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ΓΕΡMΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ DΙΕ WΕLΤ:

Θερμό επεισόδιο είχε ζητήσει
ο Ερντογάν από τους στρατηγούς

Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν γίνεται
διάλογος υπό καθεστώς απειλών

01.09.2020
Να σκηνοθετήσουν ένα θερμό επεισόδιο ει δυνατόν χωρίς ανθρώπινες απώλειες φέρεται να ζήτησε ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τους στρατιωτικούς του επιτελείς σύμφωνα με δημοσίευμα της Die Welt
που σημειώνει ότι εάν εξαρτάτο από τον Τούρκο Πρόεδρο, το Πολεμικό Ναυτικό του θα είχε βυθίσει
ένα ελληνικό πλοίο στη Μεσόγειο εδώ και καιρό.
Το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας τιτλοφορείται «Ο βάσει υπολογισμών πόλεμος του Eρντογάν»
και περιγράφει το προ ολίγων ημερών αίτημα του Τούρκου Προέδρου προς τους στρατηγούς, σύμφωνα
πάντα με πληροφορίες από στρατιωτικούς κύκλους.
Το δημοσίευμα υποστηρίζει μάλιστα ότι ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε από τους επιτελείς του να το
οργανώσουν κατά τρόπο τέτοιο που να μην χάσει κανείς τη ζωή του.
Όταν οι στρατηγοί αρνήθηκαν, κάποιος άλλος πρότεινε να ρίξουν ένα ελληνικό πολεμικό
αεροσκάφος». Ο πιλότος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κάθισμα εκτίναξης και να σωθεί»,
φέρεται να είπε για να εισπράξει εκ νέου την άρνηση των στρατηγών.
Ακολούθως ο συντάκτης του άρθρου αναφέρει ότι η Τουρκία έχει πλέον ξεπεράσει τα στάδια
των συζητήσεων, και βρίσκεται προς το παρόν στη φάση των «πολεμικών ασκήσεων»: Στα τέλη
Αυγούστου, το Πολεμικό Ναυτικό έλαβε θέσεις. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική
άσκηση θα ξεκινήσει βορειοδυτικά της Κύπρου μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
Και σχολιάζει: «Η σκηνοθετημένη διαμάχη του Eρντογάν για το φυσικό αέριο στην Ανατολική
Μεσόγειο, έχει στην πραγματικότητα μόνο έναν σκοπό: Να εξασφαλίσει την εξουσία του Τούρκου
Προέδρου και να ενώσει τους Τούρκους στο πρόσωπό του. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η
ανακάλυψη ενός φερόμενου πλούσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο
όμως είχε ήδη ανακαλυφθεί το 2004, και η φασαρία με την Ελλάδα, όλα αυτά συνιστούν κομμάτια ενός
παζλ, με τα οποία ο Ερντογάν επιδιώκει να αποσπάσει την προσοχή του τουρκικού λαού, προκειμένου
να μην στραφεί εναντίον του.
Και έτσι προκαλεί με ρητορική πολέμου, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό κατευθύνεται βήμα-βήμα προς μια
στρατιωτική αντιπαράθεση με έναν νατοϊκό εταίρο, την Ελλάδα.

Πιο απερίσκεπτος και πιο απρόβλεπτος
Ο τουρκικός λαός, ωστόσο, έχει σήμερα άλλα προβλήματα: Η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε
καθοδική πορεία. Οι υψηλές κυβερνητικές δαπάνες -ειδικά για τα εξοπλιστικά προγράμματα-, τα
χαμηλά επιτόκια και τα χρόνια κακοδιαχείρισης λόγω της διαφθοράς και του νεποτισμού και, επιπλέον,
η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσαν ιστορικών διαστάσεων ύφεση στην οικονομία.
Ο Τούρκος Πρόεδρος επιθυμεί όμως να παραμείνει στην προεδρία τουλάχιστον έως το 2023 και να
γιορτάσει την εκατονταετία της Τουρκικής Δημοκρατίας ως ηγέτης της. Αυτό το όνειρο κινδυνεύει να
ακυρωθεί δεδομένων των κακών επιδόσεων του στις δημοσκοπήσεις και του καταρρέοντος κόμματος
του Eρντογάν, του AKP.
Ο Eρντογάν το γνωρίζει αυτό, τον φοβίζει και τον κάνει πιο δημιουργικό, πιο απερίσκεπτο και πιο
απρόβλεπτο.
(…)
«Ο Eρντογάν δεν προκαλεί στη Μεσόγειο για να εξασφαλίσει τους εκεί φυσικούς πόρους.
Η στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να αξίζει ούτως ή άλλως όσο το σχετικά λίγο φυσικό αέριο.
Αλλωστε η πανδημία μείωσε και τη ζήτηση για φυσικό αέριο και την τιμή του στη διεθνή αγορά»,
σχολιάζει ακολούθως το δημοσίευμα που καταλήγει:
«Ο Τούρκος Πρόεδρος επιδιώκει πολύ περισσότερο να επιδείξει δύναμη στην εξωτερική και την
εσωτερική πολιτική. Η Ευρώπη τον βοηθά, χωρίς να το θέλει, με το να υποστηρίζει την Ελλάδα
στρατιωτικά, ή ρητορικά, με το να καταδικάζουν δημοσίως το τουρκικό θέατρο πολέμου και να
στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας.

Για τις σχέσεις με Βερολίνο
Εκτενής είναι η αναφορά και στις τουρκογερμανικές σχέσεις «Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν έχει επιτεθεί
ακόμη λεκτικά στην Γερμανική Κυβέρνηση», αφού «πιθανότατα χρειάζεται ακόμη το Βερολίνο ως
διαμεσολαβητή. Επιπλέον, η Τουρκία εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από τις στενές οικονομικές
της σχέσεις με τη Γερμανία. Ο Eρντογάν δεν έχει το προνόμιο να μπορεί να διαστρέφει τις δηλώσεις
της Γερμανίας. Γι’ αυτό και συνεχίζει να προκαλεί, με την ελπίδα ότι στο τέλος θα ακούσει τις αντιτουρκικές δηλώσεις από την Ευρώπη που χρειάζεται, προκειμένου να είναι σε θέση να ενώσει και πάλι
τον λαό του πίσω από το πρόσωπό του».
Όσο πιο σκληρή και πιο εχθρική προς την Τουρκία είναι η ρητορική, τόσο καλύτερα μπορεί να τη
χρησιμοποιήσει για να πει στο λαό του κατά την παλιά και δοκιμασμένη συνταγή εμείς ενάντια στον
υπόλοιπο κόσμο:

«Δείτε, όλη η Ευρώπη είναι εναντίον μας. Αλλά εμείς είμαστε πιο δυνατοί.
Επειδή είμαστε Τούρκοι».

Φωτ. REUTERS
08.09.2020
Τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο
έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης
του προεδρείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) με
τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, ο Έλληνας
πρωθυπουργός παρουσίασε με τεκμήρια τις προκλητικές
ενέργειες της Τουρκίας, ενώ μοιράστηκε με τον επικεφαλής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ,
την πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν θα σταθεί ούτε αδύναμη ούτε
διχασμένη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι
σταθερά έτοιμη για διάλογο, καθότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη
στις θέσεις της, όμως πραγματικός διάλογος δεν νοείται υπό
το καθεστώς απειλών ή παραβίασης των ελληνικών κυριαρχικών
δικαιωμάτων.

Στήριξη από το ΕΛΚ
Οι συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και οι αντιπρόεδροι της Κ.Ο.
του ΕΛΚ, εξέφρασαν την ομόθυμη στήριξή τους στις ελληνικές
θέσεις. Μάλιστα, το κεντροδεξιό ευρωπαϊκό κόμμα, σε ανάρτησή
του στο Twitter, τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το
γεγονός ότι «η Τουρκία ακολουθεί μία επεκτατική πολιτική που
αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή».
Η Κ.Ο. του ΕΛΚ σημείωσε επίσης, ότι η Σύνοδος Κορυφής πρέπει
να θέσει σαφείς όρους, βάσει των οποίων θα ενεργοποιηθούν
οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι
εφόσον οι προκλήσεις της τουρκικής πλευράς συνεχιστούν
η Άγκυρα πρέπει να πληγεί στο σημείο όπου είναι περισσότερο
ευάλωτη, δηλαδή στο οικονομικό πεδίο.
Ο κ. Βέμπερ, από την πλευρά του, -σύμφωνα πάντα με τη Ν.Δ.εξέφρασε προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη την αμέριστη στήριξή
του στις ενέργειες της Ελλάδας που αποσκοπούν στη φύλαξη
των ευρωπαϊκών-ελληνικών συνόρων και την αντιμετώπιση
της τουρκικής επιθετικότητας στη Μεσόγειο.

Αιχμές προς τον ΣΥΡΙΖΑ
Τέλος, το κυβερνών κόμμα άφησε έμμεσες αιχμές προς
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα, διαμηνύοντας τα εξής: «Με
δεδομένη την ξεκάθαρη στήριξη του κ. Βέμπερ στην Ελλάδα στο
ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, χρήσιμο θα ήταν αυτοί που
μέχρι πρότινος τον αποκαλούσαν ανθέλληνα, να διευκρινίσουν ποια
είναι η στάση της δικής τους Κοινοβουλευτικής Ομάδας
στο Ευρωκοινοβούλιο, της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς
(GUE), απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία».
Πηγή:Η Καθημερινή
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Supreme President of Ahepa George G. Horiates sends
letter to President Donald Trump on the eve of Pompeo/
Dendias meeting in Greece.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

August 13, 2020

ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

Honorable Donald J. Trump
The President
The White House
1600 Pennsylvania Ave, NW
Washington, DC 20500

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911

Dear President Trump:
On behalf of the members of the American Hellenic Educational Progressive Association (Order of
AHEPA), the leading international grassroots service association of American citizens of Hellenic
heritage and Philhellenes, I write to convey our organization’s alarm and grave concern about NATO-member Turkey’s dangerous aggression toward fellow NATO-member Greece in the Aegean that
has escalated tensions to a level not seen since 1996, has destabilized the Eastern Mediterranean, and
unnecessarily places lives in harm’s way.
On July 22, 2020, AHEPA sent a letter to Secretary Pompeo requesting the State Department advise
Turkish authorities to halt its operations in the region. AHEPA maintains that any reference by the United States to Greece’s continental shelf as “disputed waters” is simply unacceptable, erroneous, and only
serves to embolden Turkey. It also runs contrary to repeated statements made by U.S. Ambassador to
Greece Geoffrey Pyatt that Greek islands are entitled to their continental shelf and are part of Greece’s
exclusive economic zone (EEZ), as recently as last month.
I am urging you to advise Secretary of State Pompeo to once again advise the Turkish government
to stop their aggressive behavior in the region. On August 14, the Foreign Minister of Greece and
our Secretary of State will meet at which time I have no doubt the issue of the most recent series of
provocations in the Eastern Mediterranean by Turkey’s research ship Oruc Reis in Greek and Cypriot
territorial waters will be discussed.
Turkey is not an ally of the United States as its warlike actions invading the sovereignty and territorial
boundaries of Greece and Cyprus increased tensions in the region and is being met with disdain by
many of our allies. France, Egypt, the UAE, Israel, Cyprus and many other nations have expressed
concern over Turkey’s aggressive behavior. Their actions are abhorrent and indefensible.
An armed conflict between NATO-member countries is not in the United States’ best interests and
places NATO at risk. The United States must insist Turkey halt its aggressive operations in the region
before an accident will escalate already high tensions. The United States must send a stronger and
clearer message to Turkey that its actions are condemnable, violate international norms, and will not be
tolerated by the United States. Otherwise, Turkish President Recep Tayyip Erdogan will continue with
the threat of and actual armed conflict. The United States must not continue the policy of appeasement
with Turkey. It is against the interests of America and has destabilized the region.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............
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- We urge the Administration to condemn and prevent Turkey from further actions in the Aegean that
violate all international norms.
- The United States must impose sanctions on Turkey. Mr. President, we ask you to utilize your authority to direct Treasury Secretary Steven Mnuchin to impose significant sanctions on Turkish entities
pursuant to Section 231 of CAATSA for their acquisition of Russian-made S-400 missiles as the United
States rightfully imposed on Chinese entities in 2018.
AHEPA is open to discussion on these matters. However, there is no time to wait. Thank you for your
time and consideration.
Respectfully submitted,
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Μητσοτάκης – Μακρόν: Πέθανε ο Γιάννης Πουλόπουλος
Γιατί δίνουν ραντεβού στο
Παρίσι

Η συνάντηση στο Παρίσι, την παραμονή του MED7
(στην Κορσική) ανάμεσα στον Πρόεδρο της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν και τον Πρωθυπουργό Κώστα
Μητσοτάκη κρίνεται από διπλωματικές αλλά και από
στρατιωτικές πηγές σημαντική.
ΒΗΜΑτοδότης
04.09.2020

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ χθες 24/08/20 άφησε την τελευταί του
πνοή ο Γιάννης Πουλόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής και
απόλυτα ταυτισμένος με το Νέο Κύμα.
Η καρδιά του σύμφωνα με
πληροφορίες δεν άντεξε άλλο,
επιβαρυμένη και αυτή από τα
χρόνια προβλήματα υγείας που
αντιμετώπιζε ο αγαπημένος
ερμηνευτής.
Ο Γ. Πουλόπουλος υπήρξε η φωνή
που απογείωσε τα τραγούδια του
Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη
Παπαδόπουλου στον περίφημο
«Δρόμο», τον εμπορικότερο δίσκο
όλων των εποχών, με πωλήσεις
που έχουν ξεπεράσει το1.500.000
αντίτυπα, αν και δημοσιεύματα λένε
ότι ο αριθμός είναι διπλάσιος.

H συνάντηση στο Παρίσι, την παραμονή του MED7 (στην Κορσική)
ανάμεσα στον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κρίνεται από διπλωματικές
αλλά και από στρατιωτικές πηγές σημαντική. Και τούτο γιατί
πρόκειται, όπως μαθαίνω, να υπογραφεί η ελληνογαλλική συμφωνία
αμυντικής συνδρομής ανάμεσα στις δύο χώρες. Πρόκειται για μια
αναβαθμισμένη αμυντική συμφωνία με ρήτρα αμυντικής συνδρομής
της Γαλλίας η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση ανάγκης.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Συνδρομή της Γαλλίας στην
Ελλάδα σε περίπτωση ανάγκης…
***

Εδώ και μήνες ετοιμαζόταν αυτή η συμφωνία και δεν ήταν
καθόλου τυχαίο για την πρόοδο της η τηλεφωνική συνομιλία που
είχαν προχθές η Γαλλίδα υπουργός Αμυνας Φλοράνς Παρλί και
ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Οι δύο υπουργοί
συζητούσαν με κάθε ευκαιρία και συντόνιζαν τις κινήσεις τους
προκειμένου να σταλούν τα γαλλικά πλοία στη ΝΑ Μεσόγειο, στην
κρίσιμη περίοδο με την κρίση του Oruc Reis, να πραγματοποιήσουν
ασκήσεις με τα ελληνικά πολεμικά πλοία, να προσγειωθούν στη
Σούδα τρία Rafale προκειμένου να συμμετάσχουν σε κοινές
ασκήσεις στην Κύπρο με τα ελληνικά F-16. Ολες αυτές τις ημέρες
γίνονταν κρίσιμες διατυπώσεις, προκειμένου να κλειδώσει η
συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία περιλαμβάνει
μαθαίνω, και ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας των Ενόπλων
Δυνάμεων, με νέα όπλα και αμυντικό υλικό.
***
Τη επομένη, δηλαδή στις 10 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί στην
Κορσική η MED 7 που συγκαλεί ο Πρόεδρος Μακρόν με τη
συμμετοχή επτά μεσογειακών χωρών, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η
Ιταλία, η Πορτογαλία η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα. Πρόκειται
για μια σημαντική συνάντηση των 7 ηγετών στην οποία κατά κύριο
λόγο θα συζητηθεί η τουρκική επιθετικότητα στην ΝΑ Μεσόγειο
έναντι δύο χωρών μελών της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου.
***

Εμβόλιο για Covid-19 ίσως τον Νοέμβριο
Ας ξεκινήσω με τα καλά νέα στο μέτωπο κατά του κορωνοϊού:
Μήνας – ορόσημο στη μάχη που δίνει ο πλανήτης με τον κορωνοϊό
μπορεί να αποδειχτεί
ο Νοέμβριος,
αφού αναμένονται
εξελίξεις αναφορικά
με το εμβόλιο κατά
του φονικού ιού.
Πρόκειται για το
όπλο που περιμένει
ο κόσμος για να
απαλλαχθεί από
την πανδημία, που
έχει φέρει τα πάνω
– κάτω στις ζωές μας. Σύμφωνα με κορυφαίο αξιωματούχο, αν τα
αποτελέσματα της 3ης φάσης που ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο
είναι θετικά, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται σε συνεχείς
διαπραγματεύσεις με την εταιρία, έχουν συμφωνήσει να ξεκινήσει
άμεσα, η διάθεση του εμβολίου, δηλαδή ακόμα και τον Νοέμβριο.

Γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου του
1941 στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας,
στην περιοχή της Μάνης. Σε ηλικία
5 ετών μένει ορφανός από μητέρα
και μεγαλώνει με τον πατέρα του
Γιώργο και τον μικρό αδερφό του
Βασίλη.
Ο Γιάννης Πουλόπουλος από
μικρός είχε κλίση στο τραγούδι.
Παρακινημένος από τους
φίλους του, που τον άκουγαν να
τραγουδάει, αλλά και έχοντας ο
ίδιος μεγάλη πίστη στις φωνητικές
του ικανότητες, πήγαινε στην
εταιρεία Columbia το 1962
κάνοντας προσπάθειες για να πει
κάποια τραγούδια που γίνονταν
τότε ακροάσεις, ζητώντας να τον
ακούσουν, αλλά κανείς δεν του
έκλεισε κάποιο ραντεβού.
Ο Γιάννης Πουλόπουλος
συνέχιζε να ζητάει ακρόαση
σχεδόν καθημερινά, παρ’ όλα
τα μεροκάματα που έχανε αφού
δούλευε τότε σαν ελαιοχρωματιστής
και οικοδόμος, ενώ παράλληλα
έπαιζε ποδόσφαιρο στον Άγιο
Ιερόθεο και στον Ατρόμητο. Την
ίδια χρονική περίοδο φοιτούσε
στη νυχτερινή σχολή ΝΤΗΖΕΛ,
με ειδικότητα ηλεκτρολόγου.
Έτσι μπαίνει στο στούντιο για
να ηχογραφήσει το πρώτο του
τραγούδι, σε μουσική και στίχους
του Μπάμπη Δαλιάνη, με τον τίτλο
“Κορμί μου πονεμένο”.
Στην πίσω πλευρά του δίσκου 45
στροφών θα έμπαινε το τραγούδι
“Στο άδειο προσκεφάλι”, που
όμως τελικά το πήρε επί πληρωμή
ο Στέλιος Καζαντζίδης από τον
συνθέτη. Τελικά το τραγούδι δεν
κυκλοφορεί και μένει ως δείγμα
στην Columbia.
Ένας επιπλέον λόγος ήταν ότι ο
Πουλόπουλος ακόμα ήταν ανήλικος
και απαγορευόταν να εκδοθεί δίσκος
με το αναγραφόμενο τραγούδι.
Το δεύτερο τραγούδι ήταν ένα
συρτοτσιφτετέλι του Πάνου Πετσά
με τίτλο “Δως μου την καρδιά μου
πίσω”. Κυκλοφορεί σε 45άρι και
στην πίσω πλευρά είχε ένα “μπαγιό”
του ίδιου του συνθέτη με την Πόλυ
Πάνου και τη Βούλα Γκίκα, με
τίτλο “Γεννήθηκα να σε αγαπώ”.
Εκείνη την περίοδο η Columbia,
έχοντας στο δυναμικό της μεγάλο
αριθμό άγνωστων και ανερχόμενων
τραγουδιστών, αποφασίζει να
κάνει εκκαθάριση και να κάνει
νέες ακροάσεις, από τις οποίες θα
κρατούσε 50 άτομα.
Την επιτροπή ακροάσεων
αποτελούσαν ο Μίκης Θεοδωράκης,
ο Απόστολος Καλδάρας, ο
Βασίλης Τσιτσάνης και ο Γιάννης
Παπαϊωάννου. Τότε ο Γιάννης
Πουλόπουλος διάλεξε να πει
δύο δύσκολα τραγούδια: το
“Μάνα μου και Παναγιά” και το
“Παράπονο”. Μόλις τελείωσε, τον
πλησίασε ο Μίκης Θεοδωράκης
λέγοντας: “Αυτόν εγώ θα τον κάνω
τραγουδιστή”, και τελικά ήταν ο
μόνος που πέρασε από αυτή την
ακρόαση.
Ο Μίκης Θεοδωράκης του δίνει να
πει τρία τραγούδια στο θεατρικό
έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη Η
γειτονιά των αγγέλων, που εκείνη τη
χρονιά (1963) ανεβαίνει στο θέατρο

Ρεξ από τον θίασο Τζένης Καρέζη–
Νίκου Κούρκουλου. Τα τραγούδια
αυτά ήταν τα “Στρώσε το στρώμα
σου για δυο”, “Δόξα τω Θεώ” και
“Το ψωμί είναι στο τραπέζι”.
Αυτά είναι και τα πρώτα
τραγούδια που ηχογραφεί σε
δίσκο ο Πουλόπουλος, τα οποία
αργότερα θα δισκογραφήσει στην
ίδια εταιρεία και ο Γρηγόρης
Μπιθικώτσης. Εκείνη την περίοδο
ηχογραφεί το ένα και μοναδικό
τραγούδι με τον Σταύρο Ξαρχάκο,
το “Πρωινό τραγούδι”, σε στίχους
Νίκου Γκάτσου, το οποίο επίσης
δεν κυκλοφορεί και μένει ως δείγμα
και το 1963 συμπεριλαμβάνεται
στο διπλό LP Χρυσές επιτυχίες του
Σταύρου Ξαρχάκου.
Ο χειμώνας του 1963 τον βρίσκει να
τραγουδά στο κέντρο Ξημερώματα,
στα Άνω Πατήσια, μαζί με την
Καίτη Γκρέυ, τον Γιάννη Αγγέλου
στο μπουζούκι και τον Γιάννη
Μπουρνέλη ως κονφερασιέ. Στην
συνέχεια, απομακρύνεται από την
Columbia, εξαιτίας του Γρήγορη
Μπιθικώτση, ο οποίος έθεσε βέτο
στην εταιρεία και στους αδελφούς
Λαμπρόπουλους, ότι αυτόν δεν τον
ήθελε εκεί. Το 1964 κατατάσσεται
φαντάρος και απολύεται το 1966.
Η συνέχεια βρίσκει τον Γιάννη
Πουλόπουλο να τραγουδάει σε
αρκετές μπουάτ στην Πλάκα (Το
στέκι του Γιάννη, Ταβάνια, κ.ά.)
Στη Λύρα ηχογραφεί ξανά τα τρία
τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη
και άλλα δώδεκα του ίδιου συνθέτη,
όπως τα “Βράχο βράχο τον καημό
μου”, “Βρέχει στη φτωχογειτονιά”,
“Καημός” κ.ά.
Το 1965 τραγουδάει
τέσσερα τραγούδια του τότε
πρωτοεμφανιζόμενου Μάνου
Λοΐζου, ενώ το 1966 θα
τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση το
“Ακορντεόν”, στην ταινία μικρού
μήκους Αθήνα, πόλη χαμόγελο,
σε σκηνοθεσία του Λάμπρου
Λιαρόπουλου για το φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης. Σχεδόν παράλληλα
κάνει μεγάλη επιτυχία με το “Μη
μου θυμώνεις μάτια μου”, του
επίσης τότε πρωτοεμφανιζόμενου
Σταύρου Κουγιουμτζή.
Το 1966 τραγουδά σε συναυλία
του Μίκη Θεοδωράκη στο γήπεδο
της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια,
μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση,
τη Μαρία Φαραντούρη και τον
πρωτοεμφανιζόμενο Δημήτρη
Μητροπάνο. Την ίδια χρονιά μπαίνει
για τα καλά στη δισκογραφία.
Τα 45άρια δισκάκια του
κυκλοφορούν σωρηδόν και
εμφανίζεται για πρώτη φορά στις
κινηματογραφικές ταινίες:
Οι στιγματισμένοι (1966), με τον
Γιώργο Φούντα και τη Μάρω
Κοντού, όπου τραγουδάει μαζί με
την Ελένη Κλάδη το “Πολύ αργά”
και το “Σ’ αγαπώ”• Ο τετραπέρατος
(1966), με τον Κώστα Χατζηχρήστο,
όπου ερμηνεύει το τραγούδι του
Γιώργου Κατσαρού “Στον Πειραιά,
στον Πειραιά”• Εκείνος κι εκείνη
(1966), με τη Τζένη Καρέζη και
τον Φαίδωνα Γεωργίτση, όπου
τραγουδάει τη σύνθεση του Γιάννη
Μαρκόπουλου “Ξεγυμνώστε τα
σπαθιά”.
Ο Γιάννης Πουλόπουλος και το

Νέο Κύμα
Είναι όμως η εποχή του Νέου
Κύματος, το οποίο ο Γιάννης
Πουλόπουλος ακολουθεί. Γράφει
και συνθέτει δικά του τραγούδια,
όπως το “Θά ‘θελα νά ‘χα”, που
γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Στη
συνέχεια συνεργάζεται με τον
Γιάννη Σπανό (συμμετέχει στην
Ανθολογία και στην Ανθολογία Β’,
ερμηνεύοντας αριστουργηματικά
το “Παιδί μου ώρα σου καλή” σε
ποίηση Γεώργιου Βιζυηνού), με τον
Δήμο Μούτση (“Το κορίτσι μου στ’
άστρα”), με τον Κυριάκο Σφέτσα
και με τον Νίκο Μαμαγκάκη
(“Άνθη” και “Πέτρινα λουλούδια”,
σε στίχους Βασίλη Βασιλικού).
Η συνεργασία του Γιάννη
Πουλόπουλου με τον Μίμη
Πλέσσα και η εμφάνισή του
στον κινηματογράφο
Το 1966 έρχεται σε επαφή με τον
Μίμη Πλέσσα, μια συνεργασία
που άφησε εποχή στο χώρο του
ελληνικού τραγουδιού. Αφορμή η
ταινία μιούζικαλ Οι θαλασσιές οι
χάντρες (1966). Ακολούθησαν οι
ταινίες: Κάτι κουρασμένα παλικάρια
(1967), Μια κυρία στα μπουζούκια
(1968), Ο ψεύτης (1968), Γοργόνες
και μάγκες (1968), Ο μικρός
δραπέτης (1968), Η Παριζιάνα
(1969), Η ωραία του κουρέα (1969),
Η θεία μου η χίπισσα (1970) κ.ά.
Άλλες εμφανίσεις την περίοδο
1967–1970
Το 1967 εμφανίστηκε στο Χρυσό
Βαρέλι, στις Τζιτζιφιές, πλάι στη
Μαρινέλλα, τον Τόλη Βοσκόπουλο,
τη Δούκισσα, τον Στράτο Διονυσίου
και τη Μπέμπα Μπλανς. Κατόπιν,
αποφάσισε με την Μαρινέλλα να
εμφανιστούν στη Νεράιδα, για τις
επόμενες δύο σεζόν (1968–1969) με
εκπληκτική επιτυχία.
Το 1968 διοργανώνεται στην Αθήνα
η 1η Ολυμπιάς Τραγουδιού, όπου
ερμηνεύει το τραγούδι “Μα τώρα,
αγάπη μου”, του Μίμη Πλέσσα.
Ο δρόμος (δίσκος)
Το 1969 είναι μια σημαδιακή
χρονιά. Ο δρόμος, άλμπουμ
των Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη
Παπαδόπουλου, όπου ο Γιάννης
Πουλόπουλος ερμηνεύει δέκα από
τα δώδεκα τραγούδια, θα γίνει
αμέσως ο πρώτος ελληνικός χρυσός
δίσκος—παρά την απαγόρευση
μετάδοσής του από το τότε
μονοπώλιο του ΕΙΡ/ΕΙΡΤ—και
στα χρόνια που θα ακολουθήσουν
θα γίνει το πιο επιτυχημένο σε
πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία
της ελληνικής δισκογραφίας,
φτάνοντας τα 3.000.000 αντίτυπα,
ρεκόρ που μέχρι σήμερα κανείς
άλλος ελληνικός δίσκος δεν
έχει πλησιάσει. Την ίδια χρονιά,
συμμετέχει στον δίσκο Οι ώρες,
των Λίνου Κόκοτου και Άκου
Δασκαλόπουλου.
Μετά τον Δρόμο
Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία
του Δρόμου, ο Πουλόπουλος,
μέσα από τα τραγούδια και τις
κινηματογραφικές του εμφανίσεις,
γίνεται το μεγαλύτερο όνομα του
ελληνικού τραγουδιού, ο “χρυσός
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Three Auxiliary Bishops for the Greek Orthodox Archdiocese of Canada
At the request of Archbishop
Sotirios of Canada, and pursuant
to the proposal put forth
by His All-Holiness Ecumenical
Patriarch Bartholomew I of Constantinople, the Holy and
Sacred Synod of the Ecumenical
Patriarchate of Constantinople
unanimously elected
during its Session of 13 February
2020, the following three Archimandrites to serve as

Seniors across North America
lose millions to sweepstakes,
lottery and prize scams
Sweepstakes, lottery and prize scams have not lessened their financial and
emotional harm, despite concerted law enforcement efforts. Better Business Bureau (BBB) data shows that consumers over the age of 65 account
for 80 per cent of money lost in sweepstakes, lottery, and prize schemes.
BBB cautions this group to be particularly vigilant about recognizing and
avoiding tactics used by scammers to prey on people, especially during this
COVID-19 pandemic.

Auxiliary Bishops:
1. The Very Reverend Father
Nektarios Mostratos was elected
Bishop of Keramos
2. The Very Reverend Father Alexandros Salmas was elected Bishop of Patara
3. The Very Reverend Father Dimitrios Antonopoulos was elected Bishop of Zinoupolis
The ordinations of the three Bishops-elect were originally scheduled earlier this year, and more
specifically for Saturday, March 14; Saturday, April 4; and Thursday, April 23. Unfortunately, the
ordinations were postponed as a result of the coronavirus pandemic. The ordinations were rescheduled
for Tuesday, July 7; Thursday, July 9; and Saturday, July 11; but they were again postponed because
of intervention of the Canadian government authorities. Finally, the ordinations were rescheduled and
carried out as follows:
1. The ordination of Bishop-elect
Nektarios Mostratos of Keramos
took place on Saturday, July 25,
at the Greek Orthodox Church
of the Holy Cross in Laval, Quebec, with Archbishop Sotirios
presiding and concelebrating
with the following hierarchs:
a. Bishop Alexander (Patriarchate of Antioch)
b. Bishop Ioan-Casian (Romanian Orthodox Church)
c. Archbishop Irénée (OCA)
The newly ordained Bishop
of Keramos was named Bartholomew.
2. The ordination of Bishop-elect Alexandros Salmas of Patara took place on Sunday, July 26, at St.
Nicholas Greek Orthodox Church in Toronto, with Archbishop Sotirios presiding and concelebrating
with the following hierarchs:

In June 2018, BBB issued an in-depth investigative study on sweepstakes
and lottery scams. Since that time, BBB Scam Tracker reports have declined,
however adults aged 65 and older remain the largest group victimized by
these scams. Of the 4,417 sweepstakes and lottery scams reported to BBB
Scam Tracker since 2018, nearly half came from victims over the age of 65.
This age group lost $3.33 million of the $4.1 million reported.
Many sweepstakes and lottery scams continue to originate from Jamaica.
Scammers may reach out by phone, email, Canada Post or even social
media. They may also contact the public claiming to be representatives of
fictitious but legitimate-sounding organizations, such as the “International
Gaming Commission” and the “Canadian Gaming and Lottery Commission.” Neither organization exists.
Scammers have updated their sales pitches to potential victims to include
COVID-19 twists. According to Scam Tracker reports, scammers are
discussing supposed COVID-19 safety precautions for prize delivery, and
attributing delays in awarding prizes to the pandemic. One impostor scam,
fraudulently using the Publisher Clearing House name in connection with
a bogus COVID-19 Census Grant, allows targeted victims to choose their
winnings by the amount of fees they are willing to pay. Using social media,
scammers publish a list of supposed winners and invite people whose names
are not on the list to provide personal information and choose their award
level.
Many victims are being instructed to mail cash to scammers. Besides offering fake cash prizes, scammers may lure victims by also claiming victims
will receive luxury cars, laptops or other high-end merchandise. People who
have become victims of sweepstakes scams are likely to be contacted again
by scammers. Many lottery scam victims keep sending money for weeks or
months, thinking that each step is the last one before they get their winnings.
A Kelowna resident made this report to BBB:
“A man named John King called my elderly father saying that he won $5
million and a car but UPS would need $500 to deliver. I called back the
number. There was no answering machine but it was a cell phone that went
straight to voice mail. I left a message saying not to contact us again. My
dad said John King called back while I was away and told him that he
understands that his daughter doesn’t want him taking these calls and that
he should not let me stop him from claiming what is his because I don’t
make his decisions. My father says he doesn’t sound like a scammer because
he was respectful and listened to everything he said, plus assured him the
money would go straight to UPS. So he sent him the $500 plus shared lots of
personal information with him. He still refuses to believe it’s a scam and is
still waiting for his prize”.
“The law requires you to purchase a ticket to play the lottery, but a legitimate lottery or sweepstakes will never ask its winners to wire money or buy
gift cards to claim the prize,” said Karla Laird, Manager for Community
& Public Relations at BBB serving Mainland BC. “It is heartbreaking to
see that these fraudsters are continuously preying on older people who are
dreaming of a big win or a financial windfall in their golden years.”
Law enforcement officials in North America and Jamaica have prosecuted
several cases in the last 2 years. These prosecutions have included not only
scammers, but also victims called ‘money mules’, who agreed to participate in additional scam activity. While these money mules typically are not
prosecuted if they were unaware of their own participation in scams, known
accomplices have been the target of government action.
Tips for detecting and avoiding sweepstakes, lottery or prize scams:

a. Bishop Mitrophan (Serbian Orthodox Church)
b. Bishop Andriy (Ukrainian Orthodox Church-Ecumenical Patriarchate)
c. Bishop Bartholomew (Ecumenical Patriarchate)
The newly ordained Bishop of Patara was named Athenagoras.
3. The ordination of the Bishop-elect Dimitrios Antonopoulos of Zinoupolis took place on Thursday,
July 30 at St. George Greek Orthodox Church in Montreal, Quebec, with Archbishop Sotirios presiding and concelebrating with the following hierarchs:
a. Bishop Ioan-Casian (Romanian Orthodox Church)
b. Bishop Bartholomew (Ecumenical Patriarchate)
c. Bishop Athenagoras (Ecumenical Patriarchate)
The newly ordained Bishop of Zinoupolis was named Iakovos. Archbishop Sotirios said: “I am delighted that the Greek Orthodox Archdiocese of Canada has received three worthy Auxiliary Bishops.
We are determined to work as a family so that our Church in Canada can continue its spiritual and
material progress. I congratulate the three new Auxiliary Bishops. I wholeheartedly wish them to live
according to God. To work with all their souls. To enjoy true happiness, which stems from accomplishing God’s will and the satisfaction one receives from the fruits of one’s efforts. I deeply regret
that many faithful could not attend the ordinations due to the measures taken as a result of the coronavirus pandemic.
I respectfully and gratefully thank His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Holy
and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate for the tremendous love and support they have
shown to our Holy Archdiocese. On bended knees do I bless,
glorify and praise, and wholeheartedly thank the Thrice-Holy God, who watches over the least of us
and has gifted us three new Bishops. I promise to work together and in harmony with their Graces
the new Bishops so that our Church in Canada can continue to progress in glory to the Thrice-Holy,
Trinitarian God.”
PRESS RELEASE
From the Office of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada
July 31, 2020

•
You’ve got to play to win. A notification that you have won a prize
in a contest you do not remember entering should be a red flag. If you do
regularly enter contests or sweepstakes, make sure to keep track of your entries so you can easily confirm potential winnings if someone contacts you.
•
True lotteries or sweepstakes don’t ask for money. If they want
money for taxes, themselves, or a third party, it most likely is a scam.
•
Call the lottery or sweepstakes company directly to see if you
won. According to Publishers Clearing House (PCH), it does conduct sweepstakes but does not call or email people in advance to tell them they’ve won
a major prize, nor asks for money. Report PCH imposters to their hotline at
800-392-4190.
•
Check to see if you won a lottery. Call the North American
Association of State and Provincial Lotteries at 440-361-7962 or the British
Columbia Lottery Corporation (BCLC).
•
Do an internet search of the company, name, or phone number of
the person who contacted you.
•
Law enforcement officials do not call and award prizes. If you
think you have been contacted by law enforcement, verify the identity of the
caller but do not send money.
•
Talk to a trusted family member or your financial institution. They
may be able to help you determine if you are being targeted for a scam.
Where to report a sweepstakes, lottery or prize scam:
•
er
•
•

Better Business Bureau: BBB Scam Tracker at bbb.org/scamtrackCanadian Antifraud Centre: 1-888-495-7597
BCLC Customer Support Centre: 1-866-815-0222
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Έλληνες και Τούρκοι έρμαιο στα χέρια των πολεμοχαρών
28-8-2020
Οι Αμερικανικές βάσεις σε Σούδα κι Αλεξανδρούπολη σε
περίπτωση εμπλοκής με την Τουρκία τι ρόλο θα παίξουν;
Μήπως τον ίδιο ρόλο που έπαιξαν και στην Κύπρο το 1974;
Γράφει ο Ιάκωβος Ποθητός
Πολλά γράφονται, ακόμη περισσότερα λέγονται από υπεύθυνα ή
ανεύθυνα χείλη, ενώ, πίσω από την κουρτίνα, οι πολιτικοί, ερήμην
των πολιτών, στο όνομα της δικής τους «δημοκρατίας», δίνουν
μάχες για την επικράτησή τους, που φυσικά, καμία απολύτως σχέση
δεν έχει με την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευημερία των πολιτών.
Οι μάχες δίνονται για τα συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών, για την
παράνομη εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών περιοχών κρατών
που δεν τους επετράπη να αναπτυχθούν, οι μάχες δίνονται για την
πνευματική και υλική υποδούλωση των ανθρώπων, απανταχού της
γης.
Ας εξετάσουμε νηφάλια όχι μόνο τα γεγονότα αλλά και τις επιθυμίες
των απλών ανθρώπων και κυρίως Ελλήνων και Τούρκων.
Υπάρχει λογικός άνθρωπος που να πιστεύει πως οι απλοί πολίτες,
Έλληνες ή Τούρκοι, επιθυμούν πόλεμο; Και οι μεν και οι δε, θέλουν
μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τα παιδιά τους και τους ίδιους,
θέλουν να έχουν εργασία, θέλουν η χώρα τους να τους παρέχει
τα αυτονόητα, δηλαδή, παροχές υγείας, παιδείας, ισονομίας,
δικαιοσύνης. Σε καμία περίπτωση, σε καμία φάση της ζωής ενός
απλού Έλληνα ή ενός απλού Τούρκου, δεν περνά έστω φευγαλέα
από το μυαλό του, να γίνει ένας πόλεμος όπου θα έχει την ευκαιρία
να δολοφονήσει με εντολή της πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας,
αθώους πολίτες της απέναντι πλευράς. Το μόνο που ονειρεύονται
Έλληνες και Τούρκοι πολίτες, είναι ένα πιο ελπιδοφόρο αύριο,
ειρηνικό, που θα μπορούν να προσφέρουν στην οικογένειά τους στα
παιδιά τους τουλάχιστον τα απαραίτητα.
Κι ενώ οι απλοί πολίτες της Ελλάδας και της Τουρκίας ζουν με αυτά
τα όνειρα, οι πολιτικοί τους, υποκινούμενοι από τους παγκόσμιους
«προστάτες», ετοιμάζονται να υπακούσουν στις εντολές που θα τους
δοθούν, εντολές που ίσως δημιουργήσουν εκατόμβες θυμάτων.
Ποιοι και γιατί επέτρεψαν στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να έχει
αυτή, την επιθετική στάση, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά
απέναντι και στη Συρία, τη Λιβύη, απέναντι στους Κούρδους;
Μα φυσικά ο εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος, ο εκάστοτε
καγκελάριος της Γερμανίας, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί
ενεθάρρυναν με την στάση τους ή παρότρυναν τον Σουλτάνο να
προσπαθήσει να γίνει ο κυρίαρχος της Μεσογείου.
Όλοι αυτοί, όχι απλά τον εξοπλίζουν και του παρέχουν χρήσιμες
πληροφορίες για τις θέσεις και τις πολεμικές δυνατότητες των
αντιπάλων του, αλλά και καλύπτουν ή παραβλέπουν τα εγκλήματα
που διαπράττει εδώ κι αρκετά χρόνια.
Ποιοι και γιατί ανάγκασαν τον κάθε Έλληνα πρωθυπουργό να
είναι υποταγμένος στις επιθυμίες των «ισχυρών»; Οι «σύμμαχοί»,
οι «εταίροι», οι «φίλοι» μας. Μια προσεκτική ματιά στην Ιστορία,
φανερώνει τις σκοτεινές μεθοδεύσεις των ξένων δυνάμεων, των
«φίλων» μας, που κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία (παλαιότερα
π.χ. αποκλεισμός Φαλήρου, στα πρόσφατα χρόνια με τα μνημόνια)
με αποτέλεσμα χιλιάδες Έλληνες να αυτοκτονήσουν ή να χάσουν
την ζωής τους από έλλειψη στοιχειωδών αγαθών.
Μελετώντας τα όσα έχουν διαδραματισθεί την τελευταία εικοσαετία
στη Ελλάδα, διαπιστώνεις κάτω από ποιες συνθήκες Έλληνας
πρωθυπουργός αναγκάστηκε σε παραίτηση επειδή τόλμησε
να επιλέξει άλλη βιομηχανία όπλων, να προσπαθήσει συνάψει
διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με «αντίπαλη» χώρα».
Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνεις και γιατί ορισμένοι πολιτικοί μας,
είναι υπάκουοι στις «άνωθεν» εντολές.
Θα αναφερθώ στην περίπτωση του δημοψηφίσματος και στο πως
αντιμετώπισαν οι «σύμμαχοι» κι «εταίροι» μας, το γενναίο κι
αποφασιστικό ΝΕΟ ΟΧΙ των Ελλήνων, απέναντι στις αδηφάγες
ορδές των κερδοσκόπων εμπνευστών των μνημονίων, απέναντι
στην Γερμανία που τόσα εγκλήματα έχει διαπράξει σε βάρος της
Ελλάδας, σε βάρος της ανθρωπότητας.
Λύγισε κάτω από τις απειλές των «συμμάχων» κι «εταίρων» μας
ο Αλέξης Τσίπρας κι αναγκάστηκε να υπογράψει ότι του έδωσαν.
Μπορεί να αγωνίσθηκε και να πέτυχε πιο βελτιωμένους όρους. Δεν
το αμφισβητούμε. Όμως υπέκυψε, υποτάχθηκε.
Τις ίδιες πιέσεις (θέλουμε να πιστεύουμε) δέχεται σήμερα κι
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φυσικά άλλα ήταν τα σχέδια και οι
προτάσεις της Γερμανίας επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, άλλα τα
σχέδια και οι προτάσεις Αμερικανών και Γερμανών με πρωθυπουργό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Θεωρούμε τεράστιο λάθος, που σε τόσο κρίσιμες στιγμές για το
έθνος, οι Έλληνες πρωθυπουργοί, με διάγγελμα, δεν λένε την
αλήθεια στον Ελληνικό λαό. Γιατί προτιμούν να τους λένε προδότες
αντί να κάνουν το καθήκον τους όπως ορκίσθηκαν, δηλαδή
υπηρετώντας με συνέπεια στον λαό, τη χώρα;Πιστεύουμε πως μια
τέτοια ενέργεια, πολλά θα άλλαζε στη σκακιέρα της Μεσογείου.
Οι Έλληνες και οι Τούρκοι πολίτες, δεν έχουν τίποτα απολύτως να
χωρίσουν μεταξύ τους. Απεναντίας, οι σχέσεις τους ήταν πάντα πολύ
καλές κι αυτό το βεβαιώνουν οι ακρίτες μας.
Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στους πολεμοχαρείς κι αχόρταγους
«συμμάχους» κι «εταίρους» μας. Αυτούς που τόσους αιώνες
αιματοκυλούν την ανθρωπότητα. Μήπως χρειάζεται όχι απλά να
κάνουμε διαπιστώσεις αλλά και να λάβουμε μέτρα;
Τέλος, στην πολιτική ηγεσία της χώρας θέτω έναν προβληματισμό:
– Οι Αμερικανικές βάσεις σε Σούδα κι Αλεξανδρούπολη σε
περίπτωση εμπλοκής με την Τουρκία τι ρόλο θα παίξουν; Μήπως
τον ίδιο ρόλο που έπαιξαν και στην Κύπρο το 1974;
Πηγή: Εφημερίδα Δημοκρατία

Belarus: Joint Statement by EU HR/VP Josep
Borrell and the Minister of Foreign Affairs of
Canada, François-Philippe Champagne
We, as friends of the Belarusian people and supporters of the sovereignty
and independence of the Republic of Belarus, stand by the people’s wish
for democratic change.
We have clearly and repeatedly expressed our positions regarding the conduct of the 9 August presidential elections in Belarus and their aftermath.
The presidential elections were neither free nor fair.
The massive demonstrations in Minsk and across the country on Sunday 23
August should make it clear to the authorities that it is now urgent to launch
an open and constructive national dialogue to find a way forward in Belarus.
Belarus has international obligations, which we expect the authorities to respect. As an Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
participating state, Belarus has committed to holding genuinely democratic
elections and to upholding human rights and fundamental freedoms. Only a
peaceful and democratic process can de-escalate the situation and provide
sustainable solutions.
Therefore, we support the Albanian OSCE chairmanship-in-office proposal to support dialogue in Belarus by a joint visit with the incoming OSCE
chairperson-in-office, Sweden. We call on the Belarusian authorities to
accept this proposal without delay. We call on all other OSCE participating
states to support this proposal as well.
We will continue to follow the situation closely and stand ready to contribute to efforts to peacefully resolve the crisis.
Canada and the European Union will continue to stand with the people of
Belarus and will continue to work with our international partners to ensure
that their voices are heard and their rights upheld.
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Μελιτζάνες γεμιστές με κοκκινιστό μοσχαράκι
ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για 4 γεμιστά)
• 4 μελιτζάνες φλάσκες, μεγάλες, καθαρισμένες από
το κοτσάνι τους
• 100 ml ελαιόλαδο
• 1 κουτ. σούπας ζάχαρη
• αλάτι
Για τη γέμιση
• 500 γρ. μοσχάρι, κατά προτίμηση μπούτι, σε κύβους
περίπου 2 εκ.
• 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, τριμμένο
• 60 ml ελαιόλαδο
• 1 κουτ. γλυκού πελτές ντομάτας
• 3 μεγάλες ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και
κομμένες σε κυβάκια
• 1/2 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος (χωρίς τα
χοντρά κοτσάνια)
• 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
• αλάτι, πιπέρι
Διαδικασία
Κόβουμε
κατά μήκος
ένα λεπτό «καπάκι» από
κάθε μελιτζάνα και με ένα
μαχαίρι χαράσσουμε τη
σάρκα στο εσωτερικό τους
χιαστί.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200° C.
Ξεπλένουμε τις μελιτζάνες, τις σκουπίζουμε καλά και τις βάζουμε
σε ένα ταψί που να τις χωράει, ιδανικά, ακριβώς. Περιχύνουμε
με το ελαιόλαδο και τις ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσουν.
Γέμιση: Εν τω μεταξύ, αλευρώνουμε το κρέας καλά από όλες τις
πλευρές. Σε μια μέτρια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε
δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για περίπου 3 - 4 λεπτά ή
μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε το κρεμμύδι
και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2 - 3 λεπτά ακόμα, μέχρι να
μαλακώσει λίγο.
Ρίχνουμε τον πελτέ, ανακατεύουμε καλά με ξύλινη κουτάλα και
προσθέτουμε την ντομάτα, τη ζάχαρη, αλάτι και φρεσκοτριμμένο
πιπέρι. Ρίχνουμε 200 ml ζεστό νερό, μετριάζουμε τη φωτιά,
ανακατεύουμε απαλά και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 40 λεπτά ή
μέχρι να μαλακώσει αρκετά το κρέας. Αποσύρουμε, σκορπίζουμε το
μαϊντανό και ανακατεύουμε απαλά.
Βγάζουμε τις μελιτζάνες από το φούρνο και πιέζουμε τη σάρκα τους
με ένα κουτάλι, ώστε να δημιουργηθεί χώρος να βάλουμε τη γέμιση.
Γεμίζουμε τις μελιτζάνες με το κοκκινιστό μοσχάρι, περιχύνουμε
με τη σάλτσα του, κατεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 170° C
και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου άλλα 20 - 30 λεπτά, μέχρι
να μαλακώσει εντελώς το κρέας και να αναμειχθούν οι γεύσεις,
προσέχοντας ώστε να μην αρπάξει από πάνω το κρέας. Αν, ωστόσο,
δούμε ότι κινδυνεύει να αρπάξει, καλύπτουμε το ταψί με λαδόκολλα
μέχρι να γίνει το φαγητό.
Σερβίρουμε τις γεμιστές μελιτζάνες, χλιαρές ή κρύες, συνοδεία
δροσερού γιαουρτιού και ντοματοσαλάτας.
Τι πίνουμε Kόκκινες ποικιλίες για να υποστηρίξουν τη δυνατή
συμμαχία μελιτζάνας και μοσχαριού. Merlot, Syrah, Grenache, μόνα
τους ή σε χαρμάνια με ελληνικές ποικιλίες.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Η συνταγή της ημέρας: Κοτόπιτα με κρεμμύδια
και κεφαλογραβιέρα
20/08/2020
Μυρωδάτη πιτούλα με
κοτόπουλο, κρεμμύδια και
κεφαλογραβιέρα.

• κοτόπουλο: 1 ολόκληρο,
περίπου1 1/2 κιλό
• κρεμμύδια: 5 κομμένα σε
ροδέλες
• βούτυρο: 6 κουταλιές,
λιωμένο
• μαϊντανός: 3 κουταλιές,

Λαζάνια με κοτόπουλο και σάλτσα ντομάτας

Βουτυρώνετε ένα
ταψάκι και απλώνετε τα
κρεμμύδια. Τοποθετείτε
από πάνω το κοτόπουλο και
αλατοπιπερώνετε. Καλύπτετε
με αλουμινόχαρτο και ψήνετε
στο φούρνο στους 170 °C για
1 ώρα και 15’. Ξεσκεπάζετε το
ταψί και αφήνετε το κοτόπουλο
να κρυώσει. Ρίχνετε σε μπολ τα
κρεμμύδια και το ζουμί τους.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ

ψιλοκομμένος
• κεφαλογραβιέρα: 1 1/2
φλιτζάνι, τριμμένη
• αυγά: 5
• φύλλο κρούστας: 500 γρ.
• γάλα εβαπορέ ή κρέμα
γάλακτος light: 1 φλιτζάνι
• αλάτι: λίγο

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για ταψί
διαστάσεων περίπου
25x32 εκ., για περίπου 8
άτομα)

Στο προτελευταίο φύλλο
αλείφετε με το πέμπτο αυγό
χτυπημένο για να πάρει η πίτα
όμορφο χρώμα.
Τη χαράζετε και ψήνετε για 45΄
στους 180-200 °C.

•
500 γρ. (1
πακέτο) λαζάνια
•
3 φιλέτα
στήθος κοτόπουλου
(ζητάμε να μας τα
κόψουν οριζοντίως στη
μέση, να τα χτυπήσουν ελαφρώς, ώστε να σχηματιστούν 6 λεπτά και
πλατιά φιλέτα, σαν σνίτσελ)
•
700 γρ. μοτσαρέλα, σε λεπτές φέτες (μαλακό και λαστιχωτό
τυρί της νότιας Ιταλίας, με λευκό χρώμα και απαλό άρωμα. η
μοτσαρέλα ντι μπουφάλα γίνεται από το γάλα νεροβούβαλου, είναι
προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και αρκετά
ακριβή, ενώ στην αγορά βρίσκουμε και από γάλα αγελάδος. Σε
σούπερ μάρκετ)
•
200 γρ. παρμεζάνα, χοντροτριμμένη
•
30 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη σάλτσα ντομάτας
•
2 κονσέρβες ολόκληρα ντοματάκια κονσέρβας,
πολτοποιημένα στο μούλτι
•
2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες (ή όσο θέλουμε και μας
αρέσει)
•
2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε ψιλά καρέ
•
τα φύλλα από 1/2 μάτσο δυόσμο, ψιλοκομμένα
•
40 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Πηγή: kontranews.gr

Διαδικασία

Ξεκοκαλίζετε το κοτόπουλο και
το κομματιάζετε. Το ρίχνετε στο
μπολ με τα κρεμμύδια μαζί με το
μαϊντανό, το τυρί, το γάλα και
τα 4 αυγά χτυπημένα.
Στρώνετε τα μισά φύλλα
κρούστας σε ταψί αλείφοντας το
καθένα με βούτυρο και ρίχνετε
το μείγμα του κοτόπουλου.
Από πάνω βάζετε τα υπόλοιπα
φύλλα, επίσης βουτυρωμένα.

Shrimp Youvetsi
Recipe Ingredients:

Πασπαλίζουμε με αλάτι και ζάχαρη, τις αναποδογυρίζουμε πάνω σε
καθαρές πετσέτες (ή σε δύο σουρωτήρια) και τις αφήνουμε εκεί για
περίπου 30 λεπτά, για να στραγγίσουν από τα υγρά που θα βγάλουν
και να ξεπικρίσουν. Τα «καπάκια» τα πετάμε.

Υλικά συνταγής

Εκτέλεση συνταγής

Mussels:
• 2
1/2
lbs
shrimp
• 1/4 cup butter (or dairy free
butter)
• 1 large onion sliced
• 1 sliced carrot
• 1 green pepper sliced
1 can crushed tomatoes (14oz)
• 1/2 feta crumbles (If lenten,
replace with dairy free cheese or
do not use at all)
• 4 tbsp chopped parsley
• 1/2 cup orzo
• 3/4 cup Kasseri cheese (optional)
Directions to Make Greek
Orzo and Shrimp:
• Clean and rinse the shrimp. Put
them in a small sauce pan and
put enough water to just cover
them. Steam them until just
cooked. Take out the shrimp,
keeping the water to use later in
the recipe.
• While the shrimp is cooking,
fill a medium saucepan with
about 6 cups of water and bring
to a boil. Add the orzo and cook
for about 8 minutes, or until the
orzo is al dente (cooked but still
slightly firm). Drain the orzo and
set aside.
• Once the shrimp is done cooking, heat the butter in a pan and
sautee the onions, green peppers
and carrots till soft. Add the
crushed tomato, the water from
the shrimp and black pepper to
taste. Boil over medium heat
until the sauce thickens and the
butter is completely incorporated.
• Remove the above mixture
from the heat and stir in the
shrimp, feta, orzo and parsley.
Add salt to taste if needed. (if
not adding feta to the recipe you
will need salt).
• Put the shrimp and orzo mixture in a baking pan. Sprinkle
black pepper and cayenne pepper on top as well as the Kasseri
cheese (optional) and bake in the
oven at 400 degrees for about
30 minutes. You are welcome to
use mozzarella cheese in place
of Kasseri cheese if desired.
(Kasseri can be a little difficult
to find).

Σάλτσα: Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για περίπου 3 - 4
λεπτά, μέχρι να μαλακώσει ελαφρώς. Προσθέτουμε το σκόρδο
και συνεχίζουμε το σοτάρισμα, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα
για 1/2 λεπτό, ίσα να αρωματίσει το λάδι. Ρίχνουμε την ντομάτα,
αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να
«δέσει» ελαφρώς η σάλτσα. Προσθέτουμε το δυόσμο, ανακατεύουμε
και αποσύρουμε.
Λαζάνια: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.
Σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει
βράζουμε τα ζυμαρικά για 2 - 3 λεπτά, ίσα να μαλακώσουν
ελαφρώς. Τα στραγγίζουμε, τα ξεπλένουμε με φρέσκο νερό και τα
αφήνουμε στην άκρη.
Στην ίδια κατσαρόλα ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά το ελαιόλαδο
και σοτάρουμε (σε δόσεις) τα φιλέτα κοτόπουλου, για περίπου 2
λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς. Τα βγάζουμε
σε ένα σκεύος και τα αλατοπιπερώνουμε.
Ρίχνουμε περίπου 1 κουτάλα της σούπας από τη σάλτσα ντομάτας
στο ταψί και την απλώνουμε ώστε να καλύψει κάπως τον πάτο
του σκεύους. Σκορπίζουμε λίγη από την παρμεζάνα και από πάνω
βάζουμε μία στρώση λαζάνια. Ρίχνουμε ομοιόμορφα άλλη μία
κουτάλα της σούπας από τη σάλτσα ντομάτας, λίγη παρμεζάνα,
απλώνουμε τη μισή ποσότητα από το κοτόπουλο και σκεπάζουμε με
λαζάνια.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία άλλη μία φορά και τελειώνουμε
καλύπτοντας με μία στρώση λαζάνια. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη
σάλτσα, σκορπίζουμε την υπόλοιπη παρμεζάνα και καλύπτουμε
ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια με τη μοτσαρέλα.
Ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.
Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε 15 λεπτά «να σταθεί», κόβουμε σε
κομμάτια και σερβίρουμε.
Τι πίνουμε
Ενα χαρμάνι Syrah - Viognier με μεσαίο σώμα και καλή οξύτητα.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Τι μπορείτε να κάνετε με το μπαγιάτικο ψωμί
22/08/2020
Η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό στο άκουσμα των λέξεων
μπαγιάτικο ψωμί αδιαμφισβήτητα είναι τα μπιφτέκια και οι
κεφτέδες. Αυτή είναι και η πιο αναμενόμενη λύση που βρίσκει
κανείς όταν έχει μπαγιάτικο ψωμί και δεν θέλει να το πετάξει.
Παρακάτω, λοιπόν, θα βρείτε δυο εναλλακτικές προτάσεις για
το τι μπορείτε να κάνετε με το μπαγιάτικο ψωμί, ώστε να μην
αναγκάζεστε κάθε φορά που σας περισσεύει λίγο ψωμί να τρώτε
συνέχεια μπιφτέκια!
Τριμμένη φρυγανιά
Ποια καλύτερη επιλογή από το να έχετε την δική σας σπιτική
φρυγανιά; Για να την φτιάξετε κόβετε το μπαγιάτικο ψωμί σε μικρές
και λεπτές φέτες και τις ψήνετε για μισή ώρα στους 100 βαθμούς.
Στη συνέχεια τις πολτοποιείτε στον πολυκόφτη τροφίμων και
ξαναψήνετε τα θρίμματα για επιπλέον 20 λεπτά στους 120 βαθμούς.
Επαναλαμβάνετε την διαδικασία με το multi μέχρι να γίνουν τόσο
ψιλά όσο η έτοιμη θριμματισμένη φρυγανιά.
Σπιτικά κρουτόν
Το παλιοκαιρισμένο ψωμί δεν αποτελεί λαχταριστή απόλαυση για
κανέναν. Ωστόσο, αποτελεί την ιδανική πρώτη ύλη για να φτιάξετε
σπιτικά κρουτόν. Κόψτε σε κύβους, λοιπόν, και σοτάρετε σε
λιωμένο βούτυρο σε μέτρια θερμοκρασία. Αλατοπιπερώστε, ρίξτε
και λίγη ρίγανη και τα σπιτικά κρουτόν σας είναι έτοιμα.

Prime Minister announces support for a safe return to school
August 26, 2020 Toronto, Ontario
School is critical for kids’ development and future success. The COVID-19 pandemic has been difficult for families, with schools
closed and students separated from their classmates and friends. As we gradually and safely restart our economy, parents should be
able to return to work and trust that their children are learning in a healthy environment. That is why the Government of Canada is
working to support provinces and territories in their efforts to ensure a safe return to school and protect the health of students and
staff.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced up to $2 billion in support for provinces and territories through the Safe Return to Class Fund. This will provide the complementary funding they need, as they work alongside local school boards to ensure
the safety of students and staff members throughout the school year. For example, the Fund will help provinces and territories by
supporting adapted learning spaces, improved air ventilation, increased hand sanitation and hygiene, and purchases of personal
protective equipment and cleaning supplies.
The Prime Minister also announced an additional $112 million in funding for First Nations to support community measures to ensure a safe return to school on reserves. The government will continue to work with First Nation partners to help protect the health
and safety of students and staff this school year.
As we reopen our schools and restart our economy, we will continue to take leadership and work together with provincial and
territorial partners to protect the health and safety of all Canadians.
“As a former teacher and a parent, I know first-hand the importance of school for kids’ social development and mental well-being,
not to mention their ability to learn. The return to school is also an important step to restart our economy and get parents back to
work while not worrying about the health of their children. The Government of Canada will remain a close partner to provinces,
territories, and First Nations as we work together to keep children, families, and all Canadians safe and healthy during this difficult
time.”

The Rt. Hon. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada
“Canada’s children have shown immense strength throughout this global pandemic. With a new school year about to begin, our
government is committed to helping ensure that Canada’s students and teachers can safely return to their classrooms.”

The Hon. Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance

“The past few months have been especially hard on students who have been physically separated from their friends and classmates,
and on parents who have had to juggle work and childcare. Provinces and territories have all been working hard to get students,
teachers, and staff safely back to school, and the federal government wants to support them in that work. This funding will help
provinces and territories in their tireless efforts in creating healthy and safe learning environments for our children and educators as
we start a school year unlike any other.”

The Hon. Dominic LeBlanc, President of the Queen’s Privy Council for Canada and Minister of Intergovernmental Affairs

“We know that schools, students, and parents have been significantly impacted across the country as a result of the COVID-19
pandemic. This investment will enable First Nations to take action on First Nation-led plans and preparations for the safe reopening
of their schools in a way that both follows public health guidance and continues to support students.”
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Andrew Scheer Statement on Trudeau
Walking Out on Canadians
August 18, 2020
OTTAWA – The Honourable Andrew Scheer, Leader of Canada’s
Conservatives and of the Official Opposition, issued the following
statement following reports that the Trudeau Liberals’ intend to
prorogue Parliament until October:
“Earlier this year, Justin Trudeau shamefully shut down Parliament
to try and avoid accountability. Now he has locked out Opposition
MPs who were working hard to fix his government’s pandemic
programs, help Canadians and get to the bottom of his corruption
scandal.
“Justin Trudeau is walking out on Canadians in the middle of a
major health and economic crisis, in a disgusting attempt to make
Canadians forget about his corruption.
“At a time when Canadians are looking for stability and leadership,
Justin Trudeau has given them corruption, chaos, and cover-ups.
“Canadians have serious questions about the Trudeau WE Scandal.
They deserve better than a spineless Prime Minister who uses the
power of his office to shut down multiple investigations into his decision to hand $900 million of your tax dollars to his friends at WE.
“Hiding out for two months won’t solve the Liberals’ ethical problems. As long as Justin Trudeau is Prime Minister, the corruption
will continue.
“Conservatives will continue to hold Justin Trudeau and his government accountable and we will keep fighting for the answers that
Canadians deserve.”

The Hon. Marc Miller, Minister of Indigenous Services
“We know families are worried about sending their children back to school. The COVID 19 pandemic has put pressure on our schools and on families. That is why today’s announcement is so important. It will help schools across
Canada have the support and equipment they need to keep kids, teachers, and families safe.”
The Hon. Ahmed Hussen, Minister of Families, Children and Social Development
•
Funding will be provided to provinces and territories in two instalments, with a first disbursement in Fall
2020 and additional funding available for early 2021, to ensure that provinces and territories have support for the
whole school year.
•
The funding by province and territory will be allocated based on the number of children aged between 4
and 18 years old, with a $2 million base amount provided to each jurisdiction.
•
Maximum total allocation by province and territory:
o
Alberta: $262.84 million
o
British Columbia: $242.36 million
o
Manitoba: $85.41 million
o
New Brunswick: $39.79 million
o
Newfoundland and Labrador: $26.18 million
o
Northwest Territories: $4.85 million
o
Nova Scotia: $47.88 million
o
Nunavut: $5.75 million
o
Ontario: $763.34 million
o
Prince Edward Island: $10.39 million
o
Quebec: $432.15 million
o
Saskatchewan: $74.90 million
o
Yukon: $4.16 million
•
The Safe Return to Class Fund is in addition to the more than $19 billion previously announced for the
Safe Restart Agreement to help provinces and territories safely restart their economies. This agreement included

funding to increase testing and contact tracing of the virus, support vulnerable Canadians, ensure the availability of safe child care,
and provide income support for people who do not have paid sick leave so all Canadians can stay healthy.

AHEPA Applauds Administration’s
Measure to Enhance Security Relations with Cyprus
AHEPA applauds the Trump administration’s decision to waive the
limitations placed on the transfer of non-lethal arms equipment to
the Republic of Cyprus for one year, announced Supreme President George G. Horiates.
“We commend the Trump administration for recognizing it is in
the best interest of the United States to take this action that further
enhances relations between the United States and the Republic of
Cyprus,” Supreme President George G. Horiates said. “The United
States recognizes the Republic of Cyprus as a strategic partner,
especially in combating terrorism and providing regional stability,
and this partial lifting of the prohibition of arms is the next logical
step in the relationship’s progression that began with 2018’s Statement of Intent agreement.”

*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
Οι αναμετρήσεις είναι διπλές και
θα πραγματοποιηθούν 22-23 και
29-30 Σεπτεμβρίου.

Νίκη επί του Κόσοβου

Πέρασε από την Πρίστινα η Ελλάδα (1-2)
Πρώτη νίκη για την Ελλάδα στο Nations League καθώς χάρη
σε γκολ των Λημνιού (2′) και Σιόβα (51′) επικράτησε με 2-1 του
Κοσόβου που μείωσε με τον Μπερίσα στο 82′ και άγχωσε στο
φινάλε την εθνική. Αποχώρησε τραυματίας ο Σταφυλίδης.
TANEA Team 6 Σεπτεμβρίου 2020
Γιβραλτάρ, Εσθονία, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Αρμενία. Τα θύματα της
εθνικής μας ομάδας τη τελευταία τετραετία. Οι εκτός έδρας νίκες
μας που είναι μια παραπάνω εδώ και λίγη ώρα. Περάσαμε και από
το Κόσοβο (1-2). Η πρώτη νίκη μας στο Nations League. Εκεί που
η UEFA στοιβάζει τους πολίτες τρίτης κατηγορίας του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου.

Εφόσον οι Πειραιώτες πάρουν
την πρόκριση για τους ομίλους
του Champions League, θα
τοποθετηθούν στο τρίτο γκρουπ
δυναμικότητας.
Τα ζευγάρια των πλέι οφ του
Champions League (Μονοπάτι
πρωταθλητών):
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) –
Μίντιλαντ (Δανία) ή Γιουνγκ
Μπόις (Ελβετία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ή
Ντινάμο Μπρεστ (Λευκορωσία)
– Σαλτσμπουργκ (Αυστρία)
Ολυμπιακός (Ελλάδα) –
Ομόνοια (Κύπρος) ή Ερυθρός
Αστέρας (Σερβία)
Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
ή Μόλντε (Νορβηγία) –
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) ή
Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία)
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Κράσνονταρ (Ρωσία) ΠΑΟΚ (Ελλάδα) ή Μπενφίκα
(Πορτογαλία)
Γάνδη (Βέλγιο) ή Ραπίντ
Βιέννης (Αυστρία) - Ντινάμο
Κιέβου (Ουκρανία) ή Άλκμααρ
(Ολλανδία)
πηγή: filathlos.gr

Marca : «Κάνει πίσω
και παραμένει στην
Μπαρτσελόνα ο Μέσι»

Μεταξύ μας: Αυτή η στρούγκα, αυτό το τυρί βγάζει. Εκεί την
κατάντησαν την εθνική μας ομάδα η ΕΠΟ και η ανυπαρξία κάθε
ποδοσφαιρικού σχεδίου. Η εθνική ομάδα της προηγούμενης εποχής
δεν υπάρχει πια.
Ας το πάρουμε απόφαση. Οπότε μάλλον θα πρέπει να λέμε και
πάλι καλά, για νύχτες σαν αυτή στην Πρίστινα. Για τη βραδιά που
ο Λημνιός άνοιξε το σκορ στα εκατό δευτερόλεπτα και ο Δημήτρης
Σιόβας «κλείδωσε» το τρίποντο στο ξεκίνημα του δευτέρου
μέρους (50΄). Ο Μπερίσα (82΄) μείωσε για τους γηπεδούχους αλλά
αποδείχθηκε πως ήταν αργά. Όλα είχαν πάρει πλέον το δρόμο τους.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διαχειρίστηκε το τέλειο
ποδοσφαιρικό σενάριο απέναντι σε έναν αντίπαλο χωρίς πολλές
δυνατότητες. Το γρήγορο γκολ έδωσε το δικαίωμα στους παίκτες
του Φαν Σιπ να δώσουν χώρο, ενώ το 2-0 επί της ουσίας τελείωσε το
ματς πολύ νωρίτερα του αναμενόμενου. Ενδιάμεσα ο Μπάρκας είπε
«όχι» στον Ζεμέλι (τετ α τετ στο 11΄), ο Χαλίμι αστόχησε (45΄) άρα
δεν προέκυψαν ούτε αναταράξεις.
Εύκολο βράδυ. Το πρώτο μετά από καιρό. Αν δεν είχαμε και τον
τραυματισμό του Κώστα Σταφυλίδη (αποχώρησε στο 39΄) θα ήταν
άψογο. Από την άλλη σκέφτεσαι πως αν έμενε στον αγωνιστικό
χώρο ο αμυντικός της Χοφενχάιμ, δεν θα περνούσε στη θέση του ο
Σιόβας. Ο αριστεροπόδαρος στόπερ που πέτυχε το τελικό 2-0 με το
πρώτο γκολ με το εθνόσημο. Άρα έστω αφαιρετικά συμφωνείς πως
τελικά ίσως όλα έγιναν για κάποιο λόγο.
Με αυτή τη νίκη η εθνική μας ανέβηκε στους 4 βαθμούς έπειτα από
δύο αγωνιστικές. Όσους έχουν και οι Σλοβένοι που απόψε νίκησαν
(1-0) τη Μολδαβία. Καλή συγκομιδή σε έναν όμιλο που κάθε άλλη
θέση εκτός της 1ης είναι αυτοκτονία. Επόμενη αποστολή μας στη
διοργάνωση είναι εντός έδρας κόντρα στη Μολδαβία. Το ματς αυτό
θα γίνει στις 11 του Οκτώβρη.
Κόσοβο: Ουικάνι, Χαντεργκιονάι, Αλίτι, Ραχμάνι, Βοϊβόντα
(58’Ρασκάι), Β. Μπερίσα, Ντρέσεβιτς, Χαλίμι (55’Χαλάνι), Ζενέλι
(54’ Μπ. Μπερίσα), Σελίνα, Νουχίου.
Ελλάδα: Μπάρκας, Γιαννούλης, Σταφυλίδης (39’Σιόβας), Σβάρνας,
Μπακάκης, Ζέκα, Κουρμπέλης, Φορτούνης (60’Μασούρας),
Λημνιός, Μπακασέτας, Κουλούρης (83’ Μάνταλος).

Champions League: Με Ομόνοια ή
Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός!
01/09/2020
Ο Ολυμπιακός έμαθε το ζευγάρι
από το οποίο θα προκύψει ο
αντίπαλός του στα πλέι οφ του
Champions League.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς
θα παλέψει με τον νικητή του
ζευγαριού Ομόνοια (Κύπρος) –
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) για

την πρόκριση της στους ομίλους
της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης.
Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί
στο “Γ. Καραϊσκάκης”, ενώ η
ρεβάνς στην έδρα του αντιπάλου
του.

Αλλη κλάση ακόμη και στα 38 η Ουίλιαμς

ΤοΒΗΜΑ Team 04.09.2020
Tις προηγούμενες μέρες,
ο Λιονέλ Μέσι εμφανιζόταν
στην πόρτα της εξόδου από την
Μπαρτσελόνα, με τον καλύτερο
παίκτη του κόσμου να επιθυμεί
απεγνωσμένα την ελευθέρας του
από την ομάδα της Βαρκελώνης.
Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης
παρακολουθούσε με κομμένη
την ανάσα την πολύκροτη
υπόθεση, αλλά όπως φαίνεται
η… βόμβα της αποχώρησης δε
θα πυροδοτηθεί.
Η «Marca», κυκλοφορεί
με τίτλο: «Σκέφτεται να
κάνει πίσω», με τον Λιονέλ
Μέσι να παραμένει κατά
πάσα πιθανότητα στους
Μπλαουγκράνα.

Η Μαρία (πάνω) δεν κατάφερε να προκριθεί χθες απέναντι
στην Ουίλιαμς.
Σπυριδούλα Σπανέα 08.09.2020

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να κερδίσει τη Σερένα Ουίλιαμς
και στο αμερικανικό όπεν. Η 25χρονη αθλήτρια προσπάθησε να
κουράσει την 38χρονη Αμερικανίδα, αλλά η Ουίλιαμς είχε μελετήσει
την Ελληνίδα και παρά τα 38 χρόνια της έδειξε ότι δεν έχει
κατακτήσει τυχαία 23 τίτλους σε γκραν σλαμ. Υπερίσχυσε με 2-1
(6-3, 6-7, 6-3).
Η πρωταθλήτριά μας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι αλλά η Ουίλιαμς,
με όπλο την εμπειρία, πήρε το πρώτο γκέιμ. Το δεύτερο είχε
γαλανόλευκη υπογραφή αλλά η Αμερικανίδα πέρασε και πάλι
μπροστά για να κάνει στη συνέχεια η Σάκκαρη το 2-2. Στο πέμπτο
γκέιμ, η Ελληνίδα είχε τρεις ευκαιρίες για το μπρέικ φτάνοντας στο
0-40 αλλά η Σερένα διόρθωσε τα λάθη της και έκανε το 1-0.
Στο δεύτερο σετ η Μαρία Σάκκαρη έδειξε ότι δεν βρίσκεται
τυχαία ανάμεσα στις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Με πολύ
καλή τακτική, ψυχραιμία και εντυπωσιακό σερβίς δυσκόλεψε την
Αμερικανίδα και οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ και ισοφάρισε.
Η Σάκκαρη, στο τρίτο σετ, προηγήθηκε με 2-0 κάνοντας μπρέικ
στη Σερένα. Η Αμερικανίδα αντέδρασε, προηγήθηκε με 3-2, η
πρωταθλήτριά μας ισοφάρισε, αλλά κάπου εκεί έδειξε ότι την
κατέβαλε το άγχος με αποτέλεσμα η εμπειρότερη Ουίλιαμς να
υπερισχύσει με 6-3.
Στο μεταξύ, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φίλων του τένις
εξακολουθεί να παραμένει η αποβολή του Νόβακ Τζόκοβιτς από
το αμερικανικό όπεν. Ο σούπερ σταρ του αθλήματος –και της
διοργάνωσης– δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του και, κατά
τη διάρκεια του αγώνα με τον Πάμπλο Καρένο Μπούστα, χτύπησε
(κατά λάθος) με το μπαλάκι μία εκ των εποπτών της γραμμής. Οι
διοργανωτές τον απέβαλαν, θα του αφαιρεθούν οι πόντοι κατάταξης,
ενώ δεν θα εισπράξει τα χρήματα του επάθλου μέχρι τον 4ο γύρο.
Ο τενίστας ζήτησε συγγνώμη από την επόπτρια, τους διοργανωτές
και από όσους προσέβαλε με τη συμπεριφορά του και υποσχέθηκε
ότι αυτή η πράξη θα αποτελέσει ένα μάθημα για το μέλλον.

Κορωνοϊός: Δεύτερο κρούσμα
στην Εθνική Ελλάδος
07/09/2020

Μετά τη συνάντηση που είχε με
τον πατέρα του, ο Αργεντινός
σούπερ σταρ φαίνεται πως
πείστηκε να υπηρετήσει και τον
τελευταίο χρόνο συμβολαίου
που έχει με την Μπάρτσα.
Ο 33χρονος παίκτης δε θέλει
να αποχωρήσει ως εχθρός
από την Βαρκελώνη, ενώ
τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο
και η Παρί Σεν Ζερμέν δεν
επιθυμούν να μπλέξουν σε
δικαστικές περιπέτειες με τους
Μπλαουγκράνα.
Παράλληλα, υπάρχει και η
ρήτρα των 700.000.000 ευρώ, με
τον Μέσι να δείχνει τελικά πως
αλλάζει στάση, με τη μεγάλη
ανατροπή να είναι προ των
πυλών.

Μετά τον Κώστα Τσιμίκα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες
του gazzetta.gr υπάρχει και νέο κρούσμα κορωνοϊού στην Εθνική
Ελλάδος.
Αυτό προέκυψε μετά και τα νέα τεστ που έγινε στην Εθνική ομάδα
και δίχως να έχει προκύψει ακόμα το όνομα του παίκτη.

Δεν χάθηκε το παν επειδή πρόδωσε
τον Χριστό ακόμη ένας σύγχρονος
Ιούδας!
28|08|2020
Σαν κεραυνός εν
αιθρία έπεσε η είδηση
για τον μέχρι πρότινος
κληρικό Ανδρέα
Κονάνο, που πέταξε
στην κυριολεξία τα
ράσα του.
• Από τον Σωτήρη Μ. Τζούμα
Προσωπικά, δεν ξαφνιάστηκα. Θεωρώ αναμενόμενο τέτοιου είδους
φούσκες να σκάνε ξαφνικά… για διάφορους λόγους! Τα φρουτάκια
εποχής έχουν μικρή διάρκεια.
Πρόκειται για καταθλιπτικά πρόσωπα που εισήλθαν στον ιερό
κλήρο όχι για να σώσουν ψυχές, αλλά για να θεραπεύσουν δικά
τους ψυχολογικά προβλήματα. Και όταν κατάλαβαν ότι ο λόγος
τους ακούγεται και έχουν απήχηση οι πράξεις και τα καμώματά
τους, τότε αρχίζουν να φιλοτεχνούν τη δική τους προίκα. Φαινόμενο
προτεσταντικό, που το αφήσαμε από ανικανότητα των ποιμένων μας
να μπει στις τάξεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Πρόκειται για πρόσωπα που φιλοσοφούν άνευ σοφίας, θεολογούν
άνευ Χριστού και Θεολογίας και έχουν καταληφθεί από έναν
ιδιότυπο ναρκισσισμό βλέποντας το απατηλό τους είδωλο στον
καθρέφτη τους ως έναν νέο Μεσσία.
Νάρκισσοι και φιλοτομαριστές που θεωρούν ότι η Εκκλησία τούς
οφείλει και όχι αυτοί στην Εκκλησία! Τι σημασία έχει αν τα λέγαμε
και τα ξαναλέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα έλθει η
ώρα που θα γίνουν οι αποκαλύψεις τους; Και τότε θα καταλάβουμε
το λάθος που κάναμε να ακούμε και να ακολουθούμε τέτοιους
ανθρώπους. Η διδασκαλία του Ευαγγελίου δεν είναι ένα μπουκέτο
από ωραία άνθη. Είναι θέση και στάση ζωής. Και αυτοί διέθεταν
μόνο το περιτύλιγμα της ανθοδέσμης.
Δεν νιώθουμε, φυσικά, δικαιωμένοι με την εξέλιξη, αλλά μένουμε με
την πικρία…Τι έπαθε ξαφνικά ο νεογκουρού ρασοφόρος «σκέτος»
Ανδρέας Κονάνος και «θυμήθηκε» ότι «Κάτι πολύ σημαντικό
τελειώνει. Κάτι καινούργιο αρχίζει»!
Και τι είναι, κύριε «σκέτε» Ανδρέα Κονάνε, η ιεροσύνη; Κύκλος
σπουδών ή εργασιών που ολοκληρώθηκε; Ιδιωτική επιχείρηση
που την έκλεισες στην Εφορία; Κάποιο έργο που περατώθηκε;
Υπαλληλική θέση που εγκαταλείπεις λόγω προαγωγής; Ή μήπως τα
ράσα είναι ρούχα που σε στένεψαν;
Τι ήταν η ιεροσύνη και η Εκκλησία για σένα, ένα πεδίο δόξης
λαμπρόν, ώστε να δημιουργήσεις ένα ικανοποιητικό πελατολόγιο
για την επόμενη «δουλειά» σου; Πάτησες πάνω στην ιεροσύνη
για να φτιάξεις το δικό σου φαν κλαμπ, να πολλαπλασιάσεις τους
ακολούθους σου στα κοινωνικά δίκτυα και να κάνεις δημόσιες
σχέσεις; Τι μασκαριλίκια είναι αυτά! Ενδύονται κάποιοι το τιμημένο
ράσο και μετά ανακαλύπτουν ότι αυτό που τους γέμιζε ήταν τα
ταξίδια, οι γνωριμίες και η μεγάλη ζωή!
Αυτό σήμαινε γι’ αυτούς το ράσο; Όχι δόσιμο στον Θεό; Όχι
προσφορά στον «ελάχιστο αδελφό» του Κυρίου; Όχι θυσία;
Κι έχεις το θράσος, κύριε «σκέτε» Ανδρέα Κονάνε, να
διατυμπανίζεις την αποτυχία σου; Γιατί; Είναι μαγκιά, εμπαιγμός ή
θεομπαιξία; Κρίμα! Κρίμα! Κρίμα!
Ίσως γι’ αυτό πρέπει να προσέχουν διπλά οι ιεράρχες μας ποιους
χειροτονούν, ποιους εμπιστεύονται να αναθέτουν τέτοια υψηλά και
αγιασμένα καθήκοντα, ποιους προσκαλούν στις μητροπόλεις τους.
Και ασφαλώς σοκαριστική και θλιβερή είναι η διαπίστωση ότι η
αποδοχή της απόφασης του «σκέτου» Ανδρέα Κονάνου να αποβάλει
το ράσο ενθουσίασε δεκάδες χιλιάδες… followers, ορκισμένους…
οπαδούς του, που έσπευσαν να γράψουν διθυραμβικά σχόλια για την
ανακοίνωση μέσα σε μία ένδειξη προσωπολατρίας και υστερίας για
τον μεγάλο γκουρού.
Τα διαβάζεις και μένεις άφωνος. Διαβάζεις να λένε ότι καμία
διαφορά δεν έχει ο ιερέας που πέταξε τα ράσα, γιατί σημασία έχουν
ο άνθρωπος και η ψυχή του (sic). Άλλους να λένε πως η Εκκλησία
έχει το πρόβλημα, που χάνει αυτό το κορυφαίο της στέλεχος, αυτή
είναι που ζημιώνεται και όχι ο ίδιος!
Άλλους να εύχονται καλή επιτυχία στο «νέο φωτεινό μονοπάτι»
του βίου του! Και άλλους (μαζί και εκείνον τον απαράδεκτο
παπα-Λίβυο) να ισχυρίζονται ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα, τίποτε
δεν άλλαξε, γιατί όλοι οι δρόμοι είναι εξίσου ευλογημένοι και σε
ενώνουν με τον Θεό». Τι μας λες, ω πάτερ Λίβυε;
Και είναι τότε που λες δυνατά μέσα σου και γύρω σου: Δεν μπορεί
να γράφονται τέτοιες ανοησίες από θρησκευόμενο κόσμο. Κι
όμως, ναι, γράφονται. Και είναι διπλά απογοητευτικό. Γιατί αυτοί
οι άνθρωποι άφησαν να τους καταλάβει η πλάνη που τους δίδαξε
ο «σκέτος» Ανδρέας Κονάνος και κάθε όμοιός του. Όμως ας μην
απογοητευόμαστε.
Ευτυχώς που έχουμε πλήθος κληρικών άξιων και άγιων λειτουργών
του Υψίστου! Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν κληρικοί, αγνοί παπάδες,
που αγωνίζονται για τη σωτηρία του ποιμνίου τους!
Υπάρχουν, ναι, και είναι πολλοί, οι περισσότεροι, που μας
παρηγορούν με τις θεϊκές διδαχές, που μας εμπνέουν με την καθάρια
ζωή τους και την ανυστεροβουλία τους. Και η χριστιανική τους
ψυχή αποτελεί πρότυπο για τον λαό του Θεού.
Ναι, πιστέψτε με, δεν χάθηκε το παν, δεν χάθηκε τίποτα επειδή
πρόδωσε τον Χριστό ακόμη ένας σύγχρονος Ιούδας!
Πηγή:dimokratianews.gr
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Φοιτητές της ιατρικής
βρίσκονται στο μάθημα
Ιατροδικαστικής.
Τους μαζεύει ο καθηγητής γύρω
απ’ το τραπέζι με το νεκρό σώμα
και τους λέει:
«Στην επιστήμη της νεκροτομίας, είναι απαραίτητο
να έχετε δυο βασικά
χαρακτηριστικά ως γιατροί:
Πρώτον να είστε παρατηρητικοί
και δεύτερον να μην σιχαίνεστε
το ανθρώπινο σώμα! Και θα
ξεκινήσουμε σε αυτό το μάθημα
με ένα παράδειγμα….»
Τραβάει το σεντόνι και
ξεσκεπάζει τον νεκρό. Βάζει το
γάντι στο χέρι του και τοποθετεί
το δάχτυλό του στον πισινό του
πτώματος.
Οι φοιτητές άναυδοι έχουν
γουρλώσει τα μάτια τους.
Βγάζει το δάκτυλο ο καθηγητής
και το βάζει αμέσως στο στόμα
του με περίσσεια άνεση.
«Καταλάβατε παιδιά μου! Αυτό
σας έλεγα. Κάντε τώρα και εσείς
το ίδιο πράγμα!» τους λέει.
Οι φοιτητές αηδιασμένοι
δίσταζαν αρχικά αλλά τελικά
για να μην κοπούν στο μάθημα
ξεκίνησαν ένας-ένας να βάζουν
το δάχτυλο στον πισινό του
νεκρού και και στη συνέχεια
να το βάζουν στο στόμα
τους. Έπειτα ξερνούσαν και
λιποθυμούσαν οι περισσότεροι.
Όταν τελείωσαν όλοι, ο
καθηγητής τους είπε:
«Όσοι λοιπόν ήσασταν
παρατηρητικοί θα προσέξατε
πως στο νεκρό σώμα έβαλα το
μεσαίο μου δάχτυλο και στο
στόμα μου τον δείκτη μου.
Ένα παράδειγμα για να μην
σιχαίνεστε το ανθρώπινο σώμα
θα το κάνουμε στο επόμενο
μάθημα».
Μια νεαρή κοπέλα που
είχε πάει με όλο το χωριό
αποφασίζει να πάει να
εξομολογηθεί:
«Πάτερ μου αμάρτησα»
«Ποια είναι η αμαρτία σου
τέκνον μου;»
«Μου αρέσουν πολύ οι άντρες..
και δεν μπορώ να αντισταθώ…»
«Το σώμα είναι ο ναός της
ψυχής παιδί μου, δεν πρέπει να
το βεβηλώνουμε» της λέει.
«Τι να κάνω πάτερ για να
συγχωρεθώ;»
«Θα νηστέψεις 40 μέρες παιδί
μου, αλλά προσοχή θα νηστέψεις
και τους άντρες! Και έπειτα θα
έρθεις να κοινωνήσεις».
«Εντάξει πάτερ μου, θα
νηστέψω!» λέει αυτή και φεύγει!
Μια μέρα που πήγαινε ο παπάς
στην Εκκλησία ξημερώματα,
βλέπει την κοπέλα αγκαζέ με 2
ναύτες στο δρόμο!
«Αμαρτολή τι είναι αυτά;;; Δεν
είπαμε να νηστέψεις;;;» της λέει
έκπληκτος.
Και του απαντάει:
«Μα παπά μου, αυτά είναι
θαλασσινά!!!»
Μια ξανθιά ετοιμάζεται για
κρουαζιέρα και γράφει στο
ημερολόγιό της…
1η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο, όλα
είναι έτοιμα για την κρουαζιέρα
και είμαι πολύ ενθουσιασμένη!
2η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο εδώ
είναι φανταστικά! Κάθομαι
στην πισίνα του πλοίου και πίνω
μοχίτο. Η απέραντη Θάλασσα
είναι υπέροχη! Γνώρισα και τον
καπετάνιο του πλοίου σήμερα!
3η ημέρα
Σήμερα ο καπετάνιος με
προσκάλεσε σε δείπνο και

δέχτηκα. Επίσης μου ζήτησε
να περάσω τη νύχτα μαζί του,
αλλά αρνήθηκα. Νομίζω ότι με
φλερτάρει…
4η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
σήμερα ο Καπετάνιος με
προσκάλεσε για φαγητό στη
καμπίνα του. Είχαμε ένα
πολυτελές δείπνο και έπειτα
μου ζήτησε να μείνω μαζί
του, αλλά του είπα πως είμαι
αρραβωνιασμένη και δεν μπορώ.
5η ημέρα
Σήμερα ο καπετάνιος με
είδε στην πισίνα, με κέρασε
μερικά ποτά και μου είπε πως
αν δεν το κάνω μαζί του, θα
βυθίσει το πλοίο. Είμαι πολύ
προβληματισμένη!
6η ημέρα
Αγαπητό μου ημερολόγιο. Χθες
έσωσα 2000 ζωές.
Δυο φορές…
Ένα ανδρόγυνο είναι σε
γλέντι γάμου. Κάθονται στις
καρέκλες και παρακολουθούν
αυτούς που χορεύουν.
Στην πίστα είναι ένας τύπος που
χορεύει ξέφρενα, κάνει στροφές,
φιγούρες, τούμπες και ότι άλλο
μπορείς να φανταστείς. Όλοι
έχουν μαζευτεί γύρω του και
χειροκροτούν.
Τότε η Γυναίκα λέει στον άνδρα
της με ύφος:
«Βλέπεις αυτόν που χορεύει και
τον χειροκροτούν όλοι; Πριν
10 χρόνια μου έκανε πρόταση
γάμου και τον απέρριψα».
και της λέει ο άνδρας:
«Και απ΄ ότι βλέπω ακόμα το
γιορτάζει !!»
Χτυπάει το τηλέφωνο και το
σηκώνει ο Τοτός.
«Ναιιιι;» λέει ψιθυριστά
«Δώσε μου σε παρακαλώ τον
πατέρα σου» λέει ένας κύριος.
«Δεν μπορεί τώρα, είναι
απασχολημένος» ψιθυρίζει ο
Τοτός.
«Καλά παιδί μου, δώσε μου την
μητέρα σου»
«Δεν μπορεί τώρα, είναι και
αυτή απασχολημένη» ψιθυρίζει
ο Τοτός.
«Δεν πειράζει δώσε μου τον
παππού» ξαναλέει ο κύριος.
«Δεν μπορώ ούτε αυτόν, κύριε,
είναι απασχολημένος» ψιθυρίζει
ο Τοτός.
«Εντάξει δώσε μου τότε την
γιαγιά»
«Είναι απασχολημένη κι αυτή»
ψιθυρίζει ο Τοτός.
«Καλά παιδί μου τι κάνουν
επιτέλους;» ρωτάει ο κύριος.
«Ψάχνουν να με βρουν…»
Συζητάνε 2 φίλοι: Άκου να δει
τι έπαθα λέει ο ένας:
«Πηγαίνω προχθές στο σπίτι
της αρραβωνιαστικιάς μου
και εκεί βρίσκω την αδερφή
της μόνη να φοράει μόνο τα
εσώρ*υχα. Η αδερφή τώρα
10 φορές ομορφότερη από
την αρραβωνιαστικιά. Ένα
σώμα τέλειο… κάτι καμπύλες
αεροδυναμικές….
– Θέλω να το κάνουμε τώρα,
μου λέει.
– Μα σε λίγες μέρες
παντρεύομαι την αδερφή σου!!!!
της λέω.
– Όχι σε θέλω τώρα, μου λέει».
«Και τι έκανες μετά;;;» ρωτάει ο
φίλος του.
«Τι να κάνω, έφυγα τρεχάτος για
το αυτοκίνητο!»
«Έλα ρε έφυγες τελικά!
Μπόρεσες και κρατήθηκες,
μπράβο!»
«Κάτσε έχει και συνέχεια…»

του λέει ο άλλος. «Έξω απ’
το αυτοκίνητο με περίμενε
ο πεθερός, η πεθερά και η
αρραβωνιαστικιά μου και μου
λένε:
«Μπράβο, σου κάναμε ένα τεστ
για να δούμε αν είσαι πιστός.
Τελικά πράγματι αξίζεις να μπεις
στην οικογένειά μας!».
«Έλα ρε φιλαράκι! Μπράβο,
είδες, σε καλό σου βγήκε που
κρατήθηκες!»
«Μπα! Σε καλό μου βγήκε που
τα προφυλ@κτικά τα είχα στο
αυτοκίνητο.»
Πηγαίνει ένας στη γειτόνισσα
για ζάχαρη:
«Καλημέρα γειτόνισσα έχεις
λίγη ζάχαρη να φτιάξω ένα
καφεδάκι γιατί μου τελείωσε;»
«Έλα μέσα και θα σου φτιάξω
εγώ καφέ!»
«Εντάξει!»
«Πως τον πίνεις;»
«Σκέτο…»
Πεθαίνει ένας που έκανε
«χόρτο» και πάει στην κόλαση.
Περπατάει σε ένα μακρύ
διάδρομο γεμάτο πόρτες.
Κοιτάει την πρώτη πόρτα και
έγραφε:
«ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ».
Πάει παρακάτω και βλέπει μια
άλλη πόρτα που έγραφε:
«ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ».
Στο τέλος του διαδρόμου
περνώντας πολλές πόρτες,
βλέπει μια που έγραφε:
«ΓΙΑ ΧΑΣΙΚΛΗΔΕΣ».
Ανοίγει την πόρτα και βλέπει
βουνά από χόρτο. Δεν πιστεύει
στα μάτια του! Πάνω σε ένα
βουνό από χόρτο καθόταν ένας
τύπος ατάραχος και «έστριβε»
τσιγάρα.
Τον πλησιάζει και του λέει:
«Ρε φιλαράκο, να πάρω λίγο
χόρτο για να στρίψω και εγώ ένα
τσιγάρο;»
«Και το ρωτάς; Πάρε, πάρε!!!»
του λέει ο άλλος
«Να σου πάρω και χαρτάκια;»
«Ναι, φυσικά» λέει ο άλλος.
Αφού στρίβει το πρώτο τσιγάρο
του ξαναλέει:
«Να πάρω λίγο ακόμα, για να
έχω και για το βράδυ;»
«Άκου, λέει; Όλα αυτά δικά
μας είναι να ξέρεις. Πάρε όσο
θέλεις».
Παίρνει μπόλικο χόρτο και
στρίβει καμιά δεκαριά τσιγάρα
και ξαναρωτάει τον τύπο:
«Φίλε, μου δίνεις για λίγο τον
αναπτήρα σου;»
Ο άλλος τον κοιτάζει περίεργα
και του λέει:
«Ρε φίλε, αν είχαμε και φωτιά,
εδώ πέρα θα ήταν παράδεισος!»
Πηγαίνει ένας παντρεμένος
στον γιατρό γιατί δεν ένιωθε
καλά.
Τον εξετάζει ο γιατρός και
του λέει:
«Λυπάμαι καλέ μου κύριε
αλλά έχετε μόνο 15 ώρες ζωής.
Προσπαθήστε να κάντε ό,τι σας
ευχαριστεί τις ώρες που σας
απομένουν».
Υπολογίζει αυτός τις ώρες
που του απομένουν και βλέπει
πως τελειώνουν στις 5 τα
ξημερώματα. Πηγαίνει στο σπίτι
και λέει στη γυναίκα του:
«Έχω μόνο 14 ώρες ζωής!
Θέλω αυτές τις ώρες να τις
εκμεταλλευτούμε και όλο το
βράδυ να κάνουμε έρωτα!!!»
Και λέει η γυναίκα του:
«Βέβαια… είναι εύκολο για
σένα να το λες επειδή δεν θα
έχεις να σηκωθείς το πρωί !!!»
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Το 42ο Ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικού Φαγητού της Ελληνικής
Κοινότητας του Βανκούβερ που έγινε στις 15 και 16 Αυγούστου,
σημείωσε επιτυχία λαμβάνοντας υπόψιν τον COVID-19 και τα
μέτρα υγείας που είχαν ληφθεί.
Οι εθελοντές όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες με τα χαμόγελα
στα χείλη δούλεψαν αρκετές ώρες για την προετοιμασία και το
σερβίρισμα. Γνωρίζουμε όλοι το πόσο δύσκολα είναι αυτό τον
καιρό για όλες τις επιχειρήσεις για τις Ελληνικές Κοινότητες
και εκκλησίες. Είναι καιρός τώρα όλοι μας να υποστηρίξουμε
όλες τις επιχειρήσεις που όταν χτυπούσαμε την πόρτα να μας
ενισχύσουν την κοινότητα, το σύλλογο και βοηθούσαν, ας τους
συμπαρασταθούμε και εμείς σήμερα που έχουν βρεθεί σε δύσκολη
θέση. Ας θυμηθούμε ότι είναι πατριώτες μας και ότι πρέπει να
υποστηριχθούμε αναμεταξύ μας δείχνοντας την ειλικρίνειά μας και
την αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλον.

Κυρίες της Φιλοπτώχου έδωσαν το παρών

Κώστας Καρατσίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί μας αναγνώστες, όλοι γνωρίζετε
την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε
για να συνεχίσουμε την έκδοση της εφημερίδας. Παρακαλούμε θερμά όλους σας
να μας υποστηρίξετε να συνεχίσουμε με μια
ετήσια συνδρομή ή με την οικονομική σας
μικρή δυνατότητα.
Θα είναι ντροπή για όλους μας να κλείσουμε
και σε τέσσερες ελληνικές κοινότητες
στο B.C., να μην υπάρχει ένα ελληνικό
έντυπο. Εκλεισαν δυο-τρεις εφημερίδες,
έκλεισαν δυό-τρεις ραδιοφωνική σταθμοί.
Έμεινε η ΓΝΩΜΗ και επέζησε για τριάντα
τρία χρόνια αγώνα.
Είναι στα χέρια όλων μας άν θέλουμε να
την κρατήσουμε. Αυτό είναι ένα μήνυμα γιατί
προσπαθούμε να κρατηθούμε με την βοήθεια
εκλεκτών μας επιχειρήσεων και
συνδρομητών. Παρακαλούμε, πέρνωντας
στα χέρια σας τη ΓΜΩΜΗ για να διαβάσετε
θυμηθείτε αυτό το μήνυμα και προσπαθήστε
να στείλετε την βοήθειά σας στη διεύθυνση
της δεύτερης σελίδας.
Ευχαριστούμε
Οι Εκδότες
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BURNABY
HEIGHTS
CENTRE

4330 Hastings Street, Burnaby B.C.
V5C 2J9
Tel: 604-320-7321

burnaby_ dental @hotmail.com
www.burnabydental.ca

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής
Η Ελληνίδα Οδοντίατρος Δρ.
Κέιτι ή Κατερίνα Αναγνώστου
με την εμπειρία της θα χαρεί
να σας δει, να σας συμβουλεύσει
και με την εργασία της
να αποκτήσετε ένα χαμόγελο
ομορφιάς και υγείας.

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Retreat-

ments

Εμφυτεύματα - Implants (surgery + crowns)
Μακρά εμπειρία στις οδοντοστοιχίες
24 years of dental experience

Λεύκανση δοντιών - Charside + home

bleaching systems

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική- τeeth straightening invisaling,

fast braces

Βασικές προϋποθέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων με την Τουρκία είναι
η αποχώρηση όλων των πολεμικών πλοίων πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και
το ρίξιμο των τόνων από τον Ταγίπ Ερντογάν και τους υπουργούς του. Αυτό διαμηνύει
η κυβέρνηση ως απάντηση στις πιέσεις που δέχεται από διάφορες πλευρές, όπως
το Βερολίνο και το ΝΑΤΟ, για να αρχίσει άμεσα ο -έστω και άνευ όρων- διάλογος ανάμεσα
στις δύο χώρες.

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 46 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Ενα τρισδιάστατο έργο τέχνης
ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
31.08.2020
Τα ψηφιδωτά και
οι τοιχογραφίες
βρίσκονται σε σύνδεση
και αρμονία

Αργοπορημένη αλλά σκληρή
παρέμβαση State Department
για τη μετατροπή της Μονής
της Χώρας σε τζαμί

με την αρχιτεκτονική
αισθητική του συνολικού
οικοδομήματος, σύμφωνα
με τον καθηγητή Ρόμπερτ
Αουστερχατ.
Φωτ. SHUTTERSTOCK
Σε μία ασπρόμαυρη
φωτογραφία του 1978,
ένας νεαρός με μουστάκι κάθεται χαμογελαστός στην κρύπτη που οδηγεί στον τάφο του Θεόδωρου Μετοχίτη,
του Βυζαντινού λόγιου που κατέκτησε τα υψηλότερα αξιώματα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ανακαίνισε τη
Μονή Χώρας στην Κωνσταντινούπολη τον 14ο αιώνα και στο τέλος πέθανε σε αυτήν ως μοναχός. Ο νεαρός είναι
ο 28χρονος τότε υποψήφιος διδάκτωρ Ρόμπερτ Αουστερχατ, ένας από τους κορυφαίους σήμερα ειδήμονες της
βυζαντινής αρχιτεκτονικής και ιστορίας της βυζαντινής τέχνης με μεγάλο συγγραφικό και ακαδημαϊκό έργο.
«Οταν ήμουν φοιτητής και πριν από τη διδακτορική διατριβή μου είχα δει ότι είχαν γραφτεί πολλά για τα ψηφιδωτά
και τα φρέσκο της μονής, αλλά κανείς δεν είχε κάνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη για την αρχιτεκτονική του
μνημείου», μας λέει από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της
Πενσιλβάνια.
«Οσο περισσότερο το κοιτούσα, τόσο καταλάβαινα τη μνημειακή σημασία του. Δεν ήταν ένα μέτριο κτίριο που
μπορούσες απλώς να το ξεγράψεις. Δεν συγκρίνεται με τις εσωτερικές τοιχογραφίες αλλά πραγματικά καθόρισε την
πορεία της ύστερης βυζαντινής αρχιτεκτονικής», μας λέει, και έτσι το 1978 έκανε το πρώτο, από τα πολλά που θα
ακολουθούσαν, ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη.
Η τελευταία φορά που επισκέφθηκε τη Μονή, η οποία μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως μουσείο, ήταν την
περασμένη άνοιξη λίγο πριν ξεσπάσει η επιδημία του κορωνοϊού. Μαζί με έναν συνάδελφό του από το πανεπιστήμιο
οργανώνουν ένα σεμινάριο με θέμα τη Μονή Χώρας και την ύστερη βυζαντινή περίοδο. «Είχαμε οργανώσει με
τις Αρχές μια επίσκεψη στο μνημείο κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσής του για να συναντήσουμε τους
συντηρητές», σημειώνει. Ωστόσο, προσθέτει, η ενημέρωσή του για το μνημείο σταμάτησε τον περασμένο Μάρτιο.
«Οπως γνωρίζετε, τον Νοέμβριο η τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε ένα διάταγμα για τη μετατροπή του μουσείου σε
τζαμί. Σκέφτηκα ότι αυτή ήταν μια κίνηση πρόκλησης – το ίδιο σκέφτηκαν όλοι όσοι γνωρίζω. Δεν υπήρχε ποτέ
σκοπός να μετατραπεί· η απόφαση του δικαστηρίου θα ήταν απλώς μια προκλητική κίνηση απέναντι στη Δύση. Οι
συντηρητές που δούλευαν στο κτίριο δεν είχαν ιδέα ότι αυτό θα συνέβαινε, οπότε οι ανακοινώσεις της περασμένης
εβδομάδας για τη μετατροπή του σε τζαμί ήταν για όλους ένα σοκ».
Ακόμη και αν κανείς μπορεί, σύμφωνα με τον καθηγητή, να εντοπίσει τους πολιτικούς λόγους πίσω από τη
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, στο πλαίσιο του νεοοθωμανικού πνεύματος που προωθεί ο Τούρκος
πρόεδρος, δεν ισχύει το ίδιο για τη Μονή Χώρας. «Η Αγία Σοφία ήταν πάντα ένα σημαντικό κτίσμα ακόμη και μέσα
στην οθωμανική περίοδο», σχολιάζει ο κ. Αουστερχατ, «αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τη Μονή Χώρας, πρόκειται
για ένα κτίριο που δεν είχε ποτέ πολιτική σημασία». Αντιθέτως, μας λέει, επιβίωσε μέσα στους αιώνες επειδή ήταν
μακριά από το πολιτικό κέντρο της περιοχής και δεν έπαιξε κάποιον ρόλο στην πολιτική ή στη θρησκευτική ζωή της
χώρας. Οταν μάλιστα άρχισε η έρευνα και η αποκατάστασή του τη δεκαετία του ’40 από το Βυζαντινό Ινστιτούτο
της Αμερικής, το μνημείο είχε εγκαταλειφθεί και κινδύνευε με κατάρρευση. «Οπότε η μετατροπή του ως κάτι που
αντιπροσωπεύει τις ευρύτερες ανησυχίες της τουρκικής ιστορίας δεν βγάζει κανένα νόημα», σημειώνει.
Τι είναι αυτό ωστόσο που κάνει το μνημείο τόσο σημαντικό για τη μελέτη της βυζαντινής τέχνης; Τα ψηφιδωτά του
θα ήταν μάλλον η εύκολη απάντηση. Ο καθηγητής Αουστερχατ, όμως, πιστεύει ότι για να καταλάβει κάποιος τη
σημασία της Μονής πρέπει να τη δει ως σύνολο, ως έργο όπου η αρχιτεκτονική συνυπάρχει με τις τοιχογραφίες. «Το
μνημείο είναι ένα τρισδιάστατο έργο τέχνης. Τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες αποκρίνονται στη θέση τους στον
χώρο. Στην πραγματικότητα είναι ένα κτίσμα όπου η αρχιτεκτονική και η τέχνη σχεδιάστηκαν μαζί και θα ήθελα
να πιστεύω ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα ήταν στο μυαλό ενός μόνο καλλιτέχνη, όπως γινόταν και στην Ιταλία
την ίδια περίοδο», λέει ο κ. Αουστερχατ και προσθέτει ότι ο λόγιος Μετοχίτης άφησε στη μονή την προσωπική
του σφραγίδα, καθώς υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία μεταξύ της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής αισθητικής του
Βυζαντινού αξιωματούχου με το αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό στυλ του μνημείου.
Η αρχιτεκτονική αξία του πάντως είναι αδιάσπαστη από τις τοιχογραφίες του. «Είναι αδύνατον να κατανοήσουμε
το μνημείο βλέποντάς το μόνο μέσα από φωτογραφίες. Πρέπει να δούμε το ίδιο και τα έργα τέχνης του στις τρεις
διαστάσεις και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες μου από τη μετατροπή του σε τζαμί. Οτι πια δεν θα
μπορούμε να δούμε τη συνολική εικόνα και να αντιληφθούμε τη μοναδικότητα αυτού του τρισδιάστατου έργου
τέχνης», τονίζει.
Ο Αμερικανός Ρόμπερτ Αουστερχατ, φοιτητής το 1978
στη Μονή της Χώρας. Φωτ. ΑΡΧΕΙΟ ΡΟΜΠΕΡΤ
ΑΟΥΣΤΕΡΧΑΤ
Το πρόβλημα είναι ότι ο Ερντογάν και η τουρκική
κυβέρνηση δεν ακούν απόψεις που προέρχονται εκτός
της Τουρκίας, επισημαίνει ο καθηγητής όταν τον
ρωτάμε εάν έχει υπάρξει κάποια κινητικότητα μεταξύ
των ακαδημαϊκών της Αμερικής για την έγγραφη
διαμαρτυρία τους προς τις τουρκικές αρχές. «Είναι
αποφασισμένοι να θέσουν την Τουρκία σε μια δική της
πορεία. Αισθάνονται ότι το ΝΑΤΟ τούς έχει φερθεί
άδικα και έχουν ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τον
ισλαμικό κόσμο παρά με τη δυτική Ευρώπη, και βλέπουμε τις συνέπειες σε μνημεία όπως η Αγία Σοφία ή η Χώρα,
που αντιπροσωπεύουν την πλούσια ετερογένεια του τουρκικού παρελθόντος και ως ετερογένεια εννοούμε τους
χριστιανούς, τους Ευρωπαίους, τους δυτικούς», σχολιάζει ο κ. Αουστερχατ και συμπληρώνει ότι όλες οι βυζαντινές
εκκλησίες στην Τουρκία που είχαν μετατραπεί από τεμένη σε μουσεία τώρα γίνονται ξανά τζαμιά και η Μονή της
Χώρας ήταν το τελευταίο από αυτά τα μνημεία. «Αυτό είναι ένα σημείο καμπής στην απομάκρυνση της Τουρκίας
από το προ-οθωμανικό παρελθόν της», καταλήγει.
Και πώς θα μοιάζει το εσωτερικό μετά τη μετατροπή του; «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς», μας λέει ο βυζαντινολόγος
και προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Δημήτρης Αθανασούλης, ο οποίος φοβάται ότι θα
καλυφθούν όλες οι τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά. Χρόνια συνεργάτης και φίλος του καθηγητή Αουστερχατ,
επισημαίνει ότι η εικόνα του μνημείου θα αλλοιωθεί και ότι οι παρεμβάσεις θα επιβαρύνουν το ίδιο το κτίσμα.
«Η Αγία Σοφία συμβολίζει την αρχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η Μονή της Χώρας το τέλος της. Είναι
δύο μνημεία φορτισμένα συμβολικά. Τώρα χάνουμε και το τελευταίο μνημείο από μια σημαντική περίοδο του
Βυζαντίου».

Αποψη των περίτεχνων ψηφιδωτών της Μονής της Χώρας. Photo:
Γιώργος Ζαφειρόπουλος
Την πρώτη αμερικανική αντίδραση προκάλεσε η μετατροπή της
αριστουργηματικής Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη σε
τζαμί από το αυταρχικό καθεστώς Ερντογάν.
«Όπως και η Αγία Σοφία έτσι και η Μονή της Χώρας είναι ένα
αρχιτεκτονικό αριστούργημα, τμήμα των Ιστορικών περιοχών
της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τον Κατάλογο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO σημειώνει ο Σαμ Μπράουνμπακ,
Πρέσβης του State Department για ζητήματα Θρησκευτικής
Ελευθερίας.
Και προσθέτει: «Καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να
διασφαλίσει ότι η πλούσια πολυπολιτισμική και θρησκευτική
ιστορία και τα εξαίσια μωσαϊκά και τοιχογραφίες της, που
δημιουργήθηκαν για να αντιπροσωπεύουν την αναζήτηση και τη
δόξα του θεού, θα διατηρηθούν και θα είναι προσβάσιμα σε όλους».
Η μετατροπή της Μονής της Χώρας πριν από επτά ημέρες σε τζαμί
από τον Ερντογάν, συνεπεία παλαιότερης δικαστικής απόφασης
που ο θλιβερός Τούρκος ηγέτης επέλεξε να ενεργοποιήσει σχεδόν
ταυτόχρονα με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος, ήταν μία
ακόμη αλυσίδα στη σειρά των άθλιων προκλήσεων της Αγκυρας το
φετινό καλοκαίρι.
Η Μονή της Χώρας ή Εκκλησία του Αγίου Σωτήρος εν τη Χώρα,
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι χτισμένη στη
θέση της Πύλης της Αδριανούπολης, έξω από τα Θεοδοσιανά Τείχη
(στη σημερινή συνοικία Εντιρνέ Καπί), νότια του Κεράτιου Κόλπου.
Πρόκειται για ένα από τα πλέον εμβληματικά βυζαντινά μνημεία
της εποχής των Κομνηνών, διάσημο για τις αριστουργηματικές
νωπογραφίες του.
Η παράδοση που τη συνοδεύει τοποθετεί την ίδρυσή της τον 6ο
αιώνα από τον άγιο Θεόδωρο, ενώ έχει αποδοθεί και στον Κρίσπο,
γαμπρό του αυτοκράτορα Φωκά (7ος αι.). Σήμερα έχει αποδειχθεί
πως ο ναός χτίστηκε το διάστημα 1077-81 από την πεθερά τού
Αλεξίου Α΄ Κομνηνού Μαρία Δούκαινα, στη θέση παλαιότερων
κτισμάτων που χρονολογούνται τον 6ο και 9ο αιώνα. Υπέστη
σοβαρή φθορά, πιθανώς εξαιτίας σεισμού, και επισκευάστηκε το
1120 από τον Ισαάκιο Κομνηνό. Ο Θεόδωρος Μετοχίτης συνέβαλε
στην ανακαίνισή της (1316-21) και ήταν υπεύθυνος για την
προσθήκη του εξωνάρθηκα, του νότιου παρεκκλησίου, καθώς και
για το διάκοσμο του ναού που περιλάμβανε αξιόλογα ψηφιδωτά και
τοιχογραφίες.
Το κτίριο μετατράπηκε σε τζαμί το 1511, όπως και η Αγία Σοφία,
μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης.
Η Μονή της Χώρας χρησιμοποιήθηκε ως τζαμί για 434 χρόνια
και μετατράπηκε σε μουσείο το 1945 με υπουργική απόφαση. Η
απόφαση για μετατροπή του μοναστηριού σε τζαμί είχε αποφασίσει
το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το ανώτατο τουρκικό
διοικητικό δικαστήριο, αλλά η απόφαση δεν είχε εφαρμοστεί. Ο
Ερντογάν αποφάσισε τώρα να προχωρήσει και σε αυτή τη νέα
πρόκληση.
Πηγή:hellasjournal.com 28/08/2020

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ
ΝΑ ΛΕΣ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

Δεκαπενταύγουστος : Εορτασμός με ευλάβεια και
κατάνυξη εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού

Παναγία της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο
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Χείμαρρος συναισθημάτων κατακλύζει σήμερα, τον ιερό Δεκαπενταύγουστο, τους πιστούς
της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας που συρρέουν, υπό τη σκιά της πανδημίας
του κοροναΐού και των επιβεβλημένων μέτρων προστασίας τους, στα κατά τόπους
προσκυνήματα για να τιμήσουν την Κοίμηση της Θεοτόκου
15 Αυγούστου 2020

Η Μεγαλόχαρη της Τήνου

Χείμαρρος συναισθημάτων
κατακλύζει σήμερα, τον
ιερό Δεκαπενταύγουστο,
τους πιστούς της Ορθόδοξης
Χριστιανικής Εκκλησίας που
συρρέουν, υπό τη σκιά της
πανδημίας του κοροναΐού και
των επιβεβλημένων μέτρων
προστασίας τους, στα κατά
τόπους προσκυνήματα για
να τιμήσουν την Κοίμηση
της Θεοτόκου, αλλά και την
ανάσταση και τη μετάστασή της
προς τον Τριαδικό Θεό για να
ζήσει αιώνια στη Βασιλεία των
ουρανών.
Ο θάνατος του πρώτου και
μοναδικού ανθρώπου, του
πρώτου θεώμενου ανθρώπινου
όντος που βιώνει την
αιώνια μακαριότητα, είναι
η μεγαλύτερη Θεομητορική
εορτή της Χριστιανοσύνης
και το πνευματικό κέντρο των
χριστιανών την περίοδο του
καλοκαιριού.
Η εορτή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου γιορτάζεται
φέτος με λιγότερο εμφατικό
τρόπο, καθότι θα εκλείψουν
οι λιτανείες της εικόνας Της
εν πομπή και οι απανταχού
προσκυνητές θα αρκεστούν
μόνο να μαρτυρήσουν την πίστη
τους στο πρόσωπο της μητέρας
του Θεανθρώπου και να την
ικετέψουν να μεσολαβήσει στον
Υιό της για τη σωτηρία της
ψυχής τους:
«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν
εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον
κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε·
μετέστης προς την ζωήν,
μήτηρ υπάρχουσα της ζωής,
και ταις πρεσβείαις ταις σαις
λυτρουμένη, εκ θανάτου τας
ψυχάς ημών».

Στέφανος, Σηλυβρίας Μάξιμος
και Ζάμπιας Ιωάννης,
ιεράρχης του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας. Ωστόσο, δε θα
πραγματοποιηθούν εορταστικές
εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των
μέτρων για την προστασία του
Κλήρου και των προσκυνητών
από την πανδημία του
κοροναϊού.
Το ιστορικό μοναστήρι άνοιξε
έπειτα από πέντε χρόνια
εργασιών αναστήλωσης, ενώ
πέρσι το Μάιο είχε ανοίξει
μόνο ένα μέρος της Παναγίας
Σουμελά, καθώς δεν είχαν
καθαριστεί και στηριχθεί με
ειδικό συρματόπλεγμα όλοι οι
βράχοι, έκτασης 16.000 τ.μ., που
το «απειλούσαν». Η ιστορική
μονή της Παναγίας Σουμελά και
η Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα
αποτελούν τα πλέον επισκέψιμα
μνημεία στον Πόντο.
Ιερά μονή Παναγίας Σουμελά
στο Βέρμιο

Διάταγμα του 1836 να είναι
οκταήμερος και να διαρκεί έως
τα «εννιάμερα της Θεοτόκου»,
στις 23 Αυγούστου, όταν
σε ατμόσφαιρα συγκίνησης
ψάλλονται ύμνοι και εγκώμια,
μπροστά στον επιτάφιο και
την εικόνα. Ανήμερα της
εορτής, όπως και φέτος, γίνεται
Αρχιερατική Λειτουργία
στο ναό της Μεγαλόχαρης,
προεξάρχοντος του μητροπολίτη
Σύρου και Τήνου Δωροθέου
και ακολουθούν επιμνημόσυνη
δέηση και καταθέσεις στεφάνων
στο σημείο όπου τορπιλίστηκε
το εύδρομον «Έλλη», στις 15
Αυγούστου 1940.
Αν και η εκκλησία είναι
αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό
και όχι στην Κοίμηση της
Θεοτόκου, η προσοχή των
Πανελλήνων είναι στραμμένη
στην Τήνο, λόγω του
τορπιλισμού που σήμανε την
έναρξη του πολέμου για την

Περιβόητοι εορτασμοί
Ιερά μονή Παναγίας Σουμελά
στην Τραπεζούντα
Άξιο λόγου είναι ότι
σήμερα τελείται Θεία
Λειτουργία στην Ιερά Μονή
Παναγίας Σουμελά στην
Τραπεζούντα, καθώς δόθηκε
άδεια από τις υγειονομικές
αρχές της Τουρκίας. Την
πανηγυρική λειτουργία του
Δεκαπενταύγουστου θα
τελέσουν ο μητροπολίτες
Καλλιουπόλεως και Μαδύτου

Κατέβα από τους λόφους, φέρε την πηγή του ελέους σου, ν’
αναβλύσει πλάι στην πληγή μας.
Μάζεψε πάλι εκ περάτων τα μηνύματα της χαράς, φόρτωσέ τα πάνω
σε δειλινές καμπάνες που σημαίνουν την Παράκληση και φέρ’ τα να
τα καρφώσεις στεφάνι στην πόρτα μας»
Δέηση του Δεκαπενταύγουστου, Ματθαίος Μουντές.
(Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)

Greek School and Dance Registration
Greek School Registration

Our team of parents has finalized the website, payment
and new schedule for 2020/21. We thank you for your
patience and understanding.

Με ευλάβεια, κατάνυξη αλλά
και την απαραίτητη προσοχή
λόγω της πανδημίας, οι πιστοί
θα προστρέξουν στα αμέτρητα
προσκυνήματα της Παναγίας,
προκειμένου να απευθύνουν
προσευχή, παράκληση και
να αποτίσουν τιμή προς τη
Θεοτόκο.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος θα προεξάρχει
σήμερα της Θείας Λειτουργίας
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, στη γενέτειρά του,
την Ίμβρο, η οποία θα τελεστεί
με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ενώ ο
Προκαθήμενος της Ελλαδικής
Εκκλησίας Ιερώνυμος θα
χοροστατήσει στις 7:30 του
Όρθρου και της Πανηγυρικής
Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. της
Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης
(Αιόλου 60).

Στην Πάρο γιορτάζει η Παναγία της Εκατονταπυλιανής. Ο ναός
της, για τον οποίο υπάρχουν δύο ονομασίες, «Καταπολιανή» και
«Εκατονταπυλιανή», βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού,
Παροικιά. Σύμφωνα με την παράδοση, η Καταπολιανή έχει
ενενήντα εννέα φανερές πόρτες, ενώ η εκατοστή είναι κλειστή και
δε φαίνεται. Η πόρτα αυτή θα φανεί και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες
πάρουν την Πόλη. Άλλοι θρύλοι αναφέρονται στην Αγία Ελένη, που
στο δρόμο για τους Άγιους Τόπους, προκειμένου να βρει τον Τίμιο
Σταυρό, έφτασε στην Πάρο και προσευχήθηκε σε ένα μικρό ναό που
βρισκόταν στη θέση της Εκατονταπυλιανής. Κατά την προσευχή
της έκανε τάμα ότι, αν βρει τον Τίμιο Σταυρό, θα χτίσει στη θέση
αυτή ένα μεγάλο ναό. Η προσευχή της εισακούστηκε. Βρήκε τον
Τίμιο Σταυρό και, πραγματοποιώντας το τάμα της, ανήγειρε το
μεγαλόπρεπο ναό της Εκατονταπυλιανής, ο οποίος όμως, στο
μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε, πιθανότατα από πυρκαγιά,
και ανακατασκευάστηκε επί Ιουστινιανού, στα μέσα του 6ου αιώνα.
Φημολογείται, επίσης, ότι το τάμα της Αγίας Ελένης ολοκλήρωσε ο
γιος της Άγιος Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καθώς
η ίδια δεν πρόλαβε.
«Έχει μια λύπη η δέησή μας, από έναν παιδικό καιρό που ξανάνθισε
μια τρυφερότητα νησιώτικης ακρογιαλιάς που καθρεφτίζει τους
οικτιρμούς σου.

Greek school is scheduled to begin on Monday, September 21st, 2020 and conclude on Saturday, June 19th
20201.
Please use the link below to go to our site and see the
schedule of what is offered. Upon completion of the registration please go ahead and make the payment using the
tab that says Greek School.
Ως συνέχεια της ομώνυμης
μονής στον Πόντο, στις πλαγιές
του Βερμίου, κοντά στο χωριό
Καστανιά, βρίσκεται η ιερά
μονή Παναγίας Σουμελά. Το
προσκύνημα είναι πανελλήνιας
ακτινοβολίας και παγκόσμιας
φήμης, όπου πλήθος πιστών
συρρέει για να γονατίσει στην
εικόνα Της. Στην Παναγία
Σουμελά, σύμβολο της
ποντιακής πίστης, πανελλήνιο
προσκύνημα αποτελούν η
εικόνα της Παναγιάς, έργο του
Ευαγγελιστή Λουκά, ο σταυρός
του αυτοκράτορα Εμμανουήλ
Κομνηνού και το ιερό ευαγγέλιο
του πατρός Χριστοφόρου,
επίσης δώρο του αυτοκράτορα
Δαυίδ του Κομνηνού.
Η Μεγαλόχαρη της Τήνου
Στην Τήνο, όπου γίνεται το
μεγαλύτερο προσκύνημα,
ο εορτασμός της Παναγίας
καθιερώθηκε με Βασιλικό

Ελλάδα.

https://helleniccommunity.org/greek-school

Vetral Ltd

Antonios Lentzakis

E-Mail: euroimports604@gmail.com

TEL: 604-600-5331
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Repairs and Replacement: Broken glass-Foggy glass
Tiles Installations (Wall-Floors bathrooms)
Προσφέρουμε εγγυημένη και ταχύτατη
εξυπηρέτηση
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Π. Στάνο: Ετοιμη η Ε.Ε. για κυρώσεις
αν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί
04.09.2020
H E.E. είναι έτοιμη να επιβάλει περιοριστικά μέτρα εφόσον η
Τουρκία δεν προχωρήσει σε αποκλιμάκωση τόνισε ο εκπρόσωπος
της Κομισιόν υπεύθυνος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πήτερ
Στάνο, μιλώντας στην ΕΡΤ1.
«Η Ε.Ε. είναι πολύ ξεκάθαρη σε σχέση με την αλληλεγγύη της προς
την Ελλάδα και την Κύπρο και η προσδοκία της Ε.Ε. εκφράστηκε
προς στην Τουρκία τόσο με δημόσιες δηλώσεις όσο και μέσω
της δέσμευσης του Ύπατου Εκπροσώπου Μπορέλ ο οποίος
είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της
Τουρκίας Τσαβούσογλου, τον ενημέρωσε για τις συζητήσεις με τους
υπουργούς Εξωτερικών και τις προσδοκίες της Ε.Ε. να δουν την
αποκλιμάκωση, να δουν διάλογο και δέσμευση και όχι μονομερή
βήματα τα οποία αποτελούν προκλήσεις και συμβάλλουν στην
αύξηση των εντάσεων» υπογράμμισε ο Πήτερ Στάνο.
Επιπροσθέτως, ο κ. Στάνο τόνισε ότι «η Ε.Ε. έχει ξεκαθαρίσει
τι θα συμβεί από την πλευρά μας εάν δεν υπάρχουν δείγματα
αποκλιμάκωσης. Γι’ αυτό το συμβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει
συζητήσεις για πιθανά περιοριστικά μέτρα αλλά όλοι ελπίζουμε ότι
είναι πιθανόν να προχωρήσουμε μέσω του δρόμου του διαλόγου και
των συζητήσεων».
Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Αθήνας για την ανάδειξη της
τουρκικής παρεμβατικότητας, συνεχίστηκαν σήμερα με
τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με
τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Δένδιας ανέπτυξε το
ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων που απειλούν την ειρήνη και
την περιφερειακή σταθερότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Πηγή:H Καθημερινή

Στον ΟΗΕ η επιστολή της Αθήνας
για την τουρκική παραβατικότητα
04.09.2020
Tις τουρκικές προκλήσεις
που απειλούν την ειρήνη
και την περιφερειακή
σταθερότητα στο Αιγαίο
και στην Ανατολική
Μεσόγειο ανέπτυξε ο
υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας κατά τη
διάρκεια της συνάντησης
που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στη
Νέα Υόρκη.
Ο Έλληνας υπουργός ενημέρωσε τον ΓΓ για τη συμφωνία
οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών Ελλάδας και Αιγύπτου, το
κυπριακό και τις απειλές εποικισμού των Βαρωσίων.
Επιπλέον, επέδωσε επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη προς τον Αντόνιο Γκουτέρες που αφορά τις τουρκικές
παραβιάσεις ζητώντας του να διαβιβαστεί αυτή και στον πρόεδρο
του Συμβουλίου Ασφαλείας.
«Μου έδωσε την ευκαιρία να του εξηγήσω τι συμβαίνει στην
Ανατολική Μεσόγειο, πως η τουρκική παραβατικότητα δημιουργεί
προβλήματα στη σταθερότητα και στην ειρήνη στην περιοχή
και επίσης κουβεντιάσαμε για την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία,
αντίγραφο της οποίας εθιμοτυπικά του έδωσα», σημείωσε ο κ.
Δένδιας.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας είχε επίσης
τηλεφωνική συνομιλία με τον αμερικανικό υφυπουργό Εξωτερικών,
Φίλιπ Ρίκερ, για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ το
Σάββατο πρόκειται να συνομιλήσει και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς
Στόλτενμπεργκ.
Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται
Αναφορικά με την πρόσφατη τοποθέτηση του Γενς Στόλτενμπεργκ,
ο Έλληνας υπουργός είπε ότι η Αθήνα δεν έχει ακόμα μελετήσει το
έγγραφο.
«Δεν έχουμε μελετήσει το έγγραφο και κατά συνέπεια δεν θα
μπορούσα να σας μιλήσω για δυσαρέσκεια ή ευαρέσκεια. Αυτό όμως
που θέλω να επαναλάβω είναι αυτό που περιέχεται στις χθεσινές
ανακοινώσεις του υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή ότι η Ελλάδα
δεν διαπραγματεύεται με την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει πει ξεκάθαρα
ότι διαπραγμάτευση με την Τουρκία μπορεί να υπάρξει μόλις τα
τουρκικά πλοία αποχωρήσουν από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όχι
όμως όσο τα τουρκικά πλοία παραμένουν εκεί», τόνισε.
Ερωτώμενος για το αν είναι στις σκέψεις της Ελλάδας η προσφυγή
στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τις τουρκικές απειλές, ο υπουργός
Εξωτερικών απάντησε ότι «η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας
είναι πάντα δικαίωμα οποιουδήποτε μέλους των Ηνωμένων Εθνών,
και κατά συνέπεια και της χώρας μας. Το πότε όμως, κάτω από ποιες
συνθήκες πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, αυτό είναι
πάντα θέμα το οποίο αποφασίζεται υπό τις συνθήκες
της συγκεκριμένης στιγμής».

Δυσφορία Αθήνας με Στόλτενμπεργκ
Βασίλης Νέδος
05.09.2020
Την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να
αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις,
που θα έθεταν σε κίνδυνο
την ίδια την αποστολή του,
αντικατοπτρίζει η συζήτηση σε
χαμηλόβαθμο επίπεδο περί του
αν υπάρχει περιθώριο έναρξης
τεχνικού διαλόγου για την
κατάρτιση κάποιου μηχανισμού
αποτροπής συγκρούσεων. Παρότι
η δήλωση του γ.γ. του ΝΑΤΟ
Γενς Στόλτενμπεργκ για «τεχνικό
διάλογο» μοιάζει με απόπειρα να
αποφύγει κατηγορίες περί μυστικής διπλωματίας, καθώς ήταν δεδομένο πως η παράδοση εγγράφου
προτάσεων προς τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους Ελλάδας και Τουρκίας θα διέρρεε (υπενθυμίζεται
η δημοσιοποίηση της τριμερούς του Βερολίνου από τον Μ.
Τσαβούσογλου), αυτή προκάλεσε και ένα επικοινωνιακό κλίμα σύγχυσης.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, πάντως, την ερχόμενη Τετάρτη, ημέρα συνεδρίασης
του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου (NAC), το ζήτημα θα τεθεί και εκεί, αν και, μετά τις τελευταίες
εξελίξεις, όχι στην κορυφή της ατζέντας. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια του κ. Στόλτενμπεργκ, σε
συνεννόηση με το Βερολίνο (στο οποίο συνάντησε την Αγκ. Μέρκελ την προηγούμενη εβδομάδα),
εντάσσεται μάλλον στο πλαίσιο δημιουργίας κλίματος διαλόγου και όχι ουσίας. Εν ολίγοις, οι
προσδοκίες ήταν ευθύς εξαρχής μειωμένες, καθώς οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την
αποκλιμάκωση στα ελληνοτουρκικά διεξάγονται με επίκεντρο το Βερολίνο και όχι το ΝΑΤΟ.
Χθες,(04.09.2020) απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου στις Βρυξέλλες με αφορμή την υπόθεση του Αλ. Ναβάλνι, ο κ. Στόλτενμπεργκ επισήμανε ότι
οι συνομιλίες σε στρατιωτικό – τεχνικό επίπεδο έχουν ήδη ξεκινήσει, ωστόσο «δεν υπάρχει ακόμα
συμφωνία» για τον μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων (de-confliction mechanism) για τον οποίο
ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Οι διευκρινίσεις που ευθύς εξαρχής έδωσε η Αθήνα σχετικά με το ότι
δεν υπάρχει δυνατότητα διαλόγου όσο το «Ορούτς Ρέις» βρίσκεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα,
οδήγησε τον Μ. Τσαβούσογλου στον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα «καθώς δεν ήταν ειλικρινής ως προς τη
διαμεσολάβηση του ΝΑΤΟ, μας έδειξε για άλλη μία φορά ότι δεν είναι έτοιμη για διάλογο».
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Αθήνα για «ψέματα» και για απόρριψη της πρότασης
για άνευ όρων συνάντηση με αντικείμενο την ένταση στην Ανατ. Μεσόγειο. Μάλιστα, είπε ότι αρχικά
η Αθήνα είχε συμφωνήσει για συνομιλίες, αλλά στη συνέχεια οπισθοχώρησε. «Αν η Ελλάδα περιμένει
να παραιτηθούμε των δικαιωμάτων μας στην Ανατ. Μεσόγειο και να δεχθούμε τους όρους της, θα
απογοητευτεί», πρόσθεσε.
Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα επισήμαιναν ότι ο κ. Τσαβούσογλου «στην αγωνία του να μετακινήσει
το επίκεντρο της συζήτησης από την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας, βάφτισε “συνομιλίες” μια
πρόταση του ΝΑΤΟ σε τεχνικό επίπεδο για τη μείωση της έντασης που προκαλεί η ίδια η Τουρκία στην
περιοχή της Ανατ. Μεσογείου».
Οι ίδιες διπλωματικές πηγές προσέθεταν ότι θα ήταν ευχής έργον αν ο κ. Τσαβούσογλου «επεδείκνυε
τον ίδιο ενθουσιασμό και για το πολιτικό διακύβευμα που είναι η ανάγκη τερματισμού των τουρκικών
προκλητικών ενεργειών και η απόσυρση του “Ορούτς Ρέις” και των τουρκικών πλοίων από την
ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα είναι πάντοτε ανοικτή σε διάλογο με την Τουρκία με όρους
αναφοράς το διεθνές δίκαιο (και όχι την απόπειρα επιβολής τετελεσμένων). Είναι κρίμα που η Τουρκία
αρνείται πεισματικά να το κατανοήσει». Την ενόχληση της ελληνικής κυβέρνησης αντικατοπτρίζει και
η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, ο οποίος επισήμανε πως «ο καθένας που
κατέχει δημόσιο αξίωμα πρέπει να κινείται με τη σοβαρότητα που επιβάλλει η θέση που κατέχει. Και ο
γ.γ. του ΝΑΤΟ κατέχει μια μεγάλη θέση».
Πηγή:Η Καθημερινή

Οι Τούρκοι ζήτησαν να μπει σε καραντίνα
ο Δένδιας για να ματαιώσουν
τη συνάντηση με τον Γκουτέρες
Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας υποδέχεται στην κατοικία
της μονίμου αντιπροσώπου της
Ελλάδας, τον Γενικό Γραμματέα
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
Νέα Υόρκη. Φωτογραφία ΚΥΠΕ,
Αποστόλος Ζουπανιώτης
“Μου έδωσε την ευκαιρία να του
εξηγήσω τι συμβαίνει
στην Ανατολική Μεσόγειο, πως
η τουρκική παραβατικότητα
δημιουργεί προβλήματα
στη σταθερότητα και στην ειρήνη
στην περιοχή”.
Αυτό δήλωσε αμέσως μετά το πέρας
της συνάντησης του με τον Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας.
Η συνάντηση δεν έγινε στα γραφεία του Οργανισμού αλλά στο σπίτι της μονίμου αντιπροσώπου της
Ελλάδας καθώς από τουρκικής πλευράς προεβλήθη ο αστείος ισχυρισμός ότι ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών πρέπει να μπει σε καραντίνα 14 ημερών με βάση του νόμους της πολιτείας της Νέας
Υόρκης.
Όμως η συνάντηση έγινε και ο κ. Δένδιας όχι μόνο ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα αλλά και
παρέδωσε την επιστολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πηγή:hellasjournal.com

H ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο
βρίσκεται στο «κόκκινο».

Σκληρή δήλωση Μακρόν για Αγκυρα:
Η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο από
πράξεις
28.08.2020
Σφοδρή επίθεση κατά της
Τουρκίας εξαπέλυσε την
Παρασκευή ο Εμανουέλ
Μακρόν. «Αυτό το καλοκαίρι
έθεσα τις κόκκινες γραμμές
μας» είπε, εγκαλώντας την
Αγκυρα για τις επιθέσεις
στα κυριαρχικά δικαιώματα
Ελλάδας και Κύπρου. «Οι
Τούρκοι καταλαβαίνουν μόνο
από πράξεις», ανέφερε ακόμη ο
Γάλλος Πρόεδρος ενώ συνέδεσε
το ζήτημα της Λευκορωσίας
με τις σχεδιαζόμενες κυρώσεις
κατά της Τουρκίας.
Κατά τη διάρκια συνάντησης
που είχε με δημοσιογράφους στο
Παρίσι, ο κ. Μακρόν σημείωσε
ότι η σκληρή στάση που τήρησε
το φετινό καλοκαίρι απέναντι
στις πράξεις της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο είχε σκοπό
να θέσει τις κόκκινες γραμμές
του, αφού η Αγκυρα, όπως είπε,
σέβεται μόνο πράξεις και όχι
λόγια.
«Οσον αφορά στα κυριαρχικά
δικαιώματα στη Μεσόγειο,
πρέπει να είμαι συνεπής μεταξύ
λόγων και πράξεων. Μπορώ
να σας πω ότι οι Τούρκοι
μόνο αυτό υπολογίζουν και
σέβονται.. Αν λες λόγια που δεν
ακολουθούνται από πράξεις....
Αυτό που έκανε η Γαλλία
το φετινό καλοκαίρι ήταν
σημαντικό. Είναι μία πολιτική
κόκκινων γραμμών. Το έκανα
και στη Συρία», είπε ο Γάλλος
Πρόεδρος.
Αναλαμβάνω πλήρως αυτό που
κάναμε φέτος το καλοκαίρι
(…) είπε αναφερόμενος στην
αποστολή δύο γαλλικών
πολεμικών πλοίων και δύο
αεροσκαφών στη Μεσόγειο για
να στηρίξει την Ελλάδα:
«Δεν αναπτύξαμε έναν στόλο
στην ανατολική Μεσόγειο αλλά
είπαμε απλά ότι θεωρούμε
πως οι αναπτύξεις που
πραγματοποιήθηκαν (από την
Τουρκία) συνιστούν πρόκληση»,
εξήγησε.

Δεν είναι στρατηγική
συμμάχου του ΝΑΤΟ
«Δεν θεωρώ ότι τα τελευταία
χρόνια η τουρκική στρατηγική
είναι μία στρατηγική συμμάχου
στο NATO... Οταν έχεις μία
χώρα που επιτίθεται στις
αποκλειστικές οικονομικές
ζώνες ή στην κυριαρχία
δύο μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης», πρόσθεσε ο Εμ.
Μακρόν, περιγράφοντας ως
«προκλητικές» τις ενέργειες της
Τουρκίας.
Διάλογος υπό προϋποθέσεις
Ο κ. Μακρόν ανέφερε πάντως
ότι πρόθεσή του είναι να
επαναλάβει «έναν θετικό
διάλογο» με την Τουρκία αλλά
με «προϋποθέσεις».
«Είναι σαφές ότι υπάρχει
μια σειρά προϋποθέσεων
προκειμένου να επαναληφθεί
ένας διάλογος εμπιστοσύνης»,
είπε ο Μακρόν ενώπιον της
Ένωσης των Ανταποκριτών
Τύπου που καλύπτουν το
προεδρικό ρεπορτάζ.
«Η στρατηγική που είναι η δική
μας, υπογράμμισε ο Μακρόν,
είναι να έχουμε μια κοινή θέση,
η οποία καθιστά δυνατή την
επανέναρξη μιας πιθανής σχέσης
με την Τουρκία στη βάση
προηγούμενων απαιτήσεων
για σεβασμό της κυριαρχίας
των κρατών μελών μας, και
πίσω επίσης η επανέναρξη ενός

θετικού διαλόγου:
η Τουρκία είναι εταίρος σε
θέματα μετανάστευσης,
η Τουρκία πρέπει να είναι
εταίρος σε ενεργειακά θέματα,
ένας ειρηνικός εταίρος,
η Τουρκία βρίσκεται σήμερα
σε ένα πρόγραμμα τελωνειακής
ένωσης μαζί μας», υπογράμμισε
ο Μακρόν.
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Ανησυχία Πάπα για την ανατολική Μεσόγειο
31.08.2020

Le Monde:
Η ελληνoτουρκική ένταση
είναι «από τις
σοβαρότερες
κρίσεις
στην ιστορία
του ΝΑΤΟ»
01.09.2020

Με σημερινή ανάρτησή του στο Twitter, ο ποντίφικας κάλεσε τους
εμπλεκόμενους σε διάλογο για το θέμα, καθώς και σε σεβασμό του
διεθνούς δικαίου.

Σταδιακά συναινεί και
η Γερμανία
Και συνέχισε λέγοντας:
«Η Γερμανία και άλλοι εταίροι
έχουν αρχίσει να συμφωνούν
μαζί μας ότι η ατζέντα της
Τουρκίας είναι σήμερα
προβληματική. Ενώ πριν από
έξι μήνες ο κόσμος έλεγε ότι
η Γαλλία είναι η μόνη που
κατηγορεί την Τουρκία για
διάφορα πράγματα, τώρα όλοι
βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα».
«Ποιά θα ήταν η αξιοπιστία
μας στη διαχείριση της κρίσης
στη Λευκορωσία, εάν δεν
αντιδρούμε σε επιθέσεις κατά
της κυριαρχίας των δικών μας
μελών;», διερωτήθηκε.

Πυρά και κατά Μόσχας
Κατά την ίδια συνάντηση με
δημοσιογράφους στο Παρίσι,
ο Εμανουέλ Μακρόν
αναφέρθηκε εκτενώς και
στο ζήτημα της Λευκορωσίας.
Μία ρωσική επέμβαση στη
Λευκορωσία θα ήταν ό,τι
χειρότερο θα μπορούσε να
συμβεί, είπε και πρόσθεσε:
«Οποιαδήποτε εξωτερική
επέμβαση στη Λευκορωσία
(...) θα μπορούσε να οδηγήσει
στη διεθνοποίηση αυτού του
θέματος. Και «το χειρότερο
είναι η ρωσική επέμβαση»,
τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος λίγα
24ωρα αφότου ο Βλαντίμιρ
Πούτιν δήλωνε έτοιμος (την
Πέμπτη) να αναπτύξει δυνάμεις
στη γειτονική χώρα της Ρωσίας
εφόσον η κατάσταση ξεφύγει
από κάθε έλεγχο.
Μαζί με τη Γερμανίδα
καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ,
«δεν θέλουμε να έχουμε την
επανάληψη αυτού που συνέβη
στην Ουκρανία», επέμεινε ο
Μακρόν.
Για τον αρχηγό του γαλλικού
κράτους, οποιαδήποτε
ξένη επέμβαση «θα ήταν
ανεπιθύμητη». «Η βούλησή μας
είναι να μετάσχει η Ρωσία σε
έναν διάλογο για τη Λευκορωσία
και να μας βοηθήσει να
πείσουμε τον πρόεδρο
Λουκασένκο για την ανάγκη να
δεχτεί μια διαμεσολάβηση του
Οργανισμού για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ)», πρόσθεσε.
«Αυτό που ο πρόεδρος Πούτιν
ήταν σε θέση να πει στην
καγκελάριο Μέρκελ και σε
εμένα, είναι ότι ο ίδιος είναι
υπέρ μιας διαμεσολάβησης του
ΟΑΣΕ αλλά όχι ο πρόεδρος
Λουκασένκο.
Συνεπώς, ο πρόεδρος Πούτιν
έχει πολλή δουλειά να κάνει για
να μας βοηθήσει προς αυτή την
κατεύθυνση», κατέληξε
ο Μακρόν.
-Με πληροφορίες από Reuters,
AFP, Αθηναϊκό - Μακεδονικό
Πρακτορείο.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο –όπου κυριαρχεί
η τουρκική προκλητικότητα– έχουν θορυβήσει ακόμα και τον Πάπα
Φραγκίσκο.

Φωτ. REUTERS
Η ελληνοτουρκική
αντιπαράθεση συνιστά μια από
τις σοβαρότερες κρίσεις στην
ιστορία του ΝΑΤΟ, σχολιάζει
διπλωμάτης στη γαλλική
εφημερίδα Le Monde.
Σε ρεπορτάζ με τίτλο «Οι
τουρκικές προκλήσεις στη
Μεσόγειο φέρνουν ένα ανίκανο
ΝΑΤΟ σε δύσκολη θέση», η
έγκυρη παρισινή εφημερίδα
σχολιάζει ότι η στάση του
Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και οι προκλήσεις
της Αγκυρας ανησυχούν τις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Ωστόσο, παρότι «πρόκειται
για μία από τις πλέον σοβαρές
κρίσεις» στην ιστορία του
Βορειοατλαντικού Συμφώνου,
σύμφωνα με τη διπλωματική
πηγή που επικαλείται η
εφημερίδα, η έδρα του ΝΑΤΟ
εξακολουθεί να ενημερώνει
επισήμως ότι η μεγάλη ένταση
μεταξύ της Τουρκίας και της
Ελλάδας στη Μεσόγειο μπορεί
ακόμη να ξεπεραστεί.
Η εφημερίδα ασκεί κριτική
στην τακτική του ΝΑΤΟ και
επικρίνει τον εφησυχασμό του
έναντι μιας Τουρκίας που αν
και δεν έχει εναλλακτική από
το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο,
ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι
της Ρωσίας που επιθυμεί την
αποσταθεροποίηση του δυτικού
στρατοπέδου, όπως αναφέρει.
Πηγή: Η Καθημερινή

«Παρακολουθώ με ανησυχία τις εντάσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο και απευθύνω έκκληση για εποικοδομητικό διάλογο και
σεβασμό του διεθνούς δικαίου για την επίλυση των διενέξεων που
απειλούν την ειρήνη των ανθρώπων σε αυτή την περιοχή», ανέφερε
συγκεκριμένα ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Πηγή:efsyn.gr

Ρωσικό ΥΠΕΞ: Δεν προσπαθούμε
να επωφεληθούμε από συνοριακές
διαμάχες στην Ανατολική
Μεσόγειο
03.09.2020
Σε απόρριψη των ισχυρισμών οτι η Ρωσία στηρίζει την τουρκική
προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, προχώρησε η το
απόγευμα της Πέμπτης η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία
Ζαχάροβα.
«Δεν αναζητούμε να επωφεληθούμε από διασυνοριακές διαφωνίες.
Η προσέγγιση αυτή ισχύει και στην Ανατολική Μεσόγειο, μία
εκρηκτική περιοχή. Η Ρωσία υπερασπίζεται την επίλυση των
διαφωνιών μόνο μέσω του πολιτικού διαλόγου», σημείωσε.
Η κ. Ζαχάροβα, χαρακτήρισε επίσης προκλητικούς τους
ισχυρισμούς ότι οι «επιθετικές» ενέργειες της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο, οφείλονται στη στήριξη της Μόσχας.
Στην ίδια ενημέρωση η κ. Ζαχάροβα ανέφερε «τέτοιους
συλλογισμούς μπορώ να τους χαρακτηρίσω παρά μόνο
προκλητικούς».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως η Ρωσία δεν αναζητά οφέλη μέσα από
διακρατικές διαμάχες, προβλήματα, συγκρούσεις, κάτι που «ισχύει
πλήρως για μια τόσο ευαίσθητη και εκρηκτική περιοχή όπως η
Ανατολική Μεσόγειος».
«Δεν ωθούμε κανέναν σε επιθετικές ενέργειες. Η συνεργασία μας,
ιδίως με την Τουρκία, δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών»
ξεκαθάρισε.
Πηγή:Η Καθημερινή
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COVID-19 Compliance: One- Η οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας / Τουρκίας
in-five Canadians making little to no effort to stop coronavirus spread
August 21, 2020

Του Βασίλη Μούτσογλου Πρέσβη ε.τ., Συγγραφέα – Μέλους ΙΗΑ

‘Cynical Spreaders’ disregard most safety precautions, view public health officials negatively
August 17, 2020
Canadians enter their sixth month of the COVID-19 pandemic
with the lived experience of the spring and summer behind them,
and the uncertainty of flu season, fall weather, and back to school
looming ahead.
Against this backdrop, messages aimed at reducing community
spread of the coronavirus are being followed as scrupulously
as ever by some and falling almost entirely on the deaf ears of
others.
Analysis of the latest public opinion data from the non-profit Angus Reid Institute places Canadians into three broad categories in
a measure of their behaviors and mindset, known as the COVID
Compliance Index.
The Infection Fighters follow virus suppression behaviours
carefully and comprise nearly half the population (47%). The
Inconsistent represent just over one-third of Canadians (36%)
and take a more half-in, half-out approach to flattening the curve.
The remaining one-in-five (18%) are Cynical Spreaders who
have expanded their social circles, don’t physically distance and
are ambivalent towards hand washing and mask wearing. This
last group also professes a clear dislike for the way public health
officials and political leaders have handled the pandemic.
More Key Findings:
•
Age is among the most significant factors in the
COVID-19 Compliance Index. The younger Canadians are the
less likely they are to follow recommended protocols.
•
Political affiliation is also correlated with a person’s
categorization in the Index. Past CPC voters are four-times more
likely to be Cynical Spreaders than those who voted for the Liberal Party or New Democratic Party in 2019.
•
More than nine-in-ten Infection Fighters are regularly wearing a mask when in contact with non-family members
indoors. This drops to 63 per cent among the Inconsistent and just
15 per cent among the Cynical Spreaders.
•
Of 10 different COVID-19 spreading behaviours (not
washing hands, not social distancing, not wearing a mask, etc.)
Infection Fighters are engaged in either one or zero. Three-quarters of Cynical Spreaders are engaged in five or more of these
activities.
www.angusreid.org/covid

ΠOIHMA
ΤΣΙΓΑΡΟ
Θέλω να ανάψω ένα τσιγάρο
και να καεί όπως εγώ.
Να μπερδευτώ και να μην βλέπω
από την ζάλη , τον καπνό.
Πίνω νερό δεν ξεδιψάω.
Βαδίζω κι όλο είμαι εδώ.
Κόβω και σπάω αλυσίδες
να φύγω όμως δεν μπορώ.
Θέλω να ανάψω ένα τσιγάρο.
Κοντά μου κάθισε και συ.
Μην μου μιλάς , μην με κοιτάζεις.
Άκουσε μόνο τη σιωπή.
Φύλλο το φύλλο θα μετρήσω.
Άστρο με άστρο θα κοιτώ.
Και κάθε ευχή από τα χείλη
Θέλω για πάντα να γευτώ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ
Christina Strada

Από την δεκαετία του 1970, η Τουρκία πρόβαλε διεκδικήσεις επί του Αιγαίου. Το 1923, η Συνθήκη της Λοζάνης με
το Άρθρο 12 απέδωσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στην Ελλάδα. Η Ίμβρος, Τένεδος και το Λαγόνησι kαθώς
και όλα τα νησιά που βρίσκονται εγγύτερα των 3 ν. μ από τις ακτές της Ανατολίας, δόθηκαν στην Τουρκία.
Τα Δωδεκάνησα ανήκαν στην Ιταλία και αποδόθηκαν στην Ελλάδα αργότερα, με την Συνθήκη των Παρισίων
(1947). Δηλαδή το σύνορο στο Αιγαίο τέθηκε σε απόσταση 3 ν. μ. από τις ακτές της Τουρκίας, η οποία έλαβε
το σύνολο της Ανατολίας από όπου εκδιώχθηκαν όλοι οι Έλληνες, ενώ στην Ελλάδα αφέθηκε ο γεωγραφικός χώρος
δυτικά του συνόρου αυτού. Υπό αυτήν την οπτική γωνία δεν είναι τα νησιά κοντά στις τουρκικές ακτές αλλά οι
τουρκικές ακτές κοντά στα Ελληνικά νησιά.
Η Ελλάδα από το 1961 είχε δώσει άδειες εξερεύνησης στη θεωρούμενη ως ελληνική Υφαλοκρηπίδα, χωρίς να
προκληθούν τότε αντιδράσεις. Η έναρξη της γενικότερης κρίσης στο Αιγαίο τοποθετείται την 1η Νοεμβρίου 1973,
με τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Τουρκικής κυβερνήσεως, ενός χάρτη, ο οποίος έδειχνε τμήματα
της Υφαλοκρηπίδας του βορειοανατολικού Αιγαίου που παραχωρούντο στην Τουρκική εταιρεία Πετρελαίου,
προς εκμετάλλευση. Η Τουρκική Κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι η Υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου
δεν είχε οριοθετηθεί, ούτε ότι τα νησιά, σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης του 1958 είχαν δικαιώματα στην
Υφαλοκρηπίδα. Η κρίση που προκλήθηκε και η οποία πλησίασε τα όρια θερμής σύγκρουσης, διευθετήθηκε με
την Απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 25 Αυγούστου 1976 με την οποία κλήθηκαν τα δύο κράτη να
μειώσουν την ένταση στις μεταξύ τους σχέσεις και να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση
της Υφαλοκρηπίδας.
Μετά την κρίση αυτή, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια διαδικαστική συμφωνία, το Πρακτικό της Βέρνης (11
Νοεμβρίου 1976). Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου που συντάχθηκε, τα δύο μέρη ανέλαβαν
την υποχρέωση να απόσχουν από κάθε πρωτοβουλία ή πράξη, σχετική με την Υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, που
θα μπορούσε να παρενοχλήσει τις διαπραγματεύσεις. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα στερήθηκε του δικαιώματος
να πραγματοποιεί έρευνες στο Αιγαίο ακόμη και εγγύς των ακτών της. Παρόλο που η Ελλάδα κήρυξε αργότερα
το Πρωτόκολλο ανενεργό, ήταν φανερό ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο θα προκαλούσε σύγκρουση, όπως
κινδύνευσε να γίνει τον Μάρτιο 1987. Με την επιστολή του της 8 Απριλίου 1987, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας
συμφώνησε με την τουρκική πρόταση, όπως οι δύο χώρες περιορίσουν τις έρευνες τους εντός των χωρικών τους
υδάτων. Εκτιμώντας ότι το Πρωτόκολλο την εξυπηρετεί, η Τουρκία δεν προέβη έκτοτε σε έμπρακτη αμφισβήτηση
της Υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο αλλά στη Μεσόγειο.
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης (United Nations Convention on the Law of theSea,
UNCLOS) τέθηκε προς υπογραφή την 10 Δεκεμβρίου 1982 και κατέστη ενεργή στις 16 Νοεμβρίου 1994 με
την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης 60 κρατών. Λόγω πλέον της υπογραφής και επικύρωσης της Σύμβασης
από μεγάλο αριθμό κρατών και της εφαρμογής της για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρείται ότι έχει καταστεί
Εθιμικό Δίκαιο και επομένως, το γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί από την Τουρκία, δεν την απαλλάσσει από την
υποχρέωση να την σέβεται.
Η UNCLOS μεταξύ άλλων προβλέπει χωρικά ύδατα (Αιγιαλίτιδα Ζώνη) 12 ν.μ.
Η Τουρκία ήδη με μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών I. Caglayangil από τις 24 Οκτωβρίου 1979, αναγόρευσε
την άσκηση αυτού του διεθνώς παραδεκτού ελληνικού δικαιώματος, σε αιτία πολέμου ενώ και η Τουρκική
Εθνοσυνέλευση, στις 8 Ιουνίου 1995, κήρυξε ως casus belli (αιτία πολέμου) την ενδεχόμενη επέκταση των
ελληνικών χωρικών υδάτων. Κατά την συζήτηση της UNCLOS στο Montego Bay η Τουρκία είχε προβάλει σφοδρές
αντιρρήσεις για το εύρος των 12 ν.μ., χωρίς να εισακουσθεί. Η Ελλάδα θεωρεί ότι η επέκταση των χωρικών της
υδάτων είναι κυριαρχικό της δικαίωμα και δεν το θέτει υπό διαπραγμάτευση.
Εντός των χωρικών υδάτων, το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχία και το μόνο δικαίωμα που έχουν τα άλλα κράτη
είναι αυτό της αβλαβούς διέλευσης – της διέλευσης υπό προϋποθέσεις. Αντιθέτως στην Υφαλοκρηπίδα και
την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, ΑΟΖ (η στήλη ύδατος πάνω από την Υφαλοκρηπίδα), υπάρχουν απλώς
κυριαρχικά δικαιώματα που σχετίζονται με την οικονομική εκμετάλλευση. Σε αντίθεση με την Υφαλοκρηπίδα, όπου
το δικαίωμα των κρατών υφίσταται εξαρχής, για την ΑΟΖ απαιτείται κήρυξη, ενέργεια στην οποία δεν προχώρησε
η Ελλάδα. Σημειώνεται ότι τα κράτη που δεν έχουν πρόσβαση σε θάλασσα (Άρθρο 69) ή τα κράτη που γεωγραφικά
είναι σε μειονεκτική θέση (Άρθρο 70) έχουν επίσης κάποια δικαιώματα στην εκμετάλλευση «προσήκοντος μέρους
του πλεονάσματος των ζώντων πόρων» των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παράκτιων κρατών της ιδίας
περιοχής.
Σύμφωνα με την UNCLOS, Άρθρο 121, τα νησιά που μπορούν να συντηρήσουν ζωή έχουν τα ίδια δικαιώματα σε
Υφαλοκρηπίδα – Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με τις ηπειρωτικές ακτές. Η Σύμβαση δεν προβλέπει βαθμούς
επήρειας, τα νησιά είτε έχουν πλήρη είτε δεν έχουν καθόλου Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, ανάλογα με το αν μπορούν
ή όχι να συντηρήσουν ζωή (sustain human habitation or economic life of their own). Αυτό είναι το μοναδικό
κριτήριο, ανεξαρτήτως του μεγέθους των νησιών.
Πάντως σύμφωνα και με την UNCLOS, η εκμετάλλευση των πόρων της Υφαλοκρηπίδας προϋποθέτει οριοθέτηση
της, είτε μονομερώς εκ μέρους του κράτους σε περίπτωση ανοικτής θάλασσας είτε με συμφωνία των δυο μερών
εφόσον οι δυο ακτές κείνται η μια απέναντι από την άλλη (σε απόσταση λιγότερη των 400 ν. μ) ή δίπλα από
την άλλη. Η συμφωνία αυτή αποτελεί Διεθνές Δίκαιο το οποίο δεσμεύει όμως, μόνο τα συμβαλλόμενα κράτη
(Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθηκών, Άρθρο 34) και όσες τρίτες χώρες συμφωνήσουν εγγράφως ότι δεσμεύονται
(Άρθρο 35).
Σε περίπτωση που τα δυο κράτη δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, μπορούν να παραπέμψουν τη
διαφορά στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα μονομερούς προσφυγής της Ελλάδας – η Τουρκία
δεν έχει συμφωνήσει στην δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται μια διμερής
προσυνεννόηση και συντάσσεται ένα συνυποσχετικό για την παραπομπή του θέματος στο Δικαστήριο. Σύμφωνα
με το Άρθρο 38.2 του καταστατικού του, το Δικαστήριο μπορεί «να κρίνει μια υπόθεση ex aequo et bono (equity- ευθυδικία), αν οι διάδικοι συμφωνούν σε αυτό». Εφόσον λοιπόν υπάρχει συμφωνία των διαδίκων στο
συνυποσχετικό, το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίζει περί μειωμένης επήρειας των νησιών.
Επομένως, αναφορικά με την Τουρκία, ενδεχόμενη παραπομπή του θέματος στο ΔΔ, μπορεί να συνεπάγεται και την
αποδοχή της ρήτρας της equity, που είναι όρος sine qua non για την Τουρκία, αλλά ίσως επιζήμιος για την Ελλάδα.
Το ζήτημα αυτό είχε εμποδίσει μια προηγούμενη προσπάθεια προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο το 1974. Εφόσον
γίνεται αποδεκτή η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, οι δυο χώρες, κατά την σύνταξη του συνυποσχετικού, θα
πρέπει να βρουν τρόπους για την αποφυγή δημιουργίας μιας κατάστασης όπου η Τουρκία δεν θα συμφωνούσε σε
προσφυγή στο δικαστήριο χωρίς την ρήτρα της ευθυδικίας και η Ελλάδα θα διαφωνούσε σε αυτό.

Τέλος, δεδομένου ότι το Αιγαίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ημίκλειστη θάλασσα υπό την έννοια του άρθρου 122
της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα συνορεύοντα κράτη θα πρέπει να συνεργάζονται κατά την άσκηση
των δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από την εν λόγω Σύμβαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123
της ίδιας σύμβασης. Επομένως, όλες οι πλευρές θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η μόνη νόμιμη και επομένως βιώσιμη
λύση είναι η ειρηνική οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας, είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω του Διεθνούς
Δικαστηρίου.
Η Τουρκία προβάλλοντας ότι τα νησιά δεν έχουν δική τους Υφαλοκρηπίδα στοχεύει να περιβάλει τα Ελληνικά νησιά
του ανατολικού Αιγαίου εντός της Υφαλοκρηπίδας της Ανατολίας (πολιτική Γαλάζιας Πατρίδας) με απώτερο στόχο
την δημιουργία ειδικού καθεστώτος. Έχει σχετική «εμπειρία» αφού κατάφερε να αποτινάξει το ειδικό καθεστώς
που είχε προβλεφθεί για την Ίμβρο και Τένεδο και να εκδιώξει τον αποκλειστικά ελληνικό πληθυσμό των νησιών
αυτών εκτουρκίζοντας τα. Η Τουρκία δεν είναι χώρα δικαίου αλλά ισχύος – το μόνο που σέβεται είναι η ισχύς. Εάν
δεν γνώριζε ότι η Ελλάδα θα αντέτασσε την στρατιωτική της ισχύ, η οποία αν και μικρότερη θα μπορούσε να της
προξενήσει ανυπολόγιστες ζημίες, δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η Τουρκία θα προχωρούσε
δυναμικά στα σχέδια της. Και τα σχέδια της προβλέπουν επέκταση προς Δυσμάς. Οι δυσχέρειες στην οικονομία
της δεν αποτελούν εμπόδιο, θεωρούνται κάτι προσωρινό ενώ τα εδαφικά – κυριαρχικά κέρδη, μόνιμα.
Η Ελλάδα δεν αρνείται την ύπαρξη δικαιωμάτων της Τουρκίας επί των θαλασσών που την περιβάλλουν – όσα
δικαιούται. Δεν πρόκειται όμως να ενδώσει στις απαιτήσεις της βάσει του ισχυρισμού περί υπεροπλίας της.
Η αποφασιστική στάση της Ελλάδας και ο σεβασμός της προς το Διεθνές Δίκαιο μαζί και με την ηθική
συμπαράσταση των συμμάχων της αποτελεί την μοναδική αποτρεπτική δύναμη έναντι μια αναθεωρητικής Τουρκίας.

“Σεπτεμβριανά”: Η 65η μαύρη επέτειος για τους Έλληνες της Πόλης
Εκδήλωση μνήμης της «Ένωσις Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Β.Ε.» για
την 65η επέτειο των γεγονότων κατά του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης
της 6ης – 7ης Σεπτεμβρίου 1955 με ομιλητή τον Νικόλαο Ουζούνογλου, Ομότιμο
καθηγητή του Εθνικού Μέτσόβιου Πολυτεχνείου & Πρόεδρο της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.
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Οι αιτίες και η αφορμή για τα “Σεπτεμβριανά”. Φόνοι, βιασμοί, λεηλασίες και
ληστείες σε βάρος των Ελλήνων της Πόλης. Ποιοι οργάνωσαν τα “Σεπτεμβριανά”.
Με τον όρο «Σεπτεμβριανά»
εννοούμε το πογκρόμ που
εξαπέλυσε ο τουρκικός
όχλος, υπό την καθοδήγηση
της κυβέρνησης Μεντερές,
εναντίον της πολυπληθούς
και ευημερούσας
ελληνικής κοινότητας της
Κωνσταντινούπολης στις 6 και 7
Σεπτεμβρίου 1955. Αποτέλεσμα,
οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν
εκείνη την περίοδο στην Πόλη
να συρρικνωθούν σταδιακά και
σήμερα μόλις και μετά βίας να
ξεπερνούν τις 2.000.
Το 1955 τη γειτονική μας χώρα
κυβερνούσε ο Αντνάν Μεντερές
-ένας «πρώιμος Ερντογάν»- και το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Μεντερές έπαιζε αρκετά το μουσουλμανικό
χαρτί, προκαλώντας εκνευρισμό στο κεμαλικό κατεστημένο της χώρας. Το αποδεικνύουν και τα χιλιάδες
τζαμιά που κτίστηκαν επί πρωθυπουργίας του.
Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν ήταν ανθηρή, ενώ ο εθνικιστικός πυρετός ανέβαινε, καθώς
οι Ελληνοκύπριοι διεκδικούσαν την ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ήταν μια καλή αφορμή για
τους τούρκους ηγέτες να αποσπάσουν την κοινή γνώμη από τα προβλήματά της, στρέφοντάς την κατά
της ελληνικής μειονότητας που ευημερούσε. Στις 28 Αυγούστου 1955 ο Μεντερές ισχυρίστηκε δημόσια
ότι οι Ελληνοκύπριοι σχεδίαζαν σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων.
Η αφορμή για το Πογκρόμ κατά του Ελληνισμού της Πόλης δόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, με την
έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Τουρκικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης, που στεγαζόταν
και στεγάζεται και σήμερα στο σπίτι, όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγχρονου
τουρκικού κράτους. Ως δράστης συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές ο Οκτάι Εγκίν, ένας μουσουλμάνος
σπουδαστής από την Κομοτηνή, που αργότερα περιεβλήθη το φωτοστέφανο του ήρωα. Τιμήθηκε
στην Τουρκία και διορίστηκε κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια αργότερα σε μία συνέντευξή του στην
«Ελευθεροτυπία» αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν και θεώρησε τον εαυτό του θύμα των
ελληνικών αρχών.
Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημίες στις τζαμαρίες
του κτιρίου, αλλά οι τουρκικές εφημερίδες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, μεγαλοποιώντας και
διαστρεβλώνοντάς το, κατόπιν κυβερνητικών οδηγιών. Πρωτοσέλιδοι τίτλοι, όπως «Έλληνες
τρομοκράτες κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι του Ατατούρκ» της «Ισταμπούλ Εξπρές» και δημοσίευση
μιας σειράς από παραποιημένες φωτογραφίες του συμβάντος, προκάλεσαν «αυθόρμητες» διαδηλώσεις
στην Πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας μέρας.
Στις 5 το απόγευμα, το
μαινόμενο πλήθος των 50.000
ατόμων στράφηκε κατά των
ελληνικών περιουσιών στη
συνοικία Πέραν. Οι λεηλασίες
κράτησαν μέχρι τις πρωινές
ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου, όταν
επενέβη ο Στρατός, καθώς η
κατάσταση κινδύνευε να τεθεί
εκτός ελέγχου. Μέχρι τότε,
οι αρχές παρέμειναν απαθείς,
όταν δεν διευκόλυναν τους
πλιατσικολόγους στο έργο. Ο
μηχανισμός του Δημοκρατικού
Κόμματος, που ήλεγχε τα
συνδικάτα, έπαιξε καταλυτικό
ρόλο στα έκτροπα.
Μεγάλος αριθμός διαδηλωτών
μεταφέρθηκε από τη Δυτική
Μικρά Ασία δωρεάν, αντί
αμοιβής 6 δολαρίων, που
ουδέποτε τους δόθηκε. 4.000 ταξί τους μετέφεραν στον χώρο των ταραχών, ενώ φορτηγά του Δήμου
της Κωνσταντινούπολης είχαν αναπτυχθεί σε επίκαιρα σημεία της Πόλης, φορτωμένα με τσεκούρια,
φτυάρια, ρόπαλα, αξίνες, σφυριά, σιδερένιους λοστούς και μπιτόνια βενζίνης, απαραίτητα σύνεργα για
τον όχλο των επιδρομέων, που επέπεσε επί των ελληνικών καταστημάτων με τα συνθήματα «Θάνατος
στους γκιαούρηδες», «Σπάστε, γκρεμίστε, είναι γκιαούρης», «Σφάξτε του έλληνες προδότες», «Κάτω η
Ευρώπη» και «Εμπρός να βαδίσουμε κατά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης». Την οργή του όχλου δεν
γλύτωσαν και κάποια καταστήματα αρμενικής και εβραϊκής ιδιοκτησίας.
Άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν και σύμφωνα με τη μαρτυρία του γνωστού τούρκου συγγραφέα Αζίζ
Νεσίν, πολλοί ιερείς εξαναγκάστηκαν να υποστούν περιτομή, με θύμα ένα αρμένιο παπά. 16 Έλληνες
έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν.
Έκτροπα κατά των Ελλήνων δεν έγιναν μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στη Σμύρνη. Το
πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου τούρκοι εθνικιστές έκαψαν το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της
Σμύρνης. Στη συνέχεια, κατέστρεψαν το νεόκτιστο εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής, ενώ λεηλάτησαν
σπίτια Ελλήνων στρατιωτικών, που υπηρετούσαν στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ.
Ο πρωθυπουργός Μεντερές σε δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι το πογκρόμ κατά των Ελλήνων ήταν έργο
των κομμουνιστών. Ένας ισχυρισμός που κατέπεσε αυτοστιγμεί και από τις αναφορές
των ξένων πρεσβειών στην Άγκυρα προς τις κυβερνήσεις τους, που επισήμαιναν τις μεγάλες ευθύνες
των τουρκικών αρχών.
Η κυβέρνηση Παπάγου προσπάθησε να διεθνοποιήσει το θέμα, αλλά χωρίς σημαντικά αποτελέσματα.
Αμερικανοί και Βρετανοί δεν ήταν διατεθειμένοι να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία, πολύτιμο σύμμαχό
τους κατά τη διάρκεια του «Ψυχρού Πολέμου». Οι νατοϊκοί σύμμαχοί μας είπαν ξεκάθαρα να ξεχάσουμε
το συμβάν. Μόνο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών από τους διεθνείς οργανισμούς απαίτησε από
την Τουρκία εξηγήσεις για την καταστροφή του 90% των ορθόδοξων ναών στην Κωνσταντινούπολη.
Πάντως, τον Αύγουστο του 1995 η αμερικανική Γερουσία με απόφασή της κάλεσε τον Πρόεδρο Κλίντον
να ανακηρύξει την 6η Σεπτεμβρίου Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Πογκρόμ.
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Σύμβουλος Ερντογάν
σε παραλήρημα: Θα
πλήξουμε το Charles
De Gaulle και θα
πυροβολήσω Έλληνα
πιλότο στο μέτωπο
(video)

07/09/2020
Ο Mesut Hakki Casin, όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος,
Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, «συμβουλεύει τον Πρόεδρο της Τουρκίας
Ερντογάν για θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής».
Ο Casin σε συνέντευξή του στην τουρκική κρατική τηλεόραση
υποστήριξε ότι η Τουρκία θα πλήξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο
Charles De Gaulle (!) θα ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ελλάδας
(!!) και δηλώνει διατεθιμένος να σκοτώσει ο ίδιος Έλληνα πιλότο
(!!!).
Δείτε το παραλήρημα του συμβούλου του Ερντογάν όπως το
ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Αμπντουλάχ
Μποζκούρτ:
«Η Ελλάδα χωρίς να έχει βρει φυσικό αέριο και ενώ η ίδια δεν
διαθέτει αεροπλανοφόρο, στέλνει εδώ το γαλλικό αεροπλανοφόρο
ενάντια στην Τουρκία. Επιτίθεται εναντίον μας με το άλογο ενός
άλλου. Αυτό το άλογο θα το πυροβολήσουμε.
Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον η Τουρκία όπως είπε λίγο πριν ο φίλος μας, δεν είναι ένα
κράτος χωρίς φωνή. Ο αγαπητός μας πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε
πως ούτε «μασάμε» το δικαίωμα κάποιου άλλου, ούτε αφήνουμε
να φάνε το δικό μας δικαίωμα. Αν υπάρχει κάποιος έξω που θα
παραβιάσει τα δικαιώματά μας το τουρκικό έθνος θα του σκίσει το
συκώτι».
Και ο Σύμβουλος του Ερντογάν, Mesut Hakki Casin συνέχισε
λέγοντας: «Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ο στρατός, ο όγδοος στρατός
του κόσμου. Ο τρίτος στο ΝΑΤΟ. Ποιος τολμάει να μας «πουλήσει
τσαμπουκά» στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο; Θέλει πραγματικά η
Ελλάδα να γευτεί τη γροθιά μας;
Οι Έλληνες ακόμη δεν το κατάλαβαν αυτό. Κοιτάξτε, η 9η
Σεπτεμβρίου (επέτειος στην οποία οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν
τη Σμύρνη από τις ελληνικές το 1922) φτάνει. Εσείς στην διαφυγή
σας σκοτώνατε ο ένας τον άλλον, τρέχοντας προς τη θάλασσα τότε.
Ε μα φτάνει πια. Φτάνει !»
«Οι πιλότοι μας σύντομα θα καταρρίψουν πέντε ή έξι από τα
ελληνικά αεροσκάφη και θα μπούμε σε ένα πόλεμο. Δεν μπορεί με
κανένα τρόπο αυτό το έθνος να υφίσταται τόση πίεση.
Η Τουρκία δεν είναι ένα έθνος το οποίο πρέπει να το δοκιμάζεις.
Οι ξιφολόγχες των Τούρκων στρατιωτών είναι στη θέση τους και
έτοιμες. Όταν τελείωσαν (σε προηγούμενους πολέμους) οι σφαίρες
μας, εξολοθρεύσαμε τους εχθρούς μας με τις ξιφολόγχες. Άντε
λοιπόν, σας περιμένουμε. Δείτε εγώ είμαι καθηγητής στις Ένοπλες
Δυνάμεις. Και αν υπάρχει κάποιος Έλληνας πιλότος ο οποίος μπορεί
να μας χτυπήσει, εγώ αυτόν τον πιλότο θα τον πυροβολήσω στο
μέσο του κεφαλιού του».

18

Μάσκα: Οι επιστήμονες καταρρίπτουν τις ψευδείς πληροφορίες

Λαχανικά για γερή καρδιά
28/08/2020

07/09/2020
Υπερβολικά πορώδεις για
να συγκρατήσουν τον ιό ή
αντίθετα ύποπτες ότι πιθανόν να
προκαλέσουν ασφυξία σ’ αυτόν
που τις φοράει...
Οι θεωρίες αυτές χρησιμεύουν
συχνά ως επιχειρήματα μέσα
στις διαδηλώσεις «εναντίον της
μάσκας» οι οποίες στρέφονται
εναντίον των μέτρων για τη
μάχη κατά της πανδημίας,
ιδιαίτερα στην Ευρώπη, την ώρα
που υπάρχουν τόσες ψευδείς
πληροφορίες που αποδομούνται
τους τελευταίους μήνες από
πολυάριθμους επιστήμονες σ’
ολόκληρο τον κόσμο.

Έλλειψη οξυγόνου και υπερβολικό CO2: ΛΑΘΟΣ
Η λανθασμένη ιδέα ότι υπάρχει κίνδυνος «υποξίας» --όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου σε επικίνδυνο
βαθμό-- ο οποίος προκαλείται από τις μάσκες είναι μία από τις πιο διαδεδομένες. Ορισμένοι έχουν
αναρτήσει μάλιστα δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες ισχυρίζονται ότι οι
μάσκες μπορούν ακόμη και να σκοτώσουν.

Η μάσκα δεν προκαλεί ανεπάρκεια οξυγόνου, εξήγησαν ωστόσο
πολυάριθμοι γιατροί στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Η μάσκα δεν είναι κλειστό κύκλωμα, αφήνει το οξυγόνο να περνάει», υπογραμμίζει για παράδειγμα
ο καθηγητής Ιβ Κοπιετέ, γιατρός επιδημιολόγος και καθηγητής δημόσιας υγείας στο Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB).
Μπορεί αντιθέτως να υπάρξει «μια αίσθηση δυσφορίας η οποία προκαλεί μια εντύπωση ασφυξίας,
όμως αυτό είναι ψυχολογικό. Στην περίπτωση ενός υγιούς ανθρώπους, η μάσκα δεν εμποδίζει στο
παραμικρό κάποιον να κάνει τις καθημερινές δραστηριότητές του φυσιολογικά», προσθέτει.
Η εξίσου εσφαλμένη ιδέα ότι με τη μάσκα διατρέχουμε κίνδυνο επειδή αναπνέουμε το CO2 που οι
ίδιοι εκπνέουμε είναι επίσης πολύ δημοφιλής. Όμως όπως είδαμε η μάσκα δεν κλείνει ερμητικά και
αφήνει να κυκλοφορεί ο αέρας.
«Μια μάσκα δεν είναι ένα κλειστό κύκλωμα. Σχεδόν όλος ο αέρας που εκπνέεται διαφεύγει από
τη μάσκα συνεπώς δεν αναπνέετε το δικό σας CO2», εξηγεί έτσι ο Σέιν Σαμπέρα, διευθυντής του
προγράμματος για τα πνευμονικά νοσήματα του δημόσιου νοσοκομείου του Τορόντο (Καναδάς).

«Φωλιές» για βακτήρια, μύκητες, μούχλα...: ΛΑΘΟΣ
«Οι σοβαρές μυκητιασικές λοιμώξεις (που συνδέονται με τους μύκητες) είναι σπάνιες», εξηγεί η
Φρανσουάζ Ντρομέ, υπεύθυνη της μονάδας Μοριακής Μυκητολογίας και του Εθνικού Κέντρου
Αναφοράς Διεισδυτικών Μυκητιάσεων του Ινστιτούτου Παστέρ. «Στις συνιστώμενες συνθήκες
χρήσης, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αναπτυχθούν μύκητες στο εσωτερικό μιας μάσκας»,
διαβεβαιώνει.
«Για να μουχλιάσει μια μάσκα, θα πρέπει να την αφήσεις, για παράδειγμα, υγρή μέσα σε ένα δωμάτιο
γεμάτο μούχλα ή μέσα σε κοπρόχωμα για εβδομάδες», προσθέτει υπενθυμίζοντας πως πρέπει να
αλλάζουμε μια μάσκα κάθε 4 ώρες.
Καθώς «οι άνθρωποι έχουν φυσιολογικά βακτήρια στο στόμα τους και στις ρινικές κοιλότητες»,
«όταν μιλάμε, αποβάλλουμε σταγονίδια σάλιου. Μπορεί να υπάρχουν εκεί μύκητες ή βακτήρια που
παραμένουν στη μάσκα», εξηγεί επίσης ο Ντάνιελ Πάουα, καθηγητής δημόσιας υγείας στο Εθνικό
Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού (UNAM).
Όμως «οι περισσότεροι από τους παράγοντες αυτούς δεν προκαλούν ασθένεια, επειδή είναι βακτήρια
τα οποία έχουμε μέσα στο στόμα», προσθέτει.

Αφήνουν τον ιό να περάσει: ΛΑΘΟΣ
Η θεωρία σύμφωνα με την οποία οι μάσκες αφήνουν τον ιό να περάσει είναι κι αυτή πολύ δημοφιλής
και συχνά λέγεται πως τα κενά στις μάσκες είναι μεγαλύτερα από τον ιό.
Από τη μια πλευρά, «το μέγεθος του ιικού σωματιδίου δεν έχει σημασία. Αυτό που μετράει είναι το
μέγεθος των σταγονιδίων που περιέχουν τον ιό», σταγονίδια που σε μεγάλο βαθμό φιλτράρονται από
τη μάσκα, εξηγεί ο δρ. Τζούλιαν Λίμποβιτς, καθηγητής μικροβιακής ανοσολογίας στο A&M University του Τέξας.
Από την άλλη πλευρά, η χειρουργική μάσκα δεν λειτουργεί σαν σουρωτήρι, αλλά σαν φίλτρο
σύμφωνα και με άλλες φυσικές αρχές (αδράνεια και ηλεκτροστατική έλξη...) ούτως ώστε να εμποδίζει
όσο το δυνατόν περισσότερα σταγονίδια, ακόμη και μικρά, να περάσουν, σύμφωνα με τον Ζαν-Μισέλ
Κουρτί, καθηγητή Φυσικής στη Σορβόννη και ερευνητή στο εργαστήριο Kastler Brossel.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υπουργείου Υγείας, οι μάσκες που πωλούνται στο ευρύ κοινό
πρέπει να φιλτράρουν τουλάχιστον το 70% των σωματιδίων - όλων των μεγεθών.
Και «οι μάσκες δεν είναι ανάγκη να είναι 100% αποτελεσματικές για να έχουν σημαντικό ρόλο στην
επιβράδυνση της επιδημίας», υπογραμμίζει ο ιολόγος Μπέντζαμιν Νόιμαν του A&M University του
Τέξας.
Ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) θεωρεί τη χρήση μάσκας αποτελεσματικό μέτρο για να
περιορισθεί η διάδοση του ιού, επιπλέον της φυσικής αποστασιοποίησης και του πλυσίματος των
χεριών. Είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό αν ένας πληθυσμός φοράει μαζικά μάσκες, διότι έτσι αυτοί
που τις φορούν προστατεύουν ο ένας τον άλλον.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Λαχανικά για γερή καρδιά. Τα λαχανικά που ωφελούν την καρδιά
κατέδειξε νέα μελέτη που βασίσθηκε στην παρατήρηση της ζωής
684 ηλικιωμένων γυναικών! Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο
περιοδικό «British Journal of Nutrition», έδειξε πως η καθημερινή
κατανάλωση σταυρανθών λαχανικών –όπως το μπρόκολο, το
λάχανο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών– μπορεί να
μειώσει την συσσώρευση ασβεστίου στα εσωτερικά τοιχώματα των
αρτηριών, επιτρέποντας την ομαλή κυκλοφορία του αίματος…

ΠΟY: Ο κόσμος πρέπει
να προετοιμαστεί
καλύτερα για
την επόμενη πανδημία
07/09/2020

Να προετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη πανδημία
και να επενδύσουν στη δημόσια υγεία κάλεσε τις χώρες ο
επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.
Από τον Δεκέμβριο του 2019, από τότε που
ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα κρούσματα κορωνοϊού
στην Κίνα, πάνω από 27,19 εκατομμύρια άνθρωποι
μολύνθηκαν από τον ιό, ενώ 888.326 έχουν χάσει τη ζωή
του από τη νόσο Covid-19, σύμφωνα με καταμέτρηση
του Reuters.
«Αυτή δεν θα είναι η τελευταία πανδημία», δήλωσε
ο Τέντρος σε ενημέρωση του Τύπου στη Γενεύη. «Η
Ιστoρία μας διδάσκει ότι οι επιδημίες και οι πανδημίες
είναι μέρος της ζωής. Αλλά όταν έρθει
η επόμενη πανδημία, ο κόσμος πρέπει να είναι έτοιμος,
περισσότερο έτοιμος από ό,τι ήταν αυτή τη φορά».
Συνομιλίες με την Ινδία για την ένταξή της στον
μηχανισμό «COVAX»
Παράλληλα στη Γενεύη υψηλόβαθμος αξιωματούχος
του ΠΟΥ δήλωσε σήμερα ότι ο διεθνής οργανισμός είναι
σε συνομιλίες με την Ινδία σε σχέση με την ένταξή της
στον μηχανισμό «COVAX», ο οποίος διευκολύνει την
αγορά, τη διανομή και την πρόσβαση σε εμβολιασμό με
ισότιμο τρόπο για όλους τους ανθρώπους σε ολόκληρο
τον κόσμο.
«Η Ινδία είναι σίγουρα επιλέξιμη, όπως όλες οι χώρες
του κόσμου, να αποτελέσει μέρος του μηχανισμού
COVAX και οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη σχετικά με
αυτό», δήλωσε ο Μπρους Έιλγουορντ σε ενημέρωση του
Τύπου. «Θα καλωσορίσουμε την ινδική συμμετοχή...
Η Ινδία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία (στα εμβόλια)».
Ο ΠΟΥ και η συμμαχία για το εμβόλιο GAVI ηγούνται
του μηχανισμού COVAX. Ωστόσο ορισμένες χώρες που
έχουν εξασφαλίσει τις προμήθειές τους μέσω διμερών
συμφωνιών, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, έχουν δηλώσει ότι
θα δεν μετέχουν στον μηχανισμό COVAX.
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Ο Γιάννης Πουλόπουλος εκτός
δισκογραφίας
Ακολουθούν δύο δίσκοι και ένας
τρίτος με μια συμμετοχή, στην
Polygram μεταξύ 1990-92. Για
ένα διάστημα 5 χρόνων μένει
οικειοθελώς εκτός δισκογραφίας
(φυσικά συνεχίζει τις εμφανίσεις
του σε μεγάλα κέντρα).
Συνεργασία πάλι με τη Λύρα και
αποχώρηση του τραγουδιστή από το
χώρο του τραγουδιού
Το 1997 ο Πουλόπουλος αρχίζει
μια καινούργια συνεργασία με τη
Λύρα, μετά από 22 χρόνια, με το
δίσκο “Του τραγουδιού το βλέμμα”,
σε μουσική Αντώνη Στεφανίδη.
Δίσκος που γνωρίζει αμέσως
μεγάλη επιτυχία. Στο δίσκο αυτό για
τους φανατικούς - και είναι πολλοί
- ακροατές του, υπάρχει και μια
μεγάλη έκπληξη.
Ο Γιάννης Πουλόπουλος “ξέθαψε”
δύο δικά του τραγούδια από τα
τέσσερα συνολικά που είπε σε
κινηματογραφικές ταινίες γύρω
στα 1972 - 1973 και ήταν άγνωστα,
αλλά και δεν είχαν μέχρι σήμερα
κυκλοφορήσει. Τα τραγούδια
αυτά το “Πάλι μεθυσμένος”
και το “Αφού μου έφυγες εσύ”,
ξανατραγουδάει στον καινούργιο
του δίσκο. Το 1998, κυκλοφορεί σε
cd η ζωντανή του εμφάνιση στην
Πύλη Αξιού –πρόκειται για την
μόνη του δισκογραφική δουλειά με
περιεχόμενο από εμφάνισή του-,
εμφάνιση η οποία γνώρισε μεγάλη
επιτυχία και αποτελεί και την
τελευταία του.

Πέθανε ο Γιάννης Πουλόπουλος

Το 1999 κυκλοφορεί ο δίσκος με
τίτλο «Στα Όνειρά Μου Περπατώ»,
με τον οποίο αποφασίζει να
απομακρυνθεί από τα μουσικά

δρώμενα. Σε ορισμένες συνεντεύξεις
της εποχής δηλώνει πως η νύχτα,
έτσι όπως έχει ευτελιστεί, δεν
είναι πια γι’ αυτόν και δηλώνει την
απομάκρυνση του από τις βραδινές
εμφανίσεις και, εν γένει, τα μουσικά
δρώμενα. Το 2005 κυκλοφορεί σε
περιορισμένες εκδόσεις ένας δίσκος
10 ιντσών, με τίτλο «ΤΑ ΧΡΥΣΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ» με 10
τραγούδια, ενώ στο διάστημα αυτό
οι επανεκδόσεις τραγουδιών, και
από τη Lyra και από τη Minos,
διαδέχονται η μία την άλλη. Σήμερα
τον βρίσκουμε να έχει αφοσιωθεί
στην οικογένεια του, μακριά από
τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ οι
χιλιάδες θαυμαστές και φίλοι του
συνεχίζουν ακόμα να ονειρεύονται
μέσα από τα τραγούδια του και τη
σπάνια φωνή του.
Aλλες πνευματικές και
καλλιτεχνικές δραστηριότητες
Ο Γιάννης Πουλόπουλος
κυκλοφόρησε δύο ποιητικές
συλλογές, με τίτλο Τετράδιο (1971)
και Ταξίδι στο κέντρο της νύχτας
(1983), στις οποίες βλέπουμε και
μια άλλη πτυχή του καλλιτέχνη, η
οποία φωτίζει δικά του άγνωστα
τοπία και κάποιες ουσιαστικές
πλευρές του σκεπτόμενου Γιάννη.
Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη
ζωγραφική και τη χαλκογραφία,
έχοντας αποκτήσει μερικές γνώσεις
από τον φίλο του, τραγουδιστή και
ζωγράφο, Σταύρο Πασπαράκη.
Έτσι, γεμάτος ταμπεραμέντο
και οξυδέρκεια, κατοχυρώνει
τις εμπειρίες του σε μια πλατιά
εκφραστική καλλιτεχνική γκάμα.
Πηγή skai.gr

(Συνέχεια από σελίδα 3)

ερμηνευτής”, χαρακτηρισμό που
αποδεικνύει και μια δημοσκόπηση
του 1970 σε περιοδικό της εποχής,
σχετική με τη δημοσιότητα και
απήχηση των τραγουδιστών, στην
οποία κατατάχθηκε πρώτος ανάμεσα
σε πολλά άλλα μεγάλα ονόματα.
Ενώ άλλες δισκογραφικές
εταιρείες προσπαθούν να τον
προσελκύσουν, ο Αλέκος Πατσιφάς
βρίσκει τρόπο να τον κρατήσει
στη Λύρα. Ξέροντας την επιθυμία
του τραγουδιστή να βρίσκεται
συνέχεια στο στούντιο, τον βάζει να
ηχογραφεί διαρκώς τραγούδια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την
περίοδο 1969–71 ο Γιάννης
Πουλόπουλος τραγουδά σε δέκα
μεγάλους δίσκους 33 στροφών
και σε αρκετούς μικρούς 45
στροφών. Όταν, σε συνέντευξή
του το 1987, ρωτήθηκε αν έχει
κάνει λάθη στην καριέρα του, θα
αναφέρει την έκδοση των δέκα
δίσκων που κυκλοφόρησαν μέσα
σε δύο χρόνια, υπογραμμίζοντας
όμως ότι περιέχουν μερικά από τα
“κλασσικά” (όπως τα χαρακτήρισε)
τραγούδια του.
Στους δέκα αυτούς δίσκους
υπάρχουν εξαίσια δείγματα της
φωνής του και υπέροχες ερμηνείες
τραγουδιών βασισμένων σε στίχους
ποιημάτων του Λόρκα και του
Νερούδα (Εμιλιάνο Ζαπάτα), του
Γιάννη Γλέζου, στην Ερωφίλη
του Νίκου Μαμαγκάκη, στη
“Γύφτισσα μέρα” του Γιώργου
Κοντογιώργου και στη “Μαρία”
του Νίκου Σκέμπρη (Λαβράνου)
και την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί
δίσκο με τον επιστήθιο φίλο
του τον Γιώργο Ζαμπέτα, το
“Μουσικόραμα”.
Κατά την περίοδο 1971-73,
συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη
Όμηρο Ευστρατιάδη, ντύνοντας
κάποιες ταινίες του με μουσική και
στίχο. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί
ότι αυτή την περίοδο δίνει 1
τραγούδι στην Ελένη Ανουσάκη
με τίτλο «Μη μου ζητάς» για τις
ανάγκες της ταινίας «Αδιέξοδο»
(1971), καθώς και 1 τραγούδι στην
Ελένη Ροδά και 2 στην Καίτη
Χωματά. Στις αρχές της δεκαετίας
του ‘70, καλεσμένος στην εκπομπή
του Νίκου Μαστοράκη, τραγουδά

το «It was a very
good year» του
Frank Sinatra,
ηχογράφηση
η οποία δεν
κυκλοφόρησε.
Λίγο πριν την
έκδοση αυτού
του δίσκου, μόλις
πρόλαβε την
σύλληψη από
τα όργανα της
χούντας, μιας
και το τραγούδι
των Γιώργου
Κατσαρού - Πυθαγόρα “Πάμε
για ύπνο Κατερίνα”, θεωρήθηκε
αντιστασιακό. Κατέφυγε τότε σε
χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Βέβαια
προϋπήρχε και ο δίσκος “Μίλα μου
για τη λευτεριά” των Μίμη Πλέσσα
- Λευτέρη Παπαδόπουλου, που όλα
τα τραγούδια - εκτός από ένα - είχαν
απαγορευτεί από το καθεστώς της
επταετίας.
Το 1973 τραγουδάει σε στίχους
Κώστα Βίρβου και μουσική
Μίμη Πλέσσα στο “Θάλασσα
πικροθάλασσα” και το 1975
ερμηνεύει τα “12 ρεμπέτικα”, ένα
είδος τραγουδιού που αποδεικνύει
πια πως ο Γιάννης Πουλόπουλος
είναι ένας τραγουδιστής μοναδικός,
που άνετα μπορεί να κινηθεί σε όλα
τα είδη του Ελληνικού τραγουδιού.
Αυτός ήταν και ο τελευταίος δίσκος
του στη Λύρα.
Μετά την αποχώρησή του από
τη Λύρα
Μετά την αποχώρησή του από τη
Λύρα, ηχογραφεί κάποιους δίσκους
στη Μίνως- οι οποίοι γίνονται
αμέσως χρυσοί- με ελαφρολαϊκά και
με διασκευασμένες ξένες επιτυχίες,
όπως το “Αγάπα με”.

Όλα αυτά τα χρόνια η Λύρα δεν
έπαψε να επανεκδίδει τραγούδια
που είχε πει, κυρίως τραγούδια
που είχαν κυκλοφορήσει σε
δίσκους 45 στροφών. Στο διάστημα
1977-89 συνεργάζεται και πάλι
με τον Μίμη Πλέσσα, τον Γιάννη
Σπανό, τον Γιώργο Κριμιζάκη, ενώ
το 1982 σε ένα δίσκο που έγινε
χρυσός, τραγούδησε με το δικό
του ξεχωριστό τρόπο τραγούδια
του “Νέου Κύματος” σε δεύτερη
εκτέλεση (πιάνο -επιμέλεια
ορχήστρας ο Γιάννης Σπανός). Στην
εταιρία Μίνως μένει ως το 1989,
έχοντας 11 χρυσούς δίσκους στο
ενεργητικό του εκεί. Την εποχή
εκείνη, ο χρυσός αντιστοιχούσε σε
60.000 πωλήσεις και ο πλατινένιος
σε 100.000. Μάλιστα, οι τρεις
τελευταίοι δίσκοι έγιναν πλατινένιοι
μετά την αποχώρησή του από τη
Μίνως. Το 1983 κυκλοφορεί τη
δεύτερη ποιητική του συλλογή
με τίτλο «Ταξίδι Στο Κέντρο
Της Γης», ενώ δεν σταματά να
ασχολείται και με τη ζωγραφική,
που όπως είχε δηλώσει, ήταν κάτι
που τον ξεκούραζε. Την ίδια χρονιά
γνωρίζεται με τη μέλλουσα γυναίκα
του Μπέττυ και το 1985 γίνεται ο
γάμος τους. Στις 15 Μαΐου 1991
γεννιέται η κόρη του, Αλεξάνδρα.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Πωλούνται 4 κενοτάφια στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
Είναι δίπλα το ένα στο άλλο, το κάθε ένα πωλείται $7,500 ea.

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.

Είναι μια τιμή ευκαιρίας
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο τηλέφωνο 778-688-3156

Funeral Director: Tony Hicks
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Statement by the Prime Minister on Labour Day
September 7, 2020
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Labour Day:
“Since 1894 on Labour Day, we have celebrated Canadian workers and the generations of labour activists
who have made our workplaces safer, more equitable, and more just. It is because of Canada’s labour
movement that we can depend on benefits and protections like universal health care, fair wages, and paid
vacations.
“Today, we continue to support workers, who are the backbone of our country and our economy. Thanks
in part to the hard work and advocacy of unions and workers from across Canada, we have taken action
to protect collective bargaining rights, strengthen the Canada Pension Plan, and make workplaces safer
for all. We have also made groundbreaking investments in skills training, from helping young people gain
their first work experience through the Youth Employment and Skills Strategy, to providing workers with
financial support to improve their skills or learn new ones through the Canada Training Credit.
“This year has been difficult for Canadian workers, as they feel the impacts of the COVID-19 pandemic.
On the front lines, essential workers have risked their health to provide the services and care that Canadians count on every day. They have helped us throughout the crisis by caring for our loved ones in nursing
homes, or ensuring we have access to the food and supplies our families need. Workers from every sector
and industry have also stepped up and made personal sacrifices to help keep Canadians safe and healthy
– whether by staying home and social distancing or helping provide services that we relied on during the
pandemic – and the Government of Canada will continue to do everything it can to support them in this
challenging time.
“To better support our essential workers and ensure they are properly compensated for the work they do
every day, we are working with provinces and territories to provide them with a temporary wage boost,
which is giving them a helping hand. We have also worked tirelessly to support the purchasing of personal
protective equipment that these workers need to keep themselves and their families safe. For those who
found themselves unable to work or whose hours were reduced due to COVID-19, we provided financial support through the Canada Emergency Response Benefit (CERB). Since April, the CERB helped
more than 8.5 million Canadians pay their bills and put food on the table. And now, as many Canadians
transition back to EI benefits at the end of September, we are making the EI program more flexible and
generous and creating new benefits, so more people can get the help they need, when they need it most.
“The Government of Canada has also been taking unprecedented steps to keep Canadians employed, including by creating the Canada Emergency Wage Subsidy, which has helped millions of Canadians stay on
the payroll, allowing them to return to their jobs when it is safe to do so. Now, as we gradually restart our
economy, we will continue to protect jobs and put Canadians first. Working with the provinces and territories through the Safe Restart Agreement, we announced our intention to provide workers with access to
10 days of paid sick leave. We also worked to ensure that more child care spaces are available, and secured
more personal protective equipment for workers, which will help support Canadians who are returning to
work.
“Canadian workers have always been at the heart of our success and they will continue to be at the core of
Canada’s economic recovery, as we work together to build an economy that is resilient, green, and equitable for everyone.
“On this Labour Day, all Canadians owe a debt of gratitude to our workers – from those on the front lines
to those who stayed home to keep others safe. To our truckers, rail, and port workers that kept our supply
chains moving – we thank you. We thank the food processors and the warehouse and grocery store workers that kept the shelves stocked. We also say thank you to the nurses and health care workers for keeping
us healthy, and to the transit employees that have ensured essential workers could still get to their jobs
safely. And as we move into the fall and towards the most difficult school year in recent decades, we also
thank Canada’s child care and education workers for their ongoing hard work.
“Together, we will continue to support our workers, create well paying middle class jobs, and build a fairer
and more resilient Canada. On behalf of the Government of Canada, I wish all Canadians a safe and happy Labour Day.”

MAKELEIO 19-8-20 (H πιο φιλοΤραμπικη καθημερινή ελληνική
εφημεριδα) Είχαμε καταλάβει ότι κάτι περίεργο υπάρχει στο μυαλό
του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η φαντασία μας δεν έφτανε μέχρι εκεί.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αποκάλυψε πως είχε “διάλογο” με τον Θεό,
ο οποίος του έστειλε τον κορωνοϊό για να τον… δοκιμάσει. Σε
ομιλία του, στη Μινεσότα, ο Τραμπ -σε μια προσπάθεια να τραβήξει
και πάλι τα βλέμματα- επαίνεσε τον εαυτό του, λέγοντας πως είναι ο
μόνος που μπορεί να ξανακάνει την οικονομία της Αμερικής ισχυρή,
τη στιγμή που χιλιάδες Αμερικανοί δεν έχουν στον… ήλιο μοίρα,
λόγω της ανεργίας. Και μάλιστα, επικαλέστηκε “διάλογο” που είχε
με τον Θεό. Όπως χαρακτηριστικά είπε: “Το πετύχαμε μαζί και είναι
ένα οικονομικό θαύμα. Και τώρα το ξανακάνουμε. Το καταφέραμε.
Δημιουργήσαμε την ισχυρότερη οικονομία και τώρα πρέπει να το
ξακανάνουμε. Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι ένας τρόπος του Θεού να
μας δοκιμάσει. Είπε “το καταφέρατε μια φορά”. Και του είπα “έκανα
καλή δουλειά Θεέ μου”;
Είμαι ο μόνος που μπορεί να το κάνει ξανά». Αυτός μου είπε ότι θα
πρέπει να το κάνεις ξανά. Κι εγώ είπα “οκ, συμφωνώ”

MAKELEIO 19-8-20 (The most pro-tramp daily Greek newspaper)
We knew there was something strange in Donald Trump mind,
but our imagination did not get there. The president of the USA,
revealed that he had a «dialogue» with God, who sent him the
coronavirus to test him. In a speech in Minnesota, Trump praised
himself in an effort to catch the eye again, saying he was the only
one who could make America economy strong again at a time when
thousands of Americans are out of the sun. fate due to
unemployment. In fact, he referred to a «dialogue» he had with God.
As he characteristically said: “We achieved it together and it is
an economic miracle. And now we do it again. We did it. We have
created the strongest economy and now we have to do it again.
Do you know what that is? It is a way of God to test us. He said «you
did it once». And I said «I did a good job my God? «I΄m the only
one who can do it again». He told me you would have to do it again.
I also said «ok, I agree».
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