½ κ.σ. γλυκιά πάπρικα
150 γρ. ελαιόλαδο

Διαδικασία
Πλένουμε και ψιλοκόβουμε
τα βλίτα. Προσοχή, πρέπει
να τα ψιλοκόψουμε όσο πιο
πολύ γίνεται. Τρίβουμε στον
τρίφτη από τη χοντρή πλευρά
την πατάτα. Ψιλοκόβουμε
τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον
άνηθο, προσθέτουμε αλάτι,

Καρπουζόπιτα
Μαρία Αργύρη
Φωτογραφία: Πέτρος Αδριανόπουλος
Υλικά
•
•
•
•
•
•
•

1 κιλό καρπούζι (καθαρό βάρος)
2/3 κούπας ζάχαρη
2 κουτ. σούπας μέλι
2½ κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 κρασοπότηρο ελαιόλαδο + επιπλέον για το ταψί
σουσάμι
κανέλα

Διαδικασία
Καθαρίζουμε το καρπούζι από τις
φλούδες και τα κουκούτσια του.
Το βάζουμε σε ένα μπολ και το
πιέζουμε με τα χέρια μας μέχρι να
γίνει πουρές (δεν το σουρώνουμε).
Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το μέλι και ανακατεύουμε. Στη
συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε
έναν χυλό.
Λαδώνουμε ένα ταψί ρίχνουμε από πάνω κανέλα, σουσάμι και από
πάνω τον πουρέ καρπουζιού. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο στην επιφάνεια
από πάνω σουσάμι και κανέλα.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C για 50-60 λεπτά.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Mayor’s Overdose Emergency Task Force recommendations
champion regulated safe drug supply and overdose prevention
City calls on federal government to end the crisis with policy changes and an additional $3.25M in
investments
Despite the focused effort to prevent overdose deaths across the city, Vancouver continues to experience
historically high numbers of drug poisonings as the overdose emergency continues. Yesterday, City staff
presented an update to Council on the implementation of the 31 Mayor’s Overdose Emergency Task
Force recommendations approved in December 2018. The update showed completion of 14 proposed
actions and progress on 16 proposed actions to date, as well as eight new recommendations based on the
ongoing engagement with the Vancouver Community Action Team (CAT) in response to the overdose
crisis.
The City of Vancouver continues to take a leadership role in addressing the overdose crisis, working with
people with lived experience, who are placing emphasis on the need for a safe supply to end the crisis.
Staff’s new recommendations included a combination of City-owned actions and called for $3.25 million
in targeted investments from the Federal government to bolster existing overdose prevention responses in
Vancouver.
“Immediate action needs to be taken to prioritize a safe, regulated drug supply in Canada. In the meantime, it is crucial that the Federal government increase investments in overdose prevention services,”
says Mayor Kennedy Stewart. “Vancouver has never shied away from its leadership role in advancing
harm reduction policies and safe supply is no different. Backed by the Vancouver Police Department,
Vancouver Fire and Rescue Services, Vancouver Coastal Health, and those with lived experience in our
community, we know this approach can prevent more deaths in Vancouver and beyond.”
Some of the additional measures approved from today’s report include:
Drug Policy Reform: Safe Supply
•
A safe supply statement created in collaboration with CAT deeming this a ‘drug poisoning crisis’
that will be shared with other government partners to advocate for access to a regulated drug supply
•
A motion to be put forward to the Federation of Canadian Municipalities to support advancing
drug policy reform
“Prohibition turns illegal substances into a money making opportunity for drug dealers who have very
little regard for the safety of people who use drugs,” said Al Fowler, Vice President of the BC Association of People on Opiate Maintenance. “It’s our family and friends dying, and we need action not just
words. We need to move on creating a safe supply before it’s too late.”
Safe Community Spaces and Places: Overdose Prevention
•
An increase of $103,500 in City investments for an Overdose Response Washroom Implementation Strategy aligned with Vancouver Coastal Health guidelines to improve response times to overdoses
or other emergencies that occur in washrooms, and save lives
•
An additional $2M investment from the Federal government to ensure that all agencies in Vancouver offering services to those at risk, including overnight services, are accessible and safe for everyone:
men, women, and all genders, and that funding be proportional to the needs and impacts for specific
groups i.e. Indigenous communities who have experienced the negative impacts of historical and ongoing colonialism
•
$80,000 in annual funding to the Portland Hotel Society to prioritize making space for culture and
wellness for people accessing the Drinker’s Lounge managed alcohol program
“Pop up wellness and cultural spaces are essential players in overdose prevention,” said Samantha
Pranteau, Tenant Overdose Response Organizer. “By fostering a community culture of respect, honour,
dignity, and empowerment, and embracing an Indigenizing approach to harm reduction, we can significantly reduce overdose numbers.”
Early Intervention: Youth Overdose Prevention
•
A $1.3M contribution from the Federal government to the Vancouver School Board to ensure
continuation of youth programs to continue to prevent, delay, and reduce substance use related issues and
promote relationships, connectedness, positive youth development, and social and emotional learning
•
A $150,000 contribution from the Federal government for three years of funding to McCreary
Centre Society to ensure essential prevention initiatives for youth aging out of care are not interrupted
during the overdose crisis, thereby decreasing the risk of youth using high risk substances which increase
the risk of overdose

BBB Release: Travellers losing
thousands to ‘Expedia’ imposters
Vancouver, BC - July 17, 2019
Travellers Losing Thousands to ‘Expedia’ Imposters
A network of scammers have been fraudulently using the company nameExpedia
Inc. to trick consumers across North America out of thousands of dollars. Earlier
this month, Better Business Bureau (BBB) started receiving several complaints from
consumers about the scam, with some reporting losses of as much as $4,800.

The scam begins with an internet search for the customer service numbers for Expedia. However, the numbers listed in the search results connect consumers with an
individual who is impersonating an Expedia customer service representative. Unaware
of the scam, some consumers asked the imposter to confirm or change their existing
reservations that were previously made through the Expedia travel site. The impostor
informs the consumer that the company’s site is experiencing problems and that they
will need to purchase gift cards in order to receive their refund or make changes to
their bookings. Others were duped with fake promotions while trying to create travel
plans.
Consumers reporting this scam hail from 17 different US states, as well BC, and
together, the losses are approaching $13,000. A victim in Victoria told BBB that
the scammer said she could offer a cheaper price for his trip by booking over the
phone when compared to the price on Expedia’s website. This was because of a new
partnership promotion with Google, which was available for a limited time. After over
40 minutes on the phone with the scammer, he was instructed to purchase $500 worth
of Google Play gift cards to pay for his travel arrangements. The scammer tried to
get more money by telling the victim that 2 of the 5 card numbers he provided were
invalid, and so he would need to purchase an additional $200 worth of Google Play
cards. The scammer even offered to conveniently charge the $200 to his Mastercard
if he did not want to purchase more cards. “I got very nervous and said I would call
her back. She was very persistent that she could not hold the rate much longer. When
I called back, that’s when I knew I was scammed, as it was not a legitimate Expedia
phone number”.
Another victim from Idaho, USA told BBB that the scammer kept telling her to, “purchase (additional) gift cards, saying that he had to merge the cards together,” and that
she, “was going to be well reimbursed.” Several victims said the scammer also stayed
with them on their cell phones while they purchased the gift cards.
Karla Davis, Manager for Community & Public Relations at BBB serving Mainland
BC explained that scammers will always try to impersonate brands and businesses
that consumers recognize and trust. “They are riding on the credibility and reputations
of these companies, with the hope that consumers will not be paying enough attention
to notice the scam”. She further expressed that “while brand impersonation is a big
problem, the growing number of reports about scams involving gift cards is another
major concern. Consumers need to remember that gift cards should only be used as
gifts, not for payments or anything else”.
Expedia is a BBB Accredited Business with an A+ rating. In a statement, the Bellevue, Washington-based company said:
“We are happy to team up with BBB to educate people about this scam and share tips
on how they can protect themselves. Our goal is always to ensure travellers have a
seamless and trouble-free booking experience with us, and it’s incredibly unfortunate
that scammers have disrupted our customers’ well-deserved vacations and travel
plans. Rest assured that we are also working hard to identify ways to prevent this from
happening in the future.”
Expedia is already taking steps to counteract these scams. Some of their efforts
include working with popular search engines to reduce the occurrence of fake ads,
making its customer service contact number more visible, and adding information
about these scams to its customer service portal.
BBB is sharing the following tips with consumers:
• Gift cards are only for gifts, NOT payments. If you are speaking with someone and
they instruct you to purchase gift cards so you can share the numbers at the back with
them, it is a scam. Gift cards cannot be used as payment for services, debts, taxes,
bail, or any fees.
• Trustworthy companies will never demand that consumers pay money upfront so
that it can later be refunded to them. This is a huge red flag.
• Do not buy gift cards for people you do not know. This includes people you have
met online that you have never seen in person.
• Register your gift card. If a retailer allows you to register your gift card at pur-

chase, take advantage of that option. Registering your card makes it easier to
keep track of any misuse and can potentially end up protecting money stored
on it.
• Using a search engine does not guarantee getting the correct number for

(Continued on page 19)
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O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όσο είμαι υγιής
θα αγωνίζομαι με την Ελλάδα

Πάρτι θερινής νυκτός για τον Ολυμπιακό, 4-0
την Βικτόρια Πλζεν!
Τετάρτη 31/07/2019
Ο ουσιαστικός
Ολυμπιακός μετέτρεψε
τον... τελικό, σε
παράσταση για έναν
ρόλο! “Έπιασε”
από το λαιμό την
Βικτόρια Πλζεν και
την... σκόρπισε! Το
θριαμβευτικό 4-0
στέλνει τους Πειραιώτες στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions
League και στην Μπασακσεχίρ!
Η σέντρα βρήκε τον Ολυμπιακό να επιτίθεται κατά βούληση και την
Βικτόρια να περιμένει, συντεταγμένα μεν, υπό κακές συνθήκες δε, την…
καταιγίδα να περάσει!
Ήδη στο 2΄ οι γηπεδούχοι πρόλαβαν να καταγράψουν δοκάρι, με το κόρνερ
του Βαλμπουενά να βρίσκει στο κεφάλι του Μπράμπετς και στην πλάτη του
Γκιγιέρμε, προκαλώντας το πρώτο «αχ» στις κερκίδες.
Η συνέχεια ως το 10΄ ήταν εξίσου «εκρηκτική». Γκερέρο (7΄), Ποντένσε
(8΄), Βαλμπουενά (8΄) και Μασούρας (9΄) είχαν τις στιγμές τους, με τον
Χλούσεκ να περνάει δύσκολες στιγμές στο ντουμπλάρισμα του Γάλλου και
του Πορτογάλου άσου των «ερυθρόλευκων», τον Γκιγιέρμε να… σκουπίζει
το κέντρο πίσω από τη σέντρα και τον Μπουχαλάκη να περνάει συνεχώς
κάθετα τη μπάλα μπροστά.
Ωστόσο το γκολ δεν ήρθε και αυτονόητα, λόγω της εποχής, αλλά και της
ζέστης, επήλθε κόπωση και αναπόφευκτα οπισθοχώρηση.
Η Βικτόρια Πλζεν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον χρόνο με το μέρος
της, αργώντας έξυπνα στις εκτελέσεις ελεύθερων, άουτ, φάουλ, καθώς ο
Σεμέδο και ο Μεριά έβγαλαν τους παίκτες της εκτός μεγάλης περιοχής
ακόμα και στο διάστημα που ο Ολυμπιακός δεν πραγματοποιούσε επιθέσεις
κατά κύματα, όπως στο ξεκίνημα.
Στο 25΄ καταγράφηκε η πρώτη καλή φάση των Τσέχων στο παιχνίδι, με τον
Κόπιτς να σουτάρει και να κερδίζει κόρνερ που πέρασε ανεκμετάλλευτο.
Αυτή ήταν και η πρώτη εικόνα της εξέλιξης του αγώνα, σε περίπτωση που
κάτι πήγαινε λάθος, αφού η συντριπτική κατοχή της μπάλας (62%) είχε
χαρίσει τον έλεγχο του ρυθμού τους Πειραιώτες.
Περίπου σ’ εκείνο το χρονικό σημείο, Ποντένσε και Μασούρας άλλαξαν
πλευρές, αφού ξανά ο Έλληνας εξτρέμ «χάθηκε» στα αριστερά. Εντούτοις
αυτό δεν αρκούσε για να «επαναφορτίσει» τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι ο
Βαλμπουενά φάνηκε να χάνει ενέργεια, ενώ ο Γκερέρο δεν «πατούσε» καλά
εξαρχής.
Ως το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Βαλμπουενά (34΄), ο Ποντένσε (41΄)
και ο Μασούρας (45΄) απείλησαν με σουτ, αναγκάζοντας τον Χρούτσκα σε
καλές αποκρούσεις.
Πάντως ως το σφύριγμα του διαιτητή η Βικτόρια Πλζεν είχε επανέλθει
στο παιχνίδι, έστω κι αν οι αντεπιθέσεις της σπάνια ήταν αποδοτικές.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στο μοτίβο του πρώτου, με τους
φιλοξενούμενους να μη μπορούν να πάρουν τη μπάλα στα πόδια τους και
τον Μπουχαλάκη να κλέβει συνέχεια μπάλες, βάζοντας κυρίως από δεξιά
τον Ολυμπιακό στην περιοχή.
Η φάση η… καλή ωστόσο δημιουργήθηκε από αριστερά στο 51΄, έπειτα
από κόρνερ που κέρδισε ο Μασούρας, όταν είδε τον Χρούτσκα να
αποκρούει χαμηλά το δυνατό σουτ του. Ο Πέρνιτσα έχασε στην εκτέλεση
του Βαλμπουενά τον Γκιγιέρμε, που με κεφαλιά στη γωνία άνοιξε το σκορ,
προκαλώντας το «ξέσπασμα» των οπαδών των Πειραιωτών.
Ο μόνος τρόπος για να ισορροπήσει η ομάδα του Πάβελ Βρμπα στο γήπεδο
ήταν να κάμψει τη σαφώς υψηλότερη μαχητικότητα που επιδείκνυαν οι
παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς.
Με το γκολ του Βραζιλιάνου σ’ αυτή προστέθηκε και η αυτοπεποίθηση
που δίνει ένα σκορ πρόκρισης κι έτσι ήταν λογικό κι επόμενο τα πράγματα
να γίνουν πια απλά. Ο Γκερέρο στο 62΄ δεν κατάφερε να “νικήσει” τον
αντίπαλο τερματοφύλακα, στο σουτ στην κίνηση μετά τη σέντρα του
Τσιμίκα, ενώ στο 65΄ ο Μασούρας εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση, αλλά το
σουτ του έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Η είσοδος του Καμαρά στο γήπεδο αντί του καλού, αλλά εξουθενωμένου
Βαλμπουενά έφερε το 4-3-3 και περισσότερη ενέργεια στον άξονα, με
τον εξαιρετικό Μπουχαλάκη να απελευθερώνεται πλέον εντελώς. Αυτό
δεν άργησε να αποτυπωθεί και σε πράξεις. Η αντεπίθεση του 70΄, με τον
Ποντένσε να βγάζει στον Γκερέρο αριστερα και τον Ισπανό επιθετικό,
που σε όλο το παιχνίδι έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, να «αδειάζει»
με υπέροχη ντρίμπλα τον Πέρνιτσα και να σκοράρει με τη βοήθεια του
Χρούτσκα που δεν συγκράτησε τη μπάλα, σήμανε τη… λήξη του αγώνα.
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πια σαφές προβάδισμα, ενώ οι Τσέχοι δεν
φάνηκε πια να πιστεύουν ούτε λίγο πως θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο
να επανέλθουν.Με δεδομένη την υπεροχή του Ολυμπιακού, το τρίτο γκολ
έβγαζε απολύτως νόημα, ακόμα κι αν κανείς δεν πρόσεχε την ώρα που
μπήκε. Στο 74΄ ο Μασούρας εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά, ο Γκιγιέρμε έπιασε
την κεφαλιά και από κόντρα στον Μπράμπετς ανέβασε τον δείκτη του σκορ
στο 3-0.
Τα συνθήματα για τη Μπασακσεχίρ και την Κωνσταντινούπολη δεν…
άργησαν και όλοι πια στο φαληρικό γήπεδο είχαν το μυαλό τους στην
επόμενη φάση, που αισίως αποτελούσε πραγματικότητα. Στο 81΄ ο Σεμέδο
εκμεταλλεύτηκε την ολική κατάρρευση της Βικτόρια Πλζεν στο γήπεδο
για να σκοράρει για παρθενική φορά με τα “ερυθρόλευκα”, παίρνοντας το
ριμπάουντ από την ασθενή απόκρουση του Χρούτσκα στο σουτ του Μεριά
και διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.
Ολυμπιακός: Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μεριά, Τσιμίκας, Γκιγιέρμε,
Μπουχαλάκης, Μασούρας, Ποντένσε (85’ Ραντζέλοβιτς), Βαλμπουενά (66’
Καμαρά), Γκερέρο (80’ Ελ Αραμπί)
Βικτόρια Πλζεν: Χρούτσκα, Ρέζνικ, Πέρνιτσα, Μπράμπετς, Χλούσεκ,
Κάλβαχ (80 Γιάνοσεκ), Χροσόβσκι, Καγιάμπα (56’ Κόβαρικ), Κόπιτς,
Μιχάλικ (74’ Τσόρι), Κρμέντσικ.
Πηγή: Filathlos.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
είναι αναμφίβολα το πρόσωπο
της εθνικής ομάδας ανδρών
και ο ηγέτης στην πορεία για
το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο
περιθώριο της παρουσίασης
του αντιπροσωπευτικού
συγκροτήματος από την Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης,
ο MVP του ΝΒΑ μίλησε
στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων για τους
στόχους του, τα όνειρά του και
τη... δυναστεία Αντετοκούνμπο
στην εθνική. Ο ηγέτης των
Μπακς αναφέρθηκε στη μεγάλη
αγάπη που έχει για την Ελλάδα
και έστειλε το μήνυμα πως όταν
θα είναι υγιής θα φοράει τα
γαλανόλευκα.
Χαρακτήρισε ξεχωριστό το γεγονός ότι θα αγωνίζεται με την Ελλάδα και παραδέχτηκε ότι οι στόχοι για
το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι υψηλοί.
Αναλυτικά η συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:
- Είσαι στην κορυφή του Εβερεστ, ο κόσμος σ’ αγαπάει και παρόλα αυτά έρχεσαι να ενισχύσεις την
Ελλάδα, ποιος είναι ο λόγος;
«Εχω παίξει στην Εθνική για 4 χρόνια. Όταν είμαι υγιής θα αγωνίζομαι για την ομάδα. Τώρα είμαι υγιής.
Θέλω να παίξω με τα παιδιά. Εχουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα και μπορούμε να διακριθούμε στο
Παγκόσμιο. Χαίρομαι όταν έρχομαι στην Εθνική, το διασκεδάζω!».
- Συνέχεια αναφέρεσαι με αγάπη για την Ελλάδα, ακόμα και στην απονομή του MVP πήγες με τον
Παρθενώνα στο σακάκι σου. Από πού αντλείται τόσο μεγάλη αγάπη;
«Αγαπώ την πατρίδα μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω από πού ξεκίνησα, πού μεγάλωσα. Ξέρω ότι ο κόσμος
με αγαπάει. Δεν είναι δύσκολο να αναφέρεις την πατρίδα σου. Είναι το πιο εύκολο πράγμα».
- Θα γίνεις ο πρώτος MVP του ΝΒΑ που θα αγωνιστείς σε Μουντομπάσκετ, είναι ξεχωριστό για σένα;
«Δεν το γνώριζα αυτό. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό, βγήκα MVP και έτυχε να ακολουθεί το Παγκόσμιο
πρωτάθλημα. Τιμή μου είναι που βρίσκομαι στην εθνική και μπορώ να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου.
Αυτό είναι ξεχωριστό!».
- Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το Παγκόσμιο Κύπελλο; Πιστεύεις ότι μπορούμε να μπούμε στα
μετάλλια;
«Εχουμε πάρα πολύ ταλέντο και μπορούμε να μπούμε στα μετάλλια. Εχουμε σαν ομάδα στόχο, αλλά δεν
θέλω να τον πω δημόσια, γιατί θα βάλω πίεση στους συμπαίκτες μου. Σαν ομάδα ξέρουμε τι πρέπει να
κάνουμε κι ελπίζω να είμαστε δυνατοί και να καταφέρουμε πολλά στο Παγκόσμιο».
- Είστε μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ονειρεύεσαι τα τρία αδέρφια να διακρίνεστε με την Εθνική;
«Σίγουρα. Όχι όμως και τα τρία αδέρφια. Να έρθει ο Αλεξ σε λίγα χρόνια, ώστε να καταφέρουμε να
πάρουμε ένα μετάλλιο και οι τέσσερις μαζί!».
- «Δυναστεία» Αντετοκούνμπο στην Εθνική;
«Μακάρι. Γι΄ αυτό δουλεύουμε κάθε μέρα. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι για να πετύχουμε τους
στόχους μας».
- Την ιστορία σου την ξέρουν όλοι. Πώς νιώθεις που είσαι πρότυπο για τα νέα παιδιά και νέοι λένε ότι
μπορούμε να τα καταφέρουμε όπως ο Γιάννης;
«Πάντα θα υπάρχει πίεση όταν είσαι ένα πρότυπο. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να είμαι ο εαυτός
μου. Μου έχει πει η οικογένειά μου και φίλοι μου που μ’ αγαπάνε ότι όταν είμαι ο εαυτός μου, είμαι το
καλύτερο πρότυπο. Μακάρι να είμαι ένα καλό πρότυπο για τα παιδιά».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ασημένιο στα 50 μ. ελεύθερο ο Γκολομέεβ
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε
ο Κριστιάν Γκολομέεβ στα
50μ. ελεύθερο, στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα της Γκουανγκζού.
Ο Ελληνας κολυμβητής τερμάτισε
δεύτερος στον τελικό του
αγωνίσματος με 21.45, μαζί με τον
Βραζιλιάνο Μπρούνο Φράτους,
πίσω από τον Αμερικανό Κάλεμπ
Ντρέσελ που πήρε το χρυσό με
21.04 (ρεκόρ αγώνων).
Μετά την κατάκτηση του
μεταλλίου ο Κριστιάν Γκολομέεβ
δήλωσε:
«Ήταν πολυ ωραία κούρσα, ήμουν
έτοιμος, το ήθελα πάρα πολύ,
ήμουν συγκεντρωμένος και πολύ
χαρούμενος και με το χρόνο, ήταν ένα εκατοστό από το πανελλήνιο μου ρεκόρ. Ένιωθα ωραία, έβλεπα
από δίπλα μου τον Φράτους. Προσπάθησα πολύ στα τελευταία μέτρα και μου βγήκαν σχεδόν όλα
σωστά.
Δε θα πω ότι το περίμενα, αλλά πίστευα ότι αν τα κάνω όλα σωστά θα ήμουν στα μετάλλια. Θέλω να το
αφιερώσω στο θείο μου και στη θεία μου, στην γυναίκα μου τη Λίντζι και στον πατέρα μου δεν είναι εν
ζωή.
Είναι το δεύτερο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για την Ελλάδα μετά του Γρηγοριάδη το 2005
και ακόμα δεν το πιστεύω πραγματικά. Αυτό μου δίνει την ενέργεια να συνεχίσω για του χρόνου που
είναι Ολυμπιακή χρονιά. Ναι, πραγματικά μου ανοίγει την όρεξη και πραγματικά θα προσπαθήσω
δυνατά να δουλέψω πιο σκληρά να βελτιώσω ό,τι ατέλειες έχω και να πάω ακόμα καλύτερα».
«Τεράστια επιτυχία για τον ίδιο και την ελληνική κολύμβηση», χαρακτήρισε ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Λευτέρης Αυγενάκης, το ασημένιο μετάλλιο του Κριστιάν Γκολομέεβ.
Ο κ. Αυγενάκης έστειλε μέσω ανάρτησής του στο twitter τα συγχαρητήριά του στον Έλληνα
πρωταθλητή, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θερμά συγχαρητήρια στον 26χρονο Παγκόσμιο
Πρωταθλητή μας, Κριστιάν Γκολομέεβ, για το ασημένιο μετάλλιό του στην κούρσα της μιας ανάσας,
στα 50μ. ελεύθερο. Πρόκειται για τεράστια επιτυχία του ίδιου και φυσικά της ελληνικής κολύμβησης,
στη διοργάνωση που γίνεται στη Νότιο Κορέα».
Πηγη: Η Καθημερινή 28 Ιουλίου 2019

Πολλαπλά μηνύματα από Παυλόπουλο
στην επέτειο της Δημοκρατίας
efsyn.gr

24.07.2019

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
A bear on the roof (joke)
A man in northern Canada woke
up one morning to find a bear on
his roof.
He looked in the Yellow Pages,
and sure enough, there was an ad
for “Up North Bear Removers.”
He called the number listed and
the bear remover said he’d be
over within a hour.
The bear remover arrived, and
got out of his van. He had a
ladder, a baseball bat, 12 gauge
shotgun, and a mean looking,
heavily scarred old pit bull.
“What are you going to do?” the
homeowner asked.
“I’m going to put this ladder
up against the roof, then I’m
going to go up there, and knock
the bear off the roof with this
baseball bat.

(EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
Με ηχηρά μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες
διανθίστηκε η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Προκόπη Παυλόπουλου, κατά τη δεξίωση στο
Προεδρικό Μέγαρο, με την ευκαιρία της 45ης Επετείου
Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή
του για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, όσον
αφορά την αποπομπή της Χρυσής Αυγής από το
ελληνικό Κοινοβούλιο.
«Ο ελληνικός λαός με την ετυμηγορία του απέδειξε ότι
στην Ελλάδα δεν ]έχουν θέση μορφώματα ναζισμού και
φασισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, υπενθύμισε την
τραγωδία της Κύπρου, τονίζοντας ότι πρέπει να
συνεχιστούν οι προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού
ζητήματος, πάντα υπό την προϋπόθεση του σεβασμού
στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Όπως υπογράμμισε ο
Πρόεδρος, ο σεβασμός αυτός αφενός δεν συμβιβάζεται
με στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων,
αφετέρου οριοθετεί την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κύπρου με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας.
Επίσης, με αφορμή τη σημερινή επέτειο, τόνισε ότι
«τιμούμε τους νεκρούς που έπεσαν αγωνιζόμενοι για
την υπεράσπιση της Δημοκρατίας, καθώς και όλους τους
αγωνιστές του αντιστασιακού αγώνα που δεν είναι πια
μαζί μας».
Στο πλαίσιο αυτό έστειλε μήνυμα εθνικής ενότητας,
υπογραμμίζοντας ότι «για να τιμήσουμε όμως την μνήμη
τους, όπως τους αξίζει, πρέπει να πορευόμαστε στον
δρόμο της εθνικής μας προοπτικής υπό όρους αρραγούς
ενότητας, κατ’ εξοχήν σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση
της Δημοκρατίας και των Εθνικών μας Θεμάτων,
επέκεινα δε των εθνικών μας δικαίων, πάνω στη βάση
του πλήρους και δίχως ίχνος έκπτωσης σεβασμού του
συνόλου του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου».
Κλείνοντας την δήλωσή του, έκανε ειδική αναφορά
στην τραγωδία στο Μάτι και στα εξίσου τραγικά θύματά
της, σημειώνοντας ότι πέρσι, η γιορτή της Δημοκρατίας
ματαιώθηκε για να τιμήσουμε με το πένθος μας
τη μνήμη τους και κατέληξε διαβεβαιώνοντας ότι
«η τραγωδία στο Μάτι και τα θύματά της δεν θα
λησμονηθούν ποτέ, αφού μόνον έτσι θα αποτρέψουμε
στο μέλλον οιασδήποτε μορφής επανάληψή της».
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When the bear falls off the roof,
the pit bull is trained to grab his
testicles, and not let go. The bear
will then be subdued enough for
me to put him in the cage in the
back of the van.”
He then handed the shotgun to
the homeowner. “What’s the
shotgun for?” the homeowner
asked.
“If the bear knocks me off the
roof, you shoot the dog.”
Ο Γιάννης είναι στο
νοσοκομείο
– Τα έμαθες; Ο Γιάννης είναι
τραυματισμένος άσχημα στο
νοσοκομείο.
– Αδύνατον! Μόλις χθες τον
είδα αγκαλιά με μια ωραία
ξανθιά.
– Δυστυχώς τον είδε και η
γυναίκα του
Μια γυναίκα αγοράζει ένα
πανάκριβο φόρεμα.
Ο υπάλληλος παίρνει τα
χρήματα που του δίνει η γυναίκα
και με απορία τη ρωτάει :
– Γιατί είναι τόσο βρεγμένα τα
χρήματα;
Και εκείνη του απαντάει :
– Από τα δάκρυα που έχυσε ο
άνδρας μου, όταν μου τα έδινε!
Λέει η μία γυναίκα στη άλλη :
– Και δεν μου λες φιλενάδα,
συγχωρείς το κέρατο;
– Μα φυσικά…
– Και πως το καταφέρνεις;
– Με κόλυβα και ελληνικό
καφέ…
Σε ένα μικρό χωριό γίνεται ένας
γάμος και ο παπάς ρωτάει :
– Αν κάποιος έχει αντίρρηση
για αυτό το γάμο ας μιλήσει
τώρα,αλλιώς ας σωπάσει για
πάντα.
– Ναι,εγώ έχω, ακούγεται μια
λεπτή φωνούλα.

Πέντε γυναίκες που μένουν
στην ίδια πολυκατοικία
εμφανίζονται στο δικαστήριο
κατηγορώντας η μια την άλλη
για διατάραξη κοινής ησυχίας.
Προσπαθούν όμως να μιλήσουν
όλες μαζί με αποτέλεσμα κάποια
στιγμή ο πρόεδρος να χάσει την
ψυχραιμία του:
– Σιωπή! φωνάζει, ”δεν
είναι δυνατόν να μιλάτε όλες
μαζί! Θα ακούσω πρώτα την
μεγαλύτερη.”
…και έπειτα επικρατεί απόλυτη
σιωπή μέσα στην αίθουσα…
Φτάνει ένας Άγγλος τουρίστας
στην Ελλάδα και ξεκινάει να
κάνει βόλτα στα μαγαζιά για
ψώνια.
Μπαίνει σε ένα μανάβικο και
ζητάει μια σακούλα ροδάκινα.
Του τα δίνει ο μανάβης, τα
κοιτάζει με ύφος και λέει:
«Μα τι μικρά ροδάκινα είναι
αυτά? Εμείς στην Αγγλία τα
έχουμε σε διπλάσιο μέγεθος!»
Φεύγει χωρίς να ψωνίσει και την
επόμενη μέρα ζητάει από τον
μανάβη ένα κιλό μήλα.
Μόλις τα βλέπει ξαναλέει στον
μανάβη:
«Μα τι μικρά μήλα είναι αυτά?
Εμείς στην Αγγλία τα έχουμε σε
διπλάσιο μέγεθος!» και φεύγει
ξανά χωρίς να ψωνίσει κάτι.
Την τρίτη μέρα μπαίνει πάλι στο
ίδιο μανάβικο και δείχνοντας τα
καρπούζια λέει στον μανάβη:
«Δώστε μου ένα καρπούζι
παρακαλώ»
«Δεν έχω καρπούζια!» απαντάει
ο μανάβης αγανακτισμένος.
Νευριάζει ο Άγγλος και του λέει:
«Κι αυτά εδώ τι είναι;»
Και απαντάει ο μανάβης με ύφος
ικανοποίησης:
«Αυτό είναι αρακάς!!!»
Στην υποδοχή ενός ξενοδοχείου
περιμένει μια κυρία να πάρει
τα κλειδιά του δωματίου της.
Δίπλα της ακριβώς βρίσκεται
ένας κύριος που περιμένει την
σειρά του και καταλάθος την
σκουντάει στο στήθος με τον
αγκώνα του.
Από την ντροπή του της λέει:
«Αν η καρδιά σας είναι τόσο
τρυφερή όσο το στήθος σας,
ελπίζω ότι θα με συγχωρήσετε!»
Τον κοιτάζει εκείνη και του λέει:
«Αν το εργαλείο ανάμεσα στα
πόδια σας είναι τόσο σκληρό
όσο ο αγκώνας σας, σας
περιμένω μετά στο δωμάτιο
143.»
Ο Τοτός μπαίνει τρέχοντας
στο σπίτι και φωνάζει:
«Μπαμπά, μπαμπά, πάμε
στο μπουρδ*** εδώ πιο
κάτω………»
Μπάαμ!! τρώει μία σφαλιάρα
από τον πατέρα του….

Τότε ο παπάς ρίχνει μια άγρια
ματιά και απαντάει :

Μετά πηγαίνει στη μητέρα του:
«Μαμά, μαμά, πάμε
στο μπουρδ*** εδώ πιο
κάτω………»

– Σιωπή τέκνον μου, εσύ είσαι ο
γαμπρός.

Μπάαμ!! τρώει και μία
σφαλιάρα από την μαμά.

Το ”πουλί” ανάλογα με
την ηλικία του άντρα.

Πάει τρέχοντας στην γιαγιά:
«Γιαγιά, γιαγιά, πάμε
στο μπουρδ*** εδώ πιο
κάτω………»

Στα 20 το πουλί είναι σαν την
βελανιδιά, γερό και σκληρό.
Στα 40 είναι σαν την λυγαριά,
εύκαμπτο αλλά αξιόπιστο.
Στα 60 είναι σαν το
χριστουγεννιάτικο δέντρο, νεκρό
από τη ρίζα και με τις μπάλες
διακοσμητικές.

Μπάαμ!! τρώει μία με την
μαγκούρα και από την γιαγιά…
Τότε βάζει τα κλάματα με
παράπονο και λέει…
«Αμάν μωρέ, τι με βαράτε
όλοι σας; Σας λέω πάμε στο

μπουρδ*** εδώ πιο κάτω, είναι
αναίσθητος ο παππούς!!!»
Τρεις καλοί φίλοι, ένας
Κρητικός, ένας Κύπριος κι
ένας Πόντιος δουλεύουν μαζί
σε μία οικοδομή.
Την ώρα του διαλείμματος
ανοίγουν όλοι τα τάπερ τους για
να φάνε.
Ο Κρητικός μόλις είδε τι του
είχε βάλει η γυναίκα του να φάει
λέει:
«Ε, όχι πάλι ντάκο με ελιές!
Αν μου χει κι αύριο το ίδιο θα
πηδήξω από την οικοδομή!»
Ανοίγει κι ο Κύπριος το τάπερ
του, και λέει:
«Ε, όχι πάλι χαλούμι! Αν μου χει
κι αύριο το ίδιο θα πηδήξω κι
εγώ από την οικοδομή.»
Έρχεται και η σειρά του
Πόντιου και λέει:
«Ε, όχι πάλι τοστ! Αν μου χει κι
αύριο το ίδιο θα πηδήξω κι εγώ
από την οικοδομή.»
Την επόμενη μέρα είχαν ξανά
το ίδιο κολατσιό όλοι, οπότε
έκαναν αυτό που είπαν…
Έπεσαν και οι τρεις από την
οικοδομή και σκοτώθηκαν.
Στην κηδεία η χήρα του
κρητικού φώναζε κλαίγοντας:
«Aχ καμάρι μου γιατί δεν μου
το είπες ότι είχες βαρεθεί τον
ντάκο, αν το ήξερα θα σου
έβαζα κάτι άλλο!»
Η χήρα του Κύπριου φώναζε κι
αυτή απελπισμένα:
«Aχ αγάπη μου γιατί δεν μου
το είπες ότι είχες βαρεθεί το
χαλούμι, αν το ήξερα θα σου
έβαζα κάτι άλλο!»
Και η χήρα του Πόντιου:
«Aχ Κωστίκα μου γιατί μου
το έκανες αυτό; γιατί; γιατί;;;
Αφού μόνος σου το έφτιαχνες
το τοστ!»
Ένας Πόντιος άνοιξε ένα
κρεοπωλείο το οποίο δεν
πήγαινε καθόλου καλά.
Λίγα μέτρα πιο πέρα υπήρχε
ήδη ένα άλλο κρεοπωλείο
που έγραφε στην βιτρίνα του
«Κοτόπουλα Κρήτης» και
γινόταν πανικός από πελάτες.
Έτσι του ήρθε η ιδέα να
κρεμάσει κι αυτός μια ταμπέλα
«Κοτόπουλα Κρήτης» και μετά
απ’αυτό άρχισε να μπαίνει
κόσμος σιγά σιγά.
Λίγες μέρες αργότερα ήρθε
το ΣΔΟΕ για έλεγχο, αφού
τσέκαραν τα πάντα από βιβλία
και χαρτιά, λέει ο ελεγκτής:
«Δώστε μου παρακαλώ ένα
κοτόπουλο να το δω.»
Βάζει το δάχτυλό του στον
πισινό του κοτόπουλου και λέει:
«Μα αυτό δεν είναι Κρήτης
αλλά Πάτρας. Για δώστε μου
ένα άλλο.»
Βάζει ξανά το δάκτυλό του και
λέει:
«Ούτε αυτό είναι Κρήτης, άρα
με την ταμπέλα σας θέλατε
να παραπλανήσετε τους
καταναλωτές. Θα σας βάλω
πρόστιμο γι αυτό!»
Αρχίζει να συμπληρώνει το
έντυπο με τα στοιχεία του
Πόντιου και τον ρωτάει:
«Εσείς από που είστε;»
Κι ο Πόντιος βγάζει το
παντελόνι του, σκύβει
δείχνοντας τον πισινό του και
του απαντάει:
«Εσύ θα μου πεις εξυπνάκια…
για να δούμε μπορείς να το
βρεις;»
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Για την εξυπηρέτηση
στη γλώσσα
των Ελλήνων Βρετανικής
Κολομβίας
ο αντιπρόσωπός μας
είναι:
ο κ. ΠΕΤΕΡ ΒΟΡΙΑΣ
ΤΗΛ: 778-881-7080
Valley View
Funeral Home & Cemetry
by Arbor Memorial

14644 - 72nd Avenue, Surrey B.C. V3S 2E7
www.valleyviewsurrey.ca

Ανασυγκρότηση
και της Νεολαίας
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ετοιμάζει ο Αλέξης
Τσίπρας
Σε τροχιά
ανασυγκρότησης έχει
μπει και η Νεολαία
του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως εξάλλου είχε
προαναγγείλει ο
Αλέξης Τσίπρας,
μετά το εκλογικό
αποτέλεσμα της 7ης
Ιουλίου.
Στο πλαίσιο αυτό,
την Παρασκευή
πραγματοποιήθηκε στην Κουμουνδούρου συνάντηση του
πρόεδρου του κόμματος με την ηγεσία της Νεολαίας, κατά την
οποία, σύμφωνα με κομματικές πηγές που επικαλείται η “Αυγή”,
“αποφασίστηκε να προχωρήσει παράλληλα με τη διαδικασία
ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ και η διαδικασία ανασυγκρότησης
της Νεολαίας”.
Μάλιστα, αποφασίστηκε η διοργάνωση, του Φεστιβάλ της Νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα στις 27, 28, 29 Σεπτέμβρη, όπου, κατά τις ίδιες
πηγές, “αναμένεται με ενδιαφέρον η ομιλία του Αλ.Τσίπρα καθώς θα
συμπέσει χρονικά με την έναρξη των διαδικασιών ανασυγκρότησης
του κόμματος”.
Πηγή; kontranres.gr
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4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby_dental@hotmail.com
www.burnabydental.com

Για λεπτομερείς
εργασίες
οδοντιατρικής
η Ελληνίδα Οδοντίατρος Δρ.
Κέιτι η’ Κατερίνα
Αναγνώστου με την εμπειρία
της θα χαρεί να σας δεί να
σας συμβουλεύσει καί με την
εργασία της να αποκτήσετε
ένα χαμόγελο γεμάτο υγεία.



Σφραγίσματα
Aesthetic Fillings



Απονευρώσεις

Root canal treatments +
retreatments



Εμφυτεύματα

Implants (surgery + crowns)



Μακρά εμπειρία στις
οδοντοστοιχίες

23 years of dental experience


Λεύκανση δοντιών

Chairside + take-home

 Θήκες και
γέφυρες δοντιών
Crowns + Bridges

 Ψηφιακή τεχνολογία

Digital impressions + X-rays

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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The Best Extra Virgin Olive Oils Transcend Boundaries New Agri-Food Immigration Pilot
WRITTEN BY LISA RADINOVSKY
Attracting workers to the agri-food
CATEGORY: GENERAL OLIVE OIL INFORMATION
CREATED: 04 SEPTEMBER 2018
sector across Canada
July 12, 2019 – Mississauga
Canada is committed to attracting the best talent

from around the world to fill skill shortages,
drive local economies, and create and support
middle-class jobs in communities across the
country that will benefit all Canadians.

W

hen you think of olive
oil, do you think of
Italy and Spain? Did you know
Greece produces the third largest
quantity of olive oil on earth and
the largest proportion of extra
virgin, while consuming by far
the most olive oil per capita?
With this in mind, we asked
some Greeks what they say to
those who believe the best olive
oil comes from Italy or Spain.
Greeks in the olive oil world
mention quality, variety, production methods, and promotion.
Olea Groves’ Ritsi Frances is
most concise: “Just try the Greek
one!” Laconiko’s Diamantis
Pierrakos adds that “any individual that we have run across
quickly changes their mind once
they see our accomplishments
and taste our olive oil.”
Pierrakos also points out that
“there are many individual
producers that produce great
olive oil in the world, with each
offering unique varietals.” There
are hundreds of olive varieties, and each variety gives us
a somewhat different oil. This
means a wide range of olive oil
flavors with different optimal
food pairings – like wines.
For this reason, PJ Kabos’s
James Panagiotopoulos tells
Greek Liquid Gold he prefers
to use the term “best” subjectively: “The ‘best olive oil’ for
each consumer really does come
down to personal preference
of olive variety, intensity, etc.”
Why not try them all—or as
many as you can?
Even a single variety, such as the
Koroneiki common in Greece,
can produce many alternatives:
spicier extra virgin olive oils
(EVOOs), fruitier oils, oils
extracted from green olives that
were harvested early, others
from ripe black olives, some
produced from irrigated olives,
others not. Many diverse cultivation, production, filtration,
and storage techniques affect the
oil’s flavor, aroma, and health
benefits.
Those techniques are critical.
ALSEA-Sigounas Olive Mill’s
Vasiliki Maraveli suggests “there
are no good or bad olive oil producing countries; there are good
and bad producers everywhere.
Of course the Greek terroir is
unique and can give excellent
products, as long as we take
advantage of it” with “proper
cultivation and milling.”
There are different opinions
about which methods work best,
but many agree that careful
treatment of the olives and oil is
more important than national origin. According to Ellie Tragakes
of Hellenic Agricultural Enterprises, “all countries in the world
with climatic and soil conditions
conducive to olive production
can produce the best olive oil
provided they use the best production techniques.” Increasing
numbers of Greek producers are
striving to do just that.
Still, Tragakes is concerned that
“the abundance of Italian and

Spanish oils in markets around
the world, alongside the relative
paucity of Greek oils,” has left
too many ignorant of the quality
of Greek EVOOs. “In fact,”
continues Tragakes, “we have
found that in Japan even some
professionals are unaware that
Greece produces any olive oil at
all.” Fortunately, this “has begun
to change as consumers around
the world become increasingly familiar with Greek oils, as
well as with oils from other oil
producing countries.”
Stalia’s Katerina Bougatsou
admires both the quality of Italy
and Spain’s olive oil and those
countries’ successful promotional efforts, which have made
their oil “widely known.” She
believes “Greek olive oil is
traditionally excellent and one
of the best in quality,” but it has
been used within Greece more
than it was promoted in other
countries. She is glad that “new
producers, including us, are now
investing in the promotion of
Greek olive oil abroad, and as a
result it is increasingly recognized internationally.”
This promotion both highlights
the award-winning quality of
Greek EVOOs and emphasizes
their health benefits. Kostas
Kidonakis believes Greek olive
oil generally “contains more
polyphenols than extra virgin
oils of Italy or Spain,” as well
as tending to be fresh, with low
acidity. E-La-Won’s Ioannis
Kampouris mentions that many
international scientific trials
use especially healthy Greek
extra virgin olive oils like his
in studies of the prevention
and treatment of diseases such
as Alzheimer’s and multiple
sclerosis.
Kampouris adds that 80% of

Greek olive oil is extra virgin—a
far higher percentage of this
highest quality oil than we find
in Spain and Italy. That helps
explain why an international fan
base appreciates it. For example, a Japanese woman living in
Greece reports that her family
and friends’ most pressing
request is that she bring them
Greek olive oil when she goes
back to Japan.
Italian olive oil producer Adele
Giaconia of award winning Villa
Colonna says she likes Greek
olive oil very much, considering
it a bit bitter and spicy, “like
Sicilian oil.” Gabriel Malet, a
chef at the Spanish Embassy in
Athens who cooks with olive
oils from different countries,
tells Greek Liquid Gold he loves
Greek olive oils “from Crete,
Kalamata, everywhere. I think
Greek olive oils are fantastic; I
really enjoy them.”
Join Greek cooks, Japanese consumers, Italian olive oil producers, and Spanish chefs in adding
high quality, healthy Greek
extra virgin olive oils to your
kitchen’s collection! Why treat
yourself to a variety of wines,
but just one olive oil? Today’s
marketplace offers a wealth of
wonderful extra virgin olive oils.
Sample many, and select your
favorites.
_________________________
Thanks to the organizers of the
Athena International Olive Oil
Competition for the invitation to
the tasting day and awards ceremony where the introductory
photo was taken, and I was able
to meet the international visitors
mentioned near the end of this
article.
(greekliquidgold.com).

Kitsilano Coast Guard base
enhances ocean protection
on B.C. coast
July 29, 2019
Vancouver, British Columbia
The Canadian Coast Guard saves lives, protects the environment,
and helps our economy grow, while keeping our waters safe, secure,
and open. That is why, in 2016, the Government of Canada reopened
the Coast Guard base in Kitsilano, British Columbia, and began
work to modernize, expand, and improve the station. It is also why,
earlier this year, we announced an investment of $15.7 billion to
renew the Coast Guard fleet.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the completion
of major renovations to the Coast Guard base in Kitsilano, British
Columbia. With the enhanced, reopened station, the Coast Guard can
respond more quickly and efficiently to emergencies on our waterways, and strengthen its environmental response operations on the
West Coast.
The crew at the Kitsilano Coast Guard base has already been working hard to keep B.C.’s waterways clean and safe. Since its reopening, the base has conducted 345 environmental response operations
and over 830 search and rescue missions in the Greater Vancouver
Area.
The Prime Minister also announced today that the CG 158 response
boat based permanently at Kitsilano has been named the CCGS
Laredo Sound, after an ocean passage off the scenic central coast of
B.C. This vessel was added to the Coast Guard fleet in Vancouver in
2017, and significantly improves response times for environmental
incidents and search and rescue missions in all weather conditions.
These investments build on the Government of Canada’s Oceans
Protection Plan, a historic, $1.5 billion investment to safeguard our
oceans, coasts, and coastal communities.

Canada is launching a new 3-year economic
immigration pilot that will fill labour shortages,
particularly in meat processing and mushroom
production, within the agri-food sector and help
meet Canada’s ambitious export targets.
The agriculture and agri-food industry is an important contributor to Canada’s economic growth
and vitality, supporting 1 in 8 jobs across the
country. Agricultural exports hit a new record in
2018, reaching $66.2 billion
Over the past several years, industries such as
meat processing and mushroom production have
experienced ongoing difficulty in finding and
keeping new employees.
This new pilot aims to attract and retain workers
by providing them with an opportunity to become permanent residents.
The Agri-Food Immigration Pilot complements
Canada’s economic immigration strategy, which
includes the Atlantic Immigration Pilot, the Rural and Northern Immigration Pilot, the Global
Skills Strategy, a revitalized Express Entry and
an expanded Provincial Nominee Program.
Quotes
““This pilot is another example of how immigration is helping to grow local economies and
creating jobs for Canadians.”
– The Honourable Ahmed Hussen, Minister of
Immigration, Refugees and Citizenship
“The success of our Canadian farmers and food
processors depends on their ability to recruit and
retain the workforce they need to capture opportunities at home and abroad. This pilot will help
to ensure that employers in the agriculture and
agri-food sector have the people they need to get
the job done, to help drive our economy and to
feed the world.”
– The Honourable Marie-Claude Bibeau, Minister of Agriculture and Agri-Food
“Our government is always looking for ways to
promote growth in rural communities. This pilot
provides those communities who rely on the
agri-food sector the opportunity to address their
labour market needs. It builds upon commitments made in Canada’s first-ever Rural Economic Development Strategy and the successful
Atlantic Immigration Pilot.”
– The Honourable Bernadette Jordan, Minister of
Rural Economic Development
“Today we are delivering on something that employers, unions, and migrant workers have been
calling on government to do for over a decade
– temporary foreign workers who come to this
country and work hard filling permanent jobs
should have a fair and reasonable chance to
become a Canadian regardless of the job they are
filling.”
– Rodger Cuzner, Parliamentary Secretary to the
Minister of Employment, Workforce Development and Labour

AMERICAN HELLENIC EDUCATIONAL AHEPA Fulfills $1 Million
PROGRESSIVE ASSOCIATION
Commitment to Rebuild
July 8, 2019

New Jersey Attorney Horiates Elected Supreme President
Sets goal to increase membership collectively between all four Orders to 100,000
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Saint Nicholas

CHICAGO -- The delegates of the American Hellenic Educational Progressive Association
(Order of AHEPA), the leading association for the nation’s millions of American citizens
of Greek heritage and Philhellenes, elected George G. Horiates, Esq., of Moorestown, N.J.,
Supreme President at the 97th Annual Supreme Convention, Chicago. Horiates, 52, ran
unopposed in elections that were held July 5, 2019. Formal installation ceremonies were held
July 6, 2019.
In his inaugural remarks, Supreme President Horiates paid tribute to our community’s
immigrant forebears, including his own who came to the United States as survivors of World
War II, stating the Greek American community has an obligation to preserve and project its
Hellenic heritage to ensure its survives for future generations.
Horiates, a member of Chapter 69, Camden, N.J., also expressed heartfelt gratitude to the
delegates for entrusting him to lead the Order into the start of the next decade. He stated he
is looking forward to working with the Brotherhood as “One AHEPA.”
Supreme President Horiates provides his inaugural address. Photo
Credit: Dimitrios Panagos/GOA

Moreover, Horiates articulated an overarching goal of reinvigorating AHEPA’s base while
continuing to outreach to the community. In doing so, he has set the ambitious goal to increase membership collectively between all four Orders of the AHEPA Family to 100,000.
AHEPA Leadership 2019 - 2020
The 2019-20 Supreme Lodge. Photo Credit: Dimitrios Panagos

The AHEPA Supreme Lodge is the international governing body of the organization.
The Executive Committee of the 2019-20 Supreme Lodge is comprised of: Canadian President Christos Argiriou, Winnipeg,
Manitoba; Supreme Vice President Jimmy Kokotas, Brooklyn, N.Y.; Supreme Secretary James Stasios, Wilmington, N.C.; Supreme
Treasurer Savas Tsivicos, Wayside, N.J.; and Supreme Counselor Louis G. Atsaves, Esq., Lake Forest, Ill.
The nine Supreme Governors are: Region I: Demetrios
C. Kirkiles, Esq., Ft. Lauderdale, Fla.; Region II: George
Papaspyrou, Riva, Md.; Region III: Tom Duchas, Rye,
N.Y.; Region IV: Jack Isaac, New Britain, Conn.; Region V:
Alex Anderson, Springfield, Ohio; Region VI: Peter Lekas,
Chicago; Region VII: Chris Kaitson, Houston; Region VIII:
Alexander Soles, Yorba Linda, Calif.; and Region X: Phanos
Pitiris, Nicosia, Cyprus.

The organizations that comprise the AHEPA Family also held elections. Celia Kachmarski,
Calgary, Alberta, was elected Daughters of Penelope Grand President; Paul
Pavlakos, New York, N.Y., was elected Sons of Pericles Supreme President; and Theodora Ronstadt, Chicago, was elected Maids of Athena Grand
President.

Additionally, Loucas and Karacostas expressed confidence Saint Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine will be rebuilt and both hope AHEPA’s fulfillment
of its pledge will provide the springboard for the additional support the project needs.
The 97th Grand Banquet is the pinnacle event of the 97th Annual Supreme Convention, which took place this week in Chicago, Ill.

PHOTO CREDIT: GOA/DIMITRIOS S. PANAGOS

The Installation Ceremony of newly-elected officers officially concluded
the 97th AHEPA Supreme Convention, which began June 30. It was truly
a historic Installation Ceremony as it was the first one ever attended by the
Archbishop of America with the presence of His Eminence Archbishop
Elpidophoros.

welcome measures the European
Union has taken in response to
Turkey’s illegal activities, and
we have stated our support for
the U.S. to follow suit.

The 2020 Supreme Convention will convene at Walt Disney World Resort,
Orlando, Fla.
Founded in 1922 in Atlanta, Georgia, on the principles that undergirded its
fight for civil rights and against discrimination, bigotry, and hatred felt at the
hands of the Ku Klux Klan, AHEPA is the largest and oldest grassroots association of American citizens of Greek heritage and Philhellenes with more L-R: Supreme President Horiates, MOA Grand President Ronstadt, DOP Grand President Kachmarski,
than 400 chapters across the United States, Canada, and Europe.
and SOP Supreme President Pavlakos.
AHEPA’s mission is to promote the ancient Greek ideals of Education,
Philanthropy, Civic Responsibility, and Family and Individual Excellence
through community service and volunteerism.
For more information, please visit www.ahepa.org.

AHEPA Marks Somber 45th Anniversary of Invasion,
Occupation of Cyprus

“Today we observe a somber
day-the 45th anniversary of the
illegal invasion and occupation
of theRepublic of Cyprus by the
Republic of Turkey, an unreliable NATO-member country.
This was, and remains to this
very day, an intolerable act; one
that is a gross violation of the
rule of law, human rights, and
democratic ideals. We pause to
remember the innocent civilians who lost their lives and the
individuals who went missing,

Supreme President Loucas, and Chairman of the Board Karacostas, who also served
as the chairman of AHEPA’s Capital Campaign to rebuild Saint Nicholas, presented
the donation to Archbishop Elpidophoros.

Karacostas added, “We are proud to be the only secular organization to make and fulfill a one-million-dollar donation to this campaign. I echo the sentiments of Supreme
President Loucas in convey our sincere appreciation to all our donors.”

AHEPA Family Elections

including five American citizens,
four of whose investigations
remain incomplete. The illegal
invasion and occupation caused
the displacement of 200,000
Greek Cypriot refugees who
to this day are unable to return
to their homes which is also a
violation of human rights as
determined by the European
Commission on Human Rights.
Moreover, Turkey’s restrictions
upon religious freedom and
destruction of Cyprus’ cultural
and religious heritage in Turkish-occupied Cyprus have been
well-documented by the U.S.
Helsinki Commission, the Law
Library of Congress, the U.S.
Commission on International
Religious Freedom, and several
media publications.

CHICAGO--AHEPA fulfilled its $1 million donation to rebuild Saint Nicholas Greek
Orthodox Church and National Shrine at World Trade Center with a presentation of
the remaining pledge balance to His Eminence Archbishop Elpidophoros of America
at the 97th Grand Banquet, July 5, 2019, announced Supreme President George E.
Loucas and Chairman of the Board Nicholas A. Karacostas.

“Since 1922, AHEPA has stood by the Greek Orthodox Archdiocese of America thus
creating the ‘Twin Pillars of Hellenism’ in America that we see today,” Loucas said.
“We are deeply grateful to the AHEPA family; to our amazing grassroots network of
districts, chapters, and dedicated members, all of who made this landmark donation a
reality.”

Sons of Pericles National Advisor is Nick Kavadas, Schereville, Ind.; and Supreme Athletic Director Chris Atsaves,
Glenview, Ill.

WASHINGTON (July 20, 2019)
-- Supreme President George G.
Horiates has issued a statement
on the 45th anniversary of the illegal invasion of the Republic of
Cyprus by Turkey that occurred
July 20, 1974 and subsequent
illegal occupation:

Supreme President Loucas (right) and Chairman of the Board Karacostas, PSP
(left), present Archbishop Elpidophoros with the fulfillment of AHEPA’s $1 million
donation to help rebuild St. Nicholas. Photo credit: GOA/Dimitrios S Panagos

“It is our hope the two sides
resume their dialogue and work
to resolve difficult issues that
include security and guarantees.
Unfortunately, Turkey’s renewed
hostilities, acts of provocation, and perpetual assault on
international law threaten the
sovereignty of the Republic of
Cyprus, which is a United States
strategic partner and European
Union member, and does not
bode well for the resumption
of settlement talks. Recently, two Turkish drill ships are
stationed in Cyprus’ designated
exclusive economic zone (EEZ)
leading Cypriot President Nicos
Anastasiades rightfully to call
Turkey’s intention to drill a ‘second invasion.’ The very notion
of Cyprus enduring a second
invasion is unconscionable. We

“Further, Turkish intransigence
in the quest for a settlement
must end. Turkey must abandon
its insistence to be a Guarantor
Power of a reunified Cyprus,
essentially the right to intervene,
especially as the security of all
Cypriots in a unified, EU-member Cyprus would be provided
by the EU. Again, we urge the
U.S. government to convey a
strong message to Turkey that
it must play a constructive
role in the movement of confidence-building measures, which
includes the removal of 40,000
Turkish troops from the island.
We contend these troops would
serve a better purpose elsewhere,
especially to NATO, as opposed
to Cyprus.
“These actions are in the best
interests of the United States,
which has conveyed appreciation for the ‘strategic partnership’ it has with the Republic
of Cyprus. A just and viable
solution to the division of Cyprus will strengthen the Eastern
Mediterranean and bring peace
and security to the region. This
is especially important due to the
discovery and potential exploitation of hydrocarbon reserves
within the exclusive economic
zone of the Republic of Cyprus
by multinational energy firms,
including American ones, that
could provide Europe with
energy security. However, as
aforementioned, Turkey has

wasted no time taking aggressive
measures toward Cyprus and the
multinational energy companies
that rightfully intend to explore
within Cyprus’s exclusive economic zone.
“Despite these troubling circumstances, we restate our call for
a reunified Cyprus with a single
sovereignty, single international
personality and single citizenship; and with its independence
and territorial integrity safeguarded as described in the
relevant U.N. Security Council
resolutions. We contend such a
solution is in the best interest of
all Cypriots and must emanate
from Cypriots themselves without arbitrary timetables.
“We state adamantly 45 years
is too long. Our hope is that we
will no longer need to observe
this ‘black anniversary,’ but instead, celebrate the anniversary
of a settlement. AHEPA remains
committed to doing all within its
power, and pledges to continue
to work with all organizations,
to keep the Cyprus issue in the
public eye until a just and viable
solution that benefits all Cypriots
is realized.”

Founded in 1922 in Atlanta, Georgia,
on the principles that undergirded its
fight for civil rights and against discrimination, bigotry, and hatred felt at
the hands of the Ku Klux Klan, AHEPA
is the largest and oldest grassroots
service association of American citizens
of Hellenic heritage and Philhellenes
with more than 400 chapters across the
United States, Canada, and Europe.
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Νευρική αντίδραση Άγκυρας στο προσφυγικό,
«κενές» οι απειλές απαντά η Ε.Ε.
efsyn.gr 24.07.2019
Τέλος κι επισήμως τα δάνεια
από την Ε.Ε προς την Τουρκία

Ε.Ε. να επιβάλει κυρώσεις προς
την Τουρκία.

●Αναστολή της συμφωνίας
επανεισδοχής ανακοίνωσε η
Άγκυρα
● «Κενές απειλές» απαντά η
Κομισιόν
● Η θέση της Αθήνας
● Πογκρόμ κατά μεταναστών
στην Κωνσταντινούπολη

«Ως τράπεζα της ΕΕ, η
EIB θα ακολουθήσει τις
συστάσεις του Συμβουλίου
και, συγκεκριμένα, θα λάβει
μια περιοριστική προσέγγιση
όσον αφορά την υποβολή
νέων χρηματοδοτήσεων προς
έγκριση στο Συμβούλιό της
για το υπόλοιπο της χρονιάς»,
δήλωσε εκπρόσωπος της EIB
στο Reuters.

Στον απόηχο της επισημοποιησης των ευρωπαϊκών
κυρώσεων προς την Τουρκία,
εξαιτίας της παράνομης
δραστηριότητας στην κυπριακή
ΑΟΖ, η αντίδραση της
Άγκυρας είναι σπασμωδική και
πραγματοποιείται στις πλάτες
των εκατομμυρίων προσφύγων
και μεταναστών.
Σήμερα ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών ανακοίνωσε την
αναστολή της συμφωνίας
επανεισδοχής των μεταναστών
που έχει συνάψει με την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Η συμφωνία επανεισδοχής και
η άρση της βίζας θα τεθούν σε
ισχύ ταυτόχρονα. Αναστείλαμε
την συμφωνία επανεισδοχής»,
δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξή του στο
τηλεοπτικό κανάλι TGRT, ενώ
είχε προηγηθεί η δήλωση του
Τούρκου υπουργού Εσωτερικών,
Σουλεϊμάν Σοϊλού, που
κατηγόρησε την Ε.Ε. ότι έχει
αθετήσει τις υποσχέσεις της στο
θέμα της μετανάστευσης.
«Αν η Τουρκία δεν αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα ( παράτυπους μετανάστες) με
αποφασιστικότητα, καμιά
κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν
θα μπορεί να αντέξει το κύμα
μεταναστών για πάνω από έξι
μήνες», είπε ο Σοϊλού.
Ο Τούρκος υπουργός τόνισε
ακόμη ότι αυτοί που θέλουν
να μετατρέψουν την Τουρκία
σε ένα κέντρο για παράτυπους
μετανάστες θα πληρώσουν
τελικά το αντίτιμο γι’ αυτή την
αδιαφορία.
«Κενές απειλές», λέει η
Κομισιόν
Η απάντηση από τις Βρυξέλλες
δεν άργησε να έρθει, με την
εκπρόσωπο της Κομισιόν,
Νατάσα Μπερτό, να κάνει,
ουσιαστικά, λόγο για κενές
απειλές.
«Η συγκεκριμένη συμφωνία
(σ.σ. για τη βίζα) δεν έχει
τεθεί σε ισχύ και για να τεθεί
θα πρέπει να ικανοποιηθούν
κάποιες προϋποθέσεις.
Προφανώς συνδέεται με την
συμφωνία επανεισδοχής, αλλά
θα πρέπει να ικανοποιηθούν
κάποιες προϋποθέσεις για
την βίζα, αλλά κάποια
χρηματοδότηση που απορρέει
από τη συμφωνία» ανέφερε η κ.
Μπερτό.
Σημειώνεται ότι η συμφωνία
έχει 76 προϋποθέσεις εκ των
οποίων οι πέντε δεν έχουν
ικανοποιηθεί και κρίνονται
αρκετά σοβαρές.
Τέλος τα δάνεια από την ΕΤΕπ
για το 2019
Οι κινήσεις αυτές δεν μπορούν
να ερμηνευτούν ανεξάρτητα από
τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ/
EIB), η οποία ανακοίνωσε
σήμερα ότι δεν θα χορηγήσει
νέα δάνεια στην Τουρκία που
να σχετίζονται με έργα του
δημόσιου τομέα, τουλάχιστον
έως τα τέλη του 2019.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε
εφαρμογή της απόφασης της

Σημειώνεται ότι η ΕΙΒ είναι
ο μεγαλύτερος μεμονωμένος
δανειστής της Τουρκίας και
δαπανά μεταξύ 0,4 δισ. ευρώ
έως και 2,2 δισ. ευρώ τον χρόνο
στην Τουρκία τα τελευταία τρία
χρόνια.
Το πάγωμα των δανείων δεν
αναμένεται να επηρεάσει τα
έργα του ιδιωτικού τομέα και η
τράπεζα θα μπορεί να υπογράψει
και πάλι συμφωνίες αξίας έως
και 350 εκατ. ευρώ μέχρι το
τέλος του έτους, εφόσον λάβει
το πράσινο φως από τους
υπουργούς Οικονομικών της
Ε.Ε..
«Η αξιολόγηση της στρατηγικού
προσανατολισμού της Τράπεζας
για τις χρηματοδοτικές της
δραστηριότητες στην Τουρκία
έχει προγραμματιστεί για
αργότερα φέτος», πρόσθεσε η
εκπρόσωπος.
Ερντογάν: Μπορούμε να
εξολοθρεύσουμε κάθε απειλή
Ξεχωριστή σημασία έχει και
το μήνυμα που έστειλε ο
Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τη
συμπλήρωση 96 ετών από την
υπογραφή της Συνθήκης της
Λωζάννης.
Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε
χαρακτηριστικά «καμία άμεση
ή έμμεση απειλή δεν θα κάνει
την Τουρκία να εγκαταλείψει
την δίκαιη υπόθεσή της.
Προστατεύουμε τα δίκαια
του έθνους μας και των
Τουρκοκυπρίων.
Η Τουρκία έχει και τη δύναμη
και την αποφασιστικότητα
να εξολοθρεύσει κάθε απειλή
έναντι της ανεξαρτησίας, της
συνέχειας, της γαλήνης και των
δικαιωμάτων της».
Ήξεις αφήξεις από το
Βερολίνο για επαφές με την
Άγκυρα
Μέσα σε αυτό το κλίμα
η γερμανική κυβέρνηση
φέρεται να έχει αναλάβει
διαμεσολαβητικό ρόλο για να
αποκλιμακωθεί η ένταση.
Ο υπουργός Εξωτερικών
της χώρας Χάικο Μάας είχε
τηλεφωνική συνομιλία με τον
Τούρκο ομόλογό του, όμως δεν
ανακοινώθηκε επισήμως κάποια
διαμεσολαβητική πρωτοβουλία.
Σύμφωνα με τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου «αν μια
χώρα όπως η Γερμανία
αναλάβει πρωτοβουλία, θα
την στηρίξουμε, αρκεί να μην
παίρνετε θέση με την αντίληψη
της “αλληλεγγύης των μελών
της ΕΕ”».
Κληθείς να σχολιάσει την
δήλωση, ο αναπληρωτής
εκπρόσωπος του γερμανικού
υπουργείου Εξωτερικών
Κρίστοφερ Μπούργκερ
επιβεβαίωσε την συνομιλία,
δήλωσε ότι η διένεξη για το
ζήτημα των υδρογονανθράκων
συζητήθηκε, αλλά διευκρίνισε
ότι η κυβέρνηση έχει ως αρχή να
μην αποκαλύπτει το περιεχόμενο
εμπιστευτικών συνομιλιών των
μελών της. «Και δεν μπορώ
για σήμερα να ανακοινώσω
κάποια πρωτοβουλία

διαμεσολάβησης», πρόσθεσε
ο κ. Μπούργκερ, ο οποίος
επανέλαβε την τοποθέτηση της
γερμανικής κυβέρνησης από
την προηγούμενη εβδομάδα,
η οποία εκφράζεται, όπως
διευκρίνισε, στα συμπεράσματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
«Απευθύνουμε έκκληση προς
την Τουρκία να αποφύγει
κλιμάκωση και να απέχει
από τέτοιες παράνομες
γεωτρήσεις. Καλούμε σε λύση
των διενέξεων μέσω διαλόγου
και με σεβασμό στο διεθνές
δίκαιο. Με αυτό συνδέεται
για μας βεβαίως και η ελπίδα
ότι πρόοδος στις προσπάθειες
για και λύση του Κυπριακού
θα είχε θετική επίδραση στην
διαφιλονικούμενο ζήτημα της
εκμετάλλευσης των φυσικών
πόρων. Αυτή είναι η θέση
μας και αυτήν την θέση θα
συνεχίσουμε να καθιστούμε
σαφή και έναντι της Τουρκίας»,
επανέλαβε ο γερμανός
εκπρόσωπος.
Κουμουτσάκος: Δεν αφορούν
την εφαρμογή της Κοινής
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του
Μαρτίου 2016
Απαντώντας σήμερα ο
αναπληρωτής υπουργός
Προστασίας του Πολίτη,
Γιώργος Κουμουτσάκος,
που έχει επιφορτιστεί
με το χαρτοφυλάκιο της
Μεταναστευτικής Πολιτικής,
διευκρίνισε πως «οι δηλώσεις
αυτές του Τούρκου ΥΠΕΞ δεν
αφορούν στην εφαρμογή της
Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
του Μαρτίου 2016».
Ο κ. Κουμουτσάκος, με
ανακοίνωσή του, διευκρινίζει
ότι «οι πρόσφατες δηλώσεις
του Τούρκου Υπουργού
Εξωτερικών κ. Cavusoglu περί
μονομερούς μη εφαρμογής
της συμφωνίας επανεισδοχής
ΕΕ-Τουρκίας του 2014 καθ’
όσον χρόνο δεν υπάρχει
από την ΕΕ απελευθέρωση
των θεωρήσεων (visa) για
τους Τούρκους πολίτες,
επαναλαμβάνουν γνωστές ήδη
από το 2017, τουρκικές θέσεις
και αποφάσεις».
«Η Ελλάδα θα συνεχίσει
να τονίζει την σημασία της
πλήρους εφαρμογής αυτής της
Κοινής Δήλωσης και λαμβάνει
σχετικές πρωτοβουλίες»,
υπογράμμισε ο αρμόδιος
υπουργός, παραπέμποντας
στην άτυπη συνάντηση για το
μεταναστευτικό, στο Παρίσι.
Εκεί, υπογράμμισε την ανάγκη
επαγρύπνησης απέναντι
στις τουρκικές απειλές και
παράλληλα τη σοβαρότητα
της σημαντικής αύξησης των
μεταναστευτικών ροών στην
Ανατολική Μεσόγειο».
Το θέμα της επιστροφής των
μεταναστών βρίσκεται πάντως
ψηλά στην ατζέντα της νέας
ηγεσίας του υπ. Προστασίας
του Πολίτη, όπως φάνηκε στις
προγραμματικές δηλώσεις
όπου ο κ. Κουμουτσάκος
προανήγγειλε επιστροφές
μεταναστών και νέα
αυστηρότερη πολιτική ασύλου
με ταχύτερες διαδικασίες.
Πογκρόμ κατά μεταναστών στην
Κωνσταντινούπολης
Στη σκιά της ανακοίνωσης
για αναστολή της συμφωνίας
με την Ε.Ε. για επανεισδοχή
οι τουρκικές αρχές
ανακοίνωσαν ότι έχουν
συλλάβει περισσότερους
από 6.000 μετανάστες και
πρόσφυγες, ανάμεσά τους και
Σύρους, στο πλαίσιο της νέας
αντιμεταναστευτικής πολιτικής
που εφαρμόζουν.

Κύπρος

Προδρόμου:
Ιδιαίτερα σημαντική
η πρώτη επίσκεψη
Μητσοτάκη
«Οι συνεννοήσεις που γίνονται διαρκώς, και θα πρέπει να επισφραγιστούν και
στο επίπεδο των ηγετών των δύο κρατών τώρα, αφορούν τη διαχείριση των καθ’
ημέραν ενεργειών και μεθοδεύσεων της τουρκικής πλευράς», είπε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος της Κύπρου.
TANEA Team28 Ιουλίου 2019

διαίτερα σημαντική είναι η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, τη Δευτέρα, η οποία συμπίπτει με μια
κρίσιμη περίοδο, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου,
σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνεννόηση των δύο χωρών είναι συνεχής, μεταδίδει
το ΚΥΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους,
μετά το μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ Σταύρου Στυλιανίδη, στους Εργάτες, και
ερωτηθείς σε τι θα επικεντρωθεί ο συντονισμός Λευκωσίας – Αθηνών κατά την
συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο
κ. Προδρόμου είπε ότι «πάντα είναι σημαντική η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της
Ελλάδας στην Κύπρο».
«Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού είναι ιδιαίτερα σημαντική, είναι η πρώτη
επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη και συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο, με όλες αυτές τις
προκλήσεις που δέχεται η Κύπρος, αλλά και η Ελλάδα», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Προδρόμου, είναι μια ευκαιρία, εκτός από την επίσημη επίσκεψη
και τον συμβολισμό της, να γίνουν διαβουλεύσεις.
Δεν θα έλεγα, διευκρίνισε, «να χαραχθεί κοινή πορεία, διότι κοινή πορεία υπάρχει
ευτυχώς, και διατηρείται μέσα από συνεχή συνεννόηση καθ’ όλη τη διάρκεια».
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας
θα συνοδεύεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών, Ενέργειας και τον Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο, προσθέτοντας ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε στην Κύπρο και τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Επομένως, είπε, «σε όλα τα νευραλγικά ζητήματα γίνονται
οι συνεννοήσεις, προκειμένου να δούμε με ποιο τρόπο θα τερματιστεί όλη αυτή η
προκλητικότητα της Τουρκίας και μέσα από διαπραγματεύσεις να μπορέσουμε να
διεκδικήσουμε την επίλυση του Κυπριακού».
Σε ερώτηση αν χρειάζεται επαναβεβαίωση της στάσης της Ελλάδας σε σχέση με τους
χειρισμούς στο Κυπριακό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η στάση της Ελλάδας, όπως και η
στάση της κυπριακής πλευράς είναι διαχρονική υπέρ μιας λύσης του Κυπριακού μέσα
από διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των ΗΕ και στη βάση των αρχών
της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου».
Επ΄ αυτού, σημείωσε, δεν υπάρχει αμφιβολία.
«Οι συνεννοήσεις που γίνονται διαρκώς, και θα πρέπει να επισφραγιστούν και στο
επίπεδο των ηγετών των δύο κρατών τώρα, αφορούν τη διαχείριση των καθ’ ημέραν
ενεργειών και μεθοδεύσεων της τουρκικής πλευράς επιβουλευόμενη, δυστυχώς, όχι
μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την ίδια τη διαδικασία επανέναρξης των
διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.
Δεν είναι τυχαίο, είπε ο κ. Προδρόμου, «που δύο χρόνια τώρα ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης επιδιώκει την επανέναρξη, δυστυχώς χωρίς καμιά ανταπόκριση από
την τουρκική πλευρά».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο
κυρώσεων στην Τουρκία
Η Καθημερινή -1 Αυγούστου 2019
Η ενεργοποίηση των S-400 από
την Τουρκία θα υπονομεύσει
«περαιτέρω τα κοινά συμφέροντα
ασφαλείας στην περιοχή»
προειδοποιεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
το οποίο εξέφρασε, για μια ακόμα
φορά, την λύπη του για το γεγονός
ότι η Άγκυρα αποφάσισε να
προχωρήσει στην παραλαβή του εν
λόγω ρωσικού συστήματος.
Απαντώντας σε ερώτηση του
ιστότοπου Hellas Journal, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών
δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Ουάσινγκτον στην επιβολή των
κυρώσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του νόμου CAATSA.
Στην ερώτηση για το αν «έχει αλλάξει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη θέση του», ο
εκπρόσωπος παρέπεμψε στο παράδειγμα της Κίνας, καθώς στη συγκεκριμένη
περίπτωση η ενεργοποίηση των κυρώσεων έλαβε χώρα τρεις μήνες μετά την
ολοκλήρωση της απόκτησης των S-400.
«Αντιλαμβανόμαστε ότι η παραλαβή των συστημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι
σημαντικό να θυμηθούμε την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Κίνας βάσει του
CAATSA λίγους μήνες μετά την απόκτηση των S-400. Δεν σχολιάζουμε εσωτερικές
συζητήσεις που προηγήθηκαν της απόφασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτη είναι η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης έκανε ο Στέλιος Πέτσας, σύμβουλος και μέχρι χθες διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου
Μητσοτάκη, ο οποίος θα αναλάβει χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυριάκος Μητσοτάκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Παναγιώτης Πικραμμένος
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Χρήστος Σταϊκούρας
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ
•
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Απόστολος Βεσυρόπουλος
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Θεόδωρος Σκυλακάκης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ: Γεώργιος Ζαββός
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σπυρίδων Άδωνις Γεωργιάδης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: Γιάννης Τσακίρης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
Χρίστος Δήμας
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ: Νίκος Παπαθανάσης
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νίκος Δένδιας
•
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Κώστας Φραγκογιάννης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ:
Αντώνης Διαματάρης
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
•
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Γιώργος Κουμουτσάκος
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Λευτέρης Οικονόμου
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νίκος Παναγιωτόπουλος
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αλκιβιάδης Στεφανής
6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νίκη Κεραμέως
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Σοφία Ζαχαράκη
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Βασίλης Διγαλάκης
7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιάννης Βρούτσης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Παναγιώτης Μηταράκης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Δόμνα Μιχαληλίδου
8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βασίλης Κικίλιας
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βασίλης Κοντοζαμάνης
9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κωστής Χατζηδάκης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Γεράσιμος Θωμάς
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Δημήτρης Οικονόμου
10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λίνα Μενδώνη
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Λευτέρης Αυγενάκης
11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κώστας Τσιάρας
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Δημήτρης Κράνης
12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΛΟΓΩΝ: Θεόδωρος Λιβάνιος
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ:
Θεόδωρος Καράογλου
13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:
Κυριάκος Πιερρακάκης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ:
Γεώργιος Γεωργαντάς
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:
Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος
14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κώστας Αχχιλέα Καραμανλής
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Γιάννης Κεφαλογιάννης
15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιάννης Πλακιωτάκης
16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μάκης Βορίδης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Κώστας Σκρέκας
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Φωτεινή Αραμπατζή
17.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Χάρης Θεοχάρης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μάνος Κόνσολας
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Γιώργος Γεραπετρίτης
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Άκης Σκέρτσος
•
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Στέλιος Πέτσας
Η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει τον πρόεδρο της Βουλής τον βουλευτή των Ιωαννίνων, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις 12:00 στο
Προεδρικό Μέγαρο και ακολούθησε η προβλεπόμενη παράδοση-παραλαβή των
υπουργείων
Η πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου σε πλήρη σύνθεση θα
πραγματοποιήθηκε στην Βουλή την Τετάρτη στις 11:00.

Ορκίστηκε η νέα Βουλή
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
Ο ΑΣΙΜ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
Συγγραφέας: Κατερίνα Ζωντανού
Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ο Ασίμ κάνει μια δουλειά
πολύ σημαντική, φροντίζει τα
παραμύθια. Και πώς το κάνει αυτό;
Φροντίζοντας τους ήρωες των
παραμυθιών. Όλους τους αγαπά.
Κάθε πρωί, ξεκινά με τις γριούλες
καλές και κακές, ακολουθούν οι
μάγισσες, οι νάνοι, τα βασιλόπουλα
και οι βασιλοπούλες. Φυσικά δεν
αφήνει παραπονεμένα ούτε τα ζώα
των παραμυθιών, ούτε και τους
δράκους. Το βράδυ, κάθεται στο
σκαμνάκι του, κάτω από το δέντρο
κι αρχίζει να λέει παραμύθια.
Μέχρι που ο νέος βασιλιάς τον διατάζει να σταματήσει.
Ένα παραμύθι που πιο παραμυθένιο δεν γίνεται! Υπέροχες εικόνες
και μια αφήγηση που μας γυρίζει χρόνια πίσω και μας γλυκαίνει την
ψυχή. Τα παραμύθια ημερώνουν άγριους δράκους, τα παραμύθια
παρηγορούν, ταξιδεύουν, γαληνεύουν. Με ένα «αχ!» τελειώνεις
τούτο το παραμύθι και το ξεκινάς αμέσως πάλι.
Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΙ ΟΙ 32 ΓΑΤΕΣ
Συγγραφέας: Τζένη Κουτσοδημητροπούλου
Εικονογράφηση: Πετρούλα Κρίγκου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Μια φορά κι έναν καιρό, στη Στρογγύλη, ζούσε η μάγισσα Λουίζα.
Κι όπως γίνεται πάντα με τις μάγισσες, μικροί και μεγάλοι την
απέφευγαν. Στην μικρή αυτή πόλη, μια
μέρα μετακόμισε ο Τίμος. Όταν έχασε
τη γάτα του Φρειδερίκη, δεν δίστασε
να χτυπήσει το κουδούνι της μάγισσας.
Αυτό που αντίκρισε, όταν εκείνη
άνοιξε την πόρτα, δεν το περίμενε.
Μια ιστορία, τρυφερή και αστεία με
πανέμορφες και ολοζώντανες εικόνες.
Μήπως κάποιες φορές βάζουμε
ταμπέλες σε ανθρώπους άδικα; Μήπως
κάποιες φορές τα πράγματα δεν είναι
όπως φανταζόμαστε; Και μήπως για
να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο
θα πρέπει πρώτα να τον γνωρίσουμε;
Η συγγραφέας, έμμεσα, απαντά σε όλα αυτά τα ερωτήματα, ενώ
ταυτόχρονα θέτει έναν προβληματισμό για τα αδέσποτα ζώα και τη
φροντίδα τους.

ΠΟΙΗΜΑ

Τουρκία: Ο κατήφορος του Ερντογανισμού
Την πεμπτουσία του Ερντογανισμού διατύπωσε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 16 Μαρτίου 2016
σε ομιλία του προς τους μουχτάρηδες, δηλαδή τους επικεφαλής των διαφόρων κοινοτήτων, ενώπιον των
οποίων διακήρυξε απερίφραστα -ούτε λίγο, ούτε πολύ- πως «Εγώ είμαι το κράτος» κατά «Το Κράτος
είμαι εγώ» του Λουδοβίκου του 14ου!
Τα συγκεκριμένα λόγια που χρησιμοποίησε ήταν (περίπου) τα εξής: «Το να φύγει από την εξουσία ο
Ταγίπ Ερντογάν σημαίνει να γκρεμιστούν οι πολιτικές μας, τα έργα μας, οι αρχές του έθνους μας, η
σημαία μας, η πατρίδα μας, το κράτος μας». Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα!
Λίγους μήνες αργότερα (16 Ιουλίου 2016), με αφορμή την «απόπειρα πραξικοπήματος» κατά την οποία
χάθηκαν οι ζωές 265 Τούρκων πολιτών, ο Ρ.Τ. Ερντογάν επέβαλε με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο το
καθεστώς που άρχισε να χτίζει μεθοδικά μετά την άνοδο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(ΑΚΡ) στην εξουσία το έτος 2002.
Η σημερινή Τουρκία μετατράπηκε σταδιακά σε μια απέραντη φυλακή δημοσιογράφων, στρατιωτικών,
δημοσίων υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, δικαστικών που σεβάστηκαν τον όρκο τους, Κούρδων
πολιτικών ακόμα κι΄ αν είναι νομίμως εκλεγμένοι, δικηγόρων, επιχειρηματιών, ανθρώπων του
πνεύματος αλλά και απλών πολιτών -ακόμα και ανηλίκων- επειδή απλά και μόνο δεν δήλωσαν δυνατά
την δουλική υποταγή τους στον «νέο-σουλτάνο» της Άγκυρας.
Όλοι τους κατηγορήθηκαν σαν «εχθροί του κράτους», σαν «τρομοκράτες» και σαν «απειλή για
την δημόσια ασφάλεια» - στην πραγματικότητα, σαν ανυπάκουοι στην απόλυτη εξουσία του
ψευτοσουλτάνου!
Ο Ερντογανισμός, η εξουσία δηλαδή του ενός μονάρχη που θεωρεί πως αρκεί, με το πασπάλισμα μιας
νοθευμένης εκλογικής διαδικασίας, να υφαρπάξεις την ψήφο γιατί είναι το μόνο που χρειάζεται για
να κυβερνήσεις – όλα τα άλλα, όπως διάκριση εξουσιών, ελευθερία τύπου και λόγου, ατομικά και
συνταγματικά δικαιώματα, είναι απλώς «ανοησίες»!
Ο Ερντογανισμός στόχευε ανέκαθεν στην υποκατάσταση του Κεμαλισμού που διατηρεί πολύ
βαθιές ρίζες στις Τουρκικές λαϊκές μάζες. Ο Κεμαλισμός βέβαια εξοστράκισε την θρησκεία από το
κράτος, ενώ ο Ερντογανισμός την επανάφερε. Το αποτέλεσμα είναι ο σημερινός, βαθύς διχασμός της
τουρκικής κοινωνίας και η συνεχής φυγή προς την Ευρώπη (και την Ελλάδα) των πιο διακεκριμένων
προσωπικοτήτων της!
Ο διακαής πόθος του Ερντογανισμού να υποκαταστήσει τον Κεμαλισμό στην συνείδηση των λαϊκών
μαζών έχει σαν απαραίτητο συστατικό την αντικατάσταση της λαϊκής λατρείας προς τον Μουσταφά
Κεμάλ με εκείνη προς τον Ρ.Τ. Ερντογάν. Ο στόχος αυτός, παράλληλα με την εξοστράκιση των
εσωτερικών θεσμών, οδηγεί την σημερινή Τουρκία σε μια ξεδιάντροπη, προκλητική και επιθετική
εξωτερική πολιτική που δεν υπηρετεί μόνο τον επεκτατικό εθνικισμό που επιβάλει η «συνεργασία»
με τους ακραίους φασίστες του ξεμωραμένου Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αλλά και τον εντυπωσιασμό της
τουρκικής κοινής γνώμης για τα «κατορθώματα» του Ρ. Τ. Ερντογάν!
Σαν τέτοια θεωρήθηκαν -μεταξύ άλλων- η δημόσια προσβολή του Ισραηλινού προέδρου Σιμόν Πέρεζ
στο Νταβός (29 Ιανουαρίου 2009), οι Τουρκικές εισβολές στην Συρία («Ασπίδα του Ευφράτη», 24
Αυγούστου 2016 και «Κλάδος Ελαίας»(!), Ιανουάριος-Μάρτιος 2018), η κατάρριψη του Ρωσικού
Sukhoi Su-24 (24 Νοεμβρίου 2015), η παρενόχληση του γεωτρύπανου της Ιταλικής ΕΝΙ στο οικόπεδο
3 της Κυπριακής ΑΟΖ (6 Φεβρουαρίου 2018), οι συνεχείς λεονταρισμοί απέναντι σε Κύπρο και
Ελλάδα με απειλές και παραβιάσεις των διεθνών κανόνων που εντείνονται τα τελευταία χρόνια, οι
εμπρηστικές φραστικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανών, Ευρωπαίων, Ισραηλινών, Αιγυπτίων κ.α. καθώς
και οι επεμβάσεις σε ξένες χώρες που δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας Τουρκικής περιφερειακής
«υπερδύναμης» (Λιβύη, Ιράκ, Σομαλία κ.α.).
Όλες όμως οι πολιτικές αυτές είναι ουσιαστικά και πρακτικά αδιέξοδες. Οδηγούν σε άσκοπους
θανάτους αθώων ανθρώπων, τεράστια οικονομική αιμορραγία της Τουρκικής οικονομίας και οικονομική
καταστροφή ευρύτατων λαϊκών μαζών.
Οδηγούν επίσης σε μια πρωτοφανή διπλωματική απομόνωση της σύγχρονης Τουρκίας, άγνωστης από
την ίδρυση της μέχρι και σήμερα. Σε μια ανεξέλεγκτη οικονομική κρίση που απειλεί να σαρώσει τα
παραδοσιακά, αραβικά κυρίως, στηρίγματα της Τουρκικής οικονομίας.
Μπορεί ο Ερντογανισμός να κομπάζει πως οι κυρώσεις, η διπλωματική απομόνωση και η διεθνής
κατακραυγή δεν τον αγγίζουν καθόλου, ούτε επηρεάζουν τις πειρατικές του «επιχειρήσεις», αλλά η
σκληρή πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί απλούστατα, δεν μπορείς να παριστάνεις κάτι
που στην πραγματικότητα δεν μπορείς να είσαι!
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α : Η εξαιρετικά επικίνδυνη, για τον κίνδυνο ενός «ατυχήματος», στρατηγική της
Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο, έχει ελάχιστες πιθανότητας επιτυχίας, με την απαραίτητη προϋπόθεση
να μην έχουν οι Έλληνες κανένα εφιάλτη «εντός των τειχών».
Οι αρχικοί παληκαρισμοί της Τουρκίας εναντίον της Ρωσίας το 2015, μετατράπηκαν σε «πλήρη
συνεργασία» - κατά πολλούς σε πλήρη υποταγή. Καμιά Τουρκική εισβολή σε Συρία ή Ιράκ (όπως
εκείνη του φετινού Μαΐου) δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ρητή άδεια Ρώσων και
Αμερικανών. Όπως ακριβώς η αιματηρή εισβολή στην Κύπρο το 1974 με την χλευαστική ονομασία
«Ειρηνευτική Επιχείρηση» έγινε με τις πολύ γερές πλάτες Αμερικανών, Βρετανών, Ισραηλινών και
Γερμανών!
Σήμερα όμως ακόμα και οι Γερμανοί προειδοποιούν τους Τούρκους για «περαιτέρω κυρώσεις από την
Ε.Ε» όσον αφορά τις πειρατικές τους επιχειρήσεις στην Α. Μεσόγειο (18 Ιουλίου 2019).
Οι Αμερικανοί αποκλείουν επίσημα πλέον την Τουρκία από την παραγωγή των Αμερικανικών F-35
γκρεμίζοντας την βεβαιότητα του Ερντογανισμού για την απόκτηση τους, ταυτόχρονα με τους Ρωσικούς
S-400 (17 Ιουλίου 2019).
Το Ισραήλ έχει προ πολλού «απαντήσει» στις Τουρκικές προσβολές με την χάραξη του αγωγού φυσικού
αερίου East Med που αποκλείει εντελώς την Τουρκία και την στενή, τριμερή συνεργασία με Ελλάδα και
Κύπρο.

ΕΙΠΕΣ ΘΑ ΕΡΘΩ
Μέσα στης νύχτας το σκούρο μπλε
θα πω τραγούδι χωρίς κουπλέ.
Είχα δυό χείλη σαν πυρκαγιά.
Στάχτη με κάναν με ένα γειά.
Είπες θα έρθω , σε περιμένω.
Κρύο, βροχή όμως αντέχω.
Είπες θα έρθω μα βγαίνεις ψεύτρα
Τώρα το βλέπω ήσουν πλανεύτρα.
Παρέα έχω τη μοναξιά.
Είμαι χαμένος χωρίς καρδιά.
Στον έρωτά σου φυλακισμένος.
Εδώ θα μείνω κι ας είμαι χαμένος.
Φώτα εικόνες κ μουσική.
Μιλάνε όλα λείπεις εσύ.
Δε θέλω λύπη ούτε συμπόνια
μόνος μου έζησα πια τόσα χρόνια.
Είπες θα έρθω , σε περιμένω.
Κρύο , βροχή όμως αντέχω.
Είπες θα έρθω μα βγαίνεις ψεύτρα.
Τώρα το βλέπω ήσουν πλανεύτρα.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Η Αίγυπτος απαντάει στην θρασύτατη Τουρκική ανάμειξη στα εσωτερικά της με την στενή, τριμερή
συνεργασία Αιγύπτου-Κύπρου-Ελλάδος και με την επικείμενη κατάργηση των συμφωνιών που είχαν
υπογραφεί με την «Μουσουλμανική Αδελφότητα» για τα Τουρκικά προϊόντα που εισάγονται στην
Αίγυπτο τελείως αφορολόγητα, παράλληλα με την θέσπιση σειράς εμποδίων για τις Αιγυπτιακές
εξαγωγές προς την Τουρκία! (20 Ιουλίου 2019).
Μόνο η πρόστυχη Βρετανική πολιτική που εξευτέλισε την διεθνή νομιμότητα, παραμένει ο μοναχικός
σύμμαχος των Τουρκικών παραλογισμών. Κλονισμένη, παραπαίουσα, αλλά παρούσα.
Μπορεί ο Ερντογανισμός να κραυγάζει πως «θα ανοίξει τα σύνορα και θα πνίξει την Ευρώπη με
στρατιές μεταναστών» αν της επιβληθούν νέες κυρώσεις (οι πρώτες κυρώσεις αντιμετωπίστηκαν
χλευαστικά, σαν «χάιδεμα») ή πως θα «κλείσει η βάση του Ινσιρλίκ» αν η Αμερική διανοηθεί να της
επιβάλλει κυρώσεις για την παραλαβή των Ρωσικών πυραύλων S-400 (22 Ιουλίου 2019).
Οι «απειλές» αυτές εκτοξεύονται γιατί όλοι γνωρίζουν πολύ καλά πως οι διάφορες κυρώσεις οδηγούν
κατ΄ ευθείαν στην «αχίλλεια πτέρνα» της Τουρκίας: Την οικονομία!
Ας φωνάζουν τα διάφορα φερέφωνα του Ερντογανισμού πως τάχα «καταχθόνιες δυνάμεις συνωμοτούν
για να πλήξουν την Τουρκία» και πως «κάποιοι επιχειρούν να γονατίσουν την χώρα με οικονομικό
σαμποτάζ».
Η πραγματικότητα όμως δεν αλλάζει καθόλου. Και είναι πολύ σκληρή. Ο κατήφορος του Ερντογανισμού
οδηγεί ταχύτατα την σύγχρονη Τουρκία σε επώδυνες περιπέτειες.
Ας ευχηθούμε να μην παρασύρει μαζί και κανένα γείτονα της …
πηγή
___________________________________________________________
Ο Λεωνίδας Κουμάκης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Πέρα και στην συνέχεια φοίτησε για δυο χρόνια στο Ζωγράφειο
Γυμνάσιο, πριν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, λόγω της απέλασης του πατέρα
του, το 1964. Στην Ελλάδα τέλειωσε το Γυμνάσιο Παγκρατίου στην Αθήνα και την Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, από το 1967, άρχισε να εργάζεται σε ελληνική βιομηχανία
(κλάδος ποτών) στην οποία παρέμεινε επί 30 συνεχή χρόνια και της οποίας διετέλεσε Αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Εξαγωγών. Την δεκαετία 2003 - 2013 ασχολήθηκε με έντυπες
και ηλεκτρονικές εκδόσεις.Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το Θαύμα – Μια πραγματική ιστορία»
(αυτοβιογραφία, 1992 - η Αγγλική έκδοση του βιβλίου επανακυκλοφόρησε το 2019 στο Amazon),
«Ματιές στις ρίζες του Ελληνισμού» (1997), «Αποχαιρετισμός» (1996) και «Τουρκία στις φλόγες»
(2017, διατίθεται από το Amazon). Διετέλεσε στο παρελθόν Πρόεδρος του ιστορικού Συλλόγου
Κωνσταντινουπολιτών και είναι μέλος του International Hellenic Association (IHA).

Tελειώνει ο Αλέξης τον ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε

Α

Κυριακή 14/07/2019

νοίγει τις οργανώσεις στο
λαό και αναδεικνύει νέα
ηγετική ομάδα – Αποφασισμένος να
προχωρήσει στην συγκρότηση μεγάλης
Προοδευτικής Παράταξης

Λάμδα, στις διαπραγματεύσεις με το
Δημόσιο για το Ελληνικό, να αλλάζει
στολή από τον κ. Μητσοτάκη, και να
γίνεται εκπρόσωπος του Δημοσίου,
απέναντι στην εταιρεία του».

βήματα από ένα κόμμα οργανωτικά
μικρό με τεράστια όμως εκλογική
επιρροή σε ένα κόμμα που θα μπορεί
να χωρέσει και οργανωτικά τις αγωνίες
αυτού του κόσμου».

παράταξης στο τόπο μας».
Ο κ.Τσίπρας είπε ότι «η επανίδρυση
του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ντε φάκτο, με το
πολλαπλασιασμό των μελών μας, που
θα μας οδηγήσει σε ένα νέο συνέδριο
επανίδρυσης, με πλατιές δημοκρατικές
διαδικασίες όπου θα τεθούν στη κρίση
των μελών τα πάντα».

Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή,
τόνισε την ανάγκη να φτιάξει το κόμμα
από την αρχή.
«Αντί να παραμείνουμε θάμνος, να
κρατήσουμε τις ρίζες μας αλλά να μη
φοβηθούμε να γίνουμε δέντρο με ρίζες
βαθιές και δυνατές αλλά με τα κλαδιά
του να ανοίγονται και να σκεπάζουν όλο
τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο»,
είπε χαρακτηριστικά ενώ αναφέρθηκε
και στην αντιστοιχία ψηφοφόρων και
οργανωμένων μελών.
«Δεν είναι αριστερό να κρατάμε μέσα
στο ιερό λίγους και ικανούς, τους
μυημένους, να παίρνουν αποφάσεις και
έξω το εκκλησίασμα», ήταν το μήνυμα
του Αλέξη Τσίπρα σε όσους επιδιώκουν
την περιχαράκωση για να μη χάσουν τις
κομματικές καρέκλες.
Προτεραιότητα για τον Αλέξη Τσίπρα
είναι το άνοιγμα των οργανώσεων στο
λαό προκειμένου μέχρι το συνέδριο
επανίδρυσης να έχουν γραφεί 180.000
νέα μέλη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα
διακυβέρνησης και ενώ ο ίδιος έδινε
τη μάχη για να βγει η χώρα από τα
εφιαλτικά μνημόνια, κάποιοι φρόντισαν
να κλείσουν τις πόρτες των οργανώσεων,
προφανώς για να μη διαταραχθούν οι
κομματικές ισορροπίες.
Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι
αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να διαθέτει
ένα μεγάλο ποσοστό στο λαό που αγγίζει
το 32% και οργανωτικά να παραπέμπει
σε κόμμα του 3%.
Απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι να
απευθύνει ένα προσκλητήριο σε όλες τις
δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις,
τους Οικολόγους και τους Αριστερούς.
Στρατηγικός στόχος για τον Αλέξη
Τσίπρα αποτελεί η διαμόρφωση ενός
μεγάλου πλειοψηφικού ρεύματος στην
κοινωνία που θα σταθεί εμπόδιο στη
νεοφιλελεύθερη επέλαση, διεκδικώντας
παράλληλα την εξουσία όταν γίνουν
εκλογές. Στα σχέδια του περιλαμβάνεται
και η ανάδειξη νέας ηγετικής ομάδας
από άφθαρτα στελέχη που θα
προέρχονται κυρίως από τη νέα γενιά.
Eξαιρετικά δυσοίωνα τα πρώτα δείγματα
γραφής της νέας κυβέρνησης
Ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως η ΝΔ
σημείωσε μια εκλογική νίκη που
όμως, «σε συνθήκες ολομέτωπης
επίθεσης εναντίον μας, αλλά και
συντριπτικής παράστασης ήττας από
τις ευρωεκλογές», ο λαός έδωσε στον
ΣΥΡΙΖΑ «μια δύναμη ισχυρή, μεγάλη,
ώστε να είμαστε σήμερα σε θέση όχι
μόνο να δυσκολέψουμε, αλλά και να
ματαιώσουμε αντιλαϊκά σχέδια».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι
είναι εξαιρετικά δυσοίωνα. Ανέφερε ότι
το κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνει
«τους βασικούς υπουργούς της
κυβέρνησης Σαμαρά», ότι περιλαμβάνει
μόλις 5 γυναίκες στους 51 υπουργούς.
Πρόσθεσε ότι άνθρωποι του ΣΕΒ και
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
μπήκαν σε θέσεις-κλειδιά, «είδαν τον
άνθρωπο του ΣΕΒ σε ρόλο συντονιστή
των υπουργών», «τον εκπρόσωπο της

Πηγή: kontranews.gr

Μιλώντας για τον μετασχηματισμό του
κόμματος, ο Αλ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι
«ζητούμενο δεν είναι να αλλάξουμε τις
αξίες μας, τις ιδέες μας, τις αρχές μας,
αλλά τη φόρμα για να υπηρετήσουμε
καλύτερα αυτές τις αξίες.
«Μετασχηματισμός σημαίνει», τόνισε,
«να επιχειρήσουμε να φτιάξουμε το
κόμμα μας ξανά από την αρχή, όχι να
παραμείνουμε θάμνος, να κρατήσουμε
τις ρίζες μας αλλά να μη φοβηθούμε
να γίνουμε δέντρο, με ρίζες βαθιές
και δυνατές αλλά με τα κλαδιά του να
ανοίγονται και να σκεπάζουν όλο το
προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο».

Αποφασισμένος να προχωρήσει με
σταθερά και τολμηρά βήματα στη
συγκρότηση της μεγάλης Προοδευτικής
Παράταξης εμφανίζεται ο Αλέξης
Τσίπρας.
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Η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται τρεις ημέρες
μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας, όταν έγινε αποτίμηση
του εκλογικού αποτελέσματος με το…
βλέμμα στην ανασυγκρότηση του
κόμματος της Κουμουνδούρου.

«Τα μεγάλα συμφέροντα αναλαμβάνουν
απευθείας τα υπουργεία που τους
ενδιαφέρουν», είπε.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος
στις αλλαγές στην ηγεσία της
Δικαιοσύνης είπε ότι είναι εμφανές το
σχέδιο για χειραγώγηση της Δικαιοσύνης
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς
υπάρχουν πολλές ανοιχτές υποθέσεις.
Ο κ. Τσίπρας μίλησε για
υπερσυγκέντρωση αυταρχισμού
στο υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη. Παράλληλα κατηγόρησε για
«υποκρισία» τη ΝΔ, «αρνήθηκαν
το συναινετικό ορισμό της ηγεσίας
της Δικαιοσύνης και τώρα έρχονται
να ακυρώσουν μια καθόλα νόμιμη
και σύμφωνη με τη Συνταγματική
τάξη επιλογή για την ηγεσία της
Δικαιοσύνης». Είπε ότι η πρώην
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ήταν
«αδιανόητο» να έχει θέση νομικού
συμβούλου στο γραφείο του
Πρωθυπουργού και σχολίασε πως τώρα
«ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου
Πάγου όμως, έξι μέρες μετά τη λήξη των
καθηκόντων του, δεν αποτελεί κανένα
ζήτημα να αλλάζει γραφείο και να
γίνεται υπουργός».
«Είδαμε και το πρωτοφανές, από
τη μεταπολίτευση και μετά, ο
πρωθυπουργός να αναλαμβάνει όχι
μόνο την ΕΥΠ, αλλά και την ΕΡΤ και
το ΑΠΕ. Την ίδια ώρα που σπεύδουν να
αναγνωρίσουν τον Γκουαϊδό, οι ίδιοι
εφαρμόζουν όλα εκείνα για τα οποία
κατηγορούν τον Μαδούρο», είπε σε
άλλο σημείο της ομιλίας του ο Αλέξης
Τσίπρας.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι
«σήμερα η Ελλάδα είναι έξω από τα
μνημόνια, χωρίς την τρόικα πάνω από
τα κεφάλια των Υπουργών, με 37 δισ.
στα ταμεία του κράτους, με θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης για 9 συνεχόμενα
τρίμηνα, με το χαμηλότερο ιστορικά
επιτόκιο δανεισμού, με κύρος και
αξιοπιστία σε διεθνές επίπεδο».
«Η Ελλάδα που παραδώσαμε στη νέα
κυβέρνηση δεν έχει καμιά σχέση με την
Ελλάδα που παραλάβαμε εμείς το 2015»,
είπε ο Αλ. Τσίπρας, προσθέτοντας
ότι «για να φέρουμε τη χώρα ως εδώ,
πήραμε δύσκολες αποφάσεις».
Αναλύοντας το ποσοστό που έλαβε ο
ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι «μόνο στρατηγική
ήττα δεν έχουμε».
Είπε ότι η εκλογική επικράτηση της
ΝΔ είναι γεγονός, «αλλά η πολυπόθητη
για τους αντιπάλους μας στρατηγική
μας ήττα αποδείχθηκε όνειρο θερινής
νύχτας» γιατί «με την εμφατική
υπογραφή ενός μεγάλου τμήματος
του λαού μας, παραμένουμε η μεγάλη
δύναμη της δημοκρατίας, και της
προόδου στον τόπο».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι
«το εκλογικό δάνειο του ‘15, έγινε
την περασμένη Κυριακή επένδυση
της δημοκρατικής και προοδευτικής
Ελλάδας στον ΣΥΡΙΖΑ», εξηγώντας ότι
1.800.000 πολίτες αυτή τη φορά έδωσαν
πολύ συνειδητά εμπιστοσύνη στον
ΣΥΡΙΖΑ.
Οργανωτικά μικρό
Τόνισε ότι αυτή η εμπιστοσύνη τους θα
μπορούσε να ειδωθεί ως «συμβόλαιο και
εντολή να μετασχηματιστούμε με γοργά

ΣΧΕΔΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ετοιμάζουμε σχέδιά για την ανακαίνιση :
- Κουζίνες & Μπάνια
- Υπόγειo και Δευτερεύοντα διαμερίσματα
- Γενικές ανακαινίσεις
- Γραφεία & εμπορικά καταστήματα
Συνεργαζόμαστε μαζί σας ή με τον εργολάβο σας για την
επίτευξη:

Σχολιάζοντας την αναντιστοιχία
ψηφοφόρων-οργανωμένων μελών,
τόνισε ότι δεν είναι αριστερό «να
κρατάμε μέσα στο ιερό τους λίγους και
ικανούς, τους μυημένους να παίρνουν τις
αποφάσεις και έξω το εκκλησίασμα».

- Αλλαγή χρήσης
- Άδεια απόκτησης
- Σχέδια συντονισμού για οικοδομικές εργασίες
Καλέστε μας για να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας . . .

Τόνισε ότι δεν ζητά «να υποστείλουμε
τις σημαίες των ιδεών μας», αλλά να
γίνουν πιο επαναστατικές, όχι μόνο
κόκκινες αλλά και πράσινες, όχι απ’ το
πράσινο του ΠΑΣΟΚ, γιατί «κανένας δε
θέλει να γίνει ΠΑΣΟΚ, ούτε το ίδιο το
ΠΑΣΟΚ που ονομάστηκε αλλιώς, αλλά
πράσινες από το χρώμα της οικολογίας,
που είναι το αύριο της Αριστεράς».
«Θέλουμε ένα κόμμα μαζικό», είπε
θέτοντας ως αρχικό εφικτό στόχο τα
μέλη να αριθμούν τουλάχιστον στο
10% των ψηφοφόρων. Μίλησε για
κόμμα νεανικό, λαϊκό, δημοκρατικό
και σύγχρονο, με ισχυρή ταυτότητα,
αριστερό, πράσινο, «που θα αποτελεί
κύριο εκφραστή της προοδευτικής

www.Archivolt.ca

Ιδιοκτήτης : Κωνσταντίνος Νικολάου
Συνδεδεμένη εταιρία με το Zdraft.com

Office: 604-442-4255
Mobile: 604-649-2425
Email : info@archivolt.ca

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Αμερικής
Ελπιδοφόρου με τον Πρόεδρο
των ΗΠΑ Donald Trump
«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να υποστηρίξει τους Χριστιανούς σ’ όλο τον
κόσμο και να υποστηρίξει ασφαλώς και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και την Μητέρα μας
Εκκλησία»,δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
Ουάσινγκτον,Τρίτη 16 Ιουλίου 2019,Αντώνης Ανακέφαλος
Ο Νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος,την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019,συναντήθηκε
με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην
Ουάσινγκτον,παρουσία του
Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Mike
Pence,τουΥπουργού Υγείας Alex
Azar και του Πρωτοπρεσβύτερου
π.Αλέξανδρου Καρλούτσου Γενικού
Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Αναφερόμενος στην επίσκεψη του
Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στην
Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρέσβης
στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ σχολίασε
με ανάρτησή του στο Twitter ότι
πρόκειται «για μια μεγάλη εβδομάδα
για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής βρέθηκε
στην Αμερικανική πρωτεύουσα για να συμμετάσχει στη διάσκεψη για τις θρησκευτικές ελευθερίες
που διοργανώνει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, με συμμετοχή
υπουργών Εξωτερικών και θρησκευτικών ηγετών απ’ όλο τον κόσμο.
Επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών
Μάικ Πενς,τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Τζον Μπόλτον και τον υπουργό Εμπορίου Γουίλμπουρ
Ρος.
Σε τηλεφωνική συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου από την Ουάσιγκτον λίγη ώρα
έπειτα από την συνάντηση του με τον Πρόεδρο κ Τράμπ και απαντητικά στην ερώτηση πως ήταν η
συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε, πως «ήταν πολύ φιλική και εγκάρδια. Ο
Πρόεδρος ήταν εξαιρετικά χαρούμενος και εξέφρασε την ικανοποίηση του που συναντηθήκαμε. Τον
ευχαρίστησα για τη συμπαράσταση του για τους Χριστιανούς όλου του κόσμου και ιδιαίτερα για τη
συμπαράσταση του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο».
«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να υποστηρίξει τους Χριστιανούς σ’ όλο τον κόσμο και να
υποστηρίξει ασφαλώς και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και την Μητέρα μας Εκκλησία», δήλωσε
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είπε ακόμα πως «τον ευχαρίστησα για το συγχαρητήριο γράμμα του
για την εκλογή και ενθρόνιση μου. Του είπα ότι το δημοσίευσα σε μετάφραση και στα Ελληνικά για
να κυκλοφορήσει σ’ όλον τον Κόσμο και τον προσκάλεσα να μας επισκεφθεί στην Αρχιεπισκοπή στη
Νέα Υόρκη και απάντησε ευχαρίστως θα έλθω. Επίσης τον ευχαρίστησα για την εκπροσώπηση του
στην ενθρόνιση δια του υπουργού Υγείας Αλεξ Αζάρ.
Ο Αρχιεπίσκοπος είπε ακόμα πως «είπαν στον Πρόεδρο ότι ετοιμαζόμαστε για την επίσκεψη του
Οικουμενικού Πατριάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες μελλοντικά και είπε ότι ευχαρίστως ότι θα τον δει
όταν έλθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης».
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Καρκίνος του δέρματος: Η βιταμίνη
που περιορίζει τον κίνδυνο
/08/2019

Ουρολοίμωξη
στα παιδιά:
Συμπτώματα &
αντιμετώπιση
Το καλοκαίρι οι ουρολοιμώξεις
καραδοκούν.
31/07/2019

Αυτοί που ακολουθούν μια δίαιτα πλούσια
σε βιταμίνη Α μειώνουν την πιθανότητα
εμφάνισης καρκίνου του δέρματος,
συγκριτικά με εκείνους που καταναλώνουν
μέτριες ποσότητες βιταμίνης Α ή παίρνουν
συμπληρώματα, σύμφωνα με νέα
ερευνητικά δεδομένα.
Τα αποτελέσματα δυο διαχρονικών
μελετών, που δημοσιεύτηκαν στην
επιστημονική επιθεώρηση «Journal of the American Medical Association Dermatology», έδειξαν ότι η υιοθέτηση μιας δίαιτας πλούσιας σε βιταμίνη Α μειώνει την
πιθανότητα εκδήλωσης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος –η δεύτερη πιο συνήθης
μορφή καρκίνου του δέρματος- κατά 17%.
Η Έουνγιουνγκ Τσο, αναπληρώτρια καθηγήτρια δερματολογίας και επιδημιολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Μπράουν, εξηγεί ότι αν και μέχρι τώρα τα ευρήματα για τη σχέση
της βιταμίνης Α με τον καρκίνο του δέρματος διίσταντο, η παρούσα μελέτη υποστηρίζει
ότι η βιταμίνη Α σε συνδυασμό με τη χρήση αντηλιακού και τον περιορισμό της
έκθεσης στον ήλιο μπορεί πράγματι να λειτουργήσει προληπτικά για αυτή τη νόσο.
Οι μελετητές διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της διατροφής και του καρκίνου του
δέρματος σε συμμετέχοντες από δύο διαχρονικές έρευνες. Στην πρώτη (Nurses’ Health
Study) παρατήρησαν 121.700 αμερικανίδες από το 1984 έως 2012 ενώ στη δεύτερη
(Health Professionals Follow-Up Study) αντικείμενο παρατήρησης, στο διάστημα 1986
έως 2012, ήταν 51.529 Αμερικανοί άντρες.
Από το σύνολο των συμμετεχόντων 123.000 είχαν λευκή επιδερμίδα –η οποία
θεωρείται παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του δέρματος- και δεν είχαν
προηγούμενο ιστορικό αυτής της νόσου, ενώ συμπλήρωναν ανά διαστήματα εκθέσεις
αναφοράς σχετικά με τη διατροφή που ακολουθούσαν. Στο διάστημα 24 έως 26 ετών
μετά την έναρξη της μελέτης καταγράφηκαν 3.978 νέα περιστατικά ακανθοκυτταρικού
καρκινώματος.
Η Τσο και οι συνεργάτες της χώρισαν σε 5 κατηγορίες τους συμμετέχοντες ανάλογα
με τα επίπεδα πρόσληψης βιταμίνης Α. Διαπιστώθηκε ότι αυτοί που ανήκαν στην
υψηλότερη κατηγορία είχαν 17% μικρότερη πιθανότητα να εκδηλώσουν καρκίνο του
δέρματος από εκείνους που ήταν στην χαμηλότερη κατηγορία πρόσληψης βιταμίνης Α.
Η προληπτική δράση της βιταμίνης Α στον καρκίνο του δέρματος εμφανίζεται κυρίως
όταν η πηγή της είναι τα φρούτα και τα λαχανικά (γλυκοπατάτες, πράσινα λαχανικά,
καρότα, βερίκοκα, πεπόνι) και όχι όταν αυτή προέρχεται από συμπληρώματα ή ζωικές
πηγές (γάλα, ψάρι, συκώτι).
Μάλιστα, η υπερβολική πρόσληψη βιταμίνης Α από συμπληρώματα ή ζωικές πηγές
μπορεί να προκαλέσει ναυτία, ηπατοτοξικότητα, αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης
και καταγμάτων. Παράλληλα άλλες φυτοχημικές χρωστικές ουσίες παρόμοιες με την
βιταμίνη Α, όπως το λυκοπένιο που βρίσκεται κυρίως στις τομάτες και στο καρπούζι,
έχουν επίσης θετική επίδραση στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
Η Τσο φιλοδοξεί ότι μελλοντικές κλινικές δοκιμές θα διερευνήσουν την πιθανότητα τα
συμπληρώματα βιταμίνης Α να λειτουργούν προληπτικά για τον καρκίνο του δέρματος.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Το μπάνιο στη θάλασσα, στην
πισίνα, καθώς και η συχνή
χρήση τουαλέτας εκτός σπιτιού,
αυξάνουν τις πιθανότητες της
ουρολοίμωξης τόσο σε εμάς, όσο
και στα παιδιά μας.
Πώς όμως θα καταλάβετε
αν το παιδί σας έχει πάθει
ουρολοίμωξη; Είναι ίδια
τα συμπτώματα με αυτά
των ενηλίκων; Ας τα δούμε
αναλυτικά.
Συμπτώματα
Η πιο συνήθης μορφή
ουρολοίμωξης στα παιδιά είναι
η κυστίτιδα και είναι όπου τα
βακτήρια προσβάλουν την
ουρήθρα και την ουροδόχο
κύστη.
Σε αυτήν την περίπτωση, τα
συμπτώματα είναι:
• πόνος και αίσθηση καψίματος
κατά την ούρηση
• συχνή ανάγκη για ούρηση αν
και τελικά απελευθερώνεται μία
πολύ μικρή ποσότητα ούρων
• ξυπνάει το βράδυ για να πάει
τουαλέτα
• ενδέχεται να κατουρηθεί
πάνω του, παρόλο που πλέον
έχει μάθει να κατουράει μόνο
του
• πόνος στην κοιλιά στο σημείο
που είναι η ουροδόχος κύστη
• τα ούρα μυρίζουν έντονα και
έχουν πηκτή υφή
• ίσως ανεβάσει πυρετό
Εάν η ουρολοίμωξη προσβάλει
το συκώτι, τότε λέγεται
πυελονεφρίτιδα. Τα συμπτώματα
είναι τα ίδια αλλά σε αυτήν την
περίπτωση το παιδί φαίνεται πιο
άρρωστο και αδύναμο.
Διάγνωση:
Εάν υποπτεύεστε ότι το παιδί
σας έχει ουρολοίμωξη πρέπει να
επισκεφτείτε άμεσα το γιατρό,
για να του κάνει ανάλυση ούρων.
Αυτή θα δείξει την ακριβή
κατάσταση του και ο γιατρός
θα σας συμβουλεύσει για την
κατάλληλη αντιμετώπιση.
Αντιμετώπιση:
Τις περισσότερες φορές η
ουρολοίμωξη αντιμετωπίζεται
με αντιβίωση την οποία
συνταγογραφεί ο γιατρός.
Ωστόσο, μπορείτε και εσείς να
συμβάλετε στην αντιμετώπιση
της, παρακινώντας το παιδί σας
να πίνει πολλά υγρά, όχι όμως
αναψυκτικά τα οποία περιέχουν
ζάχαρη και καφεΐνη.
Πηγή: kidshealth.org

Greek Orthodox Archdiocese of Canada

Conservative Party Leader Andrew Scheer
visits Greek Orthodox Archdiocese of
Canada
On Friday, August 2, 2019, the Hon. Andrew Scheer,
Leader of the Conservative Party of Canada and Leader
of the Opposition, visited the Greek Orthodox Archdiocese of Canada and met with His Eminence Archbishop
Sotirios.

ΠΕΝΘΗ
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COLLET, Jonh Joseph
June 6, 1970- June 8, 2019
We are heart-broken to announce the sudden passing of John Collet, just two days after celebrating his 49th birthday. John died
peesfully in his sleep, after a very
courageous battle wth cancer. He
is survived by his loving parents
Lome and Sybil, sister Ariene,
niece Rachel, the family of aunts,
uncles, cousins and friends.
John was born and raised in New
Westminster and was involved in
soccer and lacrosse throughout his
childhood/high school years. He
love cooking landed him on the island of Corfu, in the small village of Roda, Greece, where he worked at Roda Oasis Hotel from
April – October, for many, many years. He spoke Greek fluently
and made many lifelong friendships.

Mr. Scheer, who is a Member of Parliament from
Saskatchewan and former Speaker of the House of
Commons, congratulated the Archbishop on the recent
elevation of the Metropolis of Toronto to the Archdiocese of Canada. He was given a tour of the Archdiocese
headquarters in Toronto by His Eminence that included
a visit to the Church of St. John the Theologian, which
is on the ground floor and replete with Byzantine-style
iconography. Mr. Scheer also visited the Patriarchal
Toronto Orthodox Theological Academy and various
offices of the Archdiocese.
The two leaders then met and had an extensive dialogue
in the private residence of the Archbishop. Issues discussed included several challenges and opportunities facing Canadian society, various global developments and the importance of peace and unity among peoples, as well as religious freedom around the
world, particularly in Turkey and for our venerable Ecumenical Patriarchate of Constantinople.

Next to cooking, his love was his niece (his monkey-mou) and his
parents dog Montana (his personal side-kick…. never left his side
if she could help it). His loyalty and protectiveness towards family
was infamous, his stories oh hiw journey always full of laughter.

Following the meeting, the Archbishop presented the Leader an icon from the Holy Monastery of St.
Kosmas in Bolton of St. Andrew the First-called Apostle, who is the patron saint not only of Mr. Scheer,
but also of the Ecumenical Patriarchate.

A Memorial Service, and then a Celebration of Life was hold at
Holy Trinity Cathedral, 514 Camarvon Street, New Westminster
on Saturday July 6th at 11:00 am.

Before Mr. Scheer departed from the Archdiocese, His Eminence sincerely thanked him for his continued support of the Greek Orthodox community across Canada and for his commitment to religious
freedom, and wished Mr. Scheer and his family continued success and prosperity in service to Canada.

Η Γιάννα Αγγελοπούλου επικεφαλής της
επιτροπής για τα 200 χρόνια από το 1821
Τετάρτη 31/07/2019
Μέτα τη συνάντηση που είχε με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η
Γιάννα Αγγελοπούλου ορίστηκε επικεφαλής
της

“We acknowledge the [financial] support of the Goverment of
Canada

επιτροπής «Ελλάδα 2021».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γράφειού
Τύπου του πρωθυπουργού ο κ. Μητσοτάκης
από σήμερα υλοποιεί την απόφαση το
2021 να είναι έτος εθνικής γιορτής για τον
Ελληνισμό, εντός και εκτός Ελλάδος.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέθεσε στη Γιάννα
Αγγελοπούλου της θέση της επικεφαλής
της Επιτροπής, που θα συγκροτηθεί για
τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση.

“Nous reconnaissons I’appui [financier] du gouvernement du
Canada.”

Στη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο
Μαξίμου έγινε μία πρώτη συζήτηση για τους
στόχους αυτής της επετείου-ορόσημο για
τους Έλληνες, η οποία «προσφέρει την ευκαιρία στη χώρα να ξανασυστηθεί στη διεθνή κοινότητα μετά την πολυετή κρίση».
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «το 2021 θα είναι μία χρόνια που όλοι οι Έλληνες θα γιορτάσουμε μαζί και ενωμένοι τα 200 χρόνια
ελευθερίας του ελληνικού κράτους, με υπερηφάνεια για το παρελθόν μας και αυτοπεποίθηση για το μέλλον μας».
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν σε όλη τη χώρα, στις πρωτεύουσες κάθε περιφέρειας, σε εμβληματικούς τόπους, αλλά και σε σημαντικές
πόλεις του εξωτερικού και θα κορυφωθούν το καλοκαίρι του 2021 στην Αθήνα.
Στη συνάντηση αποφασίστηκε, επίσης, ο φορέας υλοποίησης της εθνικής πρωτοβουλίας να είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού,
ενώ στη διοργάνωση, εκτός από τα συναρμόδια υπουργεία, θα έχουν καθοριστική συμμετοχή διακεκριμένες προσωπικότητες του
πνεύματος, του πολιτισμού και των επιστημών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6

Το «ευχαριστώ» της Αγγελοπούλου στον Μητσοτάκη
«Όλοι μαζί θα κάνουμε το καλύτερο», τόνισε μεταξύ άλλων η Γιάννα Αγγελοπούλου μετά τη συνάντησή της με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη.
«Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και την τιμή να μου αναθέσει την ευθύνη μιας τόσο σημαντικής για τον
Ελληνικό λαό και την Ελλάδα υπόθεσης. Όλοι μαζί θα κάνουμε το καλύτερο», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Αγγελοπούλου.

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

Πηγή: kontranews.gr

BBB Release: Travellers losing
thousands to 'Expedia' imposters
(Continued from page 7)

a company. Always go directly to the company’s website to find their contact
information. Large companies often have a ‘Contact Us’ button or a help
hotline number directly on their webpage.
• Report it. If you believe you have been a victim of a gift card scam, report
it immediately to:
1. Better Business Bureau (bbb.org/scamtracker or 604-681-0312);
2. Canadian Anti-Fraud Centre (1-888-495-8501);
3. the company that issued the card. Tell them that the card was used in
a scam and ask if the money can be refunded to you. While it may not be
possible to stop funds from being withdrawn, it is important to alert the
company to the fraud; and
4. the retailer where you purchased the card.
Retailers can also consider implementing policies to help reduce victimization through gift card purchases, such as setting gift card purchase limits,
putting up clear warning signs about these scams, restricting the redemption
of gift cards for other gift cards, and enhancing employee training.

Στην επίθεση
ο Βελόπουλος
Τετάρτη 24/07/2019
Στο Μαξίμου έχουν αρχίσει
να φοβούνται τον Κυριάκο
Βελόπουλο, ο οποίος
αναμένεται να κάνει σημαία
την κωλοτούμπα Μητσοτάκη
στο Μακεδονικό. Μία τέτοια
εξέλιξη μπορεί να συσπειρώσει
τη λεγόμενη πατριωτική δεξιά
στην Ελληνική Λύση και να
προκαλέσει βαθύ ρήγμα στο
ακροατήριο της ΝΔ όπως
αυτό είχε διαμορφωθεί με την
υιοθέτηση της εθνικιστικής
ρητορικής στην κρίσιμη
προεκλογική περίοδο.
Πηγή: kontranews.gr

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions.
SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.
Funeral Directors: Tony Hicks
Kaz Montgomery
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Μία πολύ δημιουργική
χρονιά έφτασε και πάλι
στο τέλος της. Πλούσια
σε εκδηλώσεις, χαρές
και συναισθήματα.
Πραγματικά τελείωσε με
τις καλύτερες αναμνήσεις.
Όπως κάθε χρόνο, ετσι
και φέτος την Κυριακή
14 Ιουλίου 2919
πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία από τον
Σύλλογο μας το ετήσιο
Πικ Νικ στο πάρκο Peace
Arch για τα μέλη και τις
οικογένειες των μέλών και
φίλων του συλλόγου.
Βλέπετε μερικές
φωτογραφίες που
μας έστειλε ο κ. Τέρη
Κομνινός και
τον ευχαριστούμε.

For Sale
Call: 604-435-4580
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