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Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε Μητσοτάκη:
Μπορούμε να σας παρέχουμε
πολύ φθηνότερη ενέργεια – Να
μετατρέψουμε την Ελλάδα σε κόμβο
για το υδρογόνo
26 Ιουλίου 2022

Vancouver Greek Summerfest was back.
By Harinder Rai

Once again the Greeks showed up for two weekends filled with family fun, entertainment, and great
food. The 36th annual Vancouver Greek Summerfest wrapped up on July 17th, after two weekends of
celebrating Greek culture, all while supporting the Greek Orthodox Community church of East Vancouver as well as other local non-profit organizations.
After two years of a pandemic
woes and changes to the regular
operation, the festival was back
for in person dining. Folks were
once again able to come together
to laugh, eat, and dance. 2020 and
2021 saw the festival having to
make adjustments to abide by the
government COVID health measures, so the festival operated only
on a drive through basis. This year
the gates swung open again for the
community and guests from beyond
to to enjoy the festive environment
and satisfy their hunger needs.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής
Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, υπέγραψαν
σημαντικές συμφωνίες ενώ συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις,
δίνοντας έμφαση στη σχέση Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας
κυρίως όσον αφορά την οικονομική συνεργασία των δύο κρατών.
Καλωσορίζοντας τον πρίγκιπα-διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

The festival ran from Thursday to
Sunday for two weekends. With
free admission, people stopped by
to experience Greek culture. Each day there was a line-up of eclectic entertainment groups which are
selected to delight the crowds. From Canadian blues favourite Jim Byrnes, crowd favourite Elvis impersonator Steve Elliot, Greek music group Yanni Sahamis, and dozens of other cultural acts on the Greek
Summerfest stage to entertain the guests.
In addition to the evening’s main musical event,
the stage’s daytime entertainment featured dance
performances from more than 16 different nations,
including almost a dozen local Greek dance groups.
This year’s festival, according to organisers’ estimates, was attended by close to 40,000 individuals.
In East Vancouver, where locals and neighbours
come together, it is one of the most eagerly awaited
events of the year. At the celebration, hundreds of
lambs were consumed. Despite the popularity of
souvlaki and gyros, lamb and loukoumades were the
most frequently requested foods.
The festival also presents an opportunity for young
people to take part in paid opportunities to work as
part of the Canadian Youth Worker Program. These
individuals are given the chance to help out with the
event and gain transferable skills for the workplace.
This program is in part due to the help of the local
member of parliament Mr. Don Davies. Mr. Davies
is a staunch supporter of the community and plays
a tremendous role is making the festival a success.
Along with his family, Mr. Davies came out to take
part in the festivities and enjoy Greek food. He and the Hon. Adrian Dix, the MLA for the Vancouver
Kingsway provincial constituency, are both regular guests.
The biggest contribution to the festival is from the dedicated volunteers. From old to young, you will find
the grandmas serving hot and fresh loukamades, the young fellas preparing the lambs, the ladies serving
CONTINUED PAGE 20

«Υψηλότατε, είναι πραγματικά χαρά μου να σας υποδέχομαι
στην Αθήνα, στο πρώτο ταξίδι σας στην Ευρώπη μετά την πανδημία
Covid-19. Είναι μία ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη δύναμη
της στρατηγικής μας σχέσης. Θα υπογράψουμε σημαντικές
συμφωνίες και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε
περιφερειακές εξελίξεις αλλά και πώς να ενισχύσουμε περαιτέρω
την σημαντική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική συνεργασία.
Θα ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι για το project «Vision 2030»
και τη φιλοδοξία που το διατρέχει. Και θα θέλαμε να εξετάσουμε
περαιτέρω ευκαιρίες για συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες
μας, στις οικονομίες μας, και να προσελκύσουμε περισσότερες
σαουδαραβικές επενδύσεις στην Ελλάδα.
Είναι, λοιπόν, μεγάλη μου χαρά να σας υποδέχομαι στην Αθήνα και
στο πρωθυπουργικό γραφείο».
Από την πλευρά του ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ανέφερε:
«Σας ευχαριστώ κ. Πρωθυπουργέ. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι
βρίσκομαι στην Αθήνα και σας ευχαριστώ πραγματικά για τη θερμή
υποδοχή, η οποία σημαίνει πολλά για εμένα και για τη Σαουδική
Αραβία.
Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι μια ιστορική σχέση και
πιστεύω ότι έχουμε επίσης ιστορικές ευκαιρίες, πολλές από
τις οποίες πρόκειται να οριστικοποιήσουμε σήμερα. Συνδέοντας
τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, μπορούμε να παρέχουμε
στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας
πολύ φθηνότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα
υπογράψουμε μνημόνιο κατανόησης σχετικά με αυτό σήμερα.
Μας απασχολεί επίσης το υδρογόνο και πώς να μετατρέψουμε
την Ελλάδα σε κόμβο για την Ευρώπη όσον αφορά το υδρογόνο,
πρόκειται για κάτι που αλλάζει τα δεδομένα και για τις δύο
χώρες. Εργαζόμαστε επίσης για τη διασύνδεση του δικτύου
τηλεπικοινωνιών.
(Συνέχεια στη σελίδα 5)
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Kitsilano Pool reopening just in time for the August long weekend
Vancouver Board of Parks and Recreation
July 26, 2022
taking place at
Second Beach
Pool will move
to Kits Pool and
all swims will
start earlier due
to sunset change
in August.
Kits and New
Brighton Pool
sessions:
Length swimming
7 – 8 a.m.
8:15 – 9:15 a.m.

Just in time for the warm weather Vancouver has been waiting
for, the Vancouver Board of
Parks and Recreation is excited
to announce Kitsilano Pool will
reopen for public swimming on
Saturday, July 30, 2022.
Last month, Recreation staff announced Kits Pool to reopen this
summer pending cooperative
weather, and as the weather has
stayed consistently dry, necessary maintenance and repairs
were able to take place. People
visiting Kits Pool may notice
some marks on the pool’s flooring, staff are assuring swimmers
this is not dirt, but patch work
from the sealant used to temporarily fill pool cracks.
Not unlike other municipalities
in the Lower-Mainland, Vancouver is experiencing a staffing
shortage and are working
diligently to find immediate and
long-term solutions. Although
Kits Pool may appear to have
space for those waiting in line,
capacity for pools is not based
on the size of the facility itself.
Each location in Vancouver has
re-evaluated their total capacity for the amount of people
allowed in a pool at any given
time based on a visitor-to-life-

guard ratio. The staff ask all pool
visitors be patient as we navigate
this late-season reopening.

Kits Pool opening weekend information (July 30
- August 1):
1.
There will be a limited
number of swimmers allowed in
the pool this opening weekend.
As of August 2, the numbers
of spaces for swimmers will be
based on staff availability and
adjusted accordingly. There will
continue to be space for dropins, however these spaces are not
guaranteed. Reservations are live
online three days prior at 12pm
(noon).
2.
Kits Pool will only be
open for public swims throughout the long weekend. Length
swimmers are asked to book at
Second Beach Pool in the meantime.
Long weekend hours of operations (public swim sessions):
9:30–11:45 a.m.
12:15–2:30 p.m.
3–5:15 p.m.
5:45–7:45 p.m.
Regular hours of operation (August 2 – September 5)
Morning length swims currently

Public swimming
9:30 –11:45 a.m.
12:15 – 2:30 p.m.
3 – 5:15 p.m.
5:45 – 7:45 p.m.
Second Beach Pool sessions:
9:30 – 11:45 a.m.
12:15 – 2:30 p.m.
3 pm – 5:15 p.m.
5:45 – 7:45 p.m.

There will be two entrances into
the pool:
1.
East-end of the fenced
area: will be the entrance for
paid, single-visit online reservations
2.
Front entrance: will
be for online reservations made
with Flexipass, 10 visit passes
as well as Leisure Access Pass
holders and drop-ins who still
need to purchase their entry pass
Kits Pool will stay open until
the end of the season, September
5, along with the other outdoor
pools in Vancouver. Following
the pool closure, more in-depth
repairs will be initiated to rejuvenate the pool’s structure back
to what it was before the storm.
For more information, visit Vancouver.ca/kitsilanopool.
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Νέος ψυχρός πόλεμος στην πιο καυτή ήπειρο

Λαβρόφ, Μακρόν και Αμερικανοί αξιωματούχοι «συνυπάρχουν» αυτήν την εβδομάδα στην Αφρική,
διεκδικώντας επιρροή σε μια ήπειρο που αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερα προβλήματα καθώς ζει με
τις συνέπειες ραγδαία οξυνόμενων ανταγωνισμών.
REUTERS/Tiksa Negeri
Γιώργος Σκαφιδάς
27.07.2022
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ βρέθηκε
να περιοδεύει αυτήν την
εβδομάδα στην Αφρική. Από
τις 24 ως και τις 27 Ιουλίου
επισκέφθηκε διαδοχικά την
Αίγυπτο (όπου είχε συνάντηση
και με την ηγεσία του Αραβικού
Συνδέσμου), τη Δημοκρατία του
.Κονγκό (που δεν είναι όμως
ίδια με τη Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό), την Ουγκάντα
και την Αιθιοπία (όπου έχει την
έδρα της η 55μελής Αφρικανική
Ένωση).
«Συμπτωματικά», περίπου τις
ίδιες ημέρες (25 – 28 Ιουλίου),
ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν θα έκανε και εκείνος
περιοδεία σε Καμερούν, Μπενίν
και Γουινέα Μπισσάου. Ενώ
παράλληλα, την ίδια περίοδο
(24 Ιουλίου – 1 Αυγούστου),
ήταν προγραμματισμένο να
επισκεφθεί την περιοχή (την
Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, την Αιθιοπία) και ο
ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ
για το Κέρας της Αφρικής, Μάικ
Χάμερ.
Το ίδιο «συμπτωματικά», προ
ημερών οι κ.κ. Τζο Μπάιντεν και
Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν βρεθεί
με μόλις λίγα 24ωρα διαφορά, ο
μεν Αμερικανός σε Ισραήλ και
Σαουδική Αραβία, ο δε Ρώσος
στο Ιράν…
Ως επικεφαλής της ρωσικής
διπλωματίας, ο 72χρονος
Λαβρόφ βρίσκεται αυτήν την
εβδομάδα στην Αφρική με
στόχο:
•
Να προωθήσει το
ρωσικό αφήγημα γύρω από
τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένα
αφήγημα που «νομιμοποιεί» τη
ρωσική εισβολή ενώ επιτίθεται
στη μετα-αποικιοκρατική,
«ιμπεριαλιστική» Δύση και στο
ΝΑΤΟ.
•
Να επιχειρήσει να
πείσει πως δεν είναι η Ρωσία
εκείνη που φέρει την κυρία
ευθύνη για την επιδεινούμενη
επισιτιστική κρίση, την άνοδο
στις τιμές των τροφίμων και τα
κενά στις εξαγωγές σιτηρών.
•
Να (απο)δείξει στη
διεθνή κοινότητα πως η Μόσχα
εξακολουθεί να έχει «φίλους»
στη διεθνή σκηνή, παρά την
αντιρωσική κατακραυγή που
διαδέχθηκε τον πόλεμο στην
Ουκρανία.
•
Να μας υπενθυμίσει το

τέλος του αμερικανοκεντρικού
«μονοπολικού κόσμου» και
την είσοδο σε μια νέα εποχή…
ρωσικής ανάκαμψης.
•
Και να παρουσιάσει την
Αφρική ως μια περιοχή που δεν
υποκύπτει στις δυτικές πιέσεις
όταν αρνείται να επιβάλει
κυρώσεις στη Ρωσία.
Στα μάτια της Μόσχας,
οι 17 αφρικανικές χώρες που
τήρησαν στάση αποχής
στην ψηφοφορία που διεξήχθη
στον ΟΗΕ τον περασμένο
Μάρτιο για την καταδίκη
της ρωσικής εισβολής (και
μαζί τους, η Ερυθραία που
καταψήφισε την σχετική
πρόταση) αποτελούν ένα
«διπλωματικό κεφάλαιο» που
δεν πρέπει να χαθεί, ειδικά σε
μια χρονική συγκυρία κατά την
οποία αναδιατάσσονται διεθνώς
οι σφαίρες επιρροής όπως είναι
η τρέχουσα.
Σημαντική σημείωση:
η 55μελής Αφρικανική Ένωση
ξεχωριζει παράλληλα και ως το
μεγαλύτερο voting block εντός
του ΟΗΕ…
Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS
Όλα τα προαναφερθέντα σημεία,
ο Ρώσος ΥΠΕΞ τα έθεσε όχι
μόνο προφορικώς αλλά και
γραπτώς, στο πλαίσιο άρθρου
που δημοσίευσε σε τέσσερα
διαφορετικά Μέσα (Al-Ahram
στην Αίγυπτο, Les Dépêches
de Brazzaville στο Κονγκό,
New Vision στην Ουγκάντα,
Ethiopia Herald στην Αιθιοπία),
υπενθυμίζοντας έτσι σε όλους
πως κάθε πόλεμος είναι
παράλληλα και ένας πόλεμος
προπαγάνδας.
Μνήμες Ψυχρού Πολέμου
Διαβάζοντας, εν έτει 2022, την
επιστολή με την οποία
ο Λαβρόφ απευθύνεται στους
Αφρικανούς, θα μπορούσε
κανείς να ταξιδέψει νοητά
πίσω στις δεκαετίες του 1950,
του ΄60 και του ΄70. Ήταν
τότε που η Σοβιετική Ένωση
επιχειρούσε να αποδομήσει
τη… νατοϊκή, αποικιοκρατική,
ιμπεριαλιστική Δύση μέσω
της αφρικανικής ηπείρου:
στέλνοντας τον Χρουστσόφ
στο πλευρό του Νάσερ στην
Αίγυπτο, στηρίζοντας τις
δυνάμεις του Αγκοστίνιο Νέτο
στην Ανγκόλα, ενισχύοντας τον

Μενγκίστου Χαϊλέ Μαριάμ
στην Αιθιοπία, προωθώντας
τον Κβάμε Νκρούμαχ στη
Γκάνα, σπεύδοντας δίπλα στον
Πατρίς Λουμούμπα στο Κονγκό,
υποστηρίζοντας τον Σαμόρα
Ματσέλ στη Μοζαμβίκη κ.ά.
Από τότε, έχουν βέβαια
περάσει περί τα 50 χρόνια,
με τη Σοβιετική Ένωση εν
τω μεταξύ να καταρρέει και
να «αποσύρεται» από την
αφρικανική ήπειρο (τη δεκαετία
του 1990) προτού αρχίσει να
επιστρέφει εκεί δυναμικά ως
Ρωσία του Πούτιν «κομίζοντας»:
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στην Κωνσταντινούπολη
τη συμφωνία για την
αποκατάσταση των εξαγωγών
ουκρανικών σιτηρών μέσω
της Μαύρης Θάλασσας, λόγω
των πιέσεων που είχε δεχθεί
νωρίτερα από αφρικανικές και
μεσανατολικές ηγεσίες.

και τη διεξαγωγή μιας Συνόδου
Κορυφής ΗΠΑ – Αφρικής
στην Ουάσιγκτον τον ερχόμενο
Δεκέμβριο (2022). Για την
ιστορία, η τελευταία φορά που
είχε γίνει πραγματοποιηθεί μια
τέτοια Σύνοδος ήταν το 2014,
επί Ομπάμα.

Διοργανώνοντας… αντίπαλες
Συνόδους Κορυφής
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον
διογκούμενων αναγκών,
οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα
και ένα πακέτο βοήθειας ύψους
1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων
για το Κέρας της Αφρικής
(Αιθιοπία, Κένυα, Σομαλία),
ενώ η διοίκηση Μπάιντεν έχει
κάνει γνωστό πως σχεδιάζει

Τους προσεχείς μήνες ωστόσο,
μέσα στο 2023, θέλει και
η Μόσχα κατά «σύμπτωση» να
κάνει πράξη τη δεύτερη Σύνοδο
Κορυφής Ρωσίας – Αφρικής
(η πρώτη είχε λάβει χώρα
στο Σότσι τον Οκτώβριο
του 2019)…
Πηγή:Kathimerini.gr

Νεκρός από αμερικανική
επίθεση ο ηγέτης
της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ
Ζαουάχρι

•
όπλα (η Αφρική πλέον
εισάγει σχεδόν το 50% των
οπλικών της συστημάτων από τη
Ρωσία, σύμφωνα με τα στοιχεία
του SIPRI, με τη Μόσχα να
εξάγει σε τουλάχιστον 21
αφρικανικές χώρες)
•
σιτηρά
•
ενέργεια
•
λιπάσματα
•
πυρηνική τεχνογνωσία
(δια της Rosatom)
•
εγκαταστάσεις
εξόρυξης μετάλλων και
διαμαντιών (Rusal, Alrosa κ.ά.)
•
πετρελαϊκές υποδομές
(Lukoil, Rosneft κ.ά.)
•
και μισθοφόρους (της
ομάδας Wagner σε περιοχές
όπως είναι το Μάλι από όπου
αποχώρησαν πρόσφατα οι
γαλλικές δυνάμεις, το Σουδάν
και η Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία)
Πλέον, έν έτει 2022, μέσα σε
ένα μετα-πανδημικό περιβάλλον
κλιματικής κρίσης και ραγδαία
οξυνόμενων ανταγωνισμών
(λόγω του Ουκρανικού), Ρωσία
και Δύση κοιτούν πάλι προς
την πλευρά της Αφρικής, ενώ η
τελευταία βρίσκεται αντιμέτωπη
με σοβαρά προβλήματα (βλ.
λειψυδρία) και ελλείψεις σε
τρόφιμα.
Ειδικά το θέμα των τροφίμων,
βρίσκεται εκ των πραγμάτων
πολύ ψηλά στην ατζέντα των
αφρικανικών ηγεσιών στην
παρούσα φάση. Και δικαίως,
καθώς καταλήγει να είναι
ζήτημα… επιβίωσης για δεκάδες
εκατομμύρια πολίτες της
αφρικανικής ηπείρου. Μέσα
σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λέγεται
μάλιστα πως η Μόσχα στην
πραγματικότητα «αναγκάστηκε»
την περασμένη εβδομάδα να
υπογράψει

2 Αυγούστου 2022
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τα
ξημερώματα της Τρίτης πως οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν
επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά την
οποία σκοτώθηκε ο ηγέτης της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ
Ζαουάχρι στο Αφγανιστάν.
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.
«Χάραξε ένα ίχνος δολοφονιών και βίας εναντίον
Αμερικανών πολιτών, Αμερικανών στρατιωτικών,
Αμερικανών διπλωματών και αμερικανικών
συμφερόντων», ανέφερε σε διάγγελμά του ο Τζο
Μπάιντεν για το χτύπημα της CIA. «Κάναμε ξανά
σαφές απόψε ότι όσο καιρό κι αν χρειαστεί, όπου κι αν
κρυφτείτε εάν είστε απειλή για τον λαό μας, οι Ηνωμένες
Πολιτείες θα σας βρουν και θα σας βγάλουν έξω»,
πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν,
ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε
πως οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εντόπισαν τον
Αϊμάν αλ Ζαουάχρι. Ο Τζο Μπάιντεν έλαβε την τελική
ενημέρωση για το θέμα στις 25 Ιουλίου, πριν εγκρίνει
το χτύπημα.
Ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, 71 ετών, γιατρός και ιδρυτής
της Αιγυπτιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, πριν τελικά ανέβει
στην ηγεσία της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο του Οσάμα
Μπιν Λάντεν το 2011, ήταν ένας από τους σχεδιαστές
της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ.
Ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν
και για τον φερόμενο ρόλο του στις βομβιστικές
επιθέσεις του 1998 στις Πρεσβείες των ΗΠΑ στο Νταρ ες
Σαλάμ της Τανζανίας και στο Ναϊρόμπι της Κένυας.

COMPUTER LINKED TO ANCIENT GREECE
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BY CONSTANTINE PASSARIS
Ancient Greece has endowed humanity with many significant accomplishments. Indeed, it has
created a monumental footprint and an inspiring legacy in a diverse range of human accomplishments.
and many, many more.
All of them have made
remarkable contributions over the centuries
to human progress and
shaped the course of
human history.

The Ancient Greeks have been
widely acclaimed for their
pathbreaking contributions to
science, mathematics, democracy, architecture, and literature.
What is especially remarkable
about these contributions is their
lasting impact. Indeed, they have
been foundational to the shaping
of western civilization.
Renowned Greek philosophers,
mathematicians, astronomers,
scientists, medical practitioners,
architects, sculptors, poets,
and playwrights have left an
indelible imprint for future
generations. Familiar names
such as Plato, Aristotle, Socrates, Archimedes, Herodotus,
Pythagoras, Sophocles, Euripides, Aeschylus, Hippocrates,

All of this is common
knowledge. What is
new is an area of scientific discovery that
has not been revealed
until very recently.
It is a discovery that
links Ancient Greece
with the contemporary
computer, the current
IT Revolution, and our present
digital lifestyle.
The discovery of the first known
predecessor to the modern computer was found in an ancient
shipwreck off the coast of the
small island of Antikythera close
to Crete. In the context of our
contemporary digitalized world,
this discovery has become a
monumental historical moment.
The underwater discovery was
in the form of a large block of
corroded bronze that revealed an
intricate device which consisted
of gear wheels and Greek inscriptions. This turned out to be
the most precious of the ancient
artifacts retrieved from the wa-

ters of Antikythera. In retrospect,
this device was the world’s first
computer and has been dubbed
the Antikythera Mechanism.
The date of manufacture of the
Antikythera Mechanism has
been narrowed down to between
the last century BC and the first
century AD. Archaeologists and
scientists who examined the
Antikythera Mechanism have
marveled at its technological
sophistication and intricate
machinery. Clearly, it was ahead
of its time by more than 2,000
years. It is also a historical
moment that links the past with
the present.
The Antikythera Mechanism
had multipurpose functions.
It was an amazing instrument
and clockwork computer that
used a complex assembly of
meshed cogs and gear wheels to
simulate the movement of the
planets, predict lunar eclipses
and indicate the dates of major
sporting events. It modelled the
state-of-the-art astronomy of the
time, a universe with the Earth
at the center and the planets in
circular orbits. The device came
with a manual. Inscribed on
every available surface of the
mechanism were operational
instructions for its use.

East Hastings St. Structures Removal Update
City of Vancouver
July 25, 2022
The City is responding to a Vancouver Fire and Rescue Services (VFRS) order to immediately
remove tents and structures along East Hastings St., due to numerous urgent safety concerns.
The order was issued today, July 25, 2022, by VFRS Chief Karen Fry and signals the urgent
need to accelerate structure removal on East Hastings St. Should a fire occur in the area in its
current condition, it would be catastrophic, putting lives at risk and jeopardizing hundreds of
units of much-needed housing.  
The City acknowledges that since July 1, the situation on East Hastings St. near Main St. in
the Downtown Eastside (DTES) has grown significantly more unsafe due in part to increased
structures and decreased accessibility.
Structures-removal planning had been underway to increase street safety, passage for sidewalks
and roadways, increase access to buildings and reduce fire hazards. While today’s order will
expedite this process, the situation is complex and the City will continue to take a thoughtful
approach that considers the needs of those sheltering outdoors as we do this work.
In the coming days, the City will work with the community, non-profit organizations and
partner government organizations to expedite structure removal and to offer additional support
for those sheltering outdoors. Supports will include day storage of personal belongings, and
increasing public washrooms, misting stations, handwashing stations and water fountains in the
area.
The City will also continue working with the community on developing and implementing a
community-led approach to street cleaning while maintaining safe and clean streets for everyone who lives, visits and works in the area.
The conditions in the DTES are representative of a systemic failure to meet the needs of
low-income, marginalized residents and communities, a crisis requiring urgent cooperation
of all levels of government. The City has and will continue to advocate to senior government
partners who have the jurisdiction, funding and responsibility for meaningful, life-changing interventions that are needed to address the key drivers of homelessness, including faster delivery
of housing and emergency shelter, income and mental health supports, and additional service
supports for people sheltering outdoors.
Street Cleaning Background
City crews remove garbage and structures on East Hastings with the intent to minimize obstructions and to keep sidewalks passable, clean and safe for everyone in the DTES. In the past,
when conducting this work along East Hastings near Main St., these crews have been accompanied by Vancouver Police Department (VPD).
As of July 1, VPD ceased accompanying City staff while they carry out regular, day-to-day
work.  
City crews remain committed to keeping streets in the DTES clean and accessible for all in a
manner that also respects the rights and challenges faced by those experiencing homelessness.   

Fast forward to the Age of
Internetization in the 21st
century. Internetization is a
new word that I have coined to
describe the global outreach and
electronic connectivity in our
contemporary lifestyle. In effect,
internetization is globalization
on steroids. The word internetization captures the immense
empowerment of the modern
computer and electronic connectivity in the service of humanity.
In many ways, it reminds us
of the scientific empowerment
that the Antikythera Mechanism
endowed its generation.
The technological journey from
the Antikythera Mechanism to
the contemporary IT Revolution
has propelled scientific advances
that have resulted in monumental technological advances in
the form of computerization,
nanotechnology, and wireless
communication devices.
Hardly a day goes by when we
are not reminded of the foundational contribution of internetization to the 21st century. From
the way we shop, eat, dress, invest, travel, entertain ourselves,
communicate with each other,
access health care, exercise our
democratic rights and pay our

bills. Indeed, COVID-19 has
magnified humanity’s dependence on internetization in our
daily lifestyle.
In all of this, internetzation is
the medium and the catalyst
for transformational change in
our personal interactions. The
electronic prefix that is appearing before an increasing number
of our daily interactions such
as e-commerce, e-mail, e-learning, e-government, e-banking,
and e-democracy is a tangible
expression of the transformational role of the Internet and the
pervasive influence of internetization.
The moral of this story is that
there is an undeniable continuity to history. The Antikythera
Mechanism was one such
revolutionary contribution to the
empowerment of humanity. The
other was the empowerment of
internetization in the modern
context.
Dr. Constantine Passaris is
a Professor of Economics at
the University of New Brunswick (Canada) and an Onassis
Foundation Fellow (Greece).

Statement by the Prime Minister on
the personal apology delivered by His
Holiness Pope Francis to Survivors of
the residential school system in Canada
July 25, 2022 Maskwacîs, Alberta
If you need someone to talk to, a National Residential School Crisis Line
offers emotional support and crisis referral services for residential school
Survivors and their families. Call the toll-free Crisis Line at 1-866-9254419. This service is available 24 hours a day, 7 days a week. The Hope for
Wellness Help Line also offers support to all Indigenous Peoples. Counsellors are available by phone or online chat. This service is available in
English and French, and, upon request, in Cree, Ojibway, and Inuktitut. Call
the toll-free Help Line at 1-855-242-3310 or connect to the online chat at
www.hopeforwellness.ca.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on
the personal apology delivered by His Holiness Pope Francis to Survivors of
the residential school system in Canada:
“Today, His Holiness Pope Francis was in Maskwacîs, situated on Treaty 6
territory, traditional lands of First Nations and Métis people, where he recognized the abuses experienced at residential schools that resulted in cultural
destruction, loss of life, and ongoing trauma lived by Indigenous Peoples in
every region of this country. His Holiness begged ‘forgiveness for the evil
committed by so many Christians against Indigenous Peoples.’
“The residential school system attempted to assimilate Indigenous children,
forcing them to abandon their languages, cultures, spiritualities, traditions,
and identities. Over 150,000 children were taken from their families and
communities to attend residential schools. Many suffered physical, emotional, and sexual abuse, and thousands of children never returned home. The
painful legacy of the residential school system lives on today.
“In 2015, the Truth and Reconciliation Commission (TRC) released its
final report – delivering 94 Calls to Action to address and repair the harms
endured at residential schools. Call to Action #58 specifically calls upon
the Pope to issue an apology to Survivors, their families, and communities
for the Roman Catholic Church’s role in the spiritual, cultural, emotional,
physical, and sexual abuse of First Nations, Inuit, and Métis children in
Catholic-run residential schools. Since its release, First Nations, Inuit, and
Métis have asked the Pope to fulfill this call. Earlier this year, in an immense
display of bravery and determination, Survivors, Indigenous leaders, and
youth travelled to the Vatican to tell their truths directly to one of the institutions responsible and urged the Catholic Church for a full apology. Today’s
gathering at Maskwacîs would not have been possible without the courage,
advocacy, and perseverance of First Nations, Inuit, and Métis Survivors who
recounted their painful memories and shared their experiences.
“Today is about the children who were taken from their families and robbed
of their childhoods. The intergenerational impacts of residential schools
continue to reverberate within Indigenous communities today, as Survivors,
their families, and their communities continue to deal with the resulting
trauma. The Government of Canada will continue to support their healing
journey and remains committed to fully implementing the TRC’s Calls to
Action.
“Reconciliation is the responsibility of all Canadians. It is our responsibility
to be open, to listen, and to share. It is our responsibility to see our differences not as an obstacle, but as an opportunity to learn, to better understand
one another, and to take action. No one must ever forget what happened at
residential schools across Canada and we must all ensure it never happens
again. In the spirit of reconciliation and healing, together we will build a
better future – for Indigenous Peoples and all Canadians.”
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Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε Μητσοτάκη:
Μπορούμε να σας παρέχουμε πολύ
φθηνότερη ενέργεια – Να μετατρέψουμε
την Ελλάδα σε κόμβο
για το υδρογόνo
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Αυτά τα τρία είναι όλα σημαντικά ζητήματα που πρόκειται να
αλλάξουν τη θέση της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας και θα
υποστηρίξουν την Ευρώπη, ειδικά τη νότια και τη δυτική Ευρώπη,
με πολύ φθηνότερη και αποδοτική ενέργεια που προέρχεται από
ανανεώσιμες πηγές. Έχουμε κι ένα τέταρτο σημαντικό θέμα που
μπορούμε να ανακοινώσουμε σήμερα, μπορούμε να το κάνουμε
αργότερα, εργαζόμαστε σε αυτό.
Και σίγουρα έχουμε πλούσια ατζέντα: επενδύσεις, εμπόριο,
οικονομική ατζέντα, πολιτική ατζέντα, ασφάλεια. Σας υπόσχομαι
λοιπόν ότι όταν έρχομαι στην Ελλάδα, δεν θα έρχομαι με άδεια
χέρια. Έχουμε πολλά ζητήματα που θα αλλάξουν τα δεδομένα και
για τις δύο χώρες μας, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.
Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ».
Κυβερνητικές πηγές: Θετικό κλίμα στην συνάντηση
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση έλαβε χώρα σε
θετικό κλίμα, ενδεικτικό του ισχυρού ενδιαφέροντος και των δύο
πλευρών για την περαιτέρω εμβάθυνση των ήδη στενών διμερών
σχέσεων και τη διεύρυνση της δυναμικά αναπτυσσόμενης ελληνοσαουδαραβικής συνεργασίας, το οποίο είχε επιβεβαιωθεί και κατά
την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ, τον Οκτώβριο
του 2021.
Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκε επίσημα με την υπογραφή
σχετικής συμφωνίας, η σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής
Συνεργασίας (ΑΣΣΣ) των δύο χωρών, η οποία εδραιώνει την
στρατηγική σχέση των δύο χωρών και την συστηματική προώθηση
της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου
ενδιαφέροντος.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του έργου του ECM
(East to Med data Corridor) , του υποθαλάσσιου και επίγειου
καλωδιακού συστήματος μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέει την
Ευρώπη με την Ασία μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας και
θα καταστήσει την Ελλάδα πύλη εισόδου δεδομένων προς την ΕΕ,
διασυνδέοντάς την ταυτόχρονα με τη Μέση Ανατολή και την Ασία.
Είχε, ακόμα, την ευκαιρία να παρουσιάσει στον Πρίγκιπα-Διάδοχο
της Σαουδικής Αραβίας τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η χώρα
μας προκειμένου να καταστεί ενεργειακός κόμβος που συνδέει την
ευρύτερη περιοχή με τις ευρωπαϊκές αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι
δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών
στον τομέα της «πράσινης ενέργειας», καθώς και τις δυνατότητες
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία στην
Ευρώπη μέσω της χώρας μας που μπορεί να γίνει η «γέφυρα»
ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε στον συνομιλητή του τις νέες
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στις τουριστικές
υποδομές, την αγορά ακινήτων, τις ναυτιλιακές μεταφορές και τον
τομέα των logistics, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις σημαντικές
επενδυτικές δυνατότητες στις λιμενικές υποδομές και το δίκτυο
χερσαίων μεταφορών στην Αλεξανδρούπολη. Οι δύο ηγέτες
εστίασαν επίσης την προσοχή τους στις νέες προοπτικές που
διανοίγονται για συνεργασία στην ψηφιακή διασυνδεσιμότητα, με
τη μετατροπή των δύο χωρών σε σημαντικά περιφερειακά κέντρα
δεδομένων, χάρη στην γεωγραφική τους θέση.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud συζήτησαν ακόμη για τις
διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε
ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί έναν σταθερό εταίρο με ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στην περιοχή του Κόλπου και πέραν αυτού.
Την κατ΄ιδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ΠρίγκιπαΔιάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας ακολούθησαν
διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.
Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος,
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θοεδωρικάκος, η
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη,
ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική
Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης,
ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και Εξωστρέφειας, Γιάννης Σμυρλής, η Διευθύντρια του
Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης ‘ΑνναΜαρία Μπούρα, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία,
Αλέξης Κωνσταντόπουλος, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας,
Θάνος Ντόκος, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική
Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.
Σημαντικές συμφωνίες
Μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών ακολούθησαν οι
υπογραφές και ανταλλαγές συμφωνιών ανάμεσα στις δύο πλευρές
στους εξής τομείς: σύστασης Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής
Συνεργασίας, ενέργειας, στρατιωτικής συνεργασίας, διμερών
επενδύσεων, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, υγείας,
καταπολέμησης του εγκλήματος, πολιτισμού και αθλητισμού,
τεχνικής συνεργασίας στα πεδία της τυποποίησης και ποιότητας,
συνεργασίας στην αρχειοθέτηση και διαχείριση αρχείων.
Επιπλέον, παρουσία του Πρωθυπουργού και του ΠρίγκιπαΔιαδόχου του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας υπογράφηκε από τους
εκπροσώπους των εταιρειών Mena Hub (STC), TTSA, ΔΕΗ και
CYTA η συμφωνία για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου
East to Med data Corridor (EMC
Πηγή:mononews.gr

Μουντιάλ 2022: Οι κανόνες συμπεριφοράς
των φιλάθλων στα γήπεδα του Κατάρ
Οι φίλαθλοι θα πρέπει να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που λαμβάνουν
από την αστυνομία ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

28.07.2022
Σε συνέχεια του Κώδικα
Δεοντολογίας της FIFA για το
Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ
(21/11-18/12 2022), στον οποίο
περιλαμβάνεται
η απαγόρευση των ομπρελών,
του αλκοόλ, των τροφίμων, των
ζώων, του υλικού με πολιτικό
περιεχόμενο, των περίφημωναπό το Μουντιάλ της Νότιας
Αφρικής- «βουβουζελών»,
αλλά και η… νομιμοποίηση
των ηλεκτρονικών τσιγάρων,
διευκρινίζεται πώς πρέπει να
είναι και η συμπεριφορά των
φιλάθλων μέσα στα γήπεδα,
όπως αναφέρει η εφημερίδα της
Βαρκελώνης “Mundo Deportivo”.
Σύμφωνα με το σχετικό
έγγραφο της FIFA για το
Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ,
απαγορεύεται κάθε συμπεριφορά
που προκαλεί ζημιά, κίνδυνο,
παρεμπόδιση, συναγερμό,
διαφωνία με άλλους.
Οι φίλαθλοι θα πρέπει να
ακολουθούν όλες τις οδηγίες που
λαμβάνουν από την αστυνομία ή
τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση
μόνο στις περιοχές που επιτρέπει
το εισιτήριο που αγόρασαν ή η
διαπίστευση που λαμβάνουν.

Σε επείγουσες περιπτώσεις
και κατόπιν αιτήματος των
δυνάμεων δημόσιας τάξης,
μπορούν να αποχωρήσουν από
τις θέσεις τους.
Σεβασμός στη χρήση
της μπούρκας
Όπως έχει ήδη αναφερθεί,
επιτρέπεται η χρήση μπούρκας
ή παρόμοιας προστατευτικής
μάσκας, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά. Σε αυτή την
περίπτωση θα πρέπει να
προσκομίσουν το αντίστοιχο
ιατρικό πιστοποιητικό. Έτσι δεν
μπορούν να φορούν τίποτα στο
πρόσωπό τους που θα μπορούσε
να εμποδίσει την εμφάνισή
του, εκτός από μια ιατρικά
εξουσιοδοτημένη μάσκα ή
μπούρκα που έχει εγκρίνει
η κυβέρνηση του Κατάρ.
Οι φίλαθλοι πρέπει να
τοποθετούν τα απορρίμματα
σωστά και στους πολλαπλούς
κάδους που θα τοποθετηθούν
εντός του γηπέδου. Όλοι οι
παρευρισκόμενοι υποχρεούνται
να ειδοποιούν την αστυνομία ή
τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
σε περίπτωση ατυχήματος ή
οποιουδήποτε περιστατικού
που μπορεί να συμβεί εντός του
γηπέδου.
Επιπλέον, η ρίψη αντικειμένων,

ουσιών σε άλλα άτομα ή προς
την κατεύθυνση του αγωνιστικού
χώρου θα απαγορεύεται πλήρως.
Το πρωτόκολλο κάνει επίσης
λόγο για πρόκληση πυρκαγιάς,
χρήση φωτοβολίδων και
όπλων. Σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν
εισόδους ή εξόδους, σκάλες,
εξόδους κινδύνου ή να έχουν
οποιαδήποτε συμπεριφορά που
θέτει σε κίνδυνο την κυκλοφορία
εντός του σταδίου.
Σε καμία περίπτωση
οι φίλαθλοι δεν επιτρέπεται να
υποκινούν οποιαδήποτε βίαιη
συμπεριφορά που μπορεί να
προκαλέσει επεισόδια εντός
του γηπέδου. Επιπλέον δεν
μπορούν να ενεργούν με τρόπο
που θα μπορούσε να θεωρηθεί
επιθετικός, απειλητικός,
προκλητικός, προσβλητικός ή
μεροληπτικός.
Απαγορεύεται αυστηρά
ο εκνευρισμός ή η παρενόχληση
οποιουδήποτε άλλου προσώπου,
συμπεριλαμβανομένων των
παικτών ή των διαιτητών
του αγώνα.
Επίσης, δεν θα μπορούν να
στέκονται σε σημείο όπου
μπορεί να εμποδίζει την θέαση
των άλλων φιλάθλων. Το ίδιο
(Συνέχεια στη σελίδα 9)
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Μοσχάρι με κολοκύθια και χυλοπίτες
Προετοιμάζουμε το κρέας
στην κατσαρόλα και ολοκληρώνουμε
το φαγητό στον φούρνο.
Γιώργος Λέκκας
Food styling Μάκης Γεωργιάδης, φωτογραφία Ακης
Ορφανίδης
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)
150 γρ. ελαιόλαδο
800 γραμμάρια μοσχαράκι ελιά, σε κομμάτια 4 εκ.
2 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
1 κ.σ. ζάχαρη
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο
250 γρ. κόκκινο κρασί
700 γρ. ντομάτες πολτοποιημένες στο μούλτι
3 κ.σ. πελτέ ντομάτας
2 λίτρα ζεστό νερό ή ζεστός σπιτικός ζωμός λαχανικών
ή από βιολογικό κύβο
3 κόκκους μπαχάρι
1 ξυλάκι κανέλας
1 μεγάλο καρότο, ψιλοκομμένο
2 κ.σ. δεντρολίβανο ψιλοκομμένο
2 κλωνάρια σέλινο, ψιλοκομμένα
1 πιπεριά Φλωρίνης κομμένη σε κυβάκια 1 εκ.
300 γρ. κολοκυθάκια κομμένα κυβάκια 4 εκ.
500 γρ. μικρές τετράγωνες χυλοπίτες
Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
200 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα
ρίχνουμε το λάδι και μόλις κάψει
καλά, τσιγαρίζουμε το κρέας,
μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα
από όλες τις πλευρές. Βγάζουμε
το κρέας σε μια πιατέλα,
ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τη ζάχαρη
και το σοτάρουμε για 3 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να
μαραθεί. Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για
30 δευτερόλεπτα. Βάζουμε το σοταρισμένο κρέας στην κατσαρόλα
και σβήνουμε με το κρασί. Το αφήνουμε για 2 λεπτά και ρίχνουμε
τον ντοματοπολτό και πελτέ τομάτας. Προσθέτουμε το 1 λίτρο νερό,
το ξύλο κανέλας, το μπαχάρι και αλατοπιπερώνουμε. Σκεπάζουμε
την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε για περίπου 1
1/2 ώρα μέχρι να μαλακώσει το κρέας.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Ρίχνουμε στην
κατσαρόλα τον υπόλοιπο ζωμό ή το νερό (1 λίτρο) και το αφήνουμε
να πάρει μια βράση. Στη συνέχεια, αδειάζουμε προσεκτικά όλο
το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε ένα φαρδύ πυρίμαχο σκεύος.
Προσθέτουμε τις χυλοπίτες, το δεντρολίβανο, τα κολοκυθάκια, τα
κλωνάρια σέλινο, το καρότο, την πιπεριά Φλωρίνης σε κυβάκια και
τα απλώνουμε. Βάζουμε το ταψί στο μεσαίο ράφι του φούρνου και
ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά. Βγάζουμε από τον φούρνο το ταψί.
Δοκιμάζουμε, διορθώνουμε το αλατοπίπερο και πασπαλίζουμε με το
τριμμένο τυρί.
Πηγή:to bhma.gr

Ταλιατέλες Αλφρέντο με ντοματίνια
Ένα κλασικό ζυμαρικό ανανεωμένο με πλούσια και κρεμώδη
σάλτσα με ντοματίνια και φρέσκα βότανα!
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 15 λεπτά
Μερίδες: 3
Θερμίδες ανά μερίδα: 464 Kcal

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΥΛΙΚΑ:
250 γρ. ζυμαρικά ταλιατέλες La
Molisana
30 γρ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. σκόρδο, λιωμένο
125 γρ. ντοματίνια
1 κ.σ. φρεσκοκομμένο
φασκόμηλο
1 πρέζα νιφάδες κόκκινου
πιπεριού
Αλάτι και πιπέρι
½ κ.γ. ρίγανη
60 γρ. κρέμα γάλακτος
30 γρ. τυρί κρέμα
30 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
10 γρ. φρέσκα φύλλα βασιλικού,
ψιλοκομμένα

σύμφωνα με τις οδηγίες της
συσκευασίας.
2.
Εν τω μεταξύ,
ζεσταίνουμε ένα μεγάλο
μαντεμένιο τηγάνι σε μέτρια
φωτιά. Προσθέτουμε το
ελαιόλαδο, το σκόρδο, τις
ντομάτες, το φασκόμηλο,
μια πρέζα νιφάδες κόκκινου
πιπεριού, αλάτι και πιπέρι.
Μαγειρεύουμε μέχρι να
αρχίσουν να σκάζουν οι
ντομάτες, για περίπου 2-3 λεπτά.
3.
Χαμηλώνουμε
τη φωτιά σε χαμηλή και
προσθέτουμε τη ρίγανη.
Μαγειρεύομε 1 λεπτό και
στη συνέχεια ρίχνουμε την
κρέμα και το τυρί κρέμα.
Ανακατεύουμε μέχρι να
ομογενοποιηθούν. Αφήνουμε
τη σάλτσα να σιγοβράσει
και μαγειρεύουμε για 3-4
λεπτά. Τέλος, ανακατεύουμε
την παρμεζάνα. Ρίχνουμε τα
ζυμαρικά και τον βασιλικό στο
τηγάνι και μαγειρεύουμε για 1
λεπτό. Αφαιρούμε από τη φωτιά.
4.
Μοιράζουμε τα
μακαρόνια σε πιάτα και
τελειώνουμε πάνω με έξτρα
μαϊντανό, αν θέλουμε.

Πώς κάνει ο Χριστόφορος Πέσκιας τους κολοκυθοκεφτέδες και
γίνονται ρόδινοι και τραγανοί αλλά όχι αλευρένιοι;
Υλικά
Τεμάχια: 20 - 25
• 1.800 γρ. κολοκυθάκια,
τριμμένα λοξά στην χοντρή
πλευρά του τρίφτη
• 400 γρ. ντομάτες, τριμμένες
και στραγγισμένες σε
σουρωτήρι για λίγα λεπτά
• 150 γρ. ξερό κρεμμύδι,
ψιλοκομμένο
• τα φύλλα από 4-5 κλωνάρια
δυόσμου, ψιλοκομμένα
• τα φύλλα από 5-6 κλωνάρια
μαϊντανού, ψιλοκομμένα
• 50 γρ. τριμμένη φρυγανιά
• 50 γρ. αμύγδαλα λευκά,
τριμμένα σε σκόνη
• 1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη
• 2 αυγά
• αλάτι, λευκό πιπέρι
• αλεύρι, για το πανάρισμα
•
άφθονο ελαιόλαδο,
για το τηγάνισμα
Διαδικασία

Χοντρά μακαρόνια
με κολοκυθάκια και
δυόσμο
Κυριαρχεί ένας από τους
μοναδικούς συνδυασμούς
του ελληνικού καλοκαιριούγιατί ο δυόσμος είναι το ιδανικό
μυρωδικό για τα κολοκύθια.
Στέλλα Σπανού

1. Αλατίζουμε καλά τα
τριμμένα κολοκύθια και τα
αφήνουμε σε σουρωτήρι για 45
λεπτά.
2.
Τα στύβουμε καλά να

φύγουν όλα τα υγρά.
3.
Τα ανακατεύουμε
με όλα τα υπόλοιπα υλικά.
Πλάθουμε 20-23 κεφτέδες και
τους αλευρώνουμε.
4.
Ζεσταίνουμε άφθονο
ελαιόλαδο σε βαθύ σκεύος, σε
μέτρια φωτιά, και τηγανίζουμε
τους κεφτέδες σε δόσεις μέχρι
να χρυσίσουν.
5.
Τους στραγγίζουμε σε
χαρτί κουζίνας.
6.
Συνοδεύουμε με φέτα
μαλακή ή δροσερό γιαούρτι.
Πηγή:gastronomos.gr

Σιγομαγειρεμένο χταπόδι με βινεγκρέτ
λεμονιού, πατάτες και βότανα
Χταπόδι σιγομαγειρεμένο στο λαδόχαρτο! Το σιγανό μαγείρεμα
μελώνει το χταπόδι. Νόστιμη και πολύ απλή συνταγή για το
αγαπημένο μας χταπόδι που αναδεικνύει την καλοκαιρινή του
γεύση. Φτιάξτε το και σερβίρετέ το με πατάτες.
Χρόνος προετοιμασίας: 15’
Χρόνος μαγειρέματος: 2,5 ώρες
Μερίδες: 4
Θερμίδες ανά μερίδα: 550 Kcal
ΥΛΙΚΑ:

ΥΛΙΚΑ
500 γρ. χοντρά μακαρόνια
½ φλ. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
7 φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα
6 κολοκυθάκια σε μπαστουνάκια
2 ώριμες ντομάτες
ξεφλουδισμένες και
ψιλοκομμένες
½ κ.γ. ζάχαρη
Αλάτι, πιπέρι
20 φύλλα φρέσκου δυόσμου
ψιλοκομμένα
200 γρ. ανθότυρο τριμμένο

1 χταπόδι από τις ψαραγορές
BLUE ISLAND (περίπου 1.000
με 1.200 γραμμάρια - ζητήστε
να σας το καθαρίσουν)
60 γρ. ελαιόλαδο
30 γρ. ξίδι
3-4 φύλλα δάφνης
½ κ.γ. λιωμένο σκόρδο
1 κ.γ. ρίγανη
Για τη βινεγκρέτ με λεμόνι:
75 γρ. φρέσκος χυμός λεμονιού
50 γρ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. θυμάρι
1 κ.γ. ρίγανη
αλάτι – πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

αλουμινόχαρτο σε πακέτο.
Ψήνουμε το χταπόδι για περίπου
2 ώρες και 30 λεπτά στους
150 °C. Όταν περάσει ο χρόνος,
βγάζουμε το ταψί από τον
φούρνο και βγάζουμε το χταπόδι
από το χαρτί. Βάζουμε σε σανίδι
και κόβουμε το χταπόδι σε
κομμάτια.

Επειτα από 1 λεπτό ρίχνουμε
τα κολοκυθάκια, ανακατεύουμε
και προσθέτουμε τις ντομάτες,
αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη.

1.
Για να φτιάξουμε το
χταπόδι, το βάζουμε ολόκληρο
μέσα σε ένα μπολ.

3.
Παράλληλα βράζουμε
τις πατάτες σε μπόλικο
αλατισμένο νερό για 30 λεπτά.

Μαγειρεύουμε για περίπου 1015 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν
τα κολοκυθάκια.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο,
το ξίδι, τα φύλλα δάφνης,
το σκόρδο και τη ρίγανη κι
ανακατεύουμε καλά.

Στραγγίζουμε και τοποθετούμε
σε πιατέλα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο και σοτάρουμε
ελαφρά το κρεμμύδι και τα
κρεμμυδάκια.

Παράλληλα βράζουμε τα
μακαρόνια σε αλατισμένο νερό,
σύμφωνα με τις οδηγίες του
πακέτου.

1.
Σε μια κατσαρόλα
ζυμαρικών με μπόλικο
αλατισμένο νερό που κοχλάζει,
μαγειρεύουμε τα ζυμαρικά

Οι απίθανοι κολοκυθοκεφτέδες
του Χριστόφορου Πέσκια

Σουρώνουμε και τα
ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα.
Πασπαλίζουμε με τον δυόσμο
και σερβίρουμε με το τριμμένο
ανθότυρο

Για να σερβίρουμε:
500 γρ. πατάτες, καθαρισμένες
και κομμένες σε κομμάτια
½ κόκκινο κρεμμύδι κομμένο σε
ροδέλες
1 κ.σ. κάππαρη

2.
Απλώνουμε σταυρωτά
σε ένα ταψί δύο μεγάλα
κομμάτια αλουμινόχαρτο και
βάζουμε επάνω ένα μεγάλο
κομμάτι λαδόχαρτο.
Τοποθετούμε το χταπόδι στη
μέση και το περιχύνουμε με
το μείγμα λαδιού. Πιάνουμε
σταυρωτά το χαρτί και
κλείνουμε χαλαρά με το

Προσθέτουμε το κρεμμύδι,
την κάππαρη και περιχύνουμε με
λίγο από το ζουμί που κατέβασε
το χταπόδι.
4.
Για να σερβίρουμε,
τοποθετούμε τα κομμάτια
χταποδιού πάνω από τις πατάτες.
Περιχύνουμε το χταπόδι με τ
ην βινεγκρέτ και σερβίρουμε.

Prime Minister Justin Trudeau meets
with His Holiness Pope Francis

PM welcomes visiting Saudi crown prince

July 28, 2022 Quebec City, Quebec

26.07.2022

If you need someone to talk to, a National Residential School
Crisis Line offers emotional support and crisis referral services for
residential school Survivors and their families. Call the toll-free
Crisis Line at 1-866-925-4419. This service is available 24 hours
a day, 7 days a week. The Hope for Wellness Help Line also offers
support to all Indigenous Peoples. Counsellors are available by
phone or online chat. This service is available in English and
French, and, upon request, in Cree, Ojibway, and Inuktitut. Call the
toll-free Help Line at 1-855-242-3310 or connect to the online chat
at www.hopeforwellness.ca.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis met with Crown Prince
Mohammed bin Salman on Tuesday evening, as the Saudi official
begun his two-day visit to Athens.
In a dialog before the cameras,
Mitsotakis said the visit is an opportunity “to reaffirm the strength
of our strategic relationship.”
[Panagiotis Tzamaros/Intime News]

Yesterday, Prime Minister Justin Trudeau met with His Holiness
Pope Francis and the Secretary of State of the Holy See, Cardinal
Pietro Parolin, at the Citadelle of Quebec.

Prince Mohammed said he is
looking forward to the signing of
bilateral agreements in energy and telecommunications, among others.

Prime Minister Trudeau thanked Pope Francis for visiting Canada to engage with Indigenous Peoples on their ancestral lands,
acknowledge the truths about the residential school system, and
recognize its painful legacy for First Nations, Inuit, and Métis
peoples in Canada.

“We are also interested in hydrogen and how to turn Greece into a hub for Europe in terms of hydrogen. This is a game-changer for both countries. We are also working on the interconnection of the
telecommunications network,” he said.

Following the personal apology Pope Francis delivered to Survivors, their families, and communities on Monday, in Maskwacîs,
Alberta, the Prime Minister, Pope Francis, and Cardinal Parolin
discussed the importance of the Roman Catholic Church’s continued meaningful engagement with First Nations, Inuit, and Métis in
advancing healing and reconciliation. They also discussed the need
for the Church to take concrete action to repatriate Indigenous artefacts, provide access to residential schools documents, address the
Doctrine of Discovery, and ensure justice for Survivors, including
for the Rivoire case.
The Prime Minister underlined the Government of Canada’s
ongoing commitment to chart a new and better path forward with
Indigenous Peoples and everyone in Canada.
Prime Minister Trudeau and Pope Francis also discussed unprecedented global challenges, including peace and security in Ukraine
and the global impacts of food insecurity, in particular for the
world’s most vulnerable. The Prime Minister and the Secretary of
State also exchanged views on issues of mass migration and climate change, and looked forward to further strengthening relations
between Canada and the Holy See.

Liberal government’s failure to increase
competition and reliability in telecoms
sector at fault for reoccurring outages
July 25, 2022
Ottawa, ON – Gérard Deltell, Conservative Shadow Minister for Innovation, Science and Industry, and Michael
Kram, Vice-Chair for the Standing Committee on Industry and Technology, issued the following statement on the
two emergency committee hearings concerning the July
8th Rogers telecommunication outage:
“On July 8, 2022, Rogers telecommunications experienced
a nationwide outage that left over 12 million Canadians
unable to access internet and cellular networks. This resulted in a dangerous situation that left many Canadians
unable to contact 9-1-1, prevented businesses from accepting debit card transactions, and severely hampered access
to key government services.

Greek diplomatic sources said bilateral deals would be signed in energy, military cooperation and an
undersea data cable.
Πηγή:Kathimerini.gr

Health Canada Consumer product recall:: Kidoozie Brand
Play Tents recalled due to Potential Flammability Hazard
Consumer product recall:
Kidoozie Brand Play Tents recalled due to Potential Flammability Hazard

What you should do
Consumers should immediately stop using the baby walker, destroy it so it cannot be used again and
safely dispose of it according to their local municipal waste guidelines.
•
Regularly check the Healthy Canadians Recalls and Safety Alerts database for dangerous
products and take action to remove items of concern.
•
Health Canada reminds Canadians to report any health or safety incidents related to the use of
this product or any other consumer product or cosmetic by filling out the Consumer Product Incident
Report Form.
•
Stay connected with Health Canada and receive the latest advisories and product recalls using
social media tools.
We hope this information is useful to you.
If you do not wish to receive these health-related messages, please let us know in your reply to this
e-mail.
____________________________________
Communications and Public Affairs Branch
Health Canada - British Columbia Region / Government of Canada
Direction générale des communications et des affaires publiques
Santé Canada - Région de la Colombie-Britannique / Gouvernement du Canada
BC-CB.communications@hc-sc.gc.ca

“This was not the first time a major outage on the Rogers
network has occurred. Despite a previous major outage
occurring on the Rogers network in 2021, and despite
recommendations from experts at the time to prevent such
an outage from reoccurring, the Trudeau Liberals did
nothing after the 2021 outage to ensure that Canadians
were able to access critical services.
“Canadians deserve a government that will take meaningful action to prevent major outages, rather than rap the
big telcos over their knuckles after an outage occurs.
“As multiple experts have noted, competition is essential
to a healthy telecommunications industry and would spur
innovation, help prevent further outages, and ensure
Canadians have consistent access to emergency services.
We hope that this time around expert advice will not fall
on deaf ears.
“Conservatives will continue fighting for more competition in this sector, listen to the advice from experts, and
ensure Canadians always have access to these essential
services.”

SAVE THE DATE!
September 24, 2022
Philoptochos Lunch
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ΠΑΟΚ – Λέφσκι 1-1: Είπε «αντίο» στην Ευρώπη ο δικέφαλος
Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Λέφσκι από τη συνέχεια του Europa Conference League
Φωτ. INTIME
28.07.2022

Ολυμπιακός: Τα «χαμένα» 40 εκατομμύρια
και αυτά που κυνηγά τώρα στο Europa
League

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε, πλήρωσε, όμως,
για μια ακόμη φορά τα λάθη και
την έλλειψη ψυχραιμίας που έδειξε,
με συνέπεια να αποκλειστεί από τη
Λέφσκι στο δεύτερο μεταξύ τους
ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο
του Europa Conference League.
Το παιχνίδι της Τούμπας έληξε 1-1,
με τους Βούλγαρους να παίρνουν
το εισιτήριο της πρόκρισης για την
επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Η Λέφσκι προηγήθηκε στο 25’ με τον Ρονάλντο και ο Ντάντας ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ στο 56’.
Ο «Δικέφαλος» από το 80’ αγωνίζονταν με 9 παίκτες, λόγω αποβολής, με δεύτερη κίτρινη κάρτα,
των Ντόουγκλας Αουγούστο (72’), Αντρέ Βιεϊρίνια (80’).
Με τη Λέφσκι να βρίσκεται πίσω από τη σέντρα και με ψηλά το κέντρο της άμυνάς της, θέλοντας να
διατηρήσει τα κεκτημένα από το πρώτο ματς και τον ΠΑΟΚ να έχει συντριπτικά την κατοχή
της μπάλας, χαρακτηρίστηκε- από τα πρώτα λεπτά- η αναμέτρηση.

Ένα πολύ σημαντικό ποσό έχασε μετά τον αποκλεισμό του
από τη συνέχεια του Champions League ο Ολυμπιακός
TANEA Team28 Ιουλίου 2022
Μια από τις χειρότερες ευρωπαϊκές βραδιές των τελευταίων
ετών βίωσε το βράδυ της Τετάρτης στο «Γεώργιος
Καραϊσκάκης»
ο Ολυμπιακός.
Οι Ερυθρόλευκοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων και
γνώρισαν έναν οδυνηρό αποκλεισμό από τη Μακάμπι Χάιφα,
η οποία στέρησε έτσι από τους Πειραιώτες την ευκαιρία να
κυνηγήσουν ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Και τούτο, διότι, σε περίπτωση που οι πρωταθλητές Ελλάδας
έφθαναν μέχρι και τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης, τότε θα μπορούσαν να βάλουν στα ταμεία τους
περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ.
Ο χθεσινός αποκλεισμός σημαίνει ότι δεν πρόκειται να
έλθει ένα τέτοιο ποσό, ωστόσο το Europa League, όπου θα
συνεχίσει πλέον ο Ολυμπιακός, δίνει επίσης σημαντικά ποσά.
Σε κάθε προκριματικό γύρο της UEFA κάθε ομάδα
εξασφαλίζει από 100.000 ευρώ, που σημαίνει πως ήδη ο
Ολυμπιακός έχει βάλει στα ταμεία του 200.000 ευρώ για
τους αγώνες με τη Μακάμπι και αυτούς με τη Σλόβαν που θα
ακολουθήσουν.
Σε περίπτωση που οι Ερυθρόλευκοι καταφέρουν να
«κλειδώσουν» μία θέση στους ομίλους του Europa, τότε θα
λάβουν και ένα πριμ συμμετοχής 3.630.000 ευρώ.
Για κάθε νίκη στο Europa League η UEFA δίνει 630.000, ενώ
για κάθε ισοπαλία προσφέρει 210.000 ευρώ.
Ο νικητής του ομίλου εξασφαλίζει 1.100.000, ο 2ος παίρνει
550.000, ενώ για την πρόκριση στα μπαράζ για τη φάση των
16 εξασφαλίζει επιπλέον 500.000.
Από εκεί και πέρα φυσικά, όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία
που θα κάνει η ομάδα στη διοργάνωση.

Ο «Δικέφαλος» απείλησε στο 16’ με μακρινό σουτ του Νάρεϊ, η μπάλα, όμως, έφυγε δίπλα από
την εστία της Λέφσκι. Εννιά λεπτά αργότερα, οι Βούλγαροι εκμεταλλεύτηκαν λάθος
των «ασπρόμαυρων» και άνοιξαν το σκορ. Ο Λύρατζης προσπάθησε να γυρίσει στον Κοτάρσκ ,
ο Ρονάλντο πρόλαβε την μπάλα, απέφυγε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και την έστειλε στα δίχτυα.
Στο 45’ ο Νάρεϊ προσπάθησε να ισοφαρίσει, έπιασε την προβολή, η μπάλα έφυγε άουτ. Με
ενεργητικότητα και πίεση ψηλά μπήκε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, η Λέφσκι βρέθηκε, εντούτοις,
πιο απειλητικά στα καρέ του Κοτάρσκι αλλά το σουτ του Κράστεφ κατέληξε άουτ.
Στο 56’ μετά από μπέρδεμα των Βούλγαρων, ο Μπίσεσβαρ έδωσε με… κόντρα στον Ντάντας,
ο τελευταίος βρέθηκε απέναντι στον Μιχαΐλοφ και έκανε το 1-1.
Μετά την ισοφάριση ο ΠΑΟΚ έγινε πιεστικότερος και επιθετικότερος με την είσοδο του Κούτσια
στο ματς, αλλά και την αντικατάσταση του Κάργα από τον Σβαμπ (έπαιξε στόπερ), το σκηνικό, όμως,
δεν βοήθησε για την ολική ανατροπή. Συνετέλεσαν σε αυτό ότι ο «Δικέφαλος» από το 80’ έμεινε με 9
παίκτες, λόγω δύο αποβολής (με δεύτερη κίτρινη για διαμαρτυρία) του Αουγκούστο, αρχικά και του
Βιερίνια, αργότερα.
Στις καθυστερήσεις η Λέφσκι βρέθηκε κοντά στο να σκοράρει για δεύτερη φορά, αλλά ο Γουέλτον
έστειλε την μπάλα άουτ.
Πηγή:Kathimerini.gr

Μαρινάκης: «Η ομοσπονδία ζει από τα χρήματα της Super
League και επιστρέφει ασέβεια»
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο αναφέρθηκε ο
Βαγγέλης Μαρινάκης, πριν την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.
TANEA Team25 Ιουλίου 2022
Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λίγο πριν
την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.
Ο πρόεδρος της Super League αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο και
έβγαλε στη… σέντρα την ΕΠΟ και τον πρόεδρο της, Τάκη Μπαλτάκο.
«Η ομοσπονδία ζει από τα χρήματα της Super League και επιστρέφει ασέβεια», ανέφερε ο ηγέτης
του Ολυμπιακού, ενώ τόνισε ότι ήρθε η ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες τους και να πάρει πρωτοβουλίες
για την αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. «Δεν μπορεί η Ελλάδα να μην συγκαταλέγεται στα καλύτερα
πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πρέπει να επιστρέψουμε στις πρώτες θέσεις του Ranking της UEFA» πρόσθεσε.
Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία των ομάδων της Super League να γίνει επαγγελματική η διαιτησία, ενώ
ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί η αφαίμαξη των ομάδων. Επίσης, επισήμανε ότι η πλειοψηφία των
μελών του συνεταιρισμού ήθελε την παραμονή του Μαρκ Κλάτενμπεργκ στη θέση του αρχιδιαιτητή, αλλά
οι ΕΠΟ και Μπαλτάκος είχαν άλλα σχέδια.
«Η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων ζήτησε να οργανώσει τη διαιτησία ο κύριος Μαρκ Κλάτενμπεργκ.
Η ΕΠΟ και ο Μπαλτάκος ωστόσο είχαν άλλα σχέδια. Εμείς, όμως, είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για
το μέλλον μας», ανέφερε και πρόσθεσε: «Εχουμε πάντα τον νόμο στο πλευρό μας και είμαστε σε συνεννόηση
με τις UEFA και FIFA».
Αναλυτικά η ομιλία του

Αναλυτικά τα ποσά της UEFA
για το Europa League:

«Καλησπέρα, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και πρέπει όλοι να πάρουμε
αποφάσεις για το μέλλον. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά και τις ευθύνες που του
αναλογούν για να βγει το ποδόσφαιρο της χώρας μας από το τέλμα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να
μην συγκαταλέγεται στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Πρέπει να επιστρέψουμε στις πρώτες θέσεις
του Ranking της UEFA.

Συμμετοχή σε κάθε προκριματικό (πλην πλέι-οφ): 100.000
Συμμετοχή στους ομίλους: 3.630.000
Νίκη στους ομίλους: 630.000
Ισοπαλία στους ομίλους: 210.000
Πρώτη θέση στον όμιλο: 1.100.000
Δεύτερη θέση στον όμιλο: 550.000
Συμμετοχή στα μπαράζ για τη φάση των 16: 500.000
Συμμετοχή στη φάση των 16: 1.200.000
Συμμετοχή στα προημιτελικά: 1.800.000
Συμμετοχή στα ημιτελικά: 2.800.000
Συμμετοχή στον τελικό: 4.600.000
Κατάκτηση τροπαίου: 4.000.000

Η ομοσπονδία ζει από τα χρήματα που προσφέρουν οι ομάδες της Super League. Η ομοσπονδία μας
επιστρέφει ασέβεια. Η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων ζήτησε να οργανώσει τη διαιτησία ο κύριος Μαρκ
Κλάτενμπεργκ. Η ΕΠΟ και ο Μπαλτάκος ωστόσο είχαν άλλα σχέδια. Εμείς, όμως, είμαστε αυτοί που θα
αποφασίσουμε για το μέλλον μας
Γι’ αυτό και κάναμε μια σύμβαση με τον κύριο Κλάτενμπεργκ και ελπίζουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει
μια επαγγελματική διαιτησία. Σε ότι αφορά τις οικονομικές σχέσεις με την ΕΠΟ, δεν πρόκειται να συνεχιστεί η
αφαίμαξη των ομάδων. H Super League θα πράξει το αυτονόητο. Να είστε σίγουροι πως θα το κάνουμε. Εχουμε
πάντα τον νόμο στο πλευρό μας και είμαστε σε συνεννόηση με τις UEFA και FIFA.
Θέλω να σταθώ επίσης σε ένα ακόμα ζήτημα. Στα έσοδα από το στοίχημα. Οι ημερομηνίες παίρνουν συνεχώς
διαρκώς αναβολές. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να συνεχιστεί. Ηδη έχουμε κάποιες συναντήσεις, για να
βρεθούν λύσεις. Μετά το πέρας της κλήρωσης πρέπει να συζητήσουμε με τους ανθρώπους των ομάδων γι’ αυτό
το ζήτημα.
Ευχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη δύναμη, υγεία και δημιουργικότητα».

Μουντιάλ 2022: Οι κανόνες συμπεριφοράς
των φιλάθλων στα γήπεδα του Κατάρ
(Συνέχεια από σελίδα 5)

ισχύσει και στους χώρους για
θεατές με αναπηρία.
Απαγορεύεται η εμφάνιση μέρος
του σώματος και το αλκοόλ
Κανένας φίλαθλος δεν
επιτρέπεται να αφαιρεί ρούχα ή
να παραμένει χωρίς αυτά ή να
εκθέτει το σώμα του.
Προς αποφυγή αμφιβολιών,
τα τατουάζ δεν αποτελούν
ρουχισμό. Δεν θα πρέπει να
είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή
ναρκωτικών ουσιών. Το αλκοόλ
μπορεί να καταναλωθεί μόνο
με μέτρο, σύμφωνα πάντα με
τους κανόνες που έχει θεσπίσει
ο διοργανωτής του Παγκοσμίου
Κυπέλλου και σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία του
Κατάρ. Και δεν μπορεί ποτέ να
καταναλωθεί από άτομα κάτω
από την επιτρεπόμενη ηλικία.
Θα μπορούν να μεταφέρουν
ηλεκτρονικά τσιγάρα ή
παρόμοια που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν μόνο εάν
δημιουργηθούν συγκεκριμένες
περιοχές γι’ αυτό.
Ούτε μπορούν να κάνουν
υπερβολικό θόρυβο που θα
μπορούσε να βλάψει τους
παίκτες ή το παιχνίδι, πέρα από
αυτό που επιτρέπεται στους
οπαδούς να υποστηρίζουν
την ομάδα τους, καθώς και
οποιαδήποτε συμπεριφορά
που μπορεί να θεωρηθεί ότι
επηρεάζει την διεξαγωγή ή την
απόλαυση των φιλάθλων, των
διαπιστευμένων προσώπων,
των παικτών ή του διαιτητή του
αγώνα.
Θα τιμωρείται κάθε πολιτική
συμπεριφορά, παράνομη
πώληση ή τζόγος
Αφορμή για έλεγχο στο
Μουντιάλ θα είναι και το

πολιτικό ζήτημα. Έτσι, δεν θα
επιτρέπεται κατοχή, χρήση,
έκθεση, προώθηση ή μετάδοση
οποιουδήποτε υλικού πολιτικής,
προσβλητικής, μεροληπτικής
φύσης και που περιέχει λέξεις,
σύμβολα ή οποιοδήποτε άλλο
χαρακτηριστικό που υποκινεί
διακρίσεις ή αντίδραση
εναντίον μιας χώρας, ατόμου
ή ομάδας λόγω της φυλής,
του χρώματος του δέρματος,
κοινωνική ή εθνική καταγωγή,
γλώσσα, θρησκεία, σεξουαλικός
προσανατολισμός κ.λπ.
Θα διώκεται επίσης η παράνομη
πώληση εισιτηρίων, όπως
κάθε άλλη πράξη παράνομης
προπαγάνδας. Το ίδιο αφορά
και την ζήτηση χρημάτων από
ανθρώπους που τραγουδούν
είτε παίζουν μουσική κλπ.
στον περιβάλλοντα χώρο του
γηπέδου.
Η FIFA θα διώξει επίσης
οποιαδήποτε δραστηριότητα
που σχετίζενται με τα τυχερά
παιχνίδια και τα στοιχήματα.
Απαγορεύεται η αναμετάδοση
των αγώνων από οποιαδήποτε
συσκευή.
Αυτός ο εκτενής φάκελος για
τη συμπεριφορά που πρέπει
να έχουν οι φίλαθλοι και το
διαπιστευμένο προσωπικό μέσα
στα γήπεδα κατά τη διάρκεια
του Μουντιάλ ολοκληρώνεται
με ό,τι έχει να κάνει με
οπτικοακουστικά θέματα. Έτσι
θα απαγορεύεται εντελώς η
ζωντανή μετάδοση του αγώνα
ή η ενημέρωση για τον αγώνα
με κινητό ή οποιαδήποτε άλλη
συσκευή. Επίσης, απαγορεύεται
εντελώς η λήψη φωτογραφιών
ανθρώπων της ασφάλειας.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Α.Γιούσεφ: «Το πιο περίεργο μέρος που έχω κάνει
σεξ είναι σε τσουλήθρα – Έχω συνυπάρξει ερωτικά
με 15 άντρες»

30.07.2022
«Μου έχουν προσφέρει 20.000
ευρώ για να περάσουν ένα
βράδυ μαζί μου, σε ένα πάρτι
στη Μύκονο, με Άραβες»
Η σέξι χορεύτρια Αναστασία
Γιούσεφ, κάθε φορά που
λικνίζεται αδιαμφισβήτητα,
μοιράζει «εγκεφαλικά».
Μάλιστα, δεν διστάζει να
μιλήσει ανοιχτά για την
προσωπική της ζωή και να
αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις
σχέσεις της.
«Μου έχουν προσφέρει…»
«Στο ερωτικό κομμάτι
έχω αρκετά ταμπού, είμαι
συντηρητική κι ας μη φαίνομαι,
δεν κάνω πολλά τρελά κόλπα
και περίεργα», έχει πει σε
συνέντευξή της ενώ σε ερώτηση
αν την έχει φλερτάρει κάποιος
γνωστός τραγουδιστής, έχει
απαντήσει ότι «παλαιότερα
με είχε φλερτάρει ο Νίκος
Βέρτης, χρόνια πριν, αλλά δεν
υπέκυψα».
Επίσης, έχει παραδεχτεί
τη σχέση της με τον Νίκο
Οικονομόπουλο. «Αληθεύει
ότι είχα σχέση με τον Νίκο
Οικονομόπουλο. Είναι πολύ
καλό παιδί και εννοείται ότι θα

τον χαιρετούσα αν τον έβλεπα
στο δρόμο. Αυτός δεν ξέρω αν
θα με χαιρετούσε, ύστερα από
αυτά που είπα, πρέπει να έχει
θυμώσει», έχει αναφέρει.
«Μου έχουν προσφέρει 20.000
ευρώ για να περάσουν ένα
βράδυ μαζί μου, σε ένα πάρτι
στη Μύκονο, με Άραβες.
Εννοείται ότι δεν πήγα», έχει
εξομολογηθεί η ίδια.
Τέλος, για την ερωτική της
ζωή, έχει αποκαλύψει: «Το
πιο περίεργο μέρος που έχω
κάνει σεξ είναι σε τσουλήθρα,
σε παιδική χαρά και έχω
συνυπάρξει ερωτικά με 15
άντρες».
Η Αναστασία Γιούσεφ είναι
γνωστή για τα σέξι λικνίσματά
της στο φακό αλλά και τη
χορευτική της δεινότητα. Έχει
καταγωγή από την Ελλάδα και
την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Είναι αρκετά χρόνια στον
χώρο και έχει καταφέρει να
δημιουργήσει ένα κοινό που
την ακολουθεί πιστά σε κάθε
εμφάνιση της ενώ την έχουμε
δει στο πλευρό του Λευτέρη
Πανταζή, ο οποίος της έλεγε
χαρακτηριστικά στην πίστα :
«Αναστασία, παιδί μου! Ελάφι
μου Βασανίσου».
Πηγή:pronews.gr
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Γυρίζει ο Τοτός από την παιδική
χαρά και βρίσκει το σκύλο του
νεκρό, με τα πόδια ψηλά….
«Μπαμπά, μπαμπά γιατί το σκυλάκι
μας πέθανε με τα πόδια σηκωμένα
ψηλά;» ρωτάει τον πατέρα του.
Τι να απαντήσει ο πατέρας του,
του λέει: «Για να μπορεί να ανέβει
πιο εύκολα στον Παράδεισο γιατί
τον κάλεσε ο Θεούλης». «Ευτυχώς
μπαμπά δεν χάσαμε και τη μαμά
πριν λίγες μέρες!!!» λέει ο Τοτός.
Ο πατέρας του παραξενεύτηκε:
«Γιατί το λες αυτό Τοτέ;» «Γιατί
πριν μερικές μέρες που γύρισα
από το σχολείο, η μαμά ήταν στο
δωμάτιό της με τα πόδια σηκωμένα
προς τα πάνω και φώναζε: «Θεέ
μου έρχομαι, Θεέ μου έρχομαι….»
και ευτυχώς ήταν 2 ναύτες και την
κρατούσαν ο ένας από μπροστά και
ο άλλος από πίσω….αλλιώς θα την
είχαμε χάσει…»
***
Ακυρώνεται η πτήση της Aegean όταν ένας εξαγριωμένος
Ελληνάρας…
Ακυρώνεται η πτήση της Aegean
λόγω «απειλητικής επιστολής»
και η υπάλληλος στο γκισέ
προσπαθεί να εξυπηρετήσει,
τοποθετώντας σε κάποια άλλη
πτήση τους ενοχλημένους από την
ταλαιπωρία επιβάτες. Ξαφνικά
ένας εξαγριωμένος Ελληνάρας
σπρώχνει τους άλλους που
περίμεναν υπομονετικά και από το
τέλος της ουράς φτάνει στο γκισέ
πρώτος. Χτυπά το εισιτήριο επάνω
στο τραπέζι και φωνάζοντας λέει:
«Πρέπει να είμαι στην επόμενη
πτήση και στην πρώτη θέση και…
κάνε γρήγορα με τα εισιτήρια.»
Η υπάλληλος χωρίς να ταράζεται
του απαντάει: «Λυπάμαι κύριε,
θα είναι χαρά μου να σας
εξυπηρετήσω αλλά θα πρέπει πρώτα
να εξυπηρετήσω όλους αυτούς
που περιμένουν στην σειρά, αλλά
είμαι σίγουρη πως δεν θα υπάρξει
πρόβλημα σε αυτό που ζητάτε.» Ο
επιβάτης όμως ήταν ανυποχώρητος
και φωνάζοντας πιο δυνατά είπε:
«Θα κάνεις αυτό που σου λέω…
Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»
Χωρίς να διστάσει η υπάλληλος,
χαμογελώντας, παίρνει το
μικρόφωνο από μπροστά της: «τοκ
τοκ.. Μπορώ να έχω την προσοχή
σας παρακαλώ;…. Είναι εδώ ένας
επιβάτης που δεν γνωρίζει ποιος
είναι. Παρακαλώ πολύ όποιος τον
γνωρίζει να προσέλθει στον γκισέ
της Aegean…» Με όλη την ουρά
που περίμενε να έχει ξεκαρδιστεί
στα γέλια, ο αγροίκος έτριξε τα
δόντια του και λεει στην υπάλληλο:
«Μωρή θα σε γ……..!» Χωρίς
αυτή να χάσει το χαμόγελο της του
απαντά: «Λυπάμαι κύριε, και γι΄
αυτό θα πρέπει να περιμένετε στην
ίδια ουρά. Προηγούνται άλλοι!!!»
***
Στις τέσσερις τα ξημερώματα,
ο σύζυγος σηκώνεται σιγά σιγά
για να μην τον πάρει χαμπάρι η
γυναίκα του.
Φορτώνει στο αμάξι τα πράγματά
του, τα μποτάκια του, την
καραμπίνα και τον σκύλο του
για να πάει να κυνηγήσει. Με το
που έφτασε στο δάσος άρχισε να
βρέχει καταρρακτωδώς, οπότε
ξαναμπήκε στο αμάξι κι έφυγε
απογοητευμένος. Φτάνοντας στο
σπίτι, έβγαλε τα βρεγμένα ρούχα
του και ξάπλωσε προσεκτικά
στο κρεβάτι. Πήρε μια τρυφερή
αγκαλιά τη γυναίκα του από πίσω
και της έδωσε ένα φιλί στο λαιμό
ψιθυρίζοντάς της: «Χαμός γίνεται
έξω. Βρέχει ασταμάτητα.» Κι εκείνη
του απάντησε μέσα στον ύπνο
της: «Άσε ρε μωρό μου, απορώ
πως σηκώθηκε πάλι ο άλλος ο
μ@λ@κ@ς με τέτοια βροχή να πάει
για κυνήγι!!!»
***
Τρία παιδιά από διαφορετικές
χώρες, ένα από Γερμανία, ένα
από Ρωσία κι ένα από Ελλάδα
συναντιούνται σε ένα ξενοδοχείο

κι αρχίζουν να γνωρίζονται και να
κάνουν παρέα.
Λέει λοιπόν το Γερμανάκι:
«Ο πατέρας μου, έχει πάρει ένα
πολύ γρήγορο αμάξι! Δουλεύει σε
μια τράπεζα 80 χιλιόμετρα μακριά
από το σπίτι, και ενώ σχολάει 15:30,
στις 15:40 φτάνει στο σπίτι και
αρχίζουμε να τρώμε.» Έρχεται η
σειρά του μικρού Ρώσου και λέει:
«Ο δικός μου πατέρας είναι πιλότος
και έχει δικό του αεροπλάνο.
Σχολάει στις 14:30 και 14:35
τρώμε!» Και στο τέλος λέει το
Ελληνόπουλο: «Σιγά το πράγμα!
Ο δικός μου πατέρας είναι δημόσιος
υπάλληλος. Σχολάει στις 14:00 και
στις 13:30 έχουμε ήδη φάει!»
Ο Αντρέας, ένας πολυταξιδευμένος
καπετάνιος, αποφάσισε να τα
παρατήσει όλα για να παντρευτεί
την αγαπημένη του.
Αφού έγινε ο γάμος πήγαν ταξίδι
του μέλιτος σε ένα εξωτικό νησί.
Μετά από λίγες μέρες τον παίρνει
τηλέφωνο ένας πρώην συνάδελφός
του που ήταν σε όλα τα ταξίδια μαζί
στο καράβι και τον ρωτάει: «Έλα
τι κάνετε, πως τα περνάτε;» «Άστα,
που να στα λέω… Έγινε κάτι που
με χάλασε πολύ!» απάντησε ο
Αντρέας. «Τι έγινε;» τον ρώτησε ο
συνάδελφος. «Το βράδυ, μετά που
το κάναμε της έδωσα από συνήθεια
50 ευρώ. Τόσα χρόνια στα ταξίδια,
έτσι έκανα πάντα και μου βγήκε
αυθόρμητα.» «Σιγά, θα δεις ότι δεν
έχει πρόβλημα αφού ήσουν ναυτικός
και ελεύθερος. Όλοι ξέρουν τι
γινόταν πριν αλλά τώρα πια δεν
έχει σημασία.» Και του απαντάει ο
Αντρέας: «Μα το πρόβλημά μου δεν
είναι αυτό… αλλά ότι μου γύρισε
ρέστα 20 ευρώ!»
Ζευγάρι κλείνει 10 χρόνια γάμου
και ο άντρας κάνει εκπληξη…
«Αγάπη μου φέτος σου έχω κλείσει
τις καλύτερες διακοπές για τα 10
μας χρόνια, δεν σου λέω τίποτα
άλλο, ετοίμασε βαλίτσες και
φεύγουμε!!!» της λέει.
Φτάνουν σε ένα 6άστερο θέρετρο
με ιδιωτική πισίνα, καμαριέρα,
εστιατόριο και κλείνονται μέσα για
μια εβδομάδα αφού τα είχαν όλα
στα πόδια τους. Όταν ήρθε η ώρα
να φύγουν πηγαίνει ο άντρας στην
ρεσεψιόν για να πληρώσει: «20.000
ευρώ» του λέει ο ρεσεψιονίστ.
«Κάποιο λάθος κάνετε» Λέει
ο άντρας «είναι 1.000 € η σουίτα
την ημέρα άρα 7.000€». «Ναι και
το φαγητό σας είναι +1000€ και η
ιδιωτική καμαριέρα άλλα 1.000€»
«Ωραία, στο σύνολο 9.000€» «Ναι
αλλά το κότερο είναι +3.000€»
λέει ο ρεσεψιονίστ. «Μα δεν
χρησιμοποιήσαμε το κότερο» λέει
ο άντρας. «Ναι αλλά το είχαμε
δεσμεύσει για εσάς. Εκεί ήταν με
τον καπετάνιο του με τον σεφ του,
το πλήρωμα μέσα, μπορούσατε να
το πάρετε και να πάτε κρουαζιέρα!»
«Ωραία φτάνουμε τα 12.000» λέει ο
άντρας. «Και 5.000 το ελικόπτερο»
λέει ο ρεσεψιονίστ. «Μα δεν
πήραμε το ελικόπτερο» λέει ο
άντρας. «Το ελικόπτερο όμως ήταν
εκεί, με τον πιλότο του, γεμάτο
καύσιμα, μπορούσατε να το πάρετε
να πάτε όπου θέλετε!!!» «Ωραία
φτάνουμε τα 17.000€» «Και 3.000€
το σπά, ο προσωπικός μασέρ,
το γυμναστήριο, ο προσωπικός
γυμναστής, οι φυσιοθεραπευτές,
η αίθουσα σινεμά» «Μα εμείς δεν
βγήκαμε καθόλου από την σουίτα
μας, δεν χρησιμοποιήσαμε τίποτα
από όλα αυτά!» λέει ο άντρας
αγανακτισμένος. «Αγαπητέ μου, όλα
ήταν εκεί για εσάς, θα μπορούσατε
να τα χρησιμοποιήσετε.» «Και έτσι
φτάνουμε τα 20.000€» «Ναι» λέει ο
ρεσεψιονίστ.
«Καλά δώσε μου 4.000 και είμαστε
εντάξει» λέει ο άντρας «Γιατί
να σας δώσω 4.000;» ρωτά ο
ρεσεψιονίστ «Γιατί η γυναίκα μου
παίρνει 6.000 € τη βίζιτα. Και αν
υπολογίσουμε τον καπετάνιο, τον
πιλότο, τον μασέρ και τον γυμναστή
στο σύνολο βγαίνει 24.000€» «Μα

απ΄ όσο ξέρω κανένας από αυτούς
δεν πήγε με την γυναίκα σας» λέει ο
ρεσεψιονίστ.
«Τι να σου κάνω ρε φιλαράκι…
εδώ την είχα 7 ημέρες. Ας
πηγαίνανε!».
Ήταν 2 ομοφυλόφιλοι και
τσακώνονταν…
Ήταν 2 ομοφυλόφιλοι και
τσακώνονταν. Ο ένας έλεγε ότι
γεννιέσαι ομοφυλόφιλος και ο
άλλος ότι γίνεσαι: «Υπάρχουν
μελέτες», έλεγε ο ένας «πως
γεννιέσαι με περισσότερες θηλυκές
ορμόνες». «Να σου δείξω εγώ
μελέτες που λένε το αντίθετο»
έλεγε ο άλλος.
«Καλά μωρή πες μου, εσύ πως το
έπαθες;» «Να ήμουν στο χωριό
και μάζευα σταφύλια. Τότε δεν
ήμουν ακόμα ομοφυλόφιλος.
Όπως ήμουν σκυμμένος έρχεται
από πίσω ο Γιωργάκης και αυτό
ήταν….» «Καλά μωρή και συ
γιατί δεν έτρεξες να φύγεις;» «Ε,
που να τρέχεις στα χωράφια με το
ψηλοτάκουνο…»
Δύο φίλοι συζητούν…
«Κάτσε να σου πω τι μου
συνέβη…» λέει ο ένας
«Πήγα προχθές στο σπίτι της
αρραβωνιαστικιάς μου αλλά
δεν είχε σχολάσει ακόμα από
την δουλειά και με περίμενε στο
σαλόνι η αδερφή της.» «Ωραία
και που είναι το περίεργο;»
ρωτάει ο φίλος του «Περίμενε να
ακούσεις την συνέχεια. Ήταν μόνη
και φορούσε μόνο τα εσώρουχα
της. Έχει τέλειο κορμί, στήθος
ζουμερό και απίστευτες καμπύλες.
Είναι μια κούκλα και κανείς δεν
της αντιστέκεται. Άρχισε να μου
τρίβεται και μου είπε: Σε θέλω πάμε
μέσα να το κάνουμε τώρα!» «Μα
αφού παντρεύομαι την αδερφή
σου!» της είπα. «Δεν πειράζει, σε
θέλω τώρα!» μου απάντησε. «Τι λες
ρε φίλε, και τι έκανες μετά;» ρωτάει
ο φίλος του.
«Τι να έκανα, έφυγα τρέχοντας
για το αυτοκίνητο!» «Έλα ρε,
κατάφερες να αντισταθείς κι
έφυγες; Μπράβο σου!» «Εμ, δεν
τελειώνει εδώ η ιστορία… Έξω
με περίμεναν ο πεθερός, η πεθερά
και η αρραβωνιαστικιά μου και
μου είπαν: «Είσαι ο ιδανικός
άντρας, μπράβο! Σου κάναμε ένα
τεστ για να δούμε αν είσαι πιστός.
Τελικά, αξίζεις πραγματικά να
μπεις στην οικογένειά μας!». «Πω
ρε φίλε, είδες; Καλά το έκανες
και αντιστάθηκες!» «Μπα δεν
είναι αυτό! Με έσωσε που είχα τα
προφυλ@κτικά στο αυτοκίνητο!
Μία παντρεμένη κυρία, λίγο
ζωηρούλα, βρίσκεται στο κρεβάτι
με τον εραστή της.
Για κακή της τύχη όμως, γύρισε
ο άντρας της νωρίτερα από
την δουλειά. Με το που ακούει τα
βήματά του, κρύβει τον εραστή,
γυμνό μέσα στη ντουλάπα. Μπαίνει
λοιπόν ο απατημένος σύζυγος στο
δωμάτιο και βλέπει την γυναίκα του
γυμνή και ξαναμμένη.
Το μυαλό του πάει αμέσως στο
πονηρό οπότε ανοίγει την πόρτα
της ντουλάπας και βλέπει μέσα τον
γυμνό άντρα. «Ποιος είσαι εσύ βρε
άτιμε;» του φώναξε. «Εεεε, είμαι
από μια εταιρία απολύμανσης. Με
κάλεσε
η γυναίκα σας για να ξεφορτωθεί
τους σκόρους» του απαντάει
ο τύπος με τρέμουλο στη φωνή.
«Καλά δεν ντρέπεσαι να λες τέτοια
ψέματα; Τα ρούχα σου που είναι;»
ρωτάει ο σύζυγος. Κοιτάζεται
ο τύπος δήθεν έκπληκτος που δεν
φοράει ρούχα και λέει: «Όπα, τα
βλέπεις; Μου τα ‘φαγαν
οι παλιοσκόροι!»
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Kokotas Reelected Supreme President in Orlando

Wednesday, July 20, 2022
Dear AHEPA Family & Friends!
We’re back again for another year of fun and updates from the AHEPA Supreme Convention!
But, this is not a typical convention.
This is our Centennial Convention!
And we are in full gear from beautiful Coronado Springs at Walt
Disney World Resort.
Our convention delegates enjoyed a special Greek night dance at a

The delegates of the Centennial Supreme Convention reelected Jimmy Kokotas as Supreme President for
the 2022-23 administrative year.
A majority of the Supreme Lodge executive officers also will be returning to serve with him: Supreme
Vice President Lou Atsaves, Canadian President Emmanuel Constas, Supreme Secretary Savas Tsivicos,
and Supreme Treasurer Emmanuel Kaitson. Themistocles Frangos has been elected Supreme Counselor.
The AHEPA family of organizations also held elections. Georgette Boulegeris was elected Daughters of
Penelope Grand President, Ryan Marinos was elected Sons of Pericles Supreme President, and Maria
Ana Pantelous was reelected Maids of Athena Grand President.

unique venue---the American Dance Hall on the Disney Boardwalk.
We sincerely thank our sponsors for supporting an enjoyable kick-off
event. Our conventioneers also enjoyed a unique event hosted by
our AHEPA Family of Florida, a 1920s-themed murder mystery. A
fantastic cast of characters participated!
Golfers are teeing it up and anglers are competing for a prize catch
in a fishing tournament

Congratulations to all newly elected and reelected officers!
Centennial Grand Banquet Inspires, Moves Audience
AHEPA’s Centennial Grand Banquet, complete with a Disney-inspired 100-year anniversary cake, did
not disappoint.

Our convention business also has started. Supreme President Jimmy
Kokotas opened the general session and Convention Chairman Dr.
Zenon Christodoulou is conducting the agenda efficiently.
Today’s AHEPA Family
Awards Brunch
sponsored by
AHEPA Senior
Living provided
many moving
presentations
and moments.
Enes Kanter
Freedom shared
his personal
story of dealing
and address
human rights in
Turkey and abroad. Congratulations to all the well-deserved honorees and award-winners.

The recipient of the 2022 AHEPA Socrates Award, Panos Panay (pictured above, middle), who is the
chief product officer for Microsoft, delivered an inspirational acceptance speech that visibly moved the
audience. He remarked, “But in the words of Shakespeare, ‘what’s in a name?’ It turns out, not much.
What matters is what is in the heart. The mind. The soul.”
Guest speakers included U.S. Rep. Gus Bilirakis, who co-chairs the Congressional Hellenic Caucus,
Greece’s Minister of National Defense Nikos Panagiotopoulos, and His Eminence Archbishop Elpidophoros, who remarked, “You should take such great pride in the founding principles of this sacred brotherhood; for you uphold the traditions of what is best in Hellas, and what is best in America.”
Ambassador of Greece to the U.S. Alexandra Papadopoulos, Ambassador of Cyprus to the U.S. Marios
Lysiotis, and Leadership 100 Executive Director Paulette Poulos delivered congratulatory remarks.
Special thanks to Mike Emanuel, Fox News Chief Washington correspondent, who served as the banquet
program’s master of ceremonies.
Supreme President Jimmy Kokotas delivered a passionate response. Then-Daughters of Penelope Grand
President Kathy Bizoukas, then-Sons of Pericles Supreme President Timothy Noitsis, Maids of Athena
Grand President Maria Ana Pantelous, Board of Trustees Vice Chair George Horiates, PSP; and newly
elected AHEPA National Housing Corporation President Ike Gulas, PSP, also addressed the audience of
the July 21 gala.

We eagerly await tonight’s Centennial Anniversary party at EPCOT
and special appearances by iconic Disney characters!

Special presentations included a commemorative 100-year pinning ceremony to Supreme Presidents in
the audience by Executive Director Basil Mossaidis, the AHEPA Lifetime Achievement Award to Past
Supreme President Anthony Kouzounis and former Board of Trustees Officer Lee Millas, and Ahepan of
the Year to Brother Dimitrios Matthaiou.
U.S. Rep. Carolyn Maloney, co-chair and co-founder of the Congressional Hellenic Caucus; and U.S.
Rep. Chris Pappas, submitted video presentations.

Basil N. Mossaidis
Executive Director
Order of AHEPA

Special audience guests included former NBA Player and Human Rights Activist Enes Kanter Freedom
and NASA John F. Kennedy Space Center Dr. Janet E. Petro, the recipient of the 2022 Daughters of
Penelope “Salute
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•Government Remittances
•Personal and Corporate
Tax Preparation

•Bookkeeping
•Payroll Services

viveanready@yahoo.ca

604-377-9444

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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Explainer: Γιατί οι καύσωνες χτυπούν όλο και
πιο συχνά την Ευρώπη
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Γηραιά Ηπειρος έχει εξελιχθεί σε hotspot

το 30% αυτών στην ευρύτερη
ευρωπαϊκή περιοχή, συνδέονται
με τον διχασμό του δυτικού
αεροχειμάρρου. Υπάρχει ισχυρό
ενδεχόμενο το διπλό jet stream
να συνδέεται και με τα φετινά
ακραία φαινόμενα καύσωνα
στη Δυτική Ευρώπη, αν και
ακόμη δεν υπάρχουν τα πλήρη
στοιχεία.
«Εμπόδια» στον αεροχείμαρο
στέκονται οι αντικυκλώνες
εμποδισμού, τα συστήματα που
φρενάρουν την κυκλοφορία του
αέρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα.
Οι αντικυκλώνες «φταίνε» για
τη διάσπαση του αεροχειμάρρου
ή μήπως ο διχασμός του
προκαλεί τους αντικυκλώνες;
«Δεν έχουμε ακόμα απάντηση
σε αυτό, απαιτείται παραπέρα
έρευνα», απαντά η Ελληνίδα
κλιματολόγος.

δεν είμαστε καταδικασμένοι.
Είναι πολύ σημαντική η στάση
του καθένα μας, αλλά βεβαίως
η αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής είναι θέμα πολιτικό,
απαιτεί συνολικές αποφάσεις σε
επίπεδο κοινωνίας».
40ο C και πλέον έδειξε το
θερμόμετρο στα μέσα της
εβδομάδας σε πολλές περιοχές
της Γερμανίας. Η μείωση
της στάθμης των υδάτων σε
πολλά ποτάμια, όπως ο Ελβας,
προκάλεσε προβλήματα στη
ναυσιπλοΐα, ενώ χιλιάδες
κλήσεις δέχτηκαν οι υπηρεσίες
άμεσης ανάγκης στο Βερολίνο.
14 πόλεις βρίσκονταν σε
συναγερμό στην Ιταλία εξαιτίας
της αφόρητης ζέστης στα
τέλη της εβδομάδας, μεταξύ
των οποίων η Ρώμη και το
Μιλάνο. Mεγάλο μέρος του

Παριζιάνοι και τουρίστες αναζητούν λίγη δροσιά σε σιντριβάνι έξω από το Λούβρο. Το κύμα καύσωνα
έπληξε και τη Γαλλία με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της
Ζιρόντ στα νοτιοδυτικά της χώρας, χιλιάδες στρέμματα αμπελώνων παραδόθηκαν στις φλόγες
της μεγαλύτερης πυρκαγιάς της τελευταίας 30ετίας. Η έκταση των καμένων ξεπερνάει τις 200.000
στρέμματα.
Φωτ. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Γιάννης Ελαφρός
25.07.2022
Οι πρωτοφανείς υψηλές
θερμοκρασίες που
καταγράφονται σε πολλές χώρες
της Δυτικής Ευρώπης, με ρεκόρ
ανώτατων θερμοκρασιών στη
Βρετανία, στη Γαλλία, στη
Γερμανία και αλλού, αλλά και
η επίμονη παρατεταμένη ζέστη
στην Ιβηρική Χερσόνησο είναι
η φετινή κορύφωση μιας μακράς
ανοδικής πορείας στις θερινές
θερμοκρασίες της Ευρώπης.
«Η Δυτική Ευρώπη
αναδεικνύεται σε ένα hot spot
της κλιματικής αλλαγής, όπου
οι καύσωνες εμφανίζονται πιο
συχνά και πιο έντονα σε σχέση
με τις άλλες περιοχές με το ίδιο
γεωγραφικό πλάτος», εξηγεί
στην «Κ» η κ. Εφη Ρούση,
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο
Ερευνας για τις Κλιματικές
Επιπτώσεις του Πότσνταμ
(ΡΙΚ), λίγο έξω από το
Βερολίνο.

Η κ. Ρούση είναι η επικεφαλής
συγγραφέας πρόσφατης
έρευνας που δημοσιεύθηκε στο
περιοδικό Nature Communications («Accelerated western
European heatwave trends
linked to more-persistent double
jets over Eurasia»), σύμφωνα
με την οποία οι ανοδικές τάσεις
στην εμφάνιση καυσώνων στην
Ευρώπη τις προηγούμενες
τέσσερις δεκαετίες είναι τρεις
έως τέσσερις φορές πιο ισχυρές
σε σύγκριση με τα υπόλοιπα
βόρεια μεσαία πλάτη της γης.
«Υπάρχει ένα κοινό δεδομένο σε
όλο τον πλανήτη.
Η ανθρωπογενής κλιματική
αλλαγή, λόγω των αυξημένων
εκπομπών θερμοκηπικών
αερίων, οδηγεί σε αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας,

γεγονός που οδηγεί και σε
ακραίες τιμές, όπως φέτος που
έχουμε θερμοκρασίες-ρεκόρ.
Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε
πιο πολλούς, πιο συχνούς,
πιο έντονους, πιο επίμονους
καύσωνες. Αλλά δεν κινούνται
όλες οι περιοχές με τον ίδιο
τρόπο. Θέλαμε να δούμε τι
γίνεται στην Ευρώπη και γιατί»,
τονίζει στην «Κ».
H ερευνήτρια Εφη Ρούση είναι
η επικεφαλής συγγραφέας
πρόσφατης έρευνας για
την κλιματική αλλαγή που
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
Nature Communications.
Στη Δυτική Ευρώπη δεν είναι
εύκολο να ξεχαστεί ο θανατηφόρος καύσωνας του 2003,
όταν περίπου 70.000 μη
αναμενόμενοι θάνατοι είχαν
σχέση με τις καυτές συνθήκες
που διαμορφώθηκαν. Στη
δημοσίευση στο Nature Com-

munications επισημαίνεται
παραπέρα το πρόσφατο
σύμπλεγμα διαδοχικών
εξαιρετικά ζεστών και ξηρών
καλοκαιριών του 2018, 2019 και
2020. «Οι ευρωπαϊκοί καύσωνες
προβλέπεται να αυξηθούν
δυσανάλογα σε σύγκριση με
την παγκόσμια μέση τάση»,
αναφέρεται.
Η Μεσόγειος hotspot της κλιματικής αλλαγής «Μέχρι τώρα
γνωρίζαμε πως η Μεσόγειος
είναι ένα hotspot της κλιματικής
αλλαγής· τι γίνεται όμως με τη
Δυτική Ευρώπη; Εξετάσαμε
τις τάσεις 42 ετών, μέχρι το
2020, στρέφοντας μάλιστα την
προσοχή μας στους επίμονους
καύσωνες που διαρκούν έξι
μέρες και πάνω. Συγκρίναμε
αυτές τις τάσεις με άλλες

περιοχές της ίδιας ζώνης, με
μεσαίο πλάτος στο βόρειο
ημισφαίριο, όπως στη Βόρεια
Αμερική, στην Ασία, κ.λπ.
Η εικόνα που έχουμε είναι πως
οι καύσωνες στην Ευρώπη
πληθαίνουν πιο γρήγορα από
τον μέσο όρο. Μόνο οι δυτικές
ακτές των ΗΠΑ καταγράφουν
ανάλογες τάσεις. Συγκεκριμένα,
η Ευρώπη ανεβαίνει τρεις φορές
πιο γρήγορα στη συχνότητα
εμφάνισης καυσώνων και
τέσσερις φορές πιο γρήγορα
όσον αφορά την έντασή τους»,
εξηγεί η Ελληνίδα ερευνήτρια.
Πολύ σημαντικό για χώρες που
μέχρι τώρα έβλεπαν σποραδικά
να εκδηλώνονται επεισόδια
καύσωνα και περιστατικά
θερμών εισβολών, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να είναι
τελείως απροετοίμαστοι, όπως
και οι υποδομές, τα κτίρια,
οι κατοικίες κ.λπ.
Πού οφείλεται όμως η αυξανόμενη τάση; Το ερευνητικό
αντικείμενο της κ. Ρούση και
των συνεργατών της αφορά
την κυκλοφορία του αέρα στην
ανώτερη ατμόσφαιρα. Εξέτασαν
λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος του
αεροχειμάρρου (jet stream),
που κινείται από τα δυτικά,
από τον Ατλαντικό Ωκεανό
προς την Ευρώπη και καλύπτει
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.
«Είναι πολύ ισχυροί άνεμοι,
που δροσίζουν το καλοκαίρι και
κάνουν πιο ήπιο τον χειμώνα. Οι
περιοχές που επηρεάζονται είναι
η Δυτική Ευρώπη, η Ιβηρική
Χερσόνησος, το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Σκανδιναβία»,
σημειώνει η ερευνήτρια του
ΡΙΚ.
«Οταν όμως έχουμε διάσπαση
του αεροχειμάρρου σε δύο
τμήματα, ένα που κατευθύνεται
προς τη Βόρεια Ευρώπη και ένα
που κινείται προς Μεσόγειο,
τότε δεν υπάρχουν
οι ισχυροί άνεμοι στο κέντρο, με
αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανό
να παραμένουν οι θερμές μάζες
αέρα και να δημιουργούνται
επεισόδια καύσωνα πάνω από τη
Δυτική Ευρώπη», εξηγεί.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση στο
Nature Communications, σχεδόν
το σύνολο των αυξημένων
επεισοδίων καύσωνα στη
Δυτική Ευρώπη και περίπου

Οι φωτιές
Τι να περιμένουμε στο
μέλλον; Στον βαθμό που
συνεχίσουν να αυξάνονται
ή να παραμένουν υψηλές οι
εκπομπές θερμοκηπικών αερίων
όλα τα κλιματικά μοντέλα
δείχνουν άνοδο θερμοκρασιών
και ακραίων φαινομένων. Οι
συνέπειες θα είναι ακόμη πιο
σοβαρές, όπως με τις φωτιές που
είναι συνάρτηση και πολλών
παραγόντων σχετιζόμενων με
την κλιματική αλλαγή: υψηλές
θερμοκρασίες, καύσωνες,
μεγαλύτερη ξηρασία, πιο
εύφλεκτη καύσιμη ύλη.
Η κ. Ρούση δεν σηκώνει τα
χέρια ψηλά. «Υπάρχουν λύσεις,

Πάδου καλύφθηκε με άλγη.
Παράλληλα, εξακολουθούσαν
να μαίνονται οι πυρκαγιές στην
Τοσκάνη και στην περιφέρεια
Φριούλι – Βενέτσια Τζούλια,
κάνοντας στάχτη χιλιάδες
στρέμματα δασικών και
γεωργικών εκτάσεων.
900.000 στρέμματα
αποτέφρωσαν σε όλη την
Ισπανία οι φωτιές την εβδομάδα
που πέρασε. Η χώρα βιώνει τη
χειρότερη αντιπυρική περίοδο
της τελευταίας δεκαετίας.
Στο στόχαστρο βρέθηκαν
η Εστρεμαδούρα, στα δυτικά,
και η Καστίλλη και Λεόν
στην κεντρική χώρα.
Την ίδια στιγμή, ο πρωτοφανής
καύσωνας άφησε πίσω του
τουλάχιστον 1.000 νεκρούς.

Β. Πούτιν: Δεν μπορεί
να υπάρχουν νικητές σε
έναν πυρηνικό πόλεμο
«Ως κράτος μέλος της Συνθήκης για τη μη διάδοση των
πυρηνικών όπλων και ένας από τους θεματοφύλακες της,
η Ρωσία συμμορφώνεται - με συνέπεια - με το γράμμα και
το πνεύμα της Συνθήκης», είπε ο Πούτιν σε επιστολή του
προς τους συμμετέχοντες σε διάσκεψη για τη συνθήκη
στη Νέα Υόρκη
«Ξεκινάμε από το γεγονός ότι δεν μπορούν να υπάρξουν
νικητές σε έναν πυρηνικό πόλεμο και δεν πρέπει ποτέ να
προκληθεί, και υπερασπιζόμαστε την ίση και αδιαίρετη
ασφάλεια για όλα τα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας»,
ανέφερε.
Πηγή:imerisia.gr
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Ιστορική συγνώμη Πάπα Φραγκίσκου: Για τα
καθολικά σχολεία του Καναδά που κακοποιούσαν
παιδιά αυτοχθόνων
25-07-22
Ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε
«συγγνώμη για το κακό που
διαπράχθηκε» σε βάρος
αυτοχθόνων στον Καναδά,
ιδιαίτερα σε καθολικά σχολεία
όπου παιδιά έπεσαν θύματα
κακοποίησης, χαρακτηρίζοντας
«καταστροφικό λάθος» την
αναγκαστική πολιτιστική
αφομοίωση.
Μιλώντας στον χώρο όπου
βρισκόταν παλαιότερα ένα
τέτοιο σχολείο, στην κοινότητα
Μάσκουατσις στον δυτικό Καναδά,
ο ποντίφικας ζήτησε συγχώρηση
για την υποστήριξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην «αποικιοκρατική νοοτροπία» των
καιρών εκείνων, αναγνωρίζοντας πως παιδιά ιθαγενών «υπέστησαν κακοποίηση σωματική και
λεκτική, ψυχολογική και πνευματική».
«Ικετεύω ταπεινά συγχώρηση για το κακό που διέπραξαν τόσοι πολλοί χριστιανοί σε βάρος των
αυτοχθόνων», είπε ο ποντίφικας, ο οποίος χειροκροτήθηκε από το πλήθος.
Μεταξύ 1881 και 1996, περισσότερα από 150.000 παιδιά ιθαγενών απομακρύνθηκαν από τις
οικογένειές τους και μεταφέρθηκαν σε οικοτροφεία.
Πολλά εξ αυτών λιμοκτονούσαν, έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού και σεξουαλικής κακοποίησης,
με την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Καναδά να κάνει λόγο για «πολιτιστική
γενοκτονία».

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΗΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ “Χ”
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΘΗΣΕΙΟΥ : Η ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ «Χ»

Διαμερίσματος του Δήμου
Αθηναίων, η οποία ονόμασε τον
Βράχο πίσω από τον Ιερό Ναό
της Αγ.Μαρίνας Θησείου, σε
‘’Λόφο Στρατηγού Γεωργίου
Γρίβα Διγενή’’ και τοποθέτησε
μαρμάρινη αναμνηστική πλάκα.
στο σημείο που έγραφε
«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟ ΤΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟ,
ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ –ΔΙΓΕΝΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ, Ο
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 1990 ».
Για την ιστορία, σας λέμε ότι
η πλάκα αυτή δεν υπάρχει πια.
Επανειλημμένως έπεσε θέμα
βανδαλισμών από “αγνώστους”
και τέλος αφαιρέθηκε τελείως,
επί δημαρχίας ΝΤΟΡΑΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. Μία
πρόταση που είχε κάνει
ο (μακαρίτης πλέον )

ναού έναν ασύρματο, με τον
οποίον επικοινωνούσαν με το
Αρχηγείο της Μέσης Ανατολής.

Στις 17 Ιουλίου γιορτάζουμε
την μνήμη της μεγαλομάρτυρος
Αγίας Μαρίνας, περικαλλής
ναός της οποίας υπάρχει στην
περιοχή του Θησείου. Οι
παραδόσεις των πιστών λένε
πως η εικόνα της Αγίας Μαρίνας
βρέθηκε στο χώρο του ναού.
Το κτίσμα σχεδιάστηκε από
τον του Αχιλλέα Γεωργιάδη και
ανεγέρθηκε μεταξύ των ετών
1924 έως 1927, στο λόφο του
Αστεροσκοπείου.
Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο,
Ιωάννη Τραυλό, στο χώρο του
ναού παλαιότερα λειτουργούσε
υδατοδεξαμενή. Στο εσωτερικό
του υπάρχουν αγιογραφίες των
Γκρεκού και Σούτσου και ένα
εντυπωσιακό μαρμάρινο τέμπλο.
Επίσης, διασώζονται η Αγία
Τράπεζα του αρχαίου ναού,
κάποιες εικόνες από τον 13ο έως
τον 18ο αιώνα και σπαράγματα
από παλιές μεταβυζαντινές
τοιχογραφίες του ναΐσκου, τα
οποία εκτίθενται εντός του
σημερινού ναού. Σήμερα, στο
ναό έχει ενσωματωθεί και
λειτουργεί ως βαπτιστήριο ένας
σπηλαιώδης ναός των αρχών του
13ου αιώνα.
Ο ναός αυτός έχει μία ιδιαίτερη
σχέση με την Οργάνωση «Χ»,
επειδή το Ορμητήριο της

Οργάνωσης ήταν το Θησείο,
όπου ήταν και το σπίτι του Γ.
Γρίβα, στην οδό Νηλέως 6. Στο
διάστημα της Κατοχής,
η Οργάνωση «Χ», πέρα
από τους στρατιωτικούς,
πλαισιώθηκε από 100ντάδες
νέους ανθρώπους, εργάτες,
μαθητές, φοιτητές και ευέλπιδες
που αγωνίστηκαν με πάθος κατά
των κατακτητών στην Kατοχή
και, μετά την απελευθέρωση,
κατά των ορδών του κόκκινου
φασισμού που τους επιτίθονταν
για να αλώσουν την γειτονιά
τους.
Το πραγματικό αρχηγείο
της Οργανώσεως «Χ»
βρισκόταν στην αρχή της οδού
Ηρακλειδών, στο παλαιό κτίριο
του Δημοτικού Σχολείου. Εκεί
βρήκαν κατάλυμα αρκετοί
από τους μαχητές της «Χ»,
πολλοί από αυτούς μαθητές
και αμούστακα παιδιά του
Θησείου και των γύρω
περιοχών, στρατολογημένα και
εκπαιδευμένα από τον Γρίβα.
Θεωρούσαν την Αγία Μαρίνα
προστάτιδά τους και ο ιερός
Ναός της, , εκτός από τόπος
λατρείας, ήταν για αυτούς και
χώρος εθνικής αντιστάσεως,
όπου σχεδίαζαν κάποιες από τις
πολεμικές τους επιχειρήσεις.
Είχαν δε κρυμμένο στο ιερό του

Μετά το πέρας του Κομμουνιστο
– Συμμοριτοπολέμου, και όταν
αποκαταστάθηκε
η έννομη τάξη, η Ελληνική
Πολιτεία τίμησε τον Γ. Γρίβα
για τις υπηρεσίες τους προς
την πατρίδα. Στις 3 Μαρτίου
του 1959, επί πρωθυπουργίας
Κ. Καραμανλή, η Ελληνική
Βουλή, σε συνεδρίαση της,
ειδικά για τον Γ. Γρίβα, (ο
οποίος είχε τότε τον βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη Πεζικού
ε.α.), τον τίμησε ΟΜΟΦΩΝΑ ,
ως εξής :
α) του απένειμε τον βαθμό του
Αντιστρατήγου και,
στην συνεχεία, εξέδωσε ένα
ψήφισμα, που κατέληγε ως
εξής:«… Kηρύσσει τὸν ἒνδοξον
καὶ ἡρωικόν άξιωματικόν τοῦ
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, Γεώργιον
Γρίβαν (Διγενήν), ΑΞΙΟΝ
ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ».
β) του απένειμε ειδική
προσωπική σύνταξη «…
ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ συνόλου
τῶν έν ένεργεία άποδοχῶν τοῦ
βαθμοῦ, εἰς ὃν θέλη προαχθῆ,
μετά πλήρων καὶ πάσης φύσεως
έπιδομάτων καὶ προσαυξήσεων
….».κλπ-

Εκτός από την Βουλή,
ο Γρίβας τιμήθηκε και από
τον Δήμο της Αθήνας (δήμαρχος
Νικόλαος Γιατράκος) δια
της υπ’αριθμ.1402 / 1211-90, απόφασης του 3ου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ,
ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συνδέσμου
Μαχητών και Φίλων της Εθνικής
Οργανώσεως «Χ», να στηθεί
ορειχάλκινος ανδριάντας του
Γεωργίου Γρίβα -.Διγενή, ύψους
2 μέτρων, πάνω σε μαρμάρινη
βάση ύψους 1,75, κατόπιν
μειοδοτικού διαγωνισμού και
με έξοδα του Συνδέσμου «Χ»,
στην Πλατεία του Θησείου,
έτυχε της σύμφωνης γνώμης 12
Πανελληνίων Συνδέσμων και
Οργανώσεων 1941 – 1944 , υπό
την Προεδρία του Συνδέσμου
ΕΟΕΑ – ΕΔΕΣ «ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΖΕΡΒΑΣ».
Σε αυτό συμφώνησαν και
«αἱ σαράντα πέντε (45)
Συνεργαζόμεναι Ἐθνικαί
Ὀργανώσεις τῆς Ἑλλάδος», με
έδρα τον Φιλολογικό Σύλλογο
“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” και «αἱ έν
Ἑλλάδι Ὀργανώσεις Κυπρίων
Φοιτητῶν ΔΡΑΣΙΣ – ΚΕΣ».
Το 1991, παρόλο που το Δ.Σ.
του Δήμου το ενέκρινε, το
Αρχιτεκτονικό Τμήμα του
Δήμου Αθηναίων απέρριψε την
ανέγερση του ανδριάντα του
Γρίβα στην Πλατεία Θησείου.
Το σκεπτικό του ήταν, μεταξύ
άλλων, ότι ο ανδριάντας
αυτός θα ήταν «ξένο στοιχείο
ως προς τις μνήμες και την
ιστορία του Θησείου» , και
έκανε αναφορά στην Ιστορία
και τα αρχαιολογικά μνημεία
που υπάρχουν εκεί: Ακρόπολη,
Αρχαία Αγορά, Θησείο / Ναός
του Ηφαίστου, κλπ. Αργότερα,
στον χώρο του Βοτανικού
και σε συνολική έκταση 17
στρεμμάτων, που παραδόθηκε
από το Ελληνικό Πολεμικό

Ναυτικό, κτίστηκε
το Μουσουλμανικό Τέμενος,
η κατασκευή του οποίου
ξεκίνησε τελικά στις 4
Νοεμβρίου 2016. Και ρωτάμε
εμείς, οι αφελείς: Η ανέγερση
του Τεμένους στο Βοτανικό, και
μάλιστα σε στρατιωτικό χώρο,
με τις ευλογίες της αριστερο –
θολοκουλτούρας και της Νέας
Τάξης, ταιριάζει με την Ιστορία
και τις μνήμες της Πατρίδας
μας;; Και η μουσουλμανική
εικαστική του άποψη ‘’δένει”
με την εικόνα των αρχαίων μας
μνημείων;;
Ας δούμε τι είπε τότε
ο ηρωικός Σημαιοφόρος
του Πολεμικού Αθανάσιος
Τσακάλης, ο οποίος έκτοτε
διώκεται από την υπηρεσία
του, γιατί αντιστάθηκε σε
αυτό και σε πολλά άλλα: «…..
Προφανώς μου υποδεικνύετε
να “σωπάσω”, δηλαδή να μη
φωνάζω ενάντια στο Δ.Ν.Τ.
(Δήμιοι Νέας Τάξης) και στην
ανέγερση του μουσουλμανικού
Τεμένους σε στρατιωτική
περιοχή που, παλαιότερα ο
Δήμος Αθηναίων σας είχε
ζητήσει την παραχώρηση
της, για να κατασκευαστούν
γήπεδα μπάσκετ και παιδικές
χαρές. Τότε αρνηθήκατε
κατηγορηματικά την εκχώρηση
στο Δήμο. Τώρα για το Τέμενος,
υπογράψατε την παραχώρηση
αυτής της στρατιωτικής περιο
χής.
α) Μου υποδεικνύετε να
“σωπάσω” στην εισαγωγή
αλλοδαπών στις Στρατιωτικές
σχολές, αφού δεχτήκατε να
αφαιρεθεί το Γένος από τα
κριτήρια εισαγωγής.
β) Μου υποδεικνύετε να
“σωπάσω”, στην παραχώρηση
της εθνικής κυριαρχίας,
μέσω των Μνημονίων,
στην κατάργηση των
παρελάσεων, στην άρνησή μου
στην Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση και τέλος
στα οικονομικά - εργασιακά
δικαιώματα του κλάδου μας.
γ) Αναφέρω για τα παραπάνω,
ότι δεν πρόκειται να σωπάσω,
διότι τούτο εδώ το χώμα, είναι
ποτισμένο με το αίμα των
προγόνων μου και για να με
δεχτεί, θα πρέπει να το έχω
τιμήσει Στα χρονικά διαστήματα
που αναφέρετε ότι έχω δυσμενή
κρίση, αυτή απάδει, διότι
εκτός του ότι οι βαθμοί που
αναφέρετε είναι προακτέοι,
βάσει του Ν.2439/1996, άρθρο
12, παράγραφο 7, εγώ, ως εκ
τούτου, υφίσταμαι επιλεκτική
αρνητική κρίση, λόγω του
ότι ένας Αξιωματικός, σε μια
έκθεση ικανοτήτων, κρίνεται
σε 13 σημεία και όχι σε 2, που
εσείς αναφέρετε».
Εμείς , τι να πούμε;;; Η Αγία
Μαρίνα να βάλλει το χέρι της !
ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ
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Η Ανναλένα κόντραρε τον Τσαβούσογλου μέσα στο γήπεδό του:
Η Ε.Ε. δεν έχει εσωτερικά σύνορα αλλά κοινά εξωτερικά…

Εβγαλε... δόντια ο Σι στον Μπάιντεν

30/07/2022
«Δεν μπορούμε να λύσουμε
τα ζητήματα στην ανατολική
Μεσόγειο με κλιμάκωση της
έντασης», δήλωσε η Γερμανίδα
Υπουργός Ανναλένα Μπέρμποκ.
Αναφερόμενη δε στην Κύπρο
είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ε.Ε.) δεν έχει εσωτερικά
σύνορα αλλά κοινά εξωτερικά
και πως αυτά τα κοινά σύνορα
είναι σημαντικά.
Η Γερμανίδα Υπουργός είπε
ακόμη πως πρέπει να μειωθεί
η ένταση μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, προσθέτοντας πως
αυτή τη στιγμή υπάρχει μια
διαμάχη που «ωφελεί εκείνους
που θέλουν να μας διχάσουν».
Ο υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου,Ξ από την
πλευρά του, επέκρινε την
γερμανική κυβέρνηση
κατηγορώντας την ότι δεν τηρεί
ισορροπημένη στάση μεταξύ
της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Σε κοινή συνέντευξη τύπου με
την Γερμανίδα ομόλογό του,
ο Μεβλούτ Τσαβούσολγου είπε:
«Θέλουμε μια ισορροπημένη
στάση στο θέμα της ανατολικής
Μεσογείου και του Αιγαίου. Δεν
πρέπει να είναι εργαλείο της
προπαγάνδας της Ελλάδας και
του ‘ελληνοκυπριακού τομέα’
(όπως χαρακτήρισε την διεθνώς
αναγνωρισμένη Κυπριακή
Δημοκρατία). Τον τελευταίο
καιρό, βλέπουμε ότι χάθηκε η
ισορροπία. Πρέπει να ακούτε
και τις δύο πλευρές».
«Δεν ταιριάζει να δέχεστε
την μια πλευρά ως την σωστή
επειδή είναι μέλος της ΕΕ και
να δέχεστε ως λάθος αυτά που
λέει η Τουρκία που είναι η άλλη
πλευρά. Η Τουρκία είναι υπέρ
όλων των ειδών συνομιλιών»,
ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε
ακόμη ότι:
«Δεν είναι σωστό να παίρνουμε
θέση σε αμφιλεγόμενα
ζητήματα. Δεν είναι αυτό
που περιμένουμε από τη
Γερμανία. Έχουμε διαφωνίες
με την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε
διαπραγματεύσεις για ειρηνική
επίλυση. Η επιστολή μας προς
τον ΟΗΕ είναι ανοιχτή. Τα
νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα.
Τέθηκαν όροι για κάποια νησιά.
Αλλά η Ελλάδα παραβιάζει αυτά
τα άρθρα και τα εξοπλίζει. Δεν
είναι σωστό να την στηρίζουν,
παρά το γεγονός ότι έχει λάθος,
επειδή είναι μέλος της ΕΕ. Η
απάντηση που έδωσε η Ελλάδα
δεν είναι νόμιμη».
«Δεν ταιριάζει να δέχεστε
την μια πλευρά ως την σωστή
επειδή είναι μέλος της ΕΕ και
να δέχεστε ως λάθος αυτά που
λέει η Τουρκία που είναι η άλλη
πλευρά. Η Τουρκία είναι υπέρ
όλων των ειδών συνομιλιών»,
ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε
ακόμη ότι:
«Δεν είναι σωστό να παίρνουμε
θέση σε αμφιλεγόμενα
ζητήματα. Δεν είναι αυτό
που περιμένουμε από τη
Γερμανία. Έχουμε διαφωνίες
με την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε
διαπραγματεύσεις για ειρηνική
επίλυση. Η επιστολή μας προς
τον ΟΗΕ είναι ανοιχτή. Τα
νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα.
Τέθηκαν όροι για κάποια νησιά.
Αλλά η Ελλάδα παραβιάζει αυτά

Μαργαρίτα Βεργολιά
29.07.2022
Turkish Minister of Foreign Affairs Mevlut Cavusoglu (R)
and German Foreign Minister Annalena Baerbock (L) in
Istanbul, Turkey, 29 July 2022. Photo via Mevlüt Çavuşoğlu,
@MevlutCavusoglu

τα άρθρα και τα εξοπλίζει. Δεν
είναι σωστό να την στηρίζουν,
παρά το γεγονός ότι έχει λάθος,
επειδή είναι μέλος της ΕΕ. Η
απάντηση που έδωσε η Ελλάδα
δεν είναι νόμιμη».
Από την πλευρά της
η Γερμανίδα Υπουργός είπε ότι:
«Ως συνέταιροι σε αυτή τη
συμμαχία πρέπει να λύνουμε τις
διαφορές μας με διάλογο. Αυτή
τη στιγμή υπάρχει μια διαμάχη
που ωφελεί εκείνους που θέλουν
να μας διχάσουν. Αυτό το είπα
σήμερα και στην Αθήνα. Πρέπει
να μειώσουμε την ένταση, δεν
πρέπει να την κλιμακώσουμε».
Αναφερόμενη στην Κύπρο,
η Γερμανίδα Υπουργός είπε:
«Εμείς ως ΕΕ δεν έχουμε
εσωτερικά σύνορα. Εμείς
έχουμε κοινά εξωτερικά
σύνορα. Για μας αυτά τα κοινά
μας σύνορα είναι σημαντικά.
Δεν μπορούμε να λύσουμε
τα ζητήματα στην ανατολική
Μεσόγειο με κλιμάκωση. Με
την κλιμάκωση δεν μπορούν να
επιλυθούν βραχυπρόθεσμα ή
μεσοπρόθεσμα»
Αναφερόμενη στον επιχειρηματία Οσμάν Καβάλα,
η Γερμανίδα Υπουργός είπε
ότι «η ευθύνη μου είναι να
διασφαλίσω την εφαρμογή των
αποφάσεων της ΕΣΔΑ. Αυτό
περιλαμβάνει την απόφαση
αποφυλάκισης του Οσμάν
Καβάλα».
Για τον Οσμάν Καβάλα,
ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι:
«Τα σχόλια της για τον Καβάλα
είναι δική της ερμηνεία.
Η κυρία Υπουργός ήρθε από
την Ελλάδα. Θα τον σεβόμουν
αν έλεγε για αποφάσεις που
δεν εφαρμόζονται εδώ και 14
χρόνια. Τα δικαιώματα των
‘τουρκικών μειονοτήτων’ δεν
εφαρμόζονται». «Γιατί θίγετε
το θέμα Καβάλα όταν τόσες
αποφάσεις δεν εφαρμόζονται;
Επειδή χρηματοδοτείτε τον
Καβάλα, τον υποστηρίζετε»,
ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.
• Έβαλε στην θέση του τον
Τσαβούσογλου η Μπέρμποκ
Σκληρή ήταν η απάντηση
της Γερμανίδας υπουργού,
η οποία ανέφερε ότι «εμείς
δεν κάνουμε προπαγάνδα, ως
μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης
ενδιαφερόμαστε και για τα
σύνορα της χώρας αλλά και της
ΕΕ» .
Στη συνέχεια, ο Τσαβούσογλου
προσπάθησε να τα «μαζέψει»
αναφέροντας πως ενδεχομένως
έγινε κάποιο λάθος στην

μετάφραση.
«Εγώ δεν είπα ότι η Γερμανία
κάνει προπαγάνδα αλλά ότι
η Γερμανία γίνεται θύμα
προπαγάνδας της Ελλάδας».
Η κ. Μπέρμποκ έστειλε το
πρώτο μήνυμα στη διάρκεια
της επίσκεψης της στην Αθήνα
εκφράζοντας την αλληλεγγύη
της στην Ελλάδα. «Η δική μου
κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει
να υπάρξει καμία αμφιβολία
ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι»
στην Ελλάδα τόνισε για να
προσθέσει:
«Είναι σημαντικό να υπάρχει
αμοιβαίος σεβασμός της
κυριαρχίας και σήμερα όταν
μιλάμε για το διεθνές δίκαιο
θα πρέπει ακόμη και όταν είναι
πολύ περίπλοκα τα ζητήματα
κάποια είναι πάρα πολύ
σαφή: Τα νησιά του Αιγαίου
είναι ελληνικό έδαφος και
κανένας δεν έχει το δικαίωμα
να το αμφισβητήσει αυτό»
υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
•
Τα μηνύματα στην
Τουρκία
Πάντως η κ. Μπέρμποκ είχε
φροντίσει να στείλει ξεκάθαρα
μηνύματα στην Τουρκία
ενώ βρισκόταν στην Αθήνα,
ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι
αυτά που δήλωσε σε εμάς θα τα
πει και στην Τουρκία.
«Χρειαζόμαστε ενότητα,
διάλογο και να ενεργούμε
με σύνεση, όπως πράττετε
εσείς» ανέφερε η κ. Μπέρμποκ
απευθυνόμενη προς τον έλληνα
ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια. «Από τη
δική σας πλευρά οι γείτονές
σας, η Τουρκία σάς δημιουργεί
μεγάλο προβληματισμό, διότι
τα πράγματα σήμερα είναι
διαφορετικά από ό,τι πριν
15 χρόνια. Για εμένα είναι
σαφές ότι οι συγκρούσεις
μεταξύ εταίρων στο ΝΑΤΟ
πρέπει να επιλύονται μέσω της
συζήτησης» είχε δηλώσει.
Επισήμανε ακόμη πως είναι
σημαντικό ως ευρωπαϊκή
οικογένεια να έχουμε το βλέμμα
στραμμένο και σε άλλες χώρες
και να μην πέφτει όλο το βάρος
στο διμερές επίπεδο. «Είναι
σημαντικό να αφουγκραζόμαστε
και να δούμε τι έχει αλλάξει τα
τελευταία χρόνια και τι σημαίνει
αυτό και για τις σχέσεις
Γερμανίας και Τουρκίας».
Ερωτηθείς για το αν θα
επαναλάβει αυτές τις θέσεις
στην Άγκυρα, ανέφερε:
«Είμαι ένα είδος υπουργού
Εξωτερικών που δε λέω το ένα
στη μία και το άλλο στην άλλη
πρωτεύουσα. Αυτό το οποίο
λέω εδώ, θα το πω και
στην Τουρκία».
Πηγή:hellasjournal.com

«Οποιος παίζει με τη φωτιά θα καεί. Επίζουμε ότι η αμερικανική
πλευρά μπορεί να το δει αυτό ξεκάθαρα» φέρεται να
προειδοποίησε σε υψηλούς τόνους χθες ο Κινέζος πρόεδρος Σι
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, εν προκειμένω για το
καυτό θέμα της Ταϊβάν: προφανώς το κορυφαίο στην ατζέντα
της συνολικά πέμπτης και δίωρης σε διάρκεια τηλεφωνικής
επικοινωνίας μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων
στον πλανήτη.
Η κρίσιμη συνομιλία έγινε στο φόντο μιας χαώδους κατάστασης
στη διεθνή σκηνή -από τις γεωπολιτικές αναταράξεις που
προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία έως τις πληθωριστικές
τάσεις στην οικονομία και την ενεργειακή και επισιτιστική
κρίση- την ώρα που οι ΗΠΑ και η Κίνα ακολουθούν ξεχωριστά
μια επικίνδυνη «χορογραφία» ενός κλιμακούμενου ανταγωνισμού
λεπτών ισορροπιών.
«Λάδι στη φωτιά» των διαταραγμένων σε πολλαπλό επίπεδο
διμερών σχέσεων ρίχνουν πάντως τα φερόμενα σχέδια
της Δημοκρατικής προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Νάνσι Πελόζι, να επισκεφθεί την Ταϊβάν εντός του Αυγούστου.
Προοπτική κατά της οποίας έχει σαφώς προειδοποιήσει
το Πεκίνο, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση -και δη από τόσο
υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ΗΠΑ- θα συνιστούσε παραβίαση
της «κόκκινης γραμμής».
Πηγή:efsyn.gr

Στη Μεσόγειο πλέει το τουρκικό
γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ
Χαν»

30 Ιουλίου 2022
Στη Μεσόγειο πλέει το τουρκικό σκάφος
«Αμπντουλχαμίντ Χαν», το τέταρτο γεωτρύπανο
της Τουρκίας, το οποίο βγήκε από το λιμάνι Τασουκού
της Τουρκίας και κατευθύνεται νοτιοδυτικά, σύμφωνα με
την ιστοσελίδα Marine Traffic.
Τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει γνωστό, μέσω από
ανάρτηση του Anadolu, πως το τουρκικό γεωτρύπανο θα
ξεκινούσε μια αποστολή στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου.
Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, είχε
δηλώσει ότι το γεωτρύπανο θα κάνει έρευνες «εντός
των τουρκικών θαλασσίων περιοχών ευθύνης».
Σύμφωνα με την ΕΡΤ η είδηση για την έξοδο
του τουρκικού ερευνητικού σκάφους από το λιμάνι
επιβεβαιώνεται και από το ΓΕΝ με τις Ελληνικές ένοπλες
δυνάμεις είναι σε επιφυλακή παρακολουθώντας
τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους.
Το γεωτρύπανο συνοδεύεται από το ανεφοδιαστικό
«Ιλχάν», ενώ κοντά του πλέει, ακόμα, ένα ρυμουλκό
καθώς και ένα πολεμικό πλοίο του τουρκικού στόλου.
Πηγή:mononews.gr

Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης θα μάθει ότι
τα νησιά δόθηκαν με όρο να παραμείνουν
αποστρατιωτικοποιημένα

υπουργείου Εξωτερικών,
Μαρίας Ζαχάροβα: “Πρίγκιπα
Βολοντίμιρ, τότε μην θίγεσαι
που το τμήμα της Ουκρανίας
θα ονομάζεται Ρωσία. Το είπες
μόνος σου. Μπράβο”.
«Δεν είμαστε αποικία, ούτε
αυτόνομη περιοχή, ούτε
επαρχία, αλλά μια αδιαίρετη και
ανεξάρτητη χώρα, η οποία είναι
τουλάχιστον 1500 ετών, αφότου
ο Kyi, ο Shchek, ο Khoriv και ο
Lybid ίδρυσαν την πρωτεύουσα
της Ουκρανίας.
Αυτή είναι η μόνη νόμιμη
κληρονόμος της Ρωσίας του
Κιέβου, των επιτευγμάτων των
ηγεμόνων μας», είπε ο Ζελένσκι
με αφορμή την ημέρα που ο
ίδιος καθιέρωσε πέρυσι.
Πρόκειται για κολοσσιαίων
διαστάσεων παραχάραξη της
Ιστορίας και προφανώς γίνεται
με δυτικές εντολές καθώς στην
Δύση έχουν σοβαρό πρόβλημα
να πείσουν τις κοινωνίες ότι
Ουκρανοί και Ρώσοι είναι
ξεχωριστοί ιστορικά λαοί.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας στο τουρκικό κανάλι TRT, ο Τούρκος
πρόεδρος αμφισβήτησε - για μία ακόμη φορά - ευθέως το καθεστώς κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου
Μανώλης Κωστίδης
25.07.2022
Σε νέες δηλώσεις κατά της Ελλάδας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφορικά με
το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, προέβη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε
συνέντευξή του το βράδυ της Δευτέρας στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Ηaber.
«Οι δραστηριότητες που πραγματοποιεί η Ελλάδα είναι αντίθετες όχι μόνο στη Συμφωνία της
Λωζάνης, αλλά και στη Συμφωνία του Παρισιού. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν γνωρίζει ότι η
κυριαρχία αυτών των νησιών δόθηκε με τον όρο να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα. Νομίζω ότι
θα το μάθει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ερντογάν.

Ομέρ Τσελίκ: Βλέπει «πολιτικές διακρίσεων»
και «αφομοίωσης» σε βάρος
των μουσουλμάνων στην Θράκη
Ακόμη, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑΕλλάδας, ενώ φάνηκε ενοχλημένος για τις ενέργειες κατά της αγοράς μαχητικών F-16 που η Τουρκία
θέλει να προμηθευτεί από τις ΗΠΑ.
«Υπάρχουν 9 βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όταν τα λες αυτά, το αρνούνται. Έχουν σκοπό να
τοποθετήσουν και στα νησιά. Λένε ότι είναι για να αμυνθούν απέναντι στη Ρωσία. Ακόμη και οι ΗΠΑ
δεν μπορούν να το κάνουν αυτό», σημείωσε. «Η Ελλάδα προσπαθεί να μας εμποδίσει να αγοράσουμε
αεροπλάνα για τις ανάγκες ασφαλείας μας. Λένε “μην το δώσεις στην Τουρκία” επιτιθέμενοι στη
Γαλλία και στις ΗΠΑ. Διατηρούμε όμως τη θέση μας με τη στάση μας», συνέχισε.

Ο Φ. Αλτούν στην «Κ»: Απαντάμε στις δικές σας
υπερπτήσεις

Ακάρ: «Δεν ισχύουν όροι για τα F-16»
Αναφορά στους όρους απόκτησης των F-16 έκανε από την πλευρά του και ο Χουλουσί Ακάρ λέγοντας
ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύουν για την Τουρκία και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την τελική
έκβαση του τουρκικού αιτήματος στις ΗΠΑ. «Τέτοιοι όροι δεν ισχύουν για την Τουρκία, δεν είναι
δυνατόν. Μιλήσαμε πολύ θετικά στη συνάντησή μας με τον Μπάιντεν. Στη συνέχεια, από όπου κι αν
προήλθε αυτό, ήρθαν στο προσκήνιο τα θέματα που αφορούσαν την Ελλάδα. Πιστεύω ότι οι εξελίξεις
θα είναι θετικές.»

Β.Ζελένσκι: «Είμαστε οι νόμιμοι κληρονόμοι της Ρωσίας
του Κιέβου»! – Μ.Ζαχάροβα: «Άρα πρίγκιπα Βολόντιμιρ
είστε Ρώσοι»
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

«Μπράβο που το κατάλαβες»
- «Πληρωμένη» απάντηση από
την εκπρόσωπο του ρωσικού

Η Ρωσία του Κιέβου ήταν
η αρχή του ρωσικού έθνους.
Ήταν δηλαδή η κοιτίδα των
Σλάβων που κατέβηκαν νότια
από τη Σκανδιναβία και
εγκαταστάθηκαν στις στέπες της

Οι Βάραγγες έπαιξαν σημαντικό
ρόλο στην ιστορία
της Ρωσίας αφού μεταξύ 9ου
και 12ου αιώνα δημιούργησαν
και εξουσίαζαν το πρώτο
μεσαιωνικό κράτος των Ρως.
Η πληθυσμιακή του σύνθεση
ήταν κυρίως σλαβική και
δευτερευόντως στο βορρά
φιννική, όμως την εξουσία
(διοικητική και στρατιωτική)
κρατούσαν οι Βάραγγοι Ρως,
από τους οποίους η Ρωσία πήρε
τη σημερινή της ονομασία.
Οι Ρως ήταν οι πρώτοι
Ρώσοι, αυτοί τους οποίους
εκχριστιάνισε η Βυζαντινή
Αυτοκρατορία. Έκτοτε ξεκίνησε
η μακροχρόνια ομόθρησκη
σχέση των Ελλήνων με τους
Ρώσους. Σχέση που δεν
διακόπηκε ούτε επί Σοβιετικής
Ενώσεως και επλήγη τώρα επί
κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
Το κράτος του Κιέβου ήταν
το πρώτο ρωσικό κράτος και
οι Ρώσοι θεωρούν το Κίεβο ως
το λίκνο τους.
Πηγή:pronews.gr

Αιφνιδιαστική ρωσική επίθεση
στην Οδησσό: Πακέτο COMAO
εξαπέλυσε πυραύλους cruise
26.07.2022

ΜΕ μαχητικά Su-30 και Su-35
Σε νέα επίθεση κατά της Οδησσού προχώρησαν σήμερα
οι ρωσικές δυνάμεις. Αυτή τη φορά η Αεροπορία
ανέλαβε να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις σε αντίθεση
με το Ναυτικό που είχε εξαπολύσει την πρώτη επίθεση.
Εκπρόσωπος της ουκρανικής Αεροπορίας αεροσκάφη
Su-35 και Su-30 εξαπέλυσαν 13 βλήματα cruise
κατά στόχων στην Οηδησσό. Τα ρωσικά αεροσκάφη
πετούσαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.
Όπως ανέφερε ο Yuriy Ihnat εκπρόσωπος της
ουκρανικής Αεροπορίας αεροσκάφη Su-35 και Su30 εξαπέλυσαν 13 βλήματα cruise κατά στόχων στην
Οηδησσό. Τα ρωσικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από
τη Μαύρη Θάλασσα.
Βέβαια ο Ουκρανός εκπρόσωπος κάπου πρέπει να
τα μπέρδεψε καθώς ανάμεσα στα αεροσκάφη που
εξαπέλυσαν τις επιθέσεις αναφέρει και αεροσκάφη Su22 τα οποία όμως έχουν προ πολλού αποσυρθεί από την
ρωσική Αεροπορία, ενώ αναφέρει και ένα τύπο Μ-30
για τον οποίο δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία.
Η επίθεση πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από την
Ρωσία.

Πηγή: Kathimerini.gr

28.07.2022

Η διεκδίκηση της Ιστορίας των
Ρως από τους Ουκρανούς είναι
μεγάλο ατόπημα αλλά προφανώς
στην Δύση θεωρούν ότι οι
κοινωνίες τους είναι ιστορικά
αμαθείς και θα μπορέσουν να
περάσουν αυτό το αφήγημα.
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σημερινής Ουκρανίας.
Θυμίζουμε ότι οι πρόγονοι
των Ρως ήταν οι Βάραγγες,
συγγενείς των Βίκινγκς, οι
οποίοι υπηρετούσαν και ως
σωματοφύλακες των Βυζαντινών
Αυτοκρατόρων. Ήταν η
περίφημα Βαράγγειος Φρουρά
και θεωρούνταν ότι καλύτερο
υπήρχε εκείνη την εποχή ενώ
η πίστη της στον Αυτοκράτορα
ήταν παροιμιώδης.

ΥΠΕΞ
Σε μία παραχάραξη της
Ιστορίας προχώρησε σήμερα ο
Ουκρανός πρόεδος Β.Ζελένσκι
αποκαλώντας την Ουκρανία
«νόμιμο κληρονόμο της Ρωσίας

του Κιέβου» κατά τη διάρκεια
μαγνητοσκοπημένου μηνύματος
με αφορμή την Ημέρα του
Ουκρανικού Κράτους.
Άμεση ήταν η απάντηση της
εκπροσώπου του ρωσικού

Είναι άγνωστο τι ακριβώς στόχοι κτυπήθηκαν, αλλά
το πιθανότερο είναι να πρόκειται για αποθήκες
πυρομαχικών και δη ρουκετών για τα συστήματα
ΠΕΠ HIMARS ως απάντηση σε επιθέσεις που
πραγματοποίησαν εχθές οι Ουκρανοί κατά ρωσικών
στόχων.
Υπενθυμίζεται ότι μαζικές πυραυλικές επιθέσεις
εξαπέλυσαν κατά διάρκεια της νύχτας οι Ρώσοι στο
Χάρκοβο όπου και καταστράφηκαν αποθήκες οπλικών
συστημάτων και πυρομαχικών και δεξαμενές καυσίμων,
ενώ οι Ουκρανοί με βολές HIMARS κατέστρεψαν
ρωσικά συστήματα S-300.
Πηγή: pronews.gr
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ΠΟΙΗΜΑ

Να αγαπώ μόνο αυτούς που με αγαπάνε και να πιστεύω πάντα εκείνους που με πιστεύουν!

ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ

Είναι ο έρωτας χαρτί
το σ’ αγαπώ σου γράψτο...
Κι αν ντρέπεσαι να ρθείς εδώ ,
στ’ αγέρι τότε άστο...

Γράφει η Χριστίνα Γαλιάνδρα

Όταν περνά την πόρτα μου ,
πες του να το αφήσει.
Θα το μαζέψω το πρωί
να με καλημερίσει.
Είναι ο έρωτας φωνή
ψιθυριστά μιλάει ,
για σκύψε την καρδούλα σου
να δεις τι σου ζητάει...
Έλα και μη σκεφτείς ποτέ
ανθρώπους , σκέψεις , γνώμη...
η αγάπη τόσο δυνατή
π ΄όλα τα κάνει σκόνη.
Είναι ο έρωτας φιλί
που τη ζωή κερνάει ,
δως το γιατί νεκρός ξυπνώ
την μέρα που περνάει…
Δίχως εσέ ποια δύναμη...
Ποιο γέλιο και ποιο κλάμα...
Καλύτερα να περπατώ
σαν τον τρελό στη στράτα...
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ

Μόλις σε είδα είπα να μπω στη ζωή
σου.
Να ανοίξω τα φτερά μου και να
πετάξουμε μαζί.
Αλλά μου έκλεισες την πόρτα
κατάμουτρα!
Μου πλήγωσες τα φτερά και τώρα πια
δεν πετάω.

Η παγκόσμια εμπορική

Να κερδίσω ουρανούς.
Να αποκτήσω πέλαγα.
Και ελπίζω πως αυτή η μέρα δεν θα
αργήσει γιατί το αξίζω!

Ας είσαι πάντα καλά και ξέρεις γιατί;
Γιατί μου έδωσες το πιο πολύτιμο το
πιο ακριβό και το πιο σπουδαίο μάθημα
στον κόσμο.

Γιατί δεν έκλεψα δεν είπα ψέματα δεν
πλήγωσα!
Πάντα με το χαμόγελο.

Να αγαπώ μόνο αυτούς που με
αγαπάνε και να πιστεύω πάντα εκείνους
που με πιστεύουν!
Παλιά έδινα και ποτέ δεν έφτανε.
Μίλαγα αλλά δεν ακουγόμουν.
‘Ωσπου άλλαξα ματιά.
Μηδένησα το κοντέρ μου και ξεκίνησα

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης, μέλος του ΙΗΑ

Οι περιπέτειες του διάσημου
ελληνικού προϊόντος
άρχισαν από την επομένη της
κατοχύρωσης της Ελληνικής
Φέτας με Κοινοτικό Κανονισμό
του 1996, μετά από πολύχρονες
και επίπονες προσπάθειες,
σαν ένα τυροκομικό προϊόν
Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης που παράγεται
αποκλειστικά και μόνο
στην Ελλάδα, κάτω από
συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σε άφησα πίσω μου ελπίζοντας να μην
ξαναβρώ ποτέ κάποιον σαν και σένα
μπροστά μου..
Να γιατρέψω τα φτερά μου.

Στη γη βαδίζω μελαγχολικά, όμως κακία
δεν σου κρατάω.

ΦΕΤΑ / FETA: Η λέξη
– χρυσάφι παραμένει
Ελληνική!

Με τις παγκόσμιες περιπέτειες
της Ελληνικής Φέτας είχα
ασχοληθεί πριν από μια περίπου
δεκαετία στο άρθρο Φέτα /
Feta : H λέξη – χρυσάφι που
γίνεται «κοινόχρηστη» κάτω
από την αφόρητη πίεση των
γιγάντων της παγκόσμιας
Γαλακτοβιομηχανίας.

απ την αρχή.

επιτυχία της Ελληνικής Φέτας
σε συνδυασμό με τα τεράστια
συμφέροντα γιγαντιαίων
γαλακτοκομικών ομίλων
του πλανήτη μας, τα οποία
αξιοποιούσαν παράνομα, με
κάλπικα προϊόντα «ντυμένα»
με ελληνικά χρώματα, ονόματα
και την λέξη-χρυσάφι ΦΕΤΑ,
οδήγησαν το Ευρωπαϊκό
(και όχι μόνο) λόμπι της
γαλακτοβιομηχανίας σε μια
τρομερή προσπάθεια με στόχο
την ταχύτερη δυνατή κατάργηση
του σχετικού κοινοτικού
κανονισμού.
Το κατά Θουκυδίδη (περ. 460
π.Χ. - περ. 399 π.Χ.) διαχρονικό
«δίκαιο του ισχυρότερου» δεν
άργησε να επικρατήσει: Λίγα
μόλις χρόνια αργότερα (1999)
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, κάτω από την
τεράστια πίεση των κολοσσών

της Ευρωπαϊκής – και όχι μόνο
Γαλακτοβιομηχανίας, ακύρωσε
τον Κοινοτικό Κανονισμό του
1996 αίροντας την προστασία
της Ελληνικής φέτας.
Δηλαδή αυτό ακριβώς
που ήθελαν οι παγκόσμιοι
κολοσσοί, με αποτέλεσμα να
πλημμυρίσουν οι αγορές του
κόσμου με κάλπικη «Φέτα» από
την Ευρώπη (κυρίως από την
Δανία με πληθώρα διαφόρων
σημάτων «Φέτας», την Γαλλία
και την Γερμανία), την Αμερική
(από την γιγαντιαία Craft),
την Αργεντινή (με το σήμα….
Myconos!), μέχρι στην μακρινή
Ιαπωνία και πάρα πολλά άλλα
σημεία του κόσμου.
Όλα τα κάλπικα προϊόντα
«Φέτας» εμφανιζόταν σε
συσκευασίες που είχαν
από Ελληνικές σημαίες και
γαλάζια χρώματα, μέχρι πολύ
χαρακτηριστικές λέξεις όπως
Greek, original, authentic, traditional κ.ο.κ.ε. παραπλανώντας
εκ προθέσεως εκατομμύρια
καταναλωτών σε ολόκληρο τον
κόσμο!
Όπως ήταν λογικό, οι Έλληνες
παραγωγοί αυθεντικής Φέτας
πέρασαν στην αντεπίθεση
και με μια νέα προσπάθεια
που διήρκησε μερικά χρόνια,
πέτυχαν να επιβάλλουν εκ
νέου, με πειστικά επιχειρήματα,
την Ελληνική Φέτα σαν
Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης με αποκλειστική
χώρα παραγωγής την Ελλάδα
(Απόφαση 314/14.6.2002
Συμβουλίου Επιτρόπων
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
Δανοί, Γερμανοί και πολλοί
άλλοι που είχαν θησαυρίσει
παραπλανώντας εκατομμύρια
Ευρωπαίων (και όχι μόνο)
καταναλωτών, πουλώντας
άσπρο τυρί σαν «Ελληνική

Με την καλοκαρδία και την αφέλεια..
Γιατί το μόνο έγκλημα που έκανα ήταν ότι
σε αγάπησα και ήλπιζα να με αγαπάς το
ίδιο!
Ότι σου άπλωσα το χέρι άδολα και συ το
άφησες ξερό κρύο και άδειο.
Ιδού η τιμωρία μου, ιδού και η ελπίς μου!

Φέτα», προσέφυγαν αμέσως
κατά της απόφασης του
Συμβουλίου των Ευρωπαίων
Επιτρόπων, αλλά και η προσφυγή αυτή απορρίφτηκε τρία
χρόνια αργότερα με την υπ΄
αριθμ 92/2005 απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Επόμενη περιπέτεια για
την Ελληνική Φέτα υπήρξε
η απόπειρα του Βέλγου
Ευρωπαίου Επιτρόπου Κάρελ
Ντε Χουκτ, να «αξιοποιήσει» τις
διαπραγματεύσεις για συμφωνία
ζώνης ελευθέρων συναλλαγών
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Καναδά, με στόχο
την ουσιαστική αχρήστευση της
Ευρωπαϊκής προστασίας
της Ελληνικής Φέτας.
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ζώνη
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ
ΕΕ-Καναδά, η Καναδική
αντιπροσωπεία αιφνιδίως,
υπό την καθοδήγηση του
(πανίσχυρου) παγκόσμιου
λόμπι γαλακτοβιομηχανίας,
έθεσε επίμονα θέμα προστασίας
«Καναδικής Φέτας» (!) αλλά και
άλλων κλεμμένων Ευρωπαϊκών
ονομασιών τυριών. Ο στόχος
ήταν κάποιες Ευρωπαϊκές
«παραχωρήσεις» οι οποίες
στην πραγματικότητα θα
εξουδετέρωναν «κατ΄ εξαίρεση»
το Ευρωπαϊκό «τείχος»
παγκόσμιας προστασίας της
Ελληνικής Φέτας.
Η απόπειρα ευτυχώς απέτυχε
καθώς η συνολική οικονομική
και εμπορική συμφωνία
ΕΕ-Καναδά (CETA) έχει
άρχισε να τίθεται σε ισχύ
από τις 21 Σεπτεμβρίου 2017
και οδεύει πλέον προς την
πλήρη εφαρμογή της, χωρίς
ύποπτες «παραχωρήσεις» σε
κατοχυρωμένα, ευρωπαϊκά
προϊόντα.

Παρ΄όλα αυτά, η Δανία συνέχισε
να τροφοδοτεί την παγκόσμια
αγορά με κάλπικη φέτα – έξω
από τις χώρες-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ελλάδα υποστηριζόμενη από
την Κύπρο, κίνησε
τις διαδικασίες προσφυγής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κατά της Δανίας με το σκεπτικό
ότι η χώρα, σύμφωνα με
τον Κανονισμό 1152/2012,
όφειλε να λάβει μέτρα για
την ματαίωση η την διακοπή
χρήσεως της ονομασίας «φέτα»
για τυρί το οποίο παράγεται στη
Δανία και εξάγεται σε τρίτες
χώρες. Η ανενόχλητη αυτή
δραστηριότητα παραπλάνησης
του καταναλωτικού κοινού
σε πολλές χώρες του κόσμου,
αποτελούσε καθαρή παραβίαση
των υποχρεώσεων της Δανίας,
όπως προβλέπονται από τον
Κανονισμό 1152/2012.
Η Δανία, στην νομική μάχη που
ακολούθησε, έκανε το σφάλμα
να ισχυριστεί ότι ο κανονισμός
1151/2012 έχει εφαρμογή μόνο
στα προϊόντα που πωλούνται
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και δεν καλύπτει τις εξαγωγές
προς τρίτες χώρες.
Με τον τρόπο αυτό ομολόγησε
ότι δεν έπραξε το παραμικρό
απέναντι σε παραγωγούς
της Δανίας προκειμένου να τους
εμποδίσει να χρησιμοποιούν
την λέξη «Φέτα» για εξαγωγές
σε τρίτες χώρες.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 14 Ιουλίου 2022
ανακοίνωσε την απόφαση του,
σύμφωνα με την οποία
«Η Δανία παρέβη
τις υποχρεώσεις της
παραλείποντας να λάβει μέτρα
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

THE NEW YORK TIMES

New York Times: Στα άδυτα του Αζοφστάλ – Οι 80
ημέρες της πολιορκίας
Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης φέρνουν στο φως – μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες
– όσα έλαβαν χώρα κατά την 80ήμερη πολιορκία της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη
από τις ρωσικές δυνάμεις. Πώς ήταν η κατάσταση για εκείνους που πολέμησαν αλλά και για
εκείνους που βρέθηκαν παγιδευμένοι... κάτω από τα πεδία των μαχών;

Φωτ: New York Times - Pavel
Klimov/Reuters
25.07.2022
Για 80 ημέρες, στις αχανείς
εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας
Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, η
ανελέητη επίθεση των Ρώσων
συνάντησε την ανυποχώρητη
αντίσταση των Ουκρανών.
Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης
φέρνουν στο φως – μέσα από
μαρτυρίες – όσα εκτυλίχθηκαν
κατά την 80ήμερη αυτή
πολιορκία, πάνω αλλά και κάτω
από το ουκρανικό έδαφος.
Πώς ήταν η κατάσταση για
εκείνους που πολέμησαν αλλά
και για εκείνους που βρέθηκαν
παγιδευμένοι… κάτω από τα
πεδία των μαχών;

Νωρίς το πρωί της 21ης
Μαρτίου, δύο ελικόπτερα
Mi-8 πέταξαν στα μόλις 20
πόδια πάνω από τις ρωσικές
δυνάμεις ξαφνιάζοντάς τες.
Εντός των ελικοπτέρων: Άνδρες
των Ουκρανικών Ειδικών
Δυνάμεων που μετέφεραν
κιβώτια με πυραύλους Stinger και Javelin, καθώς και ένα
δορυφορικό σύστημα σύνδεσης
στο διαδίκτυο. Κάτω από τα
Mi-8: οι Ρώσοι. Στο τέλος της
«διαδρομής»: οι Ουκρανοί
πολιορκημένοι του Αζοφστάλ.
Και στο φόντο: η πιο καυτή
ζώνη συγκρούσεων του πολέμου
στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με το σχέδιο, τα
Mi-8 έπρεπε να προσγειωθούν
στο υπό πολιορκία ουκρανικό
εργοστάσιο, να αφήσουν
τους πυραύλους, να πάρουν
τραυματισμένους Ουκρανούς
στρατιώτες και να πετάξουν
πίσω στην κεντρική Ουκρανία.
Στα μάτια των περισσοτέρων,
η μάχη για τον Αζοφστάλ
ήταν ήδη, πια, χαμένη. Τα
νέα οπλικά συστήματα θα
επέτρεπαν, ωστόσο, στους
εγκλωβισμένους Ουκρανούς
μαχητές να «ταλαιπωρήσουν»
τις ρωσικές δυνάμεις για λίγες
ακόμη εβδομάδες, αμβλύνοντας
έτσι την επίθεση που δέχονταν

τα ουκρανικά στρατεύματα σε
άλλα σημείο, στο νότιο και στο
ανατολικό μέτωπο.
«Ήταν τόσο σημαντικό για
τα παιδιά, που ήταν πλήρως
περικυκλωμένα, να ξέρουν ότι
δεν τους είχαμε εγκαταλείψει,
ότι θα πετάγαμε κοντά τους,
διακινδυνεύοντας τη ζωή μας
για να πάρουμε τους τραυματίες
τους και να τους φέρουμε
πυρομαχικά και φάρμακα»,
δηλώνει στους New York
Times εις εκ των Ουκρανών
που βρίσκονταν σε εκείνα τα
ελικόπτερα το πρωί της 21ης
Μαρτίου. «Το θέαμα ήταν
θλιβερό», συνεχίζει ο ίδιος,
ανακαλώντας στο νου την
εικόνα της κατεστραμμένης από
τους ρωσικούς βομβαρδισμούς
ουκρανικής χαλυβουργίας αλλά

και της Μαριούπολης που είχε
επίσης ισοπεδωθεί από τις
ρωσικές βόμβες.
Για το Κρεμλίνο, η
Μαριούπολη, το στρατηγικά
τοποθετημένο αυτό λιμάνι στη
θάλασσα της Αζοφικής, ήταν
έπαθλο.
Το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου,
όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην
Ουκρανία, ο χαλυβουργικός
κολοσσός, με τους πάνω από
11.000 εργαζόμενους, που
άκουσε στο όνομα Αζοφστάλ
(Azovstal) αποφάσισε να
κατεβάσει τους διακόπτες
σβήνοντας τις μηχανές, πράγμα
που θα συνέβαινε για πρώτη
φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Βαθιά κάτω από το εργοστάσιο,
υπήρχαν 36 καταφύγια:
κατάλοιπο του Ψυχρού
Πολέμου. Τα καταφύγια,
περίπου 20 πόδια (6 μέτρα)
κάτω από τη γη, είχαν αρκετό
φαγητό για να θρέψουν χιλιάδες
ανθρώπους για αρκετές
εβδομάδες.
Θεωρώντας ότι οι μάχες δεν
επρόκειτο να διαρκέσουν πολύ,
η διεύθυνση της επιχείρησης,
υπό τον Ενβέρ Τσκιτισβίλι, είδε
το εργοστάσιο ως καταφύγιο

και κάλεσε τους υπαλλήλους να
έρθουν εκεί με τις οικογένειές
τους.
Αυτό που δεν γνώριζε εκείνη
την στιγμή ο Ε. Τσκιτισβίλι ήταν
ότι ο στρατός της Ουκρανίας
έφτανε επίσης στο Azovstal. Για
τους Ουκρανούς στρατιώτες,
το εργοστάσιο ήταν ένα
φαινομενικά απόρθητο οχυρό,
περιτριγυρισμένο από νερό και
ψηλούς τοίχους.
«Ο στρατός δεν μας το
είπε ποτέ, και εμείς δεν
υποθέσαμε ότι θα αναπτυχθούν
στρατιωτικές δυνάμεις εκεί
μαζί μας. Κάναμε σχέδια μόνο
για τον άμαχο πληθυσμό,
αναζητώντας καταφύγιο από
την επίθεση. Δεν θεωρούσαμε
τους εαυτούς μας συμμετέχοντες
στον πόλεμο», δηλώνει
χαρακτηριστικά ο κ. Τσκιτισβίλι.
Για τις επόμενες 80 ημέρες
ωστόσο, το Azovstal θα γινόταν
το επίκεντρο του πολέμου,
το σημείο όπου η ρωσική
βαρβαρότητα θα συγκρουόταν
με την ουκρανική αντίσταση.
Αυτό που ξεκίνησε ως ατύχημα
– το γεγονός δηλαδή πως
χιλιάδες άμαχοι και περίπου
3.000 Ουκρανοί στρατιώτες
βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μαζί,
μέσα στο ίδιο βιομηχανικό
συγκρότημα – εξελίχθηκε σε
αιματηρή πολιορκία.
Η Μαριούπολη, ούσα υπό
ουκρανικό έλεγχο, αποτελούσε
εμπόδιο σε έναν από τους
βασικούς στόχους του Πούτιν:
τη δημιουργία μιας χερσαίας
γέφυρας που θα συνδέει την
υπό ρωσικό έλεγχο ανατολική
Ουκρανία με τη χερσόνησο της
Κριμαίας την οποία η Ρωσία
είχε προσαρτήσει μονομερώς
ήδη από το 2014.
Η Μαριούπολη και
το Αζοφστάλ θα εξυπηρετούσαν,
ωστόσο, και έναν άλλο στόχο
στα χέρια του Κρεμλίνου:
εκείνον της υπεράσπισης του
ρωσικού αφηγήματος περί
«αποναζιστικοποίησης» της
Ουκρανίας καθώς μεταξύ
των Ουκρανών μαχητών που
μάχονταν εκεί βρίσκονταν
και ομάδες εθνικιστών –
ακροδεξιών.
Στην Ουκρανία, η μάχη για το
Αζοφστάλ έχει ήδη αποκτήσει
διαστάσεις θρύλου, με τους
New York Times να την
χαρακτηρίζουν την ουκρανική
εκδοχή της μάχης του Άλαμο.
«Πολεμάμε ενάντια σε μια
ομάδα που είναι πολλές φορές
ισχυρότερη από εμάς και δεν
τους αφήνουμε να προχωρήσουν
στην ουκρανική επικράτεια»,
δήλωνε ένας από τους
εγκλωβισμένους Ουκρανούς
αξιωματικούς πίσω στα τέλη
Απριλίου, προσθέτοντας
ωστόσο ότι «την ίδια στιγμή, η
κατάσταση είναι δύσκολη».
Τελικά, το Αζόφσταλ κατέληξε
να γίνει παγίδα. Η παρουσία
αμάχων περιόριζε την ικανότητα
των στρατιωτών να αμυνθούν.
Και η παρουσία στρατιωτών
σήμαινε ότι οι πολίτες έπρεπε
να υπομείνουν μια σκληρή
πολιορκία, από ένα σημείο και
μετά χωρίς τρόφιμα και καθαρό
νερό.
Η Νατάλια Μπαμπέους,
εργαζόμενη στο εργοστάσιο
η ίδια πριν από τον πόλεμο

που εγκλωβίστηκε εκεί κατά
τη διάρκεια των συγκρούσεων
και κατέληξε να μαγειρεύει
εθελοντικά για τους άλλους
εγκλωβισμένους, είδε τις
αυτοσχέδιες κουζίνες της δύο
φορές να καταστρέφονται από
ρωσικά πυρά.
«Όταν άκουγες να πλησιάζει
αεροσκάφος, έπιανες το τηγάνι
σου και έτρεχες να κρυφτείς,
μετρώντας πόσες βόμβες έριξε.
Όταν πετάει εκεί πάνω από
το κεφάλι σου και τριγύρω
σημειώνονται εκρήξεις,
καταλαβαίνεις ότι η ζωή σου
απλά δεν έχει αξία», δηλώνει
η ίδια.

Γενιές και γενιές Μαριουπολιτών έχουν εργαστεί στο
συγκεκριμένο εργοστάσιο
από όταν εκείνο ξεκίνησε να
λειτουργεί το 1933 και έπειτα.
Το Azovstal βγήκε «ζωντανό»
μέσα από την κατάρρευση
της Σοβιετικής Ένωσης,
γνωρίζοντας μάλιστα
και περιόδους ακμής τις
περασμένες δεκαετίες. Μέταλλα
από τους κλιβάνους του
χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή προστατευτικών
εγκαταστάσεων στο πυρηνικό
εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, και
πιο πρόσφατα σε έργα όπως τα
Hudson Yards στη Νέα Υόρκη,
Shard στο Λονδίνο, αλλά και
στα κεντρικά γραφεία της Apple
στην Καλιφόρνια.
Έως και τις αρχές Μαρτίου,
αρκετές χιλιάδες ουκρανικά
στρατεύματα είχαν βγει
καταφύγιο μέσα στο Azovstal,
με τους στρατιώτες να
μοιράζονται πια τον ίδιο χώρο
με χιλιάδες πολίτες.
Συνολικά, από τις 21 Μαρτίου
και για τις επόμενες δύο
εβδομάδες, οι ουκρανικές
δυνάμεις κατάφεραν να
προσγειώσουν επτά φορές
ελικόπτερα εντός του Αζοφστάλ
και να σώσουν – απομακρύνουν
από εκεί 85 βαριά τραυματισμένους Ουκρανούς
στρατιώτες, κάποιοι από τους
οποίους είχαν «χάσει» πόδια και
χέρια.
Σημειωτέων πως κατά
τη διάρκεια αυτών των
επιχειρήσεων, υπήρξαν και
ουκρανικά ελικόπτερα που
επλήγησαν από ρωσικά πυρά και
κατέπεσαν.
Χάρη στο δορυφορικό σύστημα
σύνδεσης στο διαδίκτυο
Starlink που είχαν, ωστόσο,
καταφέρει να παραδώσουν
στους εγκλωβισμένους του
Αζόφσταλ τα Mi-8, η πολιορκία
της χαλυβουργίας θα γινόταν
online event.
Βίντεο από το εσωτερικό
του εργοστασίου άρχισαν να
εμφανίζονται σε κανάλια στο
Telegram. Στρατιώτες ήρθαν
ξαφνικά σε επαφή με τις
συζύγους τους. Αξιωματικοί
άρχισαν να επικοινωνούν με
δημοσιογράφους, στέλνοντάς
τους βίντεο. Ο κόσμος μπορούσε
τώρα να κοιτάξει μέσα στο
Azovstal, και αυτό που είδε ήταν
αποκαλυπτικό.
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Μέσα στο αυτοσχέδιο
νοσοκομείο στο Αζοφστάλ,
οι τραυματίες έμοιαζαν σαν
νεκροί. Στοιβαγμένοι σε ένα
σκοτεινό και γεμάτο σκόνη
καταφύγιο, οι περισσότεροι
ήταν ξαπλωμένοι στο
τσιμεντένιο πάτωμα. Ως και
τα τέλη Απριλίου, τα φάρμακα
είχαν εξαντληθεί σε τέτοιο
βαθμό που οι ιατροί έκαναν
ακρωτηριασμούς χωρίς επαρκή
αναισθησία. Τα τρόφιμα
είχαν επίσης εξαντληθεί σε
τέτοιο βαθμό που οι ενήλικες
περιορίζονταν σε ένα «γεύμα»
ημερησίως, με το «γεύμα» αυτό
να είναι το περιεχόμενο μιας
κονσέρβας
ανακατεμένο με
νερό.
Στις 26
Απριλίου,
ο γενικός
γραμματέας
των Ηνωμένων
Εθνών, Αντόνιο
Γκουτέρες,
πέταξε
στη Μόσχα
κομίζοντας
πρόταση ώστε να ανοίξει
ανθρωπιστικός διάδρομος για
την απομάκρυνση των αμάχων
από το Azovstal.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ
Πούτιν παρουσιάστηκε, από την
πλευρά του, να συμφωνεί «επί
της αρχής» με την πρόταση.
Στην πορεία, τις ημέρες που
ακολούθησαν, οι άμαχοι όντως
απομακρύνθηκαν με λεωφορεία.
Ακόμη και η διαδικασία
της εκκένωσης ήταν όμως
βασανιστική. Οι βομβαρδισμοί,
που είχαν προηγηθεί, ήταν τόσο
έντονοι που οι πολίτες αρχικά
δίσταζαν να βγουν από το
Azovstal.
Αλλά και στη συνέχεια, μετά την
απομάκρυνσή τους, κάποιοι από
τους αμάχους ανακρίθηκαν από
τις ρωσικές Αρχές που ήθελαν
να μάθουν όσο το δυνατόν
περισσότερα για τις ουκρανικές
δυνάμεις στο εργοστάσιο.
Για τους εγκλωβισμένους
Ουκρανούς στρατιώτες πίσω στο
Αζόφσταλ, όμως, δεν υπήρξε
ανάπαυλα. Τελικώς, έπειτα από
ανηλεείς βομβαρδισμούς και
με τον ρωσικό κλοιό γύρω τους
να σφίγγε, τους δόθηκε εντολή
να παραδοθούν ως αιχμάλωτοι
πολέμου.
Περίπου 2.500 Ουκρανοί
μαχητές μεταφέρθηκαν σε
στρατόπεδο στην ελεγχόμενη
από τη Ρωσία περιοχή του
Ντονέτσκ, ενώ οι αξιωματικοί
και τα ηγετικά στελέχη των
ουκρανικών δυνάμεων που
αιχμαλωτίστηκαν έχουν
μεταφερθεί σε φυλακή της
Μόσχας (Lefortovo), όπως
αναφέρεται.
Πίσω στα τέλη Ιουνίου, θα
ακολουθούσε, όμως, και μια
ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ
Ρώσων και Ουκρανών.
Συνολικά 144 Ουκρανοί, οι
περισσότεροι από αυτούς
μαχητές του Αζόφσταλ,
οδηγήθηκαν στις 29 Ιουνίου
με λεωφορεία πίσω στη
δυτική Ουκρανία. Χιλιάδες
άλλοι παραμένουν, ωστόσο,
αιχμάλωτοι πίσω στις υπό
ρωσικό έλεγχο περιοχές,
ενώ περισσότερες από 400
σοροί στρατιωτών έχουν
επιστραφεί πίσω στην Ουκρανία
προκειμένου να ενταφιαστούν
εκεί.
Πηγή: New York Times
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Είναι το κολύμπι ικανό να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη;
Κολύμπι στη θάλασσα μπορεί να αρχίσουν να συνταγογραφούν γιατροί ως αντίδοτο της
κατάθλιψης, προκειμένου να υποκαταστήσουν τα αγχολυτικά φάρμακα και τις δυσάρεστες
παρενέργειές τους

Τρόφιμα και ροφήματα που σας αφυδατώνουν
Αυτά είναι τα τρόφιμα και τα ροφήματα που σας αφυδατώνουν
χωρίς να το γνωρίζετε.

Ενώ το καλοκαίρι αυξάνουμε τα υγρά που καταναλώνουμε συχνά
χωρίς μεγάλη προσπάθεια, μιας και οι υψηλές θερμοκρασίες μας
ζεσταίνουν, πρόκειται για την περίοδο που αφυδατωνόμαστε
περισσότερο. Κι ενώ μπορείτε να πίνετε άφθονο νερό για να
«νικήσετε» την αφυδάτωση, μπορεί να καταναλώνετε κάποια
ροφήματα ή τρόφιμα που σας αφυδατώνουν χωρίς να το γνωρίζετε,
«σαμποτάροντας» την ενυδάτωσή σας.
Εξετάζεται αν η κολύμβηση στη φύση μπορεί να δρα θεραπευτικά. [SHUTTERSTOCK]

Ροφήματα και τροφές που αφυδατώνουν
Μερικές από τις πιο «ύπουλες» τροφές και ροφήματα,
περιλαμβάνουν:

27.07.2022
ΛΟΝΔΙΝΟ. Κολύμπι στη θάλασσα μπορεί να αρχίσουν να συνταγογραφούν γιατροί ως αντίδοτο
της κατάθλιψης, προκειμένου να υποκαταστήσουν τα αγχολυτικά φάρμακα και τις δυσάρεστες
παρενέργειές τους. Επιστήμονες των Πανεπιστημίων του Πόρτσμουθ και του Σάσεξ, σε συνεργασία
με το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας, αποφάσισαν να μελετήσουν την αποτελεσματικότητα της
«οικοθεραπείας» στην ασθένεια της κατάθλιψης. Η οικοθεραπεία (θεραπευτικές παρεμβάσεις στη φύση)
έχει ήδη αποδείξει τις ικανότητές της στη μεταβολή της διάθεσης.
Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι η εμβάπτιση σε κρύο νερό μειώνει τα επίπεδα άγχους και προάγει
την αίσθηση ευεξίας. Νέες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η τακτική κολύμβηση σε θάλασσα ή λίμνη
μπορεί να έχει οφέλη στην ψυχική υγεία.
Οι ερευνητές φιλοδοξούν να αποδείξουν πειραματικά τον ισχυρισμό τους θέτοντας τη θεωρία τους
σε κλινική δοκιμή, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η κολύμβηση σε ανοικτό χώρο μπορεί να είναι πιο
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης απ’ ό,τι τα φαρμακευτικά σκευάσματα.
«Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Βρετανίας, θα προσφέρει τις
πρώτες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της κολύμβησης ως εναλλακτικής στα φάρμακα και
στην ψυχανάλυση, σε ανθρώπους που πάσχουν από κατάθλιψη», ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου του
Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ.
Σύμφωνα με νέες μελέτες, η τακτική κολύμβηση σε θάλασσα ή λίμνη επί 30 ή 60 λεπτά μπορεί να
αποβεί ωφέλιμη για την ψυχική υγεία.
Η συντάκτης της μελέτης, δρ Χέδερ Μάσι, από τη Σχολή Αθλητικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του
Πόρτσμουθ, λέει: «Στη νέα αυτή μελέτη εξετάζουμε την κολύμβηση στη φύση (λίμνη ή θάλασσα)
ως μέρος κοινωνικού προγράμματος στήριξης για άτομα που αναζητούν ψυχική στήριξη χωρίς
φαρμακευτική αγωγή». Η κλινική δοκιμή πραγματοποιείται σε στιγμή μεγάλης όξυνσης των ψυχικών
νόσων και των κρίσεων άγχους από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, εξαιτίας, εν μέρει, της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Η έρευνα έδειξε ότι κάθε «συνεδρία» κολύμβησης πρέπει να διαρκεί 30 ή 60 λεπτά, ανάλογα με
τη φυσική κατάσταση και τις ανάγκες του ασθενούς. Το κρύο νερό μπορεί επίσης να βοηθήσει,
λειτουργώντας καταπραϋντικά στον ψυχισμό.
Οχι στην αυτενέργεια
Παρότι η μέθοδος της κολύμβησης αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά όσους επιθυμούν να περιορίσουν
τη λήψη φαρμάκων, ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ψυχικά νοσήματα απαιτούν παρακολούθηση από
ειδικούς της ψυχικής υγείας, οι οποίοι καλούνται να πείσουν τους ασθενείς να λαμβάνουν την ακριβή
θεραπεία που τους έχει συσταθεί και να μην αυτενεργούν σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πάθησής
τους.Οι εναλλακτικές θεραπείες είναι καλοδεχούμενες, εφόσον συνοδεύονται από την αγωγή που έχει
συστήσει ειδικευμένος θεράπων ιατρός.
Πηγή:Kathimerini.gr

Κανονικά αναψυκτικά
Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί, τα αναψυκτικά είναι υγρές
βόμβες ζάχαρης και η επίδραση της πρόσθετης ζάχαρης στα επίπεδα
ενυδάτωσης είναι κάθε άλλο παρά… γλυκιά. «Όταν καταναλώνετε
πολύ ζάχαρη, η συγκέντρωση σακχάρου στο αίμα αυξάνεται»,
εξηγούν οι ειδικοί. «Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μπορεί να
οδηγήσουν σε αφυδάτωση».
Μια καλή εναλλακτική είναι το ανθρακούχο νερό. «Μπορείτε να
νιώσετε την ίδια αίσθηση δροσιάς και να προσθέσετε λίγο χυμό
λεμονιού για περισσότερη ένταση».
Τσίχλα χωρίς ζάχαρη
«Η τσίχλα χωρίς ζάχαρη περιέχει σορβιτόλη, μια αλκοόλη ζάχαρης
που μιμείται τη γεύση της ζάχαρης χωρίς να αυξάνει το σάκχαρο στο
αίμα σας. Αν και είναι ωφέλιμο από αυτή την άποψη, η κατανάλωση
υπερβολικής ποσότητας σορβιτόλης -περισσότερα από 50
γραμμάρια την ημέρα- μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις,
όπως η διάρροια» εξηγούν οι ειδικοί.
Δεδομένου ότι η διάρροια συμβάλλει στην απώλεια νερού στο
σώμα, μπορεί να αυξήσει τα προβλήματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο
αφυδάτωσης.
Ενεργειακά ροφήματα
Τα ενεργειακά ποτά είναι τα επόμενα στη λίστα. «Η υπερβολική
κατανάλωση ενεργειακών ποτών που περιέχουν καφεΐνη μπορεί να
προκαλέσει τις πιο συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα» αναφέρουν
οι ειδικοί. Φυσικά, το ίδιο ισχύει για τον καφέ και άλλα ροφήματα
με καφεΐνη, για αυτό μας υπενθυμίζουν να μην υπερβαίνουμε το
συνιστώμενο ανώτατο όριο των 400 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης την
ημέρα.
Με απλά λόγια, τα ροφήματα πλούσια σε καφεΐνη είναι από τα πιο
αφυδατωτικά καθώς θεωρούνται διουρητικά.
Δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
Όσο κι αν χρειαζόμαστε πρωτεΐνη στη διατροφή μας, αποδεικνύεται
ότι η περίσσεια της μπορεί να συμβάλει στην αφυδάτωση.
«Η κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων πρωτεΐνης μπορεί να
δικαιολογήσει αυξημένη πρόσληψη υγρών για την πρόληψη της
αφυδάτωσης» λένε οι ειδικοί.
Σημειώνουν ότι οι ανάγκες σε πρωτεΐνη διαφέρουν από άτομο
σε άτομο και βασίζονται στην ηλικία, το φύλο και το επίπεδο
δραστηριότητας. «Αν επιλέξετε να αυξήσετε την πρόσληψη
πρωτεΐνης, απλώς συνδυάστε την με κάποια ενυδατικά προϊόντα
όπως μαρούλι, αγγούρι, καρπούζι και/ή ντομάτες», λένε.
Πίκλες
Ενώ οι πίκλες ταιριάζουν απίστευτα δίπλα ή μέσα σε σάντουιτς,
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, το οποίο μπορεί να σας
αφυδατώσει. Για να διατηρήσετε υπό έλεγχο την πρόσληψη αλατιού
από τα τουρσιά, «επιλέξτε γλυκά τουρσιά ή τουρσιά με 50 έως 70
χιλιοστόγραμμα νατρίου ανά μερίδα αντί για τουρσί».
«Επιπλέον, συνδυάστε τα τουρσιά με ένα ποτήρι νερό ή ένα
γκασπάτσο για να παραμείνετε ενυδατωμένοι» καταλήγουν
οι ειδικοί.
Πηγή:tovhma.gr

Ανδρέα Πετρουλάκη

ΦΕΤΑ / FETA: Η λέξη – χρυσάφι παραμένει
Ελληνική!
(Συνέχεια από σελίδα 18)
ώστε να θέσει τέρμα στη χρήση
της ονομασίας «φέτα» για τυριά
τα οποία προορίζονται για
εξαγωγή προς τρίτες χώρες».
Η απόφαση τεκμηριώνεται με
αναλυτική αποδόμηση των
«επιχειρημάτων» των Δανών
παραγωγών, με τεράστιας
σημασίας επισήμανση πως «Το
όλο πλαίσιο του κανονισμού
1151/2012, προστατεύει τις
Προστατευόμενες Ονομασίες
Προέλευσης (ΠΟΠ) και τις
Προστατευόμενες Γεωγραφικές

Ενδείξεις (ΠΓΕ) ως δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας».
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου ρίχνει ουσιαστικά
αυλαία στις περιπέτειες
τριών περίπου δεκαετιών της
Ελληνικής Φέτας. Ανοίγει τον
δρόμο για ευρύτατη, εμπορική
αξιοποίηση της λέξης – χρυσάφι
ΦΕΤΑ / FETA σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή και την παγκόσμια
αγορά, προς όφελος των
παραγωγών και της Ελληνικής
εθνικής οικονομίας.

Απομένει βέβαια η δραστήρια
κινητοποίηση των ανά τον
κόσμο Ελλήνων εμπορικών
ακολούθων, οι οποίοι
οφείλουν να ερευνούν την
αγορά της χώρας στην
οποία είναι διαπιστευμένοι,
να επισημαίνουν πιθανή
κυκλοφορία κάλπικης φέτας και
να κινούν νομικές διαδικασίες
για την προστασία της
Ελληνικής Φέτας.
Μένει να δούμε την
αποτελεσματικότητα της
«πρακτικής εφαρμογής» των
Κοινοτικών αποφάσεων όχι
μόνο σε Ευρωπαϊκό αλλά και
παγκόσμιο επίπεδο…

ΠΕΝΘΗ
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ΚΟΥΤΣΟΜΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Ula)
1940-2022

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 16 Ιουνίου 2022 η
Παναγιώτα Κουτσομίτη, ήταν αγαπητή σύζυγος,
μητέρα και γιαγιά.
Ήταν καλή νοικοκυρά και αγαπούσε τον κήπο.
Η κηδεία έγινε μόνο από μέλη της οικογένειας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Από το γραφείο τύπου της παράταξης
ΡΟΔΟΣ Αξιών εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ροδος 01/08/2022
ανύπαρκτοι ποδηλατόδρομοι,
μη προσβάσιμα πεζοδρόμια,
σβησμένες διαγραμμίσεις
στους δρόμους, τριτοκοσμικές
διαβάσεις πεζών, ανυπαρξία
κυκλικών κόμβων και σωστής
διεθνούς σήμανσης στους
δρόμους του νησιού και άλλα
πολλά…
Η παράταξη Ρόδος Αξιών
δικαιώνεται για μια ακόμη
Επειδή τα ΜΜΕ αρέσκονται
φορά διότι από την αρχή της
στο να παρουσιάζουν τις
αυτοδιοικητικής περιόδου
ανούσιες κοκορομαχίες
προτείνει την δημιουργία
μεταξύ δημοτικής αρχής και
ανεξάρτητου φορέα, (Νομικό
αξιωματικής αντιπολίτευσης
πρόσωπο; Αντιδημαρχία;)
χωρίς την δημοσιοποίηση των
με τεχνική και οικονομική
θέσεων των άλλων παρατάξεων
υπηρεσία όπου μετά από
του δημοτικού συμβουλίου,
προγραμματική σύμβαση με
είμαστε υποχρεωμένοι προς
την Περιφέρεια να έχει την
ενημέρωση των Δημοτών μας να αποκλειστική αρμοδιότητα και
αναφερθούμε στην τοποθέτηση
ευθύνη για το κυκλοφοριακό
του επικεφαλής της παράταξης
ολοκλήρου του νησιού.
μας Κου Δημήτρη Κρητικού
στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Νοσοκομείο
28/7/22.
Δυστυχώς και σε αυτό το μείζον
Ο Κος Κρητικός για μια ακόμη
ζήτημα που αφορά όχι μόνον
φορά με σοβαρότητα και
τη Ρόδο αλλά και τα γύρω
υπευθυνότητα έθεσε θέματα
νησιά, όλοι οι αρμόδιοι φορείς
τα οποία ταλανίζουν τον τόπο
σιωπούν!
εδώ και χρόνια και δυστυχώς
όχι μόνον παραμένουν στάσιμα
Όταν ο Πρόεδρος του
αλλά τουναντίον επιδεινώνονται. Δημοτικού Συμβουλίου και
διευθυντής της ορθοπεδικής
Αφού συνεχάρη τα παιδιά τα
κλινικής του νοσοκομείου μας,
οποία πέτυχαν στα πανεπιστήμια καταγγέλλει δημόσια ότι το
της χώρας αλλά και αυτά τα
νοσοκομείο έχει σοβαρότατες
οποία δεν πέτυχαν για την
ελλείψεις σε αναλώσιμα και
προσπάθεια τους, τονίζοντας ότι άλλα υλικά, ότι το χειρουργείο
δεν χάθηκε τίποτα, η ζωή είναι
άκουσον άκουσον έχει 23
μπροστά τους και η επιτυχία
°C θερμοκρασία, δεν έχει
δεν θα αργήσει , αναφέρθηκε
δηλαδή κλιματισμό ενώ θα
στο μεγάλο πρόβλημα του
έπρεπε να χειρουργούν με
κυκλοφοριακού.
προδιαγραφές περί των 17
Από την αρχή του έτους 15
βαθμών μάξιμουμ, όταν
άτομα έχασαν τη ζωή τους
καταγγέλλει ο διευθυντής της
στην άσφαλτο ενώ πάνω από
μονάδος εντατικής θεραπείας
350 άτομα μεταφέρθηκαν στο
ότι δεν υπάρχει κλιματισμός
νοσοκομείο ως τραυματίες από
και ότι κάνει έρανο για αγορά
τροχαία ατυχήματα.
κλιματιστικού, όταν ο σύλλογος
Δεδομένα πραγματικά
των εργαζομένων καταγγέλλει
ανατριχιαστικά που
επίσης υποστελέχωση ιατρών
προβληματίζουν και ανησυχούν
και νοσηλευτών και όταν το
την κοινωνία, αλλά από
υπουργείο εδώ και τέσσερις
την άλλη όσον αφορά τις
μήνες αφήνει ακέφαλο το
κυκλοφοριακές υποδομές σε
νοσοκομείο μετά την παραίτηση
επίπεδο δήμου βρισκόμαστε
του διοικητή, θεωρούμε ότι
στον μεσαίωνα εδώ και
αυτά αποτελούν εγκληματική
δεκαετίες.
ενέργεια και θα έπρεπε να
παρέμβει η δικαιοσύνη
Έλλειψη αστυνόμευσης και
αυτεπάγγελτα, αλλά και
αδυναμία των αρμοδίων
η αντίδραση των τοπικών
οργάνων για εφαρμογή του
φορέων πολιτικών και μη να
ΚΟΚ, απουσία δημοτικής
είναι δυναμική και συνεχής.
αστυνομίας (από τους
λίγους δήμους στην Ελλάδα
Όσον αφορά δε τις
χωρίς δημοτική αστυνομία,
παραθαλάσσιες κατασκευές,
με μεγάλη ευθύνη και της
ο επικεφαλής της παράταξης
προηγούμενης αλλά και της
ζήτησε διευκρινίσεις από
νυν δημοτικής αρχής), απουσία
τον κύριο Καρίκη ο οποίος
χώρων στάθμευσης, καμία
σαν αναπληρωτής Δημάρχου
μέριμνα για πεζοδρόμηση
εκφράζει την Δημοτική Αρχή,
του κέντρου της Ρόδου αλλά
για τις δηλώσεις του σχετικά
και των μεγάλων χωριών,
με τις άδειες στην περιοχή της

Ψαροπούλας, ότι δηλαδή
η Κτηματική Υπηρεσία του
Δημοσίου δίνει τις άδειες
ερήμην του Δήμου.
Ο Κος Κρητικός ανέφερε ότι
οι καταγγελίες αυτές είναι
πολύ σοβαρές, ότι ο νόμος λέει
εντελώς το αντίθετο,
( Οι Δήμοι στη χωρική τους
αρμοδιότητα, θα πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει τόσο τις
απευθείας μισθώσεις έκτασης
αιγιαλού και παραλίας, όσο
και τις μισθώσεις μέσω
δημοπρασιών έως την
29/07/2022. Από 01/08/2022
έως 31/08/2022 οι μισθώσεις
παραχώρησης απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας θα
διενεργούνται αποκλειστικά
από τις αρμόδιες Κτηματικές
Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν
να αποστείλουν όλες τις
εκκρεμείς αιτήσεις, για τις
οποίες δεν έχει συνταχθεί
σύμβαση παραχώρησης μέχρι
29/07/2022 από αυτούς, στις
αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές
Υπηρεσίες έως τις 05/08/2022.
(περίπτ. α’ άρθρο 17 ΚΥΑ
47458 ΕΞ 2020/15.05.2020
(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος
Β’), όπως αντικαταστάθηκε
από την ΚΥΑ 49552 ΕΞ
2022/12.04.2022 (ΦΕΚ
1952/19.04.2022 τεύχος Β‘) και
πρότεινε να κληθεί σε επόμενο
συμβούλιο ο Διευθυντής της
ΚΥΔ προς ενημέρωση του
σώματος.
Η παράταξη ΡΟΔΟΣ Αξιών
από την αρχή της θητείας της
πιστή στις θέσεις και τΙς αξίες
τΙς οποίες πρεσβεύει, τιμώντας
και σεβόμενη την λαϊκή
ετυμηγορία, προσπαθεί με όλες
της τις δυνάμεις να συμβάλει
στην βελτίωση της ποιότητας
ζωής τόσο των Δημοτών όσον
και των επισκεπτών μας.
Με σωστή και εποικοδομητική
αντιπολίτευση αλλά και
συναίνεση και συνεργασία εκεί
όπου όπου είναι αναγκαίο.
Δηλώνει δε παρούσα,
υπερκομματική και
ανεξάρτητη, προσπαθώντας
και προτρέποντας την αλλαγή
φιλοσοφίας ως προς την
διακυβέρνηση του Δήμου,
με στόχο το μοντέρνο
ψηφιακό και οικολογικό
μέλλον εν αντιθέσει με το
οπισθοδρομικό και ξεπερασμένο
κομματικοποιημένο παρελθόν.
Γραφείο τύπου της παράταξης
ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ

Πωλούνται δυο κενοτάφια σε τιμή ευκαιρίας
στο Valley View Funeral Home & Cemetery Surrey, B.C.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνειστε στο 604-474-3801
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται 1 κενοτάφιο στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ

$7,00.00

Είναι μια τιμή ευκαιρίας
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο τηλέφωνο 604-439-7012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜOUNT PLEASANT FUNERAL HOME

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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Vancouver Greek Summerfest was back.
(CONT. FROM PAGE 1)

freshly wrapped souvlaki. Many
volunteer stories span generations.
For example, Evanthia Alexandra
is the granddaughter of the “chopchop” queen Arta Pardalis who volunteered from morning until night
for the first 26 years of this event.
Now it is the younger generation
who is hoping to fill the shoes of
their elders. The festival would not
be what it is without the generosity
and willingness of the volunteers.
Each year there is a raffle. This
year’s prizes ranged from an electric bike, a trip to Las Vegas for 2,

and a trip to Greece for 2. This year’s raffle winners were:
Janice P, Angela M, and Prabha R.
The festival would also like to acknowledge the support from its sponsors. The 2022 Greek Summerfest
was supported by Omega Travel, KPIS Immigration specialist, Global BC, Canadian Order of Ahepa,
City of Vancouver, Kolonaki Group, St. John Ambulance, and Mt. Pleasant Dignity Memorial.
Live a day the Greek Way!
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