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G7: «Μεγάλη πρόοδο» στο θέμα του Ιράν ανακοίνωσε η Άνγκελα Μέρκελ Prime Minister Justin Trudeau
meets with President Emmanuel
Macron of France
efsyn.gr 26.08.2019

August 26, 2019
Biarritz, France
Today, the Prime Minister,
Justin Trudeau, met with
Emmanuel Macron, President
of France.

«Οικογενειακή φωτογραφία» των συμμετεχόντων στη σύνοδο των G7
AP Photo/Francois Mori
Ένα «μεγάλο βήμα μπροστά» στο θέμα της συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν ανακοίνωσε η Άνγκελα
Μέρκελ κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής του G7, στο Μπιαρίτς της
Γαλλίας, όπου παρέστη αιφνιδιαστικά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, έπειτα από πρόσκληση του
Εμανουέλ Μακρόν.
Η σύνοδος χαρακτηρίστηκε από τις εντάσεις για την εμπορική πολιτική που εφαρμόζει ο Αμερικανός
πρόεδρος, ωστόσο φαίνεται ότι υπήρξε πρόοδος στο θέμα των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά
αυτοκίνητα, ενώ αποφασίστηκε οικονομική βοήθεια στις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την
αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών στον Αμαζόνιο.
Ιράν
Η Γερμανίδα καγκελάριος στις δηλώσεις της είπε ότι έγινε «εποικοδομητική συζήτηση» για το Ιράν και
με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, «έγινε ένα μεγάλο βήμα μπροστά.
Δεν θέλουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα, αλλά η λύση στην κρίση πρέπει να δοθεί με πολιτικά
μέσα».
Ωστόσο, η Άνγκελα Μέρκελ, όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε κάποια υποχώρηση και από την πλευρά του
Ντόναλντ Τραμπ, όσον αφορά τις κυρώσεις προς την Τεχεράνη, είπε ότι αυτό που γνωρίζει είναι ότι
«εδώ έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα στην οποία οι συνομιλίες είναι ευπρόσδεκτες, κυρίως μεταξύ
Τεχεράνης και Ευρώπης. Όλο αυτό γίνεται σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, και αυτό είναι ήδη σημαντικό».
Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, είπε ότι οι 7 συμφωνούν στο ότι το Ιράν «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά
όπλα», ωστόσο αρνήθηκε να πει να ο Τζαβάντ Ζαρίφ είχε επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Δασμοί και φορολόγηση εταιρειών Ίντερνετ
Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υποχωρεί λίγο στο θέμα των δασμών στα ευρωπαϊκά
αυτοκίνητα καθώς όπως δήλωσε ότι συζήτησε με την Άνγκελα Μέρκελ μια εμπορική συμφωνία με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσθεσε πως ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον δεν θα χρειαστεί να εξετάσει την
επιβολή δασμών στα γερμανικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η σύνοδος κορυφής Μπιαρίτς
ήταν παραγωγική.
Η Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε πως και η Γερμανία θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει σε μια
εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατόν.
«Ενδιαφερόμαστε πολύ να ενταθεί το εμπόριό μας. Πιστεύω πως μπορούμε να βρούμε λύσεις. Η
Γερμανία εργάζεται σκληρά γι’ αυτό μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε.», τόνισε η Γερμανίδα καγκελάριος.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Γαλλία και οι ΗΠΑ «πλησιάζουν» σε μια συμφωνία για τη
φορολόγηση των γιγάντιων αμερικανικών εταιρειών του Ίντερνετ, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος
τάσσεται εναντίον της ψήφισης από τη Γαλλία φόρου επί του τζίρου των αμερικανικών επιχειρηματικών
ομίλων.
«Προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλο. Θέλουν μια συμφωνία και θα δούμε αν θα την επιτύχουμε. Είμαστε
κοντά», είπε αναφερόμενος σε αυτό το θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε απειλήσει να φορολογήσει το
γαλλικό κρασί σε αντίποινα για τον φόρο στους αμερικανικούς γίγαντες του Ίντερνετ.
Γάλλοι αξιωματούχοι, που μίλησαν σε καθεστώς ανωνυμίας, είπαν ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να
αναστείλει τον φόρο 3% στους κολοσσούς του διαδικτύου μέχρι το 2021, αν τελικά υπάρξει διεθνής
συμφωνία.

20 εκατ. για τον Αμαζόνιο
Οι επτά χώρες μέλη του G7 συμφώνησαν επίσης να συγκεντρώσουν ποσό ύψους 20 εκατ. δολαρίων για
να βοηθήσουν τις χώρες που βρέχονται από τον Αμαζόνιο να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες πυρκαγιές
που καίνε τον μεγαλύτερο πνεύμονα του πλανήτη, αλλά και να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία για την
προστασία των δασών της περιοχής.
Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, που έκανε την ανακοίνωση παρουσία και του προέδρου της Χιλής,
Σεμπαστιάν Πινιέρα, ανάλογο πρόγραμμα με αυτό για τη Λατινική Αμερική θα εκπονηθεί και για τα
τροπικά δάση της Αφρικής, που επίσης κινδυνεύουν.
Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι την πρωτοβουλία στηρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και δεν
συμμετείχε στη συζήτηση για το περιβάλλον.

Prime Minister Trudeau congratulated President Macron
on a productive G7 Presidency. The Prime Minister
and President recognized the
important progress Canada
and France have made in
their successive G7 Presidencies in areas such as economic growth
that benefits everyone, gender equality, protecting the environment,
and peace and security around the world.
They discussed the important contributions of the Gender Equality
Advisory Council at the G7 and looked forward to advancing gender
equality and women’s empowerment when France hosts the Beijing
+ 25 conference in 2020.
The leaders discussed key issues on the summit agenda, including
their work on the global economy and international challenges
such as Iran, fighting climate change and addressing the Amazon
wildfires. On China, the Prime Minister thanked the President for
France’s support in advocating for the release of the two detained
Canadians. They also discussed their shared concern over the situation in Hong Kong.
The Prime Minister welcomed France’s progress towards ratification
of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA). The Prime Minister and the President looked
forward to working together to maximize CETA’s benefits for the
middle class, job creation and bilateral trade.
Prime Minister Trudeau and President Macron spoke about their
shared vision to promote the responsible adoption of artificial intelligence (AI) and looked forward to their ongoing collaboration in this
area. The President thanked Canada for its generous contribution to
the sixth replenishment of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria which France will host in the autumn.

AHEPA Congratulates Prime Minister
Mitsotakis, Lays Groundwork for 2021
August 27, 2019
Supreme President George G. Horiates visited Athens, Aug. 26 and
27, to congratulate formally Greece’s new Prime Minister, Kyriakos
Mitsotakis, and to lay the groundwork for AHEPA’s return to Athens
for its 2021 Supreme Convention–the bicentennial anniversary of
Greece’s Independence.
“I conveyed the Order’s heartfelt
congratulations and best wishes to
Prime Minister Mitsotakis as he
works to meet Greece’s challenges
and to take relations between the
United States and Greece to the
next level,”
Supreme President Horiates said.
“As always, AHEPA stands ready
to assist and contribute to the
ever-strengthening bonds between Greece and its diaspora. In this
spirit, AHEPA is eager to return to Athens for its Supreme Convention in 2021.”

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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AHEPA Congratulates Prime Minister Mitsotakis, Lays Groundwork for 2021
(Συνέχεια από σελίδα 1)
In addition to Prime Minister Mitsotakis, Supreme President Horiates met with: President of Hellenic
Republic Prokopis Pavlopoulos, U.S. Ambassador Geoffrey Pyatt, Minister of Tourism Harry Theoharis
(an Ahepan), Minister of Defense Nikolaos Panagiotopoulos, and Deputy Foreign Minister Antonis
Diamataris.
“We sincerely appreciated the time afforded us by all the high-level officials with whom we met to
discuss the programs and initiatives on our agenda, both in the short-term and long-term,” Horiates said,
adding the meeting with Deputy Foreign Minister Diamataris was especially lengthy. “We are grateful
for their ongoing support as we strive to promote and advance Hellenic ideals, our mission, and community service.”
Supreme President Horiates also finalized an agreement with Evangelismos Hospital officials that
provides AHEPA a “green light” to proceed with establishing a small burn unit in the hospital’s AHEPA
Wing.
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AHEPA and Evangelismos Hospital officials finalized an agreement to proceed with the establishment of
a burn unit.
“We are excited to receive approval from the officials at Evangelismos Hospital to proceed with the establishment of a small burn unit to meet a very pressing public health need for the people of Athens and
surrounding areas,” Horiates said. “This is a big step following our wildfire relief drive of the past year,
and we look forward to seeing the project through to completion with the help of hospital officials and
our Ahepans on the ground.”
Finally, AHEPA Hellas District 25 hosted a symposium at the Athens Marriott where Supreme President Horiates emphasized the importance of joining AHEPA and reiterated AHEPA’s commitment to its
mission and Hellenic ideals. District 25 also hosted a dinner commemorating the Supreme President’s
whirlwind visit.
Canadian President Christos Argiriou, Supreme Treasurer Savas Tsivicos, and Executive Director Basil
Mossaidis accompanied the Supreme President.
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Πριν περίπου ένα χρόνο τέτοια εποχή, Βούλγαρος εμπρηστής άναβε φωτιές κοντά στα Οχυρά Ρούπελ
Συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να βάλει και δεύτερη φωτιά σε κοντινό σημείο, οδηγήθηκε στις ανακριτικές
αρχές των Σερρών και κρίθηκε προφυλακιστέος . Στα Οχυρά Ρούπελ , εμπνευστής και δημιουργός των
οποίων υπήρξε ο Εθνικός Κυβερνήτης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, γράφτηκαν χρυσές σελίδες της Αντίστασης
των Ελλήνων κατά του Άξονα. Να θυμηθούμε, επίσης ότι στο πλευρό των Γερμανών, τότε, εισέβαλαν και
Βούλγαροι στην μία και μοναδική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ. Κάθε χρόνο την άνοιξη γίνονται στο
σημείο αναμνηστικές εορταστικές εκδηλώσεις των ηρωικών εκείνων ημερών.

ΟΧΥΡΑ ΡOYΠEΛ – ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (11 & 12 ΜΑΪΟΥ 2019)

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ,
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ
Α) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ)
Μετά την αποτυχία των Ιταλών στον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο, 1940 -41, ἀρχισε να διαφαίνεται η
πρόθεση των Γερμανών να επιτεθούν εναντίον της Ελλάδος, Ο Χίτλερ είχε δώσει εντολή, ήδη από τον
Νοέμβριο 1940, για την προετοιμασία του σχεδίου ‘’Μαρίτα’’ , που προέβλεπε επίθεση εναντίον της
Ελλάδας. Το 1941, η 12η Γερμανική Στρατιά , με διοικητή τον συνταγματάρχη Φον Λιστ, αναλαμβάνει
την πραγματοποίηση της. Οι γερμανικές δυνάμεις προσεγγίζουν την Ελληνο-βουλγαρική μεθόριο από το
Βουλγαρικό έδαφος και παρατηρούν, φωτογραφίζουν και οργανώνουν την επίθεση.
Η Ελληνική Διοίκηση διατάσσει εκκένωση των παραμεθορίων χωριών, και το πρωί της 6ης
Απριλίου, ημέρα Κυριακή, στις
5.15 π.μ. του 1941, , εκδηλώθηκε
η γερμανική επίθεση με σφοδρό
βομβαρδισμό πυροβολικού, και
προσβολή με αεροσκάφη καθέτου
εφορμήσεως. Το οχυρό Ρούπελ,
όμως, αντιστάθηκε σθεναρά.
Αντίθετα, οι Γερμανοί υπέστησαν
σοβαρές απώλειες και τις εσπερινές
ώρες, μετἐπεσαν σε κατάσταση
άμυνας και η πρώτη μέρα της
επίθεσης έληξε , με τρομακτικές
απώλειες για τον εχθρό.
Οι επιθέσεις κατά των Οχυρών
συνεχίστηκαν, στις 7, 8 και 9
Απριλίου. Τα οχυρά έμειναν
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ανέπαφα, ενώ οι Γερμανοί είχαν
τρομακτικές απώλειες. Την
τέταρτη μέρα, 9 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, υπεγράφη στην Θεσσαλονίκη η συνθηκολόγηση Ελλάδας
– Γερμανίας και οι Γερμανοί ήλθαν για να τα παραλάβουν. Ο Διοικητής των Οχυρών, Ταγματάρχης
Γεώργιος Δουράτσος, τους απήντησε: «Τα Οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται». Τότε οι άνδρες
των Οχυρών δεν ήξεραν την εξέλιξη του πολέμου. Ο Δουράτσος έστειλε αντιπροσωπεία από άνδρες
του στην Ελληνική Διοίκηση στις Σέρρες, και από εκεί έλαβε εντολή να παραδώσει τα Οχυρά. Όταν
το έμαθαν αυτό οι υπερασπιστές των Οχυρών, δεν εδέχοντο επ’ουδενί να τα παραδώσουν. Τελικά
πείστηκαν για το μάταιο της αντίστασης, στην παρούσα φάση και το γεγονός ότι η Πατρίδα θα τους
χρειαζόταν κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον.
Ήλθε ένας συνταγματάρχης Γερμανός να παραλάβει τα οχυρά, ο οποίος
έδωσε συγχαρητήρια στον Διοικητή, Γεώργιο Δουράτσο, και εξέφρασε τον θαυμασμό του για την
αντίσταση και τον ηρωισμό των στρατιωτών του. Τέλος, οι υπερασπιστές των Οχυρών αφέθηκαν
ελεύθεροι να φύγουν και πήγανε στο Σιδηρόκαστρο και από εκεί, όπου ο καθένας ήθελε.
Μετά την αποχώρηση των υπερασπιστών, οι σύμμαχοι των Γερμανών, Βούλγαροι λαφυραγώγησαν
τα Οχυρά, Οι Γερμανοί, μετά από σύντομη ανάπαυση, κινήθηκαν για την κατάληψη και του υπόλοιπου
ελλαδικού χώρου.
Β) ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΟΥΠΕΛ :
Η κατασκευή των οχυρωματικών έργων Ρούπελ ξεκίνησε το 1914, βασισμένη σε σχέδια του τὀτε
Αντισυνταγματάρχη ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ. Τα Οχυρά κατασκευάστηκαν σε όλο το μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων . με σκοπό την Άμυνα του Κράτους, σε περίπτωση Ελληνο-βουλγαρικής
σύγκρουσης.
Με την έκρηξη του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου,
το 1916, ο Γερμανοβουλγαρικός Στρατός φθάνει
προ του οχυρού Ρούπελ, το
οποίο παραδίδεται στους
Γερμανο-βουλγάρους, μετά
από αδέξιες κινήσεις της τότε
ελληνικής κυβέρνησης. Με
την λήξη του Α’Π.Π. η Ελλάδα
συμπεριέλαβε πάλι στο έδαφός
της το Οχυρό Ρούπελ, μαζί με
τα υπόλοιπα εδαφικά οφέλη που
της παραχωρήθηκαν από τις
Δυνάμεις της Αντάντ (Entente) .
Το 1939, άρχισαν νέες
οχυρωματικές ενέργειες
της ελληνικής μεθορίου. Το κάθε οχυρό αποτελούσε στο σύνολό του ένα περίκλειστο έργο, από 1 ή
περισσότερα
στεγανά συγκροτήματα, ικανό να αμυνθεί προς κάθε κατεύθυνση. Περιελάμβανε σκέπαστρα,
πυροβολεία, πολυβολεία, ολμοβολεία, βομβιδοβολεία, παρατηρητήρια, έργα παραλλαγής και
παραπλάνησης, πολλαπλές εισόδους και εξόδους. Οι υπόγειες εγκαταστάσεις κάθε οχυρού
περιελάμβαναν Διοικητήριο, θαλάμους αξιωματικών, θαλάμους οπλιτών , δεξαμενές νερού, χώρους
υγιεινής, αποθήκες τροφίμων, χειρουργείο, φαρμακείο, συστήματα αερισμού, φωτισμού, αποχέτευσης,
εξωτερικές θέσεις μάχης, αντιαρματικά, θέσεις αντιαεροπορικών όπλων, κ.α. Το Οχυρό Ρούπελ είναι το
μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας, κατά μήκος των Ελληνο-βουλγαρικών συνόρων.
Το Ρούπελ είχε συνολικό ανάπτυγμα, καταφυγίων 1849 μ. και μήκος στοών 4251 μ. Το Ρούπελ,
κατασκευασμένο στις δυτικές αντηρίδες του Όρους Τσιγκέλι στον ποταμό Στρυμόνα, μαζί με το Οχυρό
Παλιουριώνες , εξασφάλιζαν την στενωπό Ρούπελ,. Σε ορισμένα σημεία, το πάχος του σκυροδέματος
του οχυρού έφθανε και τα 2,50 μ. Το σύνολο της φρουράς του ήταν1397 άνδρες.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ : ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Γ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΥΠΕΛ.
Το Μουσείο αυτό βρίσκεται στην κάτω είσοδο του χώρου
και περιέχει πολλά και ποικίλα εκθέματα της εποχής των μαχών
στο Ρούπελ. : φωτογραφίες, μακέτες, σχεδιαγράμματα, έγγραφα,
αναπαραστάσεις, προτομές, πυροβόλα όπλα, στρατιωτικές στολές,
παράσημα, σημαίες, πολυβόλα, ενημερωτικούς πίνακες, κ.α.
Υπάρχει επίσης και μία αίθουσα αφιερωμένη σε κινηματογραφικές
προβολές και σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ : ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 1940ς (Υπό την αιγίδα
του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)
Στις 11 Μαϊου 2019, ημέρα Σάββατο, στον αύλειο χώρο
της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς (Λ.Α.Φ.) Σιδηροκάστρου
πραγματοποιήθηκε η • ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 1940s * για τρίτη
συνεχή χρονιά, Η ανεπανάληπτη «ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 1940s»
επιστρέφει, με ένα ρετρό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στα χρόνια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τους μοναδικούς Jitterbugs skg.
Πολλοί από τους προσελθόντες επέλεξαν έναν dress code εποχής
των 40ς, και όλοι μαζί χόρεψαν και διασκέδασαν με την καρδιά
τους, με ελληνικές και ξένες επιτυχίες της εποχής εκείνης, σε ένα
συναρπαστικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, με πολύ μουσική, τραγούδι
και χορό.
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΏΝ
Στις 12 Μαϊου 2019, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκε
η εκδήλωση αναβίωσης της Μάχης των Οχυρών, η οποία είναι
αφιερωμένη στον ήρωα Γεώργιο Δουράτσο, τότε Διοικητή
των οχυρών Ρούπελ. Σε ένα λόφο, ο οποίος βλέπει σε μια
μεγάλη πεδιάδα, κάθεται ο κόσμος για να παρακολουθήσει
την αναπαράσταση των μαχών, όπως αυτές έγιναν το 1941. Οι
αναβιωτές των γεγονότων εκείνων είναι άτομα ντυμένα με στολές
και ρούχα τις εποχής. Ακολουθεί η αφήγηση των γεγονότων της
εποχής, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δρώμενα.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

Μία τέτοια αναπαράσταση έγινε την Κυριακή 12 Μαΐου 2019,
το μεσημέρι. Στην εκδήλωση αυτή ήταν παρόντες και Έλληνες
αξιωματούχοι : κληρικοί, δήμαρχοι , βουλευτές και άλλοι επίσημοι
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Κιλκίς , ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΝΙΔΗΣ, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ( ο οποίος και είπε ότι η
Μακεδονία είναι μία και Ελληνική) , και ο ανιψιός του αείμνηστου
ήρωα Γ. Δουράτσου ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ, στον οποίο,
ο κ. Α. Τζιτζικώστας έδωσε τιμητική πλακέτα. Η έναρξη των
δρώμενων έγινε από την κατάβαση μίας Ελληνικής Σημαίας από
τον ουρανό. Η ονομασία ‘’Ρούπελ’’, προέρχεται από την Βυζαντινή
ονομασία ‘’Ρουπέλιον’’, η οποία με την πάροδο του χρόνου έγινε
Ρούπελ. Ακολούθησε η αφήγηση των ιστορικών γεγονότων του
1941, συνδυαζόμενη με τα κατάλληλα δρώμενα. Τιμή και δόξα
στους πεσόντες και στους υπερασπιστές των Οχυρών.
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΒΑΖΑΑR
Υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος αριστερά της κεντρικής
οδού που διέσχιζε το στρατόπεδο, όπου υπήρχαν ειδικά
διαμορφωμένα κιόσκια, και σε αυτά πουλούσαν διάφορα
αναμνηστικά αντικείμενα της εκδήλωσης. Μέσα σε αυτά, οι
υπεύθυνοι ήταν και αυτοί ντυμένοι με τα ανάλογα ρούχα εποχής.
ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ

4

Παναγία Προυσιώτισσα: Η Αρχόντισσα της Ρούμελης Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Στις 23 Αυγούστου 2019 είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας
για την Ευρυτανία. Κάθε χρόνο, πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας,
συρρέουν στην Ιερά Μονή Προυσού για να προσκυνήσουν την
Παναγία την Προυσιώτισσα,

Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Τα μοναστήρια Πατροκοσμά και Παρηγορήτισσας στον μακρινό Καναδά
Το έτος 1993, η τότε Επισκοπή Τορόντο και τώρα Αρχιεπισκοπή Καναδά αγόρασε δύο μεγάλα κτήματα και ίδρυσε
τα μοναστήρια του Πατροκοσμά και της Παρηγορήτισσας.
Το μοναστήρι του Πατροκοσμά ευρίσκεται λίγο έξω από το Τορόντο, σε μία πανέμορφη έκταση διακοσίων (200)
στρεμμάτων. Έχει δεκαέξι (16) μοναχές και Ηγουμένη είναι η μοναχή Αλεξία.
Το μοναστήρι του Πατροκοσμά στον Καναδά είναι το πρώτο μοναστήρι που ιδρύθηκε στο όνομα του Πατροκοσμά.
Το μοναστήρι της Παρηγορήτισσας ευρίσκεται λίγο έξω από το Μόντρεαλ σε μια θαυμάσια έκταση χιλίων
διακοσίων (1200) στρεμμάτων. Γιορτάζει επίσημα στις 23 Αυγούστου. Έχει εικοσιτέσσερις (24) μοναχές και
Ηγουμένη είναι η μοναχή Θέκλα.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγιναν οι γιορτές των μοναστηριών μας με μεγάλους εσπερινούς και θείες
λειτουργίες. Τόσο στους εσπερινούς όσο και στις θείες λειτουργίες προέστη ο αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Έλαβαν
μέρος στο μοναστήρι της Παρηγορήτισσας όλοι οι ιερείς της περιοχής Μόντρεαλ και στο μοναστήρι του
Πατροκοσμά όλοι οι ιερείς της περιοχής Τορόντο.
Χιλιάδες ήσαν οι ευλαβείς προσκυνητές, που έλαβαν μέρος τόσο στους Εσπερινούς όσο και στις Θείες Λειτουργίες.
Συγκινητικό ήταν, ότι πολύ μεγάλος αριθμός ευλαβών χριστιανών εκοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων.

Η Παναγιά Προυσιώτισσα τιμάται, από 14 έως 24 Αυγούστου, στο
μοναστήρι της, στον Προυσό Ευρυτανίας, κοντά στο Καρπενήσι.
Η πανηγυρική αρχιερατική λειτουργία, με πάρα πολλούς
προσκυνητές-πανηγυριστές, γίνεται στα εννιάμερα της γιορτής, στις
23 Αυγούστου. Μετά τη λειτουργία ακολουθούν πολλά βαφτίσια για
τα «ταμένα» παιδιά στην Παναγιά, που παίρνουνε και τ’ όνομά της.
Οπως λέει η παράδοση, η Προυσιώτισσα, για να γλιτώσει τη μανία
από τους εικονομάχους και να κρυφτεί, διάλεξε την πιο άγρια κι
αρχαγγελική ελληνική φύση στα απόκρημνα βουνά στην Ευρυτανία,
στεφανωμένα με δάση από έλατα. Ανάμεσά τους γάργαρες παρθένες
πηγές την υμνολογούν νυχτόμερα, με τους σιγομουρμουρητούς
σκοπούς τους. Παραδεισένιο τοπίο, δέος και φόβος στ’ αντίκρισμά
του. Δυσκολοδιάβατο.
Μια τρύπα πάνω ψηλά στον βουνίσιο κορμό σκιαγραφεί το
πρόσωπο της Παναγιάς, είναι «Πέρασμα». Από ‘κει τρύπησε το
βουνό για να περάσει η εικόνα και να θρονιαστεί στο μοναστήρι.
Απο που όμως ήρθε και με ποιο τρόπο η εικόνα της Παναγιάς
Τον καιρό που βασίλευε ο εικονομάχος Θεόφιλος στην
Κωνσταντινούπολη, άρχισε μεγάλο διωγμό
κατά των Αγίων εικόνων και έστειλε
βασιλικές διαταγές σε κάθε πόλη και
χώρα, διατάζοντας τους ορθόδοξους και
απειλώντας τους με βασανιστήρια και
εξορίες για να κατεβάσουν τις Αγίες εικόνες
και να τις κάψουν ή να τις καταστρέψουν.
Όσοι πείθονταν σε αυτή τη βασιλική
διαταγή έπαιρναν αξιώματα και τιμές όσοι
όμως αρνούνταν να καταστρέψουν τις
Αγίες εικόνες τότε τους εκτελούσε είτε με
απάνθρωπα βασανιστήρια είτε τους εξόριζε.
Εκείνη την εποχή το 829 μ.Χ η σεβάσμια
εικόνα της Παναγίας βρισκόταν σε
μια πόλη της Τουρκίας, στην Προύσα της Μικράς Ασίας. Όπως
τιμούσαν την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, έτσι ακριβώς
οι πιστοί τιμούσαν τον ναό που βρισκόταν η ιερή εικόνα της
Παναγίας. Αφού έπεσε βασιλική διαταγή να καταστραφούν όλες οι
ιερές εικόνες ένα αρχοντόπουλο, γιος ενός άρχοντα της βασιλικής
αυλής, κινούμενος από θείο ζήλο και βλέποντας τα θαύματα που
καθημερινά έκανε η εικόνα της Παναγίας δεν θέλησε να υπακούσει
στην διαταγή αυτή και να καταστρέψει την θαυματουργή εικόνα .
Αυτός λοιπόν ο ευσεβής νέος πήρε την εικόνα αυτή και κατέφυγε
στα μέρη της Ελλάδας όπου θα μπορούσε να ησυχάσει από τους
μανιώδους αιρετικούς.
Ενώ ο νέος αυτός είχε κατέβει με την ιερή εικόνα ως την Καλλίπολη
της Θράκης άγνωστο πώς η εικόνα χάθηκε. Ποιος μπορεί να
περιγράψει τα δάκρυα και την πίκρα του αρχοντόπουλου, χτυπιόταν
και οδυρόταν και αναστενάζοντας συνεχώς έκλεγε πιστεύοντας ότι
η εικόνα εξαφανίστηκε λόγω της αμαρτωλότητάς του. Αφού έμεινε
αρκετές μέρες κλαίγοντας είπε στον εαυτό του: « Παρόλο που η
Κυρία μου Θεοτόκος θέλησε να φυλάξει μόνη Της την αγία Εικόνα,
εγώ δεν γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου γιατί δεν μπορώ να βλέπω
να καταστρέφουν τις Αγίες εικόνες και να καταπατούν τα Άγια
σύμβολα της Εκκλησίας μου ». Με αυτούς τους λογισμούς ήρθε και
κατοίκησε στην Υπάτη κοντά στη σημερινή Λαμία και έκτισε ένα
μικρό εκκλησάκι για να παρηγορηθεί για την ξενιτιά του.
Ένα παιδί από τους βοσκούς, φύλαγε τα γίδια του πατέρα του και
μια νύχτα εκεί που κοιμόταν εκεί περίπου που είναι το σημερινό
κοιμητήριο της Μονής, δίπλα από το κρυφό σχολειό, ακούει ξαφνικά
πίσω του γλυκούς και απαλούς ύμνους. Από το φόβο του ξύπνησε
και ενώ σκεφτόταν να βρει από πού έρχονται οι ύμνοι αυτοί βλέπει
ξαφνικά ένα πύρινο στύλο, μια φωτεινή δέσμη που ξεκινούσε από
μια σπηλιά και έφτανε ως τον ουρανό. Στην αρχή σκέφτηκε ότι
ήταν ουράνιο τόξο, έπειτα πάλι μονολογούσε ότι το ουράνιο τόξο
αφενός βγαίνει την ημέρα, αφετέρου είναι καμπυλωτό σε σχήμα,
ενώ η φωτεινή αυτή στήλη ήταν κατακόρυφη ως τον ουρανό. Φεύγει
λοιπόν κατατρομαγμένο στον πατέρα του και του αναφέρει το
παράδοξο αυτό γεγονός. Ο πατέρας του αρχικά δεν το πίστεψε, αλλά
παρ όλες τις επιμονές του παιδιού του, την άλλη νύχτα πηγαίνουν
μαζί και ω του θαύματος!!! Οι γλυκειές μελωδίες συνεχιζόταν και
ο πυρσός ξεκινούσε πάλι από το σπήλαιο και έφτανε σον ουρανό.
Την άλλη μέρα το παιδί μαζί με τον πατέρα και μερικούς άλλους
βοσκούς εξερευνούν το σπήλαιο και βλέπουν την Αγία εικόνα να
φεγγοβολά και να αστράφτει. Αφού την προσκύνησαν και χάρηκαν
που βρήκαν ένα τέτοιο θησαυρό, άνοιξαν μονοπάτι προς το σπήλαιο
για να ανάβουν καθημερινά ένα καντηλάκι μπροστά στην Χάρη Της.
Με ποιο όμως τρόπο ήρθε μόνο ο Θεός ξέρει.

Έψαλλαν σε άριστη βυζαντινή μουσική οι χορωδίες των μοναστηριών. Τα πάντα ήσαν άριστα οργανωμένα και οι
ευλαβείς χριστιανοί έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι.
Συγκινητικά μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος σε όλες τις περιπτώσεις και μάλιστα έκανε σύγκριση της
εποχής του Πατροκοσμά με τη σημερινή εποχή. Τότε κινδύνευε η Ορθόδοξη πίστη από τους Τούρκους και τους
Μουσουλμάνους. Τώρα υποφέρει η Ορθόδοξη θρησκεία από την αθεΐα και τον ορθολογισμό.
Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Πανάγαθο Θεό, την Παναγία Παρηγορήτισσα, και τον Πατροκοσμά μας για όλα
τα αγαθά που μας δωρίζουν.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος συνέθεσε και ύμνους για τα μοναστήρια μας.
Ύμνοι μοναστηριών:
Ἀπολυτίκιον Πατροκοσμᾶ.
Ήχος πλ. α΄ (Τον Συνάναρχον Λόγον)
Ὀρθοδόξων τόν στῦλον Κοσμᾶν ὑμνήσομεν,
Θαυματουργός ἀνεδείχθη καί
πυρπολῶν τούς πιστούς,
Ἐκ δουλείας τοῦ ἐχθροῦ Ἑλλάδα ἔσωσε.
Νῦν σήν Μονήν ἐν Καναδᾶ,
Ἀσκουμένων ὁδηγόν ἀνάδειξον Ἐθνομάρτυς,
καί μή παύση ἀεί πρεσβεύων
ἁγιασθῆναι καί σωθῆναι ἡμᾶς.
Ἀπολυτίκιον
Μετακομιδῆς Ἱεροῦ Λειψάνου
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Ήχος γ΄(Εὐφραινέσθω τά οὐράνια)
Συναχθέντες, Πάτερ σήμερον, περί τό ἅγιόν σου λείψανον,
ὅλη ψυχῆ καί διανοία, ἀσπαζόμενοι αὐτό,
Τιμήν σοι ἀπονέμομεν, προσκυνοῦντες τόν Κύριον.
Ἱκέτευε ἐκτενῶς Αὐτόν Κοσμᾶ,
Ἐξ ἐχθροῦ παγίδων τοῦ ρύεσθαι ἡμᾶς,
Καί παρέχειν τοῖς πάσιν ζωήν αιώνιον.
Ἀπολυτίκιον
Παρηγορήτισσας
Ήχος πλ. α΄ (Τον Συνάναρχον Λόγον)
Παναγία Παρθένε Παρηγορήτισσα,
ἐν τῶ ἐν Ἄρτη ναῶ σου ἡ χαριτόβρυτος εἰκών,
τούς πιστούς παρηγορεῖ αὐτῆ προστρέχοντας.
Εὖ κηδομένη καί ἡμῶν
Σήν μονήν ἐν Καναδᾶ ἐπήξω παραμυθεῖσθαι,
ἥν καί φύλαττε εἰς αἰώνας
ἡμᾶς σωθῆναι ἱκετεύουσα ἀεί.

Caregiving in Canada: As population ages, one-in-four Canadians over 30 are looking after
loved ones - Those in 40s, 50s most likely to provide care; women more likely to report a
major impact on their lives
August 12, 2019 – Three years ago, Canada quietly crossed a critical demographic threshold. For the
first time, there were officially more seniors – those 65 and over – than children – those 14 and under –
in the country.
As population trends skew older, a new study from the Angus Reid Institute finds most Canadians
are - or expect to be - directly involved in caregiving for their loved ones. Indeed, while one-in-four
Canadians older than age 30 (26%) say they are already providing care for someone, another one-inthree (33%) expect to do so in the future.
Link to the poll here: www.angusreid.org
Canadians in their 40s and 50s appear to shoulder the greatest responsibility of caregiving, largely for
a parent or in-law. Nearly three-in-ten (28%) currently act as caregivers, and a further four-in-ten say
they anticipate becoming one in the future. Moreover, their caregiving obligations are often twofold,
as about 42 per cent of Canadian parents with children under 15 are between the ages of 40 and 59.
Among those currently providing care, nearly half (47%) say they’re making real sacrifices to balance
their caretaking responsibilities with their day-to-day activities.
This presents an acute public policy challenge, one that could put increasing financial and emotional
strain on Canadian seniors and their caregivers in the decades to come.
Angus Reid Institute

Home sales increase in July
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Home buyer demand picked up across Metro Vancouver last month, making
July, a traditionally quieter month in real estate, the second highest selling
month so far this year.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that residential home sales in the region totalled 2,557 in July 2019, a 23.5 per cent
increase from the 2,070 sales recorded in July 2018, and a 23.1 per cent
increase from the 2,077 homes sold in June 2019.
Last month’s sales were 7.8 per cent below the 10-year July sales average.
While home sale activity remains below long-term averages, we saw an
increase in sales in July compared to the less active spring we experienced.
Those looking to buy today continue to benefit from low interest rates,
increased selection, and reduced prices compared to the heated market a few
years ago.
There were 4,613 detached, attached and apartment properties newly listed
for sale on the Multiple Listing Service® (MLS®) in Metro Vancouver in
July 2019. This represents a 3.3 per cent decrease compared to the 4,770
homes listed in July 2018 and a 2.9 per cent decrease compared to June 2019
when 4,751 homes were listed.
The total number of homes currently listed for sale on the MLS® system in
Metro Vancouver is 14,240, a 17.3 per cent increase compared to July 2018
(12,137) and a 4.9 per cent decrease compared to June 2019 (14,968).
For all property types, the sales-to-active listings ratio for July 2019 is 18
per cent. By property type, the ratio is 13.5 per cent for detached homes, 20
per cent for townhomes, and 22 per cent for apartments.
Generally, analysts say downward pressure on home prices occurs when
the ratio dips below 12 per cent for a sustained period, while home prices
often experience upward pressure when it surpasses 20 per cent over several
months.
The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all residential
properties in Metro Vancouver is currently $995,200. This represents a 9.4
per cent decrease over July 2018 and a 0.3 per cent decrease compared to
June 2019.
Sales of detached homes in July 2019 reached 841, a 32 per cent increase
from the 637 detached sales recorded in July 2018. The benchmark price for
detached properties is $1,417,000. This represents a 10.5 per cent decrease
from July 2018, and a 0.5 per cent decrease compared to June 2019.
Sales of apartment homes reached 1,243 in July 2019, a 15.2 per cent
increase compared to the 1,079 sales in July 2018. The benchmark price of
an apartment property is $653,200. This represents an 8.8 per cent decrease
from July 2018, and a 0.2 per cent decrease compared to June 2019.
Attached home sales in July 2019 totalled 473, a 33.6 per cent increase compared to the 354 sales in July 2018. The benchmark price of an attached unit
is $770,000. This represents a nine per cent decrease from July 2018, and a
0.6 per cent decrease compared to June 2019.

ΣΧΕΔΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ετοιμάζουμε σχέδιά για την ανακαίνιση :
- Κουζίνες & Μπάνια
- Υπόγειo και Δευτερεύοντα διαμερίσματα
- Γενικές ανακαινίσεις
- Γραφεία & εμπορικά καταστήματα
Συνεργαζόμαστε μαζί σας ή με τον εργολάβο σας για την
επίτευξη:
- Αλλαγή χρήσης
- Άδεια απόκτησης
- Σχέδια συντονισμού για οικοδομικές εργασίες
Καλέστε μας για να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας . . .

www.Archivolt.ca

Ιδιοκτήτης : Κωνσταντίνος Νικολάου
Συνδεδεμένη εταιρία με το Zdraft.com

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

Greek Orthodox Community East Vancouver

		
Hello everyone,
September 1st is the beginning of the Ecclesiastical year. A happy and blessed new year to all! Καλή Εκκλησιαστική χρονιά! I pray
you all have God’s abundant blessings in your hearts, as we enter a new year of His grace.
Attached, you will find the Program of Divine Services for the upcoming month. Come pray with us!
Also, our programs for our children and youth begin this month, including Sunday School, Greek School, Youth and Dance and
more. Also, Byzantine Music is beginning for all ages. For more information on Byzantine Music and Sunday School, please email
me at frprattas@gmail.com. For all other programs, please email the Community by replying to this email.
Praying God blesses you and yours,
Fr. Tim
Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
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αποσύρουμε από την φωτιά,
ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, κι
ανακατεύουμε.
Σ᾿ ένα μεγάλο μπολ, ρίχνουμε τα
μακαρόνια, τα περιχύνουμε με τη
μπεσαμέλ, κι ανακατεύουμε καλά.

Μοσχαράκι καπαμά με κολοκυθάκια
ΓΙΏΤΑ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
Μοσχάρι κοκκινιστό με κολοκυθάκια
Υλικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1500 γραμ. μοσχάρι σπάλα ή ποντίκι
1200 γραμ. κολοκυθάκια
½ φλυτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
500 γραμ. ώριμες ντομάτες, περασμένες στο μούλτι
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 κουτ. σούπας ντοματοπελτέ
½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 καρότο σε ροδέλες
½ κρασοπότηρο ξηρό κρασί
1 πρέζα ζάχαρη
αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση
Kόβουμε το μοσχάρι σε
μερίδες, το πλένουμε,
και το σκουπίζουμε με
απορροφητικό χαρτί.
Βάζουμε μια κατσαρόλα σε δυνατή
φωτιά, ρίχνουμε το λάδι, κι όταν
ζεσταθεί καλά, βάζουμε μέσα το
μοσχάρι.

Ακολούθως, ρίχνουμε τη γκούντα,
το κεφαλοτύρι, την πιπεριά,
το μπέικον, την πάριζα και
ανακατεύουμε, (καλύτερα με τα
χέρια μας).
Βουτυρώνουμε ένα ταψί Ν°38,
(διαμ. 38 εκ.) και στρώνουμε
τα μισά φύλλα κάτω ακτινωτά,
βουτυρώνοντάς τα ενδιάμεσα.
Απλώνουμε τη γέμιση να πάει
παντού και σκεπάζουμε με τα
υπόλοιπα φύλλα, βουτυρώνοντάς
τα ανάμεσα και τα τελειώνουμε
κάνοντάς τα κόθρο γύρω - γύρω.

Συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να γυαλίσει το κρεμμύδι και να ροδίσει το
κρέας, και τότε το σβήνουμε με το κρασί.
Όταν εξατμιστεί το κρασί, ρίχνουμε τις ντομάτες, τον πελτέ, και τόσο ζεστό
νερό, που ίσα να σκεπάζει το κρέας.
Κλείνουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό
να βράσει, μέχρι να μαλακώσει το κρέας. Εάν χρειαστεί κι άλλο νερό,
προσθέτουμε.
Όσο περιμένουμε να βράσει το μοσχαράκι μας, πλένουμε τα κολοκυθάκια,
τα κόβουμε σε μέτρια κομμάτια ή αν είναι πολύ μικρά τα αφήνουμε όπως
είναι, και τα αλατίζουμε.

Μακαρονόπιτα με μπεσαμέλ και φύλλο κρούστας
ΓΙΏΤΑ ΝΙΚΟΛΆΟΥ1

Μια εύκολη πίτα, γρήγορη,
απίστευτα νόστιμη, που θα
ενθουσιάσει τα παιδιά σας.
Θα τη λατρέψετε, ακόμα κι αν
δεν είστε αυτό που λέμε κλασικός
“μακαρονάς”.
Είναι ιδανική για πρώτο πιάτο,
αλλά μπορούμε να την κόψουμε σε
μεγαλύτερα κομμάτια και να την
βγάλουμε και για κυρίως.
Υλικά
•
•
•
•
•

1½ φλυτζ. τσαγιού γάλα φρέσκο
1½ κουτ. σούπας κορν φλάουρ
2 αυγά
μοσχοκάρυδο
αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• 350 γραμ. μακαρόνια σπαγγέτι
• 150 γραμ. γκούντα τριμμένη
• 50 γραμ. κεφαλοτύρι τριμμένο
• 6 φέτες μπέικον ψιλοκομμένες
• 6 φέτες πάριζα ή γαλοπούλα
ψιλοκομμένες
• 1 πιπεριά ψιλοκομμένη
• 6 κουτ. σούπας κρέμα γάλακτος
• 5 - 6 κουτ. σούπας φυτίνη
λιωμένη για τα φύλλα
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας για
πίτες (χοντρό)
Εκτέλεση
Σε μια κατσαρόλα, βάζουμε νερό να

Ση συνέχεια, ετοιμάζουμε τη
μπεσαμέλ, βάζοντας σ᾿ ένα μικρό
κατσαρολάκι το γάλα, το κορν
φλάουρ, τα αυγά, το μοσχοκάρυδο,
τα αλατοπίπερο και βράζοντάς τα
σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας
συνεχώς, με ξύλινη κουτάλα.
Όταν πήξει και αρχίσει να βγάζει
φουσκάλες, είναι έτοιμη, την

Η συνταγή της ημέρας: Τορτελίνια με σως
γιαουρτιού και πάπρικα
Τρίτη 20/08/2019
Τα τορτελίνια είναι από τα πιο απολαυστικά ζυμαρικά και
συνδυάζουν την γεύση που επιθυμούμε, γεμιστά με τυρί, αλλαντικά
ή και κρέας. Η σάλτσα γιαουρτιού είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες
ελαφριές προτάσεις λευκής κρέμας για να συνδυάσουμε τα
ζυμαρικά.
Υλικά για 2-4 άτομα

Τη σερβίρουμε ζεστή, αλλά και
παγωμένη δεν θα μας κακοπέσει!

Βράζετε τα τορτελίνια σύμφωνα με τις οδηγίες και τους χρόνους της
συσκευασίς.
Μόλις είναι έτοιμα, τα σουρώνετε.
Ζεματάτε το μισό βούτυρο με το σκόρδο και περιχύνετε τα
μακαρόνια.
Προσθέτετε το γιαούρτι.
Ζεματάτε το υπόλοιπο βούτυρο με την πάπρικα και το ρίχνετε επάνω
στα τορτελίνια.
Αν θέλετε, μπορείτε να διακοσμήσετε το πιάτο με φύλλα μαϊντανού.

I rigatoni del cornuto (τα ριγκατόνι του...
κερατά)
«Μακαρονάδες του κερατά»
λένε στην Ιταλία όσες, παρά
την εξαίσια νοστιμιά τους,
χρειάζονται πολύ λίγο χρόνο
για να γίνουν, αφήνοντας
χρόνο στη σύζυγο να... δράσει
εξωσυζυγικά. Απλούστατη,
θεσπέσια pasta, που έχει φυσικά
τα μυστικά της.

Εκτέλεση

Πηγή:kontranews.gr

Καλοκαιρινά γιουβαρλάκια σε φρέσκια ντομάτα
Ντίνα Νικολάου-Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για 4 άτομα)
Για τα γιουβαρλάκια

Φωτογραφία: Δημήτρης Βλάικος
Υλικά
• 400 γρ. ριγκατόνι
• 400 γρ. τόνος κονσέρβας
(ιδανικά Αλοννήσου),
στραγγισμένος
• χυμός από 1/2 λεμόνι
• 30 γρ. κάππαρη
• 1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη
• 30 γρ. βούτυρο, σε κυβάκια
• 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 100 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
• 1 ματσάκι μαϊντανός,
ψιλοκομμένος
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία

βράσει.
Όταν αρχίσει ο βρασμός,
αλατίζουμε το νερό, ρίχνουμε τα
μακαρόνια και τα βράζουμε αλ
ντέντε σύμφωνα με τις οδηγίες της
συσκευασίας, ή για 10’ - 12’, από
την ώρα που θα αρχίσει πάλι το
νερό να βράζει.
Όταν είναι έτοιμα, τα σουρώνουμε
και τα ξεπλένουμε με τρεχούμενο
νερό.
Ζεσταίνουμε καλά 1 - 2 κουταλιές
της σούπας φυτίνη στην κατσαρόλα
και σοτάρουμε τα μακαρόνια, να
λαδωθούν καλά.

Περισσότερες συνταγές στο www.
gastronomos.gr

½ κιλό ζυμαρικά τορτελίνια
½ φλιτζάνι τσαγιού φρέσκο βούτυρο
1 σκελίδα σκόρδο λιωμένο
2 κεσεδάκια γιαούρτι
2 κουταλάκια του γλυκού πάπρικα
μαϊντανό

Βάζουμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε λίγο λάδι και
όταν ζεσταθεί καλά, βάζουμε τα κολοκύθια λίγα λίγα και τα τηγανίζουμε
ελαφρά.
Όταν ετοιμαστεί το κρέας, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα κολοκύθια, τον
μαϊντανό, τα καρότα, τη ζάχαρη, το αλάτι, το πιπέρι και τη μισοσκεπάζουμε.
Από αυτή τη φάση και μετά δεν ανακατεύουμε πάλι το φαγητό, αλλά
κουνάμε την κατσαρόλα για να μην μας κολλήσει και συνεχίζουμε το
μαγείρεμα για περίπου 20΄ακόμη, µέχρι να βράσουν τα κολοκύθια (όχι όμως
πάρα πολύ και μας λιώσουν), να δέσει η σάλτσα και να μείνει με το λάδι
του.

Ο σεφ στόλισε τη μακαρονάδα
με λίγη ντομάτα κονφί. Εμείς

μπορούμε να δοκιμάσουμε,
αν θέλουμε, με λίγο πελτέ
δουλεμένο με λίγο λάδι,
αλατοπίπερο και θυμάρι – 1
κουτ. γλυκού σε κάθε μερίδα.

Βουτυρώνουμε καλά από πάνω,
χαράζουμε σε κομμάτια και
ραντίζουμε με νερό.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο, στους 200°C στις
αντιστάσεις, για 50’ περίπου, μέχρι
να ροδίσει η πίτα μας.

-- Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
μακαρόνια που μας έχουν μείνει από
την προηγούμενη μέρα, αλλά και να
χρησιμοποιήσουμε και όποιο άλλο
τυρί μας αρέσει.

Σοτάρουμε με ξύλινη κουτάλα (όχι με πιρούνι, για να μην τρυπήσουμε το
κρέας και βγουν τα ζουμιά του) το μοσχάρι απ’ τη μια μεριά και, όταν το
γυρίσουμε απ᾿ την άλλη, ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι και το σκόρδο.

Το λίγο βούτυρο που περιέχει
δίνει τη νοστιμιά του και,
επίσης, βοηθά στο να κολλήσει
καλύτερα η πάστα τόνου στα
ζυμαρικά.

Βράζουμε τα ζυμαρικά 1
λεπτό λιγότερο απ’ ό,τι λέει η
συσκευασία, για να είμαστε
σίγουροι ότι θα βγουν al dente.
Σε ένα μεγάλο μπολ
ανακατεύουμε όλα τα υπόλοιπα
υλικά (αλάτι βάζουμε στο τέλος,
κατόπιν δοκιμής, γιατί ο τόνος, η
παρμεζάνα και η κάππαρη είναι
αλμυρά υλικά).
Λιώνουμε καλά τον τόνο με το
πιρούνι και δουλεύουμε έντονα
το μείγμα: θέλουμε να γίνει
σαν σφιχτή πάστα. Έτσι, θα
κολλήσει καλύτερα πάνω στα
ζυμαρικά.
Σουρώνουμε τα ριγκατόνι και τα
ανακατεύουμε όπως είναι ζεστά
με το μείγμα. Δοκιμάζουμε το
αλατοπίπερο.
Η μακαρονάδα τρώγεται ζεστή ή
χλιαρή, αλλά τη δοκιμάσαμε σε
θερμοκρασία δωματίου και ήταν
έξοχη!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 ml ελαιόλαδο
1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζ. τσαγιού ρύζι Καρολίνα ή γλασέ
300 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος (από σπάλα ή ελιά)
200 γρ. κιμάς χοιρινός (από στρογγυλό ή κιλότο)
1/2 φλιτζ. τσαγιού φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα
1/2 φλιτζ. τσαγιού γάλα
2 αυγά, προτιμάμε βιολογικά
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
αλεύρι για το αλεύρωμα

Για τη σάλτσα
•
70 ml ελαιόλαδο
•
1 καρότο, κατά προτίμηση βιολογικό, σε ροδέλες
•
3 μεγάλες, ώριμες ντομάτες, τριμμένες
•
1 κοφτό κουτ. γλυκού ντοματοπελτές, διαλυμένος
τσαγιού νερό
•
1 δαφνόφυλλο
•
3 - 4 καρφάκια γαρίφαλο
•
1 κοφτή κουτ. γλυκού ζάχαρη
•
2 μεγάλα κολοκύθια, σε κυβάκια
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

σε 5 φλιτζ.

Διαδικασία
Γιουβαρλάκια: Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρολάκι και σοτάρουμε
το κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά, για 3 - 4 λεπτά, ώσπου να ροδίσει.
Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε κατά μέρος. Ξεπλένουμε το ρύζι
μέσα σε ένα σουρωτήρι και το αφήνουμε για 10 λεπτά να στραγγίξει.
Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα δύο είδη κιμά, το μαϊντανό, το γάλα
και τα αυγά. Προσθέτουμε το ρύζι και το κρεμμύδι, αλατοπιπερώνουμε
και ζυμώνουμε το μείγμα με τα χέρια μας. Πλάθουμε γιουβαρλάκια, τα
αλευρώνουμε λίγο και τα αφήνουμε κατά μέρος.
Σάλτσα: Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα και σοτάρουμε
το καρότο για 3 - 4 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τις ντομάτες, τον
ντοματοπελτέ με το νερό του, το δαφνόφυλλο, τα γαρίφαλα και τη ζάχαρη.
Αλατοπιπερώνουμε και σιγομαγειρεύουμε για 15 λεπτά. Χαμηλώνουμε κι
άλλο τη φωτιά, ώστε να σταματήσει να κοχλάζει η σάλτσα, και βάζουμε
προσεκτικά μέσα στο σκεύος τα γιουβαρλάκια. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα
και σιγομαγειρεύουμε για 30 λεπτά.
Τέλος, προσθέτουμε και τα κολοκύθια και μαγειρεύουμε για περίπου
15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και τα κολοκυθάκια. Σερβίρουμε τα
γιουβαρλάκια με τη σάλτσα και συνοδεύουμε με πιλάφι.
Τι πίνουμε:Ανοίγουμε μια Ντεμπίνα, μια Μαλαγουζιά, ένα Viognier.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Prime Minister concludes productive
G7 Leaders’ Summit in France
August 26, 2019
Biarritz, France
The Prime Minister, Justin Trudeau, today concluded his participation at the G7 Leaders’ Summit in
Biarritz, France.
In discussions on the global economy with G7 leaders, Prime Minister Trudeau stressed the need for
leaders to work together to build economies that work for everyone and strengthen the middle class. He
underscored the importance of the rules-based international order in supporting growth and opportunities for people around the world to share in a better future.
The G7 leaders also agreed to Prime Minister Trudeau’s initiative to task their Finance Ministers to
report back to their leaders on the state of the global economy, so countries can take concerted action to
address signs of risk and ensure stable, sustained growth for people.
G7 leaders agreed to work in partnership with African leaders to support transformation, growth,
shared prosperity in Africa. The Prime Minister announced several initiatives, including funding in
support of the Affirmative Finance Action for Women in Africa initiative to help women entrepreneurs
succeed by providing them with access to financing to start their own businesses.
During the Summit, leaders discussed the importance of advancing gender equality and women’s empowerment. Canada joined the Biarritz Partnership on Gender Equality which highlighted the progress
being made by Canada on policy and legislative measures needed to further address inequalities in
Canada and abroad. Leaders agreed to concrete actions in response to the recommendations of the
G7 Gender Equality Advisory Council, which was launched for the first time by Canada in 2018, and
continued by France in 2019.
Prime Minister Trudeau also announced $179.2 million in investments to support quality education for
women and girls living in crisis, conflict-affected and fragile states. This funding completes Canada’s
commitment as part of the $3.8 billion mobilized at the G7 Summit in Charlevoix, Quebec in 2018 –
the largest in history.
A key theme of the Summit was the importance of addressing climate change, biodiversity and oceans.
The Prime Minister stressed the urgent need for collective action to tackle the climate crisis and protect
our shared environment. He announced an important set of projects to support global climate action
including continued strong support for the Green Climate Fund. He also underscored Canada’s leadership to safeguard our world’s oceans, coasts, and coastal communities, and called on others to come
together to protect these shared resources. Canada welcomed France’s work to encourage coalitions on
environmental issues.
During the Summit, leaders discussed the opportunities that artificial intelligence offers our economies and societies. The Prime Minister spoke about the importance of the responsible development
of human-centric approaches to artificial intelligence, The Prime Minister advanced a new Global
Partnership on AI, an initiative created by Canada and France, and developed in partnership with other
countries and the OECD.
The Prime Minister announced $15 million to help fight the fires in the Amazon.
In addition to the discussion regarding the wildfires in the Amazon, the Prime Minister and his G7
counterparts also discussed efforts to address key regional and global challenges, including Russia and
ongoing reform efforts in Ukraine, as well as the crisis in Venezuela. The Prime Minister thanked the
Leaders for their support in advocating for the release of the detained Canadians Michael Spavor and
Michael Kovrig in China.
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BBB Warning: BC Small Businesses and Consumers Losing Thousands to China-based Tech Support Company
Vancouver, BC - August 8, 2019
Better Business Bureau (BBB) is alerting the public about two China-based
companies - ITResources (ITR) and C2CX Exchange - that are connected
to scams targeting businesses and consumers across North America. In just
over a month, BBB received more than 50 Scam Tracker reports from consumers in 37 States and parts of Canada, including 3 from British Columbia. The combined total loss from consumers could potentially exceed $2
million. Victims in BC have lost a total of $22,500.

ITR (ITResources) claims to be an I.T. service provider that designs and
implements I.T. systems. People in BC mentioned hiring the company for
web design and hosting services. Other reports informed that consumers also
reached out to them to design mobile games and develop call centres.
Complaint Pattern
As consumers and businesses are searching online for IT contractors to
assist with software development, call centre help, website development
and other tech work, they come across an ad for ITR, which offers very
competitive pricing. The company website looks authentic, the representative seems well informed and communication is consistent. They may even
have a phone conversation with the CEO, who assures them that a team of
professionals will be working on the project. After the company receives
a payment to commence the job, victims either get low quality work or in
most cases, never hear from the company again.
One BC consumer reported losing $12,500 to the company, even after
speaking directly with the CEO about the project.”I was completely ghosted
by Scott Freeman after making the first payment; lost any way of getting
in contact with him or anyone that works at his ‘company’. My emails are
completely ignored and they just hang up the phone”.
The other company, C2CX Exchange, claims to be a China-based digital
asset exchange company (cryptocurrency exchange) which mainly trades
in bitcoin. Consumers across the United States reported issues withdrawing their funds and being unable to speak with a representative from the
company. An online forum on forexbrokerz.com titled “C2CX Review - is it
scam or safe?” shares even more negative reviews and complaints about the
company.
The name Scott Freeman is also connected to C2CX Exchange. Scam Tracker reports from consumers mention Freeman as the CEO of both companies.
In the above-mentioned forum, someone using the name Scott Freeman
shared contact information for consumers to connect with him directly about
their complaints.
In light of these findings, BBB is urging consumers to exercise caution
before doing business with these two companies. As both ITR and C2CX
Exchange are located outside of North America, they do not have a BBB
Business Profile.
BBB is also sharing the following tips:
•
Ask for references. Request a list of recent references that you
may contact. When speaking to them, ask about the services performed, the
quality of the work and their overall experience with the service provider.
•
Don’t be tempted by low prices. Overseas firms may advertise low
prices, but hiring a local company with a strong track record may save you
money – and headache -- in the long run.
•
Arrange a payment schedule. Never pay in full up front. Stagger
your payments so your final payment is not due until the work is complete
and you have fully reviewed it.
•
Get multiple estimates and a written contract. Always get estimates in writing and never let any work begin without a written and signed
contract. Do not be pressured into signing an agreement before you are
ready and make sure you read and understand everything.
If you feel like you have been the victim of a scam, report it using BBB
Scam Tracker.

*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
στο 48’.

Τσάμπιονς Λιγκ: Επέστρεψε
στους ομίλους ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός μετράει τα… αστέρια. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν όχι
απλά ένα βήμα, αλλά ένα μεγάλο άλμα προς τους ομίλους του Τσάμπιονς
Λιγκ, καθώς θριάμβευσαν χθες στο Καραϊσκάκη σκορπίζοντας με 4-0
της Κράσνονταρ στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια για τα πλέι οφ του
Τσάμπιονς Λιγκ.
Ο Ολυμπιακός μετράει τα… αστέρια. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν όχι
απλά ένα βήμα, αλλά ένα μεγάλο άλμα προς τους ομίλους του Τσάμπιονς
Λιγκ, καθώς θριάμβευσαν χθες στο Καραϊσκάκη σκορπίζοντας με 4-0 της
Κράσνονταρ στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς
Λιγκ, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ραντζέλοβιτς, που μπήκε ως
αλλαγή στο 76΄ και μέχρι το 85΄ είχε πετύχει δύο γκολ. Ετσι, την ερχόμενη
Τρίτη στη Ρωσία, ο Ολυμπιακός καλείται απλώς να διαχειριστεί τον χθεσινό
του θρίαμβο και να σφραγίσει το εισιτήριό του για τους ομίλους.
Ο Ολυμπιακός μπήκε απολύτως διαβασμένος στο παιχνίδι, καθώς το
πάθημα της Πόρτο πριν από μερικές ημέρες είχε γίνει μάθημα για τους
«ερυθρολεύκους».
Η Κράσνονταρ αυτή τη φορά δεν κατάφερε να αιφνιδιάσει, παρά το γεγονός
ότι το προσπάθησε στο ξεκίνημα του αγώνα. Μάλιστα, στο 11ο λεπτό
ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Γκιγιέρμε, όμως έπειτα από τη χρήση VAR –για
πρώτη φορά στο «Καραϊσκάκης»– ο Ισπανός διαιτητής Ντελ Θέρο έδειξε να
συνεχιστεί το παιχνίδι.
Από τη φάση αυτή και μετά ο Ολυμπιακός πήρε και αυτός μέτρα στο
γήπεδο. Κατάφερε να πιέσει τους Ρώσους αρκετά ψηλά και κλέβοντας
την μπάλα να απειλήσει την εστία του Σαφόνοβ. Από ένα τέτοιο κλέψιμο
ήρθε το πρώτο γκολ για τους «ερυθρολεύκους», όταν ο Μασούρας έκλεψε
την μπάλα, βρήκε τον Γκερέρο, που με υπέροχο φαλτσαριστό σουτ και
με τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού νίκησε στο 30ό λεπτό τον Ρώσο
γκολκίπερ, ανοίγοντας το σκορ.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, ενώ ο
Ολυμπιακός οπισθοχώρησε, καθώς στόχος του ήταν να κάνει και διαχείριση
δυνάμεων από τη στιγμή που οι Ρώσοι έχουν περισσότερα επίσημα
παιχνίδια στα πόδια τους. Ομως από το 70ό λεπτό και μετά ο αγώνας
έγινε ξανά… ροκ. Οι Ρώσοι απείλησαν με τον Μπεργκ στο 69΄, ενώ ο
Ολυμπιακός το ίδιο διάστημα δημιούργησε καλές στιγμές με τον Τσιμίκα
και τον Ποντένσε.
Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη,
γυρνώντας ξανά τον διακόπτη στα… κόκκινα και παίρνοντας τα ηνία
το αγώνα. Ο Μαρτίνς άλλαξε τον Μασούρα με τον Ραντζέλοβιτς και ο
δαιμόνιος νεαρός Σέρβος τον δικαίωσε, όχι μία, αλλά δύο φορές. Στο 78΄
έπειτα από κάθετη μπαλιά του Βαλμπουενά με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0,
ενώ επίσης με σουτ έξω από την περιοχή στο 85΄ έκανε το 3-0. Ο Ποντέσε
μετέτρεψε σε θρίαμβο τη νίκη του Ολυμπιακού διαμορφώνοντας το τελικό
4-0 στο 89΄.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Ομάρ, Σεμέντο, Μεριά, Τσιμίκας, Γκιγιέρμε,
Μπουχαλάκης, Μασούρας (76΄ Ραντζέλοβιτς), Βαλμπουενά, Ποντένσε (90΄
Τοροσίδης), Γκερέρο.
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ: Σαφόνοβ, Πετρόβ, Ραμίρες, Φιόλουσον, Σπάιτς,
Καμπόλοβ, Φιλένα, Καμπελά (25΄ Ολσον), Ναμλί (59΄ Σουλεϊμάνοβ),
Βάντερσον, Μπεργκ (70΄ Ιγκνατίεβ).
• Στα άλλα ματς που έγιναν χθες: Γιουνγκ Μπόις - Ερυθρός Αστέρας 2-2 και
Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ρόζενμποργκ 2-0
Πηγή:H Καθημερινή 22 Αυγούστου 219

Κουνάει σεντόνι ξανά ο Ολυμπιακός «Διπλό» μέσα στη Ρωσία, πρόκριση στους
ομίλους Champions League και 35 εκατ.
στο ταμείο του
27.8.2019 / TO ΠΟΝΤΙΚΙ WEB
Με δυο γκολ του Ελ Αραμπί ο
Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 την
Κράσνονταρ μέσα στη Ρωσία
και προκρίθηκε πανηγυρικά,
ξανά μετά από δυο χρόνια,
στους ομίλους Champions
League. Να θυμίσουμε ότι ο
Ολυμπιακός είχε θριαμβεύσει με
4-0 στο πρώτο παιχνίδι.
Απόλυτοι πρωταγωνιστές,
ο Μαροκινός, Γιουσούφ Ελ
Αραμπί που σημείωσε δύο
γκολ, από ισάριθμες ασίστ του
Βαλμπουενά, που είχε καλές
στιγμές στο 63’ και το 67΄ ο

ίδιος να χριστεί σκόρερ.
Παρά το γεγονός πως οι Ρώσοι
μπήκαν φουριόζοι στο ματς και
προηγήθηκαν με 1-0 στο 10’
μετά τη σέντρα του Βάντερσον
για τον Ούτκιν, ο Ολυμπιακός
απάντησε άμεσα και στο 11’
ισοφάρισε για να κάνει το 1-2

Από την πρόκρισή τους
(αήττητοι στα έξι ματς των
προκριματικών) οι ερυθρόλευκοι
αναμένεται να βάλουν στα
ταμεία τους τουλάχιστον 35
εκατ. ευρώ, ποσό που μπορεί
να αυξηθεί στη συνέχεια της
διοργάνωσης.

Μια δύσκολη κλήρωση

«Χρυσός» ο Παπαστάμος
στα 400μ. μικτή ατομική
με παγκόσμιο ρεκόρ
Στην κορυφή του κόσμου «αναρριχήθηκε» ο Απόστολος
Παπαστάμου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/
νεανίδων, που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Οι αντίπαλοι
του Ολυμπιακού
στο Len Champions League
Ο Ολυμπιακός έμαθε
τους αντιπάλους που
θα αντιμετωπίσει
στο Len Champions
League τη νέα σεζόν,
με στόχο την πρόκριση
σε ακόμα ένα Final
8 στην κορυφαία
διασυλλογική
διοργάνωση

Ο αθλητής του ΝΟ Χανίων έγραψε ιστορία στα 400μ. μικτή
ατομική, αποδεικνύοντας ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σε αυτό το
αγώνισμα.
Ο νεαρός κολυμβητής δεν άφησε κανένα περιθώριο, σπάζοντας
όλα τα κοντέρ, καθώς ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου,
πετυχαίνοντας και νέο Παγκόσμιο ρεκόρ Εφήβων, με επίδοση
4:11.93 (σ.σ. αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ Ανδρών, καθώς
«έσπασε» το 4:14.41 του Γιάννη Δρυμωνάκου από το Ευρωπαϊκό
του 2012 στο Ντέμπρετσεν). To σημερινό μετάλλιο είναι το δεύτερο
του Παπαστάμου στη διοργάνωση, καθώς πριν από λίγες ημέρες
είχε κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή ατομική.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ρώσος Ίλια Μπορόντιν με 4:12.95 και
στην τρίτη ο Γάλλος Λεόν Μαρσάντ με 4:16.37.
Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Τάσος Παπαδόπουλος, αμέσως μετά
το χρυσό μετάλλιο και την κατάρριψη του ρεκόρ, δήλωσε: «Είμαστε
πολύ συγκινημένοι με αυτό που πέτυχε ο Απόστολος σήμερα. Δεν
υπάρχουν πολλά λόγια για να περιγράψει κανείς το κατόρθωμά του.
Έσπασε το Παγκόσμιο ρεκόρ και ο χρόνος αυτός μπορεί εύκολα να
του δώσει μία θέση στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων».

TANEA Team30 Αυγούστου
2019

Πραγματοποιήθηκε σήμερα
η κλήρωση της φάσης των
ομίλων του Len Champions
League, με τον Ολυμπιακό
να μαθαίνει τους αντιπάλους
που θα αντιμετωπίσει για να
βρεθεί στο Final 8 για ακόμη
μια χρονιά.
Οι ερυθρόλευκοι στη
διαδικασία που έγινε στη
Βαρκελώνη είχαν άλλη μια
φορά δύσκολη κλήρωση και
πολύ δυνατούς αντιπάλους,
όμως έχουν ως μοναδικό
στόχο την πρόκριση.
Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός
κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο
και θα αντιμετωπίσει τις
Ζολνόκ (Ουγγαρία), Γιουγκ
Ντουμπρόβνικ (Κροατία),
Μπαρτσελονέτα (Ισπανία),
Σπαντάου (Γερμανία),
Γιαντράν (Βόρεια
Μακεδονία) και δυο ομάδες
που θα προκύψουν από την
προκριματική φάση.
Στον 2ο όμιλο θα
αγωνιστούν: Φερεντσβάρος,
Προ Ρέκο, Αννόβερο,
Mλάντοστ, Μαρσέιγ,
Ντιναμό Τιφλίδας και δυο
ομάδες των προκριματικών.
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Ήττα και αποκλεισμός
για Τσιτσιπά
27.8.2019 / TO ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μετά από αγώνα διάρκειας σχεδόν 4 ωρών (3. 54’)
ο Αντρέι Ρούμπλεφ κέρδισε με 6-4, 6-7, 7-6, 7-5 τον
Στέφανο Τσιτσιπά και τον απέκλεισε από τον 1ο γύρο
στο US Open.
Ο Έλληνας τενίστας εμφανίστηκε με αρκετά νεύρα και
μεταπτώσεις στην απόδοσή του, ενώ αντιμετώπιζε και
πρόβλημα από πόνους στον καρπό του και το δεξί του
πόδι.

Ο...’’πατριώτης’’, Αντώνης (‘’δοξάστε με’’) Διαματάρης
Αλλοιώνει την ομογενειακή ιστορία, γιά να χωρέσει
σε αυτήν, με πλαστά στοιχεία
Δεν ασχολήθηκε το ‘’ΚALAMI’’, 3 εβδομάδες, με τον υφυπουργό
Εξωτερικών ‘’αρμόδιο γιιά Απόδημους’’, Αντώνη (‘’δοξάστε με’’)
Διαματάρη. Είχε εκτιμήσει -σωστά- ότι πρόκειται περί ημιμαθή σε ζητήματα
απόδημου Ελληνισμού, της αυτοπροβολής..
Ο υφυπουργός Εξωτερικών, τελευταία, προσπαθεί να αλλάξει και την
ιστορία της Ομογένειας ΗΠΑ στα ‘’μέτρα’’ του, με ανιστόρητες ψευτιές,
παρουσιαζόμενος ως... ‘’αντιστασιακός’’(!!!). Kαι ως... ‘’αγωνιστής γιά
την Κύπρο’’(!!!), με δημόσιες δηλώσεις στην Λευκωσία (27 Αυγ. ‘19),
νομίζοντας ότι απευθύνεται σε ‘’ηλίθιους’’, αμνήμονες ή άσχετους.
Με μία ομιλία του στο 20ο Συνέδριο Απόδημων Κυπρίων στην Λευκωσία,
έδωσε ρεσιτάλ ‘’εγώ’’ και αυτοπροβολής, μαζί με έμμεση διαφήμιση
της εφημερίδας του ‘’Εθνικός Κήρυξ’’ Αστόριας Νέας Υόρκης, ενώ γιά
Απόδημους ούτε κουβέντα. Νομίζοντας ότι απευθύνεται σε ‘’άσχετους’’,
έκανε αναφορές σε ιστορικά γεγονότα της Ομογένειας ΗΠΑ, σχετικά
με το Κυπριακό, πιστοποιώντας ότι είναι ‘’παπατζής’’, ΨΕΥΤΗΣ και
διαστρεβλωτής γεγονότων.
Εμφανής στόχος η αλλοίωση της ομογενειακής ιστορίας, ώστε να χωρέσει
σε αυτήν με πλαστά στοιχεία, ο ίδιος και η εφημερίδα του ‘’Εθνικός
Κήρυξ’’ Νέας Υόρκης, που στήριξε θερμά την χούντα των συνταγματαρχών
στην Ελλάδα, αλλά και το πραξικόπημα κατά του Μακάριου στην
Κύπρο, που οδήγησε στην εισβολή της Τουρκίας. ‘’Χουντικό’’ δεν θα τον
αποκαλέσουμε, δεν ήταν τότε εκδότης της εφημερίδας, ούτε υπάρχουν
μαρτυρίες ότι ήταν ‘’χουντικός’’. Αλλά και δεν θα επιτρέψουμε την
παραποίηση της ιστορίας της Ομογένειας ΗΠΑ, από έναν εγωμανή που
προσπαθεί, με ψευτιές, να ‘’χωρέσει’’ σε αυτήν, ως κάτι που δεν ήταν.
Ίσαμε την πτώση της χούντας αμέσως μετά την τουρκική εισβολή,
ήταν φοιτητής. Δεν υπάρχει Ομογενής που να θυμάται ανάμιξή του σε
‘’αντιχουντικές ενέργειες’’, ούτε να ‘’πρωτοστατεί’’ σε διαδηλώσεις κατά
της εισβολής, όπως τελευταία δηλώνει. Και επειδή τα γραπτά μένουν,
ουδέποτε ο ‘’Εθνικός Κήρυξ’’ πρωτοστάτησε σε κινητοποιήσεις Ομογένειας
ΗΠΑ, γιά το Κυπριακό.
Ο υφυπουργός είχε το θράσος, να δηλώσει στο Συνέδριο στην Λευκωσία,
ότι η εφημερίδα... ‘’πρωτοστάτησε’’(!!!) σε διαδήλωση στην Ουάσιγκτον
καλοκαίρι 1974, μετά την ειισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο!!! ‘Εχει κάτι
από το αρχείο της εφημερίδας του, που να το πιστοποιεί;;;
Ως αποκαρύφωμα του εξευτελισμού
της ομογενειακής ιστορίας από
τον υφυπουργό, η εμμετική γραφή
του, με την υπογραφή του, στην
έκδοση 21-22 Απριλίου 2007:
«Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι
τούτη η εφημερίδα, ο ‘’Εθνικός
Κήρυξ’’, από την αρχή καταδίκασε
το στρατιωτικό πραξικόπημα και
παρέμενε πιστός στην θέση του
μέχρι το τέλος».
Ο άνθρωπος αποδεικνύει έτσι,
ότι, ούτε ντροπή διαθέτει, ούτε
στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Τέτοιες ΨΕΥΤΙΕΣ, μόνο κάποιος μυθομανής,
αρρωστημένος εγωμανής, μπορεί να πει και μάλιστα γραπτά. Αν διαφωνεί,
ας παραθέσει, η εφημερίδα του, ένα, έστω ένα, δημοσίευμα περιόδου 21
Απριλίου 1967 ίσαμε 24 Ιουλίου 1974 κατά της χούντας. Τον προκαλούμε
δημόσια.
Γιά δείγμα μόνο, επειδή το ‘’Κ’’ γράφει με αποδεικτικά στοιχεία,
αναφέρουμε -λέξη προς λέξη- γραφή της εφημερίδας ‘’Εθνικός Κήρυξ’’
(3 Δεκ. 1973, κύριο άρθρο), με εκδότη τον Μαρκέτο, αμέσως μετά την
πτώση Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη: «...Ομάς επιφανών Ελλήνων
αξιωματικών, οι κορυφαίοι ηγέται των Ενόπλων Δυνάμεων, κρατούν τώρα
εις τα χείρας των την τύχην της Ελλάδας. Δικαιολογούνται, επομένως, και
ελπίδες και προσδοκίαι. Διά το καλύτερον...».
Την επομένη του ‘’πραξικοπήματος’’ Ιωαννίδη κατά Παπαδόπουλου (25
Νοεμβρίου 1973) , έγραφε η εφημερίδα (παραθέτουμε λέξη προς λέξη): «...
Θα συναδελφωθούν τώρα αι ‘Ενοπλαι Δυνάμεις με τον Λαόν. Τίποτε το
διαφορετικό, δεν ημπορεί να έχει αξία...». Λίγους μήνες αργότερα, Ιούλιο
1974, ο ‘’Εθνικός Κήρυξ’’, εκθείαζε το πραξικόπημα κατά του ‘’Μούσκου’’
(Μακάριου).
Μήπως θέλει και φωτογραφική απόδειξη των προαναφερόμενων γραπτών
της εφημερίδας, ο κ. υφυπουργός, προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη, ο
πατέρας του οποίου ήταν συνεταίρος στην εφημερίδα του και την βοήθησε
πολλαπλά με κρατικές και λοιπές χορηγίες;;;
Και σε ότι αφορά τους -διαχρονικά- κουτοπόνηρους Κύπριους πολιτικούς
και ‘’παράγοντες’’, το μισό εκατομ. δολάρια που έδωσε η Κύπρος στον
εκδότη-υφυπουργό γιά την εφημερίδα του (δεκαετία ‘80), ήταν χορηγία ή
δάνειο;;; Υποθέτουμε χορηγία, επειδή αν ήταν δάνειο, δεν αποπληρώθηκε
ποτέ.
Δύο ενδεικτικά αποσπάσματα από την ομιλία του υφυπουργού στην
Λευκωσία, στην οποίαν υπάρχουν, 7 φορές η λέξη ‘’εγώ’’ και 4 αναφορές
στην εφημερίδα του: «... Άνθρωποι που μέχρι τότε δεν συμμετείχαν στα
κοινά, άφησαν τις δουλειές τους, οργανώθηκαν – πρέπει να πω με την
καθοδήγηση του Ε.Κ. – δεν υπήρχε τότε άλλο ΜΜΕ – μπήκαν σε αμέτρητα
λεωφορεία και γεμίσαμε το Πάρκο Λαφαγιέτ μπροστά από τον Λευκό
Οίκο...». Τι ψεύτης!!! «πρέπει να πω με την καθοδήγηση του Ε(θνικού)
Κ(ήρυκα).» Και μάλιστα παθολογικός ψεύτης.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανάφερε, ‘’γλύφοντας’’ τον πρωθυπουργό:
«...Αναφέρθηκα στην Άνοιξη στις σχέσεις αποδήμων και Ελλάδας που
έρχεται. Το βλέπετε και μόνοι σας. Το θέμα του απόδημου ελληνισμού είναι
είδηση, είναι καυτό, είναι παντού. Είναι αλήθεια ότι το ανέδειξε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και πήρε διαστάσεις, φούντωσε. Ότι εγώ βρίσκομαι στη θέση
που βρίσκομαι, ότι άφησα τη ζωή μου στη Νέα Υόρκη, για να έρθω να
βοηθήσω, να αγωνιστώ με όλες τις γνώσεις και τις δυνάμεις μου για την
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των αποδήμων αποτελεί
μια πειστική απόδειξη ότι όπως οι κυβερνήσεις στην Κύπρο έτσι και η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αγωνιστεί να φέρει πιο κοντά
την Ελλάδα και την ομογένεια...». Ολόκληρη η ομιλία του υφυπουργού
δημοσιεύτηκε μόνο στην εφημερίδα του ‘’Εθνικός Κήρυξ’’ Νέας Υόρκης,
με την κυκλοφορία των 2.000-2.500 φυλ. ημερήσια, η οποία φυσικά
έχει προνομιακή μεταχείριση από τον...υφυπουργό. Γιά τον υφυπουργό
(‘’αφηνιασμένο ψώνιο’’ όπως τον αποκαλούν Ομογενείς Νέας Υόρκης), ένα
και μόνο ένα ομογενειακό ΜΜΕ υπάρχει: Η... εφημερίδα του!!!
Σχετική καταγγελία ομογενειακού ΜΜΕ πριν 5 εβδομάδες, γραπτή,
γιά μεροληπτική μεταχείριση ομογενειακών ΜΜΕ στον ασοβάρευτο
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, αγνοήθηκε. Και μάλιστα ο υπουργός,
συνεχίζοντας την παραδοσιακή ‘’γαϊδουριά’’ ελληνικών υπουργείων, ούτε
με ένα ‘’λάβαμε την επιστολή’’ απάντησε, ο αγενής. Κατά τα υπόλοιπα,
η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών ενδιαφέρεται γιά την...’’σύσφιξη
των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των αποδήμων’’. Τέτοιοι
‘’καραγκιόζηδες’’ και ψεύτες είναι.
(θα υπάρξουν και συνέχειες, επειδή αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε από τυχοδιώκτες,
ψεύτες-μυθομανείς και ‘’αρπακτικά’’)

Γ. Λυκ. - 28 Αυγ. ‘19 (o υπογράφων προϋπήρξε -κατά 1μιση χρόνο- του
υφυπουργού στα ΜΜΕ Ομογένειας ΗΠΑ)
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
TΟ ΑΝΈΚΔΟΤΟ .. ΜΕ ΤΗΝ
ΞΑΝΘΙΑ
Γυρνάει η ξανθιά νωρίτερα
στο σπίτι και βρίσκει τον άνδρα
της ιδρωμένο και γυμνό στην
κρεβατοκάμαρα.
-Τι έπαθες και είσαι έτσι;
- Γυναίκα νομίζω έχω πάθει
έμφραγμα.
Τρέχει γρήγορα η ξανθιάνα πάει
το αθενοφόρο, όταν ξαφνικά
εμφανίζεται ο τετράχρονος γιός της
φωνάζοντας μαμά, μαμά η νονά
κρύβεται κάτω απ’ το κρεβάτι σας!
Αφήνει το ακουστικόη ξανθιά και
τρέχει στην κρεβατοκάμαρα, Σκύβει
κάτω και απ΄το κρεβάτι βλέπει την
κουμπάρα της και της βάζει τις
φωνές.
-Καλά είσαι εντελώς χαζή, ο
άνδρας μου παθαίνει έμφραγμα
και συ παίζεις κρυφτό με τον
Κωστάκηηηηη;
****
Στην δουλειά συζητούν δύο
συνάδελφοι την ώρα του
διαλείμματος:
«Άκου φίλε μου να δεις τι έπαθα!
Με παίρνει τηλέφωνο μια γυναίκα
και μου λέει: «Έλα κουμπάρε,
έφυγε ο βλαμμένος ο άντρας μου,
θα έρθεις απ’το σπίτι να με πηδ@
ξεις;»»
«Πλάκα μου κάνεις, και τι έκανες;»
ρώτησε ο συνάδελφός του.
«Ήρθα σε δύσκολη θέση γιατί ο
κουμπάρος μου, είναι ο καλύτερος
φίλος μου, μου φέρεται άψογα και
είναι πάντα σωστός απέναντί μου.
Δε θα μπορούσα να κάνω κάτι
τέτοιο!»
«Και μετά τι έγινε;»
«Τελικά είχαν κάνει λάθος το
τηλέφωνο! Ευτυχώς δεν ήταν η
κουμπάρα, ήταν η γυναίκα μου!»
****
Ένας Πόντιος ήταν στο καφενείο κι
έπαιζε χαρτιά με την παρέα του.
Μια στιγμή έρχεται ένας γείτονάς
του και του φωνάζει:
«Σήκω γρήγορα, η γυναίκα σου
γεννάει.»
Πετάγεται πάνω αυτός για να φύγει
και του λένε οι φίλοι του:
«Περίμενε να τελειώσουμε πρώτα
την παρτίδα και μετά πας».
Και τους απαντάει ο Πόντιος:
«Θα φύγω αμέσως. Αφού δεν ήμουν
εκεί την ώρα που έμεινε έγκυος, ας
είμαι τουλάχιστον όταν γεννήσει!»
****
Δύο πόντιοι συναντιούνται μετά
από καιρό σε ένα πάρκο και ρωτάει
ο ένας:
«Φιλαράκι, πού το βρήκες αυτό το
ωραίο ποδήλατο;»
Και αρχίζει ο άλλος να του λέει την
ιστορία πως το βρήκε.
«Άκου, έκανα χτες το βράδυ μια
βολτούλα εδώ πέρα και με πλησίασε
με το ποδήλατο μια γυναίκα,
κουκλάρα! Κατεβαίνει από το
ποδήλατο, πετάει όλα της τα ρούχα
στο πάτωμα και γυμνή όπως ήταν
μου λέει: Πάρε ότι θες!»
Και του λέει ο άλλος Πόντιος:
«Έλα ρε, σοβαρά; Καλά το έκανες.
Τα ρούχα λογικά δεν θα σου
έκαναν!!!»
****
Γυρνάει ο Θανάσης ξημερώματα
στο σπίτι του, τύφλα στο μεθύσι,
ξαπλώνει για να κοιμηθεί και
πεθαίνει στον ύπνο του.
Την ώρα που φτάνει στην Πύλη του
Παραδείσου αρχίζει να χτυπιέται
και να φωνάζει:
«Δε θέλω να πεθάνω, αφήστε με να
ζήσω, γυρίστε με πίσω!»
Ο Άγιος Πέτρος που τον υποδέχτηκε
του εξήγησε ότι δεν γίνεται αυτό, κι
όποιος φτάσει μέχρι εδώ, δε γυρίζει
πίσω.
Ο Θανάσης συνέχισε να φωνάζει
και να λέει ότι δεν ήταν η ώρα του
ακόμα κι ότι είχε πολλά ακόμα να
κάνει.
Ο Άγιος τον λυπήθηκε και του
έδωσε την ευκαιρία να γυρίσει πίσω
αλλά σαν κότασε μια φάρμα κοντά

στο σπίτι του.
Απογοητεύτηκε ο Θανάσης αλλά
δέχτηκε αφού δεν είχε άλλη
επιλογή.
Την ίδια στιγμή έβγαλε φτερά και
βρέθηκε κοντά στην γειτονιά του.
Του ήρθε μια παράξενη αίσθηση
στην κοιλιά, έσπρωξε κι έβγαλε ένα
αυγό.
Το κοίταξε και από τον ενθουσιασμό
του συνέχισε να σπρώχνει και να
κάνει το ένα αυγό μετά το άλλο.
Ξαφνικά ένιωσε ένα δυνατό
χαστούκι κι άκουσε την φωνή της
γυναίκας του να ουρλιάζει:
«Καλά βρε άχρηστε, δεν φτάνει που
γύρισες αργά και κακάριζες όλη
νύχτα… Μας έχεσες κιόλας!»
****
Μπαίνει ο Μήτσος σε ένα
λεωφορείο και κάθεται δίπλα σε
μια μαυροφορεμένη χήρα με μαύρο
μαντήλι που καλύπτει το κεφάλι
της.
Την κοιτάζει και της ζητάει να
βγουν ραντεβού και να το κάνουν.
H χήρα αρνείται με σκυμμένο το
κεφάλι και κατεβαίνει στην επόμενη
στάση.
Μόλις ξεκίνησε το λεωφορείο, ο
οδηγός λέει στον Μήτσο:
«Ξέρω έναν τρόπο για να κάνεις την
χήρα να δεχτεί να το κάνετε.»
Ο Μήτσος ενθουσιάζεται και τον
ακούει με προσοχή.
«Κάθε Τετάρτη βράδυ, η χήρα
πηγαίνει στο νεκροταφείο και
κάθεται για ώρες σκυμμένη πάνω
από τον τάφο του άντρα της.
Μπορείς να πας εκεί δήθεν τυχαία
και να την παρηγορήσεις. Εκείνη
θα είναι ευάλωτη και θα σου κάτσει
σίγουρα. Πρέπει να φοράς όμως κι
εσύ μια μαύρη στολή με κουκούλα
ώστε να μην σε αναγνωρίσει μέσα
στη νύχτα.»
Ο Μήτσος πηγαίνει στο
νεκροταφείο με την κατάλληλη
ενδυμασία που του είπε ο οδηγός
και τη βλέπει να κοιτάει προς τα
κάτω στην ταφόπλακα.
Την πλησιάζει κι αρχίζει να της λέει
λόγια παρηγοριάς και της ζητάει
μετά από ώρα να το κάνουν.
Εκείνη χωρίς να γυρίσει καν να τον
κοιτάξει, δέχεται αλλά του ζητάει να
το κάνουν μόνο από πίσω γιατί έχει
το πένθος.
Ο Μήτσος συμφωνεί και ξεκινάει
τη φάση.
Μόλις τελειώνουν, βγάζει ο Μήτσος
την κουκούλα και της λέει:
«Χαχα! Είμαι ο Μήτσος από το
λεωφορείο!»
Η χήρα βγάζει κι εκείνη το δικό της
μαύρο μαντήλι, γυρίζει και του λέει:
«Χαχα! Είμαι ο οδηγός!»
****
Ένας άντρας, μεγάλο αλάνι, ο
οποίος άλλαζε τις γυναίκες σαν
τα πουκάμισα, ερωτεύτηκε μια
παρθένα που περίμενε τον γάμο για
να κάνει έρωτα.
Για να μην περιμένει πολύ καιρό,
την παντρεύτηκε και τη νύχτα του
γάμου η νεαρή εντυπωσιάστηκε με
το αξιοθέατο.
Του εκμυστηρεύτηκε μάλιστα πως
δεν είχε ξαναδεί άντρα γυμνό και
δεν ήξερε καν ότι οι άντρες έχουν
αυτό το πράγμα που ευχαριστεί τις
κοπέλες.
Το αλάνι για να την εντυπωσιάσει
ακόμα περισσότερο της είπε ότι
είναι ο μόνος άντρας που έχει αυτό
το πράγμα που της αρέσει!
Εκείνη βέβαια το πίστεψε.
Το αλάνι έπρεπε να λείψει μερικές
μέρες για δουλειά κι όταν γύρισε
πήγε αμέσως στο σπίτι να βρει την
γυναίκα του.
Μπήκε σε όλα τα δωμάτια μα δεν
ήταν πουθενά κι έτσι άρχισε να την
ψάχνει στο χωριό, μέχρι που την
είδε να κάθεται σε ένα στενάκι.
«Μα που ήσουν αγάπη μου;» την
ρώτησε.
«Τελικά είσαι μεγάλος ψεύτης!» του
φώναξε.
«Γιατί το λες αυτό;»
«Γιατί ο Μένιος ο γείτονας έχει κι
αυτός ένα τέτοιο ωραίο πράγμα!»

Το αλάνι σκέφτηκε ότι μάλλον θα
τον είδε καταλάθος γυμνό από την
μπαλκονόπορτα του δωματίου του
και για να δικαιολογήσει το ψέμα
του, της είπε:
«Μα κι αυτό ήταν κάποτε δικό μου,
αλλά επειδή είχα δύο του χάρισα το
ένα.»
Και γυρίζει η γυναίκα του
θυμωμένη και του λέει:
«Μα καλά κι εσύ βρε έξυπνε,
ήταν ανάγκη να του δώσεις το
μεγαλύτερο;»
****
Ένα ζευγάρι συζητάει για τα
μελλοντικά του σχέδια.
Μια στιγμή ρωτάει ο άντρας την
γυναίκα του:
«Μωρό μου, αν πεθάνω θα
ξαναπαντρευτείς;»
«Όχι αγάπη μου, θα πάω να μείνω
με τη αδερφή μου.»
«Εσύ θα ξαναπαντρευτείς αν
πεθάνω πρώτη;»
«Όχι βέβαια, κι εγώ με την αδερφή
σου θα πάω να μείνω!»
****
Ένας τύπος άνοιξε έναν οίκο @
νοχής και ξεκίνησε να δουλεύει με
τρεις γυναίκες.
Αυτές που είχε προσλάβει αρχικά
ήταν ένα μοντέλο, μια νοικοκυρά
και μια δασκάλα.
Την πρώτη κιόλας εβδομάδα
λειτουργίας όλοι οι πελάτες
έδειχναν φανερή προτίμηση στην
δασκάλα.
Το μοντέλο έβγαλε 300 ευρώ, η
νοικοκυρά 350 ευρώ και η δασκάλα
1500 ευρώ.
Την δεύτερη εβδομάδα είχε ξανά
τα ίδια αποτελέσματα κι έπαθε την
πλάκα του.
Αναρωτιόταν γιατί προτιμούν όλοι
την δασκάλα κι έτσι έπιασε έναν
τακτικό πελάτη και τον ρώτησε:
«Γιατί επιλέγεις πλέον μόνο την
δασκάλα;»
Κι ο πελάτης του απάντησε:
«Την πρώτη φορά πήγα με
το μοντέλο αλλά ήταν πολύ
προσεκτική, μην σπάσει κανένα
νύχι, μην πάθει καμιά γρατζουνιά
κτλπ. Την δεύτερη φορά πήγα
με την νοικοκυρά αλλά εκείνη
ήταν όλο παρατηρήσεις: «Όχι στο
κρεβάτι, μόλις το έστρωσα, όχι στην
πολυθρόνα γιατί θα λερωθεί, μην
πατάς εδώ κτλπ.» Ενώ η καθηγήτρια
μόλις ολοκληρώσει σε ρωτάει: «Το
καταλάβατε, ή να το ξανακάνουμε
για να το καταλάβετε καλύτερα;»
****
Μια ξανθιά συζητάει με μια φίλη
της…
«Μου συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο
που δεν μπορώ να το καταλάβω.»
«Τι σου συμβαίνει;» ρωτάει η φίλη
της.
«Πριν λίγες μέρες μου χτύπησε το
κουδούνι ένας νεαρός. Όταν του
άνοιξα, με ρώτησε αν είναι μέσα
ο άντρας μου, κι όταν του είπα ότι
λείπει, με έγδυσε και κάναμε τρελό
σ@ξ. Την επόμενη μέρα ξανάρθε,
με ξαναρώτησε αν είναι μέσα ο
άντρας μου κι όταν του είπα ότι
λείπει, με ξαναέγδυσε και
κάναμε τρελό σ@ξ. Σήμερα, έγινε
πάλι το ίδιο, ξανάρθε, με ρώτησε
πάλι αν είναι μέσα ο άντρας μου
κι όταν του είπα πως δεν είναι,
με ξαναέγδυσε και κάναμε τρελό
σ@ξ… Αυτό είναι τώρα που δεν
μπορώ να καταλάβω!»
«Πωπω, πλάκα μου κάνεις, είναι
φοβερό! Αλλά τι είναι αυτό που δεν
μπορείς να καταλάβεις;»
«Δεν μπορώ να καταλάβω, τον
άντρα μου τι τον θέλει!»
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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

Welcome Father Odissey’s
Drossos Presbytera Maria
and Son Thomas
Sunday, September 1st, Father Odissey’s Drossos, our
new parish priest from Ελληνορθόδοξη Κοινότητος
Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευης. Will
be serving his first Divine Liturgy at St. George’s
Greek Orthodox Cathedral.
The Hellenic
Community and
the St. George’s
Ladies Philoptochos will be
hosting a welcome Luncheon
for Father Odissey’s, Presbytera
Maria and his
Son Thomas.
Everyone is
invited to attend
to welcome them
with open arms.
Luncheon is by
donation.
Lizette Pappas
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4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby
dental@hotmail.ca
burnaby_dental@hotmail.com
www.burnabydental.com

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



Σφραγίσματα
Aesthetic Fillings



Απονευρώσεις

Root canal treatments +
retreatments



Εμφυτεύματα

Implants (surgery + crowns)



Μακρά εμπειρία στις
οδοντοστοιχίες

23 years of dental experience


Λεύκανση δοντιών

Chairside + take-home

 Θήκες και
γέφυρες δοντιών
Crowns + Bridges

 Ψηφιακή τεχνολογία

Digital impressions + X-rays

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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25 νέα παράτυπα γραμματόσημα από τα ΕΛ.ΤΑ
STAMPS PHILATELIC –

ταχυδρομικά γραφεία που βρίσκονται κοντά στα εικονιζόμενα μνημεία.
Δυστυχώς διαπιστώνουμε πως μετά την απώλεια του συμβούλου σε θέματα
φιλοτελισμού των ΕΛ.ΤΑ, αείμνηστου Μωυσή Κωνσταντίνη, τα ΕΛ.ΤΑ φιλοτελικά
πλέουν χωρίς καπετάνιο. Διαπίστωσα την απερίγραπτη φιλοτελική άγνοια των
αρμοδίων της φιλοτελικής υπηρεσίας. Έτσι εδώ και έναν χρόνο παρακολουθούμε
ασκούμενους μαθητευόμενους μάγους να αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας στον
φιλοτελικό κόσμο της υφηλίου.
Αναφέρθηκα σε παράτυπα γραμματόσημα και θα εξηγήσω για μια ακόμα φορά το
γιατί:

Στις 22 Ιουλίου 2019 κυκλοφόρησαν 25 ακόμα παράτυπα αυτοκόλλητα γραμματόσημα
από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.Τα γραμματόσημα αυτά σύμφωνα με τις πρόσφατες
πρακτικές των ΕΛ.ΤΑ κυκλοφόρησαν σε 4 τευχίδια.

Εκδίδονται με βάση μία ειδική εγκύκλιο και όχι με την κυκλοφορία εικονογραφημένου
προσπέκτους όπου αναφέρονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και ενημερωτικά
στοιχεία για το θέμα και τις παραστάσεις των.
Αναφέρονται ωσ «τουριστικά συλλεκτικά τευχίδια» που περιέχουν ειδικά προσωπικά
γραμματόσημα. Οποία ανακρίβεια ή άγνοια!

Το 1ο τευχίδιο περιέχει 5 διαφορετικά γραμματόσημα, από 2 φορές το κάθε ένα με
τουριστικές απόψεις της Ακρόπολης.Ποσότητα 15.000 τευχίδια (30.000 σειρές)

Για κάθε φιλοτελιστή, για κάθε συλλέκτη, κάθε γραμματόσημο (χρεόγραφο) είναι εξ
αντικειμένου συλλεκτικό, συλλέξιμο. Δεν υπάρχουν συλλεκτικά γραμματόσημα ή μη
συλλεκτικά γιατί απλά όλα είναι συλλεκτικά και λαμβάνουν μία θέση σε όλους τους
εθνικούς και διεθνείς καταλόγους γραμματοσήμων.
Το κάθε γραμματόσημο μπορεί να εκδοθεί σε φύλλα, σε μικρά φύλλα, σε μπλοκ, σε
δεσμίδες, σε τευχίδια. Από όλες αυτές τις μορφές διάθεσης τα γραμματόσημα μπορούν
να αποκοπούν ή να αποκολληθούν και να κολληθούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα για
να πιστοποιούν την πληρωμή του ταχυδρομικού τέλους.

Το 2ο τευχίδιο με 5 διαφορετικά γραμματόσημα από 2 φορές το κάθε ένα με
νυκτερινές απόψεις της Ακρόπολης .Ποσότητα 15.000 τευχίδια (30.000 σειρές)

Τα γραμματόσημα αυτά δεν είναι προσωπικά. Τα προσωπικά γραμματόσημα στα
οποία, στην λευκή παράπλευρη βινιέτα μπορεί να τυπωθεί από έναν ειδικό ψηφιακό
εκτυπωτή μία φωτογραφία ή άλλη παράσταση του πελάτη. Για αυτή την ιδιαίτερη
υπηρεσία τα ΕΛ.ΤΑ εισπράττουν ένα επιπλέον ποσό το οποίο υπόκειται σε ΦΠΑ. Το
γραμματόσημο, το ταχυδρομικό τέλος δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (σε παγκόσμιο επίπεδο).
Τα γραμματόσημα που αναφέρονται ως προσωπικά στην εγκύκλιο των ΕΛ.ΤΑ
πωλούνται στην ονομαστική αξία και δεν έχουν τα διακριτά χαρακτηριστικά των
«προσωπικών γραμματοσήμων», άρα δεν είναι τέτοια.
Ειδικά είναι τα γραμματόσημα ειδικής διαχείρισης. Εισπρακτέα Τέλη, Πρόσθετα Τέλη
Κοινωνικής Προνοίας, Επίδοσης δικογράφων, Επείγουσας αλληλογραφίας (εξπρές)
και αρκετά άλλα. Στην περίπτωση είναι σαφές πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ας ελπίσουμε πως τα κακώς κείμενα θα διορθωθούν, μαζί και η εικόνα του ελληνικού
γραμματοσήμου ανά την υφήλιο.
Δημήτρης Περδίκης

ΤΟ ΠΛΑΤΟΝΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
(Dama dama)
Το πλατόνι της Ρόδου, που θεωρείται σύμβολο του
νησιού εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στολίζει τα δάση
του και αποτελεί μέρος της παράδοσής του, είναι ένα
από τα λίγα είδη ελαφιών της Ευρώπης που διασώθηκαν
μέχρι σήμερα. Δύο αγάλματα ελαφιών, ένα αρσενικό και
ένα θηλυκό, τοποθετημένα πάνω σε κίονες, βρίσκονται
και στολίζουν τις δύο πλευρές της εισόδου του παλιού
λιμανιού της πόλης.
Πολλές είναι οι λαϊκές ιστορίες που αναφέρονται στην
προέλευση και παρουσία του ελαφιού στο νησί.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι το πλατόνι ήρθε στο νησί
της Ρόδου με την άφιξη των Σταυροφόρων. Η θεωρία
μάλιστα αυτή συσχετίζεται και με άλλα ιστορικά
χαρακτηριστικά του νησιού.

Το 3ο τευχίδιο περιέχει 10 διαφορετικά γραμματόσημα με τουριστικές απόψεις των
Μυκηνών, μία σειρά στο κάθε ένα.Ποσότητα 5.000 τευχίδια ήτοι 5.000 σειρές.

Η Ρόδος αναφέρεται σε αρχαία κείμενα σαν “Οφιούσα”, λέξη που σημαίνει, “η έχουσα πολλά
φίδια”.
Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία οι Σταυροφόροι για να προστατέψουν τα στρατόπεδά τους
από τα φίδια, εισήγαγαν το ελάφι και το χρησιμοποίησαν σαν φύλακα σε χώρους γύρω από
αυτά. Αν και τα ελάφια δεν κυνηγούν για να σκοτώνουν τα φίδια, όπως πιστεύουν πολλοί, εν
τούτοις λέγεται ότι τα κέρατα του ελαφιού εκκρίνουν κάποια ουσία (ένα αλκάλιο), η μυρωδιά
του οποίου ενοχλεί και εξαναγκάζει τα φίδια να απομακρυνθούν.
Κάποια λοιπόν από τα ζώα αυτά, που έφεραν οι Σταυροφόροι, ξέφυγαν από τα στρατόπεδα,
κρύφτηκαν στα δάση και δημιούργησαν αργότερα τον υπάρχοντα πληθυσμό.
Μία άλλη θεωρία λεει ότι τα ελάφια εισήχθησαν από τους Ενετούς την περίοδο που είχαν στην
κατοχή τους το νησί.
Όμως η Ρόδος αναφέρεται σε αρχαία κείμενα και σαν “Ελαφούσα” που σημαίνει ότι είχε, την
εποχή εκείνη πολλά ελάφια, που φυσικά υπήρχαν στο νησί πολύ πριν έρθουν όλοι αυτοί οι
κατακτητές.
Αρχαιολογικά ευρήματα ενδεικτικά της ύπαρξης ελαφιών στο Ανατολικό Αιγαίο μας φέρνουν
πίσω ίσως και από την έκτη προ Χριστού χιλιετία.

Το 4ο τευχίδιο περιέχει 5 διαφορετικά γραμματόσημα με τουριστικές απόψεις της
Κνωσού, από 2 το κάθε ένα.Ποσότητα 5.000 τευχίδια ήτοι 10.000 σειρές.

ΠΛΑΤΩΝΙ (DAMA DAMA )
Περιγραφή : Μοιάζει με το ελάφι, αλλά είναι μικρότερο. Τα κέρατά του είναι πεπλατισμένα. Το
τρίχωμά του είναι καστανό με λευκές βούλες στο πάνω μέρος του σώματος κατά το καλοκαίρι,
ενώ κατά το χειμώνα σκουραίνει.
Η ουρά του είναι μεγαλύτερη με μήκος 16-19 εκατ. και από πάνω μαύρη. Το μήκος του σώματός
του είναι 1,60-1,90 μ. έχει ύψος 1μ περίπου και βάρος 40-80 κιλ.
Αναπαραγωγή : Ζευγαρώνει όπως και το ελάφι από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο. Γεννά
ένα μικρό κατά το Μάιο με Ιούνιο, το οποίο μετά από 2-3 μέρες μπορεί να ακολουθήσει τη
μητέρα του, η οποία το αγαπά και το φροντίζει πολύ.

Όλα τα γραμματόσημα φέρουν ίδια ονομαστική αξία, ταχυδρομικού τέλους κάρτας
στο εξωτερικό (σήμερα €0.80).Αυτό αναγράφεται ολογράφως μόνο στην αγγλική
γλώσσα: Postcard worldwide. Αντίθετα στην αναγραφή άλλων στοιχείων υπάρχει
πλήρης πλεονασμός: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ,
HELLENIC POST,HELLAS. H ασημένια γραμμούλα σε κάθε γραμματόσημο, δεν
έχει διευκρινιστεί αν είναι ολόγραμμα λέηζερ ή απλό αλουμινόχαρτο, διαπιστώσαμε
όμως πως αποχωρίζεται το γραμματόσημο όταν μπει στο νερό. Οι ποσότητες των δυο
τουλάχιστον πρώτων από τα τευχίδια είναι σε αρκετά αυξημένη ποσότητα ώστε να
μην κινδυνεύουν να εξαντληθούν από τις πρώτες ώρες της διάθεσής των.
Η διάθεσή τους εκτός από τα καθιερωμένα σημεία, θα διατίθενται ιδιαίτερα στα

Τροφή : Είναι φυτοφάγο ζώο όπως και το ελάφι. Τρώει χόρτα, κλαδιά και φύλλα από διάφορα
δέντρα κωνοφόρων και πλατύφυλλων δασών. Το καλοκαίρι, επειδή η τροφή λιγοστεύει, τρώει
τους φλοιούς από τους κορμούς των δέντρων ( φλοιοφαγία). Επειδή αυτό προκαλεί ζημιές στα
δάση πρέπει να βελτιώνεται ο βιότοπος είτε χορηγώντας τεχνητή τροφή είτε καλλιεργώντας
διάφορα είδη τα οποία προτιμάει.
Βιότοπος : Ζει σε εκτεταμένες δασικές περιοχές, κυρίως πλατύφυλλων , με πολλές
πυκνοφυτείες και διάσπαρτες γυμνές επιφάνειες όπως αποψιλωτικές υλοτομίες, επιφάνειες
αναγωγών και γεωργικές εκτάσεις. Δεν ανεβαίνει σε μεγάλο υψόμετρο.
Γεωγραφική εξάπλωση : Στην Ελλάδα σπανίζει αυτό το είδος όταν είναι σε άγρια κατάσταση.
Ζει στη Ρόδο. Έχει γίνει όμως εισαγωγή από το Υπουργείο Γεωργίας και εκτρέφεται σε διάφορα
εκτροφεία θηραμάτων.
πηγηΡΟΔΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Για την Αριστερά τα προβλήματα
είναι πολιτικά και όχι οργανωτικά
Δημήτρης Ψαρράς
Περισσότερο από την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος η καίρια πρόκληση για τον
Αλέξη Τσίπρα είναι σήμερα η προγραμματική ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Για «εμφύλιο» στον ΣΥΡΙΖΑ και σύγκρουση Σκουρλέτη-Τσίπρα κάνουν λόγο τα δεξιά και τα
ακροδεξιά μέσα ενημέρωσης, με πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα και κάθε λογής «αναλύσεις».
Προφανώς η παράδοση του διαλόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης που συνοδεύει την
ιστορία της Αριστεράς, αλλά έχει σημαδέψει ειδικά και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη γέννησή του, είναι
εντελώς ξένη για τους αναλυτές της νεοφιλελεύθερης και της λαϊκής Δεξιάς.
Διάφανη είναι και η σκοπιμότητα των μέσων ενημέρωσης που αποθεώνουν τον κ. Μητσοτάκη
να φουσκώνουν τις σχετικές αναφορές, προκειμένου να φεύγει λίγο από την επικαιρότητα το
καταστροφικό έργο της κυβέρνησης που έχει ήδη ξεπεράσει και τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται φυσικά μπροστά σε κρίσιμες επιλογές για το μέλλον του και για μια
ακόμα φορά η ηγεσία του καλείται να χαράξει νέους δρόμους, εφόσον μετά «την πρώτη φορά
Αριστερά» στην κυβέρνηση, έχουμε πλέον και «πρώτη φορά Αριστερά» στην αξιωματική
αντιπολίτευση ύστερα από κυβερνητική θητεία.
Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του κόμματος που ξεκίνησε ως ένα μικρό κόμμα αρχών και
διαμαρτυρίας και βρέθηκε ξαφνικά να διεκδικεί και να κατακτά την εξουσία.
Το σημαντικό ήταν ότι παρά το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησε τις συνθήκες της κρίσης,
προκειμένου να απευθυνθεί σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, τα οποία ήταν έως το 2012
παγιδευμένα στον παλιό δικομματισμό, όπως αποδείχτηκε στις πρόσφατες εκλογές, όχι μόνο
δεν συμπαρασύρθηκε στη συρρίκνωση και την αφάνεια όπως άλλα γεννήματα της κρίσης που
αποδείχτηκαν «κομήτες» (flash parties), δηλαδή οι ΑΝ.ΕΛΛ. και το Ποτάμι, αλλά κατέκτησε
μία από τις δύο θέσεις στον νέο δικομματισμό που έχει ήδη διαμορφωθεί.
Οσοι με ευκολία μιλούν για «πασοκοποίηση» ή κάνουν άλλες αστήρικτες εικασίες για το
μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ λησμονούν αυτή την πραγματικότητα και δεν παίρνουν υπόψη τους το
γεγονός ότι το κόμμα την τελευταία δεκαετία αντιμετώπισε μια σειρά διλημμάτων, στα οποία
έδωσε καίριες απαντήσεις, χωρίς να καταφύγει σε καμιά έτοιμη συνταγή, εφόσον κάτι παρόμοιο
απλά δεν προϋπήρχε ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό.
1. Η πρώτη πρόκληση ήταν η απόφαση από το 2011-2012 να διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την
ηγεμονία στον αντιμνημονιακό αγώνα ως ενιαίο κόμμα της Αριστεράς, παρά το γεγονός ότι
δεν είχε κατορθώσει να αποκτήσει ενιαία φωνή στο εσωτερικό του.
2. Η δεύτερη πρόκληση ήταν το καλοκαίρι του 2015, όταν και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας
βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα να προχωρήσει στον συμβιβασμό με τους εταίρους και έλαβε
την ορθή απόφαση, αψηφώντας το βαρύ οργανωτικό κόστος που θα είχε για το κόμμα η
επιλογή.
3. Η τρίτη πρόκληση ήταν τους τελευταίους μήνες, όταν και πάλι επιλέχτηκε να στηριχτεί
μέχρι τέλους η εθνικά εξαιρετικά επωφελής Συμφωνία των Πρεσπών, παρά τις (οργανωτικές
και πάλι) δυσλειτουργίες για την κυβέρνηση που θα προκαλούσε η αναμενόμενη αντίδραση
Καμμένου.
Κοινό χαρακτηριστικό σ’ αυτές τις κινήσεις που αποτόλμησε η ηγεσία του κόμματος και τελικά
ευοδώθηκαν, είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις εμφανίζονταν ως κυρίαρχα κάποια οργανωτικά
προβλήματα. Μερικά, μάλιστα, απ’ αυτά θεωρήθηκαν ανυπέρβλητα, όπως η επιλογή το 2015
της σύγκρουσης με την έως τότε κυρίαρχη εσωκομματική τάση.
Ομως ορθά ο Αλέξης Τσίπρας τα παραμέρισε, επιλέγοντας αυτό που θεωρούσε ο ίδιος και η
πλειοψηφία της ηγετικής ομάδας σωστό από πολιτική άποψη. Και όλες τις φορές δικαιώθηκε,
ενώ όσοι πόνταραν στην προβολή οργανωτικών προσκομμάτων κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν
από τον πολιτικό χάρτη. Μάλιστα μπορεί κανείς να πει με αρκετή σιγουριά ότι όσες φορές
επιχειρήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «οργανωτική» λύση πολιτικών ζητημάτων (λ.χ. η
αξιοποίηση κάποιων στελεχών της Κεντροαριστεράς, προκειμένου να υποδηλωθεί «άνοιγμα»
προς το Κέντρο) τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά.
Η τέταρτη πρόκληση
Με αυτά ως δεδομένα, το σημερινό δίλημμα που τίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμιά σχέση με
την υποτιθέμενη σύγκρουση Σκουρλέτη-Τσίπρα ή τις επιδιώξεις των «53» ή τις προοπτικές του
Ευκλείδη Τσακαλώτου, του Νίκου Βούτση και του Νίκου Φίλη. Οσοι στρέφουν την προσοχή
τους σ’ αυτά δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει στράτευση στις ιδέες της Αριστεράς.
Αλλωστε ο Σκουρλέτης υπήρξε επιλογή του Τσίπρα, ενώ και τα άλλα προβεβλημένα στελέχη
ήταν αυτά που τον στήριξαν στην κρίσιμη φάση του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 2015.
Ασφαλώς υπάρχουν προσωπικές αποκλίσεις και διαφωνίες. Αλλά για τον ΣΥΡΙΖΑ σημασία έχει
κάτι άλλο: η χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μέσα στις νέες συνθήκες.
Η προοπτική της επανόδου στην εξουσία δεν μπορεί να γίνει ούτε με τα εργαλεία της απειρίας
και των δοκιμαστικών πρωτοβουλιών του 2012 ούτε κάτω από την εφιαλτική θαλπωρή των
μνημονιακών πειθαναγκασμών που ίσχυαν μέχρι πέρυσι.
Η δυσκολία του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, λοιπόν, η οργανωτική του ανασυγκρότηση, αλλά
η προγραμματική του ανασύνταξη.
Αυτή είναι η τέταρτη πρόκληση που έχει μπροστά του ο Αλέξης Τσίπρας. Για ακόμα μία φορά ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να αντιγράψει κάποιο κόμμα, γιατί κανένα δεν έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση.
Αυτή, όμως, η δυσκολία, αποτελεί πλέον και τον οδηγό της νέας πορείας. Η ωμή εφαρμογή
αντιδημοκρατικών και αντιλαϊκών μέτρων από τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη
προδιαγράφει τους νέους στόχους.
Αν κάτω από τις ασφυκτικές συνθήκες των μνημονίων ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να έχει στον νου
του τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, αν πέτυχε να εφαρμόσει κάποιες από τις αρχές του
στο επίπεδο των δικαιωμάτων και της ισοπολιτείας, αν, τέλος, τόλμησε να επιλύσει ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής που δηλητηρίαζαν όλη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας επί
δεκαετίες, τώρα θα πρέπει να είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.
Την προώθηση ενός πειστικού σχεδίου για το αύριο της χώρας, με βάση τις ανάγκες των
πολλών. Ετοιμο μοντέλο γι’ αυτό το πολιτικό σχέδιο δεν υπάρχει, αλλά η δημιουργία του δεν
είναι μόνο ελληνική αλλά ευρωπαϊκή αναγκαιότητα.
Πηγή: efsyn.gr
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Αιχμηρός Αντώναρος για τον εφοπλιστή
των γραμμών της Σαμοθράκης: Κάποιοι
καμώνονται ότι δεν τον γνωρίζουν
Με μία αιχμηρή ανάρτηση
σχολίασε ο Ευάγγελος
Αντώναρος το ποιόν του
«γαλάζιου» εφοπλιστή Φώτη
Μανούση, τα οποία –στη
θεωρία- εξυπηρετούν τη
Σαμοθράκη, αν και στην πράξη
είδαμε όλοι τι έχει γίνει τις
τελευταίες ημέρες.

Με το υπουργείο Ναυτιλίας
να… διαπρέπει στις λύσεις που
έδωσε, εκθέτοντας και διεθνώς τη χώρα, και μια κυβερνητική σύσκεψη που έγινε με
μεγάλη καθυστέρησε και κατέληξε σε «μέτρα» ήξεις αφήξεις, ο Ευάγγελος Αντώναρος
σημείωσε ότι ο Μανούσης έχει προϊστορία από τη δεκαετία του ΄90 και είναι
αδιανόητο να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή στο νέο διαγωνισμό για την άγονη
γραμμή Σαμοθράκης.
«Το πρόβλημα της Σαμοθράκης δεν είναι κάποια ...ανώνυμη ακτοπλοϊκή εταιρεία που
ξαφνικά αποφάσισε να μην εκτελέσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
Είναι οψιμος...εφοπλιστής που έχει παρελθόν και δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει
μαντάρα. Τον ξέρουμε απο το 2008/9 και έχει... προϊστορία από τη δεκαετία του 90.
Φυσικό ότι κάποιοι καμώνονται ότι δεν τον... γνωρίζουν.
Α και κάτι ακόμη: Στο νέο διαγωνισμό για την άγονη γραμμή Σαμοθράκης είναι
ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ να συμμετέχει ο εν λόγω με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε
όνομα. Για να δούμε.», έγραψε στο Facebook.
Πηγή:documentonews.gr

Κώστας Τζαβάρας: «Κύριε Χάρη Θεοχάρη η Ηλεία δε σας ανέμενε ως

Ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τζαβάρας , σε δημόσια γραπτή αναφορά του ,
χαρακτηρίζει ως «υπουργό τουρίστα» τον κ. Θεοχάρη ενώ στον «καυγά» μπήκε και η
βουλευτής της ΝΔ στην Ηλεία Διονυσία Αυγερινοπούλου η οποία απάντησε στον κ.
Τζαβάρα παίρνοντας ανοιχτά το μέρος του υπουργού Τουρισμού.

τουρίστα αλλά ως υπουργό Τουρισμού
με έτοιμες λύσεις για Καϊάφα και για
Κατάκολο».
Τρίτη,22Αυγούστου 2019
Ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης
όπως έγινε δημοσίως γνωστό βρέθηκε
ιδιωτικώς προχθές στην Ηλεία και
εθεάθη φωτογραφιζόμενος με ημιεπίσημη
συντροφιά να επισκέπτεται το φάρο του
Κατακόλου.

Αναμφίβολα, δικαίωμα του κάθε υπουργού
είναι να «ιδιωτεύει» ελευθέρως κατά τη
διάρκεια των θερινών του διακοπών. Πλην όμως, αποτελεί δημόσια πρόκληση
να απολαμβάνει κατά τρόπο περίοπτο ο υπουργός Τουρισμού την ανεμελιά
των διακοπών του, συνοδευόμενος από επίσημους και ανεπίσημους τοπικούς
παράγοντες, σε μια περιοχή που ήδη από αρκετό καιρό τώρα τον περιμένει
εναγωνίως προκειμένου να επιλύσει δύο καυτά τοπικά προβλήματα, που
υπάγονται στην πολιτική του αρμοδιότητα.
Η Ηλεία δεν θέλει υπουργό τουρίστα αλλά υπουργό Τουρισμού, έτοιμο και
ικανό να επιλύσει δύο ζωτικής σημασίας θέματα: πρώτον, το πρόβλημα της
παρατεινόμενης παύσης της λειτουργίας των ιαματικών λουτρών του Καϊάφα.
Ως γνωστόν τα ιαματικά αυτά λουτρά που είναι ονομαστά και εκτός των
συνόρων της χώρας μας, προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες, που
η παραμονή τους στην περιοχή τονώνει σημαντικά την τοπική οικονομία και
ενισχύει την καλή φήμη του ελληνικού ιαματικού τουριστικού προϊόντος.
Τόσο οι τοπικές αρχές όσο και μεμονωμένοι πολίτες από το Μάιο του 2019
διαμαρτύρονται γιατί εφέτος οι ιαματικές πηγές του Καϊάφα μένουν παράλογα
και ανεπίτρεπτα κλειστές, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται η εθνική οικονομία
και ο ελληνικός τουρισμός. Οι κατά καιρούς υποσχέσεις του υπουργού
για άμεση λήψη μέτρων, που διοχετεύτηκαν μέσω του τοπικού τύπου στη
κοινή γνώμη, δεν έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί. Κατά συνέπεια, η
αναπάντεχη ιδιωτική παρουσία του υπουργού εκεί που προηγουμένως ως
μέλος της κυβέρνησης όφειλε να έχει εκπληρώσει τη δημόσια πολιτική του
ευθύνη, δημιουργεί δικαιολογημένη αγανάκτηση.
Το δεύτερο πρόβλημα αφορά την ασύδοτη και ανεξέλεγκτη δράση κάθε λογής
«πειρατών» στο χώρο της χερσαίας ζώνης του λιμένος Κατακόλου, κάθε φορά
που αποβιβάζονται τουρίστες που φθάνουν στην Ηλεία με κρουαζιερόπλοια
για να επισκεφθούν κυρίως τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Το
φαινόμενο αυτό τα τελευταία χρόνια βλάπτει σοβαρά τον εθνικό τουρισμό,
αφού έχει προκαλέσει τη σταθερή μείωση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων
που επισκέπτονται το λιμάνι του Κατακόλου.
Αν οι αρμόδιες αρχές και ειδικά το υπουργείο Τουρισμού εξακολουθήσουν
να αδρανούν απέναντι σ’ αυτή την παράνομη κατάσταση είναι βέβαιο ότι στο
προσεχές μέλλον το λιμάνι του Κατακόλου δεν θα αποτελεί πλέον προορισμό
για κρουαζιερόπλοια. Αυτή η προοπτική θα είναι θανάσιμο πλήγμα για την
Ηλεία αλλά και για τον ελληνικό τουρισμό στο σύνολό του. Οι κρατικές αρχές
πρέπει να επέμβουν και η αστυνόμευση και ο έλεγχος στο χώρο έπρεπε προ
πολλού να γίνεται με τρόπο αποτελεσματικό.
Για όλα αυτά ο κ. Χάρης Θεοχάρης προτού μας κάνει την τιμή να μας
επισκεφθεί ως τουρίστας όφειλε να έχει δράσει με τη ρομφαία του
απαστράπτοντος υπουργού της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κίνα και ΗΠΑ στα «χαρακώματα» ενός εμπορικού
πολέμου με πολλές παραπλευρες απώλειες

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι σφόδρα αντίθετη στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει
κατά 5% τους δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών αγαθών στις ΗΠΑ προειδοποιώντας για συνέπειες αν η
Ουάσινγκτον δεν σταματήσει τις “λανθασμένες ενέργειές” της.
Την παραπάνω δήλωση έκανε το υπουργείο Εμπορίου
της Κίνας μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ,
χθες Παρασκευή, ότι η Ουάσινγκτον θα αυξήσει κατά 5%
τους δασμούς στις εισαγωγές των κινεζικών αγαθών λίγες
ώρες αφού το Πεκίνο ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε
εξαγωγές αμερικανικών προϊόντων αξίας 75 δισ δολαρίων.

Ιταλία: Πολιτική συμφωνία για
νέα κυβέρνηση ανάμεσα στο PD
και το M5S με πρωθυπουργό
τον Κόντε
Τετάρτη 28/08/2019
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ιταλία καθώς φαίνεται πως βρίσκεται λύση
στο κυβερνητικό αδιέξοδο.

Σε σημερινή του ανακοίνωση το κινεζικό υπουργείο
αναφέρει: “Αυτού του είδους ο μονομερής εμπορικός
προστατευτισμός και εκφοβισμός και η μέγιστη πίεση
παραβιάζουν τη συναίνεση στην οποία είχαν καταλήξει οι
επικεφαλής της Κίνας και των ΗΠΑ. Παραβιάζουν την αρχή
του αμοιβαίου σεβασμού και των αμοιβαίων παροχών και
πλήττουν σοβαρά το πολυμερές σύστημα εμπορίου και την
φυσιολογική παγκόσμια εμπορική τάξη”.
“Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να μην κρίνουν λανθασμένα την κατάσταση ούτε να υποτιμούν την
αποφασιστικότητα του κινεζικού λαού”, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η τελευταία αυτή απόφαση του Τραμπ, η οποία ανακοινώθηκε μέσω Twitter, προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα
αυξήσουν σε 30% από 25% τους δασμούς σε εισαγωγές κινεζικών αγαθών αξίας 250 δισ δολαρίων από
την 1η Οκτωβρίου, την 70η επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Ταυτόχρονα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια αύξηση, στο 15% από 10%, στους σχεδιασθέντες δασμούς επί
των υπόλοιπων κινεζικών αγαθών αξίας 300 δισ δολαρίων. Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν να επιβάλουν τους
δασμούς αυτούς σε κάποια προϊόντα από την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά η επιβολή των δασμών σε περίπου
μισά από αυτά τα αγαθά θα ανασταλεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μεγάλες διαδηλώσεις - συγκρούσεις με την αστυνομία

Χιλιάδες διαδηλωτές, στην
πλειονότητά τους νεαροί
ακτιβιστές που φώναζαν
συνθήματα ενάντια στο
καπιταλιστικό σύστημα
και στην αστυνομική βία,
συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις
ασφαλείας σε διάφορα σημεία
της πόλης, προτού διαλυθούν
αργά το βράδυ μετά την
επέμβαση μεγάλης αστυνομικής
δύναμης που έκανε εκτεταμένη
χρήση εκτοξευτήρων νερού υπό
πίεση και δακρυγόνων.
Η πορεία στην Μπαγιόν, μια
πόλη με 50.000 κατοίκους, ήταν
από την αρχή «φορτωμένη»,
καθώς οι αστυνομικοί είχαν
στήσει μπλόκα σε κεντρικούς
δρόμους για να εμποδίσουν
τους διαδηλωτές. Μετά τις
πρώτες αψιμαχίες, οι νεαροί
υποχώρησαν στους στενούς
πεζόδρομους του κέντρου, όπου
για περισσότερο από μία ώρα
βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο
με τα γαλλικά ΜΑΤ, πετώντας
πέτρες και μπουκάλια.
Να σημειωθεί εδώ ότι ο τοπικός
νομάρχης των Ατλαντικών
Πυρηναίων αποφάσισε το
βράδυ της Παρασκευής να

Ο πρόεδρος στην Ιταλία, Σέρτζο Ματαρέλα κάλεσε τον απερχόμενο
πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε να μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο αύριο το
πρωί στις 9.30, τοπική ώρα (10.30 ώρα Ελλάδας), όπως έγινε γνωστό απόψε
από έναν αξιωματούχο της ιταλικής προεδρίας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κόντε παραιτήθηκε την περασμένη
εβδομάδα αφού η ακροδεξιά Λέγκα υπέβαλε πρόταση μομφής σε βάρος της
κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό υποχρέωσε τον Ματαρέλα να προχωρήσει να
διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα για την εξεύρεση μιας λύσης, ώστε
να αποφευχθεί το πολιτικό χάος.

ΗΠΑ: Ο τυφώνας «Ντόριαν»
απειλεί τις Μπαχάμες με ανέμους
240 χιλιομέτρων την ώρα

AP Photo / Emilio Morenatti

Επεισοδιακή, όπως αναμενόταν
άλλωστε, ήταν η πρώτη
μεγάλη διαδήλωση ενάντια
στη σύνοδο του G7, που
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
του Σαββάτου στην πόλη
Μπαγιόν, οχτώ χιλιόμετρα από
το αποκλεισμένο Μπιαρίτς.

Η παραμονή του Κόντε στην πρωθυπουργία “συνιστά εγγύηση” για το
M5S, είπε ο ηγέτης του, επικρίνοντας τον πρώην σύμμαχό του, τον ηγέτη
της Λέγκας Ματέο Σαλβίνι επειδή στις 8 Αυγούστου διέλυσε τον μεταξύ
τους κυβερνητικό συνασπισμό.

Πηγή: kontranews.gr

Με εκτοξευτήρες νερού
και ρίψη δακρυγόνων
προσπάθησε η αστυνομία
να διαλύσει τους
διαδηλωτές στην Μπαγιόν

26.08.2019, EFSYN,GR

Το αντισυστημικό Κίνημα 5 Αστέρων (M5S) κατέληξε σε «πολιτική
συμφωνία» με το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα (PD) για τον
σχηματισμό νέας κυβέρνησης με επικεφαλής τον απερχόμενο πρωθυπουργό
Τζουζέπε Κόντε, ανακοίνωσε ο Λουίτζι Ντι Μάιο.

Ο τυφώνας Ντόριαν, που πλέον είναι στην κατηγορία 4
πεντάβαθμης κλίμακας, πλησιάζει σήμερα εξαιρετικά απειλητικά τις
Μπαχάμες, αλλά μπορεί να μην πλήξει τη Φλόριντα.
επεκτείνει τη «ζώνη ενισχυμένης
ασφαλείας», που έτσι κι αλλιώς
περιελάμβανε το θέρετρο
Μπιαρίτς, και στο κέντρο της
Μπαγιόν, δίνοντας έτσι και
επίσημα στους αστυνομικούς
υπερεξουσίες που προβλέπονται
μόνο σε συνθήκες έκτακτης
ανάγκης – όπως ας πούμε
τη δυνατότητα για μαζικούς
σωματικούς ελέγχους και
έρευνες σε σακίδια και
αυτοκίνητα, αλλά και για
«προληπτικές» συλλήψεις.
Μια απόφαση που, σε
συνδυασμό με τα τρομολαγνικά
δημοσιεύματα για μαζική
κάθοδο μελών του «μπλακ
μπλοκ» στη νότια Γαλλία,
οδήγησε τους περισσότερους
ιδιοκτήτες καταστημάτων της
πόλης να καλύψουν τις βιτρίνες
τους με ξύλινες σανίδες, με
αποτέλεσμα η όμορφη Μπαγιόν
να μετατραπεί σε πόληφάντασμα.
Τα 128 κάδρα
Οσον αφορά το Μπιαρίτς,
οι 13.000 αστυνομικοί που
έχουν αναπτυχθεί εκεί έχουν
αποκλείσει κάθε πρόσβαση για
το τριήμερο, επιτρέποντας την
είσοδο μόνο στους κατοίκους
και σε όσους εργάζονται εκεί.
Νωρίτερα το Σάββατο, είχε
πραγματοποιηθεί πορεία
περίπου 15.000 ατόμων από
την πόλη Εντάι στη γαλλική
μεθόριο με την Ισπανία, μέχρι
την ισπανική πόλη Ιρούν.Η
πορεία ήταν σε γενικές γραμμές

ειρηνική, αν και τη νύχτα
της Παρασκευής απειλήθηκε
σύρραξη στην Εντάι, όταν
άγνωστοι τραυμάτισαν ελαφρά
με αυτοσχέδια κροτίδα τέσσερις
αστυνομικούς, που απάντησαν
με 17 συλλήψεις.
Περιορισμένες διαδηλώσεις, με
συμμετοχή λίγων εκατοντάδων
διαδηλωτών, έγιναν στο
Παρίσι και σε άλλες πόλεις
από τα «κίτρινα γιλέκα», που
ένωσαν τις δυνάμεις τους
με τους ακτιβιστές κατά της
παγκοσμιοποίησης, αλλά και
Βάσκους αυτονομιστές.
Μετά τα βραδινά επεισόδια,
πάντως, επικράτησε ηρεμία
και το πρωί της Κυριακής
πραγματοποιήθηκε στην
Μπαγιόν η περίφημη «πορεία
των πορτρέτων», όπου
αντί για πανό και πλακάτ
οι διαδηλωτές κρατούσαν
ανάποδα τουλάχιστον 128
κάδρα με επίσημες, προεδρικές
φωτογραφίες του Μακρόν: που
εκλάπησαν επί τούτου τους
τελευταίους έξι μήνες (!) από
δημαρχικά μέγαρα σε ολόκληρη
τη Γαλλία.
Ταυτόχρονα οργανώθηκαν άλλες
επτά «ειρηνικές πορείες» στις
γειτονικές πόλεις του Μπιαρίτς,
για να «περικυκλώσουν»
συμβολικά το G7. Τα συνθήματα
που επικράτησαν ήταν «Κλίμα
και κοινωνική δικαιοσύνη:
Μακρόν παραιτήσου, ας τον
κατεβάσουμε!» και «Κλίμα,
κοινωνική δικαιοσύνη, πού είναι
ο Μακρόν;».

Σύμφωνα με
τις τελευταίες
προβλέψεις του
Εθνικού Κέντρου
Τυφώνων (NHC)
των ΗΠΑ,
νωρίς το πρωί
ο Ντόριαν και
οι άνεμοί του
κινούνταν με
ταχύτητα έως 240
χλμ. την ώρα για
να φθάσουν στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος
εντός της ημέρας.
Στη συνέχεια, ο Ντόριαν αναμένεται να προσεγγίσει την ανατολική
ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Δευτέρας και την Τρίτη, αλλά
είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ποια σφοδρότητα θα πλήξει το
“Sunshine State”, όπως είναι το προσωνύμιο της πολιτείας, μετά την
αλλαγή πορείας του τυφώνα
“Κινείται συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις”,
έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στο
Twitter, υπογραμμίζοντας ότι η Τζόρτζια, η Νότια Καρολίνα και
η Βόρεια Καρολίνα πιθανόν θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή στα
μέσα της προσεχούς εβδομάδας.
Σύμφωνα με το NHC, ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει σήμερα τα
νησιά Γκραντ Μπαχάμα και Αμπάκο στο βορειοδυτικό τμήμα του
νησιωτικού συμπλέγματος. “Καταστροφικοί άνεμοι” αναμένεται να
προβλεφθούν, προειδοποίησε.
“Ο κόσμος προετοιμάζεται από την Τετάρτη”, εξήγησε στο Γαλλικό
Πρακτορείο η Γιασμίν Ρίγκμπι, που ζει στο Φρίπορτ του Γκραντ
Μπαχάμα, λέγοντας ότι οι μνήμες από τους τυφώνες Φράνσις και
Τζιν (2004) και Βίλμα (2005) είναι ακόμη πολύ νωπές.
www.documento.gr 1.09.2019

Επιστροφή των Γλυπτών Οικογένεια, κοινωνία και το χάος
από το Βρετανικό Μουσείο
θα ζητήσει ο Κυρ.
Μητσοτάκης
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Μια θλίψη κυριεύει την ψυχή ενός ανθρώπου όταν ευρίσκεται εις το απόγειο της ζωής του. Τον
ακολουθεί και γιγαντώνεται μέσα του όταν σεργιανίζει μέσα εις τα γνώριμα σοκάκια της νιότης του
τα οποία διάβαινε κάποτε και έκανε όνειρα να αλλάξει κάποια μέρα τον κόσμο. Αυτή η νοσταλγία η
οποία ως βαρύ βιβλίο της ζωής του βάραινε και σήκωνε υπομονητικά εις τις πλάτες του, ευρισκόμενος
και αντικρίζοντας σε κάθε βήμα του το χάος. Ένα χάος όμως το οποίο δεν είναι αυθύπαρκτο, αλλά κάθε
τόσο δημιούργημα και επαναλαμβανόμενο συνεχώς από εμάς τους ανθρώπους. Ένα χάος το οποίο,
ως φαίνεται και δυστυχώς, μάλιστα μας συναρπάζει ως πρόκληση, πρόκριμα και άθλημα, ώστε κάθε
τόσο να επαναλαμβάνομε τη δύσκολη και επικίνδυνη σχοινοβασία ισορροπίας βάρους επάνω από το
χάος, και κάθε τόσο να καταβυθιζόμαστε κάτω και μέσα σε αυτό, μάλιστα να επαναλαμβάνομε αυτό με
ικανοποίηση και ευχαρίστηση ως αυτοσκοπό και αποκλειστικό νόημα της ζωής μας.
Αυτό το χάος επιλέξαμε ως βιβλίο και επίκεντρο της ζωής μας και όχι την Ιλιάδα, την Οδύσσεια, τον
Αίσωπο ή και τα ανεκτίμητα διδάγματα των προγόνων μας και τις παραδόσεις της φυλής μας, αυτού του
Έθνους μας;
Όμως σκοπός της ζωής μας πρέπει να είναι η επίγνωση της αλήθειας και της πραγματικότητας, ο αέναος
αγώνας μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, δηλαδή μεταξύ του δημιουργού Θεού, αλλά συνάμα και
του δημιουργού Ανθρώπου κατά του χάους, για να δημιουργήσουμε άλλους ανθρώπους με μεγαλύτερη
ψυχή.
Τίποτε, μα τίποτε εις την ζωή δεν είναι ανέφικτο. Πολύ απλό είναι, όταν βιώνουμε την ζωή όρθιοι, ώστε
να πεθαίνουμε και όρθιοι. Τι εννοώ με αυτό. Από την παιδική ηλικία μας οφείλουμε να απεχθανόμαστε
και να καταπολεμούμε διαρκώς το ψέμα και την αδικία. Να είμαστε πάντα καθαροί και ανεπίληπτοι.
Διότι μόνον ο καθαρός, ο άμεμπτος έχει την ψυχική δύναμη και την ικανότητα να οσφραίνεται την
δυσωδία, το ψέμα και την αδικία που μολύνουν και καταστρέφουν τους ανθρώπους, την κοινωνία, αλλά
και την Πατρίδα.

Πρόταση στον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να εκτεθούν
τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα το 2021, επ’ ευκαιρία των
εορτασμών για τα 200 χρόνια από την εθνική μας παλιγγενεσία,
απευθύνει με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Observer ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. O Πρωθυπουργός προτείνει
«ως πρώτο βήμα» για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών του
Παρθενώνα στην Ελλάδα να εκτεθούν για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα στην Αθήνα με αφορμή το 2021. «Η συγκυρία είναι
εξαιρετική» τονίζει.
Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης προτείνει να οργανωθεί στο
Βρετανικό Μουσείο αρχαιολογική έκθεση με πολύ σημαντικά
αντικείμενα τα οποία θα ταξιδέψουν για πρώτη φορά από την
Ελλάδα στην Αγγλία.
«Η επιθυμία και η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε τις
κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε η ελληνική πολιτιστική
κληρονομιά να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και με αυτό τον τρόπο
να μεταδώσουμε το μήνυμα της σπουδαίας και καθοριστικής
συμβολής της Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού»,
επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης.
Και προσθέτει: «Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την
σπουδαιότητα του 2021, θα προτείνω στον Μπόρις: “Ως μια πρώτη
κίνηση, να σταλούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα, ως
δάνειο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από την πλευρά μας
θα στείλουμε πολύ σημαντικά αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν βγεί
ποτέ από τη χώρα μας, για να εκτεθούν στο Βρετανικό Μουσείο».
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ξεκαθαρίζει ότι η απαίτηση για
την οριστική επιστροφή των Γλυπτών παραμένει και μεταφέρει
την εκτίμησή του ότι «θα είναι μια χαμένη μάχη» των Βρετανών η
επιμονή να μην επιστραφούν. «Η απαίτησή μας για επιστροφή των
γλυπτών παραμένει ακέραια. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν
να δίνουν μια χαμένη μάχη. Γιατί είναι μια χαμένη μάχη. Η πίεση θα
αυξάνεται διαρκώς» επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ως μέρος της αντίληψης της προβολής της κοινής μας
Ευρωπαϊκής κληρονομιάς, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία
και περισσότερη κινητικότητα» δηλώνει ο Πρωθυπουργός,
προσθέτοντας ότι «εάν αυτό συμβεί θα είναι μια πρώτη ρωγμή»
έναντι των αντιλήψεων που αντιτίθενται εδώ και χρόνια σε αυτή την
εξέλιξη.
Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει μεταξύ άλλων ότι η Ακρόπολη είναι ένα
μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και υπό αυτή
την έννοια δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Για να σημειώσει
με έμφαση αμέσως μετά: «Εάν πραγματικά θέλει να δει κανείς
το μνημείο στην ολότητά του πρέπει να δει τα γλυπτά του
Παρθενώνα στην αρχική τους θέση. Είναι ζήτημα ενότητας του
μνημείου».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Observer, «την περασμένη
εβδομάδα –σε μια κίνηση που σχεδόν σίγουρα έφερε σε δύσκολη
θέση τη Βρετανία– η Γαλλία ανταποκρίθηκε με απρόσμενο
ενθουσιασμό στην πρόταση να επιστρέψει επίσης μέρος της
ζωφόρου στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε την πρόταση κατά
τη διάρκεια συνομιλιών με τον πρόεδρο Emmanuel Macron κατά
την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι. Προς ικανοποίηση
της ελληνικής αντιπροσωπείας η απάντηση ήταν εξαιρετικά θετική:
οι Γάλλοι υποσχέθηκαν να επιστρέψουν τα ανεκτίμητα αντικείμενα
και σε αντάλλαγμα να δανεισθούν ελληνικά χάλκινα αντικείμενα
στο Λούβρο».
Ο Observer αναφέρεται, τέλος, σε δημοσκόπηση του YouGov,
η οποία διεξήχθη το 2014 και αποκάλυψε ότι μόλις το 23% των
ερωτηθέντων επιθυμεί να παραμείνουν τα γλυπτά στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Πηγή: Η Καθημερινή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Όμως το σημαντικότερο και ανεκτίμητο κύτταρο της κοινωνίας, δηλαδή το άλφα και το ωμέγα
αυτής, είναι η Οικογένεια. Το σωστό κτίσιμο μίας οικογένειας και των μελών της, σημαίνει και το
σωστό κτίσιμο μίας ολόκληρης Κοινωνίας που πρέπει να λειτουργεί ως συνισταμένη δύναμη η οποία
υπερασπίζεται όλα τα μέλη αυτής απέναντι εις τους εχθρούς της, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να στέκεται
πάντα όρθια και δυνατή για την συνέχιση όλων των προσπαθειών και αγώνων της, για την διαφύλαξη
και λειτουργία μίας έννομης και δίκαιης ισορροπίας, ισονομίας και ισότητας μεταξύ όλων των μελών
της, χωρίς εξαιρέσεις.
Πως πρέπει όμως να κτίζεται μία Οικογένεια; Ήδη από τα πρώτα χρόνια. και πριν από την αρχή της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης, εις τα μέλη αυτής οι γονείς οφείλουν να εμφυτεύουν εις τα
παιδιά τους το αυτεξούσιο, που σημαίνει να πειθαρχεί ο καθείς επι του εαυτού του. Να μη θεωρείται
δηλαδή αυτονόητο, ότι όλα πρέπει να γίνονται με την ευθύνη και την φροντίδα των γονέων και μόνον
ή των άλλων μελών π.χ. αδελφών της Οικογένειας. Έτσι τα με υπευθυνότητα, με ίδια φροντίδα, με
ανιδιοτέλεια και με συνείδηση λειτουργούντα κύτταρα της Οικογένειας εν συνεχεία και λίγο μετά να
εντάσσονται εις την Κοινωνία. Να μεταφέρουν εντός αυτής όλα τα εχέγγυα εργαλεία, να εναρμονίζονται
με τα κύτταρα αυτής και τα Θεσμικά Όργανα της, και όλοι μαζί ως ένα ενωμένο δημιουργικό σύνολο
να κτίζουν μία αληθινή κοινωνία ανθρώπων και Δικαίου. Αυτό σημαίνει την αυτονόητη, αυτόματη και
συντονισμένη λειτουργία μιας αποτελεσματικής και υπεύθυνης Κοινωνίας εις την οποία κυριαρχούν
οι νόμοι, το δίκαιο, ο σεβασμός απέναντι όλων, η αξιοπρέπεια, η ισότητα, η αρμονία και όχι το ψέμα, η
αδικία, η ανευθυνότητα, η ατιμωρησία, εν κατακλείδι αυτό το χάος, το οποίο ως προείπα, είναι δικό μας
και μόνον δημιούργημα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρωινή περιήγηση του γράφοντος σε μία πλατεία της αγαπημένης
γενέτειρας του, όπου είδε μία εν στολή καθαρίστρια του Δήμου να κάθεται επι ώρες ακίνητη σε ένα
παγκάκι, ανάμεσα σε σκουπίδια όλης της πλατείας, και να έχει ως ενασχόληση την αποκλειστική
αφοσίωσή της εις το κινητό τηλέφωνο, το τσιγάρο και το φραπέ της. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό
παράδειγμα της συμπεριφοράς μιας χαοκρατούμενης κοινωνίας, τα μέλη της οποίας όταν «βολεύονται
κάπου»,αφενός μεν δεν αισθάνονται την παραμικρή ευθύνη, συνείδηση και σεβασμό απέναντι των
συνανθρώπων τους, αλλά τουτέστιν μάλιστα υβρίζουν, στρέφονται και εναντίον των πάντων, αυτών των
Νόμων, των Αρχών και Υπευθύνων, από τους οποίους μάλιστα και απαιτούν να διορίζουν εκατοντάδες
χιλιάδες «αστυνομικά και ελεγκτικά όργανα» για να ελέγχουν όλους τους εις βάρος της Κοινωνίας
και της Πατρίδας παρανομούντες. Κάτι όμως το αδύνατο, διότι όταν στραβώσει κάτι εκ γενετής, δεν
ξεστραβώνει ποτέ και με καμία δύναμη!
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού-Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την Ξάνθη.
Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις την Βόννη και Πολιτιστική Κληρονομιά εις
την Αθήνα

Ο Χιου Γκραντ ξεσπά κατά Τζόνσον:
Αντε #@#@σου πλαστικό παιχνίδι
μπανιέρας (Photo)
Με άπταιστα «γαλλικά» ο σούπερ σταρ του βρετανικού κινηματογράφου ξεσπάει κατά του
Μπόρις Τζόνσον.
Στην οργισμένη του ανάρτηση ο
Χιου Γκραντ λέει:
Δε θα #@##σεις το μέλλον
των παιδιών μου. Δε θα θα
καταστρέψεις ελευθερίες για
τις οποίες πολέμησε σε δύο
παγκόσμιους πολέμους ο
παππούς μου. Άντε #@#@σου
υπερπροβεβλημένο λαστιχιένο
παιχνίδι μπανιέρας. Η Βρετανία
δεν αντέχει εσένα και τη
@#@#σμένη συμμόρια
Hugh Grant
✔@HackedOffHugh

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather
fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted
by you and you little gang of masturbatory prefects. …
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ
Συγγραφέας: Δημήτρης Τσιλινίκος
Εικονογράφηση: Πέτρος Μπουλούμπασης
Εκδόσεις: ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Η μαμά «λείπει ταξίδι» οπότε η
Ζωή ζει με τον μπαμπά της. Είναι η
μοναχοκόρη του, είναι η αγαπημένη
του, είναι η Ζωή του. Διαβάζοντας την
ιστορία καταλαβαίνουμε πως είναι και
η ζωή του. Μια τόσο τρυφερή, αλλά και
χιουμοριστική ιστορία που συγκινεί και
ταυτόχρονα σε κάνει να γελάς.
Η Ζωή μιλά για τον μπαμπά της, που στα
μάτια της είναι ένας σούπερ ήρωας κι
εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο. Έχει
τόσες υπερδυνάμεις! Ευτυχώς, γιατί η καθημερινότητα δεν είναι
εύκολη και μόνο ένας τόσο σπουδαίος άντρας, σαν τον μπαμπά της
Ζωής, θα μπορούσε να τα καταφέρνει έτσι. Υπέροχες εικόνες που
πάνε την ιστορία παραπέρα. Κι όσο για τις λέξεις είναι από αυτές
που κρύβουν τόσα νοήματα.
Μια ιστορία που την αγαπάς. Έτσι τόσο απλά!
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΔΑΣΚΑΛΑ
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Αρμενιάκου
Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος
Εκδόσεις: ΠΑΡΡΗΣΙΑ
Η Έλλη έχει αποφασίσει πως όταν
μεγαλώσει μπορεί να γίνει νοσοκόμα
κι ας φοβάται τις ενέσεις, μπορεί να
γίνει πυροσβέστης κι ας φοβάται τις
φωτιές. Σίγουρα όμως δεν θα γίνει
δασκάλα. Είναι η μαμά της δασκάλα,
ήταν και η γιαγιά της δασκάλα,
οπότε η Έλλη ξέρει από πρώτο χέρι
τι σημαίνει να είσαι παιδί και εγγόνι
δασκάλας. Πρέπει να είσαι πάντα
τέλεια, υπόδειγμα.
Μια τρυφερή ιστορία που μιλά
για τα πρόσωπα εκείνα που όλοι – ή έστω οι περισσότεροι από
εμάς - αγαπήσαμε. Τις δασκάλες μας που διαμόρφωσαν την
προσωπικότητά μας. Μας πρόσφεραν γνώση και αγάπη. Μας έκαναν
να εμπιστευτούμε τις δυνατότητές μας.
Σίγουρα δεν υπάρχει παιδί που να μην μπορέσει να ταυτιστεί με την
μικρή Έλλη. Και δεν υπάρχει δασκάλα που να μη δει τον εαυτό της
μέσα στο βιβλίο αυτό που είναι τόσο γλυκό αλλά και χιουμοριστικό.

ΠΟΙΗΜΑ

Κύπρος, 2019: Οι νέες προσπάθειες «επίλυσης»…
Αποτελεί κοινή πλέον διαπίστωση πως το Κυπριακό
«πρόβλημα» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό κατεξευτελισμό
της διεθνούς νομιμότητας από τους ίδιους τους νικητές του
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι καθιέρωσαν τους
κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης.
Μια πρώην κακομαθημένη «ερωμένη» της Δύσης (Τουρκία),
παρ΄ όλο που παρέμεινε «ουδέτερη» καθ΄ όλη τη διάρκεια του
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου παζαρεύοντας την συμμετοχή
της στο πλευρό του ενός ή του άλλου αντιμαχόμενου ανάλογα
με τα ανταλλάγματα που θα έπαιρνε κυρίως σε βάρος της
Ελλάδος, πέτυχε να ικανοποιεί, για ολόκληρες δεκαετίες,
διάφορους στόχους του Παντουρκισμού (1), δηλαδή της
ιδεολογίας του Τουρκικού επεκτατισμού με τα «γαλάζια
σύνορα», «τα σύνορα της καρδιάς» και διάφορες άλλες φαντασιώσεις.
Μεταξύ άλλων, το 1974 εισέβαλε στην Κυπριακή Δημοκρατία την οποία υποτίθεται πως θα προστάτευε με την
«συνθήκη των εγγυήσεων» (Ζυρίχης-Λονδίνου) με την πλήρη μάλιστα υποστήριξη και ανοχή των μεγάλων
δυνάμεων και των συμμάχων μας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τρεις μέρες πριν από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Τούρκος πρωθυπουργός
της εισβολής Μπουλέντ Ετσεβίτ πήγε στο Λονδίνο και ζήτησε την «από κοινού» εισβολή μαζί την Βρετανία. Οι
Βρετανοί δεν έκριναν αναγκαίο κάτι τέτοιο, καθοδηγώντας την Τουρκία να εισβάλλει μόνη της, τονίζοντας ιδιαίτερα
την αυτονόητη ανάγκη προστασίας των βρετανικών βάσεων του νησιού. Συμφώνησαν μάλιστα να «εμποδίσουν» τις
αντιδράσεις των ελληνικών δυνάμεων, ώστε η τουρκική εισβολή να έχει σίγουρη επιτυχία!
Πρόφαση της Τουρκικής εισβολής, η δήθεν «προστασία» του 18% του Κυπριακού μουσουλμανικού πληθυσμού
αλλά και της δήθεν «αποκατάστασης της τάξης» που πρόβλεπε η Συνθήκη Εγγυήσεως. Με αυτές ακριβώς τις
προφάσεις, η Τουρκία κατέλαβε από το 1974 το 40% του Κυπριακού εδάφους και στρογγυλοκάθισε στο νησί
δημιουργώντας και συντηρώντας ακόμα το μοναδικό «τείχος του αίσχους» σε ολόκληρη την Ευρώπη!
Έκτοτε, ιδιαίτερα μετά το 1990, όταν επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου οι Βρετανοί πέτυχαν να καταγραφεί
στο ψήφισμα 649/1990 η τουρκο-βρετανική επιδίωξη της διχοτόμησης του νησιού με την δήθεν «λύση» της Δικοινοτικής, Δι-ζωνικής Ομοσπονδίας (2) ξεκίνησαν αλλεπάλληλες προσπάθειες να «νομιμοποιηθεί» επίσημα η
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο με διάφορες «διαπραγματεύσεις» (ξεκινώντας με τις βρετανικές «Ιδέες Μπούτρος
Μπούτρος - Γκάλι» το 1992 μέχρι το «Σχέδιο Ανάν» το 2004) αλλά όλες κατέληξαν σε πλήρη αποτυχία λόγω της
εμμονής της Τουρκίας να επιβάλλει την μόνιμη παρουσία της στο νησί, από την οποία παραιτήθηκε πανηγυρικά με
τα άρθρα 20 και 27 της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 - με την απαραίτητη πάντα Βρετανική υποστήριξη.
Το 2019 η Τουρκία περικύκλωσε από την θάλασσα με τακτικές Σομαλών πειρατών ολόκληρη την Κύπρο,
πραγματοποιεί εικονικές «γεωτρήσεις» στην Κυπριακή ΑΟΖ θριαμβολογώντας πως βρήκε (τάχα) φυσικό αέριο
προκειμένου να αυξήσει την πίεση, «εισέβαλε» στην Αμμόχωστο – την πόλη-φάντασμα από την οποία εκδιώχτηκαν
οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοί της παρά τα σχετικά ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, για να
εξετάσει (δήθεν) «επενδυτικά σχέδια» και άρχισε να απειλεί συνεχώς με εμπρηστικές δηλώσεις που θυμίζουν έντονα
ένα αλυσοδεμένο μαντρόσκυλο να γαυγίζει ακατάπαυστα.
Μέσα στο κλίμα αυτό, ανακοινώθηκε ότι προγραμματίζεται στην Νέα Υόρκη, στις 28 Σεπτεμβρίου 2019, μια
συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Ακιντζί, εκλεγμένο
εκπρόσωπο των Κυπρίων μουσουλμάνων στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσία του
Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε.
Για την ενίσχυση των πιθανοτήτων επιτυχούς κατάληξης της συνάντησης αυτής, η ειδική απεσταλμένη του Γ.Γ. των
Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό Τζέιν Χολ Λουτ προετοιμάζει το έδαφος προωθώντας μια τελική συμφωνία όσον
αφορά τους «όρους αναφοράς» (θέματα ουσίας και διαδικασίας) πριν από την συνάντηση της Νέας Υόρκης. Για τον
σκοπό ακριβώς θα βρεθεί στην Κύπρο στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο η συνάντηση της Νέας Υόρκης στο τέλος
Σεπτεμβρίου 2019 να οδηγήσει σε μια νέα, τελική πενταμερή διάσκεψη τύπου Κραν Μοντανά, στις αρχές του 2020.
Η καθολική και πλήρης διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας, η έλλειψη ισχυρής υποστήριξης στην οποία ήταν
μαθημένη η Τουρκία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αδιέξοδοι παλικαρισμοί με δήθεν γεωτρήσεις και οι
εμπρηστικές δηλώσεις για ανύπαρκτα «δικαιώματα» χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα οδηγούν, αργά ή γρήγορα,
την Τουρκία σε υπαναχώρηση από τις ανελαστικές θέσεις που διατύπωσε στην διάσκεψη Κραν Μοντανά, στις αρχές
Ιουλίου 2017.
Μόλις το βράδυ της 19ης Αυγούστου 2019 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με εντυπωσιακή δήλωση του προς την ιστοσελίδα
του Μιχάλη Ιγνατίου των ΗΠΑ (Hellas Journal) και στο Ελληνικό κανάλι ΟΡΕΝ, «απαιτεί από την Τουρκία να
τερματίσει άμεσα τις παράνομες δραστηριότητές της και να απομακρύνει το γεωτρύπανο Yavuz από τα χωρικά
ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Επίσημα, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει πως «θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν, αναλογιζόμενοι τις τεράστιες
δυνατότητες που θα προσφέρει η επανένωση για το σύνολο των νόμιμων και μόνιμων Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, ότι το συμφέρον της Κύπρου είναι η πραγματική ανεξαρτησία, χωρίς ξένους εγγυητές, στρατό και
επεμβάσεις».

ΣΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
Στης μοναξιάς μου το περιβόλι
ήρθες κ μάζεψες ανθούς.
Δάκρυα πίκρες κ στεναχώριες
μα συ τα ονόμασες λεμονανθούς.
Στης μοναξιάς μου το περιβόλι
μόνο εσύ το περπατάς.
Αγκάθια πέτρες δε σ ενοχλούνε.
Μου λες πως ξέρεις πως να πατάς.
Στης μοναξιάς μου το περιβόλι
πουλί κανένα δεν κελαιδεί.
Μόνο τα χείλη σου τραγούδια λένε
και η ψυχή μου σε ευλογεί.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Από την πλευρά της Τουρκίας, αποτελεί συνήθη διαπραγματευτική τακτική να εκτοξεύει ακραίες απειλές ώστε να
αποσπάσει οφέλη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Π.χ. στην Συρία ο Ρ. Τ. Ερντογάν από τις αρχές του 2018
μέχρι σήμερα, έχει ανακοινώσει πομπωδώς οκτώ φορές πως τάχα «ξεκινάει ανά πάσα στιγμή η εισβολή τουρκικού
στρατού στην βορειοανατολική Συρία», χωρίς όμως κάνει ούτε ένα βήμα! Μόλις μάλιστα παρατηρήθηκαν κινήσεις
μιας τουρκικής φάλαγγας σε περιοχή της βόρειας Συρίας (Ιντλίμπ, 20/8/2019) άρχισαν οι βομβαρδισμού στόχων
που βρίσκονταν πολύ κοντά στις τουρκικές θέσεις από ρωσικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα οι τουρκικές δυνάμεις να
παραμείνουν στις θέσεις τους, σαν στήλες άλατος!
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι Τουρκικές εισβολές στην Συρία («Ασπίδα του Ευφράτη» - 24 Αυγούστου 2016 και
«Κλάδος Ελαίας»(!) - Ιανουάριος-Μάρτιος 2018), έγιναν με ρητή συγκατάθεση Ρωσίας και Αμερικής και προφανή
στόχο την καλύτερη δυνατή παγίδευση του τουρκικού στρατού στον βάλτο της Συρίας, στον οποίο καθημερινά
παρατηρούνται εφιαλτικές τακτικές αντάρτικου από Κουρδικές δυνάμεις.
Η κατάληψη από Συριακές δυνάμεις της Χαν Σεϊχούν (σημαντικό αστικό κέντρο στο νότιο τμήμα της επαρχίας
Ιντλίμπ), ο εγκλωβισμός δεκάδων Τούρκων στρατιωτών στο Morek και η αναχαίτηση τουρκικών F-16 που
προσπάθησαν να τους απεγκλωβίσουν από ρωσικά μαχητικά Su-35S (20 Αυγούστου 2019), η ρωσική δήλωση πως
«καμιά επιχείρηση στην Συρία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Συρίας» (16 Αυγούστου 2019) δείχνουν
ξεκάθαρα ποιος έχει τον αποφασιστικό λόγο μέσα στον βάλτο της Συρίας.
Στο Κυπριακό «μέτωπο» η Τουρκία είναι βέβαιο πως, όσες θεωρητικές υποχωρήσεις και να κάνει, θα επιμένει στην
εύρεση μιας κερκόπορτας από την οποία θα μπορεί να ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο.
Ήδη ο τουρκικός τύπος μιλάει για την «απαραίτητη» πολιτική ισότητα (του 18% του Κυπριακού πληθυσμού με
το 82% του Κυπριακού πληθυσμού) και η αποτελεσματική συμμετοχή στις αποφάσεις. Μια πιθανή «πολιτική
ισότητα» του 18% του Κυπριακού πληθυσμού με το 82%, σε συνδυασμό με την τουρκολαγνία κάποιων Ελλήνων
και Κυπρίων, για λόγους που μόνο μια ψυχανάλυση μπορεί να εντοπίσει, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια
στον πλήρη έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους πιο σκοτεινούς ισλαμιστές της Τουρκίας!
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α : Οι Κύπριοι των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχουν καμιά
απολύτως αντίρρηση να ξανά-αγκαλιάσουν όλους τους μουσουλμάνους Κύπριους που επιθυμούν να ζήσουν
ειρηνικά σαν ευρωπαίοι πολίτες, σε ένα κράτος – μέλος της ενωμένης Ευρώπης. Το απέδειξαν μάλιστα και στην
πράξη, όταν στις 31 Μαΐου 2019, εξέλεξαν σαν έναν από τους έξη Ευρωβουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας τον
μουσουλμάνο Κύπριο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ – για πρώτη φορά μετά την δεκαετία του 1960!
Υπάρχουν πολλοί Κύπριοι μουσουλμάνοι που πιστεύουν στην ενωμένη, Ευρωπαϊκή Κύπρο όπως ο δημοσιογράφος
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Παραιτήθηκε ο μητροπολίτης
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Αμβρόσιος

Ορκίστηκε δήμαρχος ο Κώστας Μπακογιάννης

efsyn.gr 18.08.2019

Πλήθος κόσμου βρέθηκε την Κυριακή στην Ακαδημία Πλάτωνος για την ορκωμοσία του
νέου δημάρχου Αθηναίων. Ο Κώστας Μπακογιάννης έφτασε λίγο πριν τις 18:00 στο Πάρκο,
συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Σία Κοσιώνη, τον γιο τους αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά του.
Είναι η πρώτη φορά που ο δήμαρχος Αθηναίων δεν ορκίζεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Πλατείας
Κοτζιά, αλλά στο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Την αποχαιρετιστήρια ομιλία του ως μητροπολίτης Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας απηύθυνε σήμερα προς τους πιστούς ο Αμβρόσιος, στον
μητροπολιτικό ιερό ναό Καλαβρύτων.
Επισήμως οι λόγοι της παραίτησής του δεν έχουν γίνει γνωστοί,
όμως ο ίδιος ο Αμβρόσιος άφησε να εννοηθεί πως αποχωρεί λόγω
της προχωρημένης του ηλικίας (82 ετών).
Ο πρώην, πλέον, μητροπολίτης, βέβαια, δεν παρέλειψε ακόμη και
στην τελευταία ομιλία του να δηλώσει «η πατρίδα μας κινδυνεύει
και η πίστη μας βρίσκεται υπό διωγμό», θυμίζοντας, αν και σε πιο
ήπιους τόνους τον παλιό «καλό» εαυτό του.
Ο Αμβρόσιος (κατά κόσμον Αθανάσιος Λένης) συμπλήρωσε 43
χρόνια ως μητροπολίτης (41 στα Καλάβρυτα), ενώ απασχόλησε
πολλές φορές την επικαιρότητα με τις ακραίες παρεμβάσεις του που
ήταν γεμάτες ρατσιστικά, ομοφοβικά και ακροδεξιά λόγια.

Ο Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα
στο Μαρινάκη μέσω εξωτερικού
29.08.2019
Μήνυμα στο χορηγό της ΝΔ με υπονοούμενα στέλνει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μέσω της FAZ.
Ξεκάρφωμα ή διάρρηξη σχέσεων Μητσοτάκη - Μαρινάκη;
Το δημόσιο μήνυμα Μητσοτάκη προς Μαρινάκη για τη σχέση
αλληλεξάρτησης των οποίων έχουν γραφτεί πολλά ειδικά μετά την
αλλαγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού που ερευνούσε τις υποθέσεις
του επιχειρηματία είναι σαφές μεν αλλά έχει δύο αναγνώσεις.
Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων
στη συνέντευξή του στη FAZ: «Η χώρα μας έχει το επιπρόσθετο
πλεονέκτημα ότι διαθέτει μια ομάδα ανθρώπων κατάλληλων
για τέτοιες δραστηριότητες. Ωστόσο, ο επιχειρηματικός κόσμος
θα πρέπει να επανεξετάσει σοβαρά κάποια πράγματα. Έχουμε
κάποιες βολικές συμφωνίες με επιχειρήσεις που κατέχουν
σχεδόν μονοπωλιακή θέση, και οι οποίες με τα δικά τους Μέσα
Ενημέρωσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πολιτική και
ελπίζουν να εξασφαλίσουν την προστασία τους. Δεν μου αρέσουν
αυτά τα πράγματα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέσαμε
τον καλύτερο Έλληνα εμπειρογνώμονα σε θέματα ανταγωνισμού
από το Λονδίνο επικεφαλής της εποπτικής Αρχής για τον
ανταγωνισμό».
Είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν πως ο Μαρινάκης λόγω των
δικαστικών εκκρεμοτήτων αλλά και του ρόλου που έχει αποδώσει
στον εαυτό του ως «αιτία για τη νίκη της ΝΔ με τη συνεισφορά
των Μέσων του», πιέζει αφόρητα τον Μητσοτάκη να κινηθεί
κατά τις διαθέσεις του. Την γραμμή αυτή βγάζει συχνά πυκνά
και η εφημερίδα Παραπολιτικά με την οποία σχετίζεται, η οποία
υποδεικνύει από υπουργούς και διορισμούς έως τις κινήσεις που θα
είναι αρεστές.
Φαίνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όσα λέει στη FAZ
προσπαθεί να πετύχει με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια. Και να
απενοχοποιηθεί για τον ασφυκτικό εναγκαλισμό με τα συμφέροντα
του Μαρινάκη και να στείλει το μήνυμα. Ο Μαρινάκης σε κάθε
περίπτωση δεν θα το αφήσει αναπάντητο. Άλλωστε θεωρεί
περισσότερο τον εαυτό εκφραστή της ΝΔ απ ό,τι ο Μητσοτάκης.
Προσδεθείτε!
www.documento.gr

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα
για τον ένα χρόνο από την έξοδο
της χώρας από τα μνημόνια
Τετάρτη 21/08/2019
Το μήνυμα του πρόεδρου του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρα:

Παραλάβαμε μια χώρα σε
οικονομική ασφυξία, με πρωτογενή
ελλείμματα, με διαλυμένη

Ο Κώστας Μπακογιάννης
σύμφωνα με πληροφορίες από
το περιβάλλον του έλαβε τη
συγκεκριμένη απόφαση, καθώς
ήθελε να δείξει ότι από την
πρώτη στιγμή των καθηκόντων
του θα δώσει τη μάχη της
καθημερινότητας στην πόλη,
όχι μόνο στο κέντρο αλλά και
στις 129 γειτονιές των επτά
Δημοτικών Κοινότητων της
Αθήνας.
Η τελετή ορκωμοσίας ήταν
ανοικτή για τις Αθηναίες και
τους Αθηναίους και σε αυτή
ανέλαβαν τα καθήκοντα τους
και οι νέοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι.
«Υπηρέτης των Αθηναίων»
«Δεσμεύομαι ότι και τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είμαι υπηρέτης των Αθηναίων. Προορισμός
μας είναι μια Αθήνα που θα αίρεται για όλα όσα είναι σήμερα και συνεχίζει να δημιουργεί. Όσο
υπερήφανους μπορεί να μας κάνεις το ιστορικό αυτής της πόλης τόσο μας στεναχωρεί το παρόν
της. Να σηματοδοτήσουμε και να σηκώσουμε την Αθήνα ψηλά. Θέλουμε μια πόλη, όχι απλά να
προσπαθείς να επιβιώσεις, αλλά να θέλεις να ζήσεις. Δεν δέχομαι να βγαίνω λειψός, ξεκινάμε από
κάτω προς τα πάνω με το βλέμμα ψηλά. Με σκληρή δουλειά, με σχέδιο, θα τα καταφέρουμε. Δεν
ξεχνάμε ότι χρωστάμε στον καθένα και στην καθεμία που μας εμπιστεύτηκε», είπε μεταξύ άλλων ο
νέος δήμαρχος.
Παρόντες στην τελετή της ορκωμοσίας ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης
Πικραμένος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο
Νίκος Βούτσης και οι συνυποψήφιοι του Κώστα Μπακογιάννη, Νάσος Ηλιόπουλος και Παύλος
Γερουλάνος.
με επιτυχία το πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων απορρίπτοντας
διαλυτικά μετρά για τη κοινωνία.
Με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
και την ενοποίηση των ταμείων
κάναμε ξανά βιώσιμο το
ασφαλιστικό μας σύστημα.
Επαναφέραμε τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις, αυξήσαμε
τον κατώτατο μισθό και δώσαμε
δωρεάν πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη σε όλους όσους μένουν
στη χώρα, Έλληνες και μετανάστες.
Με το Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης αντιμετωπίσαμε
αποφασιστικά την ανθρωπιστική
κρίση και τη φτώχεια. Με τα
οικογενειακά επιδόματα την
παιδική φτώχεια, ενώ ταυτόχρονα
επαναφέραμε την οικονομία σε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και
μειώσαμε την ανεργία στο 17,6%
τον Απρίλη, δηλαδή περισσότερο
από 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Από την 21η Αυγούστου του
2018 ως και την 7η του Ιούλη του
2019, φέραμε στη Βουλή μέτρα
ελάφρυνσης πάνω από 3,5 δισ.
ευρώ, προχωρήσαμε στη μείωση
του ΕΝΦΙΑ 30% μεσοσταθμικά,
ενώ παράλληλα ακυρώσαμε τις
προγραμματισμένες μειώσεις στις
συντάξεις για το 2019 και στο
αφορολόγητο για το 2020.
Η έξοδος της χρεοκοπημένης
Ελλάδας από τα μνημόνια δεν ήταν,
όμως, μια νομοτελειακή εξέλιξη που
θα έρχονταν ούτως ή άλλως.

Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος
από την ιστορικής σημασίας έξοδο
της χώρας από τα μνημόνια. Στις 21
Αυγούστου του 2018, ο ελληνικός
λαός μετά από μια πρωτοφανή 8ετη
περιπέτεια λιτότητας, ηθικής και
οικονομικής απαξίωσης, έφτασε
επιτέλους στην Ιθάκη.
Οι θυσίες έπιασαν τόπο. Αυτό που
δεν κατάφεραν τρεις διαδοχικές
κυβερνήσεις των κομμάτων της
κρίσης, το κατάφερε η κυβέρνηση
της Αριστεράς.

Κυριακή 25/08/2019 –kontranews.gr

Χωρίς τη ρύθμιση του χρέους που
άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή
μας στις αγορές με τα ιστορικά
χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού και
χωρίς την ανάκτηση της αξιοπιστίας
της χώρας διεθνώς, η Ελλάδα δε θα
επέστρεφε στη κανονικότητα.
παραγωγική βάση -σε κατάσταση
εργασιακού μεσαίωνα με ανεργία
που είχε σκαρφαλώσει στο 27,9%
και στο 60% για τους νέους.
Κατορθώσαμε να αντιστρέψουμε
την εικόνα. Ολοκληρώσαμε

Αυτό άλλωστε ανέμεναν και οι
πολιτικοί μας αντίπαλοι, που είτε
προέβλεπαν συνεχώς 4ο μνημόνιο,
είτε πιστοληπτική γραμμή στήριξης,
δηλαδή κεκαλυμμένο μνημόνιο.
Οι εκλογές του Ιούλη, χάρη στην
έξοδο από τα μνημόνια, ήταν οι

πρώτες μετά από 10 χρόνια που
διεξήχθησαν χωρίς την ασφυκτική
κηδεμονία των δανειστών να
επισκιάζει τη προγραμματική
αντιπαράθεση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στα τέσσερα χρόνια
διακυβέρνησής του, κέρδισε σχεδόν
όλα τα δύσκολα, για πολλούς
ακατόρθωτα, πολιτικά και ιστορικά
στοιχήματα, έχασε όμως τις
εκλογές. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη
φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο
στην ιστορία της χώρας.
Η ΝΔ κατάφερε να πείσει μεγάλο
μέρος των πολιτών ότι όλα
αυτά που κέρδισε η Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια ήταν δεδομένα
και θα γινόταν έτσι κι αλλιώς και
μάλιστα πιο εύκολα. Ότι με έναν
μαγικό τρόπο, παρότι οι δικές
της κυβερνήσεις είχαν υπογράψει
πλεονάσματα 4,5% και δε πέτυχαν
να πιάσουν ούτε 0,5%, αυτοί θα
μπορούσαν να πετύχουν συμφωνία
με χαμηλότερα πλεονάσματα.
Σήμερα βρίσκονται ήδη μπροστά
στις συνέπειες των επιλογών
τους. Γιατί ήταν επιλογή τους να
εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό και
όχι αυταπάτη.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε
εξαγγείλει και ξεκίνησε να
εφαρμόζει ένα σχέδιο μείωσης των
πλεονασμάτων κατά 1%, δηλαδή
από το 3,5% στο 2,5%, από το 2020
και μετά, αξιοποιώντας το μεγάλο
αποθεματικό στα δημόσια ταμεία
που με κόπο δημιούργησε για αυτό
το σκοπό.
Χάρη σε αυτό το σχέδιο
θεσμοθέτησε το δώρο Πάσχα
ως μόνιμη 13η σύνταξη, μείωσε
τον ΦΠΑ στην εστίαση και στην
ενέργεια, κατάργησε τη μείωση του
αφορολόγητου και προανήγγειλε τη
μείωση της προκαταβολής φόρου
στο 50% και την κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης.
Η ΝΔ όμως απέρριψε το σχέδιο
αυτό, πριν καν το συζητήσει με τους
θεσμούς.
Και αποδέχθηκε από μόνη της,
καμία μείωση του στόχου για το
2020.

Και από το 2021 και μετά
βλέπουμε, με αντάλλαγμα σκληρές
μεταρρυθμίσεις μνημονιακού
χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα
αυτή που έφερε στα κρυφά με
τροπολογία, λίγα λεπτά πριν κλείσει
η Βουλή για το Δεκαπενταύγουστο
και έκανε δώρο στον ΣΕΒ
τις αναιτιολόγητες απολύσεις
εργαζομένων.
Με δυο λόγια η ΝΔ κέρδισε
τις εκλογές υποσχόμενη άμεσα
φορολογικές μειώσεις και τελικά
θα φέρει άμεσες επιβαρύνσεις στον
προϋπολογισμό του 2020, σε σχέση
με όσα είχε ήδη δρομολογήσει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιες θα είναι αυτές θα το δούμε
στον προϋπολογισμό. Το πιθανότερο
είναι να κόψουν το αφορολόγητο, τη
13η σύνταξη και βλέπουμε...
Σε κάθε περίπτωση η ιστορία έχει
ήδη καταγράψει ότι οι κυβερνήσεις
των κομμάτων της κρίσης έβαλαν
τη χώρα στα μνημόνια και το λαό
στη πρωτοφανή περιπέτεια. Η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή
που έβγαλε τη χώρα από μνημόνια,
δίνοντας τέλος στη πρωτόγνωρη
δοκιμασία του λαού μας.
Πέρυσι, τέτοια μέρα όμως, στο
διάγγελμα μου στην Ιθάκη,
προειδοποιούσα: «Φτάσαμε στον
προορισμό μας, βγήκαμε από τα
μνημόνια, αλλά έχουμε πλήρη
επίγνωση ότι δεν τελειώσαμε εδώ.
Νέες μάχες είναι τώρα μπροστά μας.
Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ
και στέκονται ακόμα απέναντι.
Είναι όσοι επιθυμούν να δουν το
καράβι ξανά να θαλασσοδέρνεται
και το λαό ξανά στα αμπάρια».
Οι μνηστήρες, πράγματι,
είναι ακόμη εδώ και όχι μόνο
απολαμβάνουν τους καρπούς των
προσπαθειών του λαού μας, αλλά
επιχειρούν και να γκρεμίσουν όσα
με πολύ κόπο χτίσαμε.
Αλλά ας μη θαρρούν πως η ιστορία
τελείωσε εδώ. Η ιστορία, ευτυχώς ή
δυστυχώς, διαρκεί πολύ.
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Health Canada reminds Canadians of
important summer food safety tips
August 20, 2019
OTTAWA – With summer well underway, it’s important to think
about food safety. Cooking outside, being away from refrigeration
and running water, and experiencing hot and humid weather can increase your risk of contracting a foodborne illness (sometimes called
food poisoning).The most common symptoms of foodborne illness
are stomach cramps, nausea, vomiting, diarrhea and fever. Groups at
higher risk for serious health effects include pregnant women, children under the age of 5, adults over the age of 60, and people with
weakened immune systems.
Use these simple guidelines for handling, cooking and serving your
food safely:
Shopping:
•
Separate raw meat, poultry and seafood into plastic bags
and away from other food in your grocery cart.
•
If you use reusable grocery bags or bins, wash them often.
Chilling:
•
Refrigerate cold foods, such as meat, meat alternatives,
dairy products and egg-based side dishes immediately after returning from the grocery store. These and other perishable foods should
be refrigerated within 2 hours.
•
Freeze ground beef that won’t be used within 1 to 2 days.
•
Freeze raw poultry that won’t be used within 2 to 3 days.
•
Other raw meats should be frozen according to Health Canada’s Safe food storage web page.
Preparing foods:
•
Wash your hands and utensils including cutting boards,
countertops and knives carefully with soap and warm water before
and after handling your food.
•
Use a separate cutting board for fruits and vegetables from
the one ou regularly use for meats to avoid cross contamination.
•
Keep raw meat, poultry and seafood away from cooked
food.
•
Don’t rinse poultry before cooking it because the bacteria
can spread wherever the water splashes.
•
Marinate meat in the refrigerator, not on the counter. Don’t
use leftover marinade that has been in contact with raw meat on
cooked food.
•
Defrost food in the refrigerator. Meat should be completely
defrosted before cooking so that it cooks more evenly.
Cooking:
•
Use a digital thermometer to check the internal temperature
of your meat to determine whether it’s fully cooked. Don’t simply
rely on the colour of the meat. Consult Health Canada’s Safe cooking temperatures guide.
•
For mechanically tenderized steaks, in addition to reaching
an internal temperature of 63°C, flip your steak at least twice while
grilling.
•
Check the internal temperature of each piece separately.
•
Place cooked foods on a clean plate using clean utensils.
Side dishes and serving tips:
•
Keep cold food cold (including pre-cut and ready-to-eat
produce) and hot food hot.
•
On hot summer days, don’t keep food at room temperature
for more than one hour.
•
Keep salads with creamy mayonnaise-based dressings in
the fridge or cooler until ready to serve. If you’re making salads for
get-togethers where refrigeration won’t be available, try using vinaigrette type dressings instead of mayonnaise-based dressings, which
can spoil faster.
•
If you plan to travel, bring a portable cooler with ice packs
to hold your perishables.
Clean up:
•
Use clean water and soap to wash all utensils, dinnerware,
countertops and cutting boards thoroughly before and after use.
•
Sanitize cooking equipment, utensils and work surfaces
with a kitchen cleaner or a mild bleach solution.
•
Rinse with fresh water and air dry.
For more information, please visit:
•
•
•
•
•
•
•

Summer food safety tips
Food safety tips for barbecuing
Safely defrosting foods
Food safety for vulnerable populations
Canada’s Food Guide recipes
Safe Cooking of Tenderized Meat
Stay on top of the latest food recalls

Ο υπερβολικός χρόνος μπροστά στην οθόνη
«σκοτώνει» τη φαντασία των παιδιών
26/08/2019
Η αφιέρωση υπερβολικού
χρόνου μπροστά σε μια
οθόνη έχει αρνητική
επίδραση στη φαντασία
των παιδιών, σύμφωνα
με δημοσκόπηση σε
νηπιαγωγούς την οποία
επικαλείται η Independent.
Τα παιδιά σήμερα
ξοδεύουν πάρα πολύ
χρόνο μπροστά σε
οθόνες (smartphones,
tablets, τηλεόραση). Αν
και δεν είναι λίγοι αυτοί
που υποστηρίζουν ότι
η ενασχόληση με την τεχνολογία συμβάλλει στην ανάπτυξη των παιδιών, οι ειδικοί λένε ότι το να
αφιερώνει ένα παιδί υπερβολικό χρόνο μπροστά σε μια οθόνη μπορεί να έχει κόστος στη φαντασία
του.
Σε μια δημοσκόπηση που έγινε σε 1.000 νηπιαγωγούς, φάνηκε ότι περίπου τα δύο τρίτα των
επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά πιστεύουν ότι οι οθόνες τα κάνουν λιγότερο δημιουργικά.
Συγκεκριμένα, το 48% των νηπιαγωγών δήλωσε ότι υπάρχουν παιδιά με φανταστικούς φίλους στο
νηπιαγωγείο, το 72% συμφώνησε ότι το ποσοστό αυτό των παιδιών έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία
πέντε χρόνια και το 63% θεώρησε υπεύθυνες τις οθόνες για τη μείωση της εφευρετικότητας.
Οι απόψεις των ειδικών ποικίλουν. Ο Ντέιβιντ Ράιτ, ιδιοκτήτης του παιδικού σταθμού «Paint Pots»
στο Σάουθχαμπτον, συμφωνεί με τα ευρήματα της έρευνας και εξηγεί ότι όταν τα παιδιά είχαν
περισσότερο ελεύθερο ανάγκαζαν το μυαλό τους να κάνει κάτι δημιουργικό, όπως να φτιάξει έναν
φανταστικό φίλο, ενώ, σήμερα, παίρνουν εικόνες από την τηλεόραση ή τα τάμπλετ, κάτι που μειώνει
την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν τη δική τους φαντασία. «Δεν αφήνουμε πλέον τα παιδιά να
βαρεθούν», δηλώνει ο ίδιος.
Από την άλλη η δρ. Πέιτζ Ντέιβις καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Γιορκ, λέει πως είναι
απλά ο τρόπος που παίζουν τα παιδιά που έχει αλλάξει. Πριν τις οθόνες, κατά την ίδια, το παιχνίδι
ήταν πιο αυθόρμητο και τα παιδιά έπαιρναν ερεθίσματα από τους γονείς ή τα άλλα παιδιά, ενώ,
σήμερα, δεδομένης της δομή της τηλεόρασης θεωρούν ότι πρέπει να παίξουν με τον τρόπο που αυτή
υποδεικνύει.
Πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα στον Καναδά υποστήριξε παράλληλα ότι ο
χρόνος που περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη σχετίζεται με προβλήματα συμπεριφοράς και
προσοχής που αυτά είναι πιθανό να αναπτύξουν. Ανάλογα με το χρόνο που περνούσαν τα παιδιά
μπροστά στην οθόνη, βρέθηκαν τα αντίστοιχα πρότυπα συμπεριφοράς.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που περνούσαν πολύ χρόνο μπροστά στην οθόνη στην ηλικία
των τριών και των πέντε ετών είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων προσοχής και
συμπεριφοράς.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Αποτοξίνωση από την καφεΐνη:
4 οφέλη για τον οργανισμό (εικόνες)
27/08/2019
Αν και ο καφές είναι το
πιο δημοφιλές ρόφημα, η
υπερβολική κατανάλωσή
του, μπορεί να οδηγήσει
σε σημαντικά προβλήματα
υγείας.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων
και Φαρμάκων (FDA), δεν
πρέπει να καταναλώνουμε
πάνω από 400mg καφεΐνης
της ημέρα, ποσότητα που
αντιστοιχεί σε τέσσερα
φλυτζάνια καφέ.
Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης επηρεάζει τους νευροδιαδιβαστές του
εγκεφάλου, προκαλώντας μεταξύ άλλων ναυτία, άγχος, καούρες, πονοκεφάλους
και ημικρανίες.Δείτε στη gallery που ακολουθεί 4 οφέλη, που προκύπτουν από την
αποτοξίνωση καφεΐνης.
Πηγή: Medical Daily

ΠΕΝΘΗ
ΠΣΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (JOHN)
1945-2019
Πέθανε αιφνιδίως στις 23 Ιουνίου 2019 ο Γιάννης ΠΣΑΡΑΚΗΣ. Η
κηδεία του έγινε στις 9 Ιουλίου 2019 στην εκκησία Κeamay’s 219
6th Ave New Westminster. Στην σύζυγό του στα παιδιά του και στις
εγγόνες του ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΕΥΑΓΚΕΛΙΑ ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
1934-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ την 1η Ιουλίου 2019
η Ευαγγελία Μοσχοπουλου. Η κηδεία της
έγινε την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η ταφή της στο κοιμητήριο
Mountain View 5505 Fraser Street.
Στον σύζυγο στα παιδιά της και στα εγγόνια
της θερμά συλλυπητήρια.

ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις
18 Ιουλίου 2019 η Μαρίνα
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ δυο
ώρες πριν της κηδείας του
αγαπημένου συζύγου της
Μανώλη ο οποίος είχε πεθάνει
ενωρίτερα στις 8 Ιουλίου 2019.
Ζήσανε μαζί πάνω από ογδόντα
χρόνια. Η κηδεία για την
Μαρίνα έγινε τις 30 Ιουλίου
2019 στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η ταφή έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby.
Στους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

AMΙΡΑΣ ΕΛΕΝΗ
1914-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 22 Ιουλίου 2019 η Ελένη ΑΜΙΡΑΣ σε
ηλικία 105 χρόνων.Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019. Στην κόρη της Μαρία Παλζάκη στα
εγγόνια και δισέγγονά της ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

GILLALES Vivian
1935-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 12 Αυγούστου 2019
η Gillales Vivian. Το τρισάγιο έγινε την Τετάρτη
21 Αυγούστου 2019 στις 7 μ.μ στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία έγινε στις 22 Αυγούστου
2019 και ετάφη στο κοιμητήριο Forest Lawn Memorial Park Burnaby.
Στα δυο παιδιά της Dean (Patricia) and Spyro
(Tina) and her three granddaughters Gianna,
Marika and Nicole και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρα.

ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
1928-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 15 Αυγούστου
2019 η ΕΛΝΗ ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ. Γεννήθηκε στις
13 Σεπτεμβρίου 1928 στο χωριό Άνω Μέλπια
Μεσσηνίας. Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019
στις 7μ.μ. Η ταφή της θα γίνει στο χωριό της
‘Ανω Μέλπια Μεσσηνίας. Στον σύζυγό τηε
Γιάννη, στην κόρη της Μαρία (Κώστα) στον
έγγονό της Γιάννη, στον αδελό της Παντελή,
αδελφή της Μαρίτσα και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΜΑΣΣΑΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1946-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 17
Αυγούστου 2019, ο Θεόδωρος
ΜΑΣΣΑΟΥΤΗΣ σε ηλικία 73 χρόνων.
Τρισάγιο έγινε την Παρασκευή 30
Αυγούστου 2019 ώρα 10 π.μ. στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου.
Ο Θεόδωρος ήταν γνωστούς στην
παροικία για το χαμόγελό του και τα
αστεία του στους θαμώνες στο χώρο που
εργαζότανε.
Στους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Κύπρος, 2019:
Οι νέες
προσπάθειες
«επίλυσης»…
(Συνέχεια από σελίδα 16)
Σενέρ Λεβέντ ο οποίος
καταδιώκεται από το κατοχικό
καθεστώς για την φωνή της απλής
λογικής που διατυπώνει καθημερινά
με μεγάλο θάρρος.
Άλλωστε, οι Κύπριοι πολίτες
των κατεχομένων εδαφών της
Κυπριακής Δημοκρατίας γνώρισαν
από πρώτο χέρι τα «αγαθά» της
τουρκικής εισβολής και κατοχής,
εδώ και δεκαετίες. Για τον λόγο
αυτό αποτελούν ένα πολύ ισχυρό
ρεύμα μέσα στην κατεχόμενη
Κύπρο που αντιστέκεται
σθεναρά στο τεράστιο τσουνάμι
των εποίκων που εξαπέλυσε η
Τουρκία, επιθυμώντας διακαώς την
επανένωση του νησιού.
Η γεωπολιτική κατάσταση που
διαμορφώθηκε μετά την ανακάλυψη
τεράστιων αποθεμάτων φυσικού
αερίου στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής
Δημοκρατίας, την ανάμειξη των
μεγαλύτερων (και πανίσχυρων)
εταιριών εξόρυξης στην αξιοποίηση
του Κυπριακού φυσικού πλούτου
σε συνεργασία με το Ισραήλ
και την Αίγυπτο, την αδιέξοδη
νέο – οθωμανική στρατηγική
του Ερντογανισμού που οδηγεί
την Τουρκία σε διπλωματική
απομόνωση και μεγάλες
περιπέτειες, διαμορφώνουν την
καλύτερη δυνατή συγκυρία για
τα συμφέροντα της Ελλάδος
και της Κύπρου, ώστε σε στην
επόμενη διαπραγμάτευση που
προετοιμάζεται, να διασφαλιστεί
μια ενιαία εθνική στρατηγική που
θα απαιτεί:
•
Αποχώρηση όλων των
Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής
από την Κύπρο.
•
Ολοσχερή κατάργηση
του συστήματος των δήθεν
«εγγυήσεων» που δίνει προφάσεις
σε κάθε επιδρομέα.
•
Απόσυρση των εποίκων
που εστάλησαν στην κατεχόμενη
Κύπρο από τα βάθη της Ανατολής
& προαιρετική επιστροφή των
Κυπρίων πολιτών που εκδιώχτηκαν
από τις εστίες τους με το φασιστικό
προσωπείο ενός αποκρουστικού
απαρτχάιντ.
•
Ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό
και δημοκρατικό κράτος, με ίσα
δικαιώματα και υποχρεώσεις
για όλους ανεξαιρέτως τους
νόμιμους πολίτες του, χωρίς
αντιδημοκρατικούς και
ρατσιστικούς διαχωρισμούς που
χαρακτηρίζουν τον Μεσαίωνα και
όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση των
λαών εν έτη 2020 μ.Χ.
•
Κεντρική Κυβέρνηση με
πλήρη εξουσία και ευθύνη χωρίς
υποσημειώσεις ή «πονηρές»
εξαιρέσεις.
•
Πλήρη εφαρμογή όλων
των κανόνων του Ευρωπαϊκού
κεκτημένου σε οποιαδήποτε
συμφωνία.
Σε μια ανάλογη σωστή και
αναγκαία εθνική στρατηγική πρέπει
να εμπνέουν τα διαχρονικά λόγια
του παλαίμαχου Κύπριου αγωνιστή
Βάσου Λυσαρίδη: «Αν εθελούσια
δεν γονατίσεις, ακόμη και νεκρό δεν
μπορούν να σε γονατίσουν»!
_____________________________
_______________________
(1) Παντουρκισμός, η ιδεολογία του
Τουρκικού επεκτατισμού. Βλ. «Το Θαύμα
– Μια πραγματική ιστορία», έκδοση 2008,
σελίδα 167 και επόμενες. Διαβάστε εντελώς
δωρεάν, στην online βιβλιοθήκη του ΙΗΑ,
ολόκληρη την Αγγλική έκδοση του βιβλίου.
(2) Δήλωση του Κενάν Εβρέν, προέδρου
Τουρκικής Δημοκρατίας, 12 Φεβρουαρίου
1990, εφημερίδα Σημερινή : «Στόχος

της εισβολής ήταν η δημιουργία μιας
ομοσπονδίας στην Κύπρο. Η επιχείρηση
ήταν επιτυχής, όμως η δημιουργία
της ομοσπονδίας στο τραπέζι (των
διαπραγματεύσεων) ακόμα δεν έγινε
κατορθωτή. Ο στόχος αυτός παραμένει
απραγματοποίητος».
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(3) Ο αρθρογράφος ευχαριστεί θερμά την
εδρεύουσα στην Βρετανική πρωτεύουσα
συγγραφέα, ερευνήτρια, δημοσιογράφο και
μέλος του ΙΗΑ Κυρία Φανούλα Αργυρού για
το πολύτιμο υλικό που έθεσε φιλικά στην
διάθεση του.

THE 2019-2020
ACADEMIC
YEAR IS ABOUT
TO BEGIN!
Greek School begins
Wednesday September 18th

We have some great options that fit everyone’s busy schedule - it’s not too late
to register! We will send an update for when the Greek
School Agiasmo will take place soon.
Still need to register? Click one of the links below and
find out start dates for your child’s age group.

Register for Greek School as a member
Register for Greek School as a non-member
Greek dance begins September 8th and is free for HCV
members. Don’t miss out on enriching your child’s
appreciation of Hellenism by learning cool traditional
moves.

“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

20

ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

CELEBRATING FATHER CONSTANTINOS AND PRESBYTERA KRISTINA

On Sunday, August 18 following
Father Constantinos last Divine
Liturgy Service at St.
George’s, a Luncheon
was hold in Honour
Father and Presbytera
the Community Center.
A farewell and
thank you for the years of
dedicated and committed
service to St. George’s
Community, of young and
old. We wish them the
very best in their move to
Markham, Ontario.
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a

God Bless them Always.
Lizette Pappas

ΓΝΩΜΗ - OPINION
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