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Θεοποιείς την λαβίδα; Είσαι ειδωλολάτρης.
Τι κρίμα; Δεν το καταλαβαίνεις και

νομίζεις, ότι είσαι ο πιο ορθόδοξος. Φωνάζεις
προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι κατέχεις
την αλήθεια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις
θεοποιείς τη λαβίδα. Η Θεία Κοινωνία είναι
Σώμα και Αίμα Χριστού. Είναι φάρμακο
αθανασίας. Η λαβίδα είναι ένα όργανο.
Όργανο μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας και
τίποτε άλλο. Θεοποιείς τη λαβίδα; Είσαι
ειδωλολάτρης.
Όλοι οι νεοφανείς αλάθητοι είναι
ειδωλολάτρεις και δεν το καταλαβαίνουν.
Φωνασκούν. Εμείς έχουμε την αλήθεια.
Εμείς γνωρίζουμε καλύτερα. Εμείς είμαστε
οι πραγματικοί ορθόδοξοι. Κανείς άλλος
Metropolitan Sotirios (Athanassou- δεν ξέρει τίποτε. Ούτε οι κυβερνήτες.
Ούτε οι γιατροί. Ούτε οι πατριάρχες.
las), Archbishop of Toronto
Οι αρχιερείς . Οι ιερείς. Όλα είναι σκευωρία.
Όλα είναι του σατανά. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Δεν χρειάζονται
τα εμβόλια. Όλα είναι ψέματα.
Όλα είναι προπαγάνδα. Μην ακούτε τους επιστήμονες. Ακούστε μόνο εμάς. Εμείς
είμαστε αλάθητοι. Ξεπεράσαμε τον Πάπα κι ας υποστηρίζουμε, ότι είμαστε ακραιφνείς
ορθόδοξοι.
Τι κρίμα; Που είναι η ταπείνωση; Δεν βλέπετε, ότι έχετε εωσφορικό εγωισμό; Αυτά
διδάσκει η ορθόδοξη πίστη; Αυτά εμπνέει το Άγιο Πνεύμα; Όχι. Όλα είναι της δικής
σας φαντασίας. Όλα είναι γεννήματα του εωσφορικού σας εγωισμού. Δεν βλέπετε πως
πολλοί που υπεστήριζαν αυτά προσεβλήθησαν από τον κορωνοϊό και πόσοι πέθαναν;
Τίποτε δεν μπορεί να σας συγκρατήσει; Κρίμα.
Αρχιερείς, ιερείς, γεροντάδες, μοναχοί, μοναχές, άνθρωποι απλοί που νομίζετε,
ότι είστε ακραιφνείς ορθόδοξοι, καιρός να το ξανασκεφτείτε. Όλοι πρέπει να
ενεργείτε υπεύθυνα. Αυτό σημαίνει, ότι αναγνωρίζετε, ότι ο κορωνοϊός είναι
πραγματικότητα. Αναγνωρίζοντας αυτό πρέπει να δίνετε το καλό παράδειγμα.
Πρώτοι εσείς να εμβολιαστείτε. Να γίνετε το παράδειγμα και να οδηγείτε όλους
στον εμβολιασμό. Να σωθούμε από την επάρατο αυτή ασθένεια του κορωνοϊού.
Με τον εγωισμό σας στερείτε τον εαυτό σας από το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.
Σκανδαλίζετε τους πιστούς τρέχοντας σε παλαιοημερολογίτες και σε άλλους
που δεν ακολουθούν το σωστό ορθόδοξο πνεύμα για να εξυπηρετηθείτε. Αυτό εκτός
από ασέβεια είναι και μη εμπιστοσύνη στον Σταυρωμένο και Αναστημένο Χριστό.
Συνέλθετε. Μετανοείτε. Αναλογιστείτε το κακό που κάνετε. Οδηγείτε τους εαυτούς σας
στην κόλαση και παίρνετε κι άλλους στο λαιμό σας.
Ταπείνωση και σύνεση. Η ταπείνωση είναι η βάση όλων των αρετών. Η σύνεση είναι
η συνισταμένη όλων των αρετών. Προσευχηθείτε. Ζητήστε τον φωτισμό του Αγίου
Πνεύματος. Βρείτε σωστούς πνευματικούς. Εξομολογηθείτε. Κλάψτε για τις αμαρτίες
σας. Ζητήστε από τον εύσπλαχνο Θεό την συγχώρεσή σας. Θα σας συγχωρέσει. Είναι
πολυεύσπλαχνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι δημιουργήματα
του εωσφορικού εγωισμού σας.

Subject: DO YOU WORSHIP THE SPOON
This is a letter in response to the document regarding
spoons sent out by the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate.
I am writing this letter not only as a Greek Orthodox but
also as a Medical Doctor and Head of Surgery at Surrey
memorial Hospital.
I do not wish to get into the politics of the Church, but as
a physician that works in a COVID Hospital( we have had
half of all covid cases in British Columbia admitted and
treated at our hospital since the beginning of the pandemic),
I would like to congratulate the position of the Ecumenical
Patriarchate on the Spoon Issue.
Covid is not a hoax. Covid infections are very real, as are
Covid deaths. I see them every day.
There is NO covid conspiracy, and unfortunately Covid is
not yet over with Delta variants and soon to see Beta variants still infecting our population.
For us to all get back to normal we need to do our part in
trying to limit its transmission.
We need to be wise and thoughtful regarding this. The Pfizer and Moderna vaccines are very safe, and they work 90%
of the time in preventing death.
The sooner most of us vaccinate the sooner we will prevail
and limit more lethal covid variants from emerging.
Cities, Provinces and countries with high vaccination rates
are having the greatest success.
We all need to do our part in helping control this disease.
The sooner we all vaccinate the better, science is trying
to help us, let’s not be ignorant, this is not a game.
As leaders of the Church and community you have a vital
role and responsibility in encouraging the Greek community to vaccinate and not to spread lies and misinformation.
In addition, sharing the same spoon during communion,
especially in an unvaccinated population is playing with fire
and puts many of our community members at greater risk.
We are now seeing patients in their 30s and 40s dying from
the Delta variant so it is not only the elderly that are at risk.
I would like to congratulate the letter shared by the Ecumenical Patriarchate. My only criticism is that perhaps it
should have been written 6 months ago.
Charalambos Andreou
Head of Surgery and Urologic Surgeon, Surrey Memorial
Hospital

Βλέπετε φωτογραφίες
και ρεπορτάζ
από
το 99ο Παγκόσμιο Συνέδριο
της ΑHEPA στην Αθήνα
στις σελίδες 5,10,12,13,15,20
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LETTER TO EDITOR

Do You Worship the Communion Spoon?
Then You Are a Pagan.

Canada’s on fire.
Where’s Trudeau?

What a shame that you refuse to understand this. You continue
to think that you are more orthodox than others. You shout in
all directions that you possess the truth. Without realizing it,
you deify the spoon. Holy Communion is the Body and Blood
of Christ. It is medicine for immortality. The communion
spoon is merely an instrument. It is a vehicle through which
Holy Communion is given and nothing else. Do you worship
the communion spoon? Then you are a pagan.

Dear Editor,

Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

All of the newly proclaimed infallible are pagans without
even realizing it. They howl that they have the truth. That they
know better. That they are the genuine orthodox believers.
That no one really understands what is happening in the world.
Not the governments. Not the doctors. Not the patriarchs. Not
the hierarchs. Not the priests.
For these people, conspiracy is everywhere. Everything comes
from Satan. Only they have the truth. Vaccines are not necessary. Everything is a lie. It is all propaganda. They do not want
us to listen to the scientists but to listen to what they have
to say. They are the infallible. They have even surpassed the
Pope, yet they claim to be genuinely Orthodox.

The vast majority of fossil
fuel workers in Canada
want the government
to get to work legislating
a Just Transition. According to a poll recently released by Iron &
Earth, 69% of oil and gas
workers are interested
in shifting to jobs in the
green economy. What are
they waiting for? The Just
Transition Act that Justin
Trudeau promised over
two years ago.

Hierarchs, priests, elders, monks, nuns, ordinary people, all of
you who think that you are more genuinely orthodox than the
others, it is time to think again. You need to act responsibly.
You need to recognize that the coronavirus is a reality. In recognizing this, you must set a good example for others. Be the
first to get vaccinated. Become an example and lead everyone
to get their vaccines. So we could finally save ourselves from
this accursed coronavirus disease.

This failure to legislate
a Just Transition is even
more glaring when you
look across Canada right
now and see the extreme
heat, wildfires, drought
and floods ravaging the
country. We need to stop
expanding fossil fuels and
get serious about
the transition, and
to do that, we need Justin
Trudeau to stop just trying
to look like a climate leader and actually be one.

By your selfishness, you deprive yourselves of the Body and
Blood of Christ. You scandalize the faithful by running to old
calendarists and others who do not follow the true orthodox
faith. This is not only disrespectful but also distrustful to the
Crucified and Risen Christ.

Sincerely,
Trisha McCarthy
tmccarthy@shaw.ca V7G
1W6

What a shame! Where is the humility? Can you not see your
luciferian egotism? Is this what the Orthodox faith teaches?
Is this what the Holy Spirit inspires? No. All of this is in your
imagination. All of this is a product of your luciferian egotism.
Do you not see that many who supported these ideas were infected with the coronavirus and some have died? Can nothing
restrain you? What a pity.

Get a grip on yourselves. Repent. Think about the evil you
are doing. You are leading yourselves to Hades and dragging
others with you.
Think about humility and prudence. Humility is the basis of all
virtues, and prudence represents the broader coherence, the resulting outcome of the virtues. You need to pray. To ask for the
Holy Spirit to enlighten you. Find suitable spiritual fathers and
confess. Cry for your sins. Ask the merciful God to forgive
you. He will forgive you. He is merciful. This is the reality.
Everything else is a product of your luciferian egotism.
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Την Κυριακή 25 Ιουλίου
2021 και ώρα 12:15 μμ στο
κοινοτικό κέντρο 13181
96th Avenue ,Surrey. B.C.
εν απουσία του ερέα, που
για τους γνωστούς λόγους
που αναφέραμε και στο
προηγούμενο φύλλο, έχει
πάρει αναρρωτική άδεια
μέχρι τον Σεπτέμβριο.

‘Εγινε ανάγνωση
των πρακτικών
της προηγούμενης Γενικής
Συνέλευσης και εν
συνεχεία έγινε αναφορά
του προέδρου και του
Ταμία. Έγινε εκλογή μελών
Εξελεκτικής Επιτροπής και
Επιτροπής για τις εκλογές,

όπως μου ανέφερε παλαιό
μέλος της κοινότητας,
δεν υπήρχε έλεγχος και

Μπαίνοντας στην αίθουσα
έμεινα κατάπληκτος,
όταν την είδα να είναι
κατάμεστη με πολλά
άγνωστα πρόσωπα, εκτός
από μερικά γνωστά μέλη
που ήταν διασπαρμένα σε
δυό τρία τραπέζια. που
έβλεπα για πρώτη φορά.
Είδα τον Πρόεδρο της
κοινότητας και του είπα
θέλω να πληρώσω την
συνδρομή μου, μου
συνέστησε να πάω στο
γραφείο, αλλά δεν υπήρχε
κανένας, το ανέφερα στον
πρόεδρο και ήρθε
ό ίδιος να πληρώσω και να
μου δώσει την απόδειξη.
Μετά από λίγη ώρα
προσπαθούσε ο πρόεδρος
να αρχίσει την Γενική
Συνέλευση, η οποία
ξεκίνησε με προσευχή και
εκλογή δύο γραμματέων
και του κυρίου Τόνη
Ανδρέου ως προέδρου
της ημέρας να ξεκινήσει
η Ετήσια Γενική
Συνέλευση.

μετά από διακοπές και
ερωτήσεις που ήταν όπως
‘εδειξε άτομα που δεν ήταν
Έλληνες και βρισκόταν
στην αίθουσα για πρώτη
φορά, αναγκάζοντας τον
πρόεδρο της κοινότητας να
παρεμβαίνει και να εξηγεί
στον καθένα και στην
καθε μια για την διαικασία
και τα καθήκοντα των
επιτροπών.
Γενικώς η προσέλευση
πολλών άτόμων που για
μένα θα ήταν αδύνατο
να γνωρίζω αν ήταν μέλη
και είχαν διακαίωμα
ψήφου, αφού δεν υπήρχε
κανένας να ελέγχει τα
ονόματα και να υπογράφει
ο καθένας δίπλα στο
όνομά του, για μένα ήταν
άκυρη αυτή η Γενική
Συνέλευση. Παρ’ όλα αυτά
συνεχίστηκε η διεξαγωγή
της Γενικής Συνέλευσης
με παρεμβάσεις και
οχλαγωγία για
την εκλογή μελών για
το Διοικητικό Συμβούλιο.
Και εδώ ασυναρτησία

ο καθένας μπορούσε να
ρίχνει ψηφοδέλτια όσα
ήθελε. Δεν παρευρέθηκα

στην ψηφοφορία λόγω
οικογενειακούς λόγους.
Πληροφορήθηκα
την άλλη μέρα άτομα
έκαναν ένσταση στον
Σεβασμιώτατο Τορόντο
Καναδά κ. Σωτήριο να
ΑΚΥΡΩΘΕΙ η Γενική
Συνέλευση λόγω που
έγιναν παρατυπίες
στο Καταστατικό
της Κοινότητας.
Κώστας Καρατσίκης
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Η Ι. Αρχιεπισκοπή τιμά την επέτειο εισβολής
στην Κύπρο και προσεύχεται για τους εθνομάρτυρες
ήρωες του πολέμου

Archdiocese Commemorates Invasion
of Cyprus and Prays
for the Ethno-Martyr
Heroes of the War
On Sunday, July 18, 2021,
which this year is the celebration of the Holy Fathers of
the Fourth Ecumenical Council, His Eminence Archbishop
Sotirios celebrated the Divine
Liturgy at the Church of St.
Nicholas in Toronto; he was
assisted by Parish Priest Rev.
Fr. Apostolos Gkolias.

Την Κυριακή, 18 Ιουλίου 2021,

στη γιορτή των Αγίων Πατέρων
της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου,
ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
τέλεσε τη Θεία Λειτουργία
στην Εκκλησία του Αγίου
Νικολάου Τορόντο, βοηθούμενος από τον Ιερ. προϊστάμενο
π. Απόστολο Γκόλια.

στην Κύπρο).
Μετά την απόλυση και με
την ευλογία του Αρχιεπισκόπου,
ο Ύπατος Αρμοστής κ. Φιλίππου
μίλησε στο εκκλησίασμα.
Εύγλωττα και ουσιαστικά τόνισε
την ιστορική σημασία των
γεγονότων του 1974 και

Following the Liturgy, a
special memorial service was
performed to commemorate
the July 20, 1974, invasion
of Cyprus, and to pray for the
entho-martyr heroes of the
war.
His Eminence delivered an
emotionally moving homily,
recalling for the faithful his
childhood memories and the
pain and difficulties experienced by our brothers and
sisters in Cyprus, but also in
Epirus as well.

Half of vaccinated Canadians say they’re
‘unlikely’ to spend time around those who
remain unvaccinated
The vaccinated say it’s OK to ask about vaccination status,
unvaccinated say it’s personal, not OK
July 20, 2021 – As Canada slips past the U.S., surpassing its
southern neighbour on the overall rate of both first and second
vaccination, new data from the Angus Reid Institute casts light
on some of the new social dynamics likely to affect day to day
interactions as this country begins to emerge into a new reality.
Among those who have received at least one dose of vaccine
so far only half (53%) say they’re likely spend time around
those who have not received their jabs. This, even after they
are fully immunized themselves and have built up their immunity.
Then there are the mixed comfort levels around asking others
about their relative vaccination status.
More than half of those who have received at least one dose
of vaccine say it’s perfectly fine to ask someone about their
vaccination status. Another three-in-ten say it depends, and
are more comfortable asking family and friends, but less so
strangers. Conversely, three-quarters of those who say they’ll
eschew inoculation view being asked about one’s vaccination
status as inappropriate.

The parish was full to the capacity allowed in accordance
with current public health
guidelines, that is, physical distancing was strictly
enforced.

Μετά τη Λειτουργία, τελέστηκε
ειδική τελετή για την επέτειο
εισβολής στην Κύπρο, στις 20
Ιουλίου 1974 υπέρ ανάπαυσης
των ηρώων του πολέμου.
Ο Σεβασμιώτατος στη συγκινητική του ομιλία αναφέρθηκε
στις παιδικές του μνήμες, αλλά
και στον πόνο και τις δυσκολίες
που βίωσαν οι αδελφοί μας
στην Κύπρο, αλλά και στην
Ήπειρο.

τη συνεχιζόμενη ανάγκη
να συνεχιστεί ο αγώνας για
το δίκαιο και την ελευθερία.
Στη συνέχεια, η Κοινότητα του
Αγίου Νικολάου παρέθεσε ένα
υπέροχο γεύμα στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Αρχιεπισκοπής
(σύμφωνα με τις οδηγίες για
τη δημόσια υγεία). Στους

Η εκκλησία ήταν γεμάτη
σύμφωνα με την επιτρεπόμενη
χωρητικότητα και με τις
ισχύουσες οδηγίες για τη
δημόσια υγεία, ενώ τηρήθηκε
αυστηρά το μέτρο της φυσικής
απόστασης.

Following the dismissal
prayer, and with the blessing of the Archbishop, High
Commissioner Philippou
addressed all parishioners;
his remarks were eloquently
delivered and emphasized the
historical importance of the
events in 1974 and the continued need to fight for the
rule of law and freedom.

Πολλοί αξιωματούχοι και
ηγέτες, τόσο από την κυπριακή
όσο και από την ελληνική
κοινότητα, της ευρύτερης
περιοχής του Τορόντο και όχι
μόνο, ήρθαν στον Ι. Ναό Αγ.
Νικολάου για να συμμετάσχουν
στην επιμνημόσυνη δέηση.
Μεταξύ των προσκεκλημένων
ήταν ο Εξοχ. Υπατος Αρμοστής
της Κύπρου στον Καναδά
κ. Βασίλειος Φιλίππου,
ο Βουλευτής (MPP) για
την περιοχή Scarborough-Agincourt Aris Babikian, o Nick
Mantas, Δημοτικός Σύμβουλος
του Τορόντο, o Δημήτρης
Σούδας, Επίτιμος Πρόξενος
της Κύπρου στο Τορόντο
και ο Tony Clement, πρώην
υπουργός της επαρχιακής και
ομοσπονδιακής κυβέρνησης
(του οποίου ο πατέρας κατοικεί

Many dignitaries and leaders
from both the Cypriot and
Greek communities, nationally and from the Greater
Toronto Area, came to St.
Nicholas to join in prayer
and thanksgiving. Among the
honoured guests were His
Excellency Vasilis Philippou, High Commissioner
of Cyprus to Canada; Aris
Babikian, MPP for Scarborough-Agincourt; Nick Mantas, Toronto City Councillor;
Archon Dimitri Soudas,
Honorary Consul General of
Cyprus in Toronto; and, the
Hon. Tony Clement, former
provincial and federal cabinet minister (whose father is
from and currently resides in
Cyprus).

συμμετέχοντες μίλησαν σχετικά
παράγοντες της κυπριακής και
ελληνικής κοινότητας.
Την επόμενη Κυριακή, 25
Ιουλίου, παρόμοια εκδήλωση
προγραμματίζεται στο
Μόντρεαλ στην Εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου, όπου
αναμένεται να παρευρεθούν
ο Αρχιεπίσκοπος και ο Ύπατος
Αρμοστής της Κύπρου.

Afterwards, the Community
of St. Nicholas organized
a wonderful luncheon at
the Archdiocese’s Cultural
Centre (consistent with public
health directives), where
a number of Cypriot and
Greek community leaders addressed the small gathering.
Next Sunday, July 25th,
a similar event is being
planned in Montreal at the
Church of St. George where
both the Archbishop and High
Commissioner are expected
to attend.

More Key Findings:
•
Three-in-ten Canadians say they are more anxious
than excited about returning to their pre-pandemic activities.
This rises to 38 per cent among those over the age of 64
•
Nearly two-thirds of those aged 18-34 say that as long
as they are personally protected through vaccination they’ll
socialize with unvaccinated people. Canadians 65 years of age
and older are more likely to say that they will avoid people
who aren’t vaccinated
•
85 per cent of vaccinated Canadians say that they felt
some level of side effects from their COVID-19 vaccine. That
said, those who say they had severe side effects doubled for
second doses compared to first (15% to 8% respectively)
•
Two-thirds of Canadians (67%) say that they support
vaccine passports for large events in their province. Despite
opposition from Premiers Doug Ford and Jason Kenney, a
majority in Ontario (69%) and Alberta (52%) agree
Link to the poll here: www.angusreid.org/

99ο Παγκόσμιο Συνέδριο της AHEPA
στην Αθήνα 2021
Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 Αθήνα
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Αντώνης Ανακέφαλος

Με εκπροσώπους από όλο τον κόσμο ξεκίνησε το απόγευμα
της Κυριακής 25 Ιουλίου το 99ο παγκόσμιο συνέδριο της AHEPA
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα.
την έναρξη του συνεδρίου παρέστησαν ο πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και ο γενικός γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Υπουργείου Εξωτερικών
Γιάννης Χρυσουλάκης.
Η AHEPA ( American Hellenic Educational and Progressive Association -Αμερικανοελληνική Εκπαιδευτική Προοδευτική Ένωση)
η πολυπληθέστερη και αρχαιότερη ομογενειακή Οργάνωση
παγκοσμίως με παρουσία σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία,
Βέλγιο, Ελβετία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και Ελλάδα
με πάνω από 50 χιλιάδες οικογένειες ως μέλη,ιδρύθηκε το 1922
στην Ατλάντα της Τζόρτζια με σκοπό τον αγώνα για την
ενσωμάτωση των Ελλήνων στην Αμερικανική κοινωνία και τα
πολιτικά τους δικαιώματα, καθώς και κατά των διακρίσεων,
τον φανατισμό και του μίσους της Κου-Κλουξ-Κλαν.
Η AHEPA HELLAS και ο Κυβερνήτης της κ.Κωνσταντίνος
Βαρσάμης φιλοξενούν το Παγκόσμιο Συνέδριο της,το οποίο
συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδος από
τους Τούρκους,σε μια χρονική στιγμή όπου η Ελληνική Περιφέρεια
έχει 46 τμήματα με περισσότερα από 1.200 ενεργά μέλη σε όλη
την Ελλάδα σε αυξητική πορεία.

Γροιλανδία: 22 γιγατόνοι πάγου έλιωσαν σε μια ημέρα
- Η τρίτη μεγαλύτερη απώλεια των τελευταίων 70
χρόνων
Ο κ. Γιάννης Χρυσουλάκης γενικός γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Υπουργείου Εξωτερικών,
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου και εν
συνεχεία ακολούθησε βράβευση του από την AHEPA με το “2021
AHEPA PUBLIC SERVICE AWARD”.
Δήλωση κ.Γιάννη Χρυσουλάκη:
Ύψιστη τιμή στο πρόσωπό μου “2021 AHEPA PUBLIC SERVICE
AWARD” Με ιδιαίτερη χαρά παραβρέθηκα και χαιρέτησα το 99ο
Παγκόσμιο Συνέδριο της AHEPA και αποδέχτηκα με συγκίνηση
τη διάκριση που μου απένειμαν.
Εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια
στην κεντρική διοίκηση, που αποφάσισε να πραγματοποιήσει το
συνέδριο αυτό στην Αθήνα, συνεορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο
και την επέτειο των 200 ετών της Ελληνικής Επανάστασης.
Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή δίνει το σήμα στους ομογενείς μας
να επισκεφθούν για τις διακοπές τους την Ελλάδα, προσφέροντας με
αυτόν τον τρόπο τα μέγιστα στον Ελληνικό Τουρισμό σε αυτήν
την δύσκολη περίοδο. Κατά την ομιλία μου τόνισα μεταξύ άλλων
τη σημασία της ύπαρξης και δράσης της “AHEPA, της μεγαλύτερης
και παλαιότερης ομογενειακής οργάνωσης, που επί μία εκατονταετία
σχεδόν πρεσβεύει και προωθεί τις αρχές και τις αξίες του Ελληνικού
Πολιτισμού.”
Και υπογράμμισα “Είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπηρετώντας
την κληρονομιά της χώρας μας, μέσω των διαχρονικών αξιών
της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, προωθούμε την χώρα μας και
ανοίγουμε νέους δρόμους για την παγκόσμια στήριξη των αξιών
αυτών. Σε παλαιότερους, δύσκολους καιρούς, οι πρόγονοι σας
άφησαν τη γη που τους γέννησε, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη σε
μία φιλόξενη αλλά μακρινή χώρα. Αγάπησαν τη νέα τους πατρίδα,
αλλά δεν λησμόνησαν ποτέ τον τόπο της καταγωγής τους.
Έτσι, οι Έλληνες της Αμερικής, σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα,
αλλά και στα πρώτα 20 χρόνια του 21ου αιώνα, στάθηκαν και
συνεχίζουν να στέκονται δίπλα στην Ελλάδα. Γύρισαν πίσω, όταν
τους χρειάστηκε η πατρίδα, για να πολεμήσουν. Αλλά και από την
Αμερική βοήθησαν υλικά και ηθικά. Δεν την ξέχασαν στο πόλεμο,
δεν την ξέχασαν όμως ούτε στην ειρήνη”.

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021
Καθώς η κλιματική αλλαγή
τροφοδοτεί υψηλές θερμοκρασίες
σε όλη την Αρκτική, η Γροιλανδία
έχασε την Τετάρτη μια τεράστια
ποσότητα πάγου, από το λιώσιμο
του οποίου θα μπορούσε να
καλυφθεί με νερό, σε ύψος 5
εκατοστών, ολόκληρη η Πολιτεία
της Φλόριντα.
Πρόκειται για την τρίτη
μεγαλύτερη απώλεια πάγου για τη Γροιλανδία μέσα σε μία ημέρα από το 1950. Τα δύο προηγούμενα
ρεκόρ είχαν καταγραφεί το 2012 και το 2019.
Η ταχεία τήξη του πάγου ήταν το αποτέλεσμα του θερμού αέρα που παγιδεύτηκε πάνω από το νησί της
Αρκτικής λόγω μιας αλλαγής στα μοτίβα της κυκλοφορίας του στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τους
επιστήμονες που προειδοποιούν ότι μπορεί να χαθεί περισσότερος πάγος.
Μόνο την Τετάρτη έλιωσαν περίπου 22 γιγατόνοι πάγου – με τους 12 να ρέουν στον ωκεανό και τους
υπόλοιπους 10 να απορροφώνται από το χιόνι, όπου ενδέχεται να ξαναπαγώσουν, σύμφωνα με τον
Ξαβιέ Φετβάις, κλιματολόγο στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, το Βέλγιο.
Η Polar Portal, μια ένωση ερευνητικών ινστιτούτων της Δανίας, περιέγραψε το φαινόμενο σε ανάρτηση
στο Twitter κάνοντας λόγο για «μαζική τήξη». Μολονότι ο όγκος πάγου που έλιωσε μέσα σε μία ημέρα
ήταν μικρότερος σε σύγκριση με εκείνον του 2019, το φαινόμενο αφορούσε μια μεγαλύτερη περιοχή,
εξήγησε.
Τέτοια γεγονότα μπορεί να δημιουργήσουν φαινόμενα ανατροφοδότησης, που οδηγούν σε περαιτέρω
αύξηση της θερμοκρασίας και περισσότερη τήξη των πάγων στη Γροιλανδία, εξήγησε ο Μάρκο
Τεντέσκο, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Καθώς ο πάγος λιώνει, εκτίθεται από κάτω
το έδαφος ή πιο σκουρόχρωμοι πάγοι που απορροφούν μεγαλύτερη ηλιακή ακτινοβολία, αντί να την
αντανακλούν πίσω στην ατμόσφαιρα. «Καθιστά πραγματικά πιο ευάλωτη τη Γροιλανδία» πρόσθεσε.
Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι ο λιώσιμο του παγοκαλύμματος της Γροιλανδίας ευθύνεται για περίπου
το 25% της ανόδου της στάθμης της θάλασσας τις τελευταίες δεκαετίες.
Εξίσου ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η Αρκτική γενικότερα θερμαίνεται γρηγορότερα από τον
υπόλοιπο πλανήτη. Την Τετάρτη, η θερμοκρασία αέρα στη Γροιλανδία ήταν «ανησυχητική» φτάνοντας
μέχρι και τους 23,2 βαθμούς Κελσίου στο Κόνσταμπλ Πιντ, στο ανατολικό τμήμα του νησιού.
zougla.gr
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Παπαρδέλες με πιπεριές
κέρατο και βασιλικό
Ευφάνταστες συνταγές για όλες
τις ημέρες της εβδομάδας.
Νένα Ισμυρνόγλου
Φωτογραφία: Μανώλης
ΚαραμανώληςFood styling: Olivia Artemis Webb
Υλικά

•
•

Μερίδες: 4 - 6
•
500 γρ. παπαρδέλες (ή άλλο μακρόσχημο
ζυμαρικό της αρεσκείας μας)
•
500 γρ. πράσινες πιπεριές κέρατο,
καθαρισμένες και χοντροκομμένες
•
1 σκελίδα σκόρδο, καθαρισμένη και ολόκληρη
•
30 μεγαλούτσικα φύλλα βασιλικού, ολόκληρα,
καλά πλυμένα και στεγνωμένα
•
100 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για το σερβίρισμα
•
200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη
λίγο μπούκοβο καυτερό
4 αυγά ποσέ, προαιρετικά

(ιδανικά στους 180 βαθμούς).
Παράλληλα σουρώνουμε και
στεγνώνουμε πολύ καλά τις
πατάτες με απορροφητικό χαρτί.
•
Προσθέτουμε μέρος
από τις πατάτες στο λάδι έτσι
ώστε να μην ρίξουμε πολύ
τη θερμοκρασία και με μια
τρίπτη κουτάλα ανακατεύουμε
καλά μέχρι οι πατάτες να
έχουν ένα ωραίο χρυσαφένιο
χρώμα. Επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία και τις υπόλοιπες,
προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι
και σερβίρουμε με την τηγανιά.

Χοιρινή τηγανιά με γλυκό κρασί και τσίπς πατάτας
16/07/2021
Υλικά
Για τη χοιρινή τηγανιά
•
800 γρ. χοιρινό λαιμό
(χωρίς το κόκκαλο)
•
90 γρ. ελαιόλαδο
•
1 σκελίδα σκόρδο
(ψιλοκομμένη)
•
1 κόκκινη πιπεριά
(κομμένη σε λεπτές φέτες)
•
1 πράσινη πιπεριά
(κομμένη σε λεπτές φέτες)
•
360 γρ. γλυκό κρασί
•
1.5 γρ. μπούκοβο
•
60 γρ. μουστάρδα
•
6 γρ. ρίγανη
•
Ξύσμα από 1 λεμόνι
•
100 γρ. φέτα
•
80 γρ. πιπεριά
φλωρίνης από βάζο
•
15 γρ. γιαούρτι
•
Αλάτι – πιπέρι

Για τις πατάτες
•
8-10 πατάτες
καθαρισμένες
•
ηλιέλαιο για το
τηγάνισμα
Εκτέλεση
•
Κόβουμε το χοιρινό
λαιμό σε μικρές μπουκιές.
•
Προθερμαίνουμε ένα
μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα
σε υψηλή θερμοκρασία.
Προσθέτουμε τις 4 κ.σ.
ελαιόλαδο και το χοιρινό και
καβουρδίζουμε καλά απ’ όλες τις
πλευρές για περίπου 6΄-7΄. Προς
το τέλος προσθέτουμε αλάτι και
πιπέρι και αφαιρούμε προσωρινά
το χοιρινό από το σκεύος χωρίς
τα λιπαρά τα οποία τα αφήνουμε
για να χρησιμοποιηθούν στο
επόμενο βήμα.
•
Προσθέτουμε το

υπόλοιπο ελαιόλαδο, το
σκόρδο, τα δύο είδη πιπεριάς
και τσιγαρίζουμε για 3-4’.
Στη συνέχεια προσθέτουμε
αλάτι και πιπέρι στα λαχανικά,
σβήνουμε με το γλυκό κρασί,
επαναφέρουμε το κρέας στο
σκεύος και χαμηλώνουμε
τη θερμοκρασία σε μέτρια.
Σιγοβράζουμε για περίπου 10-12
λεπτά μέχρι το κρασί να έχει
σχεδόν εξατμιστέι.
•
Παράλληλα στο μούλτι
προσθέτουμε την μουστάρδα,
τη ρίγανη, το ξύσμα λεμονιού,
τη φέτα, τη πιπεριά Φλωρίνης
από βάζο, το γιαούρτι και
πολτοποιούμε σε μια κρέμα.
•
Μόλις η τηγανιά
αρχίζει και γλασάρει ( που
σημαίνει ότι θα έχουν μείνει
λίγα υγρά στο σκεύος)
αποσύρουμε από την εστία και
προσθέτουμε την σάλτσα από
το βήμα 4 ανακατεύοντας έως
ότου πάει παντού. Διορθώνουμε
τη γεύση με αλάτι και πιπέρι
και σερβίρουμε πάνω από τα
τραγανά στικς πατάτας.
•
Σε ένα μαντολίνο ή σε
ένα τρίφτη (από τη πλευρά με
το μονή λεπίδα) κόβουμε τις
πατάτες κατά μήκος σε φλοίδες.
Στη συνέχεια στοιβιάζουμε
τις φλοίδες τη μια πάνω στην
άλλη σχεδόν όσο μια πατάτα
σε ύψος, και με ένα μαχαίρι τις
κόβουμε σε πολύ λεπτά στικς.
Τις προσθέτουμε όλες σε ένα
μεγάλο μπολ με νερό και τις
ξεπλένουμε πολύ καλά.
•
Προθερμαίνουμε μια
μεγάλη κατσαρόλα η φριτέζα
με το ηλιέλαιο σε μέτρια
προς υψηλή θερμοκρασία

5.
Βγάζουμε κάθε δόση
από το τηγάνι με μια τρυπητή
κουτάλα και τη στραγγίζουμε σε
απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
Μυστικά
* Ο σεφ χρησιμοποιεί
ρυζάλευρο για το πανάρισμα
γιατί απορροφά λιγότερο
λάδι και κάνει πιο τραγανή
την κρούστα. Αν θέλουμε,
αντικαθιστούμε με αλεύρι για
όλες τις χρήσεις.
Gastronomos.gr

Kontranews.gr

Κολοκυθοκεφτέδες
με φέτα και μυρωδικά
Η τραγανή κρούστα
που αποκτούν αυτοί οι
κολοκυθοκεφτέδες τούς
διαφοροποιεί από την κλασική
εκδοχή.

Μύδια ντολμάδες (γεμιστά με ρύζι)
Με τον όρο «ντολμά» δεν εννοούμε απαραίτητα κάτι τυλιχτό, αλλά κάτι
γεμιστό, κυρίως με ρύζι.
Νίκη Χρυσανθίδου
Φωτογραφία: Θεοδόσης ΓεωργιάδηςFood
styling: Σταυρούλα Φούτσα
Μερίδες: 4-5

Υλικά
•
25 φρέσκα μύδια μεγάλα, με το
κέλυφος, κλειστά (πετάμε όσα είναι λιγάκι
ανοιχτά)
•
100 ml ελαιόλαδο
•
1 κιλό ξερά κρεμμύδια,
χοντροκομμένα
•
40 γρ. κουκουνάρια
•
40 γρ. μαύρες σταφίδες, μουλιασμένες για 10 λεπτά σε νερό και
καλά στραγγισμένες
•
1 κοφτό κουτ. γλυκού μπαχάρι, σε σκόνη
•
1/4 κουτ. γλυκού κανέλα, σε σκόνη
•
1/2 κουτ. γλυκού σπόροι κύμινου, κοπανισμένοι
•
1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Διαδικασία
1.
Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια
φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο για 1 λεπτό, ίσα ίσα να αρωματίσει
το λάδι. Το αφαιρούμε, ρίχνουμε τις πιπεριές και αλατοπίπερο
και σοτάρουμε για 8-9 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να
μαλακώσουν οι πιπεριές.
2.
Παράλληλα, σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει
βράζουμε τα ζυμαρικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα
στραγγίζουμε και τα αδειάζουμε στην κατσαρόλα με τις πιπεριές.
3.
Προσθέτουμε τον βασιλικό, τη φέτα και το μπούκοβο,
ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.
4.
Σερβίρουμε αμέσως με αυγά ποσέ ή τηγανητά (αν
θέλουμε).

Τα πανάρουμε με το ρυζάλευρο
και τα τινάζουμε για να φύγει η
περίσσεια.
4.
Ζεσταίνουμε περίπου 3
εκ. ελαιόλαδο σε αντικολλητικό
τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή
φωτιά. Μόλις το λάδι κάψει,
τηγανίζουμε τους κεφτέδες
σε δόσεις των 7-8 τεμαχίων
(ρίχνοντάς τους απαλά μέσα στο
τηγάνι, για να μην πέσουν στον
πάτο απότομα και κολλήσουν),
για 4-5 λεπτά περίπου η κάθε
δόση, γυρίζοντάς τους τακτικά,
για να ροδίσουν ομοιόμορφα.

Αστέριος Κουστούδης
Φωτογραφία: Γιώργος
ΔρακόπουλοςFood styling:
Tina WebbΒοηθός Food Stylist:
Ματίνα ΠετρούτσαΒοηθός
Props Stylist : Μαρία
Γιαννουράκου
Υλικά
Μερίδες: 4-5 μερίδες / 16-18
τεμάχια
•
1 κιλό κολοκυθάκια,
χοντροτριμμένα
•
3 κουτ. σούπας
φρέσκο κρεμμυδάκι,
ψιλοκομμένο
•
2 κουτ. σούπας
μαϊντανός, ψιλοκομμένος
•
2 κουτ. σούπας
δυόσμος, φρέσκος,
ψιλοκομμένος
•
1 κουτ. σούπας
άνηθος, ψιλοκομμένος
•
3 κουτ. σούπας φέτα
τριμμένη
•
1 αυγό
•
αλάτι, πιπέρι
φρεσκοτριμμένο
•
1 κουτ. σούπας κορν
φλάουρ
•
1 κουτ. σούπας
μπέικιν πάουντερ
•
αλεύρι, όσο πάρει
Για το τηγάνισμα
•
150 γρ. ρυζάλευρο *,
ψιλό (όχι την παιδική τροφή)
•
ελαιόλαδο

Διαδικασία
1.
Ρίχνουμε το κολοκύθι
στο σουρωτήρι, προσθέτουμε
1/2 κουταλάκι του γλυκού
αλάτι, ανακατεύουμε καλά και
αφήνουμε να στραγγίξει για 1
ώρα.
2.
Στύβουμε με τα χέρια
μας το κολοκύθι, να στραγγίξει
καλά από τα υγρά του, και το
ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα
υλικά, ρίχνοντας το αλεύρι στο
τέλος βροχηδόν με μια σήτα,
όσο χρειαστεί μέχρι να σφίξει το
μείγμα (υπολογίζουμε γύρω στα
100 γρ.).
3.
Πλάθουμε κεφτεδάκια
σε μέγεθος καρυδιού (περίπου
30 γρ.). Τα βάζουμε στην
κατάψυξη για 1 ώρα να σφίξουν.

Διαδικασία
1.
Ξεπλένουμε τα καθαρισμένα μύδια, τα στραγγίζουμε και, πολύ
προσεκτικά, με ένα κοφτερό μαχαιράκι τα ανοίγουμε από το πλάι, χωρίς να
χωρίσουμε τα δύο κελύφη.
2.
Σε τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι
με τα κουκουνάρια σε μέτρια φωτιά, για 2-3 λεπτά.
3.
Προσθέτουμε το ρύζι, τις σταφίδες, τα μπαχαρικά και τη ζάχαρη
και σοτάρουμε για άλλα 2 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά.
4.
Ρίχνουμε 250 ml νερό, αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη
φωτιά και σιγοβράζουμε για 5-6 λεπτά ή μέχρι το ρύζι να μισομαλακώσει
και να απορροφήσει τα περισσότερα υγρά.Αποσύρουμε
5.
Με ένα κουταλάκι γεμίζουμε με προσοχή τα μισάνοιχτα μύδια με
το ρύζι. Έπειτα, τα πιέζουμε να κλείσουν και δένουμε σφιχτά με σπάγκο.
6.
Τα βάζουμε σε φαρδιά κατσαρόλα το ένα δίπλα στο άλλο και, αν
γίνεται, σε μονή σειρά.
7.
Περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και 350 ml νερό και
αφήνουμε να πάρουν μία βράση σε μέτρια φωτιά. Χαμηλώνουμε τη
θερμοκρασία, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για
περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να σωθούν σχεδόν όλα τα υγρά.
8.
Αποσύρουμε από τη φωτιά, ξεσκεπάζουμε και αφήνουμε τα
μύδια να κρυώσουν.
9.
Τα μεταφέρουμε σε πιατέλα, κόβουμε τους σπάγκους και
σερβίρουμε
Gastronomos.gr

Ντοματοσαλάτα πικάντικη με ροδάκινα
και βασιλικό
Χριστόφορος Πέσκιας
Φωτογραφία: Θεοδόσης ΓεωργιάδηςFood styling: Σταυρούλα Φουτσά
Μια διαφορετική χωριάτικη σαλάτα με τις ολόγλυκες ζουμερές φέτες από
ροδάκινο να κυριαρχούν. Ζουμερό, ευωδιαστό, φουλ καλοκαιρινό, το
ροδάκινο είναι τέλειο σε πλούσιες σαλάτες.

Υλικά
Μερίδες: 4- 6
Για τη σαλάτα
•
5 ώριμα, σφιχτόσαρκα ροδάκινα, ξεφλουδισμένα και κομμένα
σε φέτες
•
3 ώριμες ντομάτες, σε λεπτές ροδέλες
•
1 ξερό κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες
•
2 πράσινες καυτερές πιπερίτσες (ή όσες θέλουμε), σε λεπτές
ροδέλες
•
20 μέτρια φύλλα βασιλικού, λεπτοκομμένα
•
1/2 κουτ. γλυκού (ή λιγότερο) πιπέρι καγιέν
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη σάλτσα
•
30-40 γρ. μέλι θυμαρίσιο
•
50 γρ. πάστα ταμάρινδου*
•
30 ml χυμός λεμονιού
•
50 ml ελαιόλαδο
•
50 ml (ή λίγο περισσότερο) νερό

Διαδικασία

1.
Ανακατεύουμε τα υλικά της σάλτσας σε ένα μπολάκι χωρίς να τα
ομογενοποιήσουμε.
2.
Ανακατεύουμε και τα υλικά της σαλάτας, περιχύνουμε με τη
σάλτσα και σερβίρουμε.

Μυστικά

Πάστα ταμάρινδου: ξινούτσικο άρτυμα από τον ομώνυμο καρπό – το
βρίσκουμε σε σούπερ μάρκετ, στα ράφια με τα ασιατικά τρόφιμα
Η συνταγή πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Γαστρονόμος, τεύχος 183.
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Canada reaches major vaccine campaign milestone

Things to keep in mind as you plan your wedding

July 27, 2021
Moncton, New Brunswick

Vancouver, BC - July 16, 2021

From the beginning of the COVID-19 pandemic, the Government of Canada made a commitment
to protect the health and safety of all Canadians. That is why the government has worked hard to
ensure that everyone across the country could access vaccines as soon they were proven to be safe
and effective. The government will continue to do everything that is necessary so that every eligible
person in Canada who wants a vaccine can get one – because no one is safe until everyone is safe.

With the province continuing its reopening plan, in-person weddings are
now back on the agenda. As the wedding plans develop, it is important to
avoid vendors that cannot deliver, and potential scammers that are simply after your cash. Better Business Bureau (BBB) can help by providing valuable
information on wedding vendors, from caterers and florists to musicians and
photographers.

The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that with its most recent shipment, Canada
has now received more than 66 million doses of COVID-19 vaccines – enough to fully vaccinate
every eligible person in Canada – two months ahead of the original goal of September.
This milestone in the largest immunization campaign in Canada’s history is the result of a proactive
procurement approach, focused on building a diverse vaccine portfolio. As vaccines were authorized by Health Canada, the government remained engaged with vaccine suppliers to speed up
delivery schedules and get as many doses into the country as quickly as possible. Canada continues
to be a world leader in vaccination rates, with over 80 per cent of eligible people in the country
vaccinated with their first dose and approximately 64 per cent fully vaccinated.
Delivering safe and effective vaccines for Canadians has been – and continues to be – a true Team
Canada effort, from the cross-country collaboration on the rollout to the dedication of front-line
health care workers. Today’s announcement would also not have been possible without the Public
Health Agency of Canada in partnership with the Canadian Armed Forces in deploying vaccines
across the country.
As we continue our fight against COVID-19, the Government of Canada will keep working with
our partners to ensure fair, equitable, and timely access to COVID-19 vaccines, and a recovery that
benefits everyone. We have the supply, so we now need all eligible Canadians to do their part and
get both doses of the COVID-19 vaccines. Only together, can we build a safer and healthier Canada
– and finish the fight against this virus.

Seeking Mediterranean allies, government hosts Jordanian king
28.07.2021
King Abdullah II of Jordan was
meeting Wednesday in Athens
with the leaders of Greece
and Cyprus as part of regular
high-level contacts launched
between the three Mediterranean countries in 2018.
Greece is seeking to expand its
economic and military cooperation with countries in the
region, wary of ongoing rivalry
with neighboring Turkey over
mineral rights in the eastern
Mediterranean Sea.
“Today’s summit reflects our
countries’ commitment to promoting peace, stability and prosperity in the wider region. It will give us
the opportunity to pave the way for a faster coordination of our actions for the benefit of our peoples
and for the benefit of the wider region,” Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said in his introductory
speech at the tripartite summit at the Zappeion Mansion.
The prime minister noted that progress has been made since the first summit in 2018 as the three countries have expanded and deepened their cooperation in a wide range of areas. He stressed that the three
countries are determined to expand their partnership, strengthen their cooperation and further promote
their coordination on political and economic issues, but also in the field of security.
“Our partnership has never lost its momentum, not even during the Covid pandemic. We managed to
maintain our cooperation active and to create a series of working groups. In light of the unprecedented
challenges and the enormous impact of the Covid-19 pandemic on the social, economic and health
systems, we firmly believe that we need to further accelerate our coordination and promote even more
synergies in areas of common interest in order to maintain the dynamics and to strengthen this very
successful cooperation,” he underlined.
Mitsotakis added that they will discuss a number of issues, including EU-Jordan relations, but also
how Greece and Cyprus can contribute to their further strengthening.
“We will also have the opportunity to discuss extensively regional issues of common interest, such as
the situation in the Eastern Mediterranean, Libya and Syria, the Middle East in general,” he added.
“As far as the Cyprus issue is concerned, we will have the opportunity to discuss the recent unacceptable developments which are contrary to the Security Council resolutions, and in the light of the very
important Presidential Statement of the Security Council of 23 July,” he underlined.
King Abdullah, in opening remarks ahead of the talks Mitsotakis and President Nicos Anastasiades of
Cyprus, said: “We look forward to seeing how we as three countries could tap into many opportunities, whether it’s trade, food security, tourism, energy, agriculture, water, the environment, health care
and investment.”
In his opening remarks, President Anastasiades said: “I have no doubt that we will once again generate
our joint commitment to work together in order to achieve our common goals of promoting peace,
stability, security and prosperity in the Eastern Mediterranean and Middle East. As we also share the
same commitment to counter the common threats of terrorism and violent extremism, we all agree in
enhancing our cooperation, including through the key platform, the Aqaba Process, that Your Majesty
established.”

[ANA-MPA, AP]

“Many of the complaints about wedding services concern difficulty reaching
the business, and late delivery of products or services,” explained Karla Laird, Senior Manager of Media & Communications at BBB serving
Mainland BC. “Consumers tell BBB that they ordered products like wedding
dresses and wedding favours with the expectation that the products would
arrive in time for the wedding, but found there were delays in delivery, without an acceptable refund or other recourse.”
BBB also sees reports about wedding vendors closing their businesses with
little or no notice to their customers. When the company is out of business,
it can be very hard for consumers to get their money back, even though they
will not receive purchased products and services.
There is also the issue of purchasing rings and other pieces of jewelry from
an online retailer which turns out to be a fraudster. A victim shared on BBB
Scam Tracker:
“They are selling Tungsten wedding rings online. I asked my best friend
from New York to buy the ring for me then ship it to Canada. They charged
her Visa, but no product was delivered, and there was no confirmation.
Turns out that if you Google Map the address, it shows an empty unrented
building. The telephone number on the website is not connected. We tried
emailing and nothing. They are on Facebook and Instagram as well.”
BBB shares the following tips to avoid common wedding woes:

Photo:[InTime News]

Wednesday’s meeting was delayed by 15 months due to the pandemic.

BBB receives many complaints each year related to wedding vendors, including wedding supplies and services, cakes, venues, caterers, limo service,
consultants, photographers and videographers.

•
Research businesses before hiring them. Before you fall in love
with a vendor, read customer reviews and check business profiles on BBB.
org. Ask the business ahead of time what their plan is for delivering their
product or service on time. Do they have guarantees, and if so, what?
•
Check how long a business has been operating. This will help to
give an indication of their level of experience in the industry. Also find out
how many people are still using their services, in order to avoid paying a
business that might close before they can deliver your order.
•
Double-check prices. If you’ve learned about a vendor at a bridal
expo or other special event, make sure you ask if prices are the same after
the event. Be careful of high-pressure sales tactics to make you commit to a
product or service on the spot.
•
Unexpected fees. Some caterers, hotels or reception venues may
charge extra for “plate splitting,” “cake-cutting” or “corkage”. Ask whether
any fees apply beyond the cost per person, gratuities or room rental, if applicable.
•
Dresses that don’t measure up. Brides have complained to BBB
about bridal shops ordering the wrong sizes and colours for gowns, as well
as dresses that arrive too late for timely alterations. Make sure your order is
sized to fit you and your bridesmaids. Remind the shop of your schedule in
advance.
•
Wedding transportation problems. Complaints about limousine
companies include poor customer service and rigid cancellation policies. Get
details in writing. Ask how the company handles problems if you are not
satisfied and what they will charge if you need the vehicle longer on your
wedding day.
•
Musician switch. Couples should avoid relying solely on a website, demo tape or phone conversation when hiring a band or other music
service. Find out where you can hear the musicians play live before you
hire them. Ask who will actually perform at the reception and get a written
commitment from the band or musician, including the amount of time they
will play and costs to extend the time on the night of the event if necessary.
•
Photographer issues. A common complaint is that the photographer does not show up for the wedding or fails to deliver pictures until
months after the wedding. Find out when and how pictures will be delivered,
whether you will have the option of getting digital copies of all the images, how much time you will have to choose the pictures and whether other
members of your family or wedding party will have access to the pictures.
•
Floral changes. Fresh flowers are a perishable commodity, and
the final bouquet or arrangements may need to change depending on what
is available on the wedding day. Make sure you spell out a minimum size or
number of stems in each bouquet or arrangement. Ask how the florist will
handle any last-minute substitutions and charges, especially if the value of
the flowers actually used is markedly different from what was agreed.
•
Get it in writing. Get all sales promises and oral agreements in
writing, including specific dates, products, prices, and brands. Cancellation
policies should also be included.
•
Pay with a credit card. Avoid paying in cash up-front for products
and services. If you pay by credit card, you have protection in the event of a
problem.
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Ολυμπιακός: Εκανε το καθήκον του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ο Εθνικός
Ύμνος
ακούγεται
στο Τόκιο
- Χρυσός
Ολυμπιονίκης
ο Σ.Ντούσκος
με Ολυμπιακό
ρεκόρ!
30/07/2021
Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ της κωπηλασίας
Την κούρσα της ζωής του έκανε ο Στέφανος Ντούσκος και κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο
στο μονό σκιφ στην κωπηλασία, το πρώτο για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!
Ο Έλληνας πρωταθλητής με χρόνο 6:40:45 ήταν συγκλονιστικός, έκανε Ολυμπιακό ρεκόρ και έφερε
την κορυφαία διάκριση για την ελληνική κωπηλασία!

O Γιώργος Μασούρας σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης,
κλειδώνοντας την πρόκριση για την ομάδα του. (Φωτ. INTIME NEWS)

Ο Γιαννιώτης σκιφίστας χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής κωπηλασίας σε Ολυμπιακούς
Αγώνες. Αυτό είναι το 4ο Ολυμπιακό μετάλλιο της ελληνικής κωπηλασίας στην Ιστορία.

Κώστας Κουκουλάς

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Δεν το πιστεύω! Αλήθεια… δεν το πιστεύω! Η καλύτερη κούρσα
της καριέρας μου. Με βοήθησε ο καιρός. Ένιωθα πολύ καλά στην κούρσα. Ο προπονητής μου είπε
πως θα είμαι μέσα στα μετάλλια, πριν πάρω θέση στη γραμμή της εκκίνησης. Έκανα μια αλλαγή μέσα
στην κούρσα, στα 1.000 μέτρα και δεν πίστευα ότι θα αντέξω. Στα τελευταία 500 μέτρα έλεγα Θεέ μου
βοήθησέ με. Κράτα λίγο ακόμη. Στα 100 τελευταία μέτρα, είπα… δεν το χάνω!

29.07.2021
Ούτε οι πολλές απουσίες ούτε βέβαια και η Νέφτσι μπορούσαν να
κόψουν τον δρόμο του Ολυμπιακού προς τους ομίλους
του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν και
στο Μπακού με 1-0 και πήραν το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό
γύρο της διοργάνωσης και θέλουν ακόμα δύο βήματα προκειμένου
να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία γιορτή
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Επόμενη αντίπαλος
η Λουντογκόρετς.
Αν και ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με ενδεκάδα ανάγκης, καθώς
ο Πέδρο Μαρτίνς δεν μπορούσε να υπολογίσει σε οκτώ παίκτες,
αυτό δεν φάνηκε καθόλου στον αγωνιστικό χώρο, καθώς
οι πρωταθλητές επέβαλαν τον δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι, κυρίως
στο πρώτο μέρος.
Ο Πορτογάλος τεχνικός προτίμησε τελικά το 5-4-1, θέλοντας
με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάξει κυρίως την άμυνά του
και να υπερασπιστεί τη νίκη του με 1-0 στο πρώτο ματς στο
«Καραϊσκάκη». Ο Μαρτίνς δικαιώθηκε από την επιλογή του, καθώς
ο Ολυμπιακός, αν και έδωσε την μπάλα και τον χώρο στη Νέφτσι,
ήταν αυτός που απείλησε περισσότερο στην κόντρα. Ετσι, στην
πρώτη του ουσιαστικά επίθεση, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει
το σκορ, κλειδώνοντας την πρόκριση. Ηταν στο 15ο λεπτό, όταν
ο Σισέ βρέθηκε σε ρόλο αριστερού εξτρέμ και κλέβοντας την μπάλα
προσπάθησε με πλασέ να νικήσει τον Μεμέντοφ.

Για όλους αυτούς που με βλέπουν στην Ελλάδα ένα μεγάλο ευχαριστώ! Ευχαριστώ τους γονείς μου,
την κοπέλα μου, τον δις Ολυμπιονίκη Βασίλη Πολύμερο, όλους τους ανθρώπους στην Ομοσπονδία και
την εθνική, τον τεχνικό σύμβουλο της ΕΚΟΦΝΣ, Τζιάνι Ποστιλιόνε που με βοήθησε και έφτασα εδώ
που έφτασα, τον γιατρό μου και γιατρό της εθνικής Γιάννη Χρηστογιάννη και τον χορηγό μου», ήταν οι
πρώτες κουβέντες του χρυσού Ολυμπιονίκη!
Νωρίτερα, στην 4η θέση του μικρού τελικού του σκιφ γυναικών κατετάγη η Αννέτα Κυρίδου και
στη 10η θέση συνολικά στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έρχεται Ελλάδα
με το κύπελλο του πρωταθλήματος του ΝΒΑ

Ο τερματοφύλακας της Νέφτσι απέκρουσε, όμως η μπάλα μετά από
κόντρες κατέληξε στον Βαλμπουενά, με τον Γάλλο μέσο να βγάζει
εξαιρετική μπαλιά στον Μασούρα που με το… γόνατο έσπρωξε
την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για τον Ολυμπιακό.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς
η Νέφτσι βγήκε μπροστά για να ισοφαρίσει, όμως ο Ολυμπιακός
ήταν αυτός που έφτασε πιο κοντά στο δεύτερο γκολ. Στο 60ό λεπτό
ο Χασάν δεν μπόρεσε να νικήσει από καλή θέση τον Μεμέντοφ, ενώ
στο 77ο λεπτό, Χασάν και Ραντζέλοβιτς μπερδεύτηκαν και από
το ύψος της μικρής περιοχής δεν μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα
στα δίχτυα των Αζέρων.
Εκτός από τον Βαλμπουενά που… δημιούργησε και τον Μασούρα
που σκόραρε ξανά, αποκάλυψη για τον Ολυμπιακό αποτέλεσε
η παρουσία του Σισέ ο οποίος αγωνίστηκε ως αριστερό μπακ,
ανεβαίνοντας μάλιστα και στην επίθεση, όπως συνέβη και στη φάση
του γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.
ΝΕΦΤΣΙ: Μεμέντοφ, Μπουλούντοφ (31΄ Αμπάσοφ, 82΄
Μουραντμπαϊλί), Εμπότζ, Στάνκοβιτς, Μπασκ, Καν, Χαραμίζ,
Μαχμούντοφ, Μπουγκρίν (82΄ Νατσάφοφ), Λαβάλ (82΄ Αλιζαντά),
Μέσα Κόλι (65΄ Ζουλφουγκαρλί).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Λαλά, Σεμέδο, Μάρκοβιτς, Ο. Μπα,
Σισέ, Βαλμπουενά (76΄ Ραντζέλοβιτς), Σουρλής (82΄ Βρουσάι),
Κούντε, Μασούρας, Χασάν (86΄ Ελ Αραμπί).
• Παίκτης του Ολυμπιακού θεωρείται πλέον ο Χένρι Ονιεκούρου.
Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία και με τη Μονακό έναντι 5
εκατ. ευρώ, ενώ με τον παίκτη τα είχαν βρει από την προηγούμενη
Παρασκευή. Ο 24χρονος Νιγηριανός εξτρέμ αναμένεται
στην Ελλάδα την Κυριακή προκειμένου να περάσει από ιατρικές
εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Kathimerini.gr

ΑΠΕ-ΜΠΕ / TANNEN MAURY - EPA
Γράφει οΜανώλης Καλουδάς
30/07/2021

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μείνει μακριά από την Ελλάδα ούτε αυτό
το καλοκαίρι. Ο Greek Freak έκανε γνωστό μέσω twitter ότι επιστρέφει στη χώρα
μας και μάλιστα με το τρόπαιο του πρωταθλήματος του ΝΒΑ ανά χείρας.
Μπορεί οι υποχρεώσεις του με τους Μπακς να μην επέτρεψαν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα στο πλαίσιο του Προολυμπιακού Τουρνουά, όμως θα έρθει για να
περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές του και μάλιστα έχοντας μαζί του το τρόπαιο του πρωταθλήματος
του ΝΒΑ.
«Ερχόμαστε και φέρνουμε και το Κύπελλο», έγραψε σχετικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πυροδοτώντας
τον ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χιλιάδες Έλληνες χρήστες.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κάνει γνωστή την επιθυμία του να έρθει στην Ελλάδα
λίγο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στους Φοίνιξ Σανς.
«Ανυπομονώ να γυρίσω στην Ελλάδα, να πάω στα Σεπόλια, στου Ζωγράφου, να δω τους φίλους μου,
τους προπονητές μου» είχε πει χαρακτηριστικά ο Έλληνας σούπερ σταρ.

«ΕΒΑΛΕ ΛΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΜΕΝΟΥΣ»
Η απόπειρα να αρπάξουν την Διοίκηση της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινόττας του Σούρεη, υπό την επηρροή
ατόμων ξένης εθνικότητας, συνέβη την Κυριακή 25
Ιουλίου 2012 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Σούρεη.
Τα λίγα παλαιά μέλη της κοινότητας που παρευρέθηκαν
ήξεραν ότι απουσιάζουν τα περισσότερα μέλη
της κοινότητας και δεν θα υπάρχει απαρτία μελών για
να γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Αλλά όταν είδαν
την αίθουσα γεμάτη από πολλά πρόσωπα που έβλεπαν
για πρώτη φορά στις Συνελεύσης και εκδηλώσεις της
κοινότητας, κατάλαβαν ότι όλοι είχαν ειδοποιηθεί
απο γνωστό άτομο να γίνει αυτή η κίνηση ώστε να
αναλάβουν τα ηνία της κοινότητας άτομα που θα είναι
προσκείμενα στον ιερέα.
Η απουσία των μελών της μικρής κοινότητας
του Σούρεη από την εκκλησία λόγω του Κορωνοϊού και
η προσέγγιση από τον ιερέα να έρθουν στην εκκλησία
άτομα ξένης εθνικότητας κατά την διάρκεια αυτης
τις περιόδου, βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία μερικά άτομα
κεινούμενα από γνωστά πρόσωπα να εκδικηθούν
το Διοικητικό Συμβούλιο που δεν ήταν και τόσο
αγαπητό στον ιερέα, όπως ολοφάνερα έδειξαν οι ψήφοι
που έλαβε η αδελφή του ιερέα από άλλους που έχουν
δουλέψει σκληρά σ’ αυτή την κοινότητα.
Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία μάζεψαν όλους
τούς δικούς τους ξένους και μερικούς δικούς μας που
είναι τακτικά μέλη στην εκκλησία να αναλάβουν τα ηνία
του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητας.
Η κίνηση που έγινε στην μικρή κοινότητα του Σούρεη
δεν είναι αστείο και θα πρέπει όλοι οι ομογενείς
του Βανκούβερ να υποστηρίξουν αυτή την κοινότητα
του Σούρεη που δεν έχει πολλούς Έλληνες η περιοχή να
μην χάσουν την εκκλησία και πέσει σε ξένα χέρια, με
το να γίνουν μέλη και στην επόμενη Γενική Συνέλευση
που θα γίνει να παρευρεθούν να υποστηρίξουν
ανθρώπους που δουλεύουν στην κοινότητα και
προσφέρουν έργο για να μην χάσουν
την εκκλησία και να μην πάθουν καμιά γκάβα και δούν
η εκκλησία να πέφτει σε ανθρώπους που μέχρι σήμερα
δεν ανάβουν ούτε κερί όταν πηγαίνουν στην εκκλησία.
Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής
Ορθοδοξης Κοινότητας του Σούρεη συνέβησαν και
μερικά δυσάρεστα γεγονότα. Ένα μέλος επετέθη
λεκτικώς απευθύνοντας στον Πρόεδρο των Ελλήνων
υπερηλίκων «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ» την εξής φράση
παρουσία και μαρτύρου:
«Θα σας κλείσω το μπουρ....λο», ο πρόεδρος από
την «ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ» όπως μας δήλωσε θα συγκαλέσει
το Δ. Συμβούλιο για να συμβουλευθούν τον δικηγόρο
τους για τα μέτρα που θα λάβουν εναντίον αυτού
του ατόμου ο οποίος δυστυχώς είναι και συγγενείς
του ιερέα.
Επίσης μας ανέφερε η κυριά Κική Πάναγος ότι μια κυρία
πλησίασε κοντά στην κουζίνα όπου βρίσκονταν μέλη της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Σούρεη και αφού έφτυσε
προς τα άτομα επετέθηκε και λεκτικώς χωρίς κανέναν
λόγο.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Οι τρεις μητέρες
Τρεις ηλικιωμένες μητέρες
μιλάνε για τους γιούς τους.
Λέει η μια μητέρα :
– Ο δικός μου ο γιος είναι ιερέας
κι όπου πάει του φιλάνε το χέρι
και τον φωνάζουν πάτερ.
– Ο δικός μου ο γιος, λέει η
δεύτερη είναι αρχιμανδρίτης κι
όπου πάει του φιλάνε το χέρι και
τον φωνάζουν σεβασμιότατε.
Η τρίτη λέει :
– Ο δικός μου ο γιος είναι
πρωταθλητής στο μπόντι
μπίλντινγκ και όπου πάει όλοι
τον φωνάζουν θεέ μου!

Αντρόγυνο γιορτάζει
Ένα αντρόγυνο πηγαίνει σε μία
ντισκοτέκ.
Εκεί που χορεύουν βλέπουν
ένα τύπο στην πίστα ο οποίος
τα δίνει όλα και χορεύει σαν
μανιακός.
Όλοι έχουν μαζευτεί γύρω του
και τον χειροκροτούν!
Η γυναίκα λέει στον άντρα
της : ”Βλέπεις αυτόν τον τύπο
που χορεύει; Πριν είκοσι χρόνια
μου είχε κάνει πρόταση γάμου
και τον απέρριψα!”
Ο άντρας της λέει : ”Από ότι
φαίνεται ακόμα το γιορτάζει!”

Ένας μικρός Ινδιάνος
Ένας μικρός Ινδιάνος ρωτάει
τον αρχηγό της φυλής :
– Γιατί εμείς οι Ινδιάνοι έχουμε
τόσο περίεργα ονόματα;
– Θα σου πω παιδί μου, λέει ο
αρχηγός. Αν κατά τη διάρκεια
που γίνεται η σύλληψη του
παιδιού συμβεί ένα περίεργο
φυσικό φαινόμενο, τότε όταν
γεννηθεί το παιδί του δίνουμε
όνομα που να σχετίζεται με το
γεγονός αυτό. Αν παραδείγματος
χάριν τη στιγμή της σύλληψης
πέσει κεραυνός στο δάσος
το παιδί θα το ονομάσουμε
“Κεραυνός στο Δάσος”.
Κατάλαβες τώρα “Τρύπια
καπ0τα”;
***
Σε ένα εστιατόριο ο πελάτης
λέει στο γκαρσόν:
– Σας παρακαλώ, μπορείτε να
πάρετε το κοτόπουλο να το
ψήσετε λιγάκι ακόμα?
– Γιατί, τι έχει?
– Μου τρώει τις πατάτες!
***
Μετά από μια νύχτα ανελέητου
σεξ μεταξύ ελέφαντα και
μυρμηγκιού, ο ελέφαντας δεν
αντέχει άλλο και πεθαίνει.
Όχι ρε πούστη μου, λέει το
μυρμήγκι, για μια νύχτα γαμ@σι
θα σκάβω μια ζωή!!
***
Ειδήσεις σε ποντιακό κανάλι:
Τραγικό δυστύχημα.
Διθέσιο αεροπλάνο έπεσε σε
νεκροταφείο. Έχουν βρεθεί
3000 νεκροί και οι έρευνες
συνεχίζονται.
***

Φωτο: από το αρχείο της Φιλοπτώχου

Ευχόμαστε η πρόεδρος της Φιλοπτώχου η οποία
απουσίαζε από την Γεν. Συνέλευση να καλέσει αυτή
την κυρία η οποία δυστυχώς είναι και θεία του ιερέα να
ζητήσει συγνώμη.
Διότι η εργασία που προσφέρει η Φιλόπτωχος όχι μόνο
στην εκκλησία, στον ιερέα και αλλού, είναι γνωστό
σε όλους, και δεν μπορεί να φέρνουν τα οικογενειακά
τους προβλήματα στις Γενικές Συνελέυσεις και να
προσβάλλουν αθώα άτομα.
Κώστας Καρατσίκης

Ποντιακό ανέκδοτο: Όταν
ο Γιωρίκας έφτασε 57 ετών
αποφάσισε να πάει στην
Εκκλησία για να κοινωνήσει…
Όταν ο Γιωρίκας έφτασε 57
ετών αποφάσισε να πάει στην
Εκκλησία για να κοινωνήσει.
Του λέει ο παππάς “για να
κοινωνήσεις πρέπει πρώτα να
εξομολογηθείς.” Πήγε για να
εξομολογηθεί αλλά είχε πάθος
στο κρασί. Του άρεσε να πίνει
πολύ. «Για πες μου για τη ζωή
σου τέκνον μου» λέει ο παππάς.

«Όλα καλά παπά μου, όλο τον
κόσμο αγαπώ και στη ζωή μου
δεν πείραξα ποτέ κανένα και δε
με πείραξε κανένας».
«Ναι αλλά μήπως έχεις κάποιο
πάθος;» τον ρωτάει ο παππάς.
«Μόνο το Κρασί μου αρέσει
και πίνω λίγο παραπάνω».
«Αυτό είναι κακό πάθος» λέει
ο παπάς. «Ναι πατέρ μου, αλλά
ο Χρηστός ευλόγησε το κρασί!
Και αφού το ευλόγησε το πίνω.»
«Ναι του λέει ο Πάτερ, αλλά το
κρασί πρέπει να είναι ο φίλος
σου και όχι ο εχθρός σου!» του
λέει ο παπάς. «Ναι παπά μου
αλλά ο Χριστός είπε να αγαπάμε
τους εχθρούς μας» απαντά ο
Γιωρίκας. «Ναι παιδί μου, να
τους αγαπάμε είπε και όχι να τον
καταπίνουμε»

O διοικητής
ενός στρατοπέδου...
Είναι ο διοικητής
του στρατοπέδου και φωνάζει
τον Κωστίκα που είναι φαντάρος
και του λέει:
- Κωστίκα. Αύριο το πρωί
περιμένω τον Μεϊμαράκη.
Να είσαι στην πύλη από
τα ξημερώματα και να με
ειδοποιήσεις όταν φτάσει.
Το πρωί, πράγματι, ο Kωστίκας
είναι στην πύλη από τις 6.
Κατά τις 6.30 παίρνει τηλεφωνο
στη πύλη ο διοικητής
- Κωστίκα έφτασε ο
Μεϊμαράκης;
- Όχι κύριε διοικητά, δεν έχει
έρθει
Στις 7 παρά τέταρτο πάλι τα
ίδια...
- Εφτασε ο Μειμαράκης;
- Όχι ακόμα κύριε διοικητά...
Ο διοικητής πήρε ξανά στις 7,
στις 7.15, στις 7.30... Συνεχώς
ως τις 9.
Κατά τις 9 και κάτι, φτάνει μια
μαύρη Mercedes στην πύλη.
Ο Κωστίκας κάνει νόημα να
κατεβάσουν το φιμέ τζάμι.
- Μεϊμαράκη εσύ είσαι;
- Ναι, λέει ο Μεϊμαράκης
- Μ@λάκα τρέχα παρουσιάσου
στο διοικητή γιατί θα σε
γαμ... σε ψάχνει από τα
ξημερώματα....!

Κλείνουν φυλακή ένα
Γερμανό, ένα Γάλλο και ένα
Πόντιο ισόβια...
Κλείνουν φυλακή ένα Γερμανό,
ένα Γάλλο και ένα Πόντιο
ισόβια.
Αποφασίζουν να τους χώσουν
σε ένα μπουντρούμι και να μην
έχουν επαφή με τον υπόλοιπο
κόσμο για όλη τους τη ζωή.
Τους επιτρέπουν όμως να
πάρουν από ένα αντικείμενο,
δικιάς
τους επιλογής.
Διαλέγει λοιπόν ο Γερμανός ένα
σκάκι. ΄΄Μ΄αυτό θα περνάω τον
καιρό μου είναι παιχνίδι που δεν
το βαριέσαι ποτέ..΄΄
Ο Γάλλος διαλέγει μια
τράπουλα.
΄΄Μ΄αυτή μπορείς να παίξεις όχι
ένα αλλά πολλά διαφορετικά
παιχνίδια και εγώ τα ξέρω
όλα. Σίγουρα θα είμαι
απασχολημένος για πολλά
χρόνια΄΄.
Διαλέγει και ο Πόντιος ένα κουτί
tampon.
΄΄Καλά ρε του λένε οι άλλοι 2 τι
θα κάνεις με αυτό; Χαζός είσαι;
Και τους απαντάει ο Πόντιος
΄΄Τι θα κάνω μ΄αυτό; Διαβάστε
εδώ τι γράφει..
Μπορείτε να κάνετε ιππασία,
κολύμβηση, ορειβασία,
θαλάσσια σπορ...

Πάνε ο Κωστίκας
κι ο Γιωρίκας για κυνήγι...
Πάνε ο Κωστίκας κι ο Γιωρίκας

για κυνήγι. Μετά απο πολλές
ώρες περιπλάνησης ο Κωστίκας
βρίσκει μια αρκούδα (αρσενικό
για την ακρίβεια).
Με σιγανά βήματα
την πλησιάζει και σημαδεύει με
το όπλο μα την τελευτία στιγμή
που πυροβολεί παραπατάει και
αστοχεί... Η αρκούδα τα παίρνει
και τον αρχίζει στο κυνήγι.
Φωνές ο Κωστίκας, πανικός,
τρεχαλητό ώσπου σε μια
φάση βρίσκει ένα δέντρο και
σκαρφαλώνει με την μία. Η
αρκόυδα απο κάτω να αρχίσει να
κουνάει το δέντρο να προσπαθεί
να σκαρφαλώσει και ο Κωστίκας
να φωνάζει τον Γιωρίκα.
Τελικά ο Γιωρίκας ακούει και με
το που βλέπει την κατάσταση
οπλίζει με την μία και
ετοιμάζεται να βαρέσει...
- Στο κεφάλι Γιωρίκα, στο
κεφάλι ρίξτου, φωνάζει ο
Κωστίκας.
Μες στον πανικό του ο Γιωρίκας
πυροβολάει και πετυχαίνει το
δεξιό αρχ...δι της αρκούδας.
Κραυγές η αρκούδα, πόνο και
με ακόμα περισσότερα νεύρα
αρχίζει να κουνάει το δέντρο
δυνατότερα.
- Στο κεφάλι ρε Γιωρίκα λέμε.
Στο κεφάλι. Γρήγορα θα πέσω,
ξαναφωνάζει ο Κωστίκας.
Ξαναοπλίζει αγχωμένος ο
Γιωρίκας και προσπαθεί να
ξανασημαδέψει με το όπλο
αλλά και πάλι απο τον πανικό
του πετυχαίνει το αριστερό
αρχ...δι της αρκούδας η οποία
πεθαίνωντας στον πόνο ήταν
έτοιμη να ρίξει το δέντρο. Και ο
Κωστίκας:
-ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΡΙΞΕ ΡΕ
ΜΑΛ@ΚΑ. ΝΑ ΜΕ ΦΑΕΙ
ΘΕΛΕΙ, ΟΧΙ ΝΑ ΜΕ Γ@
ΜΗΣΕΙ!
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πάει μια μέρα ένας σε ένα παπά
για να εξομολογηθεί.
Του λέει λοιπόν :
- “Πάτερ μου αμάρτησα, τότε
στον πόλεμο του 40 έκρυψα
έναν άνθρωπο στο υπόγειο μου.”
- “Τέκνο μου αυτό δεν είναι
αμαρτία, βοήθησες έναν
συνάνθρωπό σου”, του λέει ο
παπάς.
Τότε λοιπόν του ξαναλέει:
- “Ναι όμως πάτερ μου του
έπαιρνα και 20 χιλιάδες το
μήνα.”
Το σκέφτεται ο παπάς και του
λέει:
- “Α! παιδί μου αυτό είναι
βέβαια αμαρτία, αλλά μπορώ να
στο συγχωρήσω.”
Και τότε ο εξομολογούμενος τον
ρωτάει δειλά:
- “Πάτερ μου να του πω ότι
τελείωσε ο πόλεμος;”

Αρχηγός του σπιτιού

Μπαίνει ένας άνδρας σε ένα
βιβλιοπωλείο:
- Έχετε, ρωτάει, το βιβλίο
“Άντρας, ο αρχηγός
του σπιτιού”;
- Όχι, δεν πουλάμε παραμύθια...
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Κυρ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της AHEPA:
Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι
για το μέλλον της Ελλάδας
28-07-2021

American Hellenic Educational
Progressive Association
Saturday July 31, 2021
Dear AHEPA Family & Friends!

ΣύνταξηΑγγελική Παπαθανασίου

(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Well, brothers and sisters, it’s time to say goodbye.
We had a lovely time last night at our event at the
Acropolis Museum, in which we honored Mayor of
Athens Kostas Bakoyannis, Minister of Tourism Harry
Theoharis, and President of Greece 2021 Gianna Angelopoulos-Daskalaki.

Kokotas Elected 2021-2022 Supreme President

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης απηύθυνε την ομιλία του ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στο 99ο Ανώτατο Συνέδριο της AHEPA, όπου του
απονεμήθηκε το βραβείο «AHEPA Socrates Award». Την απονομή του
βραβείου έκανε ο ύπατος πρόεδρος της AHEPA παγκοσμίως, Γιώργος
Χωριάτης (George Horiates), ενώ προλόγισε ο σύμβουλος έκδοσης της
εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρκης και πρώην υφυπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Αντώνης Διαματάρης.
Το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε, επίσης, στον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους
και επισήμανε πως αν και είχε προετοιμάσει κάποια σημεία ομιλίας θα
μιλούσε από στήθους εμπνεόμενος από αυτό που είδε στην αίθουσα. Είπε
χαρακτηριστικά: «Επιλέξατε να έρθετε στην Ελλάδα φέτος, κάτι το οποίο
έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, 200 χρόνια από τότε που οι Έλληνες
ξεσηκώθηκαν για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους, να ιδρύσουν
το πρώτο έθνος-κράτος στη Βαλκανική Χερσόνησο. Μια επανάσταση
εμπνευσμένη από τους Αμερικανούς ιδρυτές πατέρες και τη σταθερή
και διαρκή σχέση μεταξύ των δύο χωρών η οποία γίνεται ολοένα και πιο
ισχυρή.
Έχουμε αγωνιστεί ο ένας πλάι στον άλλον σε όλους τους σημαντικούς
πολέμους. Υποστηρίζαμε πάντα την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και
την επιδίωξη της ευημερίας. Και όντως, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή
πιστεύω ότι μπορούμε να αναλογιστούμε αυτό που έχουμε πετύχει ως
χώρα, μια χώρα που ποτέ δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα δίχως τη
δύναμη της ελληνικής κοινότητας στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ για όλα
όσα έχετε κάνει για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει
για τoν Ελληνισμό».

I wanted to introduce you to your new 2021-2022
AHEPA Supreme Lodge! As many of you have already
heard, Brother Jimmy Kokotas of Brooklyn, NY has
been elected to the position of Supreme President.

The rest of the election results can be found below.
Supreme President Jimmy Kokotas
Supreme Vice President Lou Atsaves
Canadian President Emmanuel Constans
Supreme Secretary Savas Tsivikos
Supreme Treasurer Chris Kaitson
Supreme Counselor Demetrios Kirkiles
Supreme Sons of Pericles Advisor Nick Kavadas
Supreme Athletics Director Chris Atsaves
Supreme Governor Region 1 Kostas Sofikitis
Supreme Governor Region 2 James Gregorakis
Supreme Governor Region 3 Vassos Chrysanthou
Supreme Governor Region 4 Dalton Respass
Supreme Governor Region 5 Dimitris Papageorgiou
Supreme Governor Region 6 Sam Benjamin
Supreme Governor Region 7 Marshall Monsell
Supreme Governor Region 8 Alexander Mallas
Supreme Governor Region 10 Yiannis Mitropoulos
Congratulations to the new Supreme Lodge! I would also like to congratulate the newly elected
presidents of our AHEPA Family orders!
Grand President, Daughters of Penelope Kathy Bizoukas
Supreme President, Sons of Pericles Timothy Noitsis
Grand President, Maids of Athena Maria Ana Pantelous
On behalf of AHEPA Global Headquarters I wish you
the best of luck and look forward to working with you all
throughout your term.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός έκανε ιστορικές αναφορές επισημαίνοντας:
«Η ιστορία μας, η ιστορία των 200 χρόνων, όπως έχει γράψει ένας από
τους κορυφαίους ιστορικούς μας, υπήρξε πράγματι μια ιστορία θριάμβων
και καταστροφών, στιγμών που κάναμε εξαιρετικά πράγματα, αλλά
και τραυματικών, οδυνηρών τραγωδιών. Καμία στιγμή δεν υπήρξε
πιο οδυνηρή, κύριε πρόεδρε, από την τραγωδία της Κύπρου πριν από
47 χρόνια. Η Κύπρος παραμένει ένα διαιρεμένο νησί υπό κατοχή. Και
μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μπορώ να διαβεβαιώσω τον λαό της
Κύπρου, μπορώ να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό ότι θα αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια με στόχο να
προωθήσουμε το στόχο μιας ελεύθερης και επανενωμένης Κύπρου».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την ομιλία του επισημαίνοντας πως
είχε το προνόμιο να περάσει επτά χρόνια σπουδών στις ΗΠΑ κι έχει πολύ
ισχυρούς δεσμούς με την Ελληνοαμερικανική κοινότητα. «Αγαπητέ George,
θα ήθελα να χαιρετίσω τον οργανισμό AHEPA για όλα τα επιτεύγματά
του, και για το γεγονός ότι ήταν πάντα εκεί στις καλές αλλά και στις
δύσκολες στιγμές. Η AHEPA πάντα είναι παρούσα στους δίκαιους αγώνες
του Ελληνισμού. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε σε εσάς και
γνωρίζετε ότι μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς.»
Και όταν έγινα πρωθυπουργός, είχα την ευκαιρία να αποκαταστήσω μια
κατάφωρη αδικία του ελληνικού κράτους για πολλές, πολλές δεκαετίες.
Δεσμεύτηκα να δώσω το δικαίωμα στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να
ψηφίζουν, δίχως να χρειάζεται να επιστρέφουν στην Ελλάδα για να ασκήσουν

(Συνέχεια στη σελίδα 12)

I’d like to thank everybody for their support leading up to
and during the 99th Annual Supreme Convention. Things
were a little different this year, but I think we did an excellent
job and showed the world that there isn’t much that can keep
AHEPA down!
Enjoy the rest of your summer!
Basil N. Mossaidis
Executive Director
Order of AHEPA

Ahepa delegate of 99 Annual
Ahepa Family Supreme Convention from Vancouver
Dino Kourtesis
Left:
with the hon. Mayor of Athens
Kostas Mpakogiannis
and
Right: with the new Supreme
President of order of Ahepa
Mr. Jimmy Kokotas

LADIES PHILOPTOCHOS OF ST. GEORGE’S
July 11.2021

Είτε αγοράζετε ή πωλείτε, είμαι αφοσιωμένος να επιβλέψω
την συναλλαγή σας με την πιο ανώτερη φροντίδα και εμπιστοσύνη.
Εγώ είμαι Εκεί όταν με χρειάζεστε-επικοινωνήστε μαζί μου ανά
πάσα στιγμή για να ενημερωθήτε Πάνω για όλες τις ανάγκες
ακίνητων περιουσιών σας και για τις ερωτήσεις σας που Έχετε για
την αγορά ή την πώληση ακινήτων, μεγάλες ή μικρές!

Today, St. George’s Ladies
PHIOPTOCHOS wished
Xronia Polla Polla to our new
and most beautiful Presbytera
Petroula for her Nameday in
June. Presbytera also had the
opportunity to meet and greet
many of the Philoptochos
ladies. Present also was our
very loved Presbytera Irene.
The PHIOPTOCHOS also thanked Mr.
Vangeli Pappas and Mr. George Fedeas
for their dedication, commitment and
hard work to St. George’s Cathedral
during these difficult times.

•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

We are truly appreciative for all they
have done and continue to do. A heartfelt thank you!
Lizette Pappas

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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Δεξίωση της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου
προς τιμήν των μελών της (AHEPA) και της (Πα.Δ.Ε.Ε.).
Αντώνης Ανακέφαλος
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021,Αθήνα

Κυρ. Μητσοτάκης στο συνέδριο
της AHEPA: Έχουμε κάθε λόγο
να είμαστε αισιόδοξοι για
το μέλλον της Ελλάδας
(Συνέχεια από σελίδα 10)
το εκλογικό τους δικαίωμα. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η δουλειά
μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχουμε κάνει τη μισή δουλειά, επειδή
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν σε
πολλούς από εσάς να συμμετέχετε πραγματικά στα πολιτικά πράγματα της
Ελλάδας.»

Η Α.Ε. Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα
Σακελλαροπούλου,παρέθεσε
δεξίωση στον κήπο
του Προεδρικού Μεγάρου προς
τιμήν των μελών
της Αμερικανικής Ελληνικής
Εκπαιδευτικής Προοδευτικής
Ένωσης (AHEPA) και
της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.).
Παρευρέθησαν, επίσης,
ο Πρόεδρος της Βουλής
Κωνσταντίνος Τασούλας,
ο Υφυπουργός Εξωτερικών
Κωνσταντίνος Βλάσης,
ο πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt και
η πρέσβης της Ελλάδας
στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου.
Επίσης παρευρέθηκε και
η ύπατος Πρόεδρος Celia Kachmarsky των Daughters of Penelope,επικεφαλής αντιπροσωπείας.
Στην κυρία Σακελλαροπούλου
απονεμήθηκε το βραβείο «AHEPA Socrates Award» από
τον πρόεδρο της AHEPA,
Γιώργο Χωριάτη.
Κατά τον χαιρετισμό της,
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί
υποδέχεται στο Προεδρικό
Μέγαρο εκλεκτά μέλη
του Απόδημου Ελληνισμού,
που διαπρέπουν ως
μέλη της Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
Ελληνισμού, αλλά και
ως μέλη της γνωστής σε όλους
μας AHEPA. Όπως είπε
«η παρουσία σας εδώ
αποτελεί τιμή και για
μένα προσωπικά, καθώς
εκπροσωπείτε τους
αναρίθμητους Έλληνες
του εξωτερικού, που μας κάνουν
περήφανους για
την πρόοδο, τη στάση ζωής και
την προσφορά τους, τόσο στις
χώρες που ζουν και διακρίνονται
όσο και στη μητέρα πατρίδα,
την οποία ποτέ δεν ξεχνούν».
Υπενθύμισε, ότι ακόμη ότι «πριν
από τρεις ημέρες, σε αυτόν εδώ
τον χώρο γιορτάσαμε τα 47
χρόνια από την αποκατάσταση
της Δημοκρατίας
στη χώρα μας. Τιμήσαμε τους
αγώνες όλων των Ελλήνων για
το ύψιστο αγαθό
της Δημοκρατίας, που αποτελεί
το θεμέλιο της ελευθερίας
των πολιτών.
Μεταξύ των προσκεκλημένων,
ξεχωριστή θέση είχαν και αυτή
τη χρονιά οι εκπρόσωποι
του υγειονομικού τομέα,
οι οποίοι, εδώ και πολύ καιρό
δίνουν πρωτοφανή μάχη για

την αντιμετώπιση
του κορονοϊού».
Αναφερόμενη στην πανδημία,
τόνισε ότι δυστυχώς συνεχίζει
να πλήττει ολόκληρο
τον πλανήτη και επανέλαβε
ότι «σε αυτή τη δύσκολη
κατάσταση, ο μαζικός
εμβολιασμός είναι το πιο ισχυρό
μας όπλο, καθώς θωρακίζει
αποτελεσματικά τις κοινωνίες
μας ώστε να μην βιώσουμε πάλι
ζοφερές καταστάσεις, αλλά να
επιστρέψουμε όσο το δυνατόν
νωρίτερα στην κανονικότητα».
Υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο
συμβολισμό που έχει το 2021
για κάθε
Έλληνα και Ελληνίδα, όπου
και εάν βρίσκονται, καθώς
γιορτάζουμε τα 200
χρόνια από την έναρξη
του απελευθερωτικού μας
αγώνα κατά του τουρκικού
ζυγού, σημείωσε ότι «η χρονιά
αυτή είναι για όλους μας πηγή
δύναμης, από το όραμα εκείνων
που αφιερώθηκαν στον ιερό
σκοπό της εθνικής μας
ανεξαρτησίας και κυριαρχίας.

Είναι όμως και ευκαιρία
περισυλλογής και αναστοχασμού
των λαθών και των χαμένων
ευκαιριών των δύο αυτών
αιώνων, ώστε να
μην επαναληφθούν».
Όπως τόνισε «το γεγονός ότι
η Ελλάδα σήμερα είναι ένα
σύγχρονο κράτος δικαίου,
στην καρδιά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που αντιμετωπίζει με
αποφασιστικότητα
τις προκλήσεις των καιρών μας,
οφείλεται και σε όλους
εκείνους που ποτέ δεν πρόταξαν
το εφήμερο και προσωπικό
συμφέρον πάνω από το
κοινωνικό και το εθνικό».
Παράλληλα υπογράμμισε ότι
έχουν περάσει σχεδόν 100
χρόνια από την ίδρυση
της AHEPA και επισήμανε ότι
«από τότε γιγαντώθηκε και έγινε
παράδειγμα προς μίμηση,
τόσο μέσα στην αμερικανική
κοινωνία, όσο και πέρα
από αυτή, με αξιοσημείωτη
κοινωνική προσφορά με έργα
πνοής, χωρίς ποτέ να ξεχάσει
τη μητέρα πατρίδα».

Δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε την απαραίτητη ενισχυμένη
πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ώστε να παρακάμψουμε αυτό το τελευταίο
εμπόδιο, αλλά έχει γίνει το πρώτο σημαντικό βήμα. Δεσμεύτηκα, επίσης, να
απλοποιήσω τις συναλλαγές σας με το ελληνικό κράτος ψηφιοποιώντας τις
κυβερνητικές υπηρεσίες, ψηφιοποιώντας τις υπηρεσίες μας στα προξενεία.
Έτσι ώστε να μπορείτε να συναλλάσσεστε με το ελληνικό κράτος με
αξιοπρεπή τρόπο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, απλά και εύκολα. Και
έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο
προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα είναι να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας, την ενέργειά μας για να χτίσουμε μια νέα, πιο
ζωντανή, πιο αισιόδοξη και πιο περήφανη χώρα».
«Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της Ελλάδας»
Ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στο ακροατήριο επεσήμανε: «Όπως
γνωρίζετε, έχουμε περάσει μια πολύ, πολύ δύσκολη δεκαετία. Πιστεύω
όμως ότι καθώς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη του ελληνικού
αγώνα για την ανεξαρτησία, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το
μέλλον της Ελλάδας. Θέλω να είστε περήφανοι για την Ελλάδα, όχι μόνο
λόγω του ένδοξου παρελθόντος της. Μιλάμε πολύ για αυτό και έχουμε κάθε
λόγο να το κάνουμε. Θέλω επίσης να είστε περήφανοι γιατί αυτή η χώρα
έχει ένα απίστευτα ελπιδοφόρο μέλλον και το μέλλον αυτής της χώρας
είναι οι άνθρωποί της, οι άνθρωποί της στην Ελλάδα, οι άνθρωποι της στο
εξωτερικό.
»Αυτή η όσμωση μεταξύ Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα και των Ελλήνων
που ζουν στο εξωτερικό δημιουργεί έναν τεράστιο δυναμισμό ως προς το
τι μπορούμε να πετύχουμε ως χώρα. Η οικονομία μας βελτιώνεται. Θα
καταγράψουμε ραγδαία ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα προσελκύει
επενδύσεις όπως δεν έχει κάνει ποτέ πριν. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε
την πανδημία του Covid με τρόπο που εξέπληξε πολλούς. Τα πήγαμε
καλύτερα από πολλές χώρες που είχαν επενδύσει πολύ περισσότερα στο
σύστημα υγείας τους.
»Και δράττομαι της ευκαιρίας να αποτίσω φόρο τιμής και να αφιερώσω
αυτό το ξεχωριστό βραβείο στις νοσηλεύτριες και στους γιατρούς μας στο
Ελληνικό Σύστημα Υγείας που εργάστηκαν πολύ σκληρά και αδιάκοπα για
να την αντιμετώπιση αυτού του αόρατου εχθρού.
»Ταυτόχρονα, αισθάνομαι, κύριε πρέσβη, ότι η σχέση μεταξύ Ελλάδας
και Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή, αλλά
χαράζει ένα δρόμο στρατηγικής σημασίας και για τις δύο χώρες μας,
κάτι που μας κάνει να αισθανόμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι. Γνωρίζετε
ότι αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο τα
τελευταία δύο χρόνια, αλλά παραμένουμε σταθεροί στην πεποίθησή μας
ότι εάν βασιζόμαστε στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, στην
αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, μπορούμε και θα είμαστε σε θέση να
αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες.Tαυτόχρονα, η Ελλάδα έχει αποδείξει
ότι θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
όπου και όποτε είναι απαραίτητο».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά
και την αισιοδοξία του για τη σχέση μεταξύ του ελληνικού κράτους
και της AHEPA και τόνισε ότι είναι «ενθαρρυντικός ο δυναμισμός της
ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθετε
πιο κοντά στην Ελλάδα. Έχετε σταθεί στο πλευρό μας στις δύσκολες
στιγμές. Τώρα, πιστεύω ακράδαντα ότι οι καλύτερες στιγμές είναι μπροστά
μας και ότι ένα ελπιδοφόρο μέλλον ανοίγεται για τη χώρα μας. Θέλω εσείς,
θέλω η Ελληνοαμερικανική κοινότητα, θέλω η AHEPA να αποτελέσει
κομμάτι αυτού του πολλά υποσχόμενου μέλλοντος. Και όταν συναντηθούμε
ξανά και όταν κάνουμε τον απολογισμό μας γι’ αυτά που έχουμε καταφέρει
να είμαστε πραγματικά περήφανοι, περήφανοι που είμαστε Έλληνες,
περήφανοι που είμαστε μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας Ελλήνων,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που πάντα μα πάντα προσπαθεί για να
πετύχει το καλύτερο για τη χώρα μας. Ζήτω η Ελλάδα», κατέληξε
ο πρωθυπουργός ευχαριστώντας τους παρευρισκομένους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ertnews.gr

Tου Ανδρέα Πετρουλάκη

13

99ο Παγκόσμιο Συνέδριο της AHEPA στην Αθήνα 2021 Η ΑΧΕΠΑ βράβευσε Μητσοτάκη - Αναστασιάδη
Supreme President Jimmy Kokotas
συνθέσεις προέδρων και μελών AHEPA
:Ορκίστηκε ο νέος Supreme President
Jimmy Kokotas στην στο 99ο Συνέδριο
των AHEPA στην Ελλάδα και ανακοίνωσε
ότι κάθε 5 περίπου χρόνια το Συνέδριο θα
γίνεται στην Ελλάδα!, επίσης ορκίστηκε
και ο νέος Supreme Governor Region 10
Europe, πρώην Κυβερνήτη D25, Γιάννης
Μητρόπουλος. Canadian President Emmanuel Constans
Η μεγάλη πρόεδρος Κάθι
Μπιζούκας, οι κόρες της
Πηνελόπης που επανεξελέγησαν
Υιοί του Προέδρου Υιός του
Περικλή, Τιμόθεος Νόϊτσης, και
οι νεοεκλεγείς υπηρέτριες της
Μεγάλης Προέδρου
της Αθηνάς Μαρία Άννα
Παντελούς

με το βραβείο «AHEPA Socrates Award» και
τον επιχειρηματία Ευάγγελο Μαρινάκη
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021, Αθήνα

Στον πρωθυπουργό απονεμήθηκε το βραβείο «AHEPA
Socrates Award» από τον Ύπατο Πρόεδρο της AHEPA παγκοσμίως, George Horiates, ενώ την απονομή
του βραβείου προλόγισε ο σύμβουλος έκδοσης της
εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ της Νέας Υόρκης και
πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για
τον Απόδημο Ελληνισμό, Αντώνης Διαματάρης.
Το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε επίσης στον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη,
ο επιχειρηματίας, Βαγγέλης Μαρινάκης
βραβεύτηκε για την μεγάλη κοινωνική του προσφορά.
Ο Τζορτζ Χωριάτης ο ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ
, αναφερόμενος στον κ. Μαρινάκη τόνισε ότι είναι
ένας εκ των κορυφαίων εφοπλιστών του κόσμου και
αναγνωρίζεται ως μία από τις 100 πιο σημαντικές
προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας. Τόνισε ότι πέρα από τα επιχειρηματικά και
αθλητικά του ενδιαφέροντα, ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει έμπρακτα ένα
ευρύ φάσμα φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ
όπως υπογράμμισε «για να συντηρήσει την πρόσβαση στην ανώτερη
εκπαίδευση για την Νεότερη Ελλάδα στο εξωτερικό», συμμετείχε ως
βασικός δωρητής στη δημιουργία της » Έδρας Μιλτιάδη Μαρινάκη για
την Νεοελληνική Γλώσσα
και τον Πολιτισμό» στο
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο
της Πολιτείας του Οχάιο.
Η Έδρα πήρε το όνομα του
πατέρα του κ. Μαρινάκη,
του εκλιπόντος Μιλτιάδη
Μαρινάκη, ο οποίος ήταν
γνωστός φιλάνθρωπος και
«ενέπνευσε στον κ. Μαρινάκη
την αγάπη για τον συνάνθρωπο
και το καθήκον απέναντιστην
ελληνική παράδοση και τον
πολιτισμό», ανέφερε
ο Τζόρτζ Χωριάτης.
Ο κ. Χωριάτης σημείωσε
επίσης ότι ο «Βαγγέλης
Μαρινάκης υποστηρίζει επίσης
ένα ευρύ φάσμα φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, όπως τη UNICEF μέσω της συνεργασίας με
τον Ολυμπιακό, έργα υποδομής, πολιτισμού και
κοινωνικής προσφοράς στην πόλη του Πειραιά, που περιλαμβάνουν πιο
πρόσφατα νοσοκομειακό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του Covid-19, σίτιση και ρουχισμό για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής
κρίσης και για τους άπορους κατοίκους του Πειραιά, πολιτιστικές
δράσεις για την διατήρηση
της μνήμης της ποντιακής
γενοκτονίας και
υποστήριξη στο Μουσείο
Καζαντζάκη στην Κρήτη από
το 2014».
Το βραβείο εκ μέρους
του παρέλαβε η υπεύθυνη
επικοινωνίας της Capital Ship
Management Corp. Νίκη
Καλογηράτου.

Το Chapter Palaio Faliro Chapter HJ38 - Phalereus
πρώτο για την Περίοδο 2020 – 2021

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021,Αθήνα
Την Πέμπτη 29 Ιουλίου το Chapter Palaio Faliro Chapter HJ38 της
Ahepa Hellas, βραβεύτηκε ως το Πρώτο Chapter στην Ελλάδα για
την Περίοδο 2020 – 2021.
Την πλακέτα της βράβευσης την παρέλαβε ο απερχόμενος Πρόεδρος
του Αργύρης Τσουνάκης παρουσία του νυν Προέδρου Γεωργίου
Βαμβακούση και μελών του Chapter.

Η κ. Καλογηράτου μιλώντας
εκ μέρους του κ. Μαρινάκη,
τόνισε τη σημασία που έχει
το βραβείο για εκείνον καθώς
μοιράζεται με την ΑΧΕΠΑ
μία κοινή προσήλωση στα
αρχαία Ελληνικά ιδανικά της
παιδείας, της φιλανθρωπίας
και την ευεργεσίας. «Μετά
από ένα δεύτερο μεγάλο
κύμα
ελληνικής μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια, είναι πιο σημαντικό σήμερα παρά ποτέ, να
δυναμώσουμε τον ελληνικό πολιτισμό και την παιδεία στο εξωτερικό, και για το λόγο αυτό
ήταν αναγκαία η δημιουργία
της ‘Έδρας Μιλτιάδη Μαρινάκη για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό στο Πολιτειακό
Πανεπιστήμιο του Οχάιο».
Στην εκδήλωση, πέραν
των Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Αναστασιάδη
παραβρέθηκαν επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, ο πρέσβης
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζ. Πάιατ, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κ. Βλάσης,
ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κ. Φλώρος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και
Αμυνας της Βουλής, Κ. Γκιουλέκας.
Βλέπετε αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη
στις σελίδες 10 και 12.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αφγανιστάν: Επίθεση στα γραφεία του ΟΗΕ
στη Χεράτ – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας Αφγανός φρουρός έχασε τη ζωή του και άλλοι
αξιωματικοί τραυματίστηκαν από επίθεση στο κύριο κτιριακό
συγκρότημα του ΟΗΕ στο δυτικό Αφγανιστάν

Υπ. Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Να διαβιβαστούν
στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι φορολογικές
δηλώσεις Τραμπ
Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο Τραμπ δεν είχε
δώσει στη δημοσιότητα τις παλαιότερες φορολογικές
δηλώσεις τοAP Photo

Φωτ. αρχείου: REUTERS/Jalil
Ahmad
30.07.2021
Τουλάχιστον ένας Αφγανός
φρουρός έχασε τη ζωή
του και άλλοι αξιωματικοί
τραυματίστηκαν από επίθεση
στο κύριο κτιριακό συγκρότημα
του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών (ΟΗΕ) στο δυτικό
Αφγανιστάν.
Όπως ανακοίνωσε η Αποστολή Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA),
στην περιοχή γύρω από τη Χεράτ, όπου βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα, σημειώθηκαν μάχες.
Στην ανακοίνωση προστίθεται πως ο ΟΗΕ καταβάλλει επειγόντως προσπάθειες προκειμένου
να σχηματίσει πλήρη εικόνα για την επίθεση και βρίσκεται σε επαφή με τα σχετιζόμενα μέρη.
Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος έκανε την επίθεση στο κτιριακό συγκρότημα.
Με πληροφορίες από Reuters Kathimerini.gr

Σφυροκόπημα κατά Αγκυρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας,
δεν πέρασαν οι βρετανικές πονηριές
22/07/2021

Η συζήτηση για τις εξελίξεις στα Βαρώσια κυριάρχησε στη χθεσινή ενημέρωση
του Συμβουλίου Ασφαλείας από την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα
στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, όπου επίσης συζητήθηκαν και οι δύο εκθέσεις
του Γενικού Γραμματέα, για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και τις καλές του υπηρεσίες.
Τα μέλη εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το Βαρώσι, με ιδιαίτερα έντονες παρεμβάσεις,
σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, από ΗΠΑ, Ιρλανδία, Κίνα και Ινδία, ενώ
τα περισσότερα μέλη εξέφρασαν υποστήριξη στη βάση λύσης του Κυπριακού σύμφωνα
με τα Ψηφίσματα, με ιδιαίτερα θερμή τη Ρωσία.
Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η εικόνα που μετέφερε η κ. Σπεχαρ για τις εξελίξεις
στο Κυπριακό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος για διαπραγματεύσεις, χωρίς
ωστόσο να παρουσιάσει τι σκέφτεται επ’ αυτού η Γραμματεία.
Τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν την υποστήριξη στη βάση
λύσης σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με ιδιαίτερα θερμή
σ’ αυτό τη Ρωσία. Η τοποθέτησή τους ενισχύει όλα τα μόνιμα μέλη που αντέδρασαν
σε νέα ορολογία που συμπεριέλαβε στο τέταρτο άρθρο του προοιμίου του σχεδίου
ψηφίσματος η Βρετανία, σε σχέση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
(στο διατακτικό δεν υπήρξε αλλαγή).

30.07.2021
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διέταξε την Υπηρεσία
Φορολογικών Εσόδων (IRS) να παραδώσει τις φορολογικές
δηλώσεις του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε επιτροπή της
Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία παρουσίασε «επαρκείς λόγους»
με βάση τους οποίους αιτείται να δει το υλικό αυτό.
Ο νομικός σύμβουλος του υπουργείου δήλωσε ότι το τμήμα του
έκανε λάθος το 2019 –όταν ο Τραμπ ήταν ακόμη πρόεδρος– όταν
διαπίστωσε ότι το αίτημα της Επιτροπής Μέσων και Πόρων (WM)
βασίστηκε σε έναν «ανειλικρινή» λόγο.
«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες αποδείξεις θα βρει η Επιτροπή,
ούτε η ίδια μπορεί να προβλέψει τι θα βρει», ανέφερε η υφυπουργός
Δικαιοσύνης Ντον Τζόνσεν.
Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο Τραμπ δεν είχε δώσει στη
δημοσιότητα τις παλαιότερες φορολογικές δηλώσεις του.

Πελόζι: Θέμα εθνικής ασφάλειας
Η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι χαιρέτισε την απόφαση του
υπουργείου Δικαιοσύνης τονίζοντας ότι η πρόσβαση σε αυτά τα
έγγραφα συνιστά «θέμα εθνικής ασφάλειας».
«Ο αμερικανικός λαός δικαιούται να γνωρίζει τα γεγονότα γύρω
από τις ανησυχητικές συγκρούσεις συμφερόντων (του Τραμπ) και
την υπονόμευση της ασφάλειας και της δημοκρατίας μας», ανέφερε
στην ανακοίνωσή της.
Πηγές: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ/kathemerini.gr

Ελπιδοφόρος για Χάλκη: Μια ουσιαστική
απόφαση για την Τουρκία να προστατεύσει
τη θρησκευτική ελευθερία
Θερμές ευχαριστίες προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Παρά τις αντιδράσεις των υπολοίπων 4 μονίμων μελών, αντί να συνεχίσει
τις διαβουλεύσεις σε επίπεδο «5», η Βρετανία έστειλε το σχέδιο ψηφίσματος σε όλα τα
μέλη και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι ανεπίσημες διαβουλεύσεις.
Μέλος του Σ.Α. υποστήριξε ότι και η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ φέρεται να δήλωσε
στην ενημέρωση του σώματος ότι χρειάζεται να βλέπουμε τα ψηφίσματα του Σ.Α.
με ευρύτερη οπτική, αλλιώς είναι περιοριστικά.
Σε σχέση με το Βαρώσι, έντονη ήταν η ανησυχία που εκφράστηκε από όλα τα μέλη, ενώ
διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα έντονες τις παρεμβάσεις των ΗΠΑ, της
Ιρλανδίας, της Κίνας και Ινδίας.
Η πλειοψηφία των μελών ζήτησε εντονότερες λεκτικές διατυπώσεις για το σχέδιο
προεδρικής δήλωσης το οποίο τους μοίρασε η Βρετανία, η οποία σύμφωνα με κάποια
μέλη, επιχείρησε να αιφνιδιάσει το Σ.Α. πιέζοντας να εγκριθεί μετά το τέλος της
συνεδρίασης το κείμενο, αντί να δοθεί χρόνος για διαβουλεύσεις.
Τελικά δόθηκε διορία στα μέλη να στείλουν τροποποιήσεις μέχρι τις 4 το απόγευμα
τοπική ώρα, η οποία εξέπνευσε χωρίς η Βρετανία να στείλει νέο προσχέδιο. Σύμφωνα με
διπλωματική πηγή, αναμενόταν να σταλεί νέο κείμενο, το βράδυ της Τετάρτης ή το πρωί
της Πέμπτης, με νέα προθεσμία στα μέλη για να στείλουν τις παρατηρήσεις τους.
Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, Απόστολος Ζουπανιώτης
Ηνωμένα Εθνη, ΗΠΑ
Hellasjournal.com

Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ
31.07.2021

Θερμές ευχαριστίες προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
Άντονι Μπλίνκεν, απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος, με αφορμή την πρόσκληση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
προς την τουρκική κυβέρνηση για άμεση επαναλειτουργία της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, επεσήμανε ότι «πενήντα χρόνια μετά
το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής, μια απόφαση επαναλειτουργίας
της θα είναι ουσιαστική για την ετοιμότητα της Τουρκίας να
προστατεύσει τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα».
Kathimerini.gr

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΝ
ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΩΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
July 29, 2021 ADS Απόψεις, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος Πρέσβης ε.τ.παράνομα μέτρα, Βαρώσια,
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, άμεση δράση

15

99ο Παγκόσμιο Συνέδριο της AHEPA στην Αθήνα 2021
Αντώνης Ανακέφαλος

Του Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου, Πρέσβη επί τιμή
Μετά τη δήλωση (και όχι
απόφαση) του Συμβουλίου
Ασφαλείας που ανακοινώθηκε
στις 23 Ιουλίου, η οποία
καταδίκασε την Τουρκία και
τους Τουρκοκυπρίους για τα
μέτρα που έλαβαν στα Βαρώσια
και ζήτησε την ανατροπή όλων
των ενεργειών που έχουν γίνει
εκεί από τον Οκτώβριο μέχρι
σήμερα, ακολούθησε με αρκετή
καθυστέρηση, στις 27 τρέχοντος,
η ανακοίνωση της Ε.Ε. με τη
δήλωση του Ύπατου Αρμοστή
εξωτερικής πολιτικής Ι. Μπορέλ.
Η καθυστέρηση οφείλεται στις
προσπάθειες που κατέβαλαν η
Ελλάδα και η Κύπρος για να
βελτιωθεί το αρχικό κείμενο της δήλωσης και φαίνεται ότι το πέτυχαν αφού η δήλωση καταδίκασε
έντονα τις απαράδεκτες ανακοινώσεις του Τούρκου Προέδρου και της τουρκοκυπρικής κοινότητας
αναφορικά με το περαιτέρω άνοιγμα της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων.
Επιφύλαξη υπάρχει εκ μέρους του υπογράφοντος ως προς την τελευταία παράγραφο της δήλωσης
Μπορέλ η οποία αναφέρει ότι «Οι Υπουργοί (Εξωτερικών) θα εξετάσουν τις ενέργειές τους στην
επόμενη συνεδρίασή τους σε περίπτωση μη αναστροφής των ενεργειών της Τουρκίας που είναι αντίθετες
με τις αποφάσεις 550/84 και 789/92 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά τη δήλωση των μελών
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 η οποία επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της
Ε.Ε., σε περίπτωση ανανεωμένων προκλήσεων και μονομερών ενεργειών κατά παράβαση του διεθνούς
δικαίου, να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για την υπεράσπιση
των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών-μελών της, καθώς και για τη διατήρηση της
περιφερειακής σταθερότητας».
Η επιφύλαξη έγκειται στο γεγονός ότι το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών είναι
προγραμματισμένο για τις 18 Οκτωβρίου. Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου θα γίνει το άτυπο Συμβούλιο
Υπουργών Εξωτερικών (τύπου Gymnich) το οποίο δεν μπορεί να λάβει επίσημες και δεσμευτικές
αποφάσεις. Δεν είναι δυνατόν φυσικά να περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο τη σύγκληση του Συμβουλίου
των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. γιατί μέχρι τότε υπάρχει ο κίνδυνος να παρθούν κι άλλα παράνομα
μέτρα από την Τουρκία.
Για να προλάβουμε κι άλλα τετελεσμένα απαιτείται από την Ελλάδα και την Κύπρο να ζητήσουν
αμέσως έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών -έστω και διαδικτυακά- για να επιβληθούν
κυρώσεις στην Τουρκία οι οποίες και θα αρθούν μόλις η Άγκυρα αναστρέψει τις παράνομες ενέργειές
της στα Βαρώσια.
Γνωρίζω ότι γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση από την Αθήνα και τη Λευκωσία
αλλά υπάρχει γερμανική άρνηση με το πρόσχημα των θερινών διακοπών που αρχίζουν από την 1η
Αυγούστου. Η δικαιολογία αυτή στερείται σοβαρότητας και υπενθυμίζεται ότι στις 14 Αυγούστου 2020
ο Μπορέλ είχε συγκαλέσει έκτακτο Συμβούλιο ΥΠΕΞ για να εξεταστούν η κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο και το θέμα της Λευκορωσίας.
Μόνο έτσι, με σταθερότητα και επιμονή, μπορεί ο Ελληνισμός να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις τουρκικές
παρανομίες στην Κύπρο, στα πλαίσια της Ε.Ε. Με άμεση δράση, τώρα. Γιατί μετά θα είναι αργά.

Η ώρα του Ελληνικού Rafale έφτασε:
H γεύση που άφησε ο Meteor στην
Π.Α. από τη συμμετοχή του Γαλλικού
μαχητικού στον Ηνίοχο
Γαλλικό Rafale στην Τανάγρα
κατά την διμερή άσκηση Skyros.
Photo Hellas Journal

20/07/2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ.Σ, HELLAS JOURNAL
Η μεγάλη αεροπορική στιγμή, που
αλλάζει σελίδα προς το μέλλον για
την Πολεμική Αεροπορία, έφτασε!
Στην αεροπορική βάση του Istres,
ανάμεσα από την Μασσαλία και το
Μονπελιέ, εκεί που βρίσκονται και
κάποια από τα πρώτα «γεράκια» τα
οποία εκπαιδεύονται στα Rafale,
γράφεται η ιστορική συνέχεια της
HAF.

Σε αυτή την βάση ολοκληρώθηκαν
και τα στάδια του εκτεταμένου
ελέγχου από την κατασκευάστρια
εταιρεία στα δομικά μέρη του
αεροσκάφους, όπως και η
αναβάθμιση στο επίπεδο F3R, με
παρεμβάσεις στο λογισμικό τους.
Και όσοι υποστήριξαν την ένταξη
του Rafale στην αεροπορική
φαρέτρα- όχι τους τελευταίους
13 μήνες που ξεκίνησε ο αγώνας
δρόμου για την απόκτησή τουαλλά πολλά χρόνια πριν, τώρα
αισθάνονται δικαίωση, διότι
συμπεριλαμβανομένης κι αυτής
της αεροπορικής πλατφόρμας στον

στόλο της HAF, η αεροπορική
υπεροχή στον ουρανό του
Αιγαίου και τη Μεσόγειο, είναι
αδιαμφισβήτητη.
Μπορεί βεβαίως το πρώτο Rafale
να περνά στην Ελληνική κυριότητα,
αλλά η κορυφαία στιγμή μετατίθεται
στο τέλος του χρόνου, όταν δηλαδή,
τα πανίσχυρα δικινητήρια Γαλλικά
μαχητικά προσγειωθούν και
τροχοδρομήσουν στην αεροπορική
βάση της Τανάγρας.
N Panagiotopoulos
@npanagioto
Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Αύριο
θα παραβρεθώ στην Αεροπορική
Βάση στο ISTRES της Νότιας
Γαλλίας, στις εγκαταστάσεις της
@Dassault_OnAir. Το πρώτο από
τα 18 συνολικά υπερσύγχρονα
μαχητικά αεροσκάφη “#Rafale”
εντάσσει στο δυναμικό της η @
HAFspokesman. https://mod.mil.
gr/paroysia-yetha-nikolaoy-panagiotopoyloy-stin-teleti-paralavis-protoy-sygchronoy-machitikoy/

Απονομή στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ του Στρατιωτικού
Μεταλλίου Τιμής της ΑHEPA 2021
Τρίτη 27 Ιουλίου 2021,Αθήνα
Την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 η «American Hellenic Educational Progressive Association – AHEPA» απένειμε
στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο
το «Στρατιωτικό Μετάλλιο Τιμής της ΑHEPA 2021»,
παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου
Παναγιωτόπουλου, τουΠροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου και πρώην
Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αναστασίου Λιάσκου,
του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Geoffrey R. Pyatt
καθώς και του Ύπατου Προέδρου της AHEPA κ. George G.
Horiates.
Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Πολεμικό Μουσείο
Αθηνών, παραβρέθηκαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΑ
Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ
Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ,
ο Υπαρχηγός του ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Ιωάννης
Δρυμούσης ΠΝ, ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου
του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας,
ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος
Φασούλας, οι Διευθυντές Κλάδων και Διευθύνσεων
του ΓΕΕΘΑ, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της AHEPA.
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και
του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που συνιστούν
τον κοινό παρονομαστή των ισχυρών δεσμών Ελλάδος και
ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες με τις
δυνατότητες, τις ικανότητες και τα στρατιωτικά μέσα που
διαθέτουν συνεισφέρουν στις προσπάθειες που έχουν ως
σκοπό να καταστήσουν την ευρύτερη περιοχή ειρηνική,
σταθερή και ευημερεύουσα, διατηρώντας παράλληλα συνεχή
επαγρύπνηση στο πλαίσιο της αποστολής τους.
Τόνισε επίσης ότι η αντιμετώπιση της επιθετικότητας, των
προκλητικών ενεργειών και των παραβάσεων του Διεθνούς
Δικαίου είναι συνυφασμένη με την ιστορία της χώρας μας και
της παρακαταθήκης του ενδόξου 1821, επισημαίνοντας ότι
οι επέτειοι των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης
και των 99 ετών από την ίδρυση της AHEPA συνιστούν
συνδετικό κρίκο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδος και ΗΠΑ,
σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση της ειρήνης,
της σταθερότητας και της ευημερίας των δύο Χωρών.
Πέραν των ανωτέρω, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε
την βαθιά του εκτίμηση για την απονομή του «Στρατιωτικού
Μεταλλίου Τιμής της ΑHEPA 2021», επισημαίνοντας ότι
αυτή η διαμνημόνευση συνιστά τιμή και προνόμιο, ενώ δεν
παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς
τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της AHEPA για
τη δωρεά δύο θερμικών καμερών στο Δ’ Σώμα Στρατού,
καθώς και για όλα όσα έχουν πράξει και συνεχίζουν να
πράττουν για τον Ελληνισμό παγκοσμίως.
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ΠΟΙΗΜΑ

Άντεξα πολλά για να με λυγίσει η ψεύτικη αγάπη σου.

ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Εκείνο το παιδί που κουβαλώ
Μέσα στα στήθη μου κρυμμένο
Αναρωτιέμαι κι απορώ
Με τι υλικό είναι φτιαγμένο…
Παιχνίδια , δώρα δε ζητά
Παράπονο δεν άκουσα κανένα
Κι όταν στα δύσκολα το χέρι του κρατώ
Μου λέει “ άσε με και πρόσεχε εσένα “

Γράφει η Χριστίνα Γαλιάνδρα
Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω, είπα, αλλά άρχισα να γράφω

βιαστικά το γράμμα που αποφάσισα να σου στείλω.
Και μπήκα στο θέμα απότομα, άκομψα, άγαρμπα,
αγενέστατα.

Ελπίζω να πονάς.
Να μην έχεις χαμόγελο στο στόμα.
Αγάπη στην καρδιά και νόημα στη ζωή σου.
Να σέρνεις αργά το βήμα σου και το μυαλό σου να είναι
μουδιασμένο…
Τα χέρια σου να μην κουμαντάρονται για εργασία, γιατί με
Εκείνο το παιδί που κουβαλώ
Πόσο θα ήθελα στ’ αλήθεια να του μοιάσω… σκότωσες και εύχομαι και συ να πεθαίνεις κάθε μέρα.
Όμως μεγάλωσα και ξέχασα θαρρώ
Πως απ’ τη σκέψη μου το φόβο να ξεχάσω… Είμαι σκληρή αλλά δίκαιη.
Σου εμπιστεύτηκα τα χείλη μου την άβγαλτη καρδιά μου
το κορμί μου που το χα ανέγγιχτο…
Ας είναι , δεν πειράζει τελικά
και συ..
Έτσι κι αλλιώς χωρίς εμένανε δεν κάνει
Εγώ στους πόνους μου θα κλαίω στα κρυφά για να περάσεις όμορφα τα μονότονα και βαρετά βράδια
σου
Αρκεί εκείνο την ελπίδα του μη χάνει …
άφησες να πιστέψω πως κάτι ένιωθες , κάτι σε μένανε
βρήκες..
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Τις νύχτες παραμύθια δε ζητά
Δεν το τρομάζουνε σκοτάδια κ εφιάλτες
Κάθε πρωί με το χαμόγελο θα βγει
Για να αντικρύσει τις αλήθειες τις μεγάλες…

Σου έχω νέα όμως.
Εκεί που πίστευα πως χάθηκα , πως δεν θα ολοκληρωθώ

Τόλης Βοσκόπουλος: Ποιος ήταν ο «Πρίγκιπας» του ελληνικού
τραγουδιού - Τα τραγούδια που τον έκαναν «ανεπανάληπτο»
19/07/2021

ποτέ , πως θα μείνω μισή κ ανήμπορη..
σε προκαλώ να ρθείς να δεις πως περήφανα
περπατάω.
Πως γελάω δυνατά .
Πως και στα βήματά μου η γη καταλαβαίνει πως
δεν έχω τελειώσει ακόμη…
Είμαι όρθια χωρίς συμβιβασμό και πολεμάω
κάποιους έρωτες σαν τον δικό σου.
Βγάζω το σπαθί μου και τους αποκεφαλίζω
χωρίς δισταγμό…
Αγάπη μου … ζω χωρίς την αγάπη σου, κι όμως..
Δεν μου λείπεις καθόλου.
Και εύχομαι κάθε δάκρυ που έριξα για σένα να
γίνει δύναμη.
Για κάθε μέρα που χαράμισα να αποκτήσω άλλη
μία και κάθε ανάσα που σου δώρισα πίσω να
ρθεί μ΄ ευλογία.
Έχω καταφέρει τόσα πολλά και δεν θα με κάνει
η ψεύτικη αγάπη σου να λυγίσω.
Το αντίθετο, θα σκληρύνω , θα ματώσω αλλά ότι
θέλω να ‘χω θα τ’ αποκτήσω.
Και τίποτα δεν θα θυμίζει τις μέρες εκείνες.

«Πριν χαθεί το όνειρο μας»,
«Της Χελιδονούς το ρέμα»,
«Τσιγγάνα για χατίρι σου»,
«Ψύλλοι στα αφτιά μου», «Μου
χρωστάει μια αγάπη η ζωή» και
πόσα άλλα, όλα αγαπημένα,
ακόμα και από κείνους που δεν
λάτρεψαν το Βοσκόπουλο.
Τη δεκαετία του 1980 ο Τόλης
Βοσκόπουλος θα καθιερωθεί
ως Πρίγκιπας του ελληνικού
τραγουδιού με φανατικούς
θαυμαστές που κάνουν κάθε
δίσκο του χρυσό και πλατινένιο
ενώ παράλληλα κάνουν κράτηση
στα κέντρα που εμφανίζεται
με το μήνα προκειμένου να
εξασφαλίσουν προνομιακή θέση,
κοντά στο είδωλο τους.

Θ

ρηνεί το ελληνικό τραγούδι
καθώς σε ηλικία 81 ετών
έφυγε από τη ζωή ο Τόλης
Βοσκόπουλος.
Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε
την τελευταία του πνοή από
ανακοπή καρδιάς στο 251
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
Ο Τόλης Βοσκόπουλος
γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου
του 1940 στον Πειραιά
(Κοκκινιά). Είναι το δωδέκατο
παιδί της οικογένειας
Βοσκόπουλου (είχε11 αδελφές).
Πρωτοεμφανίστηκε στο
θέατρο, σε ηλικία 18 ετών σε
σκηνοθεσία Θάνου Τράγκα, το
1963, έκανε το ντεμπούτο του
στον κινηματογράφο. Μπήκε
στη δισκογραφία με το τραγούδι
Βήμα-βήμα του αξέχαστου
μουσικοσυνθέτη Λυκούργου
Μαρκέα.

Το 2000 βραβεύτηκε από τα
βραβεία ΠΟΠ ΚΟΡΝ (μετέπειτα
Αρίων) για την συνολική
προσφορά του στο ελληνικό
τραγούδι.
Η καθιέρωσή του
στο πεντάγραμμο ήρθε με
την Άγωνία τη σημαδιακή
χρονιά του 1968 (σύνθεση
Γιώργου Ζαμπέτα) που μέσα
σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα
ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις,
ένα άπιαστο νούμερο για εκείνη
την εποχή.
Είχε ένα εντυπωσιακό φάσμα
συνεργασιών, ερμηνεύοντας
τραγούδια του Γιώργου
Ζαμπέτα, του Μίμη Πλέσσα,
του Άκη Πάνου, του Θανάση
Πολυκανδριώτη, του Μάριου
Τόκα, του Γιάννη Πάριου, του
Γιώργου Κατσαρού, του Κώστα
Βίρβου, του Φοίβου και πολλών
άλλων.
Στην ιστορία είχε μείνει
η συνεργασία του με τον Στράτο
Διονυσίου. Μάλιστα όταν
οι 2 καλλιτέχνες τραγουδούσαν
στη Θεσσαλονίκη ένα απόγευμα

αποφάσισαν να πάνε να παίξουν
μπιλιάρδο. Η αγάπη του κόσμου
για τα λαϊκά είδωλα ήταν τόσο
μεγάλη που μέσα σε λίγη ώρα
έξω από τη καφετέρια είχαν
μαζευτεί χιλιάδες θαυμαστές
με αποτέλεσμα να χρειαστεί
η συνδρομή της αστυνομίας
προκειμένου να μπορέσουν να
βγούν από το μαγαζί.
Για παραπάνω από 35 χρόνια
όλες του οι εμφανίσεις ήταν
sold-out με τον Πρίγκιπα
να αποθεώνεται από τους
φανατικούς θαυμαστές.
Τραγούδια-επιτυχίες όπως
«Δυο καρδιές», «Το φεγγάρι
πάνωθέ μου», «Μα εγώ
αγαπώ μία», «Και εσύ θα
φύγεις», «Γλυκά πονούσε το
μαχαίρι», «Οι άντρες δε μιλούν
πολύ», «Άιντε στην υγειά
της», «Αδέλφια μου, αλήτες,
πουλιά», «Ανεπανάληπτος»,

Το 2005 τραγούδησε σε
5000 άτομα στο φρούριο
της Κέρκυρας και τα έσοδα
από τη συναυλία πήγαν για
φιλανθρωπικό σκοπό.
Το 2011 έπειτα από τριετή
απουσία από την αθηναϊκή
νύχτα δέχτηκε την πρόταση του
Αντώνη Ρέμου και εμφανίστηκε
μαζί του στη μουσική σκηνή
Διογένης στην Αθήνα, ένα
σχήμα που αποτέλεσε το talk of
the town της χρονιάς.
Το καλοκαίρι του 2013 ο Τόλης
Βοσκόπουλος επέστρεψε
στον Πειραιά, στην πόλη που
γεννήθηκε και μεγάλωσε. Σε μια
συγκινητική συναυλία
στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο
τραγούδησε στον κόσμο που είχε
συγκεντρωθεί εκεί από νωρίς
για να καταφέρει να εισέλθει
μιας και τα εισιτήρια είχαν
εξαντληθεί. Κατά τη διάρκεια

της βραδιάς ο καλλιτέχνης
βραβεύτηκε από τον δήμαρχο
Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκο
για τη προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι: «τον τόπο
που γεννιέσαι και μεγαλώνεις
τον κουβαλάς πάντα μέσα στην
ψυχή σου, όπου κι αν βρεθείς.
Μόνο συγκίνηση και βαθιά
χαρά νοιώθω που επιστρέφω
στον Πειραιά, που αγαπώ και
έχω τόσες αναμνήσεις» δηλώνει
ο Τόλης Βοσκόπουλος. Μια
βραδιά γεμάτη συγκινήσεις.
Μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν
όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί
του ο Μίμης Πλέσσας ο οποίος
δήλωσε: «δεν έκανα τίποτε
άλλο από το να χειροκροτώ ένα
συγκλονιστικό καλλιτέχνη».
Η συνάντηση αυτή των 2
καλλιτεχνών στη σκηνή μετά
από 40 χρόνια ήταν μόνο η αρχή
αφού τον χειμώνα του ιδίου
έτους ένωσαν τις δυνάμεις τους
παρουσιάζοντας τη μουσική
παράσταση «και να που
ξανασυναντιόμαστε» σε γνωστό
νυχτερινό κέντρο των Αθηνών.
Είχε πρωταγωνιστήσει αλλά και
συμμετάσχει σε πάρα πολλές
θεατρικές παραστάσεις δίπλα σε
ιερά τέρατα της ηθοποιίας όπως
ο Βασίλης Αυλωνίτης,
η Βλαχοπούλου, η Βασιλειάδου,
ο Κώστας Χατζηχρήστος κ.ά.
Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες
του ήταν τα μιούζικαλ:
Οι εραστές του ονείρου (1972
μαζί με τη Ζωή Λάσκαρη),
Τραγούδα θεατρίνε (1978
μαζί με τη Μαρία Αλιφέρη),
Ήρθες σαν όνειρο (1998 μαζί
με την Άντζελα Γκερέκου),
όπου το θεατρικό σενάριο
είναι στηριγμένο στον τρόπο
γνωριμίας τους.
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Δημήτρης Κρητικός: αναγκαία
η λειτουργία κυλικείου
στο ΜΕΓΑ εμβολιαστικό
κέντρο της Ρόδου

Τι άλλο θα δούμε:
Η Αυστραλία βγάζει
και τον στρατό στους
δρόμους για να επιβληθεί
το νέο lockdwon!

Ρόδος 14/7/2021

πρωτίστως.

31-07-2021
Με την Αυστραλία να βρίσκεται
σε lockdown, η ελληνικής
καταγωγής Έμιλι κατάφερε να
βγει μία μικρή βόλτα. Πρόκειται
για το πρώτο Σαββατοκύριακο
που δεν έμεινε κλεισμένη στο
σπίτι!
Μάλιστα οι Αυστραλοί στο
Σίδνεϊ το πήγαν ακόμα ένα
βήμα πιο πέρα καθώς πλέον
ετοιμάζουν και τον στρατό γιατί
βλέπουν τον κόσμο να αντιδρά
πλέον όλο και περισσότερο στα
τόσο περιοριστικά μέτρα και η
αστυνομία δεν φτάνει.
Οι Αυστραλοί έχουν περάσει
πέντε lockdown και οι
περιορισμοί είναι αυστηροί.
Δεν τους επιτρέπεται να
απομακρυνθούν πολύ από το
σπίτι, με το όριο να είναι τα 10

χιλιόμετρα.
Όπως καταμαρτυρούν
οι Έλληνες εκεί, όλα τα
καταστήματα έχουν κατεβάσει
ρολά, εκτός από τα φαρμακεία
και τα σούπερ μάρκετ. Επιπλέον,
μόνο ένα άτομο επιτρέπεται
να βγει και να κάνει τα ψώνια
της ημέρας, ενώ επιτρέπεται
μόνο μία ώρα γυμναστικής σε
εξωτερικό χώρο.
Τα πρόστιμα δε είναι ιδιαίτερα
τσουχτερά, ενώ αυστηρή είναι
η επιτήρηση της αστυνομίας για
την τήρηση των μέτρων.
Η Αυστραλία αναπτύσσει
εκατοντάδες στρατιώτες στο
Σίδνεϊ για να βοηθήσουν στην...
επιβολή του lockdown για την
αντιμετώπιση της εξάπλωση

της COVID-19, σύμφωνα με το
BBC.
Η μετάλλαξη Δέλτα οδήγησε
την αστυνομία να ζητήσει την
συνδρομή του στρατού ο οποίος
ξεκίνησε να εκπαιδεύεται για
αστυνομικά καθήκοντα ενώ
θα κξεκινήσουν τις μεικτές
περιπολίες (ευτυχώς χωρίς
όπλα) με την αστυνομία από
την Δευτέρα και μέχρι τις 28
Αυγούστου.
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης
είπε ότι η στρατιωτική
συνδρομή θα βοηθήσει επειδή
μια μικρή μειοψηφία των
κατοίκων θεωρεί ότι «οι κανόνες
δεν ισχύουν για αυτούς». Μόνο
να μην δίνουν ιδέες.

Το International Hellenic
Association (ΙΗΑ)* αμέσως
μόλις η Τουρκία εξαπέλυσε,
τον Φεβρουάριο του 2020,
απροκάλυπτο και έντονα
επιθετικό υβριδικό πόλεμο
εναντίον Ελλάδος και Κύπρου,
έσπευσε να προσθέσει στο
ευρύτατο πρόγραμμα των
δραστηριοτήτων του και ένα
πρόγραμμα υποστήριξης
των αναγκών αποτελεσματικής
προστασίας των συνόρων
της πατρίδας μας στον Έβρο,
μέσω της «Επιτροπής Έβρου».

Η δεύτερη δράση
του προγράμματος αφορά
την προμήθεια τεσσάρων
θερμικών καμερών τελευταίας
τεχνολογίας, ελληνικής
παραγωγής, συνολικού
προϋπολογισμού 35.960 Ευρώ.
Η πρώτη θερμική κάμερα
(ελληνικής παραγωγής, εταιρίας
ΤΗΕΟΝ, αξίας 8.990 Ευρώ)
παραδόθηκε στις 23 Δεκεμβρίου
2020 στο Δ΄ Σώμα Στρατού
(σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ).
Η δεύτερη θερμική κάμερα,
αξίας 8.990 Ευρώ, αποτελεί
δωρεά των Κωνσταντίνου
και Ελένης Λιανού, κατοίκων
Αυστραλίας (μελών ΑΗΕΡΑ
Αυστραλίας) προς το Τέταρτο
Σώμα Στρατού.
Η τρίτη θερμική κάμερα, αξίας
8.990 Ευρώ, αποτελεί δωρεά
μελών της ΑΗΕΠΑ Ελλάδος
& Αμερικής καθώς και μελών
του INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION, με
την επιθυμία των δωρητών να

Διαπίστωσα τη μη ύπαρξη ενός υποτυπώδους κυλικείου για την
εξυπηρέτηση των πολιτών, δεδομένου ότι το Εμβολιαστικό Κέντρο
είναι σε απομακρυσμένο σημείο και απομονωμένη περιοχή, κάτι
που θεωρώ απαράδεκτο παρά το ότι πρόκειται για θέμα κομβικής
σημασίας!
Εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας προσέρχονται καθημερινά σ΄
αυτό και είναι φυσικό να έχουν ανάγκη μετά το εμβόλιο η πριν, για
νερό ή ένα χυμό μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου με τις υψηλές
θερμοκρασίες. Δέχτηκα δε για το θέμα αυτό διαμαρτυρίες πολιτών
που είχαν προσέλθει προς εμβολιασμό και διαπίστωσαν αυτή την
έλλειψη.
Προτείνω σε διαθέσιμο χώρο εντός του Κλειστού Αθλητικού
Κέντρου να λειτουργήσει με τη συνδρομή του Στρατού ένα μικρό
κυλικείο με στρατευμένους ή εναλλακτικά ένα αυτόματο μηχάνημα
πώλησης προϊόντων και φυσικά ψύκτες πόσιμου νερού.
Θεωρώ την ενέργεια χρήσιμη και απολύτως αναγκαία.
Τέλος θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το έμψυχο ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό του Εμβολιαστικού Κέντρου καθώς και
όσους συμβάλλουν στη λειτουργία του , για τη συνεισφορά τους
στην προστασία της δημόσιας υγείας στο νησί μας.

Pronews.gr

ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΩΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΒΡO

Η πρώτη δράση του
προγράμματος υλοποιήθηκε
μέχρι τον Ιούνιο 2020 με την
προμήθεια ογδόντα μεγάλων
τεμαχίων κυβόλιθων, αξίας
4.500 Ευρώ, στα σύνορα
Ελλάδος-Τουρκίας στον Έβρο
με σκοπό τον αποκλεισμό
διόδων εισόδου παράνομων
μεταναστών και επικίνδυνων για
την δημόσια ασφάλεια ατόμων.

Με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις σε ότι αφορά
την εξάπλωση και μετάλλαξη του κορωνοϊού και
στην Ελλάδα και κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης που
πραγματοποίησα μαζί με συμβούλους της παράταξης
μου, στο ΜΕΓΑ Εμβολιαστικό Κέντρο στις Καλυθιές
Ρόδου, θέτω υπόψη κάθε αρμόδιου την παρακάτω
κρίσιμη επισήμανση, με την ιατρική μου ιδιότητα

Δημήτρης Γ. Κρητικός
Γιατρός πνευμονολόγος
Επικεφαλής παράταξης «Ρόδος Αξιών»
Πρώην Δήμαρχος Καμείρου Ρόδου

του σημερινού, τουρκικού
Κράτους-Μαφία, σύμφωνα με
τον χαρακτηρισμό του πρώην
πρωθυπουργού της Τουρκίας
Αχμέτ Νταβούτογλου**,
θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την
ασφάλεια του Ελληνισμού.

παραδοθεί με δανεισμό
στο ΚΕΤΕΣ για απόλυτα
χρήσιμες δοκιμές και
συμπεράσματα, πριν καταλήξει
οριστικά στο Τέταρτο Σώμα
Στρατού.

πρώτες 85 στολές παραδόθηκαν
στους συνοριοφύλακες Έβρου,
σχεδόν ταυτόχρονα με την
παράδοση των δύο ακόμα
θερμικών καμερών ΤΗΕΟΝ στο
Ελληνικό ΥΠΕΘΑ.

Η δεύτερη και η τρίτη θερμική
κάμερα ΤΗΕΟΝ παραδόθηκαν,
στο πλαίσιο εκδήλωσης στον
χώρο του Πολεμικού Μουσείου
Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Ριζάρη
2), την Δευτέρα 26 Ιουλίου
2021. Το σχετικό πρακτικό
παράδοσης και παραλαβής
υπέγραψαν εκ μέρους του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Νίκου Παναγιωτόπουλου
ο Ταξίαρχος Ευθύμιος
Γιαννακάκης και εκ μέρους
του Ιnternational Hellenic
Association, ο Πρόεδρος Capt.
Ευάγγελος Ρήγος.

Ήδη συνεχίζεται η συγκέντρωση
των χρημάτων που απαιτούνται
για την αγορά της τέταρτης
και τελευταίας θερμικής
κάμερας του προγράμματος
(αξίας 8.990 Ευρώ) καθώς
και για 200 περίπου ακόμα
στολές συνοριοφυλάκων
(αξίας 8.000 Ευρώ) – όσοι
επιθυμούν να συνεισφέρουν
κάποιο (συμβολικό έστω)
ποσό από Ελλάδα ή από ΗΠΑ,
Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία,
μπορούν να ενημερωθούν από
την ειδική ενότητα Ενισχύουμε
τον Έβρο της ιστοσελίδας του
ΙΗΑ (https://professors-phds.
com/23818-2/).

Επί πλέον, μέσα στο πλαίσιο
δραστηριοτήτων της «Επιτροπής
Έβρου» του ΙΗΑ και κατά
την διάρκεια ομιλίας του
Προέδρου Συνοριοφυλάκων
Έβρου Χρυσοβαλάντη Γιαλαμά
σε μια από τις τακτικές,
εβδομαδιαίες διαλέξεις του ΙΗΑ,
συγκεντρώθηκε ποσό 3.372
Ευρώ για την αντικατάσταση 85
από τις (συνολικά 300) στολές
των συνοριοφυλάκων Έβρου. Οι

Η διαχρονική απειλή που
αντιμετωπίζει η Ελλάδα εξ
ανατολών και η Κύπρος από τον
βορρά, από Τουρκία, απέκτησε
τα τελευταία χρόνια την μορφή
επικίνδυνων φαντασιώσεων
ανασύστασης της πάλαι ποτέ
οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η επιθετικότητα, η θρασύτητα
και η ανεύθυνη συμπεριφορά

Οι συμβολικές προσπάθειες
ενίσχυσης της άμυνας και των
συνοριοφυλάκωντου Έβρου
τις οποίες πραγματοποιεί το
ΙΗΑ, αποτελούν την σπίθα που
φιλοδοξεί να αφυπνίσει μια
μεγάλη κινητοποίηση του όπου
γης Ελληνισμού αλλά και των
φιλελλήνων σε ολόκληρο τον
κόσμο, για την απόκρουση του
τουρκικού κινδύνου και την

αποτελεσματική θωράκιση της
ελληνικής άμυνας.
__________________________
* Tο Ιnternational Hellenic Association (ΙΗΑ) είναι
ένας μη κερδοσκοπικός, μη
κυβερνητικός, μη κομματικός
οργανισμός με έδρα το Delaware
των Ηνωμένων Πολιτειών, 4.000
περίπου μέλη Ακαδημαϊκού
επιπέδου σε ολόκληρο τον
κόσμο και με καταστατικό
σκοπό την εθελοντική
υποστήριξη της Ελλάδας και του
Ελληνισμο.
** Συνέντευξη του στο
Γερμανικό περιοδικό Spiegel (22
Ιουλίου 2021
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Τι πρέπει να προσέχουν οι καρδιοπαθείς το καλοκαίρι
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021
ζουμε τις τελευταίες ημέρες στην
χώρα μας η Ελληνική Καρδιολογική
Εταιρεία δράττεται της ευκαιρίας
να ενημερώσει τους πολίτες -και
ιδιαίτερα τους Καρδιοπαθείς- για τα
μέτρα προστασίας που θα πρέπει να
λαμβάνουν.
Τους θερινούς μήνες
στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε
συχνά το πρόβλημα της υψηλής
θερμοκρασίας περιβάλλοντος με
κύριες επιπλοκές τις κράμπες από
υπερθερμία, την εξάντληση και
σπανιότερα την πολύ- οργανική
ανεπάρκεια λόγω υπερθερμίας (heat
shock). Επίσης έχει παρατηρηθεί μια
αύξηση στην συχνότητα εισαγωγών
οξέων καρδιαγγειακών συμβαμάτων
σε περιόδους καύσωνα, που
φαίνεται να συσχετίζονται με
την παρατηρούμενη αύξηση των
συγκεντρώσεων των σωματιδίων
στην ατμόσφαιρα, του SO2 αλλά
και του όζοντος, που προάγουν την
φλεγμονώδη διεργασία.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι
οι καύσωνες του 1976 και του
1995 στην πόλη του Λονδίνου
συνδέθηκαν με 15% αύξηση της
ολικής θνησιμότητας κατά τη
διάρκεια των ημερών της αυξημένης
θερμοκρασίας, ενώ ο καύσωνας
του Ιουλίου του 1987 στην Αθήνα,
συσχετίστηκε από 2000 επιπλέον
θανάτους, δηλαδή σε 97% αύξηση
της ημερήσιας θνητότητας.
Τα σύνδρομα υπερθερμίας μπορεί
να παρατηρηθούν και σε σχετικά
χαμηλότερες θερμοκρασίες
περιβάλλοντος (>32oC) με υψηλή
σχετική υγρασία (>60%) κυρίως σε
ηλικιωμένα άτομα, σε αλκοολικούς
ή πάσχοντες από ψυχικές
ασθένειες, άτομα που λαμβάνουν
αντιψυχωσικά φάρμακα, διουρητικά,
αντιχολινεργικά , ή σε άτομα που
ζουν σε μη καλά αεριζόμενους
χώρους χωρίς κλιματισμό. Τα
σύνδρομα αυτά είναι πιο συνήθη να
εκδηλωθούν κατά τις πρώτες μέρες
του καύσωνα όπου ο οργανισμός
δεν έχει ακόμα εγκλιματιστεί.
Ο εγκλιματισμός χρειάζεται
7 με 14 ημέρες έκθεσης. Με
τον εγκλιματισμό μειώνεται ο
ουδός εμφάνισης ιδρώτα έτσι το
άτομο ιδρώνει σε χαμηλότερη
βασική θερμοκρασία. Ο ιδρώτας
είναι ο πιο αποτελεσματικός
φυσικός μηχανισμός ενάντια
στην θερμοπληξία και μπορεί
να παρατηρηθεί με μικρή ή και
καμία μεταβολή της βασικής
θερμοκρασίας του σώματος. Όσο
ο ιδρώτας παραμένει το άτομο
μπορεί να αντέξει ιδιαίτερες υψηλές
θερμοκρασίες αρκεί να αντικαθιστά
το νάτριο και το νερό που χάνεται.
Έτσι ο οργανισμός σε κατάσταση
υψηλής θερμοκρασίας
περιβάλλοντος ενεργοποιεί
διάφορους θερμορυθμιστικούς
μηχανισμούς, προκειμένου
να εμποδίσει την άνοδο της
θερμοκρασίας του και να αποβάλει
την περίσσεια θερμότητας.
Προκαλείται αγγειοδιαστολή, ώστε
τα αγγεία που βρίσκονται κοντά στο
δέρμα να αποβάλουν θερμότητα
προς το περιβάλλον.
Αντισταθμιστικά, η καρδιά
αυξάνει τη συχνότητά της, ώστε να
διατηρήσει σταθερή την παροχή
αίματος στα όργανα (ταχυκαρδία).
Ενεργοποιούνται οι ιδρωτοποιοί
αδένες και η θερμότητα
αποβάλλεται με εξάτμιση.
Αυξάνεται η συχνότητα και
το βάθος της αναπνοής για
την αποβολή του θερμού αέρα.
Η πολλή ζέστη μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα που
μπορεί να κυμαίνονται από
αδυναμία, εξάντληση, κράμπες,
μέχρι και την, απειλητική για τη
ζωή, θερμοπληξία. Οι καρδιοπαθείς
(ιδίως οι ηλικιωμένοι) ανήκουν στην
ομάδα υψηλού κινδύνου.

Όσον αφορά τα οικιακά
κλιματιστικά συστήνεται να
παραμένει ανοιχτό το παράθυρο
και να λειτουργούν σε υψηλότερη
θερμοκρασία, ενώ να ρυθμίζετε
η ροή του αέρα να μην έχει φορά
πάνω στα άτομα που βρίσκονται στο
χώρο.
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
συνιστά στους πολίτες την τήρηση
όλων
των μέτρων μερικής κοινωνικής
αποστασιοποίησης και προσωπικής

ασφάλειας,
την αποφυγή έκθεσης σε
περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας,
την καλή ενυδάτωση και καλή
διατροφή, ενώ για ασθενείς με
καρδιολογικά νοσήματα που
λαμβάνουν αντιυπερτασική αγωγή
και διουρητικά την αναζήτηση
συμβουλής από
τον θεράποντα Καρδιολόγο τους
για το ισοζύγιο υγρών που θα
ακολουθούν.
Zougla.gr

Ποια είναι τα ιδανικά σνακ για την παραλία;
Όσον αφορά τη διατροφή, το
καλοκαίρι θα πρέπει να αλλάξουμε
τις διατροφικές μας συνήθειες ώστε
να μην επιβαρύνεται ο οργανισμός.
Θα πρέπει να τρώμε πολλά φρούτα,
λαχανικά, σαλάτες και να πίνουμε
πολλούς χυμούς και νερό.
Ύποπτα συμπτώματα που θα πρέπει
να οδηγήσουν τους καρδιολογικούς
ασθενείς στον ιατρό τους:
Θωρακική δυσφορία που
επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και
ενδεχομένως αντανακλά στην πλάτη
ή το χέρι (δηλωτικά στηθαγχικού
πόνου).
•
Δύσπνοια.
•
Αδυναμία / Καταβολή
δυνάμεων.
•
Ελαττωμένο επίπεδο
συνείδησης/Σύγχυση.
•
Αίσθημα παλμών/
Ταχυκαρδία.
•
Κεφαλαλγία/Ζάλη.
Εκδηλώσεις θερμοπληξίας.
Πρόδρομα συμπτώματα είναι η
δίψα, η αδυναμία, η ζάλη, ο ίλιγγος,
ο πονοκέφαλος και η ναυτία. Όψιμα
ο ασθενής παρουσιάζει απώλεια των
αισθήσεων, σύγχυση, σπασμούς,
λήθαργο και κώμα.
Γενικές οδηγίες:
•
Αποφυγή του ηλίου κατά
τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας
(11.00-16.00).
•
Αποφυγή της βαριάς
σωματικής εργασίας και της
υπερβολικής άθλησης, ιδιαίτερα σε
χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή
υγρασία.
•
Αποφυγή των πολύωρων
ταξιδιών με αστικά μέσα
συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια της
υψηλής ζέστης.
Κατανάλωση άφθονων υγρών (έως
1,5 - 2 λίτρα).
•
Αποφυγή των μεγάλων
γευμάτων.
•
Περιορισμός των
οινοπνευματωδών ποτών όπως και
των ποτών που περιέχουν πολλή
καφεΐνη
Εάν η εφίδρωση είναι μεγάλη,
προσθήκη αλατιού σε μικρές
ποσότητες στη διατροφή για
να εξισορροπηθεί η απώλεια
ηλεκτρολυτών.
•
Κατανάλωση άφθονων
φρούτων και λαχανικών.
•
Κατά τη διάρκεια
της ημέρας αρκετά ντους με χλιαρό
νερό.
Τροποποίηση της αντιυπερτασικής
αγωγής.
Οι υπερτασικοί το καλοκαίρι
χρειάζονται μικρότερες δόσεις
φαρμάκων γιατί η πίεση μειώνεται
με τη ζέστη.
•
Τροποποίηση της
αγωγής καρδιακής ανεπάρκειας.
Αναπροσαρμογή της δοσολογίας
φαρμάκων όπως τα διουρητικά και
τα αγγειοδιασταλτικά γιατί υπάρχει
ο κίνδυνος των ηλεκτρολυτικών
διαταραχών και της αφυδάτωσης.
Το ταξίδι με αεροπλάνο ή άλλο
μέσο απαγορεύεται στους ασθενείς
με πρόσφατο οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου ή ασταθή
στηθάγχη, πρόσφατη επέμβαση
by pass ή απορρύθμιση καρδιακής
ανεπάρκειας.
Γενικά όσοι έχουν μόνιμους
καρδιακούς βηματοδότες μπορούν
να ταξιδέψουν με αεροπλάνο.

Όμως κάποια είδη βηματοδοτών
και εμφυτεύσιμων απινιδωτών
απορρυθμίζονται από τα συστήματα
ασφαλείας του αεροδρομίου. Καλό
είναι οι ασθενείς να έχουν μαζί τους
«την ταυτότητα» του βηματοδότη ή
απινιδωτή.
Κάθε καρδιοπαθής πρέπει
οπωσδήποτε να έχει όλα τα
απαραίτητα φάρμακα που
χρειάζεται μαζί του, το όνομα και τα
τηλέφωνα του γιατρού του, και τις
απαραίτητες πληροφορίες για την
πάθηση και την περίθαλψή του.

Ποια σνακ μας δίνουν ενέργεια, είναι υγιεινά,
δεν παχαίνουν και αντέχουν στη ζέστη;

Θάλασσα:
•
Αποφυγή
των επικίνδυνων ωρών
του ήλιου, μεταξύ 12 - 4 μ.μ.
•
H επαφή με το νερό να
γίνεται σταδιακά.
•
Να έχουν μεσολαβήσει
τουλάχιστον 2 ώρες από το
τελευταίο γεύμα.
•
Κολύμβηση για 30 - 45
λεπτά την ημέρα (έστω και σε ήπια
ένταση), γιατί το ευεργετικό όφελος
της άσκησης είναι τότε περισσότερο
εμφανές.
Βουνό:
Σε μεγάλο υψόμετρο υπάρχει
μείωση του οξυγόνου και μείωση
της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η
μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης
αυξάνει την αρτηριακή πίεση και
η μείωση του οξυγόνου αναγκάζει
τον οργανισμό να κάνει συχνότερες,
βαθύτερες αναπνοές, με αύξηση
της καρδιακής συχνότητας. Εάν
το υψόμετρο >2500μ. μπορεί να
προκληθεί πονοκέφαλος, ζάλη,
ταχυπαλμία, πνευμονικό οίδημα,
συνεπώς καλό είναι οι ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια να
αποφεύγουν τα μεγάλα υψόμετρα.
Βρισκόμαστε ακόμα όμως
αντιμέτωποι με
την πανδημία του COVID-19.
Οι υψηλές θερμοκρασίες του
περιβάλλοντος και
η σταδιακή επαναφορά
στην κανονικότητα δεν θα πρέπει
να μας εφησυχάζουν. Έχουμε μπει
σε νέα φάση κατά την οποία ο ιός
μπορεί να μην φαίνεται, ωστόσο
παραμένει και μας απειλεί. Θα
πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυξημένη
εγρήγορση και να ακολουθούμε
σχολαστικά τους κανόνες
προστασίας τόσο σε ατομικό όσο
και συλλογικό επίπεδο. Το θέμα
της λειτουργίας
των κλιματιστικών μηχανημάτων
είναι ένα σοβαρό ζήτημα που
μας απασχολεί γιατί δεν είναι
ο κορωνοϊός ο μόνος κίνδυνος,
αποτελούν και
οι υψηλές θερμοκρασίες απειλή
ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες.
Το σοβαρό θέμα της χρήσης
κλιματιστικών που μπορούν να
αποτελέσουν πηγή διασποράς του
ιού έχει απασχολήσει την Πολιτεία
και συνιστάται η χρήση νωπού αέρα
και ο καλός εξαερισμός των χώρων.
Έχει συστηθεί σε επαγγελματικούς
χώρους να γίνεται ρύθμιση των
κεντρικών μονάδων κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι
δεν θα υπάρχει ανακυκλοφορία του
αέρα.

Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με την παραλία και τη θάλασσα,
καθώς εκεί αφιερώνεται ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας μικρών
και μεγάλων. Το μπάνιο αποτελεί σίγουρα μια αγαπημένη συνήθεια
για όλη την οικογένεια, που δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς
και μεγάλους όχι μόνο να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν,
απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και να είναι
σωματικά δραστήριοι, κολυμπώντας και παίζοντας παιχνίδια μέσα ή
έξω από το νερό.
Ωστόσο, επειδή ακριβώς ο χρόνος που δαπανάται είναι αρκετός,
είναι σημαντικό να φροντίζουμε να τον καλύπτουμε και με σωστά
διατροφικά σνακ, ούτως ώστε να έχουμε ενέργεια αλλά και να
είμαστε επαρκώς ενυδατωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Επομένως, η εξόρμηση στην παραλία θα πρέπει να συνοδεύεται και
από κατάλληλη οργάνωση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τόσο τα παιδιά
όσο και οι γονείς θα προσλάβουν την ενέργεια που χρειάζονται μέσα
από υγιεινά σνακ, αποφεύγοντας τις «ανθυγιεινές» επιλογές που
είναι διαθέσιμες στις παραλίες, όπως παγωτά, γλυκά, πατατάκια,
σφολιάτες, έτοιμα αρτοσκευάσματα και αναψυκτικά.

Προετοιμαστείτε
Αφιερώστε λίγο παραπάνω χρόνο στην προετοιμασία για τη
θάλασσα. Ιδανικά έχετε μαζί σας μια ισοθερμική τσάντα για τα
πιο ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες τρόφιμα (π.χ. φρούτα και
λαχανικά, γαλακτοκομικά – όπως ένα τοστ που έχει μέσα τυρί).
Προμηθευτείτε ενεργειακά σνακ που αντέχουν στη ζέστη. Τέτοια θα
μπορούσαν να είναι:
· Παξιμάδια ολικής/κριθαρένια/χαρουπιού.
· Κράκερ τύπου cream crackers.
· Κριτσίνι ολικής/με ηλιόσπορους.
· Κουλούρι Θεσσαλονίκης.
· Σταφιδόψωμο.
· Ελιόψωμο.
· Μπάρες δημητριακών.
· Μπισκότα βρόμης.
· Ξηροί καρποί.
· Αποξηραμένα φρούτα.
· Φρέσκα φρούτα.
· Κομμένα λαχανικά (καροτάκια, αγγουράκια).
Εχετε μαζί σας πάντα δροσερό νερό
Παράλληλα ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη διατροφή στην
παραλία είναι η επαρκής πρόσληψη νερού και υγρών.
Η αφυδάτωση είναι ένα συχνό φαινόμενο. Η κατανάλωση νερού
δεν είναι το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό του κάποιος.
Προσπαθήστε λοιπόν ανάμεσα στα σνακ που αναφέραμε παραπάνω
να υπάρχουν πάντα κάποια φρούτα. Να έχετε εύκαιρο
το μπουκαλάκι με το νερό ή κάποιον χυμό φρούτων/λαχανικών
ή κάποιο κρύο αφέψημα.
Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο αυξάνει τη διούρηση
και μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς αντίστροφα αποτελέσματα. Και
να θυμάστε: Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να διψάσουμε για
να πιούμε νερό.

ΠΕΝΘΗ

σύγκρουσει με τους διοικούντες
την κοινότητα, ίδρυση ελληνικό
παράρτημα σχολείου στο Κιτσιλάνο,
που ήταν πλησιέστερο για τους
γονείς και τα παιδιά από την
εκκλησία που ήταν το σχολείο της
κοινότητας. Αυτό και άλλα όπως
θα διάσετε στη συνέχεια δείχνει τη
δράση του Γιώργου Ζερμπίνου στα
πολιτικά.
Στην οικογένειά του ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια
Το παρακάτω έβαλε στο Facebook o
ANTONIS ZOMBOLAS

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ
1926-2021
Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 7 Ιουλίου 2021, ο Γεώργιος

ΖΕΡΜΠΙΝΟΣ. Γεννήθηκε στην
Κορώνη Μεσσινίας στις 3 Μαρτίου
1926. Ο Γιώργος Ζερμπίνος
ήταν ένα πολύ ενεργό μέλος της
ελληνικής κοινότητας Βανκούβερ,

με πλήρη δράση στα πολιτικά
δεδεμένα. Σπατάλησε πολύ χρόνο
στην κοινότητα αν και πολλές φορές
για πολλούς δεν ήταν κατανοητός
σ’ αυτά που έλεγε, τελικά άλλοι
εφαρμόζανε αυτά για τα οποία
τον πολεμούσαν. Ερχόμενος σε

Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών,
ένας ξεχωριστός μετενάστης, από
τα Καντιάνικα Πυλίας Μεσσηνίας,
αρχικά στο Μοντρεαλ του Καναδά
και στη συνέχεια στο Βανκούβερ.
Πρόκειται για τον ΓΕΩΡΓΙΟ
ΖΕΡΜΠΙΝΟ, δραστηριο μέλος
της Ελληνικής Κοινότητας του
Βανκούβερ Καναδά. Πρωτοστάτησε
στη δημιουργία του Ελληνικού
Γραφείου, βοήθειας στον ‘Ελληνα
Μετανάστη, σε συνεργασία με την

τοπική Κυβέρνηση της Βρετανικής
Κολομβίας το 1975, όπου έχαιρε
πολύ μεγάλης εκτίμησης. (Especially from Rosemary Brown Politicia,
Feminist, Writer, Educator and
running for the leadership of the
Federal NDP Party in 1975).
Τα θερμά μου συλληπητήρια στην
οικογένειά του και σε όλους τους
συγγενείς και φίλους που τον
γνώρισαν, εκτίμησαν το έργο του,
την αγάπη του και τον αλτρουισμό
του στον άνθρωπο, έγραψε στο
Facebook o ANTONIS ZOMBOLAS.

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1935-2021
Πέθανε στο
Βανκούβερ την
1 Ιουλίου 2021
ο ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ.
Γεννήθηκε
στο Πεθελίνο
Σερρών στις and
στις 8 Ιουλίου
2021 ώρα 11 π.μ. και ακολούθησε
η ταφή του στο κοιμητήριο Forest
Lawn Memorial Park 3789 Royal
Oak Avenue.
Στην σύζυγό του Ανθούλα στις
κόρες του Thomasina (Rob), Georgia (Brian), στα εγγόνια Michael,
Kristen and Anthea, στον αδελφό
του Steve (Litsa), και σε όλους
τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Angie)
1932-2021
Πέθανε στο σπίτι του στο
Βανκούβερ στις 14 Ιουλίου 2021.
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
γνωστός ως Angie. Μετανάστευσε
στον Καναδά τον Οκτώβριο του
1951 και εγκαταστάθηκε στο
Βανκούβερ. Έμαθε τα Αγγλικά
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διαβάζοντας
παιδικά βιβλία,
εργάστηκε ως
φωτογράφος
στο Campbell’s
Sudio, πριν
να ανοίξει το
ATLAS Studio
με τον αδελφό του Βασίλη. Το 1962
άνοιξε το Evangelos Photography
στο Hotel Vancouver και το οποίο
μετέφερε στο West Broadway
το 1967. Φωτογράφησε μεγάλα
ονόματα, όπως την Βασίλισσα
Queen Elizabeth, Louis Armstrong and Bob Hope, πολιτικούς,
πολλούς ελληνικούς γάμους καθώς
απόφοιτους του Πανεπιστημίου,
σχολεία και την ελληνική παροικία.
Υπηρέτησε ως πρόεδρος των
επαγγελματιών φωτογράφων Β.Κ.
για δυο χρόνια, ήταν ιδρυτικό
μέλος του Συλλόγου επαγγελματιών
φωτογράφων Καναδά. Ήταν μέλος
της Επιτροπής που έγινε για το
πρόγραμμα στο Κολλέγιο Λαγκάρα,
έγινε μέλος για όλη του τη ζωή στο
ROYALPHTOGRAPHIC SOCIETY
OF GREAT BRITAIN, ήταν μέλος
των επαγγελματιών φωτογράφων
Αμερικής το 1972 πήρε το Μάστερ
της φωτογραφίας και πήρε πολλά
βραβεία για προτρέτα και για τις
υπηρεσίες του στην κοινωνία.
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι
της Β.Κ., το 1965 τον τίμησαν
ως φωτογράφου της χρονιάς. Ο
Ευάγγελμος και τρεις συνέταιροι
άρχισαν το BEAU PHOTO SUPPLIES με το όνειρο και τις οδηγίες
του Ευάγγελου έγινε επιτυχής
επιχείρηση. Το τρσάγιο έγινε στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου 28 Ιουλίου
στις 7 μ.μ. και η κηδεία του έγινε
στις 29 Ιουλίου 2021 ώρα 10.30 π.μ.
Στην σύζυγό του Joanne, στον
αδελφό του Βασίλη (Αθηνά), στις
ανηψιές και ανήψια του ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ονομάζομαι Παναγιώτης Δημόπουλος. Εχω γεννηθεί στην Αθήνα, σπούδασα
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών(University of Athens Law SchoolLL.B).Είμαι Δικηγόρος Αθηνών απο το 1987.

Το Δικηγορικό μου γραφείο λειτουργεί στην Αθήνα απο το 1989.
Ειδικεύεται :

1) στο Αστικό Δίκαιο(συμβάσεις-δάνεια, κληρονομικά, αγοραπωλησίες ακινήτων
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους-real estate development, οικογενειακές υποθέσεις-family law).
2) στο Δημόσιο Δίκαιο(φορολογικές υποθέσεις-tax law, υποθέσεις με την Δημόσια
Διοίκηση, τα Ασφαλιστικά ταμεία κλπ).
3) Στη δικαστική επίλυση διαφορών, ενώπιον Δικαστηρίων όλων των βαθμών, που
προκύπτουν απο τις πιο πάνω συναλλαγές.
Το γραφείο διαθέτει ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων δικηγόρων με σημαντική
δικαστηριακή εμπειρία. Το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στο κέντρο των
Αθηνών, πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.

Διεύθυνση γραφείου:45,Stournari Str. 106 82,Tel.+30 210 3814462.
M. +30 6977 063534.
Contact: p.dimopouloslaw@gmail .com

306 East 11th Avenue (At Kinsway)
Vancouver B.C. V5T 2C6

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

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions

SERVING All GREATER VANCOUVER CEMETERIES
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντιδα των Ελλήνων.

Funeral Director: Tony Hicks
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American Hellenic Educational Progressive Association
Contact: AHEPA Headquarters Phone: 202.232.6300 E-mail: ahepa@ahepa.org

Sunday, July 25, 2021
Dear AHEPA Family & Friends!
We’re back again for another year of fun and updates from the AHEPA
Supreme Convention!
Opening Day events are in the books and the 2021 AHEPA Supreme Convention is officially open for business! Our opening ceremonies took place
at
the Grande Bretagne Hotel in downtown Athens today and was attended
by
AHEPA family and guests. Supreme President George G. Horiates set the pace with a stirring and exciting speech. AHEPA was pleased to honor two individuals who were highlighted during the evening
event, Dr. Yiannis Chrysoulakis, Deputy foreign minister of Foreign Affairs of Greeks Abroad, and his
Eminence Archbishop Ieronymos II of Athens.
Dr. Chrysoulakis, an AHEPA member himself, was thrilled to be able to join us and complimented the
Supreme President on the outstanding work he has been doing over the past two years despite the setbacks caused by the COVID-19 global pandemic. Chrysoulakis commented that the Greeks from abroad
have a passion for Greece rivaled only by those who currently live there, and that without the diaspora
communities, things would be much worse.
His Eminence Archbishop Ieronymos was unable to attend the event in person, but sent a surrogate to
read a beautiful letter on his behalf to the assembled delegates and friends.
AHEPA Convention attendees were also welcomed to Athens by U.S. Ambassador to Greece Geoffrey R.
Pyatt . In his remarks, Ambassador Pyatt described AHEPA as a “force multiplier” for relations between
longtime allies U.S. & Greece and stressed how the U.S. looks forward to continuing to work closely
with Greece in the future as well.

Greek Orthodox Community East Vancouver priest
Dear Parishioners and Friends:
The month of August has three great Feastdays we celebrate as Orthodox Christians. The program is attached to see dates and times. A little
bit about the three great feasts:
On August 5-6, we celebrate the Transfiguration of our Saviour. It is a
call for us all to be transfigured and change for the better spiritually.
For us in BC, it’s not just a feast of the Lord, but also the Feastday of
Camp Met! We hope you will be able to join us for worship, but also
during Camp Met (August 30 to September 3)!
On August 15, we celebrate the Dormition of the Theotokos, also known
as “the Summer Pascha”. It is a beloved holiday for many Orthodox
Christians, as we honour our Lady the Mother of God. To prepare for
this feast, we will be having Supplication Services (Prayers for Health
and Salvation) to the Theotokos on weekdays. I hope you will come to
pray for health for your family and friends.
Finally, August 29 is the commemoration of the Beheading of St. John
the Baptist. St. John always stood up for Truth and embraced God with
all his being. May we follow his example of faith and devotion.
If you have any questions about these holidays, please call our office.
I pray that you and your family have a blessed August - and hope to see
you at Church! Καλό μήνα και Καλή Παναγιά!
God bless,

U.S. Ambassador to Greece Pyatt addresses AHEPA Convention attendees, being interviewed by Supreme President Horiates and Maids of Athena Grand Vice President Maria Ana Pantelous
We are beyond thrilled to be able to announce that our perseverance has paid off and our 2021 Supreme
Convention has launched successfully despite the ongoing pandemic. We look forward to keeping you all
updated, there’s plenty more to come!
Basil N. Mossaidis
Executive Director
Order of AHEPA (202) 232-6300

Fr. Tim

Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
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