OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

1

The subscription price is $19.04
460

Σε περιορισμό των προσφυγικών ροών
συμφώνησαν Μητσοτάκης - Ερντογάν

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thomas Cook: Η ανατομία μιας χρεοκοπίας

25 Σεπτεμβρίου 2019
Σε καλό κλίμα, με πολλές
προσωπικές αναφορές των
δύο ηγετών, ολοκληρώθηκε
η συνάντηση - διάρκειας
περίπου μιας ώρας- του
Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη με τον
Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν.

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές, στη συνάντηση των
δύο ανδρών συζητήθηκαν
όλα τα μεγάλα θέματα,
από το προσφυγικό/
μεταναστευτικό, μέχρι
το Κυπριακό αλλά και τα
αμιγώς διμερή ζητήματα με
έμφαση στην ενίσχυση των

Κατά τις ίδιες πηγές, αποφασίστηκε να προχωρήσει σύντομα η ενεργοποίηση του Ανώτατου
Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και επιφορτίστηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών κ.κ. Δένδιας
και Τσαβούσογλου να κάνουν την απαραίτητη προετοιμασία.
Οσον αφορά στο Κυπριακό, η Ελλάδα εξέφρασε τη στήριξή της στην Κυπριακή Δημοκρατία καθώς
και στην πρόταση του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη για εξασφάλιση δίκαιου μέρους και για τις δύο
κοινότητες του νησιού, από την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της Κύπρου.
Αναφορικά με τις προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές, συμφωνήθηκε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια
να περιοριστούν οι ροές τόσο στις ακτές της Τουρκίας, όσο και στη θάλασσα.
Ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θέμα που,
όπως σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται θετικά από την Τουρκική πλευρά.
Η πλευρά της Τουρκίας έθεσε τα γνωστά ζητήματα που την απασχολούν αναφορικά με τη
μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και αναφέρθηκε στα δύο μνημεία οθωμανικής
πολιτιστικής κληρονομιάς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία για στενή συνεργασία των δύο κυβερνήσεων για την
οικοδόμηση καλύτερου κλίματος προς όφελος των λαών των δύο χωρών και της σταθερότητας στην
περιοχή.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο
Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου, ο Προϊστάμενος γραφείου θεμάτων Έυρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Μητρόπουλος και
η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη Μαρία Θεοφίλη.

Ο Thomas Cook απασχολεί 21.000 εργαζομένους και είναι η παλαιότερη
εταιρεία ταξιδίων στον κόσμο, με έτος ίδρυσης το 1841. Ο όμιλος
βαρύνεται με χρέη 1,7 δισεκατομμυρίου λιρών.

23 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ταξιδιωτικός όμιλος Thomas Cook, που ιδρύθηκε το 1841,
ανακοίνωσε την πτώχευσή του τις πρώτες ώρες της Δευτέρας,
ελλείψει συμφωνίας αναχρηματοδότησης, έπειτα από 178 χρόνια
πλανητικής ακτινοβολίας.
Ο πρωτοπόρος του ταξιδιού
Η βρετανική εταιρεία οργάνωσε το 1841 το πρώτο οργανωμένο
ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα aller-retour με τρένο από το
Λέστερ στο Λουμπόροου της κεντρικής Αγγλίας για 500 άτομα με
προσυμφωνημένη ενιαία ταρίφα. Το 1972, ο Τόμας Κουκ οργανώνει
και συμμετέχει και ο ίδιος στο πρώτο ταξίδι για τον γύρο του
κόσμου σε γκρουπ, όχι σε 80, αλλά σε 222 ημέρες.
Παγκόσμιο δίκτυο
Ο όμιλος, πρακτορείο
ταξιδίων και αεροπορική
εταιρεία ταυτόχρονα, είχε
ετήσιο κύκλο εργασιών
ύψους 10 δισεκατομμυρίων
λιρών και 20 εκατομμύρια
πελάτες που ταξίδευαν
σε ολόκληρο τον κόσμο:
Μαλδίβες, Ταϊλάνδη, Κίνα,
Ο Thomas Cook, ιδρυτής της εταιρίας. αλλά και στην νότια Ευρώπη

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Αλ. Τσίπρας: Ξεκινάμε τη μεγάλη δημοκρατική πορεία στο λαό
Κυριακή 29/09/2019
Festival 2019.
«Ένα μεγάλο, ανοιχτό,
δημοκρατικό, μα πάνω από όλα
ένα νεανικό κόμμα της αριστεράς»

«Σήμερα ξεκινάμε τη μεγάλη
δημοκρατική πορεία στο λαό.
Απευθύνουμε κάλεσμα σε
όλους τους δημοκρατικούς
και προοδευτικούς πολίτες
να ενταχθούν στον ΣΥΡΙΖΑ–
Προοδευτική Συμμαχία.

«Δεν θα μπορούσε να βρεθεί
καλύτερο βήμα για να ανταμώσουμε
ξανά όλοι μαζί και να αναγγείλουμε
το νέο μας ξεκίνημα, να χτίσουμε
όλοι μαζί ένα μεγάλο, ανοιχτό,
δημοκρατικό, μα πάνω από όλα ένα
νεανικό κόμμα της αριστεράς», είπε
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας
στο φεστιβάλ ΣΠΟΥΤΝΙΚ της
Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Καλούμε τους νέους και τις νέες
να γίνουν η πρωτοπορία αυτού
του προοδευτικού εγχειρήματος
- του μόνου που είναι σε θέση να
εγγυηθεί την αλλαγή πορείας της
χώρας σε κατεύθυνση δημοκρατική
και προοδευτική», τόνισε μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
κατά την ομιλία του στο Σπούτνικ

Τόνισε ότι «σήμερα με τη
διακήρυξή μας, το δημοκρατικό
προσκλητήριο σε κάθε νέα και
σε κάθε νέο, σε κάθε δημοκράτη
και προοδευτικό πολίτη, σε κάθε
ενεργό πολίτη, ανοίγουμε ένα νέο
κεφάλαιο για την αριστερά και
για το τόπο». Σήμερα, σημείωσε,
«μαζί μας ενώνονται δεκάδες

χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες
με διαφορετικές καταγωγές και
παραδόσεις, για να φτιάξουμε το
ΣΥΡΙΖΑ, τη μεγάλη προοδευτική
παράταξη της νέας εποχής».
Εξήγησε ότι η εκκίνηση γίνεται
από το φεστιβάλ της νεολαίας,
γιατί κόμμα που δεν ξεκινά από
τους νέους και δεν τους συγκινεί
και δεν τους δίνει χώρο, δεν έχει
προοπτική. Απευθυνόμενος στους
νέους ψηφοφόρους 17 έως 35
χρονών, τους κάλεσε να πάρουν τον
ΣΥΡΙΖΑ «στα δικά τους χέρια και
να φτιάξουν τον ΣΥΡΙΖΑ της νέας
εποχής».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην
πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς
που παρέλαβε μια χώρα, όπως είπε,
χρεοκοπημένη, «σχεδιασμένη να
είναι μια παρένθεση, μια κόκκινη
κουκίδα στον χάρτη του γκρίζου
καθεστώτος του παλιού πολιτικού
Πηγή:kontranews.gr

Επαφές Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου στην Αθήνα
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος μετά την Συνεδρία της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στην Ελλάδα και είχε
διάφορες συνεργασίες.
Τετάρτη βράδυ, 4 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο και είχαν συνεργασία για
περίπου μία ώρα.
Την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:00 μ.μ., επισκέφθηκε τον
Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και
συνεζήτησαν διάφορα ζητήματα. Παρούσα ήταν και η πρέσβης κα
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

2

Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
(Συνέχεια από σελιδα 1)
Την ίδια ημέρα το απόγευμα στις 4 μ.μ., επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Α. Διαματάρη και
συνεζήτησαν, με τον ίδιο και τους συνεργάτες του, διάφορα θέματα για περίπου μιάμιση ώρα.
Μετά τις επαφές και τις συνεργασίες αυτές, ανεχώρησε για την ιδιαίτερή του πατρίδα όπου επισκέφθηκε
τον Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλλίνικο και το Σάββατο 7 τ.μ., θα τελέσει Θ. Λειτουργία και μνημόσυνο
για τους γονείς του, τα μέλη της οικογενείας του και όλους τους συγχωριανούς του, στο χωριό του,
Μακρύκαμπο Λεπιανών Άρτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

On Wednesday evening, September 4th, the Archbishop
visited His Beatitude Archbishop
Ieronymos of Athens and they met
together for about an hour.

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

On Thursday, September 5, at 1:00 pm, the Archbishop visited Prime Minister Mr. Kyriakos Mitsotakis
at the Maximos Mansion and they discussed various issues. Ambassador Ms. Alexandra Papadopoulou
was also present.
On the same day at 4:00 pm, the Archbishop visited the Deputy Foreign Minister Mr. A. Diamataris and
discussed various issues with him and his associates for about an hour and a half.

Thomas Cook: Η ανατομία μιας χρεοκοπίας
(Συνέχεια από σελίδα 1)
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Following the completion of the
Session of the Holy and Sacred
Synod in Constantinople, Archbishop Sotirios traveled to Greece
and engaged in various collaborations,

Ενα από τα πρώτα καταστήματα της
Thomas Cook, στο Νότινχαμ
Ο όμιλος έχει στην κατοχή του 200
ξενοδοχεία που φέρουν το όνομά
του, που απευθύνονται το κάθε
ένα σε ειδικό κοινό (οικογένειες,
χαμηλές τιμές, trendy νεολαία,
πολυτελή). Περιλαμβάνει την
εταιρεία Jet Tours, την Neckerman
στην ηπειρωτική Ευρώπη, μαζί με
εκατό αεροσκάφη στο όνομά της ή
υπό το εμπορικό σήμα Condor.
Μετοχές και οικονομικά
αποτελέσματα σε πτώση
Οι οικονομικές δυσχέρειες
του ομίλου διαρκούν εδώ και
χρόνια, αλλά επιδεινώθηκαν τους
τελευταίους μήνες: την άνοιξη, ο
επικεφαλής του ομίλου ανακοίνωσε
ζημίες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου
λιρών για το πρώτο εξάμηνο
εξαιτίας του άγριου ανταγωνισμού,
αλλά και των συνεπειών του

ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

Archbishop Sotirios in Athens

και την Μεσόγειο. Η Μαγιόρκα
και η Αντάλια ήταν κομβικοί
προορισμοί.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Brexit, που ωθεί μεγάλο αριθμό εν
δυνάμει ταξιδιωτών να αναβάλλουν
τα σχέδιά τους για διακοπές
περιμένοντας να δουν προς τα πού
θα φυσήξει ο άνεμος.
Η αδυναμία της στερλίνας, άλλη
συνέπεια της μακρόσυρτης
διαδικασίας του Brexit, επιδεινώνει
επίσης την αγοραστική δύναμη των
τουριστών στις μετακινήσεις τους
στο εξωτερικό.
Τα προβλήματα των τελευταίων
μηνών οδήγησαν στην κατάρρευση
της μετοχής του ομίλου στο
χρηματιστήριο. Η μετοχή του
Thomas Cook δεν αξίζει πλέον παρά
λίγες πένες.
Επιτάχυνση της κρίσης
Βασικός μέτοχος του Thomas
Cook, με 17% του κεφαλαίου,
ο κινεζικός όμιλος Fosun,
ιδιοκτήτης του Club Med, είχε
προγραμματίσει την εξαγορά του
τομέα των οργανωμένων ταξιδιών
του βρετανικού ομίλου στο πλαίσιο
πακέτου αναχρηματοδότησης ύψους
900 εκατομμυρίων λιρών, από το
οποίο είχε καταβάλει το ήμισυ.
Ομως, τις τελευταίες ημέρες,
ορισμένοι πιστωτές απαίτησαν
επιπλέον 200 εκατομμύρια λίρες για
να δεχθούν να αναχρηματοδοτήσουν
τον Thomas Cook, με το επιχείρημα
ότι, διαφορετικά, η εταιρεία δεν θα
ήταν βιώσιμη. Από την Παρασκευή,
οι συσκέψεις διαδέχονταν η μία την

άλλη για την εξεύρεση πόρων ή για
την διατύπωση αιτημάτων μείωσης
των απαιτήσεων για επιπλέον
πόρους.

Correspondents
Συνεργασίες

Antonis Anakefalos
Chief Correspontet Athens
-Greece
Tasos Papaspyros-Vancouver
Ioanna Mpampeta-Greece
Anastasia milios - Greece
Rania Hatzioannou-Vancouver
Jenny Siormanolakis-Vancouver
Xristina Galiandra Strada Greece.

ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

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

Ομως, ματαίως. Υπό άμεση απειλή
βρίσκονται 22.000 θέσεις εργασίας,
οι 9.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε
μία οικονομία που υφίσταται ήδη τις
συνέπειες του Brexit.

ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER

Τι θα συμβεί τώρα;
Ο όμιλος Thomas Cook κατέρρευσε
σήμερα εγκλωβίζοντας εκατοντάδες
χιλιάδες ταξιδιώτες σε ολόκληρο
τον κόσμο και δημιουργώντας
την ανάγκη για την οργάνωση
της μεγαλύτερης επιχείρησης
επαναπατρισμού εν καιρώ ειρήνης
στην βρετανική ιστορία.

St.George Greek Orthodox Church

Ποιοι πλήττονται;
Ο όμιλος διαχειρίζεται ξενοδοχεία,
θέρετρα και αεροπορικές εταιρείες
με 19 εκατομμύρια πελάτες ετησίως
σε 16 χώρες, με κύκλο εργασιών 9,6
δισεκατομμύρια στερλίνες. Αυτήν
την στιγμή, 600.000 τουρίστες
βρίσκονται στο εξωτερικό,
περιλαμβανομένων 150.000
Βρετανών πολιτών ή πελατών με
σημείο εκκίνησης των διακοπών
τους το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Thomas Cook απασχολεί
21.000 εργαζομένους και είναι η
παλαιότερη εταιρεία ταξιδίων στον
κόσμο, με έτος ίδρυσης το 1841.
Ο όμιλος βαρύνεται με χρέη 1,7
δισεκατομμυρίου λιρών.
Πηγή: Η Καθημερινή

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

EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-438-6432

ADDRESS:

GNOME PUBLICATIONS LTD
4111 Hastings Street Box 345
BURNABY, B.C. CANADA
V5C 6T7
NAME..........................................
......................................................
STREET.......................................
......................................................
CITY.............................................
......................................................
PROVINCE or
STATE.......................................
POSTAL CODE...........................
.......................................................

FAX:604-438-6400

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST
VANCOUVER

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

Sts Nicolaos & Dimitrios Greek Orthodox

Church

Parish Priest:Fr. Timoleon Prattas www.GOE EastVa.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ
ΦΡΑΣΕΡ ΒΑΛΛΕΥ

ΤΗΛ: 604-496-5099

ADVERTISING COUPON FOR
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ SUBSCRPTION
Manager: Tom Karas
Tel:604-435-4580

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ

E-mail:gosurrey@gmail.com

Sts Konstantinos & Eleni

Parish Priest: Fr. Konstantinos Kaltsidis

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF SURREY AND FRASER VALLEY

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

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

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF VICTORIA AND VANCOUVER ISLAND

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

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

GREEK SENIOR CITIZENS SOCIETY

THΛ: 604-737-8070

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF METROPOLITAN VANCOUVER

THΛ: 604-568-3994

“ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ” Greek Seniors SURREY τηλ:778-395-0225
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GOLDEN WEST DISTRICT NO. 26 OF THE ORDER OF AHEPA - CHARITABLE
FOUNDATION

Annual District Convention

June 17, 2019
District Governor Report
George Vassilas
I would like to thank the Brothers of District #26 for their trust in me to be Governor again.

GOLDEN WEST DISTRICT #26
AHEPA FAMILY SCHOLARSHIPS 2020

New Chapter December 2018: The Richmond Pacific Rim Chapter was activated in December with both new and transferring members. The Chapter currently has 12 members.
New members include Peter Zelis, Peter Skrivanos, Jimmy Skrivanos, George Cholevas.
Some members transferred their membership to Richmond in order to act as mentors. They
are John Alevras, John Kestalidis, Dino Georgakopoulos, George Skrivanos, Anastase Maragos, Kosta Nikolaou Mike Vrionis and George Vassilas. The Chapter will be hosting a lunch
for St. Barbara Home for the Aged in September or October 2019

The deadline for filing an Application, is November 15, 2019

The following report summarizes the past year as well as proposes resolutions / actions plans
for adoption for the upcoming new year.

Scholarship Dinner January 2019. Once again, the scholarship committee worked very
hard to host this event while making sure costs were down and everyone enjoyed themselves. Many thanks to Brother Thanasis Stoumbos & Kosta Falias who sourced and prepared the meal for us. Many thanks to the Scholarship Committee of Paul Michael, John
Preovolos, Bernadette Falias, Dimitra Vassilas, George Skrivanos, Nick Mesotopitis, John
Panago. For the first time, the District had raffle tickets at this event and raised $3000.00 for
the scholarship account. We had new scholarships (John Gionis) with more coming for 2020
(Liaskas Family). The Scholarship program remains the jewel of AHEPA and District #26
continues to master this event
Poker Tournament Fundraiser February 22, 2019.
This event was a tremendous success! We achieved our goal of raising fourteen thousand
dollars to be donated to Camp Met BC (7k) and AHEPA Scholarships (7k). We sold 94 tickets (out of 100) plus a lot of sponsors! The enthusiasm and energy felt from this “outside the
box” event was evident. Many people asked us to have it twice a year! This will be a new
annual event!
Patriarch:
The District Lodge for the second year in a row, donated money to the Eccumenical Patriach
bring the total to $2,200.00 over two year.
As a Lodge, we have decided to be more proactive as it relates to community, AHEPA branding, Legacy Projects, and membership. The two next items were approved at our convention
and will be implemented immediately
Hellenic Community Outreach. We understand that AHEPA still has a stigma attached.
We know the amazing work that we do, however, a lot of people do not. We have decided
on a campaign to reach out to communities and offer support. Whereas the AHEPA District
Convention passed, in 2017, the proposal to lead the Brick Fundraising program for the new
Greek Schools for the Greek Orthodox Community of East Vancouver; and given the success
of the Poker Tournament, the District Lodge reached out to all the Hellenic Communities in
BC; as well as to all the Greek Orthodox Churches in BC to offer our assistance. The goal is
to leverage fundraisers to help with causes close to each community and Church while also
leaving a legacy of AHEPA involvement. The following are the results of those discussions
Community

Need

GOCEV
Leading the Brick Program Fundraiser
soliciting
Hellenic Community Victoria New Church Bell (Victoria AHEPA 50%)
Greek Schools St. George
School material list
Hellenic Community Penticton Discussing Options
Hellenic Community Surrey
Discussing Options

Projected cost
No cost, just
$ 10,000.00
$ 5, 000.00
TBD
TBD

Membership / Chapter Health
While Richmond was started and we have 4 net new members, a new strategy is needed.
Many Chapter meetings have just quorum attending monthly. It is difficult to grow and to
get motivation with this. The District received approval to take over hosting joint monthly meetings for the 3 AHEPA Chapters (Richmond, Vancouver, Burnaby) for the next 12
months. The meetings will be open to all 3 Chapters to attend and discuss relevant ideas,
positive actions, and concrete events. The goal of this is clear: to revitalize the AHEPA and
to attract members
Flag raising City Hall March 2020.
A few years ago, AHEPA District Lodge lead the campaign to raise the Greek flag at Vancouver City Hall to commemorate March 25. Since then, City Hall has undergone external
renovations. For March 2020, AHEPA will once again lead the campaign to raise the Greek
Flag for March 25th
Upcoming events in District 26
October 		
St. Barbara Lunch (Richmond and all)
October / November
Casino Night / Poker Tournament (Joint event Gladstone & District
Lodge)
January 13, 2020
Scholarship Dinner
Feb / March 2020
2nd Annual AHEPA Poker Tournament
March 2020		
Flag raising ceremony for March 25
June 2019		
Golf Tournament - Joint event District & Burnaby
In conclusion, as our treasurer stated at our District Convention, 2018 / 2019 was our most
financially successful year in a very long time. AHEPA is recognized locally as a force; as
an organization that gets things done. AHEPA is included as a partner from all communities,
including the Hellenic Congress. Reason is clear: We have credibility and get things done

8 Scholarships Offered
Sponsor 				Scholarship
					
Dimitrios and Antonia Bonnis Scholarship		
$1500.00
Greek Orthodox Community of East Vancouver
$1500.00
George Bonnis Family Memorial Scholarship
$1000.00
* In memory of all the Bonnis family members that served the AHEPA organizations
Andrew & Katie Clerides 				
$1000.00
Yianni Gonnis Scholarship				
$1000.00
Daughters of Penelope & AHEPA Gladstone
$1000.00
Mesotopitis & Mouzourakis Family Scholarship
$1000.00
Christos Nikolaou Family Trade Scholarship		
$1000.00
Eligibility criteria
Please read the eligibility instructions before completing the Application
a) Resident of British Columbia (includes students from B.C. studying out-of-the
Province)
b) Presently enrolled or accepted as a full-time student (minimum 24
credits) at an
accredited university or college and will continue in school in the
coming year
c) Recipients qualify for scholarships every other year
Scholarship categories
Please indicate the scholarship category you are applying for by
marking the
appropriate box below:
University Year 1
University Year 2, 3, 4. Undergraduate
University Graduate/Post-Graduate
Trade School
IMPORTANT
The following material must accompany each application:
a) Original transcript of grades attained in University or College at
the end of last year.
b) Original transcript of grades for grade 12 high school graduates
plus a letter of acceptance from an accredited University or College
c) Letters of reference for participation in community and extracurricular
activities
d) Cover letter
SELECTION CRITERIA
Scholastic Achievement
a) A = 98 points
A- = 85 points
B+= 80 points
B = 75 points
b) Participation in community organizations, volunteer services,
employment,
Church programs, etc. Letters of reference required (maximum 5
points)
c) Participation in Extracurricular school activities, clubs, honors,
Athletic activities, etc., (maximum 5 points). Letters of reference
required
SCHOLARSHIP COMMITTEE MEMBERS
George Vassilas			

778-872-2600

John Preovolos, Paul Michael, Bernadette Falias,
George Skrivanos, Kosta Nikolaou
		
Applications and related material must be filed with the members of
the Scholarship Committee listed above or mailed to:
AHEPA
Golden West District #26
Box 108 - 4500 Arbutus Street
Vancouver, BC V6J 4A2
Attention: Scholarship committee
VIA EMAIL: Georgevassilas@gmail.com & falias01@telus.net

Respectfully submitted to the Canadian Affairs meeting at Chicago National Convention

The deadline for filing an application is November 15, 2019

On behalf of every Brother in District 26

Only material requested will be evaluated
All forms and information submitted are confidential and will not
be returned.

George Vassilas
District Governor
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Ν. Υόρκη: ‘Hρθε ο υφυπουργός μας /
αρχίζει η γελοιοποίηση
Sep 16, 2019
Το ‘’καμάρι του γκέττο Αστόριας’’, ο υφυπουργός
Εξωτερικών αρμόδιος γιά Απόδημους, Αντώνης
Διαματάρης, ιδοκτήτης και πρώην εκδότης της
εφημερίδας ‘’Εθνικός Κήρυξ’’, βρίσκεται ήδη
στην Ν. Υόρκη, γιά να προετοιμάσει τις επαφές
του πρωθυπουργού (έρχεται 22 Σεπτεμβρίου), με
‘’κορυφαίους παράγοντες’’ της Ομογένειας, επίπεδου
Καρλούτσου, Γαλάτουλα. Κατσιματίδη, Ανδριώτη
κ.ά. Επειδή, ‘’παράγοντες της Ομογένειας’’ γιά τον κ.
Διαματάρη, είναι ΜΟΝΟ οι οικονομικοί υποστηρικτές
της εφημερίδας του.
Ο υφυπουργός μας θα μείνει συνολικά 2 εβδομάδες στην
μεγαλούπολη. Δεν γνωρίζουμε αν θα μείνει στο σπίτι
του στο Λονγκ ‘Αϊλαντ ή σε ξενοδοχείο στο Μανχάτταν.
Ούτε γνωρίζουμε και αν θα λάβει ‘’ημερήσια
αποζημίωση’’, γιά ‘’εκτός έδρας’’. Δεν λειτουργούν και
τα γραφεία Τύπου, των αργόσχολων, γιά να μαθαίνουμε
τι γίνεται.
Δεν έχει αναγγελθεί αν ο υφυπουργός μας θα κάνει
ομιλία, γιά να αναπτύξει τα οράματά του, τις ιδέες
του, τις προτάσεις του, την βαθυστόχαστη σκέψη του
για τον απόδημο Ελληνισμό. ‘Ισαμε σήμερα, μόνο
φωτογραφίες και συναντήσεις. Περί θεμάτων απόδημου
Ελληνισμού ούτε κουβέντα. Αναμένουμε με αγωνία
και δεν συμφωνούμε με την μεγάλη πλειοψηφία της
Ομπγένειας ΗΠΑ, που λέγει ότι πρόκειται περί ημιμαθή
σε θέματα απόδημου Ελληνισμού, της κονόμας και της
αυτοπροβολής.
Δεν έχει αναγγελθεί, επίσης, αν ο υφυποργός μας,
συνοδευόμενος από τον γεν. πρόξενο, θα επισκεφθεί,
επίσημα και το κτίριο της -μικρής σε κυκλοφορία και
απήχηση- ιστορικής εφημερίδας ‘’Εθνικός Κήρυξ’’.
Ο υφυπουργός μας, θα δώσει έμφαση στην προετοιμασία
της ομιλίας του πρωθυπουργού (βλέπε επισυναπτόμενη
αγγελία) στην Αστόρια, στην αίθουσα εκδηλώσεων
αγίου Δημητρίου, που ‘’βαφτίστηκε’’ ομιλία στην
Ομογένεια. Ουσιαστικά, ομιλία σε 300-350 Ομογενείς
του ‘’γκέττο’’, στην πλειοψηφία τους κομματικούς.
Στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση στο
παραμύθι ‘’περί ψήφου στους Απόδημους’’.
Παράλληλα έγινε γνωστό ότι οι κορυφαίοι
‘’μακεδονομάχοι’’ Φιλιππίδης, Γαλάτουλας, Καφκάς,
Γκατζούλη κ.ά., ετοιμάζουν μεγάλη συγκέντρωση για
να αποθεώσουν τον πρωθυπουργό που ‘’ακύρωσε’’ την
‘’προδοτική συμφωνία των Πρεσπών’’, ταυτιζόμενος με
αυτήν.
Πριν τον πρωθυπουργό, στην Ν. Υόρκη θα έρθουν και
οι -άσχετοι με Ομογένεια- υπουργοί Θεοδωρικάκος,
Μενδώνη, Κεραμέως (γιά εμφανίσεις στον ΟΗΕ).
Επειδή την Παρασκευή 20 Σεπτ., αναμένεται
γελοιοποίησή τους, μείνετε ‘’συντονισμένοι’’.
Γιατί γελοιοποίηση; Υπομονή...
kalami.us

The Hellenic Canadian Congress of BC invites you to
spend a beautiful weekend on
the West Coast, participating in
our very first Hellenic Dance
Conference: Βήματα! The dance
conference will be hosted at the
Hellenic Community of Vancouver, from October 25-27, 2019.
Never Greek danced before?
That’s okay! Dancers and
non-dancers alike will have a
great time learning from our
instructor, Vasilo Ioannou.
On the evening of October 26th,
we will celebrate the Feast Day
of St. Demetrios and Oxi Day
at our dinner/glendi, featuring
the Anemos Music Project! See

more info below.
Our early bird registration has
been extended until October 8,
2019, for $165 for the entire
weekend! After the 1st, the price
becomes $200.
Registration includes:
- Full access to 5 dance workshops - Leros, Rodos, Mykonos,
Lefkada, and Thessalia.
- Access to music used at the
conference
- T-Shirt and Swag Bag
- Ticket to the Saturday night
dinner dance
- Conference meals
For more information, please
check out our website: www.
bimatadanceconference.com!
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Κοτόπιτα Πηλίου

Εύκολη πίτσα με λουκάνικο,
ντοματίνια και βασιλικό

Κρητικό στιφάδο του Καλοκαιριού!
Υλικά:
1 κιλό μοσχαράκι ή βοδινό για κατσαρόλα (σπάλα,
ποντίκι, κ.λ.π.)
7-8 μέτρια κρεμμύδια
7-8 μικρά ως μέτρια κολοκυθάκια
3 μέτριες ντομάτες
¾ -1 κούπα ελαιόλαδο
½ κούπα κόκκινο ή ροζέ κρασί
2 κουταλιές σούπας ξύδι από κρασί
3-4 σκελίδες σκόρδο
2 -3 φύλλα δάφνης
Αλάτι
Πιπέρι
Κύμινο
Επί το έργον:
Κόβουμε το κρέας σε μερίδες μεγέθους μανταρινιού ,
το πλένουμε και το αφήνουμε να στραγγίξει. Βάζουμε
σε κατσαρόλα ένα από τα κρεμμύδια κομμένο σε
καρεδάκια να τσιγαριστεί ελαφρά με το ελαιόλαδο και
προσθέτουμε τα κομμάτια του κρέατος. Αλατίζουμε
ελαφρά. Τα γυρίζουμε όταν ξεκολλάνε μόνα τους, να
τσιγαριστούν απ’ όλες τις πλευρές.
Όταν απορροφηθούν τα υγρά σβήνουμε με το κρασί.
Αν έχουμε χρησιμοποιήσει μοσχάρι, προσθέτουμε τώρα τα
κρεμμύδια, αν έχουμε χρησιμοποιήσει βοδινό προσθέτουμε
λίγο νερό και αφήνουμε το κρέας να σιγομαγειρεύται μέχρι να
μαλακώσει αρκετά.
Πάνω από τα κρεμμύδια προσθέτουμε
τις τριμμένες ντομάτες, το ξύδι , το
σκόρδο, λίγο αλάτι ακόμη, τα μπαχαρικά
και τα δαφνόφυλλα, και αφήνουμε το
φαγητό μας να σιγοβράζει σε μέτρια
θερμοκρασία μέχρι να μαλακώσουν
αρκετά τα κρεμμύδια με σκεπασμένη
την κατσαρόλα μας.Συνήθως δεν
χρειάζεται να προσθέσουμε νεράκι αν σιγομαγειρεύουμε…
Προσθέτουμε τα κολοκυθάκια χαραγμένα στα τέσσερα ή στα δύο
κατά μήκος και συνεχίζουμε το μαγείρεμα σε μέτρια θερμοκρασία
μέχρι να μαλακώσουν. Δεν ανακατεύουμε, μόνο κουνάμε την
κατσαρόλα.
Τελειώνουμε το φαγητό μαγειρεύοντας με ανοικτή την κατσαρόλα
μέχρι να εξατμιστούν όλα τα υγρά και να μείνει με τη σάλτσα του.
Αφήνουμε να μαρουβίσει για λίγη ώρα και σερβίρουμε.
Αν θέλουμε συνοδεύουμε με τηγανητές πατάτες. Φυσικά θα πιούμε
κρασί κόκκινο ή ροζέ, αν και καλοκαίρι…Το φρέσκο ψωμί είναι
απαραίτητο γιατί η σάλτσα είναι εξαιρετική!
http://www.cretangastronomy.gr

Πέστο βασιλικού τζενοβέζε
Προτιμάμε πλατύφυλλο βασιλικό γιατί είναι περισσότερο
αρωματικός (και πιο εύκολος στο… ξεφύλλισμα).
Τάσος Μπίκος
24.09.2019,
Υλικά (για 250-300 γρ. πέστο)
2 σκελίδες σκόρδου (αφαιρούμε τη φύτρα)
Λίγος ανθός αλατιού
1 κ.σ. κουκουνάρι καβουρδισμένο χωρίς λιπαντική ουσία σε
αντικολλητικό τηγάνι
60 γρ. φύλλα βασιλικού (πλυμένα με κρύο νερό και στεγνωμένα
καλά)
6 κ.σ. Parmigiano Reggiano ή Grana Padano φρεσκοτριμμένο
2 κ.σ. Pecorino φρεσκοτριμμένο
130 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Διαδικασία
Σε ένα μαρμάρινο γουδί, βάζουμε το σκόρδο με τον ανθό αλατιού.
Τα συνθλίβουμε μέχρι να γίνουν κρέμα.
Προσθέτουμε το κουκουνάρι συνεχίζοντας να συνθλίβουμε με το
γουδοχέρι.
Βάζουμε και τα στεγνά φύλλα βασιλικού στο γουδί.
Τα συνθλίβουμε με συνεχόμενες περιστροφικές κινήσεις.
Προσθέτουμε και τα τριμμένα τυριά.
Μόλις ενσωματωθούν ρίχνουμε σιγά-σιγά το λάδι και ανακατεύουμε
με το γουδοχέρι μέχρι να ομογενοποιηθεί το πέστο.
ΤΙΡ:
– Μπορούμε να παραλείψουμε τα τυριά και να τα προσθέσουμε
λίγο προτού χρησιμοποιήσουμε το πέστο. Στην περίπτωση αυτή
διατηρείται μεγάλο χρονικό διάστημα στο ψυγείο, αν, αφαιρώντας
την ποσότητα που θέλουμε, προσθέτουμε ελαιόλαδο ώστε να
καλύπτει το πέστο.

Κείμενο: Ανδρέας Λαγός

Μέτριας Δυσκολίας / Μερίδες: 6-8 / Προετοιμασία: 2 ώρες / Χρόνος: 45’ 50’

Εύκολο / Μερίδες: 2-4 /

Το ζωμό και τα λαχανικά μπορούμε να τα σερβίρουμε σαν σούπα (απλή ή
αυγοκομμένη) πριν από την πίτα ή να κάνουμε τα βραστά λαχανικά σαλάτα,
που θα σερβίρουμε με λαδολέμονο, και να διατηρήσουμε τον σουρωμένο
ζωμό στην κατάψυξη, για να ετοιμάσουμε όποια συνταγή απαιτεί σπιτικό
ζωμό κοτόπουλου.

Υλικά
• 2 μεγάλες αραβικές πίτες
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού έτοιμη
σάλτσα ντομάτας (κατά προτίμηση
βιολογική)
• 200 γρ. μαστέλο Χίου, τριμμένο
ή μοτσαρέλα, κομματιασμένη με
το χέρι
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό,
κομμένο σε φέτες
• 200 γρ. χωριάτικο λουκάνικο,
κομμένο σε λεπτές φέτες
• 200 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη
μέση
• φύλλα βασιλικού ή δυόσμου ή
ρίγανης ή μαϊντανού (το καθένα με
διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα)

Φωτογραφία: Γιώργος Δρακόπουλος

Προετοιμασία: 10’/ Χρόνος: 10’
Το ντελίβερι θέλει τουλάχιστον
30 λεπτά. Εμείς φτιάχνουμε την
πίτσα σε λιγότερα. Και με υλικά της
επιλογής μας.

Διαδικασία
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στον αέρα στους 220° C. Βάζουμε
τις αραβικές πίτες σε δύο ταψιά,
απλώνουμε τη σάλτσα ντομάτας με
ένα κουτάλι και πασπαλίζουμε με το
τυρί. Ψήνουμε στο φούρνο για 8-10
λεπτά ή μέχρι να λιώσει το τυρί.

Υλικά
Για το κοτόπουλο
•
1 κοτόπουλο, περίπου 2 κιλά
•
1 ολόκληρο ξερό κρεμμύδι, ξεφλουδισμένο
•
1 ολόκληρο κεφάλι σκόρδου
•
1 κλωνάρι σέλερι
•
1 μεγάλο καρότο, κατά προτίμηση βιολογικό
•
5 - 6 μεγάλα άσπρα μανιτάρια
•
1 αρωματικό μπουκέτο (1 φύλλο δάφνης, 5 - 6 κλωνάρια θυμάρι ή
2 κουτ. σούπας ξερό, τριμμένο, 2 κλαράκια μαϊντανό, 2 καρφάκια γαρίφαλο,
10 ολόκληρους κόκκους μαύρου πιπεριού, τυλιγμένα σε τουλπάνι)
•
αλάτι
Για την πίτα
•
200 γρ. πρόβειο βούτυρο λιωμένο (από γυάλινο βαζάκι) ή
ελαιόλαδο
•
1 κιλό πράσα (το λευκό και το τρυφερό πράσινο μέρος), σε
ροδέλες
•
1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
•
200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
•
200 γρ. κασέρι, τριμμένο
•
4 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
•
1 ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένος
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
4 έτοιμα, χωριάτικα φύλλα για πίτα
•
1 κρόκος αυγού, χτυπημένος με 30 ml φρέσκο γάλα
•
50 γρ. σουσάμι
Διαδικασία
Κοτόπουλο: Βάζουμε το κοτόπουλο σε μια μεγάλη κατσαρόλα, το
καλύπτουμε καλά με κρύο νερό, ρίχνουμε 1 κουτ. αλάτι και ζεσταίνουμε σε
δυνατή φωτιά, μέχρι το νερό να πάρει βράση.

Εν τω μεταξύ, ζεσταίνουμε το
λάδι σε μέτρια φωτιά σε ένα
μεγάλο τηγάνι, κατά προτίμηση
αντικολλητικό και σοτάρουμε το
κρεμμύδι και το λουκάνικο, μέχρι
να μαλακώσει το πρώτο και να
ροδίσει καλά το δεύτερο.
Αν δούμε ότι δεν έχουν γίνει τα
υλικά, χαμηλώνουμε τη φωτιά για
να μην αρπάξουν και συνεχίζουμε
το στεγνό ψήσιμο μέχρι να γίνουν.
Τότε προσθέτουμε τα ντοματίνια
και αλατοπίπερο και συνεχίζουμε το
σοτάρισμα για 1 λεπτό.
Απλώνουμε το μείγμα του τηγανιού
ομοιόμορφα σε όλην την επιφάνεια
των ψημένων αραβικών πιτών.
Πασπαλίζουμε με φύλλα από το
φρέσκο μυρωδικό της επιλογής μας
(ολόκληρα ή χοντροκομμένα αν
είναι μεγάλα) και σερβίρουμε.
Συνοδεύουμε με: Αν φτιάξουμε μια
πλούσια αγγουροντοματοσαλάτα
ή άλλη σαλάτα της αρεσκείας
μας, μπορούμε τέσσερα άτομα να
μοιραστούμε τις πίτσες.
Περισσότερες συνταγές στο www.
gastronomos.gr

Σαλάτα με ωμό κολοκύθι,
καρότο και φέτα
Το ξύσμα λεμονιού και ο άνηθος
της δίνουν ένα εξαιρετικό
άρωμα.
Καρολίνα Δωρίτη
16.09.2019

Χαμηλώνουμε αμέσως τη φωτιά και αρχίζουμε να ξαφρίζουμε για 20 - 30
λεπτά, μέχρι να σταματήσει να βγαίνει άλλος αφρός.
Ρίχνουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το σέλερι, το καρότο, τα μανιτάρια και το
μπουκέ γκαρνί και συνεχίζουμε το βράσιμο, σε χαμηλή φωτιά, αφαιρώντας
αφρό από την επιφάνεια, αν τυχόν εμφανιστεί.
Υπολογίζουμε ότι το κοτόπουλο είναι έτοιμο σε περίπου 1 - 1½ ώρα, όταν
πια θα έχει μαλακώσει και το δέρμα πάνω από το κεντρικό κόκαλο που
χωρίζει τα στήθη έχει «σκάσει».
Φροντίζουμε να συμπληρώνουμε με βραστό νερό, ώστε το κοτόπουλο να μη
μένει πουθενά ακάλυπτο.
Μετά το βγάζουμε προσεκτικά, το αφήνουμε να κρυώσει τόσο ώστε να
μπορούμε να το πιάσουμε, το ξεψαχνίζουμε και το ψιλοκόβουμε.
Πίτα: Σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε 50 γρ. από το
πρόβειο βούτυρο (ή ελαιόλαδο) σε χαμηλή φωτιά και σοτάρουμε τα πράσα
και τα φρέσκα κρεμμυδάκια, για 15 - 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν, αλλά
όχι να ροδίσουν.
Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη φέτα και το κασέρι.
Ανακατεύοντας προσθέτουμε τα αυγά. Τέλος, ρίχνουμε το κοτόπουλο, τον
άνηθο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Αν τα τυριά είναι αλμυρά,
δεν προσθέτουμε αλάτι. Με λίγο από το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο (ή με
λίγο ελαιόλαδο) αλείφουμε ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου 30 - 32 εκ.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Στρώνουμε στον πυθμένα του
ταψιού το ένα φύλλο. Το αλείφουμε με βούτυρο ή λάδι και το σκεπάζουμε
με το δεύτερο φύλλο.
Από πάνω απλώνουμε τη γέμιση και τη στρώνουμε ομοιόμορφα. Περνώντας
λοξά ένα κοφτερό μαχαίρι στα χείλη του ταψιού, κόβουμε τα περισσεύματα
των φύλλων.
Σκεπάζουμε τη γέμιση με τα άλλα δύο φύλλα, βουτυρωμένα ή λαδωμένα,
και τυλίγουμε προς τα μέσα τις άκρες που περισσεύουν, στριμώχνοντάς τες
στα τοιχώματα του ταψιού.
Ψήνουμε για 30 λεπτά, βγάζουμε το ταψί, αλείφουμε την πίτα με το μείγμα
κρόκου και γάλακτος και πασπαλίζουμε με το σουσάμι. Συνεχίζουμε το
ψήσιμο για άλλα 10 - 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.
Την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς, την κόβουμε και σερβίρουμε.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Υλικά (για 2-4 μερίδες)

2 κ.σ. ελαιόλαδο
Ξύσμα και χυμός από 1
μέτριο, ακέρωτο λεμόνι
Αλάτι, πιπέρι
3 κολοκυθάκια, σε λεπτά
μπαστουνάκια
3 μικρά καρότα, σε φλοίδες
με το πίλερ
3 κ.σ. άνηθος, ψιλοκομμένος
100 γρ. φέτα, τριμμένη
Διαδικασία

Γλυκό του κουταλιού σταφύλι
Υλικά:
1 κιλό σταφύλια λευκά, χωρίς κουκούτσι (ζυγίζουμε μόνο τις ρώγες)
500 γρ. ζάχαρη
300 γρ. νερό
200 γρ. χυμός μήλου (έτοιμος, από το σουπερμάρκετ)

Ετοιμάζουμε σε ένα μικρό μπολ
το ντρέσινγκ χτυπώντας με έναν
αβγοδάρτη το λάδι, τον χυμό
λεμόνι και λίγο αλατοπίπερο.
Βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά
σε ένα μπολ. Περιχύνουμε με
το ντρέσινγκ και ανακατεύουμε
απαλά.

Εκτέλεση
Πλένουμε πολύ καλά τα σταφύλια και τα αφήνουμε να στεγνώσουν σε
απορροφητικό χαρτί. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη με το νερό και
την τοποθετούμε στην φωτιά. Αφήνουμε το σιρόπι να βράσει σε μέτρια
φωτιά, έως ότου φτάσει στους 140°C. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, ελέγχουμε
αν το σιρόπι είναι έτοιμο ρίχνοντας λίγο σε ένα ποτήρι με κρύο νερό: θα
πρέπει να κρυσταλλώνει αμέσως και να σχηματίζεται μια σκληρή μπαλίτσα
καραμέλας. Αν διαλύεται, σημαίνει ότι θέλει κι άλλο βράσιμο.
Στο μεταξύ ζεσταίνουμε ελαφρώς το χυμό μήλου και, μόλις είναι έτοιμο το
σιρόπι, τον προσθέτουμε σε αυτό. Ρίχνουμε και τις ρώγες σταφυλιού και
μόλις πάρει ξανά βράση το σιρόπι, μετράμε άλλα 30-35 λεπτά βρασμού. Στο
διάστημα αυτό ανακατεύουμε συχνά, για να μην κολλήσει το γλυκό στον
πάτο της κατσαρόλας. Επίσης, ξαφρίζουμε την επιφάνεια από τον αφρό που
θα σχηματιστεί, παίρνοντάς τον λίγο-λίγο με ένα κουτάλι. Μόλις δέσει καλά
το σιρόπι και οι ρώγες γίνουν κάπως διάφανες, αποσύρουμε από την φωτιά
και γεμίζουμε αποστειρωμένα βάζα. Τα κλείνουμε και τα τοποθετούμε
ανάποδα μέχρι να κρυώσουν. Έτσι πετυχαίνουμε καλή κονσερβοποίηση.

Πηγή: TO BHMA

Στέλιος Παρλιάρος

Premiers’ Performance: Legault, Moe enjoy highest Liberals move forward in helping
job approval; Ford, McNeil round out bottom ranks Canadians keep more of their
hard-earned money
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September 22, 201
Today, the Liberal Party of Canada announced its plan
to move forward with providing needed support to the
middle-class and people working hard to join the middle-class.
A re-elected Liberal government would raise the amount
of money someone earns before they pay taxes by 15%.
This will save families almost $600 per year.

Manitoba’s Brian Pallister has highest approval in nearly three years after September re-election

September 27, 2019 – With much of the nation’s political attention firmly on the federal election, Canada’s premiers may well be enjoying some rare time flying under the
headline-driven radar.
Others, however, are finding they’re indirectly playing a role in the national campaign,
to varying degrees.

In addition, a re-elected Liberal government has a plan to
reduce cell-phone bills by as much as 25%, which would
save the average four-person family nearly $1,000 per
year.
The Liberal candidate for Burnaby North-Seymour, Terry
Beech, commented on today’s announcement:
“Unlike the Conservatives, we have a plan to help the
families that need it the most. Andrew Scheer, much like
Stephen Harper, wants to help the wealthiest Canadians. The Conservative tax plan provides more benefit to
someone making $400,000 per year than someone earning $40,000 per year – that’s just not fair.

The Doug Ford factor in the federal election?
More specifically, Ontario premiers, past and present, are looming large on the hustings
– whether they desire it or not.
Although Premier Doug Ford announced this summer that his government would take
an extra-long break until after the federal election, and lay low during the campaign,
Angus Reid Institute data released this week finds Ford by far the most likely premier
to impact federal race, and largely to the detriment of Andrew Scheer.
Justin Trudeau has made a point of invoking Ford at campaign events in Ontario recently, while opposition leader Andrew Scheer and his Conservative Party launched an
ad campaign in the province linking Justin Trudeau to former Liberal Premier Kathleen
Wynne. Ford’s approval remains close to unchanged this quarter at 37 per cent, ahead
of only Nova Scotia’s Stephen McNeil (27%).

“Here in Burnaby and North Vancouver, I’ve had countless conversations with members of our community
about how, despite a growing economy and record job
creation, many families are still struggling with day-today bills. Cellphones, for example, are something we all
rely on as part of our daily lives, but Canadians pay some
of the highest cell phone bills in the developed world.
Our plan will reduce those bills by as much as 25%. This
is great news for middle-class families here in Burnaby
North-Seymour, and across Canada.”
Today’s announcement means that 700,000 more Canadians will not pay any tax, including seniors and young
people starting their careers. This will lift 40,000 more
Canadians out of poverty. It also means that, instead of
paying higher cell phone bills, Canadians will have more
money to keep in their pockets at the end of each month.

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

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.

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πρωτάθλημα ή Champions League; Και τα δύο…
Η Κατερίνα Στεφανίδη για το χάλκινο στη Ντόχα,
το δέκατο μετάλλιο σε πέντε χρόνια
Τη χαρά της για ένα ακόμη μετάλλιο – το χάλκινο στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Ντόχα – μοιράστηκε η
Κατερίνα Στεφανίδη με τους φίλους της στα social media
TANEA Team30 Σεπτεμβρίου 2019

η χαρά της για ένα ακόμη μετάλλιο – το χάλκινο στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου στη Ντόχα – μοιράστηκε η Κατερίνα
Στεφανίδη με τους φίλους της στα social media.
Σε ανάρτησή της λίγη ώρα μετά τον αγώνα της Κυριακής που
την έφερε στην τρίτη θέση η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης έγραψε
χαρακτηριστικά:
«Και φετινό ρεκόρ 4.85μ στον καλύτερο αγώνα επί κοντώ που έχει
γίνει ποτέ! Είμαι πολύ χαρούμενη που για ακόμη μια φορά θα βρεθώ
στο βάθρο και θα επιστρέψω με ένα ακόμα μετάλλιο».
Η «ιπτάμενη Κατερίνα» έχει καταφέρει να προσθέσει στη συλλογή
της δέκα μετάλλια μέσα σε πέντε χρόνια δίνοντας το παρόν σε όλες
τις διοργανώσεις.

Εκτός βάθρου ο Τεντόγλου στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
στο Κατάρ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ
Η σημερινή ημέρα δεν
ήταν και η… καλύτερη για
τα ελληνικά χρώματα στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα
στίβου που διεξάγεται στο
Κατάρ. Ο Μίλτος Τεντόγλου
δεν κατάφερε να προσθέσει στη συλλογή του ένα μετάλλιο από τη
διοργάνωση της Ντόχα. Ο νεαρός μας πρωταθλητής ολοκλήρωσε
την προσπάθειά του με καλύτερο άλμα στα 7,79μ., και πολύ μακριά
από τις επιδόσεις του.
Στην πρώτη προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε πολύ
μακριά από τη βαλβίδα και έφτασε τα 7,77μ. Το δεύτερο άλμα ήταν
άκυρο ενώ στο τρίτο πάτησε και πάλι μακριά από τη βαλβίδα και
«προσγειώθηκε» στα 7,79 μένοντας εκτός οκτάδας.
Νωρίτερα, οι Κώστας Φιλιππίδης και Εμμανουήλ Καραλής δεν
κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τον τελικό στο επί κοντώ. Ο
Κώστας Φιλιππίδης κατάφερε να περάσει με την τρίτη προσπάθεια
τα 5,70μ. και πλασαρίστηκε στη 13η θέση ενώ ο Εμμανουήλ
Καραλής έφτασε μέχρι και τα 5,60 (15ος). Στα 5,60 ολοκλήρωσε
την προσπάθειά του και ο Ρενό Λαβιλενί.απ
Πηγή: Η Καθημερινή 1η Οκτωβρίου 2019

Εγκαινιάζει νέο στάδιο του Μουντιάλ η Λίβερπουλ
Δευτέρα 30/09/2019
Το εντυπωσιακό στάδιο του
Μουντιάλ του 2022, Education
City Stadium, προβλέπεται να είναι
έτοιμο μέχρι τον Δεκέμβριο.
Μάλιστα, τότε και συγκεκριμένα,
στις 18/12 θα φιλοξενήσει τον
ημιτελικό και τον τελικό του
Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων,
όπου αγωνίζεται η Λίβερπουλ.
Στο στάδιο 40.000 θέσεων θα διεξαχθούν παιχνίδια του Μουντιάλ,
με σημαντικότερο από αυτά να είναι ο μικρός τελικός.
πηγή: filathlos.gr

Δίλημμα δεν υπάρχει και κακώς τίθεται. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα καράβι λεφτά (και αυτό)
το καλοκαίρι, για παίκτες διαφοράς, με σκοπό να κρατήσει και τα δύο καρπούζια. Μπήκε στους
ομίλους, είναι 1ος στη Super League και έχει στο χέρι του την ευρωπαϊκή του συνέχεια, παρά το
«φάλτσο» στο Βελιγράδι.
ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ

-02/10/2019 05:59

Ο Ολυμπιακός
έχασε μια
μοναδική ευκαιρία
να καθαρίσει
την 3η θέση. Σε
μια βραδιά που
πήγαν όλα λάθος.
Η ανύπαρκτη
αποβολή του
Μπενζιά, που
άλλαξε τα
δεδομένα του
αγώνα. Η κάτω
του μετρίου
απόδοση του
Ολυμπιακού
ειδικά στο δεύτερο
ημίχρονο, τα
τραγικά προσωπικά λάθη των παικτών. Όλα πήγαν λάθος. Ακόμη και η… άχαστη ευκαιρία του Μεριά
στο 85′, χάθηκε. Με αυτό το 3-1, να κάθεται σαν αγκάθι στον λαιμό. Πολύ απλά, ακόμη με… όλα
λάθος, ο Ολυμπιακός μπορούσε να νικήσει. Μπορούσε, τουλάχιστον, να μην καταρρεύσει τόσο άδικα
στο φινάλε.
Μια ήττα που έρχεται με τέτοιο τρόπο, δεν μπορεί παρά να πονάει. Μια ήττα που ήρθε από αντίπαλο
που δεν ήταν ανώτερος. Μια ήττα που ήρθε από σωρεία λαθών, με μεγαλύτερο ένα που δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί ανθρώπινο. Η αποβολή του Γιασίν Μπενζιά, πολύ απλά δεν ήταν αποβολή. Ηταν ένα
τυπικό, κανονικό, όχι σκληρό, όχι αντιαθλητικό, όχι επικίνδυνο φάουλ. Στη μεσαία γραμμή! Σε μια
φάση που η μπάλα πήγαινε παράλληλα. Ούτε καν σε φάση αντεπίθεσης. Ένα φάουλ που ποτέ δεν είναι
κίτρινη κάρτα. Πόσο μάλλον δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Την (ξανα)πάτησε ο Ολυμπιακός του Μαρτίνς, «χάρισε» το παιχνίδι και προβλημάτισε
Ο Γάλλος διαιτητής απέβαλλε εύκολα τον Μπενζιά. Πολύ εύκολα. Αναίτια. Μια αποβολή που χρίζει
εξέτασης από την UEFA. Οπως χρίζει εξέτασης ο λόγος για τον οποίο δεν φρόντισε να ζητήσει την
άποψη του VAR. Ηταν τόσο σίγουρος που χρειάστηκε σχεδόν 30 δευτερόλεπτα για να υποδείξει
τη δεύτερη κίτρινη; Μια απόφαση παραλογισμός, που άλλαξε όλη την εικόνα του αγώνα. Αλλαξε
τις ισορροπίες και την ψυχολογία των δύο ομάδων. Διότι ξαφνικά ο Ερυθρός Αστέρας άλλαξε το
μομέντουμ του και κυριάρχησε.
Βεβαίως, είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε όπως έπρεπε μετά την ανάπαυλα. Αντί να
επενδύσει στο 0-1 και την προσεκτική, με πλάνο και σωστή νοοτροπία παρουσία του στο πρώτο
ημίχρονο, άλλαξε. Το προβάδισμα, αντί να «τσιτώσει» και να δώσει αέρα στους Ερυθρόλευκους, τους
έκανε να «κλειστούν», ίσως και να χαλαρώσουν. Για 13 λεπτά, έως τη φάση της αποβολής, στο 58’, ο
Ολυμπιακός ήταν λες και προσπαθούσε να κάνει συντήρηση ενός επισφαλούς αποτελέσματος. Δίχως
ένταση στο παιχνίδι του, δίχως δημιουργία, δίχως τσαμπουκά. Και αυτό αυτομάτως δημιούργησε μια
νέα συνθήκη. Η οποία έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά το λάθος το δώρο του Γάλλου ρέφερι.
Είναι εξίσου σαφές ότι ειδικά στο δεύτερο μέρος, πολλές από τις μονάδες του Ολυμπιακού δεν
τράβηξαν. Ο Μπενζιά δεν ήταν καλός από το πρώτο ημίχρονο, που οι Ερυθρόλευκοι είχαν την υπεροχή.
Ο Μεριά είχε τις χαμηλές πτήσεις, αλλά και γκαντμιά, καθώς εκτός από τη λάθος απομάκρυνση στο
1ο γκολ του Αστέρα, του έτυχε και η μοιραία φάση του 85ου λεπτού, που δεν μπόρεσε να στείλει την
μπάλα στα δίχτυα, σε μια φάση… ρουτίνας. Ο Μπουχαλάκης, ένας από τους καλύτερους του γηπέδου,
ήταν αυτός που έχασε τους σκόρερ του 2ου και του 3ου γκολ (μαζί με τον Σεμέδο).
Πέρα, όμως, ακόμη και από το τελικό αποτέλεσμα, που είναι εξαιρετικά αρνητικό για την ευρωπαϊκή
συνέχεια του Ολυμπιακού, αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι κανείς δεν είπε ποτέ ότι το
Champions League δεν είναι στόχος. Δεν είναι στόχος μόνο η συμμετοχή στους ομίλους. Στόχος είναι η
καλή παρουσία, οι προκρίσεις, η ευρωπαϊκή συνέχεια. Και ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να
συνεχίσει, ότι αξίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Ότι οι δυνατότητές του είναι πολύ υψηλότερες
από ό,τι έχει έδειξε στο Βελιγράδι.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο δίλημμα πρωτάθλημα ή Champions League, δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός, ως
σύλλογος, ως οργανισμός, ως μέγεθος, ανήκει στο Champions League, είναι μέλος της ελίτ και οφείλει
να είναι πάντοτε τυπικός απέναντι στις υποχρεώσεις του. Και όχι μόνο στα λόγια. Διότι ο Ολυμπιακός
δεν χτίστηκε μόνο για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα καράβι λεφτά (και
αυτό) το καλοκαίρι, για παίκτες διαφοράς, με σκοπό να κρατήσει και τα δύο καρπούζια στις μασχάλες
του. Και αυτό πρέπει να κάνει.
Οι Ερυθρόλευκοι διαθέτουν 21-22 παίκτες πρώτης γραμμής. Περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα.
Ακόμη και οι αλλαγές που έκανε ο Μαρτίνς στο Βελιγράδι, έδειξαν την ποιότητά τους. Ακόμη και
χωρίς να λάμψουν, για περισσότερο από ένα ημίχρονο, η νίκη ήταν στα χέρια του Ολυμπιακού, σε μία
έδρα που λίγοι έχουν νικήσει. Σε μια έδρα που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει νικήσει ακόμη και
με 10 παίκτες, εάν το πλασέ του Μεριά δεν πήγαινε στις διαφημιστικές πινακίδες.
Δεν υπάρχει δίλημμα, λοιπόν. Το μέγεθος του Ολυμπιακού επιβάλλει την κατάκτηση του τίτλου και την
καλή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πόσο μάλλον, όταν διαθέτει ίσως το πληρέστερο και το
πιο άρτια καταρτισμένο δυναμικό, εδώ και πολλά χρόνια. Και για να μην ξεχνιόμαστε
1) Ο Ολυμπιακός είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League
2) Είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη και δη στους ομίλους του Champions
League, που για άλλους είναι απλά όνειρο.
3) Δεν τελείωσε την ευρωπαϊκή του περιπέτεια. Διότι έχει μπροστά του ακόμη τέσσερα παιχνίδια
και τον Αστέρα στο Καραϊσκάκη, για να κάνει αυτό που πρέπει.

ΣΧΟΛΙΟ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Ε.Κ.Β
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ο Δικαστής αναλύοντας όλα τα παράπονα
των μηνυτών και τις ερμηνίες του Διοικητικού Συμβουλίου σε
14 σελίδες και λαμβάνοντας υπόψην ότι όλοι είναι εθελοντές,
ερμήνευσε ότι οι εκλογές του Δεκεμβρίου 2018, έγιναν σωστά και
το άρθρο του καταστατικού 35(a) στο οποίο για να μπείς υποψήφιος
για το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να είσαι τακτικό μέλος και
να έχεις πληρώση για δυο χρόνια.
Σ΄αυτό το άρθρο ο Δικαστής έδωσε την απόφαση ότι αν είσαι
μέλος της κοινότητος και δεν έχεις πληρώσει την κοινότητα για
ένα διάστημα, έχεις το δικαίωμα μια εβδομάδα πριν τις εκλογές
να πληρώσεις τα χρήματα στην κοινότητα που χρωστάς και
μια εβδομάδα πριν τις εκλογές να μπείς υποψήφιος για το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης η απόφαση για την άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου να
δεχθεί ακρόαση που ζήτησε μέλος της κοινότητας έπρεπε να γίνει
δεκτή σύμφωνα με τους κανονισμούς του καταστατικού
της κοινότητας και ο Δικαστής έκρινε ότι η ακρόαση αυτή να γίνει
σύμφωνα με το καταστατικό.
Συμπέρασμα, η ερμηνεία του καταστατικού στο άρθρο 35(a) για τα
μέλη ήταν θολό όπως έδειξε η απόφαση του Δικαστή. Έτσι με το
δικαστήριο αυτό είδαμε την ορθή ερμηνεία αυτού του άρθρου.
Η νέα αυτή ερμηνεία θα φέρει και πολλούς πονοκεφάλους στα
άτομα που θα θέλουν να μπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα το
δούμε στην πράξη. Αλλά τώρα δεν θα αναφερθώ
Όσο για την άρνηση αίτησης μέλους να δεχτεί για ακρόαση το
Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν όπως έδειξε και η απόφαση του
Δικαστή και πάρθηκε από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ήταν λάθος.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η ερμηνεία του άρθρου 35 (a)
του καταστατικού άδικα παρέσυρε τα μέλη να καταφύγουν
στο δικαστήριο. Αλλά και για τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου
που παίρνουν ατομικές «Δερβένεκες» αποφάσεις, θα πρέπει να
σταματήσουν και να βαδίζουν βάσει του καταστατικού
της κοινότητας.
Δυστυχώς και για τους μηνυτές και για την κοινότητα θα πληρώσει
ο κάθε ένας χωριστά τα δικηγορικά έξοδα.
Σε ομολογία του ο Πρόεδρος της κοινότητας είχε αναγγείλει ότι
ο Δικηγόρος “δεν θα τους έπαιρνε ούτε ένα δολλάριο” εύχομαι να
να είναι σωστός και θα θέλαμε να δημοσιεύσουμε μιά επιστολή
οτι ο Δικηγόρος της κοινότητος δεν πληρώθηκε για την δίκη. Οι δε
μηνυτές θα επιβαρυνθούν και τα έξοδα της αίθουσας δικαστηρίου.
Σχόλια για τα παραπάνω θα γίνουν πολλά είτε στα καφενεία, είτε
στα σπίτια με τις παρέες και πάντα θα υπάρχουν διαφωνίες, ό ένας
να υποστηρίζει την κοινότητα ο άλλος τους μηνυτές και να μην
υπάρχει συμφωνία. Και μην μου πείτε δεν θα γίνει έτσι;
Ελάτε λοιπόν να μαζευτούμε και να βρούμε τον φταίχτη. Αλλά με
το ΕΓΩ του Έλληνα μπορούμε να πάμε μπροστά;
«Εμένα θα μου πείς ρε, πως δεν προσέφερα στην κοινότητα;
Eμένα θα μου πείς δεν εργάστηκα στην κοινότητα; Eμένα θα μου
πείς να μην μιλάω; Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;
Ακούγοντας αυτά στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συνεδριάσεις Δ.
Συμβουλίων και άλλα περισσότερα, είναι δυνατόν να μην έχουμε
δικαστήρια και να μην γινόμαστε ρεζίλη στην Καναδική κοινωνία;
Ας διαβάσουμε και σχόλια άλλων για το ποιoί είμαστε.
«Το μυαλό των Ελλήνων δημιούργησε ιδανικά πολιτικά
συστήματα, αλλά το ΕΓΩ τους καταστρέφει ακόμα και έργα και
πολιτείες. Ο Έλληνας με τον εγωισμό του καταπατεί και έργα
τέχνης και ιδανικά έργα.»
Το μεγάλο ηλίθιο ΕΓΩ του Έλληνα. Είμαι Έλληνας, ποιοι κανόνες
και ποια πρέπει; Κάνω αυτό που θέλω και δε με νοιάζουν
οι συνέπειες, και πάντα τα καταφέρνω.
Μεγάλο ΕΓΩ. Κι όπου ενώνονται πολλά μεγάλα ΕΓΩ, ένα μόνο
δημιουργούν:
Ένα μικρό ΕΜΕΙΣ. Όσο πιο μεγάλο το ηλίθιο ΕΓΩ μας Έλληνα,
τόσο πιο μικρό το ΕΜΕΙΣ, τόσο πιο μικρή κάνουμε την Κοινότητα.
Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ο Γιωρίκας στην Αμερική
Ήταν ο Γιωρίκας διευθυντής
μιας μεγάλης επιχείρησης στην
Αμερική.
Μια μέρα καθώς μπαίνει στο
γραφείο, του δίνει η γραμματέας
την αλληλογραφία του.
Μεταξύ των άλλων ανοίγει και
έναν φάκελο ο οποίος περιείχε
δύο λευκές σελίδες. Σκέφτεται
λίγο ο Γιωρίκας και λέει:
- Αυτό το γράμμα είναι από τον
Κωστίκα. Αυτό το παιδί, ακόμα
δεν μου μιλάει!
Ο γορίλας και ο Γιωρίκας
Είχε πάει ο Γιωρίκας στη
ζούγκλα για σαφάρι. Όταν
γύρισε τον ρωτάει ο Κωστίκας:
- Πως πήγε το ταξίδι;
- Αστα, του απαντάει, χάλια.
- Γιατί ρε; ρωτάει o Κωστίκας.
- Εκεί που καθόμουν ήρθε ένας
γορίλας και με γά...ε.
- Ωχ φίλε μου σε καταλαβαίνω!
Θα πρέπει να νιώθεις πολύ
ντροπιασμένος...
- Ναι ρε γαμώτο, γύρισα και από
τότε, ούτε τηλέφωνο δε με πήρε!
Ο Τοτός βρήκε λεφτά
Λέει η δασκάλα στον μικρό
Τοτό :
-Τοτέ εάν έβρισκες στο δρόμο
λεφτά και ένα μυαλό τι θα
έπαιρνες;
-Τα λεφτά κυρία!
-Εγώ πάντως Τοτέ θα έπαιρνα το
μυαλό.
-Ο καθένας παίρνει ό,τι του
λείπει κυρία…
Ο άντρας στον Παράδεισο
Ένας άντρας ξαφνικά βρίσκεται
στον παράδεισο χωρίς όμως να
θυμάται γιατί.
Πηγαίνει λοιπόν στον Άγιο
Πέτρο και τον ρωτάει :
– Με συγχωρείς Άγιε, εγώ
πως βρέθηκα εδω; Το μόνο
που θυμάμαι είναι ότι βγήκα
βολτα με τη γυναίκα μου με το
αυτοκίνητο μας.

οποίος αντί να πάρει το όπλο
του, παίρνει κατά λάθος μια
ομπρέλα. Περπατούσε στο
δάσος όταν ξαφνικά βλεπει
μια αρκούδα. Σηκώνει λοιπόν
την ομπρέλα του και κάνει να
πυροβολήσει, και…τσουπ η
αρκούδα πέφτει κάτω νεκρή!
– Αποκλείεται, κάποιος άλλος
θα την πυροβόλησε! του λέει ο
παππούλης.
– Ααααα γειά σου! λέει ο
γιατρός.
Ο νταλικιέρης
Τρέχει μια νταλίκα στο δρόμο,
και ο νταλικέρης ξαφνικά βλέπει
έναν τύπο, ντυμένο στα κίτρινα,
να του κάνει ωτοστόπ.
Σταματάει και λέει ο τύπος:
– Είμαι ο κίτρινος μ@λάκας και
θέλω να με πας 10 χιλιόμετρα
παρακάτω.
Τον πάει 10 χιλιόμετρα
παρακάτω και μετά από λίγο
συναντάει κάποιον, ντυμένο στα
κόκκινα, να του κάνει ωτοστόπ.
Σταματάει και λέει ο τύπος:
– Είμαι ο κόκκινος μ@λάκας και
θέλω να με πας 20 χιλιόμετρα
παρακάτω.
Τον πάει 20 χιλιόμετρα
παρακάτω και μετά από λίγο
συναντάει κάποιον, ντυμένο
στα καταπράσινα, να του κάνει
ωτοστόπ.
Σταματάει και λέει ο τύπος:
– Είμαι ο πράσινος μ@
λάκας και θέλω να με πας 30
χιλιόμετρα παρακάτω.
Τον πάει 30 χιλιόμετρα
παρακάτω.
Δεν περνάνε πέντε λεπτά και
βλέπει στην άκρη του δρόμου
έναν τύπο, ντυμένο στα μπλε, να
του κάνει νόημα.
Σταματάει και του λέει ο
νταλικιέρης :
– Ξέρω είσαι ο μπλε μ@
λάκας και θέλεις να σε πάω 40
χιλιόμετρα παρακάτω.
– Αδεια και δίπλωμα, του λέει ο
αστυνομικός.
Ο επιστάτης
Είναι μεσάνυχτα και ο επιστάτης
του νεκροταφείου ετοιμάζεται
να φύγει, όταν ακούει ένα τικτικ-τικ να βγαίνει από κάποιον
τάφο.

– Ακριβώς τέκνον μου, λέει ο
Άγιος Πετρος. Και ύστερα η
γυναίκα σου είπε :

Πηγαίνει φοβισμένος πιο κοντά
να δει και διακρίνει έναν τύπο
που σκαλίζει κάτι πάνω σε μια
ταφόπλακα.

– Αν με αφήσεις να οδηγήσω,θα
είσαι ένας άγγελος…και έπειτα
έφτασες εδώ…

– Να πάρει άνθρωπέ μου,
με κοψοχόλιασες! του λέει ο
επιστάτης.

Ένα αντρόγυνο τσακώνεται
άσχημα.

– Συγγνώμη, λέει ο τύπος, όμως
αυτοί οι χαζοί έγραψαν το όνομα
μου λάθος!

Ο άντρας λέει :
– Όταν πεθάνεις, θα σου βάλω
μια ταφόπλακα που θα λέει:
”Εδώ κείτεται η σύζυγος μου
Ελένη. Κρύα όπως πάντα”.
Η γυναίκα του απαντάει :
– Όταν πεθάνεις, θα σου βάλω
μια ταφόπλακα που θα λέει :
“Εδώ κείτεται ο σύζυγος μου,
Νίκος. Επιτέλους σκληρός”.
Ένας παππούλης 85 χρονών
πηγαίνει στο γιατρό.
– Γιατρέ είμαι παντρεμένος με
μια 30χρονη και είναι έγκυος.
Μου ετοιμάζει παιδί! Θα γίνω
πατέρας!!!

***
Σταματάει ένας αστυνομικός ένα
μεθυσμένο οδηγό.
– Κύριε έχετε πιεί;
– Γιατί; Χικ! Σε εσάς
παραγγέλνουμε;
————————————
Δικαστής : Μα καλά χτυπήσατε
με το αυτοκινητό σας μέσα σε
δύο μέρες, δέκα πεζούς;
Κατηγορούμενος : Γιατί; Πόσοι
είναι το όριο;
Η ψησταριά
Ένα παντρεμένο ζευγάρι
κάθεται στην παραλία.

Ο γιατρός του λέει :

Κοιτάει ο άντρας τη γυναίκα του
που είναι με το μαγιό και της
λέει :

– Λοιπόν αφήστε με να σας πω
μια ιστορία. Ήταν ένας φίλος
μου κυνηγός λίγο στραβός, ο

– Α ρε γυναίκα πως πάχυνες
έτσι, σαν ψησταριά μου έγινες!
Η γυναίκα του δεν λέει τίποτα…

Την επόμενη ημέρα η γυναίκα
είναι στη κουζίνα και πλένει τα
πιάτα.
Την κοιτάει ο άντρας της από
πίσω και της λέει :
– Πως πάχυνες έτσι, βρε
γυναίκα… Σαν ψησταριά
έγινες…
Η γυναίκα δεν λέει τίποτα…
Το βράδυ στο κρεβάτι ο άντρας
της αρχίζει να την χαϊδεύει και
να τη φιλάει, αλλά η γυναίκα
του δεν ανταποκρίνεται.Ο
άντρας την ρωτάει τι έχει. Η
γυναίκα τότε του λέει :
– Περιμένεις τώρα να ανάψω
ολόκληρη ψησταριά για ένα
μικρό λουκανικάκι;
Η ωραία δασκάλα
Ο Τοτός έχει μια πολύ ωραία
δασκάλα. Μια μέρα, της λέει
κάτι με αγένεια και εκείνη του
απαντάει :
– Να πεις στον πατέρα σου ότι
θέλω να τον δω!
Το βράδυ ο Τοτός λέει στον
πατέρα του:
– Πατέρα δώσε μου τα είκοσι
ευρώ που μου υποσχέθηκες!
Κατάφερα να σου κλείσω
ραντεβού με τη δασκάλα!
Η στρουμπουλή κυρία
Πηγαίνει μια στρουμπουλή
κυρία στο χασάπη να ψωνίσει.
Εκεί είναι ένας κύριος που τη
βλέπει και της λέει :
– Είμαι σίγουρος πως είστε
ογδόντα πέντε κιλά.
Η κυρία του λέει :
– Πως το ξέρετε; Είστε γιατρός;
– Όχι κυρία μου, γελαδάρης
είμαι.
Μια ξανθιά κάνει κράτηση σε
ξενοδοχείο
Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα
ξενοδοχείο να κλείσει ένα
δωμάτιο.
– Το επιθετό σας παρακαλώ; Τη
ρωτάει ο ρεσεψιονίστας.
– Μαρκάκη. απαντάει η ξανθιά.
– Το μικρό;
– Είναι στο σπίτι, κοιμάτα
Ο πονηρούλης
Ένας άντρας περιμένει στη
στάση να πάρει το λεωφορείο να
πάει στη δουλειά του.
Περνάει από εκεί ένας τύπος και
του πιάνει το μάγουλο λέγοντας
:
– Α βρε πονηρούλη!
Αυτό γινόταν για καμιά
εβδομάδα.
Απορημένος ρωτάει την γυναίκα
του μήπως γνωρίζει τίποτα,
όμως εκείνη δηλώνει άγνοια.
Την επόμενη μέρα έξω από
τη στάση του λεωφορείου ο
γνωστός τύπος του πιάνει πάλι
το μάγουλο λεγοντάς του :
– Α βρε πονηρούλη, είσαι και
μαρτυριάρης!
Πόσο κάνει
– Πες μου Αναστάση, πόσο
κάνει εφτά μείον εφτά;
– Δεν ξέρω κύριε…
– Αν έχω εφτά βερύκοκα και
φάω και τα εφτά τι θα μείνει;
– Τα κουκούτσια κύριε!
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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

Η ομιλία του Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: «Στόχος μας να
κλείσουμε τις λιγνιτικές μονάδες μέχρι το 2028» Αναφορές και στην τραγωδία στο Μάτι

11

F

23.9.2019 / TO ΠΟΝΤΙΚΙ WEB
Με αναφορές
στο Μάτι
ξεκίνησε την
ομιλία του ο
πρωθυπουργός
Κυριάκος
Μητσοτάκης,
που βρίσκεται
στη Νέα
Υόρκη στο
πλαίσιο της
Συνόδου
Κορυφής του
ΟΗΕ για το Κλίμα και τις εργασίες της 74ης Συνόδου της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Ο πρωθυπουργός στάθηκε στα ακραία καιρικά φαινόμενα και στην
εντολή εκκένωσης, που δεν δόθηκε ποτέ, ενώ παρουσίασε την
πρόταση της κυβέρνησής του για την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή. Προανήγγειλε «λουκέτο»
σε όλες τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
μέχρι το 2028 και απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης σε όλη
τη χώρα από το 2021.
Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής
του ΟΗΕ για το κλίμα
Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Εξοχότητες, Κυρίες και Κύριοι,
Νωρίς το απόγευμα της 23ης Ιουλίου πέρυσι μία μικρή πυρκαγιά
ξέσπασε σε λόφο έξω από την Αθήνα. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες
αντιμετωπίζουν χιλιάδες τέτοιες φωτιές κάθε χρόνο.
Αυτή όμως ήταν διαφορετική. Οδηγημένη από ισχυρότατους
ανέμους, εξαπλώθηκε γρήγορα και έφθασε στην προαστιακή
κωμόπολη του Ματιού. Μόλις μπήκε στην πευκόφυτη οικιστική
περιοχή κατέστη αδύνατο να περιοριστεί. Οι άνθρωποι έτρεχαν για
να σώσουν τη ζωή τους πριν δοθεί οιαδήποτε εντολή εκκένωσης.
102 δεν τα κατάφεραν. Πέθαναν σε μια πύρινη κόλαση. Όλα έγιναν
σε λιγότερο από τέσσερις ώρες.
Η καταστροφή του Μάτι συγκλόνισε βαθύτατα την ελληνική
κοινωνία. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι η άμεση συνέπεια
της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι πρόβλημα που μπορούμε να
μεταθέσουμε για λίγες δεκαετίες.

4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby
dental@hotmail.
com
burnaby_dental@hotmail.com
ca
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

Πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα, καθώς οι επιπτώσεις
της επηρεάζουν τις ζωές εκείνων που, μέχρι πρότινος, δεν
ενδιαφέρονταν πολύ για το θέμα.
Η χώρα μου είναι ένα καλειδοσκόπιο φυσικής ομορφιάς και
μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο σεβασμός του φυσικού
κόσμου ήταν βασικός πυλώνας πολλών Ελλήνων φιλοσόφων, οι
οποίοι κατανόησαν τις συνέπειες της διατάραξης της ευαίσθητης
ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου και φύσης.
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

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.

The Greek Genocide of 1914-1923
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The Greek Genocide (or Ottoman Greek Genocide) refers to the systematic extermination of the native
Greek subjects of the Ottoman Empire before, during and after World War I (1914-1923). It was instigated by two successive governments of the Ottoman Empire; i.e. the Committee of Union and Progress
(CUP) party, and the Turkish Nationalist Movement of Mustafa Kemal Ataturk. It included massacres,
forced deportations and death marches, summary expulsions, boycotts, rape, forced conversion to Islam,
conscription into labor battalions, arbitrary executions, and destruction of Christian Orthodox cultural,
historical and religious monuments. According to various sources, approximately 1 million Ottoman
Greeks perished during this period.
The first phase of the Greek Genocide commenced in 1914 in Eastern Thrace where entire Greek communities were forcibly and often violently expelled or deported to the interior of Asia Minor. Other measures used to persecute Greeks in this region were the boycotting of Greek businesses, killings, heavy
taxation, seizure of property and prevention from working on their lands. In the Spring and Summer
1914, the ethnic cleansing of Greeks along the western shoreline of Asia Minor was carried out. These
operations, including those in Eastern Thrace, were planned and executed by the CUP using regular and
irregular forces including members of the CUP’s paramilitary unit, the Special Organization (Teşkilat-i
Mahsusa).
With the outbreak of the Great War, all Ottoman Greek males aged between 21-45 were forcibly conscripted into labor battalions (Amele Taburlari). Most of them perished under appalling conditions being
forced to work around the clock with little food or water. In 1915, under the advice of German military
personnel, the CUP deported Greek communities from the Dardanelles and Gallipolli regions under the
pretext of military necessity. These Greeks were not permitted to take anything with them. Goods in their
shops were later sold by Ottoman authorities. They were deported to the interior and to Muslim villages
where they were forced to choose between Islam or death. In most cases, before deportations took place
Ottoman gendarmes (police) and chetes (armed irregulars) seized money and valuables from communities, committed massacres and burnt churches and schools. In December 1916, the persecution of Greeks
in the Pontus region commences. By 1917, it was reported that over 700,000 Greeks had fallen victim to
a preconceived and well orchestrated plan of annihilation.
According to figures compiled by the Ecumenical Patriarchate, by 1918, 774,235 Greeks had been
deported from their homes, many of them to the interior of Turkey, never to be seen again. Following the
Ottoman Empire’s defeat in WW1, prominent leaders of the CUP were given death sentences in Ottoman
Courts-Martial for their role in organizing the massacre of Greeks during the war. But the post-war formation of the Turkish Nationalist movement under the leadership of Mustafa Kemal Ataturk interrupted
proceedings to bring the perpetrators to justice. The Kemalist Nationalists continued the CUP policy of
persecuting Greeks which culminated in the burning of the cosmopolitan city of Smyrna (today Izmir)
to the ground and the expulsion of all remaining Greeks from Turkey. All able-bodied Greek males were
refused exit from Turkey and instead were sent to the interior where most perished in slave labor camps
or were massacred.
By 1923, various sources state that around 1 million Greeks perished in the genocide.

Μόνος, Μάνος, Μουσουλμάνος
Ήμασταν έθνος ανάδελφον (μόνος). Μπήκαμε στην ΕΟΚ και πήραμε
διακοποδάνεια (Μάνος). Και τώρα αποικιζόμεθα
από μαχμούτηδες (μουσουλμάνος)
Από τον
Παναγιώτη Λιάκο
Mπορεί να τη χάσουμε την Ελλάδα και να γιορτάσουμε τα 200χρονα από το 1821 με
φέσια στα κεφάλια οι άνδρες και με μπούρκες οι γυναίκες, αλλά θα έχουμε ξεφορτωθεί
τους μεγαλύτερους εχθρούς του Γένους: τα πλαστικά καλαμάκια και τον λιγνίτη.
Λίγο το ’χεις να ρισκάρουμε τη ζωή του σύμπαντος κόσμου ρουφώντας καφέδες
φρέντους και φραπέδες και αναψυκτικά με καλαμάκια, και όχι με χοντρό μακαρόνι για
παστίτσιο, κι αντί να παγώνουμε την τσιμινιέρα, που λέει και το τραγούδι, να καίμε
λιγνίτες;
Αν θα γίνει χαλιφάτο η Ελλάς, είναι ζήτημα ήσσονος σημασίας. Αφού οι έποικοι
έρχονται, τι θέλετε να κάνουμε; Να τους πούμε να μην το κάνουν και να φανούμε
αγενείς; Κι από την άλλη, γιατί να μην έρθουν; Κορόιδα είναι να χάσουν τέτοια
ευκαιρία; Εδώ εμείς, που καμαρώνουμε να λέμε ότι φυλάμε Θερμοπύλες, όποτε
ξεκινάει Black Friday ή περίοδος εκπτώσεων και μαθαίνουμε ότι υπάρχει έκπτωση
στις σωβρακοφανέλες 20% και πως το καινούργιο iPhone το δίνουνε μαζί με εντελώς
δωρεάν ακουστικά, τρέχουμε κωλοτουμπηδόν στα καταστήματα, μην τυχόν και
χάσουμε τα τεφαρίκια. Εκείνοι μαθαίνουν ότι εμείς ανοίξαμε, πληρώσαμε και τους
περιμένουμε. Κι έρχονται. Πού είναι το περίεργο;
Οι έποικοι διαπιστώνουν έκπληκτοι ότι μπορεί κάποιος να φτάσει στην Ελλάδα χωρίς
διαδικασίες, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς κανένα πιστοποιητικό που να βεβαιώνει
την ταυτότητά του και οι Ελληνες, αντί να τον μπαγλαρώσουν, να τον κλείσουν σε
κέντρο κράτησης μέχρι την απέλασή του, βάζουν τις Ενοπλες Δυνάμεις τους να τον
υπηρετούν!
Ταυτόχρονα μαθαίνουν έκπληκτοι ότι, μπαίνοντας στη χώρα μας, δεν έχουν καμία
υποχρέωση, αλλά μόνο δικαιώματα - και μάλιστα πολύ περισσότερα από αυτά που
έχουν οι νομίμως διαμένοντες, τα κορόιδα οι φορολογούμενοι, δηλαδή. Κι εμείς δεν θα
πηγαίναμε σε έναν τέτοιον ονειρότοπο;
Να ένας τρόπος να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου στην Ελλάδα, που όλο σε διώχνει κι όλο
επιμένεις να κάθεσαι. Να βγεις έξω και να ξαναμπείς σαν «πρόσφυγας». Από Γιώργος
Ιωάννου να γίνεις Αρσλανμπέκ Σουλεϊμάνογλου. Σαλάμ αλέκουμ...
Πηγή:Δημοκρατία

ΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
- Μήνυμα ενότητας για την άμυνα της Περιφέρειας κατά του
Κέντρου Η Ξάνθη την 4.Οκτωβρίου 2019 θα εορτάσει με μεγαλοπρέπεια την
100η Επέτειο της απελευθέρωσης της από την ΙΧ Μεραρχία του
Στρατηγού Γεωργίου Λεοναρδοπούλου και την τελική της ένταξη εις
την ελληνική επικράτεια βάσει της συνθήκης του Νεϊγύ. Η Ιστορία
αθόρυβα έχει πάρει την θέση της και η γραφίδα της ευρίσκεται
ήδη εις το μελάνι για να καταγράψει τις λαμπρές σελίδες της
απελευθέρωσης της.
Η ιστορία της Ξάνθης αντικατοπτρίζει ακριβώς την ελληνική
ιστορία. Υπάρχουν περίοδοι μεγάλης δόξης και περίοδοι
καταπτώσεως. Τα Άβδηρα ιδρύθηκαν το 650 π.Χ. ως αποικία της
ιωνικής πόλεως των Κλαζομενών, καταστράφηκαν όμως από
βαρβαρικά φύλα και επανιδρύθηκαν το 545 π.Χ και πάλιν με την
βοήθεια των Ιώνων.
Τα Άβδηρα, εις την περιοχή του σημερινού Νομού της Ξάνθης,
απετέλεσαν ένα από τα κέντρα της μεγάλης Ιωνικής Φιλοσοφικής
Σχολής, εκπρόσωποι της οποίας, ως ο Λεύκιππος, ο Ανακρέων,
ο Πρωταγόρας, ο Ανάξαρχος, ο Δημόκριτος, ο Εκαταίος και
πολλοί άλλοι αναγνωρίζονται μέχρι σήμερον ως πρωτοπόροι της
φιλοσοφίας και τα έργα των διδάσκονται εις όλο τον κόσμο.
Το 376 π.Χ. τα Άβδηρα κατεστράφησαν και πάλιν από τους
βαρβάρους και έκτοτε περιέπεσε ολόκληρος η περιοχή εις
αφάνεια, κυρίως διότι κατέστη τμήμα μεγάλων πολιτικών ενώσεων
και Κρατών, ως ήσαν το Κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο και, τέλος, η Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Κατά την διάρκεια του Βυζαντίου η Ξάνθη πλέον,
απετέλεσε σπουδαίο προμαχώνα της Κωνσταντινουπόλεως, της
Πρωτευούσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλά και της Θράκης.
Οι επιδρομείς, είτε προήρχοντο από βορρά, είτε από την θάλασσα,
έπρεπε να περάσουν δια της Θράκης, δια να βαδίσουν προς την
Κωνσταντινούπολη, ή, τουλάχιστον δεν μπορούσαν να αγνοήσουν
την Θράκη εις τα νώτα των.
Η σημερινή Ξάνθη ανεδείχθη και πάλιν εις την Ιστορία κατά τα
τέλη του 18ου αιώνα. Πρόκειται για μία πόλη εις τις όχθες του
ποταμού Κόσυνθου, η οποία απέκτησε γρήγορα φήμη και πλούτο
χάρις της εργατικότητας των κατοίκων και της διεθνώς άριστης
ποιότητας των καπνών της, ως ένα από τα πρώτα σε προηγούμενες
εποχές εξαγωγικά προϊόντα της Εθνικής Οικονομίας. Συγχρόνως
η Ξάνθη έγινε αντικείμενο φυλετικού ανταγωνισμού Ελλήνων
και Βουλγάρων. Η περίοδος αυτή υπήρξε πολύ σκληρή για την
Ξάνθη μας και για ολόκληρη την Θράκη. Το ελληνικό στοιχείο της
περιοχής μας υπέστη διώξεις και αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους.
Αντιστάθηκε όμως και τελικώς πέτυχε την ένωση της Θράκης με
την Μητέρα Ελλάδα. Μόλις δύο χρόνια αργότερα έγινε αποδέκτης
μεγάλου αριθμού προσφύγων από την Μικρά Ασία και τον Πόντο, οι
οποίοι και αυτοί με την εργατικότητά τους συνέβαλαν σημαντικά εις
την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Καίτοι όλη η περιοχή της Βορειοανατολικής Ελλάδος επί δεκαετίες
είχε παραμεληθεί και εγκαταλειφθεί τελείως από το Κράτος των
Αθηνών, η συνεισφορά της Ξάνθης και της Θράκης γενικότερα
εις την Εθνική Οικονομία παρέμεινε σημαντική. Το εξαγωγικό
της εμπόριο πριν την σημερινή κρίση ήταν ανεπτυγμένο, αν και
μέχρι τώρα περιορίζεται, κυρίως, εις τα αγροτικά προϊόντα. Πρέπει
όμως να παραδεχθούμε, ότι έχουν δοθεί σημαντικά ποσά για
την βιομηχανική ανάπτυξη και της Ξάνθης αλλά και της Θράκης
γενικότερα. Δυστυχώς το Κράτος των Αθηνών φρόντισε να τα
δώσει σε «ημέτερους» του Αθηναϊκού Κατεστημένου, οι οποίοι
φρόντισαν από τα διατεθέντα μέσα π.χ. δάνεια να γίνουν και βίλες
και καταθέσεις εις την Ελβετία. Είναι τα εις την δεκαετία του ΄80
αποκαλούμενα εκατοντάδες θαλασσοδάνεια με τα γιαπιά, δηλαδή
τα μισοτελειωμένα και εγκαταλειμμένα εργοτάξια, νυν μνημεία της
από τότε ενορχηστρωμένης οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής
κατάρρευσης της Ελλάδος.
Παρά το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η Ξάνθη,
όπως και άλλες επαρχίες της Βορείου Ελλάδος, παραγκωνίζονται
και σήμερα από το Κέντρο. Η σοβαρότερη συνέπεια του
παραγκωνισμού αυτού είναι η σταδιακή μείωση, λόγω αποδημίας,
του γηγενούς πληθυσμού της Θράκης. Τούτο οφείλεται εις την
οικονομική απραξία του θρακικού διαμερίσματος. Αυτό αποτελεί
μεγάλη και επικίνδυνη παράλειψη του Κέντρου, διότι η Θράκη
έχει γίνει «πέρασμα» παντοειδών λαθρομεταναστών, οι οποίοι
αλλοιώνουν την εθνική σύνθεση του πληθυσμού της. Ουδείς
Θρακιώτης παραγνωρίζει το γεγονός, ότι τελευταία εντείνονται οι
δήθεν «αλυτρωτικές» τάσεις των διαφόρων γειτόνων. Το Κράτος
των Αθηνών κάνει μεγάλο λάθος αν υποτιμά τις τάσεις αυτές, ή αν
αναγνωρίζει ότι για την ούτως δημιουργημένη κατάσταση δεν έχει
ευθύνες. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, και θα επανέλθομε.
Εν όψει της καταστάσεως αυτής όλοι οι Θρακιώτες πρέπει να
ενώσουν τις δυνάμεις των και αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες
ολοκληρωτικής απεξάρτησης της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, της
Θρακικής Κοινωνίας από τα δεσμά του Κέντρου. Η Ξάνθη και η
Θράκη μας πρέπει να γίνουν το ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ μιας πανεθνικής
σταυροφορίας υπέρ της άμυνας της Περιφέρειας, την οποία τόσο
παραγνωρίζει το φαύλο Κράτος των Αθηνών, το οποίο επι δεκαετίες
γκρεμίζει την Ελλάδα. Ο αγώνας πρέπει να συσπειρώσει όλες τις
πολιτικές και πνευματικές δυνάμεις, ανεξαρτήτου κομματικής
τοποθετήσεως. Είναι αγώνας εθνικός και δημοκρατικός. Γνωρίζουμε
όλοι οι Θρακιώτες, ότι εις τον αγώνα αυτό θα συμπράξει και το
τμήμα της μουσουλμανικής μειονότητας που δεν είναι και δεν
πρέπει να είναι υποχείριο του Τουρκικού Προξενείου, το οποίον
επιδιώκει να μεταβάλει την Θράκη σε τουρκική Ανατολία, όπως
έγινε με το βόρειο τμήμα της Κύπρου, παρά τις αντιδράσεις των
Τουρκοκυπρίων. Αυτοί τώρα φυλακίζονται και διώκονται από τον
Μουσταφά Ακιντζί με την βοήθεια 40.000 Τούρκων στρατιωτών….!
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
(www.Γεώργιος Εμ.Δημητράκης.gr)
Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού-Ρεθύμνης)
και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την Ξάνθη.
Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις
το Πανεπιστήμιο της Βόννης και Πολιτιστική Κληρονομιά εις την
Αθήνα, και διετέλεσε επι 30ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη
την Ελληνική Επικράτεια.
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΤΣΙΚΗ

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Πριν λίγες ημέρες ήρθε και μας συνάντησε στο
μικρό χωριό Πλατάνια με τον γαμβρό του Ανδρέα,
ο φίλος και θερμός υποστηρικτής της εφημερίδας
μας ο Μιχάλης (Μάϊκ) Σαββής πολύ γνωστός
εστιάτορας επιχειρηματίας στο Πορτ Κοκουϊτλαμ,
Βανκούβερ, όπου κάθε Χριστούγεννα τάϊζε δωρεάν
τους φτωχούς και με την επιτυχή καλοκαιρινή
εορτή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, είχε γίνει
πασίγνωστος.
Χάρηκα πολύ που είδα τον Μάϊκ, είναι γνήσιος
Ροδίτης από μεγάλη οικογένεια. Στο Βανκούβερ
είχα γνωρίσει τον αδελφό του Μανώλη που ήταν
Δήμαρχος Νοτίου Ρόδου.
Δυο χιλιόμετρα από τα Πλατάνια, είναι ένα χωριό
της Ρόδου που λέγεται Ελεούσα πολύ γνωστό από
την Ιταλική κατοχή. Εκεί πήγαμε να γευματίσουμε
είναι πολύ δροσερό χωριό, και συνέχεια μιλούσαμε
για το Βανούβερ και γνωστούς φίλους. Ήταν μια
πολύ σύντομη συνάντηση διότι ήταν στο δρόμο για
να πάει να επισκεφθεί την αδερφή του Χιονούλα,
τον σύζυγό της Γιάννη, ανήψια και εξαδέλφια
στο χωριό Απολλακιά όπου και θα έμεινε μερικές
ημέρες.

AΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Την Κυριακή βράδι της 29ης Σεπτεμβρίου
2019, στο χωριό Απόλλωνα Ρόδου έγινε
μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τον
Υποπύραγο Θωμά Δάσσιο όπου υπηρέτησε
για πέντε χρόνια στο Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο στο χωριό Απόλλωνα Ρόδου και
μετατέθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Ο Θωμάς Δάσσιος έχει πτυχίο Φιλοσοφικής
Σχολής (Ιστορίας και αρχαιολογίας)
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και όπως και άλλοι
απόφοιτοι Πανεπιστημίου μη βρίσκοντας
εργασία στο πτυχίο του μπήκε στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία και σήμερα με
το βαθμό Υποπύραγος που υπηρέτησε ως
Ο κ. Θωμάς Δάσσιος
προϊστάμενος Π.Κ. Απολλώνων Ρόδου
Υποπύραγος
φεύγει διότι μετατέθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Στη μέση ο Μιχάλης (Μάϊκ) Σαββής και αριστερά

ο γαμβρός του Ανδρέας Παπανδρέου στα Πλατάνια
Χαιρετώντας τους υποσχέθηκα να τον
επισκεφθούμε σύντομα και να γνωρίσουμε τους
συγγενείς του. Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου
πρωϊνές ώρες πήραμε την απόφαση να επισκεφθούμε τον Μάϊκ Σαββή στο χωριό Απολλακιά. Η
Απολλακιά είναι ένα μικρό χωριό της Ρόδο, που βρίσκεται κοντά στη Λίνδο και σε απόσταση 92
χιλιόμετρα από την πόλη Ρόδου. Εκεί συναντάς μία πανέμορφη λίμνη, που σχηματίζει έναν υγρότοπο
και μαζεύει άγρια πτηνά. Της Απολλακιάς τα καρπόυζια φημίζονται πολύ για την γεύση τους στη Ρόδο.
Για να φθ’ασουμε όμως εκεί θα περνάγαμε και από άλλα τρία όμορφα χωριά, με πολλά ελαιόδενδρα και
πεύκα.

Προχθές λοιπόν ξεκινήσαμε τις
πρωϊνές ώρες και ακολουθώντας
την ανηφορική διαδρομή που
πηγαίνει στο χωριό Απόλλωνα
και βρίσκεται νοτιοανατολικά
του λόφου του Προφήτου Ηλία.

Ο Μιχάλης Σαββής με την αδερφή του Χιονούλα στο χωριό
Απολλακιά, στο εστιατόριο του Μανώλη Περούλη
Χάλκης να καμαρώνει που το αγγαλιάζει το Αιγαίον Πέλαγος.

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 λοιπόν, που διοργανώθηκε η
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του απένειμαν μία τιμητική πλακέτα
όλοι οι συνάδελφοι του Π.Κ. Απολλώνων και μία όλοι οι φορείς
του χωριού μαζί (Κοινότητα, Αθλητικός Σύλλογος, Πολιτιστικός
Σύλλογος, Εκλησησιαστική Επιτροπή και Σύλλογος Γονέων και
κηδεμόνων το Σχολείου).
Σε μια σύντομη συνάντηση που είχα με τον Υποπύραγο κ. Θωμά
Δάσσιο και τον ρώτησα γιατί είχε τόσο αγαπηθεί όχι μόνο από τους
συναδέλφους του, αλλά και απ’ όλο το χωριό, μου είπε:
«Όλα αυτά οφείλονται γιατί υπηρεσιακά δουλέψαμε σωστά, χωρίς
άστοχες κινήσεις, χωρίς να κουραστεί άσκοπα το προσωπικό, όπως
γινόταν άλλα χρόνια. Έδωσα Σεβασμό και πήρα Σεβασμό από
όλους, όντας ο μακροβιότερος Προιστάμενος στο Κλιμάκιο.
Εκτός αυτού αγωνίστηκα στην ποδοσφαιρική ομάδα του Απόλλων
Απολλώνων 5 χρόνια. Μάλιστα πέρυσι αναδείχτηκα πρώτος σκόρερ
στην Γ’ κατηγορία της Δωδεκανήσου.
Επίσης για 2 χρόνια ήμουν προπονητής στην Ακαδημία
του Απόλλων Απολλώνων.»
Βλέπετε μερικές φωτογραφίες:

Εδώ σταματίσαμε να βάλουμε
βενζίνη και συνεχίσανε την
δαντελωτή διαδρομή, περάσαμε
από το χωριό Έμπωνα που
βρίσκεται στους πρόποδες
του Ατταβύρου που είναι το
ψηλότερο βουνό της Ρόδου. Το
χωριό Έμπωβα είναι γνωστό
για το κρασί και τη Σούμα
(Τσίπορο) έχει πολλά αμπέλια.
Συνεχίζοντας, ο δρόμος άρχισε
να γίνεται ανηφορικός με πολλές
στροφές, σε μια μικρή ευθεία του
δρόμου και πρίν φθάσουμε στο
χωριό Σιάνα σταματήσαμε σε
ένα τουριστικό μικρό περίπτερο
να απολαύσουμε το απέραντο
όμορφο βαθύ γαλάζιο χρώμα του
Αιγαίου και το μικρό νησί της

Περνώντας το χωριό Σιάνα που φημίζεται για το μέλι είχαν έρθει δυο λεωφορεία με τουρίστες που
γύριζαν τα μαγαζιά που υπήρχαν στον κεντρικό δρόμο. Βγαίνοντας από το χωριό Σάϊνα πήραμε τον
κατηφορικό δρόμο για το χωριό Μονόλιθος, λίγα χιλιόμερα πριν μπούμε στο χωριό Μονόλιθος, είδαμε
την ταμπέλα που έγραφε Απολλακιά και στρίψαμε αριστερά. Η διαδρομή μέχρι το χωριό Απολλακιά
ήταν φανταστική, η μικρή απογοήτευσει ήταν όταν πλησιάσαμε στο χωριό Απολλακιά και είδαμε την
μεγάλη καταστροφή στο πράσινο που έγινε από την μεγάλη πυρκαγιά πριν από λίγα χρόνια. Μπαίνοντας
στην αρχή του χωριού ήταν και το εστιατόριο του ανηψιού του Μάϊκ Σαββή, όπου σταθμεύσαμε. Εκεί
μας καλοδέχτηκε ο Μάϊκ Σαββής, ο γαμβρός του Γιάννης Περούλης και ο ανηψιός του Μανώλης
Περούλης. Με τον ΜάΪκ που ήταν χαρούμενος και ευτυχισμένος που ήταν στο χωριό του μετά οκτώ
χρόνια πήγαμε να φωτογραφίσουμε το όμορφο παραδοσιακό σπίτι της αδελφής του Χιονούλας και
επιστρέψαμε όλοι μαζί στο εστιατόριο.

Η Γιαγιά Γιωργιούλα από την Αρχίπολη Ρόδου

Εκεί γνωρίσαμε και μια πρώτη
εξαδέλφη του Μάϊκ με τον
συζυγό της που ζούν στο
Βέλγιο και άλλους συγγενείς
και εγγόνια του. Είχε πιά καλά
μεσημεριάση και ο Μάϊκ
Σαββής είπε να καθήσουμε για
φαγητό σε λίγο θα ερχότανε
από τη Ρόδο και ο αδελφός του
Μανώλης πρώην Δήμαρχος της
Νοτίου Ρόδου. Σε ένα άλλο
τραπέζι είχαν καθίσει περίπου 10
άτομα που μας είπε ο γαμβρός
του Μάϊκ ο Γιάννης Περούλης
ήταν κυνηγοί και φέρανε να τους
μαγειρέψουν Πέρδικες. Σε λίγο
η ιδιοκτήτρια άρχισε να στρώνει
το τραπέζι και σε λίγο άρχισαν
το σερβίρισμα, ο αδερφός του
ο Μανώλης τηλεφώνησε ότι σε
λίγη ώρα θα είναι κοντά μας,
όπως και έγινε. Καθήσαμε παρέα Στο χωριό του Μιχάλη Σαββή παρέα με τον Μιχάλη, τον γαμβρό
όλοι μαζί τρώγαμε και έλεγαν
του και την κομπάρα του
ιστορίες από τα παλιά χρόνια
και γελούσαμε. Ο γαμβρός του Μάϊκ πήγε στο τραπέζι των κυνηγών και του έδωσαν μερικούς μεζέδες
Πέρδικας Είχε έρθει και ο Μανώλης που περιμέναμε, τον ρώτησα αν θα ξανακατέβει στην πολιτική
ζωή και μου είπε ότι σε λίγα χρόνια που θα βγεί στην σύνταξη θα το σκεφθεί. Κουβέντα στην κουβέντα
η ώρα είχε φθάσει στις τρείς το απόγευμα, ευχαριστήσαμε και χαιρετίσαμε όλους και τους κυνηγούς και
τους καλέσαμε να έρθουν και πάλι στα Πλατάνια πριν φύγουμε.

Το χωριό της Αρχίπολης βρίσκεται 33χλμ από την πόλη της Ρόδου.
Πρόκειται για ένα μικρό, φιλόξενο χωριό με πλούσιο φυσικό
περιβάλλον, που αποτελείται από βουνά και κοιλάδες

Πολλά ευχαριστώ στην αδερφή του Μάϊκ Σαββλη την Χιονούλα για το ωραίο χωριάτικο ψωμί που μας
δώρησε και σε όλους που γνωρίσαμε για την φιλοξενία τους Τέλος ξεκινήσαμε για να γυρίσουμε στο
χωριό Πλατάνια και στην επιστροφή κάναμε περίπου μια ώρα και 40 λεπτά.

Η γιαγιά Γιωργιούλα γεννήθηκε το 1926 και σήμερα 94 χρόνων μας
έδωσε όλες στις παραπάνω ερωτήσεις απαντήσεις στη συζήτηση
που είχα μαζί της απολαμβάνοντας το θερμό Φθινόπωρο Οκτώβριο
στην αυλή της. Περάσαμε δύσκολα χρόνια, ότι τρώγαμε ήταν όλα

Κώστας Καρατσίκης

Στην Αρχίπολη την προσοχή του επισκέπτη προσελκύει ο ναός του
Αγίου Νεκταρίου και η πηγή στη ενός πελώριου γεροπλατάνου.
Αξιόλογη είναι επίσης και η πέτρινη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
με το ωραίο καμπαναριό ηλικίας 200 χρονών
η Αρχίπολη πήρε το όνομά της από κάποιο βασιλόπουλο που
λεγόταν Αρχέπολης, ο οποίος ήρθε από την Κρήτη και επέλεξε να
μείνει στην περιοχή για να αναρρώσει από μια σοβαρή ασθένεια.
Σ’ αυτό το χωριό έτυχε να γνωρίσω προσωπικά την γιαγιά
Γιωργιούλα που είναι 94 χρόνων και είναι όλο ζωντάνια και
έχει μνήμη 24 χρόνων. Την ημέρα που πήγα να της βγάλω μια
φωτογραφία την βρήκα έξω στην αυλή του σπιτιού της να την
κουρεύει η εγγόνα της.
Χάρικε που με είδε και θυμήθηκε το όνομά μου. Τελειώνοντας το
χτένισμα πήγε μέσα να βάλει το μαντήλι της και αφού κατευόδωσε
την εγγονή της ήρθε και καθήσαμε στο τραπεζάκι και άρχισε να
μου λέει λίγα από την ζωή της. Η γιγαγιά Γιωργιούλα είναι μια
εγκυκλοπαίδεια του χωριού, που είναι ένας πραγματικός θυσαυρός
που χάνεται από κάθε χωριό από την αδιαφορία τη δική μας που
η πολυάσχολη σημερινή ζωή, ο μοντερνισμός, το καθημερινό
άγχος που μας κυριεύει, δεν μένει χρόνος να καθήσουμε ήρεμα να
ακούσουμε τα άτομα αυτά και να τα ρωτήσουμε πώς πέρασαν.
Αν ήταν η ζωή τους εύκολη, αν βρήκαν εμπόδια στη ζωή τους, αν
καυγαδιάζαν, και αν είχαν αγάπη.

(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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«Βόμβα» Τραμπ: Είπε «όχι» «Φυλακίστε τους!» - Τεταμένο το κλίμα
σε επίσημη διμερή συνάντηση στο συνέδριο των Τόρις
με Ερντογάν
Τρίτη 01/10/2019

23.9.2019 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB
Απογοήτευση επικρατεί στην τουρκική αποστολή που έχει μεταβεί
στις ΗΠΑ για την 74η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς –όπως
φαίνεται- ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να δει επισήμως τον Τούρκο
πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.
Σε ένα… γεύμα ελπίζει πλέον ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να
συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να του εκθέσει τις τουρκικές
θέσεις για μία σειρά από ζητήματα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος
και το επιτελείο του δεν επιθυμούν επίσημη διμερή συνάντηση με
τον Τούρκο πρόεδρο, όπως διέρρευσε τουλάχιστον σήμερα ο πολύ
γνωστός και έγκριτος Τούρκος δημοσιογράφος και συγγραφέας
Μουράτ Γετκίν.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τούρκος δημοσιογράφος,
που οι πηγές του σπάνια διαψεύδονται, «όταν χθες το βράδυ
διαφάνηκε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα είναι ανάμεσα στους ηγέτες
που θα δει επισήμως ο Αμερικανός πρόεδρος στο πλαίσιο της
Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, μόνη ελπίδα για συνάντηση με τον
Ντόναλντ Τραμπ του απέμεινε ένα γεύμα που θα παρατεθεί στις 25
Σεπτεμβρίου από το Τουρκο-Αμερικανικό Συμβούλιο».
Το τηλεφώνημα που έγινε χθες βράδυ μεταξύ Ερντογάν-Τραμπ
προκάλεσε αρκετές απορίες, όταν σε λίγες ώρες/ημέρες –όπως
τουλάχιστον διατυμπάνιζε η Άγκυρα- ο Τούρκος πρόεδρος θα
συναντούσε τον Αμερικανό πρόεδρο για να ανοίξουν όλη τη
«βεντάλια» των θεμάτων, από Συρία και εξοπλιστικά μέχρι ανατ.
Μεσόγειο. Το ερώτημα λοιπόν που δημιουργήθηκε εύλογο. «Γιατί
έγινε αυτό το τηλεφώνημα ενόψει συνάντησης και τί ειπώθηκε
άραγε;». Η απορία δεν άργησε να λυθεί. Λίγες ώρες μετά τη
συνάντηση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ
με τον Τούρκο πρόεδρο, για να μεταφέρει μήνυμα του Ντόναλντ
Τραμπ για τους S-400 και τα F-35, ήρθε και ένα τηλεφώνημα
μεταξύ των δύο προέδρων για να ενημερώσει –όπως φάνηκε εκ του
αποτελέσματος- ο Ντόναλντ Τραμπ γιατί δεν μπορεί να συναντήσει
–επισήμως τουλάχιστον- το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όλες οι ελπίδες στο «Cipriani»
Οι λεπτομέρειες αναφέρουν ότι οι δύο ηγέτες πρόκειται να
συναντηθούν αλλά ανεπισήμως και για ένα μισάωρο το πολύ –όπως
τονίζεται- πριν από το γεύμα του Τουρκο-Αμερικανικού Συμβουλίου
στο εστιατόριο «Cipriani» στη Νέα Υόρκη.
Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας για μία επίσημη
συνάντηση, ο Τραμπ δέχτηκε μόνο να τον συναντήσει στο
εστιατόριο «Cipriani» για μισή ώρα. Κι αφού τα πουν, χωρίς την
παρουσία δημοσιογράφων, στη συνέχεια θα εισέλθουν και οι δύο
στην κύρια αίθουσα του εστιατορίου με τους προσκεκλημένους,
όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αφού απευθύνει ένα μικρό λογύδριο, θα
αποχωρήσει χωρίς να συμμετάσχει στο φαγητό, επειδή έχει μία άλλη
πολύ σημαντικότερη υποχρέωση. Να συμμετάσχει σε ένα μεγάλο
γεύμα δωρητών για την προεκλογική του εκστρατεία το 2020.
Το ίδιο βράδυ ωστόσο ο γαμπρός του Τραμπ και ειδικός
απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή, Τζάρεντ Κούσνερ, θα
συμμετάσχει σε δείπνο που διοργανώνει το φόρουμ Νταβός και
στο οποίο –σύμφωνα με πληροφορίες- θα είναι προσκεκλημένος
και ο γαμπρός του Ερντογάν και υπουργός Οικονομικών, Μπεράτ
Αλμπαϊράκ.
Δεν αποκλείεται λοιπόν και αυτό το δείπνο να αξιοποιηθεί προς την
κατεύθυνση της λεγόμενης «διπλωματίας των γαμπρών».
Τα μηνύματα Γκράχαμ προς Ερντογάν για F-35 και ζώνη ασφαλείας
Μετά τη συνάντηση Γκράχαμ και Τούρκου προέδρου χθες το
βράδυ στη Νέα Υόρκη, τα μέσα ενημέρωσης σε ΗΠΑ και Τουρκία
επικεντρώθηκαν μόνο στο πρώτο μήνυμα που έδωσε
ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Αν
δεν λειτουργήσεις τους S-400, τότε μπορεί να σου δώσουμε τα
μαχητικά F-35».
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μουράτ Γετκίν, ο Γκράχαμ έδωσε κι
ένα άλλο μήνυμα στον Ερντογάν. Σχεδόν υπαινίχθηκε ότι είναι
δύσκολο γι ‘αυτούς να θυσιάσουν τους Κούρδους της Συρίας
για την περιβόητη ζώνη ασφαλείας που θέλει να δημιουργήσει η
Τουρκία, γιατί κάτι τέτοιο θα κάνει ακόμη πιο επιθετικό τον ISIS
και τους τζιχαντιστές. Φέρεται μάλιστα να του είπε ότι «η σχέση
σας με τη Ρωσία δεν μας ενοχλεί και τόσο, τηρουμένων βέβαια των
αναλογιών».
Ο Μουράτ Γετκίν εκτιμά ότι ο Γκράχαμ δεν είναι ένα τυχαίο
πρόσωπο για τις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις (σημειώνεται ότι ήταν
αυτός που κίνησε τα νήματα για την απελευθέρωση του Αμερικανού
πάστορα, Άντριου Μπράνσον) και το γεγονός ότι ζήτησε να δει τον
Ερντογάν πριν από μία πιθανή συνάντηση με τον Τραμπ ήταν για να
εξετάσει ενδεχομένως τους λόγους για το αν θα πρέπει να υπάρξει
συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων στη Νέα Υόρκη.
Στη συνέχεια ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής ενημέρωσε τον
Αμερικανό πρόεδρο, ακολούθησε το τηλεφώνημα με τον Ερντογάν
και εν τέλει αποφασίστηκε συνάντηση… στο πόδι και ανεπίσημη σε
ένα εστιατόριο. Ανεπίσημη, ξε-ανεπίσημη και ανάλογα με το πόσο
«πεινάνε» οι δύο πρόεδροι για λύσεις, το γεύμα αυτό μπορεί να
αποδειχθεί ιδιαιτέρως… γευστικό και ενδιαφέρον!
Πηγή: Philenews

«Φυλακίστε τους!»: στο ετήσιο
συνέδριο των Βρετανών
συντηρητικών, οι σύνεδροι
επιτέθηκαν με μανία κατά των
21 μετριοπαθών βουλευτών
που συνέδραμαν την βρετανική
αντιπολίτευση αντιτασσόμενοι
στην στρατηγική του Μπόρις
Τζόνσον για το Brexit, σε μία
ένδειξη του μεγάλου ρήγματος
που υπάρχει στους κόλπους των
Τόρις για το θέμα της εξόδου του
Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το «σφάλμα» τους; Ψήφισαν με
την αντιπολίτευση τον νόμο που
υποχρεώνει τον πρωθυπουργό να
ζητήσει από τις Βρυξέλλες τρίμηνη
αναβολή του Brexit εάν δεν υπάρξει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου συμφωνία διαζυγίου, ώστε να αποφευχθεί
η πτώση χωρίς αλεξίπτωτο με τις χαώδεις επιπτώσεις της για την βρετανική οικονομία.
«Ενήργησαν κατά του εθνικού συμφέροντος», δήλωσε ο βουλευτής Στιβ Μπέικερ, Brexiter ψυχή τε και
σώματι, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου του Μάντσεστερ, από το
οποίο απουσιάζουν πολλοί διαπρεπείς μετριοπαθείς Τόρις.
Οι δηλώσεις του ερέθισαν τους παρευρισκόμενους: «Φυλακίστε τους!», κραύγαζαν, ενώ εκείνος
τους καλούσε να ηρεμήσουν, φροντίζοντας παράλληλα να πει ότι η ψήφιση του νόμου αυτού από
το βρετανικό κοινοβούλιο «έπληξε την διαπραγματευτική θέση του Λονδίνου» με αποτέλεσμα «η
Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι πλέον διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις».
Πηγή:kontranews.gr

Εκβιάζει με το πετρέλαιο ο διάδοχος της Σ. Αραβίας
01.10.2019

Ζήτησε διεθνή συμμαχία κατά του Ιράν, αλλιώς προέβλεψε άνοδο
των τιμών σε αδιανόητα υψηλά επίπεδα
Aπειλητικός και δυσοίωνος
εμφανίστηκε ο πρίγκιπας
διάδοχος της Σαουδικής
Αραβίας Μοχάμεντ μπιν
Σαλμάν, κατά τη διάρκεια
τηλεοπτικής συνέντευξης,
προειδοποιώντας ότι οι τιμές
του πετρελαίου ενδέχεται
να αυξηθούν αλματωδώς σε
«αδιανόητα υψηλά επίπεδα»,
εφόσον ο κόσμος δεν ενωθεί
για την αποτροπή του Ιράν,
τονίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος
θα προτιμούσε μια πολιτική,
παρά μια στρατιωτική λύση.
«Εάν ο κόσμος δεν αναλάβει σθεναρή και αταλάντευτη δράση για την αποτροπή του Ιράν,
θα δούμε περαιτέρω κλιμακώσεις που θα απειλήσουν παγκόσμια συμφέροντα» υποστήριξε ο
Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος.
«Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο θα αντιμετωπίσει προβλήματα και οι τιμές του πετρελαίου θα
αυξηθούν αλματωδώς σε αδιανόητα υψηλά επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί στη διάρκεια της
ζωής μας» προειδοποίησε ο Μπιν Σαλμάν στη συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοφιλή
εκπομπή «60 Minutes» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.
Η εκπομπή μαγνητοσκοπήθηκε πριν από μία εβδομάδα και μεταδόθηκε την Κυριακή.
Μεταξύ άλλων, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δήλωσε πως συμφωνεί με την άποψη του υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της 14ης
Σεπτεμβρίου, που προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο μεγαλύτερο διυλιστήριο του κόσμου και
μείωσαν τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο κατά 5%, αποτελούσαν «πολεμική» ενέργεια.
Όπως ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έτσι και ο πρίγκιπας διάδοχος κατηγόρησε
το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι θέλει μια ειρηνική διευθέτηση. Σύμφωνα με τον
Μπιν Σαλμάν, η παγκόσμια οικονομία θα διέτρεχε τεράστιο κίνδυνο να καταρρεύσει στην
περίπτωση που ξεσπούσε πόλεμος μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν.
Επιβεβαίωση
Τη θέληση του Βασιλείου του Κόλπου για ειρηνική διευθέτηση της κρίσης φαίνεται να
επιβεβαιώνει έμμεσα και ο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Αλί Ραμπιεΐ, ο οποίος
δήλωσε χθες ότι η Σαουδική Αραβία έχει στείλει μηνύματα στον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί
μέσω των ηγετών άλλων χωρών.
«Μηνύματα από τους Σαουδάραβες παρουσιάστηκαν στον Χασάν Ροχανί από ηγέτες κάποιων
χωρών» επισήμανε ο Ραμπιεΐ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ILNA. «Αν οι Σαουδάραβες
ακολουθούν πραγματικά μια αλλαγή στάσης, το Ιράν το χαιρετίζει» πρόσθεσε.
Πηγή: Δημοκρατία

Centre-Left Scuffle: Conservatives
maintain lead as Liberals struggle
to lock in vacillating progressives
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Window on Greek Olive Oil World Celebrates 3rd Anniversary
Greece produces the 3rd largest quantity of olive oil in the
world.

CPC leads by 7 points as Liberals stand still; NDP emerges as 2nd choice
among uncommitted voters
October 1, 2019 – An inability so far in this 43rd election campaign for the incumbent Liberal Party to lock in left of centre voters is giving the Conservatives the
widest lead they have seen since the writs were drawn September 11th.
The latest public opinion poll from the non-profit Angus Reid Institute shows the
CPC seven points ahead of Justin Trudeau’s party (37% to 30%). But digging
deeper beyond these topline findings reveals the Prime Minister’s biggest headache
is less likely to be Andrew Scheer than Elizabeth May, Jagmeet Singh and YvesFrançois Blanchett.
In a week that witnessed
climate strikes across the
country, the three leaders representing the most
significant threats to the
Liberal vote have had plenty of ammunition to play
to environmental purists
and attack Trudeau on his
environmental record.
Still, voter uncertainty,
especially among identified
NDP and Green offers continuing – if not frustrating – flashes of hope for the party seeking re-election. The
Liberals could win back progressive voters, especially outside Quebec. But they
remain stymied in attempts to turn this jelly-like base into a more solid mould.

More than 100 homes for residents on low and
moderate incomes secured at Arbutus Centre
City selects YWCA as non-profit operator of new housing development
City of Vancouver September 30, 2019
Construction is underway on Vancouver’s west side for 125 new affordable homes – including 26
rented at shelter rate - which are being developed as part of the new Arbutus Centre at 4188 Yew
Street.
Developed through the City’s inclusionary zoning policy, which provides social housing to the City
as a Community Amenity Contribution (CAC) from the developer, the new homes wouldn’t be possible without the involvement of local non-profit organizations.
The City has selected YWCA Metro Vancouver, with the Association of Neighbourhood Houses of
British Columbia (ANHBC) and Tikva Housing, to manage the building. The organizations bring
strong neighbourhood connections and considerable experience in serving the needs of a diverse
range of individuals and households in Vancouver.
“Thanks to Vancouver’s inclusionary zoning policy, hundreds of our neighbours will soon be moving into new, safe, and warm homes,” said Mayor Kennedy Stewart. “With so many people struggling to stay in our city, partnerships with local non-profits are needed now more than ever to deliver
the homes we need so Vancouver works for everyone – including those on lower and moderate
incomes.”
“YWCA Metro Vancouver is delighted to expand our housing services to single mothers and their
children on the west side, and work with our partners to improve accessibility and affordability for
other Vancouver residents,” said Deb Bryant, CEO, YWCA Metro Vancouver. “The YWCA will
provide safe, affordable housing, along with access to a range of YWCA services, to support single
mothers on their journey to personal and economic independence. We are grateful to the City of
Vancouver for the opportunity, and to ANHBC and Tikva Housing for this innovative partnership.
We look forward to working with them to build a strong, diverse housing community at Arbutus
Centre.”
The new homes will be set at a mix of rents, including:
•
26 shelter rate units
o
Studio units will be allocated to people who are ready to transition out of supportive housing. Ten of these will be part of Supporting Tenants, Enabling Pathways (STEP) - the first program
in the province to assist individuals who are ready to move towards self-sufficiency.
o
Family units will be allocated to women-led families
•
43 units rented at rates affordable to people who earn up to BC Housing’s Housing Income
Limits (HILs)
•
56 lower-end-of-market units with rents approximately 10 per cent below market rate
Along with the new homes, the development will have indoor and outdoor amenity spaces, including a shared children’s play area, and an urban agriculture area on the rooftop.
As part of the rezoning, the entire building is secured as rental housing for its lifetime. The new
Arbutus Centre Neighbourhood House was also secured as a CAC through the rezoning of the site,
and will be delivered to the City in a future phase of development.

This small country has about 157,000,000 olive trees owned
by 600,000 families, plus 2,000 olive mills. Yet it has just one
wide-ranging English-language website focused on its olive oil
and the people who create it--Greek Liquid Gold: Authentic
Extra Virgin Olive Oil (greekliquidgold.com).
Olive oil has been central to Greek life since ancient times, crucial to its cuisine, culture, and economy. Homer called it a liquid
gold, and the mythical goddess Athena provided ancient Athenians with the first olive tree, thus becoming the namesake of
their city. Today, olive oil remains essential to the Mediterranean
diet lauded as the “Best Diet Overall” by US News and World
Report. However, even a few years ago, it was very difficult for
non-Greek consumers to find out about the people working in
the Greek olive oil sector and the excellent extra virgin olive oil
(EVOO) they produce.
In August 2016, that changed: greekliquidgold.com was
launched by Lisa Radinovsky, an American professor of English
who had been living in Crete with her Greek husband for 13
years, learning and writing about the Greek olive oil sector for
1 ½. She decided it was time to share the intriguing facts and
stories she had encountered: evidence that olive oil can help fight
cancer, heart disease, inflammation, and dementia; a new type of
olive oil competition in ancient Olympia focused on such impressive health benefits; ways to taste and use olive oil; a ship captain
who gave up his vessel to return to his family olive groves; and
much more.
Now, greekliquidgold.com has reached readers in 192 countries
worldwide. More than 200 original articles provide news, information, recipes, and agrotourism and food tourism suggestions,
offering something for everyone—cooks, foodies, tourists, and
curious consumers as well as olive oil aficionados. Greek Liquid
Gold articles republished by American, Australian, Greek, and
international publications include the stories of Greek teachers,
linguists, a lawyer, and others who turned to the olive oil business; Greeks’ responses to people who believe the best olive oil
comes from Italy or Spain; and a 510 euro bottle of olive oil from
an ancient olive tree.
On the island of Crete in Greece, home of that ancient olive tree,
greekliquidgold.com received an award from the Association of
Cretan Olive Municipalities for its promotion of the culture of
the olive and olive oil’s health benefits. Across the Atlantic, the
executive director of the North American Olive Oil Association,
Joseph R. Profaci, says “Greek Liquid Gold is one of my few
go-to sources for accurate news and information about olive
oil.” Profaci is one of the international olive oil industry experts
interviewed by Greek Liquid Gold, most recently regarding the
possibility of US tariffs on European olive oil.
Emmanouil Karpadakis, export manager at Terra Creta and
vice president of the Exporters’ Association of Crete, considers
Greek Liquid Gold “a great source of information about high
quality Greek extra virgin olive oil in English. With Greek Liquid Gold, more readers around the globe are able to understand
the special characteristics of Greek varieties, the particularities of the Greek olive oil sector, the wonderful Greek olive oil
brands that are available on the international market, and how
to best use a great Greek EVOO with different dishes to get the
most out of the Mediterranean diet.”
Maria Katsetos of Loutraki Oil Company recommends greekliquidgold.com as “the place to go to learn about the many facets of
olive oil and its production and the health benefits of this amazing liquid gold!” Evi Psounou Prodromou of Yanni’s Olive Grove
reports that the Greek Liquid Gold website and Facebook page
serve as her family’s “‘daily newspaper,’ because through them,
we read about everything new in the EVOO business.” For Prodromou, the website is also “like ‘an open window’ for all Greek
EVOO producers” to reach out all over the world “to share our
news and achievements with people who love EVOO.”
As a renaissance in Greek olive oil production begins to parallel
the resurgence that has already brought international attention
to Greek winemaking, greekliquidgold.com chronicles the international successes of increasing numbers of Greek producers
who invest in the education, innovation, technology, and painstaking effort required to make some of the world’s best extra
virgin olive oils. Greek Liquid Gold will continue to explore the
exciting new horizons opening up for Greek olive oil, connecting
its readers with the stories of the land and the people who cultivate olives in Greece.
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ΠΟΙΗΜΑ

Ανθρώπινα δικαιώματα και θρησκευτικές
ελευθερίες στο επίκεντρο της συνάντησης
Ελπιδοφόρου - Ερντογάν
26 Σεπτεμβρίου 2019

ΧΕΙΜΩΝΙΑΖΕΙ
Χειμωνιάζει στην καρδιά μου
Χειμωνιάζει στη ψυχή.
Χρόνια ήρθανε, περάσαν,
μου αφήσανε πληγή.
Τα λουλούδια βρήκαν κήπο.
Τα σπουργίτια μιαν αυλή
και τα σύννεφα χορεύουν
με τον άνεμο μαζί.
Μόνο εγώ στο ξεροβόρι.
Στο χαλάζι στη βροχή.
Ως το κόκκαλο βρεγμένη
με τη σκέψη στη φυγή.
Χειμωνιάζει κι αν θα αντέξω
ποιος να ξέρει να μου πει.
Τα δυο χέρια μου ζεσταίνω
με μια ανάσα μου καυτή.
Χειμωνιάζει στην καρδιά μου.
Χειμωνιάζει στη ψυχή.
Χρόνια ήρθανε, περάσαν,
μου αφήσανε πληγή.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Άρση ασυλίας
για Λοβέρδο
εισηγήθηκε
η Επιτροπή
Δεοντολογίας
efsyn.gr
		
Ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να
εισηγηθεί στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας του πρώην
υπουργού Υγείας και βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέα
Λοβέρδου, για την υπόθεση Novartis.
Η Ν.Δ. ψήφισε θετικά γιατί το ζήτησε ο ίδιος, ενώ με το ίδιο
σκεπτικό υπερψήφισε την άρση και το ΚΙΝΑΛ. Στη δήλωσή
του ο κ. Λοβέρδος είχε ζητήσει από τα μέλη της την ασυλία του
προκειμένου, όπως υποστήριξε, να αποκαλυφθούν οι σκευωροί και
μη μείνει καμία σκιά για την αθωότητά του.
«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, όπως ακριβώς είχα κάνει και
τον περασμένο Απρίλιο στην Ολομέλεια της Βουλής, γιατί δεν
ανέχομαι μύγα στο σπαθί μου και θα συντρίψω το “ρασπουτινικό”
παραδικαστικό κύκλωμα με τα μέσα που διαθέτει κάθε Έλληνας
και κάθε Ελληνίδα», υποστήριξε.
«Έχω ήδη μηνύσει τους επίορκους εισαγγελείς και τον ηθικό
αυτουργό, το γνωστό μέλος της προηγούμενης κυβέρνησης. Θέλω
να σημειώσετε πως όταν κατέθεσα τις εξηγήσεις μου δεν πρόβαλα
ένσταση αναρμοδιότητας, όπου το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο
θα ακολουθούσε τη σταθερή νομολογία των δικαστηρίων και θα
την έκανε αποδεκτή, αλλά λειτούργησα όπως όλοι οι Έλληνες και
όλες οι Ελληνίδες. Δηλαδή, δεν αξιοποίησα ούτε τη βουλευτική
μου ασυλία ούτε την υπουργική μου ιδιότητα» πρόσθεσε.
Τέλος, η Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ και της άρσης της ασυλίας
του βουλευτή της Ν.Δ., Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με ψήφους 7
έναντι 4 κατά, ο οποίος είχε μηνυθεί από τη ΜΚΟ «Παρατηρητήριο
Συμφωνιών Ελσίνκι» για ρατσιστικό σχόλιο.

Τη σημασία της προστασίας των
θρησκευτικών ελευθεριών και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, στον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, κατά τη διάρκεια
της συνάντησης που είχαν στο
περιθώριο των εργασιών της
γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.
Παρών στην συνάντηση ήταν και
ο συνεργάτης του κ. Ερντογάν,
Ομέρ Τσελίκ, πρώην υπουργός
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο
η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
σε καλό κλίμα, ενώ η συζήτηση
περιστράφηκε γύρω από τις
μειονοτικές κοινότητες στην
Ελλάδα και την Τουρκία. Επιπλέον, τέθηκαν επί τάπητος οι προοπτικές για την επαναλειτουργία
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και η αναγκαιότητα της αναστήλωσης του ορφανοτροφείου της
Πριγκήπου.
Τέλος, ο κ. Ελπιδοφόρος ενημέρωσε τον Τούρκο πρόεδρο για το έργο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με
τον κ. Ερντογάν να απευθύνει πρόσκληση στον Αρχιεπίσκοπο για να τον επισκεφτεί κατά την επόμενη
επίσκεψη του στην Τουρκία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έντι Ράμα σε Κυρ. Μητσοτάκη: Ίσως χρειαστούμε τη βοήθεια της Ελλάδας
λόγω του σεισμού
Δευτέρα 23/09/2019
Οι συνέπειες του ισχυρού
σεισμού που έπληξε την
Αλβανία, το Σάββατο, και το
ενδεχόμενο παροχής βοήθειας
από την Ελλάδα, βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συζήτησης που
είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
με τον Αλβανό Πρωθυπουργό,
Έντι Ράμα, κατά την έναρξη της
συνάντησής τους.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός
ρώτησε τον ομόλογό του πώς
είναι η κατάσταση στη Αλβανία
έπειτα από τον σεισμό και ο κ.
Ράμα απάντησε ότι είναι δύσκολη,
αλλά, ευτυχώς -όπως είπε- δεν υπήρξαν νεκροί.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ίσως χρειαστεί να προσφύγει στη βοήθεια της Ελλάδας, με τον Έλληνα
Πρωθυπουργό να απαντάει πως σε αυτή την περίπτωση η χώρα μας φυσικά θα βοηθήσει, σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η συνάντηση των δύο ηγετών έγινε στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.
Πηγή: kontranews.gr

Για δύο μήνες επιστράφηκε το διαβατήριο στον Μαρινάκη
efsyn.gr 08.09.2019

Με ανακοίνωση του υπουργού
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
διευκρινίζεται ότι πράγματι
δόθηκε για δύο μήνες πίσω
το διαβατήριο του υπόδικου
εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται
ότι αυτό γίνεται μόνο όταν
κάποιος αντιμετωπίζει
πρόβλημα με την υγεία του ή
με την υγεία ενός συγγενικού
του προσώπου. Θυμίζει δε
η ανακοίνωση ότι και το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
του Πειραιά είχε ταχτεί κατά της εισαγγελικής πρότασης για απαγόρευση εξόδου.
Σε κάθε περίπτωση, η κύρια ανάκριση για τον Β. Μαρινάκη και τους τρεις συνεργάτες του,
σχετικά με εμβάσματα που εμπλέκονται στην υπόθεση του NOOR ONE, είναι άγνωστο πότε
θα ολοκληρωθεί, ενώ οι διώξεις έχουν ασκηθεί το 2018.
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Η Γιαγιά Γιωργιούλα από την Αρχίπολη Ρόδου Κάτω από μισό ευρώ εισόδημα
(Συνέχεια από σελίδα 13)

δήλωσε στο Πόθεν Έσχες 2016
η Κωνσταντοπούλου
26.9.2019 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Κι όμως υπάρχει πολιτικός που
δήλωσε στο Πόθεν Έσχες σχεδόν
μηδενικό εισόδημα. Πρόκειται
για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
πρώην Πρόεδρο της Βουλής και
δικηγόρο. Μάλιστα το εισόδημα
της αυτό δεν έχει καμία σχέση
με του προηγούμενου έτους
2015, όπου δήλωσε το διόλου
ευκαταφρόνητο ποσό των 89.000
ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες
της δήλωσε για το 2016 μόλις 0,19
ευρώ εισόδημα από κάθε πηγή, ενώ την επόμενη χρονιά 0,10 ευρώ από μερίσματα και τόκους
και 2.815 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ... Με Βαρθολομαίο και μητρ. Ναθαναήλ!!!
Δύο κυρίες που μετάφεραν χρυσά αντικείμενα από το Σικάγο στον πατριάρχη, αξίας άνω του μισού
εκατ. δολ., ως απεσταλμένες του μητροπολίτη Ναθαναήλ (o οποίος τους έδωσε τις βαλίτσες),
συνελήφθηκαν στην Κων/πολη, πριν 2 εβδομάδες. Τα χρυσά, ήταν δώρο του μητροπολίτη στο
φιλοχρήματο αρπακτικό που υποδύεται τον πατριάρχη.
Η ΕΙΔΗΣΗ:

γνήσια, χωρίς φάρμακα, χωρίς ραντίσματα. Τα χρόνια της κατοχής
των Ιταλών αναγκαζόμαστε οι γυναίκες να κρίβουμε το σιτάρι στη
«γιάκα» (ήταν η θήκη που βάζανε τα μωρά στην πλάτη) και το
περνούσαν κρυφά από τον έλεγχο των Ιταλών, οι οποίοι στα θέρισμα
αφού έπαιρναν οι Ιταλοί το περισσότερο, άφηνα και λίγο για την
οικογένεια.
Θυμάται η γιαγια Γιωργιούλα, που ζύμωνε και με τη ζύμη σε μικρά
κομματάκια έκανε το κριθαράκι με τα χέρια της και μαγείρευε να
φάνε..
Δύσκολα χρόνια, αλλά δόξα να έχει ο Θεός και έκανε τον σταυρό
της η γιαγιά Γιωργιούλα, χωρίς να μην σταματά να μιλάει για τους
χωριανούς για την αγάπη που υπήρχε. Εσφαζε ένας, μας καλούσε
και πηγαίναμε και τρώγαμε
όλοι μαζί και γλεντούσαμε.
Σφάζαμε εμείς μαζευόμαστε
πάλι όλοι μαζί τρώγαμε,
πίναμε, ήταν όμορφα χρόνια.
Παντρεύτηκε 18 χρόνων
τον Κυριάκο Κυριαζή
Πάλλα από το κοντινό
χωριό Διμηλιά Ρόδου.
Αγαπήθήκαν, ήταν η πρώτης
τους αγάπη,ο Κυριάκος.ήταν
όμορφος ομολογεί η γιαγιά
Γιωργιούλα. Απέκτησαν 5
παιδιά αλλά τα δυο πέθαναν
σε πολύ μικρή ηλικία.
Σήμερα έχει δυο κόρες την
Παρασκευή και την Τζανέτα
και τον γιό της Τσαμπίκο
που τον έχω γνωρίσει και
είναι ένας εξαίρετος κύριος.
Η γιαγιά Γιωργιούλα έχει 8
εγγόνια και 15 δισέγγονα,
μένει μόνη της στο μικρό
σπιτάκι το οποίο μας έλεγε παλαιότερα είχαν τα ζώα και το έφκιαξαν
για να μένει, «εδώ μέσα όπως έλεγε η εγγόνα που την χτένιζε
θυμάται που πέρασε τα παιδικά της χρόνια.»
Μοναξιά δεν γνωρίζει, έχει τα παιδιά της και με όλους είναι
αγαπημένη, περνούν από την αυλή της και πάντα έχει επισκέψεις.
Μου είπε παλαιότερα ήταν τόσοι πολλοί στην αυλή της που νόμιζες
ότι ήταν καφενείο. Πέρασε και περνά όμορφα και με το χαμόγελο
πάντα στο πρόσωπό της.
Στη ζωή της πέρασε και καυγάδες και τσακωμούς, αλλά έβαζε
πάντα νερό στο κρασί της και περνούσαν και δεν κρατούσε κακία.
Έδωσε και δίνει αγάπη σε όλους,έχει πολύ καλή μνήμη για την
ηλικία της. Θυμάται τους πάντες και τα πάντα. Μιλάς μαζί της και
νομίζεις μιλάς με μια νέα γυναίκα.
Ο Θεός να της δίνει υγεία διότι τέτοιες γιαγιάδες τις χρειάζεται η
σημερινή μας κοινωνία για να μεταδώσαν και στις σημερινές νεαρές
και μανάδες τι σημαίνει σεβασμός, αγάπη και αλληλεγγύη.
Κώστας Καρατσίκης

“...Mrs. Kathy G. and Mrs. Eva K., were detained by Turkish officials at the airport in Istanbul, Turkey
for over 7 hours a couple weeks ago for having inaccurate documentation for the 150 pairs of gold plated
cuff links (300 total) in each of their suitcases. Each suitcase was given to them by Metropolitan Nathanael of Chicago!
Metropolitan Nathanael had asked each woman to bring the suitcase to Turkey for him. The Metropolitan
of Chicago was serving his last meeting on the Holy and Sacred Patriarchal Synod during the last few
days of August 2019, and the Metropolitan wanted to offer these cuff links to the Ecumenical Patriarch.
It is not certain where Metropolitan Nathanael received the cuff links or how they were purchased or for
how much. It was stated that the customs form indicated that the goods had a retail value of over half
million dollars.
Both ladies were fined by the Turkish officials and were given a summons for a hearing date to review
the case...”
Πηγή:kalami.us

ΜέΡΑ25: «Εκκωφαντική σιγή»
του πρωθυπουργού για
τις Πρέσπες
efsyn.gr 08.09.2019
Σε τρεις άξονες κινείται η κριτική του
ΜέΡΑ25 μετά τη συνέντευξη Τύπου
του Κυριάκου Μητσοτάκη στη
Θεσσαλονίκη. Βολές για οικονομία,
περιβάλλον και Πρέσπες από το
κόμμα της αντιπολίτευσης.
Το ΜέΡΑ25 μιλά για «εκκωφαντική
σιγή» σχετικά με τη Συμφωνία των
Πρεσπών, «περιβαλλοντοκτόνα
σχέδια για τις Σκουριές» και
«εξαπάτηση των πολιτών που
συνεχίζεται», σχολιάζοντας την
παρουσία του πρωθυπουργού στην
84η ΔΕΘ.
«Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε
πως τα περιθώρια κινήσεων που
του επιτρέπουν οι δανειστές είναι
εξαιρετικά περιορισμένα - το μόνο
μέτρο που έχει κάποιο ειδικό βάρος είναι η μείωση του φόρου επιχειρήσεων από το 28% στο 24%, αλλά
και πάλι είναι κενό γράμμα ως προς τον αναπτυξιακό ρόλο που θέλει να επιτελέσει η κυβέρνηση με αυτό
το μέτρο όσο παραμένει η 100% προκαταβολή φόρου, για την οποία δεν έγινε η παραμικρή αναφορά.
Άλλες εξαγγελίες είτε θα ισχύσουν μόνο για ένα χρόνο, είτε ενδέχεται να ισχύσουν σε ‘’εύθετο’’ χρόνο
που ελπίζουμε να είμαστε ακόμη ζωντανοί» αναφέρει η ανακοίνωση.
Το αντιπολιτευόμενο κόμμα σχολιάζει πως «η φιλοπεριβαλλοντική συγκίνηση του πρωθυπουργού»
πρέπει «να αναγνωσθεί σε συνάρτηση με τα περιβαλλοντοκτόνα σχέδιά του για τις Σκουριές, για τη
Θράκη, για το Ελληνικό, για τη ‘’διευκόλυνση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων’’».
Από την κριτική του ΜέΡΑ 25 δεν ξεφεύγει η «εργοδοτική αυθαιρεσία» με την οποία θα είναι
«αμείλικτος» ο αρμόδιος υπουργός «όπως είδαμε στις δύο τροπολογίες (κατάργηση βάσιμου λόγου
απόλυσης και παροχή προνομίου να αυθαιρετούν εργοδοτικά οι μεγαλοεργολάβοι). Το άσπρο, μαύρο».
Σχετικά με τις Πρέσπες, το κόμμα με επικεφαλής το Γιάνη Βαρουφάκη σχολιάζει πως «δεν είναι
ιδιαίτερα μακρινή η περυσινή ΔΕΘ, κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατράνωνε πως ‘’θα
καταψηφίσει’’ (καλά μέχρι εδώ) και ‘’θα ακυρώσει’’ (πατήστε το μηδέν) την, εν γένει θετική για το
ΜέΡΑ25, Συμφωνια των Πρεσπών. Η μόνη αναφορά που υπήρχε στην ομιλία του αφορούσε... τα
μακεδονικά προϊόντα και την προστ
ασία τους! Εκκωφαντική σιγή. Προφανώς, οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν τα λόγια του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην φετινή ΔΕΘ με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια φερεγγυότητα με την οποία
αποδεικνύεται εκ των υστέρων πως έπρεπε να λάβουν τα περσινά. Δηλαδή, απολύτως μηδενική. Η
εξαπάτηση των πολιτών συνεχίζεται, και θα συνεχίζεται».
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«Στα μαχαίρια» οι επιστήμονες για το κόκκινο κρέας
Αίσθηση προκάλεσε στον
επιστημονικό κόσμο η δημοσίευση
νέας μεγάλης διεθνούς μελέτης,
σύμφωνα με την οποία οι
άνθρωποι δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο
να περιορίσουν την κατανάλωση
κόκκινου και επεξεργασμένου
κρέατος, αφού είναι ανεπαρκή
τα έως τώρα επιστημονικά
δεδομένα ότι κάτι τέτοιο ενέχει
κινδύνους για καρκίνο, διαβήτη ή
καρδιοπάθεια.
Λίγο-πολύ, η νέα έρευνα κατέληξε
στο ανατρεπτικό συμπέρασμα
ότι όσοι μειώνουν ή κόβουν αυτά
τα κρέατα, φαίνεται να έχουν
ελάχιστα έως μηδαμινά οφέλη
στην υγεία τους, συνεπώς δεν έχει κανείς λόγο να περιορίσει το αγαπημένο μοσχάρι, λουκάνικο, ζαμπόν
ή μπέικον του. Αυτό μπορεί να χαροποιήσει τους φανατικούς του κρέατος, αλλά θα φέρει σύγχυση στο
ευρύτερο κοινό που βλέπει τους επιστήμονες κατά καιρούς να κάνουν στροφή 180 μοιρών σε θέματα
διατροφής, καθώς το κόκκινο κρέας δεν είναι η μοναδική υπό αμφισβήτηση περίπτωση (βλ. αλάτι, λίπη,
υδατάνθρακες κ.α.).
Εδώ και αρκετά χρόνια, η κυρίαρχη επιστημονική συμβουλή και από τους διεθνείς οργανισμούς υγείας
είναι ότι οι καταναλωτές πρέπει να μην τρώνε πολλά κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα, επειδή
περιέχουν κορεσμένα λίπη και συντηρητικά. Όμως η νέα έρευνα ουσιαστικά εγείρει βάσιμες αμφιβολίες
κατά πόσο τα εμπειρικά στοιχεία επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Αμέσως ξέσπασε επιστημονική διαμάχη,
με άλλους επιστήμονες να κατηγορούν τους ερευνητές για λανθασμένα και επικίνδυνα συμπεράσματα
που αθωώνουν κακώς το κόκκινο κρέας.
Η τριετούς διάρκειας μελέτη από 14 ερευνητές σε επτά χώρες, με επικεφαλής τον αναπληρωτή
καθηγητή επιδημιολογίας Μπράντλεϊ Τζόνστον του καναδικού Πανεπιστημίου Νταλουζί, δημοσιεύθηκε
στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “Annals of Internal Medicine”. Σύμφωνα με τον Τζόνστον, «με
βάση την έρευνα μας, δεν μπορούμε να πούμε με καμία βεβαιότητα ότι η κατανάλωση κόκκινου ή
επεξεργασμένου κρέατος προκαλεί καρκίνο, διαβήτη ή καρδιοπάθεια».
«Από τις 12 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που αφορούσαν συνολικά περίπου 54.000
άτομα, δεν βρήκαμε στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας, καρκίνου ή διαβήτη
για όσους κατανάλωναν λιγότερο κόκκινο ή επεξεργασμένο κρέας. Η βεβαιότητα από τα στοιχεία για
μείωση των κινδύνων είναι από χαμηλή έως πολύ χαμηλή», πρόσθεσε.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ταξινομήσει το επεξεργασμένο κρέας ως δυνητικά καρκινογόνο
από το 2015, ενώ το Παγκόσμιο Ταμείο Ερευνών για τον Καρκίνο (WCRF) έχει κάνει ανάλογη
προειδοποίηση από το 2010. Η ελληνικής καταγωγής δρ Γιώτα Μήτρου, διευθύντρια ερευνών του
WCRF, δήλωσε ότι «συνεχίζουμε να στηρίζουμε την αξιόπιστη έρευνα μας των τελευταίων ετών και
προτρέπουμε το κοινό να ακολουθεί τις τρέχουσες συστάσεις για το κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας».
«Η μελέτη», πρόσθεσε, «θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους λέγοντας τους πως μπορούν να τρώνε όσο
κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας θέλουν, χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο τους για καρκίνο. Το μήνυμα
που οι άνθρωποι χρειάζονται να ακούσουν, είναι ότι δεν πρέπει να τρώνε περισσότερες από τρεις
μερίδες κόκκινου κρέατος την εβδομάδα και να αποφεύγουν τελείως το επεξεργασμένο κρέας».
Οι συμβουλές για περιορισμό του κόκκινου κρέατος, πέρα από λόγους υγείας, γίνονται και στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και περιορισμού των «αερίων του θερμοκηπίου», τα οποία
προέρχονται από την εκτροφή μεγάλων ζώων (περίπου το 14,5% των συνολικών εκπομπών). Οι
ερευνητές παραδέχτηκαν ότι κάποιος μπορεί να μειώσει το κόκκινο κρέας γι’ αυτό και μόνο το λόγο.
Αρκετοί επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στην έρευνα, αναγνώρισαν ότι τα στοιχεία από μελέτες ανά
τον κόσμο αφήνουν πράγματι ανοιχτό το ζήτημα κατά πόσο το κόκκινο, επεξεργασμένο κρέας κάνει
κακό στην υγεία. ‘Αλλοι εμφανίστηκαν πιο «κάθετοι» στην άρνηση τους να αποδεχθούν το πέπλο
αμφιβολίας που ρίχνει η νέα μελέτη στο θέμα.
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ ανέφεραν ότι τα νέα συμπεράσματα «πλήττουν
την αξιοπιστία της επιστήμης της διατροφής και υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην
επιστημονική έρευνα». «Αυτή η μελέτη έχει πολλά σφάλματα και είναι η πιο εξωφρενική κατάχρηση
των διαθέσιμων στοιχείων που έχω ποτέ δει», ανέφερε ο (φυτοφάγος) καθηγητής επιδημιολογίας
Γουόλτερ Γουίλετ της Σχολής Δημόσιας Υγείας. Για «ανεύθυνη και ανήθικη» έρευνα έκανε λόγο ο
συνάδελφός του καθηγητής του Χάρβαρντ Φρανκ Χου.
Παραμένει πλέον ερώτημα κατά πόσο η νέα επίμαχη μελέτη θα επηρεάσει τις ανά τον κόσμο
διατροφικές συστάσεις στο μέλλον. Ήδη πάντως διάφοροι επιστημονικοί φορείς (Αμερικανική Εταιρεία
Καρκίνου, Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση κ.α.) επέκριναν τα νέα ευρήματα, καθώς και το περιοδικό
που τα δημοσίευσε, δηλώνοντας σαφώς απροθυμία να αλλάξουν άποψη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πώς να μαγειρεύετε τα ζυμαρικά για να μην ανεβαίνει το σάκχαρο
Οι ασθενείς με διαβήτη πρέπει να βράζουν τα ζυμαρικά από την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τους
διατροφολόγους!
Το μαγειρεύετε τα ζυμαρικά από την προηγούμενη μέρα και στη συνέχεια να τα ξαναζεστένετε πριν το σερβίρισμα
την επόμενη μέρα, μετατρέπει ένα το απλό άμυλο που περιέχουν σε ανθεκτικό άμυλο.
Αυτό αποτελεί ωφέλιμη ίνα για το έντερο και μπορεί να περιορίσει τις αυξομειώσεις στο σάκχαρο του αίματος. Το
υψηλό σάκχαρο αίματος αυξάνει τον κίνδυνο διαφόρων απειλητικών για τη ζωή παθήσεων.
Σάκχαρο: Γιατί να τρώτε τα ζυμαρικά ξαναζεσταμένα
“Όταν ψύχονται τα αμυλώδη τρόφιμα, όπως τα ζυμαρικά, η δομή τους αναδιοργανώνεται και τα πεπτικά ένζυμα στο
έντερό σας δεν μπορούν να τα διασπάσουν τόσο εύκολα”, υποστηρίζει ο φιλανθρωπικός οργανισμός υγείας Diabetes
UK. Όταν τα ζυμαρικά κρυώνουν και ξαναζεσταίνονται πριν το γεύμα “περιέχουν περισσότερο ανθεκτικό άμυλο,
το οποίο δεν διασπάται και ουσιαστικά γίνεται ίνα. Μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος
να διατηρηθεί ένα υγιές βάρος και μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν τον διαβήτη τύπου 2 ή να
μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξής του”.
Τα τρόφιμα που περιέχουν ανθεκτικό άμυλο συμβάλλουν σε αυτή την ισορροπία και επιτρέπουν στο άτομο να
ενσωματώσει περισσότερες φυτικές ίνες στην διατροφή του.
“Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε τις οδηγίες για την ασφάλεια των τροφίμων κατά την ψύξη, την
αποθήκευση και την επαναθέρμανσή τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πιθανής τροφικής
δηλητηρίασης”.
Σάκχαρο και διαβήτης
Ο διαβήτης τύπου 2 προκαλείται από το γεγονός ότι το σώμα δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, ή επειδή δεν αντιδρά
στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη βοηθάει στην ρύθμιση της ποσότητας σακχάρου στο αίμα και χρησιμοποιεί τη γλυκόζη
για ενέργεια. Εάν το σάκχαρο παραμείνει στο αίμα, το σώμα δεν το χρησιμοποιεί ως καύσιμο για ενέργεια.
Αυτή η κατάσταση (διαβήτης) μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης ή τύφλωση.
Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη, ακολουθώντας μια υγιή, ισορροπημένη
διατροφή. Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, το κόψιμο του καπνίσματος και ο περιορισμός στην κατανάλωση
αλκοόλ θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη του διαβήτη.
Εκείνοι που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαβήτη περιλαμβάνουν τα παχύσαρκα ή το υπερβολικό βάρος.
Πηγή: iatropedia.gr

ΔΕΝ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ
ΓΥΑΛΙΑ ΛΕΝΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2019
«Επικίνδυνα» για την οδήγηση είναι τα γυαλιά με κίτρινους φακούς
, γιατί όχι μόνο δε βοηθούν τους οδηγούς να δουν καλύτερα τη
νύχτα, αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να επιδεινώσουν την
όραση!
Αυτό αναφέρει επιστημονική μελέτη του Αμερικανικού Ινστιτούτου
Ερευνών Schepens Eye Research Institute at Massachusetts Eye and
Ear, η οποία δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο, στο JAMA Ophthalmology .
Την επιστημονική μελέτη, για να διαπιστωθεί αν τα γυαλιά με
κίτρινους φακούς βελτιώνουν την νυχτερινή όραση των οδηγών,
πραγματοποίησε ο AlexHwang εκπαιδευτής οφθαλμολογίας στο
Ιατρικό Σχολείο του Χάρβαρντ και ερευνητής στο Ινστιτούτο
Ερευνών Schepens Eye Research Institute at Massachusetts Eye and
Ear και οι συνεργάτες του.
Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα πείραμα χρησιμοποιώντας ένα
ειδικά σχεδιασμένο προσομοιωτή οδήγησης που περιλάμβανε την
επιλογή των φωτεινών προβολέων.
Στην μελέτη πήραν μέρος 22 εθελοντές οι οποίοι, φορώντας είτε
μία από τις τρεις μάρκες γυαλιών με κίτρινους φακούς ή γυαλιά με
απλό κρύσταλλο, ολοκλήρωσαν συνολικά οκτώ σενάρια νυχτερινής
οδήγησης, το καθένα από τα οποία διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.
Από τους 22 εθελοντές, οι 18 είχαν ηλικία μεταξύ 27 και 28 ετών,
ενώ οι άλλοι τέσσερις, όλοι οι άνδρες, είχαν μέσο όρο ηλικίας 70
ετών.
«Η μελέτη των αμερικανών συναδέλφων είναι αρκετά σημαντική και
θα βοηθήσει μελλοντικά στην διερεύνηση του ζητήματος» αναφέρει
ο διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και επιστημονικός υπεύθυνος
του Οφθαλμολογικού Κέντρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών κ.
Βασίλειος Κοζομπόλης.
Κατά τη διάρκεια του πειράματος, οι εθελοντές κλήθηκαν να
πιέσουν την κόρνα του αυτοκινήτου αμέσως μόλις θα έβλεπαν πεζό,
ο οποίος φορούσε σκούρο μπλε πουκάμισο ή πορτοκαλί πουκάμισο.
Σε μερικές διαδρομές, οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε διαδικασία με
αναμμένους προβολείς αντίθετα στην πορεία που οδηγούσαν ως εάν
ερχόταν άλλο αυτοκίνητο στην αντίθετη κατεύθυνση και σε άλλες
περιπτώσεις οδήγησαν σε συνθήκες με σκοτάδι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης η αντανάκλαση από τους
προβολείς φάνηκε να επιβραδύνει την ταχύτητα με την οποία η
νεώτερη ομάδα αντιλαμβανότανε τον πεζό, η δε χρήση των κίτρινων
φακών δεν βελτίωσε τα πράγματα.
«Στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνουν οι αμερικανοί
συνάδελφοι, οι κίτρινοι φακοί φαινόταν να επιβραδύνουν το χρόνο
αντίδρασης, αλλά απλώς αυτό το εύρημα δεν ήταν στατιστικά
σημαντικό» αναφέρει ο κ Κοζομπόλης και συνεχίζει.
«Τα ευρήματα ήταν παρόμοια μεταξύ των ηλικιωμένων εθελοντών,
αλλά ο συνολικός χρόνος απόκρισης τους ήταν βραδύτερος από
εκείνους των νεότερων εθελοντών τόσο με όσο και χωρίς τους
κίτρινους φακούς».
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των αμερικανών ερευνητών, οι
κίτρινοι φακοί που συνηθίζουν να φορούν πολλοί οδηγοί στην
προσπάθεια τους να βελτιώσουν την όραση τους δεν βοήθησαν
καθόλου στο να εντοπίσουν έναν πεζό ειδικά όταν αντιμετώπιζαν
τους προβολείς από αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη
κατεύθυνση σε σχέση με τους οδηγούς που έφεραν απλά κρύσταλλα
χωρίς χρωματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
«Οι αγοραστές αυτών των προϊόντων πιστεύουν ότι με κάποιο τρόπο
-αυτά τα «μαγικά» γυαλιά- μπορούν να βελτιώσουν τη νυχτερινή
οδήγηση», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Alex
Hwang. “Τα γυαλιά κίτρινα, κόκκινα ή μπλε, κόβουν ένα κομμάτι
φως. Αυτό σημαίνει ότι είναι το ίδιο με το να φοράτε γυαλιά ηλίου
κατά τη διάρκεια της νύχτας”.
«Η συμβουλή των ερευνητών λοιπόν μετά και την δημοσιοποίηση
της μελέτης είναι: “Μην σπαταλάτε τα χρήματά σας σε αυτά τα
γυαλιά για νυχτερινή οδήγηση” εξηγεί ο κ Κοζομπόλης.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αποτελεσματικότητας,
τα γυαλιά με τους κίτρινους ιδίως φακούς πωλούνται ευρέως κυρίως
μέσω διαδικτύου.
Υπάρχει μάλιστα και διαφήμιση από μεγάλη (διεθνή) εταιρεία,
για συγκεκριμένο εμπορικό σήμα γυαλιών με κίτρινους φακούς, η
οποία ισχυρίζεται ότι τα γυαλιά νυχτερινής όρασης συμβάλλουν στη
μείωση της επικίνδυνης οδήγησης και της καταπόνησης των ματιών
και ότι οι κίτρινοι φακοί βοηθούν στην ενίσχυση της νυχτερινής
όρασης βελτιώνοντας την διαύγεια και καθιστώντας έτσι την
νυχτερινή οδήγηση ασφαλέστερη και ευκολότερη.”
«Η ουσία του ζητήματος είναι ότι δεν θέλουμε οι άνθρωποι να έχουν
ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας επειδή χρησιμοποιούν κάτι που δεν
βελτιώνει την όραση», δήλωσε ο Φρέντερικ, αναπληρωτής πρόεδρος
εκπαίδευσης στο τμήμα οφθαλμολογίας, Icahn School of Medicine
at Mount Sinai, in New York City.
Τα τροχαία ατυχήματα με πεζούς είναι συχνά και πολλές φορές η
κατάληξη τραγική.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ένα σημαντικό δευτερεύον συμπέρασμα είναι ότι «οι ηλικιωμένοι
είναι πιο ευαίσθητοι στην αντανάκλαση των προβολέων σε σύγκριση
(Συνέχεια στη σελίδα 10)

Η ομιλία του Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: «Στόχος μας
να κλείσουμε τις λιγνιτικές μονάδες μέχρι
το 2028» - Αναφορές και στην τραγωδία
στο Μάτι
(Συνέχεια από σελίδα 11)

Ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες δεν
είχαν πρόσβαση σε επιστημονικά
δεδομένα. έκαναν μόνο υποθέσεις.
Εμείς δεν έχουμε αυτή τη
δικαιολογία, όμως δεν έχουμε
αναλάβει δράση.
Σχεδόν το ήμισυ του επιπλέον
διοξειδίου του άνθρακα που
παράγεται από τον άνθρωπο
κατέληξε στην ατμόσφαιρα μετά
τις αρχές της δεκαετίας του 1990,
όταν η επιστημονική γνώση για το
περιβάλλον ήταν αρκετά ισχυρή
ώστε να μας προειδοποιεί για
τις συνέπειες των ανεξέλεγκτων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας
συνδέεται με την ικανότητά της να
προστατεύσει το μοναδικό φυσικό
της περιβάλλον.
Η άνοδος της στάθμης της
θάλασσας απειλεί τις ακτές και
τα νησιά μας. Τα ακραία καιρικά
φαινόμενα όπως οι καταιγίδες, οι
πλημμύρες και τα κύματα καύσωνα
έχουν καταστροφικές επιπτώσεις
στην ελληνική κοινωνία και στην
οικονομία μας.
Η κλιματική αλλαγή θα
λειτουργήσει επίσης ως τροχοπέδη
στην οικονομική μας ανάπτυξη
και στην ευημερία του ελληνικού
λαού, καθώς θα επηρεάσει αρνητικά
οικονομικούς τομείς όπως η γεωργία
και ο τουρισμός.
Έχουμε κάνει την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής κεντρική συνιστώσα των
κυβερνητικών μας πολιτικών.
Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στην
εφαρμογή της Συμφωνίας των
Παρισίων και της Ατζέντας των
Ηνωμένων Εθνών για το 2030, με
τους 17 στόχους της για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη (SDGs).
Η κυβέρνησή μου υποστηρίζει

σθεναρά το στρατηγικό
μακροπρόθεσμο όραμα για μια
οικονομία της ΕΕ που δεν θα
επιβαρύνει το κλίμα έως το 2050.
Για εμάς δεν είναι απλώς μία
υποχρέωση, αλλά μία ευκαιρία.
Έχουμε ήδη εκπληρώσει τους
στόχους μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου για το
2020. Παράγουμε το 20% της
ηλεκτρικής ενέργειας μας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
σκοπεύουμε να φτάσουμε στο 35%
έως το 2030.
Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει
να υιοθετήσει μία νέα, φιλόδοξη
Εθνική Στρατηγική για την Ενέργεια
και το Κλίμα πριν το τέλος του
έτους.
Στόχος μας είναι να κλείσουμε όλες
τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028.
Και σχεδιάζουμε να απαγορεύσουμε
τα πλαστικά μιας χρήσης σε
ολόκληρη τη χώρα από το 2021.
Ωστόσο, η αλλαγή του κλίματος
δεν επηρεάζει μόνο το παρόν και το
μέλλον μας. Επηρεάζει επίσης το
παρελθόν μας, την ιστορία μας.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και
ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος
των δυσμενών κλιματικών
συνθηκών έχουν τη δυνατότητα να
βλάψουν σημαντικά τις τοποθεσίες
πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς.
Αλλά και να διαταράξει τους
παραδοσιακούς τρόπους ζωής. Όταν
τα ελαιόδεντρα καταστρέφονται από
βακτήρια και την μύγα ελιάς δεν
είναι μόνο οικονομική καταστροφή.
Επηρεάζει τη ζωή των τοπικών
κοινοτήτων σε τέτοιο βαθμό ώστε
να αποτελεί απειλή για τη μοναδική
άυλη πολιτιστική κληρονομιά μας.
Η Ελλάδα ανησυχεί βαθύτατα
για τις πιθανές επιπτώσεις

της κλιματικής αλλαγής στην
πολιτιστική και φυσική μας
κληρονομιά.
Πέρυσι τον Ιούνιο συγκαλέσαμε
στην Αθήνα ένα διεθνές συνέδριο με
τίτλο «Επιπτώσεις της Κλιματικής
Αλλαγής στην Πολιτιστική
Κληρονομιά: Αντιμετωπίζοντας
την Πρόκληση», με στόχο
την ευαισθητοποίηση και την
ενθάρρυνση παγκόσμιας δράσης για
το ζήτημα.
Το αποτέλεσμά της συμπεριλήφθηκε
σε πρόταση, η οποία, με την
υποστήριξη της UNESCO και του
Παγκόσμιου Μετεωρολογικού
Οργανισμού, παρουσιάστηκε στη
διάσκεψη κορυφής για το κλίμα.
Η προσπάθεια μας πρέπει να
επικεντρωθεί στην πρόληψη και
την παρακολούθηση. Εκτός από τις
μεγάλες καταστροφές, οι αλλαγές
είναι συχνά λεπτές, σταδιακές και
δεν εντοπίζονται στα αρχικά στάδια.
Η ευαισθητοποίηση όχι μόνο σε
παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό
επίπεδο είναι καθοριστική για την
επίτευξη των στόχων μας.
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ΔΕΝ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ
ΓΥΑΛΙΑ ΛΕΝΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
(Συνέχεια από σελίδα 18)
με τους νεότερους», δήλωσε ο Robert Masoff, καθηγητής
οφθαλμολογίας στο Johns Hopkins Eye Institute. “Αυτό είναι ένα
πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.”
«Ο λόγος για τον οποίο οι ηλικιωμένοι κατά την διάρκεια
της οδήγησης ειδικά σε βραδινές συνθήκες, καθυστερούν
περισσότερο στην αντίδραση τους έχοντας απέναντι φωτεινούς
προβολείς, οφείλεται στις «αλλαγές που συμβαίνουν στους
φακούς των ανθρώπων με την ηλικία», προσθέτει ο κ
Κοζομπόλης και καταλήγει
« Αυτές οι αλλαγές στον φακό δημιουργούν συνθήκες σαν να
έχετε ένα βρώμικο παρμπρίζ. Για τον λόγο αυτό η επέμβαση
καταρράκτη, πολύ πριν αυτός ωριμάσει, φαίνεται ότι μπορεί
να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους αυτής
της ηλικιακής ομάδας ώστε να έχουν καλύτερη όραση, χωρίς
τα προβλήματα μερικής θόλωσης και αντίληψης φωτεινών
κύκλων γύρω από φωτεινές πηγές (φώτα) και συνεπώς να έχουν
μειωμένο χρόνο αντίδρασης σε συνθήκες νυκτερινής κυρίως
οδήγησης.
http://www.glaucoma-laser-eyecenter.gr.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Γενικό Γραμματέα, όλα τα κράτημέλη του ΟΗΕ, τους διεθνείς
οργανισμούς και τους μη κρατικούς
φορείς που υποστήριξαν αυτή την
πρωτοβουλία και να ενθαρρύνω
όσους δεν το έχουν πράξει ακόμα να
ενστερνιστούν τις δεσμεύσεις της.
Η χώρα μου προτίθεται να
συγκαλέσει σύνοδο υψηλού
επιπέδου το προσεχές έτος στην
Αθήνα, με στόχο την υιοθέτηση
δήλωσης για την προστασία
της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.
Το 2020 σηματοδοτεί 2.500 χρόνια
από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Η αθηναϊκή νίκη άνοιξε το δρόμο
για τον χρυσό αιώνα της κλασικής
ελληνικής Αθήνας.
Υπό την σκιά της Ακρόπολης,
ας υποσχεθούμε ότι ένα μνημείο
που έχει επιβιώσει για 25 αιώνες
θα συνεχίσει να αποτελεί φάρο
ομορφιάς και φυσικής ισορροπίας
που θα εκτιμηθεί από τις γενιές που
έρχονται.

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

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

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

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

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

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

Ενα Καλοκαιρινό Πικνικ του Συλλόγου
“Ζεστή Γωνιά” της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Surrey Β.C.
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