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Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν
στην στήριξη της Ουκρανίας και
την παράλληλη πίεση στην Ρωσία

Statement by the Prime Minister on Canada Day
July 1, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Canada Day:
O Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, Καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, Πρωθυπουργός της Βρετανίας
Μπόρις Τζόνσον, Πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, Πρωθυπουργός Ιάπωνας Φούμιο Κισίντα,
Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel
συγκεντρώνονται για μια ομαδική φωτογραφία την πρώτη ημέρα της τριήμερης συνόδου κορυφής της G7 στο
Schloss Elmau, κοντά στο Garmisch-Partenkirchen, Γερμανία, 26 Ιουνίου 2022. EPA/Thomas Lohnes / POOL

26/06/2022
Οι ηγέτες της G7 δεν είχαν
τον χρόνο να απολαύσουν
το ειδυλλιακό τοπίο που
είναι το φόντο της συνόδου
κορυφής στην Βαυαρία,
αλλά κατάφεραν να
εκφράσουν αποφασιστικά
την υποστήριξή τους προς
την Ουκρανία απέναντι
στην Ρωσία, η οποία είναι
στόχος νέων κυρώσεων.
Μία οικογενειακή φωτογραφία
με φόντο τις βουνοκορφές να
υψώνονται σε έναν λαμπρό
ουρανό, λίγα βήματα δίπλα
στα κρυστάλλινα νερά ενός
ποταμού: η συνάντηση
των ηγετών του κλαμπ των
ανεπτυγμένων βιομηχανικά
χωρών, της Ομάδας των 7
(Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία,
Καναδάς, Ιταλία, Ιαπωνία,
Ηνωμένο Βασίλειο) πρόσφερε
αρκετές βουκολικές εικόνες.
Αλλά οι επτά ηγέτες
προσηλώθηκαν χωρίς
καθυστερήσεις στις
προτεραιότητες αυτής της
συνόδου κορυφής, οι εργασίες
της οποίας θα διαρκέσουν μέχρι
την Τρίτη, σε μία συγκυρία
πολλαπλών κρίσεων: ο πόλεμος
στην Ουκρανία, οι απειλές
κατά της επισιτιστικής και
της ενεργειακής ασφάλειας,
ο επείγων χαρακτήρας της
αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής.

Θέλοντας να στείλει ένα ισχυρό
μήνυμα υποστήριξης προς
την Ουκρανία, ο πρόεδρος
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο
πρωθυπουργός της Βρετανίας
Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσαν
εμπάργκο στις εισαγωγές
ρωσικού χρυσού πριν ακόμη
η απόφαση επικυρωθεί από
το σύνολο της G7.
Η απαγόρευση αυτή αφορά
τον χρυσό που έχει εξορυχθεί
πρόσφατα στην Ρωσία και όχι
τον χρυσό που έχει ήδη πωληθεί.
«Θα πλήξει απευθείας τους
ρώσους ολιγάρχες και
την καρδιά της πολεμικής μηχανής του Πούτιν», διαβεβαίωσε
ο Μπόρις Τζόνσον.
Κίνδυνος κούρασης
του δυτικού στρατοπέδου
Οι Δυτικοί έχουν επιβάλει
ήδη πολλές δέσμες κυρώσεων
κατά της Ρωσίας. Αλλά η κυβέρνηση της Ουκρανίας ζητεί
περισσότερες, έπειτα από τα
ρωσικά πυραυλικά πλήγματα
κατά του Κιέβου σήμερα
το πρωί, μία πράξη βαρβαρότητας, όπως κατήγγειλε ο Τζο
Μπάιντεν.
Απέναντι στον κίνδυνο
«κούρασης» του δυτικού
στρατοπέδου, στον οποίο
αναφέρθηκε ο Μπόρις Τζόνσον,

ο αμερικανός πρόεδρος
απηύθυνε νέα έκκληση για
ενότητα στην G7 και στο ΝΑΤΟ
απέναντι στην Μόσχα.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήλπιζε
ότι «με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο, το ΝΑΤΟ και η G7 θα
διαιρεθούν. Αλλά αυτό δεν
έγινε και δεν θα γίνει», δήλωσε
ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Οικοδεσπότης της συνόδου
κορυφής, ο καγκελάριος της
Γερμανίας Ολαφ Σολτς επαίνεσε
την ενότητα των συμμάχων,
την οποία «δεν περίμενε
ο Πούτιν». Οι κάμερες
συνέλαβαν τους ηγέτες της G7
να λοιδορούν κατά την διάρκεια
άτυπης συνομιλίας τον πρόεδρο
της Ρωσίας και την γνωστή
πόζα του με γυμνό τον κορμό σε
φωτογραφία του 2009.
Την ώρα που οι ρωσικές
δυνάμεις προωθούνται
στο Ντονμπάς, ο πρόεδρος
της Ουκρανίας Βολοντίμιρ
Ζελένσκι θα παρέμβει αύριο
στις εργασίες της συνόδου μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Είναι μία κρίσιμη στιγμή για
την εξέλιξη του πολέμου,
τόνισαν ο Μπόρις Τζόνσον
και ο πρόεδρος της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

“Today, we celebrate the country we love, and
the people we share it with. Canada is home to
over 38 million people: Canadians who live in
cities and towns – big and small; people who
are indigenous to this land; and those who’ve
been here for weeks, months, years, or for generations.
“Canada is strong because of our diversity. No
matter what our faith is, where we were born,
what colour our skin is, what language we
speak, or who we love – we are all equal members of this great country.
“Today, we celebrate the place we all call home.
I know for some, our country’s historic wrongs
can make that difficult. But while we can’t
change history, we can put in the work to build
a better future; one that reflects our values of
hope, resilience, kindness, respect, and generosity.
“Generation after generation, Canadians have
shown that we can deliver on those values. We
did it when we adopted our charter in 1982, we
did it when we took care of each other during
the pandemic, and we do it every day when we
welcome refugees with open arms.
“Today is an opportunity for us all to recommit
ourselves to those values – values that the Maple Leaf represents. Because our flag is more
than a symbol, it’s also a promise. A promise of
opportunity. A promise of safety for those fleeing violence and war. And a promise of a better
life.
“As we come together today, let’s think about
what this country means to us – and tomorrow,
let’s challenge ourselves to find new ways to
live up to the great promise of Canada. From my
family to yours, happy Canada Day!”
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Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στην στήριξη
της Ουκρανίας και την παράλληλη πίεση
στην Ρωσία

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(Συνέχεια από σελίδα 1)
με εκπρόσωπο της βρετανικής
κυβέρνησης.
Θεωρούν ότι «η ανατροπή
της πορείας της σύρραξης είναι
δυνατή», σύμφωνα με
την Ντάουνινγκ Στριτ.
Οχι λύση μέσω
διαπραγματεύσεων «τώρα»
Ο βρετανός πρωθυπουργός
προειδοποίησε τον πρόεδρο
της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν
να μην επιχειρηθεί η εξεύρεση
λύσης μέσω διαπραγματεύσεων
«τώρα» στην Ουκρανία,
η οποία θα ενέχει τον κίνδυνο
παράτασης της «παγκόσμιας
αστάθειας», ανακοίνωσε
η Ντάουνινγκ Στριτ.
Κατά την διάρκεια συνάντησής
τους στο περιθώριο
της συνόδου κορυφής της G7
στο Σλος Ελμάου της Βαυαρίας,
οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν
ότι η στιγμή είναι κρίσιμη
για την εξέλιξη του πολέμου
και ότι υπάρχει η δυνατότητα
ανατροπή της πορείας της
σύρραξης», δήλωσε εκπρόσωπος
της βρετανικής κυβέρνησης
διευκρινίζοντας ότι συμφώνησαν
να ενισχύσουν την στρατιωτική
τους βοήθεια προς το Κίεβο.
«Ο πρωθυπουργός τόνισε
ότι οποιαδήποτε απόπειρα
διευθέτησης της σύρραξης τώρα
δεν θα είχε άλλο αποτέλεσμα
από την πρόκληση μόνιμης
αστάθειας, ενώ θα έδινε
στον Πούτιν το δικαίωμα
να χειραγωγεί κυρίαρχα
κράτη και τις διεθνείς αγορές
στο διηνεκές», δήλωσε ο
εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ
Στριτ.

οικονομικές αναταράξεις.

κλιματική κρίση.

Ο Τζο Μπάιντεν θέλει να
δείξει στους συμμάχους της
Ουάσινγκτον ότι η αντίσταση
στην Ρωσία και η αντιμετώπιση της Κίνας είναι δύο
παραπληρωματικοί, και όχι
αντίθετοι, στόχοι.

Οι παράγοντες της εκστρατείας
για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής περιμένουν
από την πλευρά τους από την G7
συγκεκριμένα βήματα, ανάμεσά
τους τον σχεδιασμό της πλήρους
κατάργησης των ορυκτών
καυσίμων.

Η G7 επιδιώκει να εναντιωθεί
στην Κίνα και στους «Νέους
Δρόμους του Μεταξιού»
επενδύοντας στις υποδομές των
αναπτυσσόμενων χωρών της
Αφρικής , της Ασίας και της
Λατινικής Αμερικής.
Με πρωτοβουλία της
Ουάσινγκτον, οι ηγέτες της
G7 ανακοίνωσαν ότι θέλουν
να ενεργοποιήσουν το ποσόν
των 600 δισεκατομμυρίων
δολαρίων μέχρι το 2027 στο
πλαίσιο του προγράμματος της
Σύμπραξης για τις Παγκόσμιες
Υποδομές για να απαντήσουν
στα προγράμματα έργων που
χρηματοδοτεί το Πεκίνο.
Οι ηγέτες της Ινδονησίας, την
Ινδίας, της Νότιας Αφρικής
και της Αργεντινής έχουν
προσκληθεί στην ετήσια
σύνοδο κορυφής στο πλαίσιο
της προσπάθειας των Δυτικών
να διευρύνουν το μέτωπο
των ενωμένων δημοκρατιών
απέναντι στην απειλή ενός
μπλοκ που θα συγκροτούν
η Ρωσία και η Κίνα.
Οι αναδυόμενες οικονομίες είναι
επίσης ιδιαίτερα εκτεθειμένες
στον κίνδυνο έλλειψης ειδών
διατροφής, στην εκτόξευση
του κόστους της ενέργειας που
επιδεινώνεται από τον πόλεμο
στην Ουκρανία και στην

Διμερείς συνομιλίες
στο περιθώριο
Με μία δυνατή χειραψία και
μερικά θερμά λόγια, ο Εμανουέλ
Μακρόν και ο Μπόρις Τζόνσον
εξέφρασαν την βούλησή
τους για αναθέρμανση της
ατμόσφαιρας, αφήνοντας πίσω
πολλούς μήνες μεταξύ τους
έντασης ανάμεσα στις κρίσεις
των αυστραλιανών υποβρυχίων
και των επακόλουθων του
Brexit.
Οι δύο ηγέτες βρίσκονται
αντιμέτωποι με περιπεπλεγμένες
πολιτικές καταστάσεις στις
χώρες τους, με τον πρόεδρο
της Γαλλίας να έχει χάσει
την απόλυτη πλειοψηφία
στην Εθνοσυνέλευση και τον
Μπόρις Τζόνσον να είναι
αποδυναμωμένος από σειρά
σκανδάλων.
Ο γερμανός καγκελάριος από
την πλευρά του ποντάρει στην
G7 για να αποκαταστήσει
την δημοτικότητά του που
έχει πληγεί από την επαμφοτερίζουσα στάση του
απέναντι στο Κίεβο.
Με πληροφορίες AFP
Σλος Ελμάου, Γερμανία, hellasjournal.com
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Father Alex Karloutsos to receive US Presidential Medal of Freedom

Leters to editor

01.07.2022

Dear Editor,
Last year, we counted ourselves lucky. Although we lost nights of
sleep and had to use wet towels to cool ourselves day and night,
in our not air-conditioned home, we are here and alive and did
not suffer any long-term consequences. However the extreme
heat affected the data centre we rely on for work and that kept my
team and I working around the clock to contain the damage. My
oldest child suffered heat stroke and needed to go to the hospital. News of people losing loved ones and losing an entire town
brought home how serious this is and how unprepared we are as
a society for the changes that are coming.
There is no priority higher that preparing for climate adaptation
and to mitigate whatever we can for future generations. I hope
you’ll consider covering the anniversary of the heat dome with
the urgency it deserves.
Sally Felkai
sallyfelkai@gmail.com
V5C 1R9

Father Alex Karloutsos, who retired as vicar general of the Greek Orthodox Archdiocese of America last year, is to receive the Presidential Medal of Freedom, the highest
civilian award in the US, President Joe Biden announced on Friday.
The Presidential Medal of Freedom is presented to individuals who have made exemplary contributions to the prosperity, values, or security of the United States, world peace,
or other significant societal, public or private endeavors, the White House says.
In 2021, Father Karloutsos stood down as vicar general of the Greek Orthodox Archdiocese of America. In his 50 years’ service as a priest, he provided counsel to several US
presidents and was named by Ecumenical Patriarch Vartholomaios as a protopresbyter
of the Ecumenical Patriarchate.
The cleric was one of 17 recipients named by President Biden on Friday.
“These seventeen Americans demonstrate the power of possibilities and embody the soul
of the nation – hard work, perseverance, and faith. They have overcome significant obstacles to achieve impressive accomplishments in the arts and sciences, dedicated their
lives to advocating for the most vulnerable among us, and acted with bravery to drive
change in their communities – and across the world – while blazing trails for generations to come,” Biden said.
The awards will be presented at the White House on July 7, 2022.
Kathimerini.gr

Greece proceeds with purchase of 20 Lockheed F-35 fighter jets
30.06.2022 Greece has sent an
official request to the United
States for the purchase of 20
Lockheed Martin-made F-35
fighter jets, the country’s prime
minister said on Thursday.
NATO member Greece spends
more than 2% of its gross
domestic product on defence
spending. It has beefed up its
military purchases in recent
years as tensions with its neighbour, historic rival and NATO
ally Turkey, have resurfaced.
Prime Minister Kyriakos
Mitsotakis said Greece is also
examining the purchase of a
second group of the jets.
“Our intention is to acquire an F-35 squadron with a possible option for a second one. Sending a
Letter of Request (LoR) which has happened in the past few days is part of this process,” Mitsotakis told reporters after a NATO summit.
Sending a request is the first step in a multi-stage process, Mitsotakis said, adding that the government expected deliveries of the jets would begin in 2027-2028.
“It is a long process and I am saying this because it means we have the fiscal space allowing us to
make such a purchase,” the conservative premier, who faces elections in 2023, said.
Greece and Turkey have been at odds for decades over a series of issues ranging from overflights
in the Aegean and the extent of their continental shelves and maritime boundaries to energy resources and ethnically-split Cyprus.
Mitsotakis first referred to the purchase of F-35 jets during a visit in May to the United States.
Athens ordered 24 Dassault-made Rafale jets last year for 2.5 billion euros ($2.60 billion) and
three navy frigates with an option for a fourth one from France for about 3 billion euros.
According to state ERT TV, the defence ministry also wants to proceed with the upgrade of 38
F-16 fighter jets.
On Wednesday, the United States supported the potential sale of US F-16 fighter jets to Turkey, a
day after Ankara lifted a veto of NATO membership for Finland and Sweden, saying that strong
Turkish defence capabilities would reinforce NATO’s defences.
[Reuters]

Statement by the Prime
Minister on World Refugee Day
June 20, 2022 Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement
on World Refugee Day:
“Today, on World Refugee Day, we recognize people from around the
world who are forced to leave their homes and communities in search of a
better life. We honour their courage and bravery, and here in Canada, we
reaffirm our commitment to keeping our borders and hearts open to those
fleeing violence and persecution.
“This year’s theme is ‘Whoever. Wherever. Whenever. Everyone has
the right to seek safety’. Canada has a proud and longstanding tradition
of welcoming people seeking safety, no matter who they are or where
they come from. Last year, Canada was the top country in the world to
resettle refugees, helping them establish roots and start a new life here.
Since 1980, Canada has welcomed one million refugees, and Budget
2022 proposes major investments to continue welcoming and supporting
newcomers.
“In response to global conflicts, Canada will continue to step up to provide
safe haven for people fleeing for their safety. Canada has one of the largest
commitments in the world to resettle Afghan refugees and we have welcomed over 16,000 Afghans since August 2021. In response to Russia’s
illegal invasion of Ukraine, we have welcomed over 43,200 Ukrainian
nationals in Canada. The government continues to work closely with
provinces and territories, settlement organizations, and NGOs across the
country to support Ukrainians and their family members before, during,
and after their arrival in Canada. We organized three federal charter
flights, which brought more than 950 Ukrainians and their family members to Canada in recent months, and we are also working closely with key
partners in Ukraine’s neighbouring countries to assist those who have been
forced to flee their homes.
“Today, I invite all Canadians to reflect on the values that make our country a top destination for those in search of a better life: peace, freedom,
equality, and above all, hope for a better future. We will continue to show
the world what it means to be Canadian by continuing to provide those
in need with a safe place to call home. Refugees are integral to the fabric
of our communities across the country; they start businesses, volunteer
to help those who need it, and contribute fully to our local economies.
Canada is better for it.”

Prime Minister announces new task force to improve government services for Canadians
June 25, 2022 Ottawa, Ontario
Canadians deserve high-quality and efficient government services that are
accessible, timely, and make their lives easier. The delays in immigration
application and passport processing are unacceptable and the Government
of Canada is urgently working to resolve them as soon as possible.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the creation of a new
task force to improve government services, with a focus on reducing wait
times for Canadians. The task force, a Committee of Cabinet ministers, will
review service delivery, identify gaps and areas for improvement, and make
recommendations to ensure Canadians from coast to coast to coast receive
the highest quality of service.
As we recover from the pandemic and increasingly adjust to a fast-moving
world where more Canadians are once again relying on government services, they have experienced delays in delivery that are far from acceptable.
The task force will drive action to improve the processing of passports
and immigration applications by identifying priority areas for action and
outlining short- and longer-term solutions, with a focus on reducing wait
times, clearing out backlogs, and improving the overall quality of services
provided to Canadians. As labour shortages continue to lead to air travel
delays around the world, the task force will also monitor the situation at
Canadian airports.
The Government of Canada is working hard to improve the delivery of
services that Canadians rely on every day.
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Broadway Plan approved by Council
30-year plan integrates housing, jobs and amenities with subway
City of Vancouver
June 22, 2022
Neighbourhoods along Broadway have a new roadmap
for the future after Vancouver City Council approved the
Broadway Plan tonight, providing a 30-year framework
that will integrate new housing, job space and amenities
with the Broadway Subway.
“The Broadway Plan is an important opportunity for our
city to leverage the significant investments in the Broadway Subway that improves transit access to the rest of
the city and the region,” said Theresa O’Donnell, General
Manger of Planning, Urban Design and Sustainability.
“It’s a plan that will work to meet the needs of today’s residents and generations in the future by adding much-needed housing for all incomes, especially renters. This plan
will create more job space near transit to support our
growing economy and will make it easier to live, work, and
get around in lively, diverse neighbourhoods.”
The Broadway Plan helps Vancouver address some of our
biggest challenges – the housing crisis, economic growth
and the climate emergency. The Plan will shift more new
development to rentals, including secured and non-market rental homes, and will add housing with easy access to
transit, jobs, and amenities. With an emphasis on walkable, complete neighbourhoods, the Plan supports Vancouver’s Climate Emergency Action Plan target of ensuring
90 per cent of people can live within an easy walk or roll of
their daily needs by 2030.
Over the next 30 years, key goals of the Broadway Plan
include:
1.
Adding up to 30,000 additional homes for all income levels. Approximately 46% of these new homes will
be market rental; 12% will be social housing; 7% will be
below-market rentals, and 34% will be market strata.
2.
The City’s strongest renter protections ever to help
tenants stay in their neighbourhoods at affordable rents,
including the right of first refusal for existing tenants to return to redeveloped buildings with new homes that are an
appropriate size for their household, and at their current
rent or a 20% discount on city-wide average market rents,
whichever is less.
3.
Strengthening Central Broadway’s role as an employment centre with new space for up to 42,000 jobs.
4.
Supporting reconciliation through housing, heritage, public realm and sustainable water management
initiatives.
5.
Preserving and enhancing the shopping village areas on West 4th Avenue, South Granville and Main Street.
6.
Transforming Broadway into a Great Street, which
provides improved walking and rolling routes and enjoyable public spaces, including a commitment to build a AAA
(all ages and abilities) safe active transportation lane along
Broadway to increase safety and livability.
7.
Providing over $1 billion of public benefits in
Mount Pleasant, Fairview and Kitsilano over the first 10
years of the plan:
1.

Delivering $96 million for new or enhanced parks

2.

Securing 400 new or renewed childcare spaces

3.
Renewing and expanding the Firehall Library and
Mount Pleasant Neighbourhood House
4.
Preserving and renewing arts, cultural and music
spaces
8.
Creating Vancouver’s first area-wide blue green
system with a network of connected park-like streets that
manage water and protect the ecosystem.
9.
Continuing to protect public mountain views in key
locations throughout the area.
Learn more about the plan at: shapeyourcity.ca/broadway-plan.

Open letter to NATO Secretary-General
existence of any alliance is
solidarity among its members. But here we have a
NATO member, Turkey:
•
Formally and publicly claiming territories of
another member, Greece.
Namely, 152 islands, islets
[INTIME NEWS]
and rock outcroppings in the
20.06.2022
Eastern Aegean sea.
•
Performing daily
overflights
of warplanes over
Honorable Secretary General
these
territories.
of NATO,
•
Having deployed
against
these
islands the
Recently, you have been maklargest
amphibious
fleet in
ing statements about the crisis
the
Mediterranean
and
at the
in Greek-Turkish relations.
same
time
demanding
their
These statements appear to
disarmament.
keep an equal distance beWhen you, Mr. Secretween the two countries.
tary-General, call on Greece
to engage in dialogue with
In reality, however, they are
formally unacceptable, essen- Turkey to resolve their differences, you are essentially
tially favoring the aggressor
to the detriment of the victim, asking Greece to make its
and are ultimately detrimental territorial integrity the subject
of negotiations with Turto the Alliance.
key. And you ask this while
The NATO Secretary-General representing an Alliance that
was set up and still exists for
is an employee of the govthis very reason, namely the
ernments that appoint him
protection of the territorial
and pay his salary from the
money of their taxpayers. He integrity of its members.
does not formulate policy –
This is not equidistancing.
this is the work of the memThis is encouraging the agber governments – and does
not express positions without gressor against the victim.
their approval. And obviously
the Greek government has not And this, in the end, does not
lead to the strengthening of
approved these statements.
the Alliance’s cohesion but,
rather, to its dissolution.
The obvious reason for the

If, Mr. Secretary-General, you do not possess the
authority to intervene to
remedy this unprecedented
and unacceptable situation
within the Alliance, I think
the best thing to do is to
remain silent until your
term ends.
Sincerely,
Petros G. Molyviatis
Greek citizen
————————Petros G. Molyviatis, a retired career diplomat, was,
successively, diplomatic
adviser and director of the
cabinet of Prime Minister
Constantine Karamanlis
(1974-80), Secretary-General of the Greek Presidency (1980-85 and 1990-95),
Member of Parliament
(1996-2004) and Foreign
Minister from 2004-6 and
in two caretaker governments in 2012 and 2015.
He is President of the
Constantine G. Karamanlis
Foundation.
Πηγή:Kathimerini.gr
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9. Ξεφουρνίζουμε και
αφήνουμε για 20-30 λεπτά
να σταθεί το φαγητό προτού
σερβίρουμε.
Πηγή:gastronomos.gr
Μουσακάς με αρνίσιο κιμά και πλούσια
μπεσαμέλ με γιαούρτι

Κολοκυθοκεφτέδες φουρνιστοί

Μουσακάς με αρνίσιο κιμά και πλούσια μπεσαμέλ με
γιαούρτι, ιδανική συνταγή για το Κυριακάτικο τραπέζι.

Σε αυτή τη συνταγή τα
κολοκυθάκια και τα κρεμμύδια,
κομμένα σε μικρά κυβάκια και
ψιλά καρέ αντίστοιχα, ψήνονται
πρώτα στο φούρνο.

Αστέριος Κουστούδης
Φωτογραφία: Μανώλης
Καραμανώλης
Υλικά
Μερίδες: για 1 ταψί 32 εκ.
Για τον κιμά
•
750 γρ. κιμάς από αρνί ή μοσχάρι (σπάλα)
•
1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
•
2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
•
1/4 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος
•
150 ml κόκκινο, ξηρό κρασί
•
1 κουτ. γλυκού ντοματοπελτές, αραιωμένος σε 300
ml νερό
•
5 μέτριες ώριμες ντομάτες, τριμμένες
•
1 ξυλάκι κανέλας
•
2-3 κόκκοι μπαχάρι

•

2 φύλλα δάφνης

•
60 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Για τα λαχανικά στο ταψί
• 4 μεγάλες μελιτζάνες
τσακώνικες, σε μακριές φέτες
πάχους 1 εκ.
• 3 κολοκυθάκια, σε φέτες
πάχους 0,5 εκ.
• 3 μέτριες πατάτες, σε φέτες
πάχους 0,5 εκ.
• άφθονο λάδι για το
τηγάνισμα
Για την μπεσαμέλ
• 100 γρ. βούτυρο αγελάδας
• 140 γρ. αλεύρι
• 750 ml φρέσκο γάλα, πλήρες,
ζεστό
• 1 αυγό + 2 κρόκοι αυγών
• 100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
• λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο
• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
Για το ταψί
• ελάχιστο ελαιόλαδο
• 100 γρ. κεφαλοτύρι,
τριμμένο
• 1/4 μάτσο μαϊντανός,
ψιλοκομμένος
• 30 γρ. βούτυρο αγελαδινό,
λιωμένο
Διαδικασία
Για τον κιμά
1. Σε φαρδιά κατσαρόλα
ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε
δυνατή φωτιά και σοτάρουμε
τον κιμά με το σκόρδο για 3-4
λεπτά, μέχρι να γίνει σπυρωτός
και να αλλάξει χρώμα.
2. Ρίχνουμε το υπόλοιπο λάδι
και τα κρεμμύδια και σοτάρουμε
για άλλα 4-5 λεπτά.
3. Σβήνουμε με το κρασί,
ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά
να εξατμιστεί το αλκοόλ και
προσθέτουμε τον αραιωμένο
πελτέ, τις ντομάτες, τα
μπαχαρικά, τη δάφνη, αλάτι και
πιπέρι.
4. Ανακατεύουμε,
χαμηλώνουμε τη φωτιά και
σιγομαγειρεύουμε για 25 λεπτά
με σκεπασμένη κατσαρόλα.
5. Αποσύρουμε και αφαιρούμε
την κανέλα, τις δάφνες και τα
μπαχάρια.
6. Προσθέτουμε τον μαϊντανό
και ανακατεύουμε.
Για τα λαχανικά
1. Αλατίζουμε τις μελιτζάνες
και τις αφήνουμε λίγα λεπτά να
βγάλουν τα υγρά τους, ενόσω
ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα
λαχανικά.
2. Ζεσταίνουμε άφθονο
λάδι σε μεγάλο τηγάνι και
τηγανίζουμε σε δόσεις τις φέτες
πατάτας σε σχετικά μέτρια
φωτιά (ιδεωδώς στους 140°C),

μέχρι να μαλακώσουν, όχι να
ροδίσουν.
3. Τις στραγγίζουμε σε χαρτί
κουζίνας.
4. Δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά
και τηγανίζουμε τα κολοκυθάκια
μέχρι να ροδίσουν απαλά.
5. Ξεπλένουμε τις φέτες
μελιτζάνας, τις σκουπίζουμε
καλά και τις τηγανίζουμε και
αυτές μέχρι να πάρουν ωραίο,
ρόδινο χρώμα.
6. Αφήνουμε όλα τα λαχανικά
να στραγγίξουν από τα λάδια
τους.
Για την μπεσαμέλ
1. Σε βαθιά κατσαρόλα
λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια
φωτιά, ρίχνουμε πασπαλιστά
το αλεύρι και ανακατεύουμε
συνεχώς με το σύρμα για 2-3
λεπτά, μέχρι να πάρει απαλό
ξανθό χρώμα.
2. Ρίχνουμε το ζεστό γάλα
και συνεχίζουμε το ανακάτεμα
με το σύρμα, έντονα, μέχρι να
λιώσουν τυχόν σβόλοι και να
γίνει το μείγμα λείο.
3. Χαμηλώνουμε τη φωτιά
και μαγειρεύουμε για 6-7 λεπτά,
ανακατεύοντας συχνά για να
μην πιάσει η μπεσαμέλ στον
πάτο της κατσαρόλας.
4. Αποσύρουμε και μετά
από 1 λεπτό ρίχνουμε το αυγό,
τους κρόκους, το τυρί, αλάτι,
πιπέρι και μοσχοκάρυδο και
ανακατεύουμε ασταμάτητα
και γρήγορα, μέχρι να
ενσωματωθούν τα υλικά και να
μην ψηθούν τα αυγά.
5. Αφήνου με για 2-3 λεπτά να
κρυώσει ελαφρώς, ρίχνουμε το
γιαούρτι και ανακατεύουμε.
Για τον μουσακά
1. Προθερμαίνουμε τον
φούρνο στους 180°C.
2. Αλείφουμε ένα βαθύ ταψί με
λίγο ελαιόλαδο και στρώνουμε
τις πατάτες κολλητά, ώστε να μη
μείνουν κενά.
3. Πασπαλίζουμε με
λίγο κεφαλοτύρι και λίγο
ψιλοκομμένο μαϊντανό.
4. Σκεπάζουμε με τα
κολοκυθάκια, πασπαλίζουμε
με λίγο τυρί και μαϊντανό και
στρώνουμε τις μισές φέτες
μελιτζάνας.
5. Καλύπτουμε με τον
κιμά, πασπαλίζουμε με λίγο
ακόμη τυρί και μαϊντανό και
σκεπάζουμε με τις υπόλοιπες
μελιτζάνες.
6. Τέλος, στρώνουμε
ομοιόμορφα την μπεσαμέλ και
πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο
τριμμένο τυρί.
7. Ραντίζουμε με το λιωμένο
βούτυρο.
8. Ψήνουμε τον μουσακά για
περίπου 40-50 λεπτά, μέχρι να
ροδίσει η μπεσαμέλ.

Ντίνα
Νικολάου
Φωτογραφία:
Γιώργος
Δρακόπουλος
Υλικά
Τεμάχια: 20
• 1 κιλό
κολοκυθάκια, κομμένα σε μικρούς
κύβους
• 1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε
καρεδάκια
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού φύλλα
δυόσμου, ψιλοκομμένα
• 40 ml ελαιόλαδο + λίγο
ελαιόλαδο για το ταψί + ελαιόλαδο
για το τηγάνισμα
• 1 κουτ. σούπας πάπρικα, σε
νιφάδες
• 1 κουτ. σούπας ρίγανη ξερή,
τριμμένη
• 150 γρ. αλεύρι που φουσκώνει
μόνο του
• 2 αυγά, χωριστά οι κρόκοι από τα
ασπράδια
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού κασέρι, κατά
προτίμηση Σοχού, τριμμένο
• αλάτι, πιπέρι
• ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
Διαδικασία
1. Για να φτιάξουμε τους
ιδιαίτερους κολοκυθοκεφτέδες,
αρχικά, προθερμαίνουμε τον
φούρνο στους 180° C.
2. Βάζουμε σε ένα μπολ τα
κυβάκια από τα κολοκυθάκια και τα
κρεμμύδια.
3. Προσθέτουμε τα 40 ml λάδι,
αλατοπίπερο, πάπρικα και τη
ρίγανη και ανακατεύουμε ώστε να
αναμειχθούν καλά τα υλικά.
4. Λαδώνουμε τη λαμαρίνα του
φούρνου ή ένα μεγάλο ταψί και τα
απλώνουμε σε μονή στρώση.
5. Ψήνουμε για 30 λεπτά.
6. Τότε τα βγάζουμε από τον
φούρνο και τα βάζουμε σε
σουρωτήρι που έχουμε στερεώσει
πάνω σε ένα μεγάλο μπολ, ώστε
να στάξει μέσα σε αυτό το λάδι και
τα υγρά που έχουν βγάλει τα υλικά
κατά το ψήσιμο.
7. Σε ένα άλλο, μεγάλο μπολ
κοσκινίζουμε το αλεύρι, κάνουμε
μια λακκουβίτσα στο κέντρο και
προσθέτουμε τους κρόκους των
αυγών ελαφρώς χτυπημένους και
7 - 8 κουτ. σούπας από τα υγρά που
έχουν στραγγίξει από τα υλικά. Αν
τα υλικά δεν έχουν αφήσει υγρά,
τότε προσθέτουμε στο μείγμα 7 - 8
κουτ. σούπας γάλα.
8. Αλατοπιπερώνουμε και
ανακατεύουμε ώστε να σχηματιστεί
ένας πηχτός χυλός. Αν είναι πολύ
υδαρής, προσθέτουμε λίγο αλεύρι.
9. Βάζουμε στο χυλό τα
κολοκυθάκια, το κρεμμύδι και το
δυόσμο.
10. Χτυπάμε τα ασπράδια με ένα

πιρούνι, ίσα να ασπρίσουν σαν
χαλαρή μαρέγκα, την οποία
ενσωματώνουμε με απαλές
κινήσεις στο μείγμα, ώστε να
αφρατέψει.
11. Βάζουμε σε ένα μεγάλο
τηγάνι με βαρύ πάτο 2 δάχτυλα
ελαιόλαδο και το βάζουμε να
ζεσταθεί σε μέτρια προς δυνατή
φωτιά.
12. Όταν το λάδι κάψει,
παίρνουμε ποσότητες από το
χυλό με ένα κουτάλι της σούπας
και με ένα δεύτερο κουτάλι
τις «σπρώχνουμε» ώστε να
γλιστρήσουν στο καυτό λάδι.
13. Τους τηγανίζουμε και
από τις δύο πλευρές μέχρι να
ροδίσουν ομοιόμορφα, για
περίπου 2 λεπτά από κάθε
πλευρά.
14. Tους βγάζουμε από το
τηγάνι με τρυπητή κουτάλα και
τους αφήνουμε να στραγγίξουν
πάνω σε χαρτί κουζίνας.
15. Σερβίρουμε τους
κολοκυθοκεφτέδες ζεστούς ή
χλιαρούς και συνοδεύουμε με
ντοματοσαλάτα με κάππαρη και
καππαρόφυλλα.
Πηγή:gastronomos.gr

Κοτόπουλο στον φούρνο γεμιστό με bucatini
Έχετε δοκιμάσει κοτόπουλο στον φούρνο γεμιστό με χοντρό μακαρόνι
και σάλτσα; Ε, είναι εξαίσιο!
Χριστόφορος Πέσκιας
Φωτογραφία: Θεοδόσης ΓεωργιάδηςFood styling: Σταυρούλα Φούτσα
Υλικά
Μερίδες: 4-6
•
1 μεγάλο κοτόπουλο, περίπου 1.500 γρ., (ζητάμε από τον
κρεοπώλη μας να το ξεκοκαλίσει, αλλά να το αφήσει ολόκληρο και με την
πέτσα)
•
150 γρ. πανσέτα νωπή (όχι το αλλαντικό), σε μικρά κυβάκια
•
200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
•
150 ml ξηρό, λευκό κρασί
•
150 ml ζωμός κότας ή νερό
•
150 γρ. αρακάς κατεψυγμένος, βρασμένος για 5 λεπτά σε
αλατισμένο νερό
•
120 γρ. μπουκατίνι (σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία:
είναι μακριά, χοντρά ζυμαρικά με μικρή τρύπα στη μέση) ή άλλα ζυμαρικά
με τρύπα
•
1 κουτ. σούπας μαϊντανός, ψιλοκομμένος
•
1 κουτ. σούπας σχοινόπρασο (ή φρέσκο κρεμμυδάκι),
ψιλοκομμένο
•
20 φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα
•
50 γρ. πεκορίνο, τριμμένο
•
150 γρ. μοτσαρέλα βουβαλίσια, φρέσκια, σε μικρά κομμάτια
•
400 γρ. συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας
•
120 γρ. πανσέτα καπνιστή ή μπέικον, σε λεπτές φέτες
•
30 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
1.
Για να φτιάξουμε κοτόπουλο
στον φούρνο γεμιστό με bucatini,
ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι
το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε
τη νωπή πανσέτα για 7-8 λεπτά ή μέχρι να
γίνει και να αποκτήσει τραγανή κρούστα.
2.
Προσθέτουμε το κρεμμύδι και
σοτάρουμε για άλλα 2 λεπτά.
3.
Σβήνουμε με το κρασί και
ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά ή μέχρι να
εξατμιστεί το αλκοόλ.
4.
Προσθέτουμε τον ζωμό και τη
σάλτσα ντομάτας και βράζουμε για 10
λεπτά.
5.
Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει.
6.
Παράλληλα, βράζουμε σε αλατισμένο νερό τα ζυμαρικά, για τον
μισό χρόνο από όσο λέει η συσκευασία. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε
να κρυώσουν.
7.
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη σάλτσα, τον αρακά, τα ζυμαρικά,
τα μυρωδικά, τα τυριά και αλατοπίπερο.
8.
Γεμίζουμε το κοτόπουλο με το μείγμα και κλείνουμε με σπάγκο
κουζίνας ή με οδοντογλυφίδες τα ανοίγματα. «Ντύνουμε» το κοτόπουλο με
τις φέτες πανσέτας ή μπέικον.
9.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου
30-40 λεπτά, μέχρι να γίνει το κοτόπουλο και να ροδίσει.
10.
Κόβουμε το κοτόπουλο σε φέτες με κοφτερό μαχαίρι. Δεν πειράζει
αν βγουν ακανόνιστες ή αν χυθεί η γέμιση. Περιχύνουμε το κοτόπουλο με
τα υγρά του ταψιού.
11.
Συνοδεύουμε, το κοτόπουλο στον φούρνο γεμιστό με bucatini, με
σαλάτα.
Πηγή:gastronomos.gr

Ψαρονέφρι με κόκκινο γλυκό κρασί (βίντεο)
Το χοιρινό φιλέτο λέγεται και ψαρονέφρι και μαγειρεύεται εύκολα και
γρήγορα. Η γλυκιά Μαυροδάφνη, δίνει άρωμα και γεύση καθώς και μια
δεμένη ιδιότυπη σάλτσα.
Νένα Ισμυρνόγλου

Φωτογραφία + Βίντεο: Digital MindsFood styling: Olivia-Artemis-WebbΒοηθός Food
Stylist: Ματίνα ΠετρούτσαΒοηθός Props Stylist : Μαρία Γιαννουράκοu

Υλικά
Μερίδες: 4

•
3 ψαρονέφρια, βάρους περίπου 250 γρ. το
καθένα, κομμένα σε φέτες πάχους περίπου 1½ εκ.
•
1/2 κουτ. γλυκού κοφτή μπαχάρι, σε σκόνη
•
1/2 κουτ. γλυκού κόλιανδρος, σε σκόνη
•
2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
•
2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
•
40 ml ελαιόλαδο
•
200 ml Μαυροδάφνη
•
40 ml βαλσαμικό ξίδι
•
3 κουτ. σούπας ψιλοκομμένα φύλλα δυόσμου
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
1.
Για τη συνταγή με το ψαρονέφρι με κόκκινο γλυκό κρασί, αρχικά
κόβουμε το ψαρονέφρι σε φέτες πάχους περίπου 1½ εκ.
2.
Αλατοπιπερώνουμε τα κομμάτια του κρέατος και τα βάζουμε σε
ένα μπολ και στο ψυγείο, μέχρι να τα μαγειρέψουμε.
3.
Σε μια ρηχή και φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε
δυνατή φωτιά και σοτάρουμε σε δύο δόσεις τα κομμάτια του κρέατος, μέχρι
να ροδίσουν ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές. (Δεν σοτάρουμε όλη την
ποσότητα μεμιάς, γιατί τότε το κρέας θα βράσει μέσα στα υγρά του αντί να
σοταριστεί σωστά και να ροδίσει).
4.
Βγάζουμε τα κομμάτια του κρέατος σε μια πιατέλα και ρίχνουμε
στο σκεύος τα κρεμμύδια.
5.
Ανακατεύουμε για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να μαραθούν κάπως και
να γλυκάνουν.
6.
Προσθέτουμε το σκόρδο, το μπαχάρι, τον κόλιανδρο και
συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1/2 λεπτό μέχρι να σκορπίσουν το άρωμά
τους.
7.
Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κομμάτια του κρέατος και
σβήνουμε με την Μαυροδάφνη και το βαλσαμικό. Αφήνουμε 2 – 3 λεπτά
να εξατμιστεί το αλκοόλ, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και μαγειρεύουμε για
περίπου 7 – 8 λεπτά, μέχρι να γίνει το κρέας και
η σάλτσα να μειωθεί και να δέσει ελαφρώς.
8.
Πασπαλίζουμε με τον δυόσμο και σερβίρουμε
το ψαρονέφρι με κόκκινο γλυκό κρασί, με αφράτο ρύζι.
Πηγή:gastronomos.gr

Statement from Conservative Leader Candice Bergen on Canada Day
July 1, 2022

Erdogan’s hubris and accidents
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Ottawa, ON – The Hon. Candice Bergen, Leader of the Conservative Party of Canada and the Official
Opposition, released the following statement on Canada Day:
“Every day, I am inspired by Canada.
“Our country is known worldwide as a land of compassion, tolerance, and opportunity. We are recognized as a hospitable nation that invites people from all walks of life, and that works to uplift those who
are suffering.
“For many years, the Maple Leaf has served as a symbol of hope and light to the world. Ours is a
country of peace, freedom and democracy. Today, we honour the history of Canada and celebrate these
foundational values. We take pride in our heritage, and in the incredible natural wonders that serve as
symbols of Canada’s greatness.
“But most of all, I am constantly inspired by Canadians themselves. Canadians are kind, welcoming,
compassionate and generous. They are hard-working and resourceful. We meet the challenges facing
our country with determination and resilience.

(AP)

“Even when we disagree, Canadians know when to put aside our differences for the good of our country. We know that when we are united, Canada thrives.

12.06.2022

“Today, I encourage all Canadians to take time to reflect on the immense blessing it is to live in Canada.
I urge everyone to recommit to the defense of our values and our freedoms and to take joy in all that
Canada has to offer.
“Happy Canada Day!”

Alexis Papachelas

In difficult times, we refer to the advice of those who lived and handled
difficult situations with Turkey. Because, as the late Greek diplomat and
writer Vyron Theodoropoulos often said, “history should not teach you what
to do but what not to do.” We are on the verge of some kind of “incident,”
without anyone being able to predict what and when it will happen. Turkish
President Recep Tayyip Erdogan has too much invested to back down without losing face.
So previous experience has taught us what to do:

Prime Minister announces additional support for Ukraine and shared
priorities at G7 Summit in Germany
June 28, 2022
Elmau, Germany
The Prime Minister, Justin
Trudeau, today concluded his
participation at the G7 Summit in Elmau, Germany, where
he announced significant new
support for Ukraine. During
the summit, he met with
leaders of the world’s leading
democracies to further our
coordinated efforts to continue
supporting Ukraine, build a
cleaner future for everyone,
get COVID-19 vaccines to
those who need them, and
advance our shared values of
democracy, human rights, and
gender equality.
Building on the close collaboration of G7 partners in recent
months to support Ukraine,
Prime Minister Trudeau announced $151.7 million in new
humanitarian, development,
and peace and security support for Ukraine. This includes
$75 million in humanitarian
assistance to help get food,
emergency cash and vouchers, protection, shelter and
health services to Ukrainians.
It also includes $52 million for
agricultural solutions including grain storage units to help
improve food security, $15
million to support lifesaving
mine clearing efforts, and $9.7
million to support accountability for human rights
violations. The Prime Minister
also announced Canada will
provide a $200 million loan to
Ukraine through the International Monetary Fund to help
meet its urgent liquidity needs.
In addition, he announced $73
million in humanitarian assistance that Canada pledged on
April 9, 2022, has now been
allocated to address the crisis
in Ukraine and neighbouring
countries.
At the Summit, G7 leaders
committed to stand in unity to
support the government and

people of Ukraine in their fight
for a peaceful, prosperous,
and democratic future. This
includes continuing to impose
severe and direct economic
costs on President Putin’s
regime. The Prime Minister
announced new, targeted
sanctions against 34 additional
supporters of Putin’s war and
48 entities in the Russian and
Belarusian defence sectors.
Canada will also sanction
state-sponsored disinformation, ban the export of technologies that could improve
Russia and Belarus’s manufacturing capability, and ban the
import of certain gold goods
from Russia. G7 leaders issued
a joint statement in which they
reiterated their commitment
to support Ukraine as it seeks
to defend itself from Russian
aggression.
Russia’s invasion of Ukraine
has driven up the price of food
and fuel, which is increasing
the cost of living and creating
food insecurity for people
around the world, especially in
the Global South. Last week,
at the Commonwealth Heads
of Government Meeting in
Kigali, Rwanda, the Prime
Minister announced $250 million in emergency food assistance and discussed with other
Commonwealth leaders the
impacts of Russia’s military
aggression against Ukraine on
the world’s most vulnerable,
including rising food prices,
critical shortages, and fears of
famine. In Elmau, the Prime
Minister shared these perspectives with other G7 leaders,
who collectively committed an
additional $4.5 billion (USD)
to protect the most vulnerable
from hunger and malnutrition.
Leaders had the opportunity
to meet with Dr. Jutta Allmendinger, Chair of the 2022
Gender Equality Advisory
Council, to discuss challenges

related to gender equality,
including the disproportionate
impacts of the pandemic on
women and girls; increased
vulnerability of Ukrainian
women and girls to human
trafficking; and the use of sexual violence in conflict.
Throughout the Summit,
Prime Minister Trudeau
spoke with G7 leaders and
invited guests to reiterate
the need for ambitious and
coordinated action on climate
change. Together, G7 Leaders will work to establish an
open and cooperative Climate
Club to accelerate progress
toward the implementation of
the Paris Agreement, which
will complement Canada’s
climate leadership including
through the global pollution
pricing challenge. G7 leaders
also committed to narrow
the global investment gap for
sustainable infrastructure and
mobilize private investment,
and recognized Just Energy
Transition Partnerships as a
means to support transitions
to low carbon and climate
resilient societies. They also
committed to take immediate
action to secure energy supply
and stop the increases in
energy prices, without compromising on our climate and
biodiversity goals, including
the clean energy transition.
To continue the fight against
COVID-19, G7 leaders agreed
to accelerate access to vaccines, diagnostics, and therapeutics in developing countries
through the ACT-Accelerator.
Prime Minister Trudeau
highlighted that Canada has
already contributed $732
million in multilateral funding
for 2021-22 to meet its burden
share and committed over $2
billion to date, making it one
of the largest contributors. He
also underlined Canada’s international leadership beyond
funding, with the Government
of Canada playing an active
role in the governance of the
ACT-Accelerator and its COVAX Facility, across all levels.

– We should not be dragged into an escalation that is not planned and a
foregone conclusion. Avoiding escalation is a great art. One wrong move,
statement or decision can push into a spiral of endless actions and counteractions. We are supposed to have learned our lesson after the 1996 Imia crisis.
Nothing can simply be left to chance.
– We should know exactly what our key partners and allies are thinking and
planning to do in the event of an incident. This is not easy either. But since
we have paid dearly many times for this lack of knowledge in the past, it is
absolutely crucial. We need straight talk, even if it displeases us. It is better
to know the truth and the limits of each ally’s reaction than to be unpleasantly surprised.
– All main “players” must speak the same language, be able to communicate
without quarreling or personal agendas – which is something we paid dearly
for in Imia. And of course we must put aside partisan and personal issues for
a while, because without a solid domestic political front one cannot go very
far.
– We must keep some elementary channels of communication open with the
other side. Erdogan is burning bridges and making it difficult. It requires
perseverance because without such channels it will be very difficult to ease
tensions.
All of the above may be unnecessary remarks and it may turn out that we
are going through another rhetorical and psychosomatic outburst of a very
cornered and arrogant leader. But Erdogan may face the consequences of
historic hubris, which could happen through his relationship with Greece.
So let’s be prepared, just in case. And let’s not underestimate the “accident”
that can blow everything up. It happens in the most organized countries
when everything is blurred by the fog of an escalating crisis. As former
foreign minister Petros Molyviatis often points out to us with his great
wisdom, “do not always seek to find something deep or complicated behind
a mistake. It may just be a mistake.” Eyes open, then.
kathimerini.gr

Statement by the Prime Minister on World Refugee Day
June 20, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on
World Refugee Day:
“Today, on World Refugee Day, we recognize people from around the world
who are forced to leave their homes and communities in search of a better
life. We honour their courage and bravery, and here in Canada, we reaffirm
our commitment to keeping our borders and hearts open to those fleeing
violence and persecution.
“This year’s theme is ‘Whoever. Wherever. Whenever. Everyone has the
right to seek safety’. Canada has a proud and longstanding tradition of
welcoming people seeking safety, no matter who they are or where they
come from. Last year, Canada was the top country in the world to resettle
refugees, helping them establish roots and start a new life here. Since 1980,
Canada has welcomed one million refugees, and Budget 2022 proposes
major investments to continue welcoming and supporting newcomers.
“In response to global conflicts, Canada will continue to step up to provide
safe haven for people fleeing for their safety. Canada has one of the largest
commitments in the world to resettle Afghan refugees and we have welcomed over 16,000 Afghans since August 2021. In response to Russia’s illegal invasion of Ukraine, we have welcomed over 43,200 Ukrainian nationals
in Canada. The government continues to work closely with provinces and
territories, settlement organizations, and NGOs across the country to support
Ukrainians and their family members before, during, and after their arrival
in Canada. We organized three federal charter flights, which brought more
than 950 Ukrainians and their family members to Canada in recent months,
and we are also working closely with key partners in Ukraine’s neighbouring
countries to assist those who have been forced to flee their homes.
“Today, I invite all Canadians to reflect on the values that make our country
a top destination for those in search of a better life: peace, freedom, equality,
and above all, hope for a better future. We will continue to show the world
what it means to be Canadian by continuing to provide those in need with a
safe place to call home. Refugees are integral to the fabric of our communities across the country; they start businesses, volunteer to help those who
need it, and contribute fully to our local economies. Canada is better for it.”
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Ολυμπιακός: Ηττήθηκε από την Αρμίνια Μπίλεφελντ σε φιλικό αγώνα
Ο Ολυμπιακός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους το Σάββατο.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-74:
Πρωταθλητές οι Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό και
κατέκτησε το πρωτάθλημα της Basket League

Φωτ: Intime
Φωτ: Intime

01.07.2022

17.06.2022

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 από την Αρμίνια Μπίλεφελντ σε φιλική αναμέτρηση στην Αυστρία.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 93-74 του Παναθηναϊκού και με
3-0 νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα της Basket League.
Αυτό είναι το 13ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες που
επιστρέφουν στην κορυφή μετά το 2016. Η ομάδα του
Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκληρώνει τη σεζόν με το νταμπλ
αφού πριν λίγους μήνες κατέκτησε το Κύπελλο στο Final Four
του Ηρακλείου.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για τους πρωταθλητές κατά τη διάρκειας του βασικού σταδίου της
προετοιμασίας τους. Η γερμανική ομάδα προηγήθηκε με 2-0 με τέρματα των Κλος στο 8ο λεπτό και
Ρζατκόβσκι στο 23′. Ο Τικίνιο στο 35′ μείωσε για την ομάδα του Πειραιά.
Ο Χακ, δύο λεπτά πριν το τέλος, διαμόρφωσε το 3-1 που ήταν και το τελικό σκορ. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο ο Έλληνας τερματοφύλακας της Αρμίνια, Στέφανος
Καπίνο.

Ο Ολυμπιακός είχε πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοφ με 25
πόντους.
Ο Νέντοβιτς με 23 πόντους ήταν ο ηγέτης του
Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το τελευταίο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους το Σάββατο με αντίπαλο
τη Σάλτσμπουργκ.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης σημείωσε double double με 15
πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Κρίστινσον, Ανδρούτσος, Μπα, Α. Παπαδόπουλος (78’
Ρέαμπτσιουκ), Κούτρης (40’ λ.τρ. Μπαγκαλιάνης), Κούντε (63’ Μαντί Καμαρά), Μπουχαλάκης,
Καρβάλιο (78’ Μασούρας), Βαλμπουενά (63’ Αμπουμπακάρ Καμαρά), Φαντιγκά (63’
Ζίνκερνάγκελ), Τικίνιο (63’ Χασάν).

Με τον Νέντοβιτς να τον οδηγεί επιθετικά, ο Παναθηναϊκός
έφτασε στο 6-10 στα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα. Ο
Ολυμπιακός ισοφάρισε (13-13) με λέι απ του Σλούκα και
προσπέρασε με 18-15 με τρίποντο του Παπανικολάου. Με
κάρφωμα του Έλληνα φόργουορντ στον αιφνιδιασμό οι
Πειραιώτες έφτασαν στο +5 (23-18) δυόμιση λεπτά πριν το
τέλος της πρώτης περιόδου.
Ο Ολυμπιακός έφτασε στο 28-22 με 2/2 βολές του Μάρτιν.
Σε εκείνο το σημείο η ομάδα του Γιώργου Βόβορα μείωσε σε
28-26 που ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου με κάρφωμα
του Παπαγιάννη.
Το σερί των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα
της δεύτερης περιόδου φτάνοντας στο 28-30 με λέι απ του
Νέντοβιτς. Με κάρφωμα του Σέρβου γκαρντ οι πράσινοι
προσπέρασαν με 29-32 με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει με
τρίποντο του Βεζένκοφ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ (Ούλι Φόρτε): Kαπίνο, Ντε Μεντίνα (63’ Νίμαν), Χούζινγκ, Αντράντε,
Σίντλερ (63’ Κόνσμπρουχ), Πριέτλ, Ρζατκόφσκι (63’ Ινς), Μπέλο (58’ Γκεμπάουερ), Οκουγκάβα
(63’ Κρούγκερ), Κλος (63’ Χακ), Σέρα (63’ Ράμος).
Πηγή:Kathimerini.gr

Χαράλαμπος Λυκογιάννης: Ανακοινώθηκε από την Μπολόνια
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών

Ο Παναθηναϊκός προσπέρασε και πάλι με τρεις πόντους του
Έβανς αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον ΜακΚίσικ και
τον Βεζένκοφ. Το τριφύλλι φάνηκε να χάνει τον ρυθμό στην
επίθεση όση ώρα ο Νέντοβιτς έμεινε στον πάγκο.
Ο Ολυμπιακός βρήκε μεγάλα σουτ, εκμεταλλεύθηκε τα λάθη
της ομάδας του Γιώργου Βόβορα και έφτασε στο 55-38 με
τον Βεζένκοφ. Ο Παπαγιάννης διαμόρφωσε το 55-40
του ημιχρόνου. Με δίποντο του Γουόκαπ ο Ολυμπιακός
έφτασε στο +17 (57-40) στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου.
Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν αλλά η ομάδα του Γιώργου
Μπαρτζώκα προσπέρασε με 19 πόντους (63-44) πέντε περίπου
λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Το τριφύλλι μείωσε σε 63-53 με σερί πόντους από Νέντοβιτς
και Μποχωρίδη. Στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου
οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να σκοράρουν με τη διαφορά να
μένει στους δέκα πόντους.
Ο Σλούκας στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου έδωσε τέλος
στο σερί του Παναθηναϊκού. Με κάρφωμα του ΜακΚίσικ
μετά από κλέψιμο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε
στο +15 (71-56) με το τριφύλλι να προσπαθεί να αντιδράσει
με τον Νέντοβιτς και τον Παπαγιάννη.
Με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ οι Πειραιώτες έφτασαν
στο 84-62 τέσσερα περίπου λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.
Το επόμενο δίλεπτο εξελίχθηκε σε ρεσιτάλ τριπόντων για
τις δύο ομάδες με τον τελικό να είχε αποκτήσει διαδικαστικό
χαρακτήρα.
Πηγή:Kathimerini.gr

REUTERS/Alberto Lingria
01.07.2022
Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας μπακ
ανακοινώθηκε από την Μπολόνια υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2024.
Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ήταν μέλος των ακαδημιών του Ολυμπιακού. Υπέγραψε το πρώτο του
επαγγελματικό συμβόλαιο το 2011 και παρέμεινε στην ομάδα του Πειραιά μέχρι το 2015.
Αγωνίστηκε για τρία χρόνια στην Στουρμ Γκρατς. Το 2018 αποκτήθηκε από την Κάλιαρι και
ξεκίνησε την πορεία του στη Serie A.
Με τη φανέλα της Καλιάρι έπαιξε 109 φορές σε όλες τις διοργανώσεις με συγκομιδή 9 γκολ και 12
ασίστ. Έχει έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος.
Kathimerini.gr

Αναμνήσεις από την πρώτη
«Ελληνική ημέρα»
στην Μπροντγουέη
Κώστας Καρατσίκης
Στην παροικία μας για αρκετό καιρό μιλούσαμε για
τον εορτασμό στην Μρόντγουεη την πρώτη «Ελληνική ημέρα»,
στο καφενείο, στα ελληνικά εστιατόρια, στις κοινότητες, στους
συλλόγους, και στις ιδιοτικές ελληνικές επιχειρήσεις το πως θα
κάνουμε για πρώτη φορά μια σωστή ελληνική παρουσίαση στους
Βανκουβορίτες.
Ο Νίκος Πάνος και εγώ είχαμε το γραφείο «ΩΜΕΓΑ» και
την εφημερίδα «Ελληνική Ηχώ» επί της Μπρόντγουεη.
‘Ηταν θυμάμαι παραμονή απόγευμα της «Ελληνικής Ημέρας»
και στο γραφείο σταμάτησε να μας δεί ένας καλό φίλος από
το Βόρειο Βανκούβερ ο Σταμάτης Ταλιαδούρος και καθώς
μιλούσαμε μας ρώτησε τί θα παρουσιάσουμε και εμείς για
την άλλη ημέρα, εκτός από ελληνικά τοπία, και μας πέταξε
την ιδέα να κάνουμε λουκουμάδες. Η ώρα περνούσε για να
κλείσουμε και εγώ του είπα ωραία ιδέα Σταμάτη, αλλά ποιός θα
κάνει τη ζύμη, και με τι μέσα αυτή την ώρα.
Ο Σταμάτης μου λέει Κώστα αν θέλεις, όλα γίνονται. Η πεθερά
μου με ένα τηλεφώνημα ετοιμάζει τη ζύμη και μαζί τώρα κλείσε
το γραφείο να πάμε στο LONDON DRUG να αγοράσουμε ένα
ηλεκτρικό μάτι να κάνουμε την δουλειά μας. Θα ψήνουμε τους
λουκουμάδες έξω από το γραφείο θα φέρω εγώ υλικά για τον
πάγκο να βάζουμε την κατσαρόλα με το λάδι και θα βάλουμε και
μια διαφήμιση ότι πουλάμε «Sweet Balls».
Ακούγοντας τον Σταμάτη ενθουσιάστηκα, έκλεισα το γραφείο
και πήγαμε κατ’ ευθείαν στο London Drug.
Εκεί αποχωριστήκαμε με τον Σταμάτη με την υπόσχεση ενωρίς
το πρωή να είμαστε στο γραφείο, όπως και έγινε, ο Σταμάτης
ετοίμασε τον πάγκο και είμασταν έτοιμη βάλαμε το λάδι να
κάψει, η πεθερά του είχε ετοιμάσει την ζύμη σε ένα πεντογάλανο
δοχείο και είμασταν έτοιμοι, είχαμε ζητήσει βοήθεια από
γυναίκες και φίλες που ήρθαν να μας συνδράμουν.
Σε λίγο πέρασε ο Επιθεωρητής Υγιεινής να δοκιμάσει τους
λουκουμάδες. Περίμενε λίγο ρίξαμε την ζύμη αλλά το λάδι
δεν ήταν καυτό και το ηλεκτρικό μάτι δεν είχε δύμαμη,
απογοητεύτηκε ο επιθεωρητής και είπε θα ξαναπεράσει.
Ο Σταμάτης βλέποντας ότι το ηλεκτρικό μάτι έξω, δεν είχε την
δύναμη να ζεστάνει το λάδι, μου λέει Κώστα δεν γίνετε δουλειά
θα πρέπει να πάω σπίτι να φέρω την γκαζιέρα με πετρέλαιο και
φεύγει.
Εντωμεταξύ, περνούσε ο κόσμος μετά την παρέλαση να
αγοράσει λουκουμάδες και τους λέγαμε σε λίγο.
Κάποια στιγμή έρχεται ο Σταμάτης με την γκαζιέρα του, πήγαμε
στο πίσω δωμάτιο του γραφείου για να μην μας εμποδίζει
ο αέρας και μόλις άναψε την γκαζιέρα έβρασε το λάδι και
αρχίσαμε να βγάζουμε ζεστούς λουκουμάδες οι γυναίκες
να μπαίνουν και να βγαίνουν στο γραφεό και να ζητούν
λουκουμάδες. ‘Εγινε χαμός να πουλούμε λουκουμάδες μέχρι την
ώρα που έπρεπε.
Φυσικά αν θέλετε να μάθετε και πόσο καιρό έκανε το γραφείο
για να φύγει η μυρωδιά του λαδιού, θα πέρασαν και μήνες.
Αυτά για τους ιστορικούς να γράψουν ότι τους λουκουμάδες
στην Μπρόντγουεη τους διαφήμισαν για πρώτη φορά οι:
Σταμάτης (Sam) Ταλιαδούρος, Κώστας Καρατσίκης και Νίκος
Πάνος από το Γραφείο ΩΜΕΓΑ.
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ένα αγοράκι κάθεται στον
καναπέ μαζί με τον πατέρα του
και βλέπουν τηλεόραση.
Μια στιγμή τον ρωτάει:
«Μπαμπά τι είναι αυτό που έχει
η μαμά μέσα από το παντελόνι
της;;» «Αυτό παιδί μου είναι ο
Παράδεισος!»
«Μάλιστα, και αυτό που έχεις
εσύ μέσα στο παντελόνι σου τι
είναι;» «Αυτό παιδί μου είναι το
κλειδί του Παραδείσου!»
«Τότε μπαμπά να έχεις το νου
σου γιατί ο κουμπάρος έχει
αντικλείδι…»
***
Ένας νεαρός γυρνούσε από
νυχτερινή διασκέδαση και στο
δρόμο για το σπίτι του, άκουσε
κραυγές.
Σήκωσε το βλέμμα του και
είδε έναν άντρα να προσπαθεί
να ρίξει μια γυναίκα από την
ταράτσα…
«Εεε, σταμάτα, θα την
σκοτώσεις» του φώναξε. «Μην
ανακατεύεσαι εσύ, η πεθερά μου
είναι» Και του απαντάει
ο νεαρός: «Α την άτιμη, δες πως
αντιστέκεται!»
***
Χτυπάει το τηλέφωνο και το
σηκώνει ο Τοτός.
«Ναιιιι;» λέει ψιθυριστά
«Δώσε μου σε παρακαλώ τον
πατέρα σου» λέει ένας κύριος.
«Δεν μπορεί τώρα, είναι
απασχολημένος» ψιθυρίζει
ο Τοτός. «Καλά παιδί μου, δώσε
μου την μητέρα σου» «Δεν
μπορεί τώρα, είναι και αυτή
απασχολημένη» ψιθυρίζει
ο Τοτός. «Δεν πειράζει δώσε μου
τον παππού» ξαναλέει
ο κύριος. «Δεν μπορώ
ούτε αυτόν, κύριε, είναι
απασχολημένος» ψιθυρίζει
ο Τοτός. «Εντάξει δώσε
μου τότε την γιαγιά» «Είναι
απασχολημένη κι αυτή»
ψιθυρίζει ο Τοτός. «Καλά παιδί
μου τι κάνουν επιτέλους;»
ρωτάει ο κύριος. «Ψάχνουν να
με βρουν…»
***
Η δασκάλα ρωτάει τους μαθητές
της στην τάξη αν ξέρουν κάποιο
παράξενο ή ασυνήθιστο φαγητό
ή φρούτο!
«Όσο πιο παράξενο θα είναι,
τόσο πιο καλό βαθμό θα πάρετε.
Έτσι τους είπε κι άρχισε να τους
ρωτάει ένα ένα»:
«Για πες μας εσύ Χαρούλα ένα
σπάνιο φρούτο.» «Το μάνγκο.»
απαντάει η Χαρούλα. «Μπράβο
πολύ ωραία, δεν το ακούμε
συχνά! Για πες μας κι εσύ
Γιαννάκη κάτι που τρώγεται.»
«Η παπάγια.» απαντάει ο
Γιαννάκης. «Πολύ ωραία!
Σειρά σου Τοτέ να μας πεις
κάτι που τρώγεται.» «Η λάμπα,
κυρία.» απάντησε ο Τοτός. Τα
παιδιά έσκασαν στα γέλια και η
δασκάλα του λέει: «Μα η λάμπα
παιδί μου δεν τρώγεται. Πως
σου ήρθε αυτό;» «Αφού ακούω
κάθε βράδυ τον μπαμπά μου να
λέει στην μαμά μου: “Γυναίκα,
σβήσε την λάμπα και κάτσε να
την φας”!»
...να πάρει....!
Δύο φίλοι παίζουν γκολφ.
Ο ένας από τους δύο αστοχεί και
αρχίζει να βρίζει..
- (.....) να πάρει, αστόχησα!
- Μη βρίζεις γιατί ο Θεός σε
βλέπει, σε ακούει και θα σε
τιμωρήσει.
Μετά από λίγο ξανααστοχεί και
βρίζει πάλι..
- (.....) να πάρει, αστόχησα!

- Μη φέρεσαι έτσι γιατί ο Θεός
θα σου στείλει κακό σημάδι..
Ο νευρικός τύπος αστοχεί και
πάλι και συνεχίζει..
- (...) να πάρει αστόχησα!
Ξαφνικά πέφτει ένας κεραυνός
αλλά χτυπάει τον άλλο παίχτη
και ακούγεται μια φωνή από τα
σύννεφα:
- Να πάρει, αστόχησα..
Και τότε λιποθύμησε
Μια κυρία παίζει στην
ρουλέτα αλλά όλο χάνει!
΄Εχει μείνει μόνο με 20
χιλιάρικα και μονολογεί
παθιασμένα “-Μα τι κωλοτύχη
σήμερα κι αυτή..”.Κάποιος
που κάθεται δίπλα της
προσπαθώντας να την
καθησυχάσει της προτείνει:
“-Μα γιατί δεν παίζετε κάποιον
αριθμό...όπως την ηλικία σας;”.
Με το που τελειώνει την φράση
του ο κύριος φεύγει. Λίγα λεπτά
μετά ακούει σαματά, φασαρία
από το τραπέζι της ρουλέτας.
“Ίσως νίκησε” σκέφτεται και
σηκώνεται να δεί. Σπρώχνει τον
κόσμο που είχε μαζευτεί για να
περάσει και βλέπει έκπληκτος
την κυρία στο πάτωμα και τον
υπεύθυνο των στοιχημάτων από
πάνω της να της κάνει αέρα!
“-Τι συμβαίνει; Είναι καλά;”
“Δεν ξέρω” ,λέει ο άλλος.
“Πόνταρε όλα της τα λεφτά στο
29 και έπεσε το 36.Και τότε
λιποθύμησε....”
Ο Μικελήδης
Κάποιος πέρνει τον Μικελίδη
για πλάκα και του λέει:
-Κ.Μικελήδη η γυναίκα μου με
απατά και τώρα είμαι πάνω σε
μια ταράτστα. Να πέσω η να
μην πέσω?
Ο Μικελήδης απλώς του
απαντά:
-Να μην πέσεις. Δεν έγινες
πουλί. Κερατάς έγινες!
ΟΙ 3 ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥΣ
Τρεις φίλοι συζητάνε για
τις γυναίκες τους και για το
πως μπορούν να τις κάνουν
να μην γκρινιάζουν. Λέει ο
πρώτος - “Εγώ παιδιά πέρσι
την πήγα Παρίσι και φέτος
λέω να την πάω Λονδίνο”. Ο
δεύτερος - “ εγώ πέρσι την πήγα
Ν.Υόρκη και φέτος λέω να την
πάω Λ.Άντζελες...Εσύ μωρέ
Μανωλιό? (λένε στον τρίτο και
κρητικό της παρέας)- “ Εγώ
μωρέ κοπέλια την πήγα σ’ένα
σπιτάκι ερημικό απάν στον
Ψηλορείτη!” -”Και φέτος?” “Εφέτος μωρέ λέω να πάω να
την πάρω!!!”
Τριχρωμία
Μια ξανθιά, μια μελαχρινή
και μια κοκκινομάλλα κάνουν
διαγωνισμό ανεκδότων. Θα
έλεγαν στην κάθε μία από δέκα
ανέκδοτα και δεν έπρεπε να
γελάσουν. Αρχίζει η μελαχρινή.
Της λένε το πρώτο, της λένε
το δεύτερο, της λένε το τρίτο
αλλά δεν μπορεί να κρατηθεί
άλλο και γελάει. Είναι η σειρά
της κοκκινομάλλας. Της λένε το

πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το
τέταρτο και τελικά γελάει και
αυτή. Τέλος, διαγωνίζεται
η ξανθιά. Της λένε το πρώτο, το
δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο,
το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο,
το όγδοο, το ένατο και πάνε για
το δέκατο αλλά η ξανθιά γελάει.
Τότε την ρωτάνε:
- Μα καλά γιατί δεν κρατήθηκες
να ακούσεις και το δέκατο και
να κερδίσεις τον διαγωνισμό;;
- Γιατί τώρα κατάλαβα το
πρώτο!! :
***
Ένας παντρεμένος πλησιάζει μια
γυναικάρα στο super market και
της λέει: «Έχω χάσει τη γυναίκα
μου στους διαδρόμους… Σας
πειράζει να μιλήσουμε για
λίγο;».
Εκείνη τον ρωτάει: «Δε θα ήταν
προτιμότερο να ψάξεις να τη
βρεις απ’ το να μιλάς μαζί μου;»
Και της απαντά ο παντρεμένος:
«Μα δε θα χρειαστεί… κάθε
φορά που μιλάω με όμορφη
γυναίκα, η γυναίκα μου
εμφανίζεται απ’ το πουθενά…!».
***
Δύο παντρεμένες φίλες και
γειτόνισσες βγήκαν ένα
Σαββατόβραδο χωρίς τους
άντρες τους. Καθώς γύριζαν στο
σπίτι με τα πόδια έπιασε τη μία
κατούρημα και μετά κόλλησε
και η δεύτερη.
Δεν μπορούσαν με τίποτα να
κρατηθούν μέχρι να φτάσουν
στα σπίτια τους και το μόνο
μέρος που μπορούσαν να
κρυφτούν για να ξαλαφρώσουν
ήταν ένα νεκροταφείο.
Αφού τελείωσε η πρώτη
και δεν είχε τίποτα για να
σκουπιστεί, έβγαλε το εσώρουχό
της το χρησιμοποίησε και
μετά το πέταξε. Η δεύτερη
χρησιμοποίησε μια μεγάλη
φαρδιά κορδέλα από ένα
στεφάνι λουλουδιών που βρήκε
εκεί. Το επόμενο πρωί, οι άντρες
τους τηλεφωνιούνται: «Φίλε,
φοβάμαι ότι εχθές οι γυναίκες
μας κάτι έκαναν.
Η δικιά μου γύρισε χωρίς
εσώρουχο!!» Και του λέει ο
άλλος: «Εσύ είσαι τυχερός….
Η δικιά μου γύρισε και είχε μια
κάρτα κολλημένη στα απόκρυφα
σημεία της που έγραφε: «Δεν θα
σε ξεχάσουμε ποτέ: Οικογένεια
Παπαδοπούλου και λοιποί
συγγενείς».
***
ότι δεν κατάλαβα, πως θα
βελτιώσει αυτό τη σχέση μου.»
του απαντάει η γυναίκα. Το
ξανακάνουν και την ρωτάει
πάλι: «Εντάξει τώρα;» «Τι να
σας πω, πάλι δεν βλέπω που θα
με βοηθήσει αυτό που έγινε!»
«Ε, τότε να περιμένετε να έρθει
ο γιατρός, γιατί εγώ είμαι απλά
ένας μπογιατζής που βάφω το
διαμέρισμα δίπλα!»

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
Θέλετε να κάνε δωρεάν εξέταση ούρων; Τότε να
κατουρήστε κάτω από ένα δένδρο.
- Εάν φτάσουν τα μυρμήγκια – πάρα πολύ ζάχαρη
- Εάν φτάσουν μύγες – λοίμωξη
- Αν στεγνώσει γρήγορα – πάρα πολύ αλάτι
- Εάν ξεχάσατε να βγάλετε το βρακί σας – Αλτσχάμερ
- Εάν δεν αισθάνεστε μυρωδιά – Covid 19.
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FROM THE GREEK HERITAGE MONTH
June 16th-19th Vancouver Greek Film Festival

The inaugural Greek Film Festival presented Maria by Callas today! Harry Killas, film director and
co-founder of the festival and Lambroula Maria
Pappas, soprano introduced the movie. It was an intimate look at the legendary opera singer’s life story
through television interviews, letters to friends and
diary entries, however it was the full arias from her
most famous operas that took your breath away.
What an emotional experience.
Bravo to the organizers of the Film Festival. Superb!
Lizette Pappas

•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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Ροδος 25/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο επικεφαλής
της παράταξης ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ, Δημήτρης
Κρητικός έστειλε
επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας
τονίζοντας την τεράστια σημασία της μεταφοράς της έδρας
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.
Προς τον
Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριον
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Με βαθύ αίσθημα ευθύνης και τον δέοντα σεβασμό στο πρόσωπο
Σας, απευθύνω την παρούσα επιστολή γνωρίζοντας
τις ευαισθησίες σας, για ένα μείζον θέμα που αφορά τη Ρόδο και
την Δωδεκάνησο και που λόγω της διεθνούς συγκυρίας λαμβάνει
εθνική διάσταση μεγαλειώδους σημασίας.
Αφορά την έδρα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία όπως
γνωρίζετε έχει οριστεί στη Σύρο.
Πράγματι είναι απορίας άξιον πως επελέγη η Σύρος των 21.000
κατοίκων αντί της Ρόδου των 120.000!!
Πως επελέγησαν οι Κυκλάδες των 112.000 κατοίκων αντί των
Δωδεκανήσων των 220.000!!!
Μεγάλη αδικία και έργο της τότε κυβέρνησης και των υπουργών
της, οι οποίοι χάριν του προσωπικού πολιτικού συμφέροντος,
εκμεταλλευόμενοι και την αδυναμία – ατολμία
των Δωδεκανήσιων θεσμικών παραγόντων, όρισαν την Σύρο ως
πρωτεύουσα του Νοτίου Αιγαίου, αν και η ακριτική Ρόδος είναι
η μεγαλύτερη σε πληθυσμό και αυτή όφειλε να είναι η έδρα,
εξυπηρετώντας συγχρόνως και εθνικά συμφέροντα.
Κε Πρωθυπουργέ,
Από την περίοδο της δημαρχίας μου στον πρώην Δήμο Καμείρου
Ρόδου (2006-2010), αγωνίζομαι για την άρση αυτής της αδικίας σε
κάθε ευκαιρία.
Το 2010 με πρόταση μου επισκεφθήκαμε οι αυτοδιοικητικοί α και β
βαθμού του νησιού στη Βουλή των Ελλήνων τον Υπουργό
Ραγκούση με απειλή παραίτησης χωρίς αποτέλεσμα.
Το 2012 ενώ αρχικά αποδέχτηκα πρόταση συμμετοχής μου
στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Δωδεκάνησο μετά από
πρόταση του Προέδρου, εν τελεί παραιτήθηκα όταν έλαβα
την αρνητική απάντηση στο αίτημά μου για την μεταφορά της έδρας
στη Ρόδο.
Δυστυχώς όλοι οι θεσμικοί παράγοντες όλων των κομμάτων δεν
μπόρεσαν να διεκδικήσουν το δίκαιο και το αυτονόητο για τον τόπο
τους, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της Ρόδου, όσον αφορά
την κυριαρχία της στο Ανατολικό Αιγαίο με ότι αυτό συνεπάγεται σε
Εθνικό επίπεδο.
Προς τιμή τους οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
στη Ρόδο, στην επιστολή που επέδωσαν σε σας κατά την επίσκεψη
σας στο νησί τον προηγούμενο Νοέμβριο, αναφέρονται στο θέμα
υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί υποχρέωση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων και των εκφραστών της,
η Ρόδος ως ακριτικό νησί με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στο Αιγαίο
να είναι έδρα Περιφέρειας.
Επίσης τόνιζαν ότι ο ακριτικός νομός της Δωδεκανήσου, συνολικά,
και η πρωτεύουσά του η Ρόδος, οφείλει να διεκδικήσει τη θέση
που της αξίζει στο νέο διοικητικό χάρτη που στη συνείδηση
των πολιτών έχει νομοτελειακά διαμορφωθεί.
Κε πρωθυπουργέ,
Αποτελεί εθνική ανάγκη τώρα σ αυτή την κρίσιμη για τα εθνικά
μας θέματα περίοδο, να ενισχυθεί η ακριτική Ελλάδα, η Ρόδος
το σμαραγδένιο νησί που οι κατακτητές Ιταλοί σε χρόνο ρεκόρ
έκτισαν κυβερνητικά κτήρια, νοσοκομεία, σχολεία, εργοστάσια,
ξενοδοχεία, δρόμους και τόσα άλλα, ακριβώς για να καθιερώσουν
την κυριαρχία τους.
Δεν έχουμε καμίαν αντιπαλότητα με τους φίλους Κυκλαδίτες αλλά
στα ακριτικά μας νησιά θα πρέπει να είναι παρόν το κράτος,
η Ελλάδα, με υπηρεσίες , νοσοκομεία, πανεπιστήμια και δομές που
να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα τόσον των
νησιωτών όσον και των επισκεπτών τους.
Θα πρέπει να λάβετε πρωτοβουλία άμεσα!!
Αποτελεί εθνική επιταγή τώρα που η χώρα δέχεται τόσες επιθέσεις,
η έδρα της περιφέρειας να μεταφερθεί στη Ρόδο.!
Ίσως δυσαρεστήσετε κάποιους αλλά πάνω απ όλα προέχει
το συμφέρον της χώρας!!
Μετά τιμής
Δημήτρης Γ Κρητικός
Πνευμονολόγος
Επικ παράταξης ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ Δήμου Ρόδου
τ Δήμαρχος Καμείρου

OMIΛIA ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑ, ΜΕΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «Χ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
Η Οργάνωση «Χ» ιδρύθηκε
τον Ιούνιο 1941, μεταξύ 10
-14, και είναι μακράν η πρώτη
αντιστασιακή οργάνωση που
ιδρύθηκε, μετά την είσοδο
των Γερμανών στην Αθήνα.
Το πρώτο της όνομα ήταν «Η
Άγνωστος Μεραρχία ‘’Χ’’».
Ιδρυτές της ήταν οι στρατηγοί
Γεώργιος Λάβδας (Διοικητής
της 2ης Μεραρχίας) και
Βασίλειος Βραχνός (Διοικητής
της 1ης Μεραρχίας), οι συν/
χες Θεμιστοκλής Κετσέας,
Κων/νος Παπακωνσταντίνου,
Αγησίλαος Σινιώρης και ο
αντισυνταγματάρχης Γεώργιος
Γρίβας, επιτελάρχης της
2ης Μεραρχίας, κατά το
Βορειοηπειρωτικό έπος, ο
οποίος ορίστηκε επιτελάρχης
της οργάνωσης αυτής. Πριν
περάσει λίγος χρόνος, υπήρξε
διαφωνία μεταξύ του Γ. Γρίβα
και των στρατηγών Λάβδα και
Βραχνού, ο Γρίβας αυτονομείται
και προχωρεί στην ίδρυση νέας
Οργανώσεως, στην οποίαν
έδωσε το όνομα «Εθνική
Οργάνωσις ‘’Χ’’».
Στο διάστημα της
Κατοχής, η Οργάνωσις «Χ»,
πέρα από τους στρατιωτικούς,
πλαισιώθηκε από εκατοντάδες
νέους ανθρώπους, κυρίως
εργάτες, μαθητές, φοιτητές και
ευέλπιδες, που αγωνίστηκαν
με πάθος κατά των ναζιστών.
Είχε σύνδεση με τον
Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, ο
οποίος, όταν αρνήθηκε να
ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση
Τσολάκογλου, εκθρονίστηκε
από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο,
και στην θέση του τοποθετήθηκε
ο Δημήτριος Παπανδρέου –
Δαμασκηνός. Ο Αρχιεπίσκοπος
Χρύσανθος δέχθηκε να
αναλάβει καθήκοντα πολιτικού
συμβούλου και καθοδηγητή της
Οργανώσεως Γρίβα, αφού ο
τελευταίος ορκίστηκε στο ιερό
ευαγγέλιο ότι θα είναι πάντοτε
πιστός στην νόμιμη Ελληνική
Κυβέρνηση και τον ανώτατο
άρχοντα, οπουδήποτε και αν
έχουν την έδρα τους, μέχρι της
απελευθερώσεως της Ελλάδος
(σημειωτέον ότι η κυβέρνηση
αυτή τότε βρισκόταν στο
Κάιρο).
Ο Γρίβας καταρτίζει
μαχητικά τμήματα ης
Οργάνωσης στις περισσότερες
συνοικίες και προάστια των
Αθηνών, στο Κορωπί, στον
Πειραιά και στις περιοχές
Γραβιάς, Κορίνθου, Αιγίου και
Χαλκίδος. Κάνει έναν αγώνα
δρόμου, , γιατί ξαφνικά βλέπει
μπροστά του το ΕΑΜ, το οποίο
αρχικά προσπάθησε να τον
προσεταιρισθεί, ανεπιτυχώς
βέβαια, στις αρχές του 1942.
Ακολούθως περνάμε στην
πρώτη περίοδο της Κατοχής ,
όπου ο Γρίβας προσπαθεί να
έλθει σε επαφή με το Στρατηγείο
της Μέσης Ανατολής.
Ο αντιπρόσωπός του, Ζαφείρης
Βάλβης, πηγαίνει στην Μέση
Ανατολή και γυρίζει άπρακτος,
λόγω :
α) της αντιδράσεως του τότε
αντιπροέδρου της κυβέρνησης,
Παναγιώτη Κανελλόπουλου,
β) του υποβιβασμού του εθνικού
αγώνα στο επίπεδο του πλέον
αχαλίνωτου πολιτικού, με σκοπό
οι υποκινητές του να εκβιάσουν
την πολιτική μεταβολή και να
επιτύχουν προσωπικά οφέλη,
γ) της κατασυκοφάντησης
της Οργάνωσης ‘’Χ’’ και του
Αρχηγού της , από παράρτημα
του ΕΑΜ, που είχε ιδρυθεί στην
Αίγυπτο και είχε μετονομασθεί

σε Ε.Α.Σ. (Εθνικός
Απελευθερωτικός Σύλλογος).
Ο Γρίβας γράφει σχετικά:
«Ατυχώς, ουδεμία ειδοποίησις
ελήφθη εκ Καϊρου, πλην όμως
η Οργάνωσις εξηκολούθησε το
έργον της, επιφυλασσομένη να
έλθει εν καιρώ εις επαφήν με
την επίσημον Κυβέρνησιν του
Εξωτερικού και να θέσει τας
δυνάμεις της υπό τας διαταγάς
της».
Εντωμεταξύ, οι κομμουνιστές
βλέποντας ότι ο Γρίβας είναι ο
πιο μαχητικός αντίπαλός τους,
αρχίζουν να τον χτυπάνε και
έχουμε τον πρώτο νεκρό Χίτη,
τον εύελπι, Ηλία Ρογκάκο, τον
οποίον εξετέλεσε η ΟΠΛΑ έξω
από το σπίτι του στο Κολωνάκι,
στον Λυκαβηττό.
Ο Ηλίας Ρογκάκος
πυροβολήθηκε από μια
ομάδα τεσσάρων αγνώστων,
στις 17 Νοεμβρίου 1943.
Ήταν ο πρώτος μάρτυρας
της ‘’Χ’’. Υπάρχει σήμερα
στον Λυκαβηττό οδός Ηλία
Ρογκάκου. Μετά τον φόνο του
Ρογκάκου, άνοιξε η βεντέττα.
Οι εθνικιστές φοιτητές
κατέβηκαν από τον Λυκαβηττό,
σε μία μεγάλη διαδήλωση
και χτύπησαν άσχημα τους
ΕΠΟΝίτες που ήλεγχαν τα
συσσίτια των φοιτητών, στα
υπόγεια του Χημείου, και εκεί
ακούστηκε για πρώτη φορά η
φράση : «Πάρτε κόλλυβα για
τον Ρογκάκο».
Το 1943 – 1944, η
κατάσταση είχε εκτραχυνθεί.
Οι ΕΛΑΣίτες είχαν προμηθευτεί
όπλα και δολοφονούσαν
συνέχεια εθνικιστές.
Τον Σεπτέμβρη 1944, o τότε
πρωθυπουργός, Γεώργιος
Παπανδρέου, διατάσσει τον
Γεώργιο Γρίβα να τεθεί υπό
τις διαταγές του Στρατιωτικού
Διοικητή Αττικής, Στρατηγού
Σπηλιωτόπουλου. Ο τελευταίος
ανέθεσε στην Οργάνωση
«Χ» τον καταρτισμό και
την αποστολή μαχητικού
αποσπάσματος στην περιοχή
Μεσογείων (θέση Πρασιά –
Πόρτο Ράφτη) για την παραλαβή
οπλισμού που θα έφτανε από
το εξωτερικό με πλοίο, για
τον εξοπλισμό τμημάτων
Αστυνομίας Πόλεων και
Χωροφυλακής της περιοχής
Αθηνών, μετά την αποχώρηση
των Γερμανών.
Η ομάδα των Χιτών είχε να
αντιπαλέψει δύο ταυτόχρονα
μέτωπα, τους Γερμανούς και
τον ΕΛΑΣ. Παρόλα αυτά και
με χίλιους δύο κινδύνους και
αντιξοότητες, η ομάδα της
«Χ» κατόρθωσε να παραλάβει
τα όπλα από το πλοίο, να τα
μεταφέρει στην Αθήνα και να
τα παραδώσει στην Στρατιωτική
Διοίκηση. Επικεφαλής της
ομάδος αυτής ήταν
ο υπολοχαγός Παπαγεωργίου
Αναστάσιος. Για την πράξη
τους αυτή τους απενεμήθη το
Μετάλλιον Εξαιρέτων Πράξεων.
Και φθάνουμε στην μάχη
του Θησείου, σφαιρική
περιγραφή της οποίας δίνει
ο ίδιος ο Γεώργιος Γρίβας
στην εφημερίδα «Πατρίς της
Λευκωσίας», στις 25/10/1971,
και η οποία έχει ως εξής
(περιληπτικά):
Το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου
1944,ο Γεώργιος Γρίβας μετέβη
στο Υπουργείο Στρατιωτικών,
όπου ο υφυπουργός του
ανακοίνωσε ότι «μοιραίως
θα συγκρουσθώμεν με τους
κομμουνιστάς». Πράγματι,

μετά από λίγα λεπτά άρχισε το
συλλαλητήριο στην Πλατεία
Συντάγματος. Ο υφυπουργός
τον διέταξε να μεταβεί αμέσως
στο Θησείο, και μάλιστα του
διέθεσε και αυτοκίνητο. Εκεί
είχαν αρχίσει να πέφτουν αραιοί
πυροβολισμοί, και φαίνεται ότι
οι κομμουνιστές συνδύασαν
το συλλαλητήριο της Πλατείας
Συντάγματος με την σύγχρονη
προσβολή του Θησείου, προς
κατάληψή του. Η Οργάνωσις
‘’Χ’’, κατόπιν μεταφοράς
μέρους των ανδρών της στις
περιοχές τους με εντολή της
Ελληνικής Κυβερνήσεως, δεν
διέθετε στο Θησείο δύναμη
πέραν των 80 ενόπλων, με
δεκάδα αξιωματικών, και ένα
άλλο τμήμα 30 -40 ανδρών ήταν
εγκατεστημένο στην οικία της
οδού Σόλωνος, προς άμυνα.
-Την 3η Δεκεμβρίου
αποκρούσθηκαν όλες οι
λυσσώδεις επιθέσεις των
κομμουνιστών, που ήσαν κυρίως
συγκεντρωμένοι στην περιοχή
του Αστεροσκοπείου, όπου
συνήφθη και η πιο σκληρή μάχη,
αυτοί δε υπέστησαν πολύ βαριές
απώλειες.
- Την νύχτα της 3ης προς
4η Δεκεμβρίου έφθασαν
νέες ενισχύσεις του ΕΛΑΣ
(υπολογίζονται συνολικά
3000 άνδρες), καθώς και
σημαίνοντα στελέχη του
ΕΛΑΣ. Ακολούθησε σκληρή
και άνιση μάχη μέχρι της 15ης
ώρας της 4ης Δεκεμβρίου και,
παρά τις μεγάλες απώλειες των
υπερασπιστών, ο ΕΛΑΣ δεν
κατόρθωσε να καταλάβει ούτε
ένα μέρος της τοποθεσίας τους.
Τότε, ήρθαν προς τον Γρίβα δύο
τεθωρακισμένα αυτοκίνητα ,
και ένας Βρετανός αξιωματικός
προσπάθησε να μεσολαβήσει
μεταξύ των αντιμαχομένων
(Θησείο – Αστεροσκοπείο),
χωρίς αποτέλεσμα, λόγω της
αδιάλλακτης στάσης των
κομμουνιστών.
Κατά τα συμφωνηθέντα με
τον Βρετανό αξιωματικό και
κατόπιν εντολής του Στρατηγού
Σκόμπυ, ο Γρίβας διέταξε
σύμπτυξη των τμημάτων
του προς το Θ’ Αστυνομικό
Τμήμα Θησείου. Για να γίνει
όμως αυτό, οι υπερασπιστές
αναγκάσθηκαν να αφήσουν τις
θέσεις τους, και τότε όρμησαν
οι μαινόμενοι ΕΛΑΣίτες
προβαίνοντες ανενόχλητοι
σε συλλήψεις ατόμων και
λεηλασίες οικιών, ακόμα και
εκτελέσεις. Οι υπερασπιστές
έμειναν στο Θ’ Αστυνομικό
μέχρι που σκοτείνιασε,
οπότε βρετανικά αυτοκίνητα
τους μετέφεραν στα Παλαιά
Ανάκτορα και, μετά από
παραμονή λίγων ημερών, τους
μετακόμισαν στο Υπουργείο
Στρατιωτικών. Και καταλήγει
ο Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας:
«Την 12ην Δεκεμβρίου, άπαντα
σχεδόν τα μαχητικά μέλη
μας, μετά των αξιωματικών,
προσέτρεξαν εκ των πρώτων
και κατετάγησαν εις τα
σχηματισθέντα τάγματα
Εθνοφρουράς, δια να
συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον
της αναρχίας και δια την
επαναφοράν της γαλήνης εις την
χώραν, την οποίαν
οι κομμουνισταί συνέχισαν να
διαταράσσουν καθ’ άπασαν
την επικράτειαν»
Εκτός από τον ένοπλο
αγώνα, ο Γρίβας πολέμησε και
ιδεολογικά τους κομμουνιστές,
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Γεννήθηκε στρατιωτικός και δημογραφικός
κολοσσός: Ρωσία-Κίνα ανακοίνωσαν
στρατιωτική συμμαχία!
15.06.2022
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Η Ρωσία «χτυπάει» την «πόρτα» των ΗΠΑ:
Η Νικαράγουα επέτρεψε την ανάπτυξη
ρωσικών στρατευμάτων στην επικράτειά της
Θεόφραστος Ανδρεόπουλος | email: andreopoulos@pronews.gr
11-06-2022
«Για λόγους αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών»
Η κυβέρνηση του προέδρου
της Νικαράγουας Ντανιέλ
Ορτέγκα εξουσιοδότησε
ρωσικά στρατεύματα όπως και
ρωσικά αεροπλάνα και πλοία να
αναπτυχθούν στη Νικαράγουα για
σκοπούς εκπαίδευσης, επιβολής του
νόμου ή αντιμετώπισης έκτακτης
ανάγκης.

Η Ινδία στηρίζει παρά την αντιπαλότητά της με την Κίνα!
Η Κίνα ανακοίνωσε πριν λίγο σύναψη στρατιωτικής συμμαχίας με
την Ρωσία, «σφραγίζοντας» την μέχρι στιγμής συνεργασία των δύο
χωρών στο ισχυρότερο μπλοκ από πλευράς πυρηνικών όπλων και
δημογραφικής ισχύος, που γνώρισε ποτέ η ιστορία.
Το εντυπωσιακό: Η Ινδία, παραδοσιακός εχθρός της Κίνας, δηλώνει
και αυτή την υποστήριξή της στην Ρωσία!
Η ανακοίνωση έγινε μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Βλαντίμιρ
Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κι ενώ η Κίνα
ευεργετείται από το «στραγγάλισμα» της γερμανικής οικονομίας και
ειδικά της γερμανικής ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης κατά
60% της παροχής του ρωσικού φυσικού αερίου στην χώρα.
Ειδικότερα, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα,
οι δύο ηγέτες αποφάσισαν από κοινού να διευρύνουν τη συνεργασία
τους «Συμφωνήθηκε να διευρύνουμε τη συνεργασία στην ενέργεια,
την οικονομία, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και άλλους τομείς,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική κατάσταση έχει
γίνει πιο περίπλοκη, λόγω της παράνομης πολιτικής των κυρώσεων
της Δύσης», ανέφερε σχετικά το Κρεμλίνο.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, Πούτιν και Τζινπίνγκ, συζήτησαν,
επίσης, για «την ανάπτυξη των στρατιωτικών σχέσεων» των χωρών
τους με κοινές ασκήσεις και από κοινού κατασκευή νέων οπλικών
συστημάτων.
Πηγή: pronews.gr

Αιχμαλωτίστηκαν Αμερικανοί μισθοφόροι
σε σκληρή μάχη με τις ρωσικές δυνάμεις
στο Χάρκοβο
15-06-2022
Το επιβεβαίωσε και το ρωσικό Γενικό Επιτελείο - Είναι
οι πρώτοι Αμερικανοί που πιάνονται αιχμάλωτοι
στην Ουκρανία
Δύο Αμερικανοί ο 39χρονος Ρόμπερτ Ντρουέκι και
ο 27χρονος Άντι Χίουν αιχμαλωτίστηκαν από τις ρωσικές
δυνάμεις, στα περίχωρα του Χαρκόβου μετά από σκληρή μάχη
με τα ρωσικά στρατεύματα
Ο ένας ο Ρόμπερτ Ντρουέκι είχε υπηρετήσει
στον αμερικανικό στρατό στο Ιράκ και ο άλλος ο Άντι Χίουν,
παρά το μικρό της ηλικίας του είναι πρώην πεζοναύτης.
Συνάδελφός τους, όπως γράφει η Daily Telegraph, καταθέτει την
μαρτυρία του για τις συνθήκες σύλληψής τους: «Η κατάσταση
θύμιζε απόλυτη τρέλα εν μέσω πολέμου.
Μας είχαν πει ότι το Χάρκοβο δεν είχε Ρώσους μέχρι που
ξαφνικά οι Ρώσοι άρχισαν να επιτίθενται στα περίχωρα
της πόλης και να μας θερίζουν.
Εμφανίστηκαν με δύο άρματα μάχης T72, πολλά τεθωρακισμένα
οχήματα και περίπου 100 στρατιώτες που κινούνταν πεζή με
τάξη και δείχνοντας ότι ήταν καλά εκπαιδευμένοι.
Τα ΤΟΜΑ αποβίβασαν 300 μέτρα μπροστά από
τα άρματα τους στρατιώτες και άρχισαν να μας κτυπούν. Οι δύο
συνάδελφοι αποκόπηκαν, ενώ προσπαθούσαν να κτυπήσουν με
αντιαρματικό ένα άρμα, ενώ εμείς υποχωρήσαμε. Και τελικά
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι».
Το ρωσικό Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε ότι έχει συλλάβει
αιχμαλώτους Αμερικανούς στρατιώτες.
Οι Αμερικανοί προφανώς θα περάσουν από δίκη ως εγκληματίες
πολέμου, όπως όλοι οι δυτικοί συνάδελφοί τους, αφού δεν
καλύπτονται οι πράξεις τους από το δίκαιο του πολέμου.
Πηγή:pronews.gr

Έτσι λοιπόν η Ρωσία ξεπληρώνει
με το ίδιο νόμισμα τις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής αποκτώντας
την δυνατότητα να μεταφέρει ένοπλες δυνάμεις στο έδαφος χώρας που βρίσκεται πολύ κοντά
στην αμερικανική επικράτεια.
Είναι σαφές ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει ακριβώς το ίδιο αμερικανικό επιχείρημα λέγοντας «δεν
υπάρχει κάτι για να ανησυχείτε» και μένει να φανεί αν οι Αμερικανοί θα έχουν ακριβώς την ίδια
δυναμική αντίδραση που είχαν και οι Ρώσοι με την Ουκρανία.
Σε διάταγμα που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και επιβεβαιώθηκε από τη Ρωσία ο Ορτέγκα θα
επιτρέψει στα ρωσικά στρατεύματα να εκτελούν καθήκοντα επιβολής του νόμου, «ανθρωπιστικής
βοήθεια, αποστολές έρευνας και διάσωσης, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών
καταστροφών».
Η κυβέρνηση της Νικαράγουας εξουσιοδότησε επίσης την παρουσία μικρών ρωσικών δυνάμεων για
«ανταλλαγή εμπειριών και εκπαίδευσης».
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο ρωσικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο Sputnik ότι πρόκειται για διαδικασία «ρουτίνας».
«Μιλάμε για μια διαδικασία ρουτίνας που θα γίνεται δύο φορές το χρόνο προκειμένου να αναπτυχθεί
συνεργασία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και επειγουσών
αντιδράσεων, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών»,
είπε η Ζαχάροβα.
Pronews.gr

«Επιτάφιος» για νεοναζί και δυτικούς
μισθοφόρους στο τελευταίο ουκρανικό
οχυρό του Λισιτσάνκ
25-06-2022
Ποιά ειναι η τακτική του σφυριού που ακολουθούν οι Ρώσοι
Έξι ρωσικά τάγματα εισέρχονται από όλες τις πλευρές στο Λισιτσάνκ και εξοντώνουν μονάδες νεοναζί
και δυτικών μισθοφόρων που αντιστέκονται ακόμα καθώς ο ουκρανικός στρατός έχει πλέον παραδοθεί.
Την ίδια στιγμή που το Σεβερεντονιέτσκ ελέγχεται 100% από την Ρωσία ήδη ξεκίνησαν να μεταφέρουν
δυνάμεις στην Χερσώνα προκειμένου να ξεκινήσει η προέλαση στην Οδησσό.
Μεγάλες απώλειες καταγράφουν ειδικά οι Πολωνοί μισθοφόροι οι οποίοι είναι οι πλέον ευάριθμοι στην
περιοχή.
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν επιχειρήσεις εν είδει χτυπήματος σφυριού: Πρώτα εντοπίζουν τις
συγκεντρώσεις των αντιπάλων μονάδων, εν συνεχεία εξαπολύουν μπαράζ πυροβολικού, μετά ακολουθεί
το μηχανοκίνητο πεζικό για να εκκαθαρίσει κάθε εστία αντίστασης και εντέλει εισέρχονται τα άρματα
που εμπεδώνουν την κυριαρχία στο χώρο.
Στο Λουγκάνσκ πλέον έχουν μεταφερθεί δυνάμεις της VDV (μονάδες αλεξιπτωτιστών) από τα βόρεια
και τα δυτικά έχοντας καταλάβει τους οικισμούς στο Νοτίνο και το Μετέλκινο εκδικούμενοι την
εκτέλεση των συντρόφων τους αλεξιπτωτιστών στο Γκοστομέλ του Κιέβου.
Η ρωσική ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εξέδωσε την κάτωθι αναφορά:
“Έως και 80 Πολωνοί μισθοφόροι, 20 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και οκτώ εκτοξευτές
Grad καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα χτυπημάτων με όπλα υψηλής ακρίβειας των Ρωσικών
Αεροδιαστημικών Δυνάμεων στα κτίρια του εργοστασίου ψευδαργύρου Megatex στο χωριό Konstantinovka στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Διευκρινίζεται ότι στην περιοχή του Νικολάεφ σκοτώθηκαν περισσότεροι από 300 Ουκρανοί
στρατιωτικοί και ξένοι μισθοφόροι ενώ καταστράφηκαν 35 μονάδες βαρέων όπλων.”
Η μάχη του Σεβερεντονιέτσκ τελείωσε όπως η μάχη της Μαριούπολης: Κατελήφθη το Azot
Η πόλη Σεβεροντονέτσκ στο Ντονμπάς, θέατρο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στον ουκρανικό
στρατό και τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εδώ και πολλές εβδομάδες, ελέγχεται πλήρως από τον
ρωσικό Στρατό, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Ολεξάντρ Στριούκ.
Ο ουκρανικός Στρατός ανακοίνωσε χθες την υποχώρησή του από την πόλη η οποία αριθμούσε 100.000
κατοίκους.
Ο δήμαρχος δήλωσε ότι οι κάτοικοι που είχαν καταφύγει στο εργοστάσιο Αζότ για να γλιτώσουν από
τους βομβαρδισμούς έχουν αρχίσει να βγαίνουν και οι οποίοι συλλαμβάνονται μαζικά (οι στρατιωτικοί).
Εκπρόσωπος των ρωσόφωνων επιβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι που είχαν καταφύγει στο εργοστάσιο
απομακρύνονται.
Πηγή:pronews.gr
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Biden thanks Erdogan for lifting veto at NATO summit

[Reuters]
29.06.2022
US President Joe Biden on Wednesday praised his Turkish counterpart for his efforts in agreeing to Finland and Sweden’s accession to NATO during an Alliance summit in Madrid.
“I want to particularly thank you for what you did,” Biden said before a meeting with Recep
Tayyip Erdogan.
The three nations signed a deal under which Ankara lifted its block on Finnish and Swedish
membership, while the candidates pledged not to support the Kurdish militant PKK and YPG
groups, or the network of US-based cleric Fethullah Gulen, which Turkey blames for a failed
2016 coup attempt.
The agreement came a day before the Biden administration threw its support behind the potential sale of US F-16 fighter jets to Turkey.
US officials pushed back against any suggestion that Washington was backing the warplane
request to remove Turkish objections to the entry of Sweden and Finland into NATO.
“The US did not offer anything to Turkey and was not asked for anything by Turkey” as part of
its agreement with Finland and Sweden, a senior administration official said.
The official said US officials were engaged in ongoing technical talks about Turkey’s request to
buy US F-16 fighter jets. Congress would have the final say about any such sales.
Erdogan, before departing for Madrid on Tuesday but after a phone call with Biden, had criticized the United States over the F-16 sale, saying it was stalling Ankara.
In his brief remarks before his meeting with Biden, Erdogan did not bring up the F-16 issue but
expressed his pleasure to meet Biden “after a long while.” Their meeting lasted about an hour.
The two leaders had last met in person in October 2021 and spoke on the phone earlier this
year.
The sale of US weapons to NATO ally Turkey became contentious after Ankara acquired Russian-made defense missile systems, triggering US sanctions as well as Turkey’s removal from
the F-35 fighter jet program.
Πηγή: [Reuters], Kathimerini.gr

Κολοσσιαία οικονομική συμμαχία Ρωσίας, Κίνας
και άλλων 7 χωρών αλλάζει την παγκόσμια
ισορροπία
27.06.2022
Ινδία, Βραζιλία, Νότια Αφρική,
Μαλαισία, Σιγκαπούρη,
Ινδονησία, και Χιλή μαζί τους
- Αίτημα να ενταχθούν στους
BRICS και από Ιράν, Αργεντινή
H Ρωσία και η Κίνα, μαζί με
τις λοιπές χώρες των BRICS
(Ινδία, Βραζιλία, Νότια
Αφρική) και τις Μαλαισία,
Σιγκαπούρη, Ινδονησία, και
η Χιλή, δημιουργούν το νέο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
βάζοντας 15 δισεκατομμύρια
γουάν (περίπου 2,2 δις δολάρια)
η κάθε μία, προκειμένου
περασμένη εβδομάδα του
να αντικαταστήσουν το
κινεζορωσικού σχεδίου από
δυτικής επιρροής ΔΝΤ και
τον ίδιον τον Βλαντιμέρ
να δανείζουν οι ίδιοι με
Πούτιν για την δημιουργία
καλύτερο επιτόκιο τις χώρες
του πλανήτη που χρειάζονται του «αντι-δολαρίου» για τις
διεθνείς συναλλαγές, με τη
οικονομική βοήθεια!
συμμετοχή χωρών όπως η
Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια
Η ανακοίνωση έγινε από
Αφρική.
την Κεντρική Τράπεζα της
Κίνας – και ήλθε σε συνέχεια
Η μεγάλη είδηση είναι η
της δημοσιοποίησης την

περισσότερο από το 50% των
κατοίκων του πλανήτη!
Όπως είνα γνωστό, το
«κανονικό» ΔΝΤ, που έχει 29
χώρες – μέλη και στο οποίο
η αμερικανική επιρροή είναι
εμφανής, ιδρύθηκε στα τέλη
του 1945, μετά το τέλος του
Β! παγκοσμίου πολέμου για
να βοηθήσει στην ανάπτυξη,
μέσω δανεισμού και τεχνικής
βοήθειας – και έχει πολλές
φορές κατηγορηθεί για τις
πολιτικές που «συνιστά»
, όπως συνέβη και με την
χώρα μας στα χρόνια των
Μνημονίων.
Το θέμα της δημιουργίας
ενός διεθνούς νομίσματος
βασισμένου στο καλάθι
των νομισμάτων των χωρών
μας, είναι υπό εξέταση»,
είπε ο ηγέτης της Ρωσίας
την περασμένη Τετάρτη στο
Επιχειρηματικό Φόρουμ
των BRICS – των κορυφαίων
αναδυόμενων αγορών, που
περιλαμβάνουν, εκτός
της Ρωσίας και της Κίνας,
την Βραζιλία, την Ινδία και
τη Νότια Αφρική.
Όπως είναι γνωστό,
οι κυρώσεις για την εισβολή
του Πούτιν στην Ουκρανία
έχουν ουσιαστικά αποκλείσει
τη Ρωσία από το διεθνές
οικονομικό σύστημα – και
ο Πούτιν έχει σε πολλές
επριπτώσεις σπεύσει να
προβλέψει ότι το δολάριο θα

αποκαθηλωθεί από την θέση
του νομίσματος αναφοράς
για όλο τον πλανήτη.
Τον Μάιο, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα
της Κίνας – είναι τα
μεγαλύτερα στον κόσμο –
αυξήθηκαν κατά 80,6 δις
δολάρια και έφτασαν σε αξία
τα 3,13 τρισ. δολάρια.
Υπενθυμίζεται ότι
τον Μάρτιο υπήρξαν
αναφορές ότι συμφωνήθηκε
μία μεγάλη προμήθεια
πετρελαίου μεταξύ Κίνας
και Σαουδικής Αραβίας,
πληρωτέας σε γουάν, το
κινεζικό εθνικό νόμισμα.
Επίσης το Ιράν υπέβαλε
επίσημο αίτημα ένταξης
στους BRICS μαζί με
την Αργεντινή.
Το Ιράν, με πληθυσμό
περίπου 86 εκατομμυρίων
κατοίκων, και η Αργεντινή,
με πληθυσμό περίπου 46
εκατομμυρίων κατοίκων,
έχουν υποβάλει αίτηση
ένταξης στους BRICS.
Η Βραζιλία, η Ρωσία,
η Ινδία και η Κίνα
σχημάτισαν αρχικά τους
BRICS το 2009, με τη Νότια
Αφρική να προσχωρεί το
2010. Σήμερα η Κίνα έβαλε
στο παιχνίδι Μαλαισία,
Σιγκαπούρη, Ινδονησία, και
Χιλή.

Έλον Μασκ: «Η Πόλη ονομάζεται
Κωνσταντινούπολη» – Αυτό που
δεν τολμά να πει ο Κ.Μητσοτάκης
Θεόφραστος Ανδρεόπουλος | email: andreopoulos@pronews.gr
18-06-2022
Ο μεγιστάνας
προκάλεσε
«εγκεφαλικό»
στους Τούρκους
έχοντας το
θάρρος να πει
την ιστορική
αλήθεια
Ο Έλον Μασκ
είναι γνωστό
ότι λέει πάντα
την γνώμη του
χωρίς να κρατάει ίσες αποστάσεις και με ένα χιουμοριστικό
tweet για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης αναφερόμενος
στον θρύλο της Κερκόπορτας πήρε το μέρος του Ελληνισμού
ονομάζοντας την Πόλη με το πραγματικό της όνομα:
Κωνσταντινούπολη.
Συγκεκριμένα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της
SpaceX, ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter μία
φωτογραφία με την φιγούρα του «stickman» στην οποία
απεικονίζεται ως ένας Βυζαντινός στρατιώτης με το κράνος
του, που ξυπνάει στον ύπνο και προσπαθεί να θυμηθεί αν
κλείδωσε την πύλη του κίρκου (Κερκόπορτα), από την οποία
εισήλθαν και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη
οι Γενίτσαροι τον Μάιο του 1453.
Την αλήθεια αυτή δεν την αναφέρει ούτε ο ίδιος ο Έλληνας
πρωθυπουργός K.Mητσοτάκης ο οποίος δύο φορές τους
τελευταίους μήνες αποκάλεσε την Πόλη «Ιστανμπούλ».
Η ανάρτησή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από
τους Τούρκους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης,
που σκοπεύει να εξαγοράσει έναντι του ποσού των 44 δισ.
δολαρίων.

συμμετοχή κρατών όπως της
Μαλαισίας, της Σιγκαπούρης,
της Ινδονησία, και της Χιλής,
οι οποίες θεωρούνται ότι
μέχρι σήμερα ήταν είτε στην
δυτική (Σιγκαπούρη, Χιλή)
είτε στην ουδέτερη ζώνη
(Μαλαισία, Ινδονησία).
Το νέο σχήμα έχει πληθυσμό
3,6 δισ. ανθρώπων, δηλαδή

Η ανάρτησή του μπορεί να είναι χιουμοριστική αλλά δεν
είναι ουδόλως προσβλητική και με έξυπνο τρόπο στηρίζει τις
ιστορικές αλήθειες του Ελληνισμού.
Πιθανότατα δεν το κάνει επειδή είναι φιλέλληνας αλλά επειδή
δεν του αρέσει να παίζουν με την νοημοσύνη του και να
του… ξαναμαθαίνουν Ιστορία.
Για αυτό και μόνο το λόγο εκτιμούμε πως η απόκτηση του
Τwitter από τον Νοτιοαφρικανό μεγιστάνα μόνο καλό μπορεί
να κάνει σε μία εποχή που το να λέει κάποιος την άποψή του
καθίσταται επικίνδυνο.

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η παρέμβαση του πρωθυπουργού
και οι δυο έμμεσες αναφορές στην Τουρκία
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Οκτώ Έλληνες διπλωμάτες απελαύνει η Ρωσία
27-06-2022

Dimitris Papamitsos / Greek Prime Minister’s Office)
ΣύνταξηΣυντακτική ομάδα ert.gr
29.06.2022

Βλαντιμίρ Πούτιν, Πρόεδρος Ρωσίας
«Ανεπιθύμητα πρόσωπα» χαρακτήρισε η Μόσχα οκτώ Έλληνες
διπλωμάτες, δίνοντάς τους διορία οκτώ ημερών για να
εγκαταλείψουν χώρα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
Όπως έγινε γνωστό από το Κρεμλίνο, το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε
την πρέσβειρα της Ελλάδας στη Μόσχα, Αικατερίνη Νασίκα,
να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη «συγκρουσιακή», όπως τη
χαρακτηρίζει, «πορεία που ακολουθούν οι ελληνορωσικές σχέσεις,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής όπλων και στρατιωτικού
εξοπλισμού στο καθεστώς του Κιέβου».

Άμεση η απάντηση της Αθήνας
Στη Μαδρίτη είναι
στραμμένα τα βλέμματα
όπου πραγματοποιείται η
κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής
του ΝΑΤΟ.
Ο Ερντογάν δεν είπε
απολύτως τίποτε για τα
ζητήματα που έθετε μέχρι
τώρα και επικεντρώθηκε
στην ατζέντα τηςΣυνόδου,
τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Και ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
υπογράμμισε ότι
η αποστολή του ΝΑΤΟ για
την υπεράσπιση
της εδαφικής ακεραιότητας
των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και
του διεθνούς δικαίου δεν
είναι πλέον κενό γράμμα. Και
τόνισε – κοιτάζοντας προς
την Άγκυρα – ότι είναι πολύ
σημαντικό για ουσιαστικούς
και συμβολικούς λόγους
οι κυρώσεις που αποφασίζονται να εφαρμόζονται
από όλα τα μέλη. Η σύνοδος
του ΝΑΤΟ ολοκληρώνεται
την Πέμπτη με την τελετή
υπογραφής για το Ταμείο
Καινοτομίας για επενδύσεις
σε νέες τεχνολογίες από τους
ηγέτες της Συμμαχίας.
Αυστηρά στα θέματα
της ατζέντας της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ
επικεντρώθηκε ο Ταγίπ
Ερντογάν στη σύντομη
παρέμβασή του ενώπιον των
ηγετών της Συμμαχίας χωρίς
να κάνει καμία αναφορά σε
Αιγαίο και ελληνικά νησιά.
Είχε προηγηθεί έντονο
διπλωματικό παρασκήνιο
που οδήγησε στην άρση
του αδιεξόδου και στην
ένταξη της Φιλανδίας και της
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
• Κυρ. Μητσοτάκης
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ:
Οι κυρώσεις που αποφασίζονται να εφαρμόζονται
από όλους
Την ενότητα, την ταχύτητα
και την αποφασιστικότητα
που επέδειξε η Συμμαχία
στην αντιμετώπιση της
ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία επισήμανε
ο πρωθυπουργός μιλώντας
στο ΝΑΤΟ. Έκανε όμως και
δύο έμμεσες αναφορές στην
Τουρκία

Όπως είπε: «είναι σημαντικό
για ουσιαστικούς και
συμβολικούς λόγους
οι κυρώσεις να εφαρμόζονται
από όλα τα μέλη. Η ρωσική
εισβολή έχει καταστήσει
σαφές πως η αποστολή στο
ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση
της εδαφικής ακεραιότητας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς
δικαίου δεν είναι πλέον κενό
γράμμα».
Νωρίτερα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης προσερχόμενος
στη Σύνοδο άφησε σαφείς
αιχμές για την ως τώρα
στάση της Τουρκίας,
επαναλαμβάνοντας ότι
η Ελλάδα είναι πυλώνας
σταθερότητας για το ΝΑΤΟ:
«ως πυλώνας σταθερότητας,
λοιπόν, στη νοτιοανατολική
πτέρυγα του ΝΑΤΟ έχουμε
κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι
αυτή τη στιγμή η προσήλωση
της Συμμαχίας θα πρέπει να
είναι στην πρόκληση που
αντιμετωπίζει στο μέτωπο της
Ουκρανίας. Δεν χρειαζόμαστε
καμία άλλη πηγή αστάθειας
εντός της Συμμαχίας και
πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι
το οποίο αντιλαμβάνονται
όλοι οι εταίροι μας».
Με τον Πρόεδρο της
Τουρκίας συναντήθηκε
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ,
κάνοντάς του για μια ακόμη
φορά σύσταση, ότι οι όποιες
διαφορές θα πρέπει να
επιλύονται ειρηνικά.
«Εξέφρασα την βαθιά μου
ανησυχία για τις πρό-σφατες
εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Οι διαφορές μπορούν να
επιλυθούν μόνο ειρηνικά και
με αποκλιμάκωση.
Η διατήρηση ανοικτών
διαύλων επικοινωνίας είναι
ζωτικής σημασίας» ανέφερε
στο Τwitter
Σύντομη συνάντηση με τον
Ταγίπ Ερντογάν, τον Τούρκο
ομόλογό του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου και με τον
εκπρόσωπο της τουρκικής
προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν
είχε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, πριν
την έναρξη εργασιών

της συνόδου.
• Σύνοδος ΝΑΤΟ: Σύντομη
συνάντηση Δένδια με
Ερντογάν και Τσαβούσογλου
Στο ολιγόλεπτο τετ α τετ που
είχαν μπροστά στις κάμερες
ο Αμερικανός πρόεδρος
ευχαρίστησε τον Ταγίπ
Ερντογάν για την «εξαιρετική
δουλειά» που έκανε για τη
διεύρυνση της Συμμαχίας
αλλά και για τη συμβολή για
τα σιτηρά της Ουκρανίας, με
τον Πρόεδρο της Τουρκίας να
κάνει λόγο για μια σημαντική
σύνοδο, εκτιμώντας ότι η
διπλωματία θα βοηθήσει να
επιλυθούν τα ζητήματα που
σχετίζονται με τις εξαγωγές
ουκρανικών σιτηρών.
Η άρση του τουρκικού βέτο
και τα F-16
Εν τω μεταξύ, τον δρόμο για
τον εκσυγχρονισμό των F-16
φέρεται να άνοιξε η άρση
του βέτο της Τουρκίας για
την ένταξη της Φινλανδίας
και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Λίγες ώρες μετά τη συμφωνία
που επήλθε μεταξύ της
Άγκυρας και της Συμμαχίας
για τις δύο σκανδιναβικές
χώρες, η Αμερικανίδα
υφυπουργός Άμυνας Σελέστ
Βαλάντερ δήλωσε:
«οι ΗΠΑ στηρίζουν πλήρως
τα σχέδια της Τουρκίας για
αναβάθμιση των F-16, τα
οποία βρίσκονται ακόμη στο
στάδιο της επεξεργασίας και
πρέπει να γίνουν όλες
οι προβλεπόμενες
διαδικασίες.
Οι ΗΠΑ τα στηρίζουν διότι
συμβάλουν στην ασφάλεια
του ΝΑΤΟ».
Κοινό μνημόνιο ΤουρκίαςΦινλανδίας-Σουηδίας
Mετά από αρκετές ώρες
διαπραγματεύσεων και
συνομιλιών ανάμεσα
στην Τουρκία, την Φινλανδία
και τη Σουηδία, οι τρεις
χώρες υπέγραψαν κοινό
μνημόνιο συνεργασίας,
το οποίο επιβεβαιώνει
την ένταξη των δύο
σκανδιναβικών χωρών
στο NATO.
Πηγή: ertnews.gr

Η απάντηση της Αθήνας ήταν άμεση.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει
αναφορικά με απόφαση των ρωσικών αρχών για την κήρυξη οκτώ
διπλωματικών στελεχών της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα,
καθώς και του Γενικού Προξενείου Μόσχας, ως personae non grata,
τα εξής:
«Εκφράζουμε την έντονη λύπη μας για την απόφαση των ρωσικών
Αρχών για την κήρυξη οκτώ στελεχών της Ελληνικής Πρεσβείας
στη Μόσχα, καθώς και του Γενικού Προξενείου στη Μόσχα, ως
personae non grata.
»Δεν υφίσταται καμία βάση για την απόφαση των ρωσικών Αρχών
για την απέλαση μελών του προσωπικού ελληνικής διπλωματικής
και προξενικής αρχής στη Ρωσία, τα οποία, διακρινόμενα για τον
επαγγελματισμό τους και υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιτελούσαν τα
καθήκοντά τους σύμφωνα με τις προβλέψεις των Συμβάσεων της
Βιέννης για τις Διπλωματικές και Προξενικές Σχέσεις.
»Η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής, με γνώμονα το σεβασμό
του Διεθνούς Δικαίου.
»Eξυπακούεται ότι η Πρεσβεία στη Μόσχα, καθώς και οι
Προξενικές Αρχές στη Ρωσία θα συνεχίσουν να καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια με όλα τα μέσα στη διάθεση τους προκειμένου
να συνεχίσουν να επιτελούν την αποστολή τους υπό ιδιαίτερα
δύσκολες συνθήκες.»
Υπενθυμίζεται ότι λίγο διάστημα μετά τη ρωσική εισβολή, σειρά
χωρών της Δύσης είχαν προχωρήσει στην απέλαση δεκάδων Ρώσων
διπλωματών.
Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον Απρίλιο, η εκπρόσωπος του ρωσικού
υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είχε εξαπολύσει επίθεση
κατά της Ελλάδας για την απέλαση Ρώσων διπλωματών.
Μέσω του λογαριασμού της στο Telegram, η Ζαχάροβα συνέδεσε
την απέλαση των διπλωματών με την επίσκεψη της Αμερικανίδας
υφυπουργού Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, στην Ελλάδα την ίδια
περίοδο.
Στις 6 Απριλίου, το υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι 12
μέλη διπλωματικών και προξενικών αποστολών της Ρωσίας στην
Ελλάδα απελαύνονται και χαρακτηρίζονται personae non gratae
στην Ελλάδα.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ είχε αναφερθεί και στις σχέσεις
των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι «το ελληνικό κράτος, που
δημιουργήθηκε χάρη στη βοήθεια της Ρωσίας με πρώτο ηγέτη
τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας έμεινε ουσιαστικά χωρίς
διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα μας».
«Και αυτό παρά το γεγονός ότι μοιραζόμαστε την πίστη με
τους Έλληνες, κληρονομούμε την ίδια παράδοση και γενικά δεν
αρνηθήκαμε ποτέ να βοηθήσουμε τους Έλληνες φίλους μας»,
τόνιζε, υπενθυμίζοντας την περσινή βοήθεια στην κατάσβεση των
φωτιών.
Μάλιστα, η Ζαχάροβα ανέφερε ότι ενέργειες όπως η απέλαση
των Ρώσων διπλωματών για λόγους ευρωατλαντικής αλληλεγγύης
διαγράφουν το κοινό παρελθόν των δύο λαών.
«Δεν είναι καν κακό που η ευρωατλαντική αλληλεγγύη διαγράφει
το παρελθόν, τελικά το ποιον τιμά κανείς είναι κυρίαρχη επιλογή
του έθνους. Είναι κακό που στερεί από τους ανθρώπους και τους
λαούς το μέλλον, την ανεξαρτησία και το δικαίωμα σε αυτήν
την κυρίαρχη επιλογή», είχε σημειώσει.
Πηγή:mononews.gr
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΡΑΣ
Καλημέρα πρόσωπο της μέρας
Καλημέρα πρόσωπο αυγής
Της αλήθειας μου το πάθος
και το φως της χαραυγής...
Φώτισε αν θέλεις λίγο
τις ρυτίδες μια ζωής
να φανούν και να λιαστούνε
τα κρυμμένα της ψυχής…
Δεν φοβάμαι , δε λυπάμαι
όσα χάθηκαν στο χτες
είπα ήτανε για άλλους ,
τι τα ψάχνεις τι τα θες...
Τράβηξα λοιπόν τη τζούρα
μιας ήσυχης ζωής
χαιρετώ κι απολαμβάνω
κάθε γέλιο της στιγμής…
Καλημέρα πρόσωπο της μέρας
Καλημέρα πρόσωπο αυγής
Της αλήθειας μου το πάθος
και το φως της χαραυγής...
Φώτισε αν θέλεις λίγο
τις σκιές που κουβαλώ
να μπορέσω να σηκώσω
θλίψη πόνο στεναγμό...
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ

Πριν αγαπήσεις, αγάπα σε!
Γράφει η Χριστίνα Γαλιάνδρα.

«Πριν από όλα, εσύ», έλεγε η γιαγιά μου.
«Εσύ θα βρεις τον δρόμο κι εσύ θα τον βαδίσεις.»
Άργησα όμως να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε και έφτασα κοντά
στα τριάντα για να σκεφτώ πραγματικά πού θέλω να πάω.
Έβγαλα το πανωφόρι του φόβου και της ανασφάλειας και φόρεσα
ένα δροσερό μπλουζάκι ονείρων.
Α! Και αθλητικά!
Γιατί ήθελα να φτάσω πολύ μακριά.
Ξόρκισα το “τι θα πει η γειτονιά” και το “μην το μάθουν οι άλλοι”
και ξεκίνησα να βαδίζω αργά στην αρχή αλλά, πολύ γρήγορα,
άρχισα να τρέχω.
Έτρεξα σε σχέσεις, σε δουλειές, σε παρέες, σε γνωστούς και όπου
ένιωθα καλά.
Ώσπου ξαφνικά άρχιζα να μην νιώθω καλά και μια θηλιά με έσφιγγε.
Κι αναρωτιόμουν αν φταίω εγώ ή οι άλλοι.
Τότε ήταν που θυμήθηκα τα λόγια της γιαγιάς.
«Πριν αγαπήσεις, αγάπα πρώτα εσένα.»
«Να σου μιλάς γλυκά και να μην σε αποπαίρνεις.
Να σέβεσαι το σώμα σου, τη ψυχή σου τον νου σου.
Ποτέ σε δεύτερη μοίρα το πώς νιώθεις.
Πρώτα να έχεις εσύ ηρεμία κι ύστερα να σκορπάς ηρεμία.
Πρώτα να σε σέβεσαι κι ύστερα να ζητάς το σεβασμό.
Γιατί τα λόγια τα παίρνει ο βοριάς.
Τις πράξεις, τις σκεπάζουν άλλες πράξεις και τον έρωτα, τον
αντικαθιστά ένας άλλος έρωτας.
Που από σένα γεννιέται.
Από σένα χτίζεται.
Κι αν δεν γκρεμιστεί είναι γιατί τα θεμέλιά του έχουν πίστη, ελπίδα,
υπόσχεση σε σένα.
Όχι στους άλλους.»
Κι ορκίστηκα..
Να με αγαπώ με τις γκρίνιες μου.
Να με σέβομαι με τα λάθη μου.
Να με ακούω.
Να με προσέχω.
Κι αν ποτέ κουραστώ, να έχω το δικαίωμα για μία παύση.

Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΩΝ
-ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙΤους Πομάκους τους γνωρίζομε
όλοι. Οι ανόητοι κυβερνούν
το Κράτος των Αθηνών και
του Κολωνακίου, και αυτό το
γνωρίζομε. Αλλά πρώτα ας
μείνομε εις τους Πομάκους μας.
Είναι πράγματι γεγονός, ότι
δεν υπάρχουν επιστημονικώς
αδιάψευστα στοιχεία περί
της καταγωγής των. Κατά το
δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνος
η Σόφια εκμεταλλεύτηκε το
γεγονός αυτό και ισχυρίσθηκε,
ότι οι Πομάκοι είναι
εξισλαμισθέντες Βούλγαροι. Τον
ισχυρισμό αυτόν τον απέρριψαν
όμως Βούλγαροι ιστορικοί όπως
ο καθηγητής Στρασιμίρωφ.
Προηγουμένως, το 1789,
ο Τσέχος καθηγητής Γίρατσεκ,
διατελέσας υπουργός Παιδείας
της Ηγεμονίας της Βουλγαρίας,
κατέληξε εις το συμπέρασμα,
ότι οι Πομάκοι είναι μάλλον
Έλληνες. Εις το συμπέρασμα
αυτό κατέληξε ο Γίρατσεκ βάσει
γλωσσολογικών, μάλλον, παρά
ιστορικών ερευνών. Έκτοτε η
ιστορική έρευνα ξεπέρασε τα
όρια που έθεσε η έρευνα του
Γίρατσεκ.
Επιστημονικώς αναμφισβήτητο
είναι, ότι εις την αρχαιότητα
ζούσανε εις την περιοχή που

ζούνε σήμερα οι Πομάκοι οι
Αγριάνες. Ο βασιλιάς αυτών
Λαγαρός ακολούθησε τον
Μέγα Αλέξανδρο εις την
κατά της Περσίας εκστρατεία
του. Οι Αγριάνες, απόγονοι
αρχαίων Θρακικών Φύλων,
ήσαν δεινοί «επι ίππων
μαχόμενοι τοξότες», εξ ου
και προέκυψε η ετυμολογία
αυτών Ιππόμαχοι, εντέλει
Πομάκοι. Μετά τον 4ον αιώνα
οι Αγριάνες εκχριστιανίσθηκαν.
Και αυτό είναι επιστημονικώς
αναμφισβήτητο. Έκτοτε όμως
τα ίχνη των Αγριάνων χάθηκαν
εις την δύνη των αδιάλειπτων
βαρβαρικών φύλων εναντίον
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
μεταξύ των οποίων και
οι Βούλγαροι, οι οποίοι
κατέκτησαν τμήμα της περιοχής
των Αγριάνων.
Υπάρχουν βυζαντινές ιστορικές
πηγές, οι οποίες ονομάζουν
την περιοχή που κατοικούν και
σήμερα οι Πομάκοι «Αχρίδα».
Αυτό είναι φυσικό, εις τα τέλη
της πρώτης χιλιετίας ολόκληρος
η Θράκη και η σημερινή
Βουλγαρία αποκαλούντο
Μακεδονία, με μακεδονικά
τοπωνύμια Η Μακεδονική
Βυζαντινή Δυναστεία του
Αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄

κλπ. αποκαλείτο Μακεδονική,
αν και καταγόταν από την
Αδριανούπολη. Την εποχή
εκείνη οι Αγριάνες εμφανίζονται
εις τις βυζαντινές ιστορικές
πηγές ως Αχρίδαι. Αυτοί οι
Αχρίδαι δεν είναι δυνατόν παρά
να ήσαν οι αρχαίοι Αγριάνες.
Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.
Αυτοί οι Αχρίδαι
εξισλαμίστηκαν βιαίως
μεταξύ 1656 και 1661 από
τον Σεχμεντίν Πασά της
Φιλιππούπολης. Αυτοί οι
εξισλαμισθέντες Αγριάνοι και
οι Αχρίδαι είναι οι σημερινοί
Πομάκοι. Και εδώ δεν υπάρχει
άλλη εξήγηση πολλώ δε μάλλον
αφού η τύχη των είναι μοναδική
εις τα Βαλκάνια:
Σέρβοι, Αλβανοί και Έλληνες
υπέστησαν τα ίδια. Εις όλες
αυτές τις περιπτώσεις το
θρησκευτικό συναίσθημα νίκησε
την εθνική συνείδηση. Ίδετε και
σήμερα την Ιταλία. Οι ‘Ελληνες
της Σικελίας και Νοτίου Ιταλίας
έγιναν πρώτα Καθολικοί και
κατόπιν απώλεσαν την εθνική
τους συνείδηση.
Έτσι οι Αγριάνοι-Αχρίδαι έγιναν
μουσουλμάνοι μέχρι που
ο Ατατούρκ τους είπε, όπως εις
όλους τους μουσουλμάνους
της Μ.Ασίας και της Ευρώπης,
ότι είναι Τούρκοι. Οι ΑγριάνοιΠομάκοι δεν το απεδέχθησαν
απολύτως, όπως και δεν το

Γιατί ο ήλιος υπάρχει κι ας έχει συννεφιά.
Μέσα από τα σύννεφα θα πάρουμε το φως.
Κι όταν περάσουν πια τα χρόνια ο μόνος που θα μας δώσει
συγχωροχάρτι, θα είναι μόνο ο εαυτός μας.
Γιατί τον προστατέψαμε.
Τον διαφυλάξαμε.
Και δεν αφήσαμε τίποτα να τον τσαλακώσει.
Ούτε η κακία.
Ούτε το μίσος.
Ούτε η σκληρότητα του κόσμου που κάθε μέρα μεγαλώνει
δραματικά.
Και, μα την αλήθεια, θα αποκτήσει κάποτε τέτοιο πρόσωπο που δεν
θα αναγνωρίζεται καθόλου.
Γι’αυτό, κάθε μέρα αγάπα σε.
Κάθε μέρα πίστεψε.
Κάθε μέρα ονειρέψου.
Πάρε πέτρες και φτιάξε τείχος.
Να μη σε αγγίζει η ανασφάλεια.
Να μη σε φτάσει το πώς, το πρέπει, το γιατί.
Η μάστιγα της ψευδαίσθησης να σε προσπεράσει.
Κι αν είσαι τυχερή και τα μαλλιά σου γκριζάρουν και αρχίζουν να
δέχονται το πέρασμα του χρόνου, να έχεις την ευλογία νά’χεις ένα
εγγόνι που, μετά τα παραμύθια, να το κοιτάξεις στα μάτια και, με
φλόγα στη ματιά, να του πεις:
«Πριν αγαπήσεις, αγάπα σε!
Πριν τους φροντίσεις, φρόντισε εσένα.»
Γιατί η ψυχή, έναν γιατρό θέλει. Ένα φάρμακο χρειάζεται.
Κι αυτό, τό’χεις εσύ.
Είναι εκείνο το μικρό παιδάκι που κοιτάς στις παιδικές φωτογραφίες
σου.
Εκείνο που γελάει ανέμελα. Που νιώθει ασφάλεια.
Που κοιτά αγνά.
Πάρ’το λοιπόν απ’το χέρι και πήγαινέ το μια βόλτα.
Μια βόλτα μεγάλη που λέγεται “μέλλον”!
Κι αν σου κουραστεί στη διαδρομή, άστο να ξαποστάσει!
Δε θα χαλάσει κι ο κόσμος..

απεδέχθησαν και οι Κούρδοι της
Μ. Ασίας. Τους Κούρδους τους
κατασφάζουν οι Τούρκοι από το
1925. Τους Πομάκους όμως τους
προστάτευσαν και η Βουλγαρία
και η Ελλάδα.
Και ερχόμαστε τώρα εις τους
επικίνδυνους για το Έθνος, εις
τους ανόητους του Κράτους του
Κολωνακίου:
1ον) Αγνόησαν την μετατροπή
των Μουσουλμάνων εις
Τούρκους από τον Ατατούρκ.
2ον) Την εποχή του Εμφυλίου
και του Ψυχρού Πολέμου
μετέτρεψαν ολόκληρη την
Ελληνική Θράκη εις ένα
μεγάλο Γκέτο. «Μέσα σε
αυτό εγκαταλειμμένοι όλοι»:
Έλληνες, Πομάκοι και
Μουσουλμάνοι! Σε συνέχεια
άρχισαν τις οσφυοκαμψίες
έναντι της «φίλης» Τουρκίας
και ΥΠ0ΧΡΕΩΣΑΝ τους
Πομάκους, παρά τις αντιδράσεις
των, να αποδεχθούν το τουρκικό
εκπαιδευτικό σύστημα.!
Μάλιστα! Αυτοί είναι οι ανόητοι
του Κράτους του Κολωνακίου,
οι επικίνδυνοι εθνοκτόνοι. Ας
ψάξουν όπου θέλουν εις τον
κόσμο: Να βρούνε ένα Εθνικό
Κράτος, το οποίον υποχρέωσε
μία μειονότητά του να αποδεχθεί
το εκπαιδευτικό σύστημα
μίας ομόρου χώρας, η οποία
εγείρει απαιτήσεις για την
εθνική καταγωγή της δικής του

μειονότητας!
Αυτά συμβαίνουν μόνον
εις το ανόητο Κράτος του
Κολωνακίου. Θαυμάστε το!
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
(www.Γεώργιος
Εμ.Δημητράκης.gr)
Υποσημείωση:
Η συναισθηματική Nοημοσύνη
οδηγεί εις την Eνσυναίσθηση,
και μέσα απο αυτήν γινόμαστε
καλύτεροι, υγιείς ψυχικά
και υπεύθυνοι σκεπτόμενοι
άνθρωποι.
Η αγάπη προς την Πατρίδα
είναι πράξη Ελευθερίας.
Ο Συντάκτης κρητικής
(Μαριού Νομού Ρεθύμνης) και
θρακικής καταγωγής γεννήθηκε
και διαμένει εις
την Ξάνθη/Θράκη, τον
Προμαχώνα της Ελλάδος.
Σπούδασε ΠολιτικέςΟικονομικές Επιστήμες
και Κ-οινωνιολογία εις το
Πανεπιστήμιο της Βόννης,
και Ιστορία και Πολιτιστική
Κληρονομιά εις την Αθήνα.
Διετέλεσε επί 30-ετίας
Διπλωματούχος Ξεναγός για
όλη την Ελληνική Επικράτεια

Πρόεδρος των Πομάκων στον Ερντογάν:
Γιατί δεν εφαρμόζεις τη Συνθήκη της
Λωζάνης σε Ιμβο και Τένεδο;
15 Ιουνίου 2022
Και ο Μουσολίνι πριν εισβάλει
στην Ελλάδα έλεγε μεγάλα λόγια
και καυχιόταν για το μέγεθος της
πολεμικής του μηχανής, θυμίζει στον
πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, σε ανοιχτή επιστολή του,
ο πρόεδρος των Πομάκων Ιμάμ Αχμέτ.
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Οι αναμνήσεις είναι συνυφασμένες με το παρελθόν μας και το παρελθόν μας καθορίζει
άμεσα το παρόν και το μέλλον μας. Εικόνες και συναισθήματα που είναι συνδεδεμένα
με την Ελληνική παρoικία μας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση φωτογραφίας.

Στην ανοιχτή επιστολή του στον
πρόεδρο της Τουρκίας, ο πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων και διευθυντής της πομακικής
εφημερίδας ΖΑΓΑΛΙΣΑ, Ιμάμ Αχμέτ (φωτογραφία, επάνω, από
inkomotini.news), μεταξύ άλλων ρωτάει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
γιατί, αφού κόπτεται για τη Συνθήκη της Λωζάνης, ο ίδιος δεν
εφαρμόζει το άρθρο 14 αυτής της Συνθήκης που καθορίζει το
καθεστώς της Ιμβρου και της Τενέδου.
Η επιστολή
Ακολουθεί αυτούσια η ανοιχτή επιστολή του Ιμάμ Αχμέτ:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
ανήκω στην αυτόχθονα φυλή των Πομάκων, την ύπαρξη της
οποίας και εσύ αναγνώρισες στη διάρκεια της επίσκεψής σου στην
Κομοτηνή στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017.
Παρακολουθούμε με ανησυχία τον ολισθηρό δρόμο του
επεκτατισμού στον οποίο βαδίζεις. Με πρόσχημα ότι οι
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύσης περικυκλώνουν την χώρα
σου στα Βαλκάνια, στον Καύκασο και στη Μέση Ανατολή, ζητάς
αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και του Καστελόριζου,
όταν η χώρα σου έχει παρατάξει χιλιάδες άνδρες αποβατικού
στρατού και επιθετικά όπλα σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά
νησιά απειλώντας να εισβάλεις σε αυτά.
Κύριε Ερντογάν εάν εσύ ήσουν στη θέση της Ελλάδας τι θα έκανες;
Ξεχνάς βέβαια ότι τα νησιά αυτά είναι ελληνικά για χιλιάδες χρόνια,
πολλούς αιώνες πριν οι πρόγονοί σου συναντήσουν για πρώτη φορά
στην ιστορία τους, το…γαλάζιο χρώμα του Αιγαίου.

Mια φωτογραφία που φανερώνει
την ζωντάνια που είχε το Ελληνικό Κέντρο
της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ και διασκέδαζε
πάνω από 500 άτομα.
1971 το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου
GRECIAN SENIORS στο γραφείο της ΓΝΩΜΗΣ να
συγχαρούν τους εκδότες και να γίνουν συνδρομητές της.

Ελληνικά ήταν και τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος. Γιατί εσύ δεν
εφαρμόζεις αντιστοίχως ό,τι προβλέπει το άρθρο 14 της Συνθήκης
της Λωζάνης;
Για τα δύο νησιά, προβλέπεται η θέσπιση καθεστώτος τοπικής
αυτονομίας και αυτοδιοίκησης «…θα έχουν ειδική διοικητική
οργάνωση αποτελούμενη από τοπικά στοιχεία…Η διατήρηση
της τάξης, θα διασφαλίζεται από μια αστυνομική δύναμη τα μέλη
της οποίας θα προσλαμβάνονται μεταξύ του τοπικού πληθυσμού από
την προαναφερθείσα τοπική διοίκηση και θα τοποθετούνται κάτω
από τις διαταγές της».
Γιατί καταπατάς το άρθρο 14 της Συνθήκης της Λωζάνης και
ζητάς μονομερώς από την Ελλάδα την εφαρμογή άλλων διεθνών
συνθηκών;
Στο διεθνές δίκαιο, ισχύει η αρχή “rebus sic stantibus” που σημαίνει
ότι οι αντικειμενικές συνθήκες υπό τις οποίες υπογράφηκαν οι
συνθήκες έχουν μεταβληθεί θεμελιωδώς διότι η Ελλάδα απειλείται
με πόλεμο, άρα και οι τυχόν όροι (όπως της αποστρατικοποίησης)
αλλάζουν και παύουν να ισχύουν. Αλλά, τι δουλειά έχεις εσύ με μια
Συνθήκη στην οποία η Τουρκία δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος;
Σταμάτα να αναμοχλεύεις το παρελθόν και τα ιστορικά πάθη.
Στην…Γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσαν και
οι Έλληνες να αντιτάξουν όλη την Μικρά Ασία και την ίδια την
Κωνσταντινούπολη. Είναι όμως δυνατόν να σκέφτονται τη σημερινή
εποχή οι ηγέτες και οι λαοί έτσι;
Οι απειλές σου δείχνουν ότι είσαι έτοιμος να βυθίσεις στο πένθος
χιλιάδες μητέρες και πατεράδες και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου
και να προστεθούν και άλλοι πρόσφυγες στους ήδη υπάρχοντες
Σύριους, Ιρακινούς, Κούρδους, Κύπριους, Ουκρανούς κ.λπ.
Θα έστελνες να θυσιασθούν τα δικά σου παιδιά, τον γιό σου, την
κόρη σου, τον γαμπρό σου στην πρώτη γραμμή του πολέμου; Θα
δεχόσουν σφαγές αμάχων, βιασμούς γυναικών, δολοφονίες παιδιών,
την εξαθλίωση λαών, καταστροφή πόλεων, υποδομών και υφαρπαγή
ξένου πλούτου;
Εμείς οι Πομάκοι δεν θέλουμε να γίνουμε πρόσφυγες του 21ου
αιώνα. Η πολιτική σου είναι επικίνδυνη, δυναμιτίζει τις καλές και
ειρηνικές σχέσεις που πρέπει να έχουν ο ελληνικός και ο τουρκικός
λαός. Καμιά μειονότητα δεν θέλει πόλεμο, πολύ περισσότερο
εμείς οι Πομάκοι, αφού πριν από ένα αιώνα εκατοντάδες χιλιάδες
σφαγιάστηκαν, εκατομμύρια εκπατρίστηκαν και πολλοί εξ αυτών
ζουν στην πατρίδα σου.
Εάν οραματίζεσαι να φθάσεις το πρότυπο και το ανάστημα του
Μουσταφά Κεμάλ, μάλλον χρησιμοποιείς λάθος…μεζούρα!
Άλλωστε ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πει ξεκάθαρα: “Ειρήνη στη χώρα,
ειρήνη στον κόσμο”. Εσύ, κάνεις το ακριβώς αντίθετο.
Εάν, όμως, όλα αυτά τα κάνεις για να επιβιώσεις πολιτικά, να
στρέψεις την προσοχή του φίλου τουρκικού λαού από τα μεγάλα
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και να εξασφαλίσεις την
επανεκλογή σου, τότε έχεις ξεπέσει στο επίπεδο ενός πολύ χαμηλού
επιπέδου πολιτευτή.
Σου θυμίζω ότι και ο Μουσολίνι πριν εισβάλει στην Ελλάδα έλεγε
μεγάλα λόγια και καυχιόταν για το μέγεθος της πολεμικής
του μηχανής. Είδες όμως τι έπαθε…
Με εκτίμηση
Ιμάμ Αχμέτ
Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων
Διευθυντής πομακικής εφημερίδας ΖΑΓΑΛΙΣΑ».
Πηγή: inkomotini.news

Η “ΓΝΩΜΗ” θα δημοσιεύει φωτογραφίες από το αρχείο
της να θυμίζει σε όλους κάτι που βιώσαμε και μας έκανε
ευτυχισμένους.
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Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Έτσι πρέπει να πίνετε τον καφέ σας
Οι ευεργετικές ιδιότητες του καφέ είναι πολύ
περισσότερες και πολύ πιο σημαντικές από την
ώθηση που μας χαρίζει κάθε πρωί. Σύμφωνα με
νέα μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Annals
of Internal Medicine, όσοι πίνουν καφέ, είτε με
ζάχαρη είτε χωρίς, αντιμετωπίζουν χαμηλότερο
κίνδυνο για πρόωρο θάνατο σε σχέση με όσους
τον αποφεύγουν.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
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Ειδικότερα, από την έρευνα μεταξύ 171.616
συμμετεχόντων ηλικίας 37 έως 73 ετών
στη Βρετανία προέκυψε ότι τα άτομα που καταναλώνουν περιορισμένες ποσότητες καφέ
(από 1,5 έως 3,5 κούπες την ημέρα) και ιδίως όσοι δεν έβαζαν ζάχαρη στον καφέ τους
παρουσίαζαν χαμηλότερο κίνδυνο κατά 16% έως 29%.
Τα ευρήματα της έρευνας προσαρμόστηκαν ανάλογα με κοινωνικούς και κλινικούς
παράγοντες, καθώς και ορισμένες συνήθειες. Για παράδειγμα, η ομάδα που πραγματοποίησε
την μελέτη έκανε ερωτήσεις για το κάπνισμα, την συχνότητα της σωματικής άσκησης,
τις διατροφικές επιλογές και το επίπεδο μόρφωσης.
Ζάχαρη
Κατά μέσον όρο, όσοι δήλωσαν ότι πίνουν καφέ με ζάχαρη ανέφεραν ότι προσθέτουν 1
κουταλάκι του γλυκού. «Εάν προσθέτετε μόνο περίπου 1 κουταλάκι ζάχαρης στον καφέ
σας, τα οφέλη που πιστεύουμε ότι έχει ο καφές δεν αντισταθμίζονται εντελώς από αυτό το
1 κουταλάκι», δήλωσε στο CNN η Δ. Christina Wee, επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής στην
Ιατρική Σχολή του Harvard. Η ίδια βέβαια σημείωσε ότι με υψηλή ποσότητα ζάχαρης,
οι ευεργετικές ιδιότητες του καφέ εξανεμίζονται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λιγότερο ξεκάθαρα ήταν τα αποτελέσματα στα άτομα που
χρησιμοποιούν γλυκαντικά.
Πώς επηρεάζει ο καφές το σώμα

Βιέννη 3 Ιουνίου 2022
Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε
την πρόωρη απώλεια
της Κατερίνας Γιαννάκη, μεγάλη
Αγωνίστρια για τα ιδεώδη του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τομέας
που ήταν υπεύθυνη στο ΣΑΕ Ευρώπης.
Η Κατερίνα δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει
στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει
το ΣΑΕ για τον παγκόσμιο Ελληνισμό
, σαν θεσμός κατοχυρωμένος στο
Σύνταγμα της Ελλάδος, τον οποίο υπηρέτησε μέχρι τέλους με
μαχητικότητα και ανιδιοτέλεια, αλλά και με ενωτικό πνεύμα
προς όλες τις κατευθύνσεις.
Η Κατερίνα Γιαννάκη θα λείψει πολύ στον Απόδημο
Ελληνισμό όπως και οι γνώσεις της, οι συμβουλές και
οι παρεμβάσεις της. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο
για την Ομογένεια.

Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση καφέ έχει οφέλη για την καρδιά και
μπορεί να βοηθήσει στην θεραπεία άλλων ασθενειών. Μπορεί να μειώσει την πιθανότητα
εμφάνισης προβλημάτων στο συκώτι, όπως δείχνει σχετική έρευνα από το 2021.
Παράλληλα, το είδος παραγωγής του καφέ έχει και διαφορετικά αποτελέσματα. Για
παράδειγμα, μεταξύ του arabica και του robusta, που είναι πολύ δημοφιλείς τύποι καφέ,
ο δεύτερος έχει περισσότερες φαινολικές ενώσεις, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν ως
αντιοξειδωτικά και έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιγηραντικές ιδιότητες.
moneyreview.gr με πληροφορίες από CNN

Είναι βέβαιο ότι η Κατερίνα Γιαννάκη στο αυριανό ΣΑΕ θα
είχε την ιδιαίτερη θέση που της άξιζε.
Τα ειλικρινά μας Συλλυπητήρια στον σύζυγο της Βασίλη και
στον υιό της Τάσο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

θα εκταμιευθεί εφόσον
ολοκληρωθούν έως τον
Νοέμβριο οι 22 δεσμεύσεις
για μεταρρυθμίσεις της
ενισχυμένης εποπτείας
που έμειναν σε εκκρεμότητα. Πρόκειται για
μεταρρυθμίσεις που αφορούν
τον χρηματοπιστωτικό
τομέα, τη Δικαιοσύνη, την
πρωτοβάθμια υγεία, το
κτηματολόγιο, την κωδικοποίηση της εργατικής
νομοθεσίας και την επίτευξη
των συμφωνηθέντων στόχων
για την εκκαθάριση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Αυτές θα ελεγχθούν στο
πλαίσιο της 1ης αξιολόγησης
μεταπρογραμματικής
εποπτείας.

Έξοδος της Ελλάδας από την ενισχυμένη εποπτεία: Το
τέλος μιας δύσκολης πορείας
Το εξιτήριο της Ελλάδας από το καθεστώς της ενισχυμένης
εποπτείας ενέκρινε χθες το Eurogroup
Ειρήνη Χρυσολωρά
17.06.2022
Η Ελλάδα πήρε χθες από το
Eurogroup το εξιτήριο από
το καθεστώς της ενισχυμένης
εποπτείας και γυρίζει
σελίδα, επιστρέφοντας, από
τις 20 Αυγούστου, «στην
κανονικότητα για πρώτη
φορά από το 2010», όπως
επισήμανε χαρακτηριστικά
η σχετική δήλωση των
υπουργών Οικονομικών.
Εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις
Οι υπουργοί Οικονομικών
κάλεσαν τη χώρα να
συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις
και ένας κατάλογος 22
εκκρεμών μεταρρυθμίσεων
πρέπει να ολοκληρωθεί
έως το φθινόπωρο, αλλά το
κυρίαρχο μήνυμα χθες ήταν
ότι η Ελλάδα τα κατάφερε
παρά τις αντιξοότητες των
τελευταίων ετών και παύει
πλέον να αποτελεί μια
εξαίρεση στους κόλπους
της Ευρωζώνης.
«Αξιόπιστος εταίρος»
«Κλείνει, έτσι, ένας επώδυνος
κύκλος που άνοιξε πριν από
12 χρόνια. Και ταυτόχρονα
ανοίγει μια νέα εποχή
αυτόνομων επιλογών για την
ανάπτυξη της χώρας και την

ευημερία των πολιτών της»,
δήλωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης,
προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα
δεν είναι πια το “μαύρο
πρόβατο” της Ευρώπης,
αλλά ένας αξιόπιστος
εταίρος. Ενα κράτος που
δεν δέχεται υποδείξεις,
αλλά συνδιαμορφώνει τις
εξελίξεις». Ο κ. Μητσοτάκης
σημείωσε ότι ο επόμενος
μεγάλος εθνικός στόχος είναι
η ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας.
Για «καλά νέα» και «ιστορική
εξέλιξη» μίλησε, εξάλλου,
ο επίτροπος Οικονομικών
Πάολο Τζεντιλόνι, ενώ
ως «σημαντικό ορόσημο»
χαρακτήρισε την απόφαση
και ο επικεφαλής του ESM
Κλάους Ρέγκλινγκ.
«H Ελλάδα δεν είναι
πια το “μαύρο πρόβατο”
της Ευρώπης, αλλά ένας
αξιόπιστος εταίρος», τόνισε
ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τη δήλωση
του Eurogroup, «η λήξη της ενισχυμένης
εποπτείας, η εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων για

τις οποίες δεσμεύθηκε,
η πλήρης εξόφληση των
δανείων του ΔΝΤ και η
έγκαιρη κατάργηση των
εναπομεινάντων ελέγχων
στην κίνηση κεφαλαίων θα
φέρουν από κοινού το τέλος
μιας περιόδου προκλήσεων
από το 2010, που χαρακτηρίστηκε από έντονη
επικέντρωση του διεθνούς
ενδιαφέροντος στην ελληνική
οικονομική πολιτική, και
θα ολοκληρώσουν την
επιστροφή της Ελλάδας
στο κανονικό πλαίσιο
οικονομικής εποπτείας».
Στο εξής η Ελλάδα θα
παρακολουθείται, όπως και
οι άλλες χώρες που είχαν
μπει σε πρόγραμμα –η
Ισπανία, η Πορτογαλία, η
Κύπρος και η Ιρλανδία– ανά
εξάμηνο, στο πλαίσιο της
απλής μεταπρογραμματικής
εποπτείας και του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,
καθώς και του Συστήματος
Εγκαιρης Προειδοποίησης
του ESM. H δήλωση
των υπουργών Οικονομικών
επισημαίνει επίσης
ότι οι μεταρρυθμίσεις
και οι επενδύσεις θα
παρακολουθούνται στο
πλαίσιο του Ταμείου
Ανάκαμψης. Χθες, εξάλλου,
το Eurogroup ενέκρινε
την εκταμίευση άλλων
748 εκατ. ευρώ, κατόπιν
της θετικής 14ης και
τελευταίας αξιολόγησης της
ενισχυμένης εποπτείας. Μια
ισόποση τελευταία δόση,
που εκκρεμεί από το 2019,

Καλό ταξίδι Κατερίνα !
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

Για επίτευξη ενός μεγάλου
εθνικού στόχου έκανε
λόγο στη δήλωσή του και
ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας,
ο οποίος εισέπραξε και
τα συγχαρητήρια του κ.
Τζεντιλόνι.
Τα λάθη του ESM
Σε μια μικρή αναδρομή
των λαθών που έγιναν
τα 12 τελευταία χρόνια,
απαντώντας σε ερώτηση,
ο επικεφαλής του ESM
Κλάους Ρέγκλινγκ είπε ότι
το PSI, το «κούρεμα» των
ομολόγων ιδιωτών, «ήρθε
αργά» και αναγνώρισε ότι
«όταν ξεκίνησε η κρίση δεν
ήμασταν προετοιμασμένοι»
και δεν υπήρχε ο ESM.
Επιπτώσεις του πολέμου

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία
ρίχνει σκιές στις οικονομικές
προοπτικές για την Ελλάδα.
Το μέγεθος των επιπτώσεων
μένει να φανεί, αλλά η Ελλάδα μπορεί να επηρεαστεί
δεδομένης της εξάρτησής
της από τον τουρισμό και
από τις εισαγωγές ρωσικού
πετρελαίου και φυσικού
αερίου», προειδοποιεί
στην έκθεσή του, που δόθηκε
χθες στη δημοσιότητα,
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας.
Η έκθεση δίνει έμφαση στις
μεταρρυθμίσεις που πρέπει
να συνεχιστούν, καθώς, όπως
υποστηρίζει, μακροπρόθεσμα
η χώρα παραμένει ευάλωτη
όσον αφορά την ικανότητα
αποπληρωμής του χρέους της
λόγω των μακροοικονομικών
ανισορροπιών, ιδιαίτερα
του πολύ υψηλού δημόσιου
χρέους της, καθώς και
του επίμονου επενδυτικού
κενού, της χαμηλής
παραγωγικότητας και των
υψηλών μη εξυπηρετούμενων
δανείων.
Πηγή:Kathimerini.gr

ΓΙΝΕΤΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
ΝΑ ΛΑΒΑΙΝΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΝΕΤΕ
ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΣΑΣ
ΜΕ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

OMIΛIA ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
«Χ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
Συνέχεια από σελίδα 12
σε επίπεδο προπαγάνδας.
Οι κομμουνιστές έριξαν το
σύνθημα «λαοκρατία» και
το συμπλήρωμα του ήταν
«λαοκρατία και όχι βασιλιά», το
οποίο το έριξαν τον Οκτώβριο
1944,όταν πια αισθάνονταν
ισχυροί. Τότε ο Γρίβας και η
‘άλλη πλευρά’ χρησιμοποίησαν
το σύνθημα «Μεγάλη Ελλάδα»
(Κύπρος, Βόρειος Ήπειρος,
Δωδεκάνησα τότε υπό Ιταλική
Κατοχή, Ελληνικά εδάφη
υπό Βουλγαρική κατοχή)
κα έτσι υπερκέρασαν τους
κομμουνιστές. Συμπεριέλαβαν
την Μεγάλη Ελλάδα και στου
Ύμνο της «Χ». Το σύνθημα
αυτό πέρασε και συσπείρωσε
τον κόσμο. Με αυτό το σύνθημα
έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις,
όταν έφυγαν οι Γερμανοί.
Στον τελευταίο στίχο του Ύμνου
της «Χ» λέγεται :

Στους Χίτες του Θησείου μας,
τρόπον ζωής».
Θα τους στέφει αιώνια δόξα και
τιμή
Που πολεμήσανε όλοι μαζί
ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ
Για μια ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ και
τρανή
Για μια ιδέα ιερή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ενώ για τον τρίτο στίχο
υπάρχουν διάφορες γεωγραφικές
παραλλαγές που περιλαμβάνουν
«της Κύπρου το νησί, τα Τίρανα,
την Χειμάρρα, του Έβρου τη
ροή, στην Σόφια Κατοχή».
O ίδιος ο Γρίβας λέει
στην Έκθεσή του:
«Το σύνθημά μας ήτο, είναι
και θα είναι πάντοτε η Μεγάλη
Ελλάς. Διότι υπό την αιγίδα
μίας τέτοιας Ελλάδος, η φυλή
μας θα δυνηθεί να ζει ευτυχής.
Διότι κάτω από τον ουρανόν
μίας τέτοιας Ελλάδος, όλαι αι
τάξεις του Ελληνικού κόσμου θα
κατορθώσουν να ορθοποδήσουν,
να ανοικοδομήσουν τα ερείπια
και να επιτύχουν καλύτερον

1) «ΈΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
‘’Χ’’», γραμμένο από το ίδιο
τον Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα το
1944, Εκδόσεις ‘’ΠΕΛΑΣΓΟΣ’’,
2) «ΘΗΣΕΙΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1941
–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944», του
Φάνη Χαμόδρακα, Εκδόσεις
Σιδέρη,
3) «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ,
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΩΣ «Χ» του
Φάνη Χαμόδρακα, Εκδόσεις
‘’ΠΕΛΑΣΓΟΣ’’.

Αποτελέσματα εκλογών του Δ.Σ της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ...
Το εκλογικό αποτέλεσμα της
περασμένης Κυριακής είναι
πλέον γνωστό. Μπορεί να ήταν
απρόβλεπτο, μπορεί να εξέπληξε
πολλούς, μπορεί να πίκρανε και να
απογοήτευσε και άλλους, αλλά το
αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Ετσι
Η «Ομάδα Αναγέννησις» της οποίας
ηγείται ο Δρ. Γιώργος Τσούκας,
θριάμβευσε και θα διαθέτει 16
συμβούλους στο Κεντρικό
Διοικητικό Συμβούλιο, και 4 στο
Περιφερειακό του Λαβάλ.
Η «Ομάδα Πράξις» της οποίας
ηγείται ο κ. Χρ. Σύρρος, τα πήγε
αρκετά καλά και θα διαθέτει
8 συμβούλους στο Κεντρικό
Διοικητικό Συμβούλιο. Επί πλέον
στο Περιφερειακό Συμβούλιο του
Μοντρεάλ, εξέλεξε και τους 9,
ενώ στο Περιφερειακό του Λαβάλ,
εξέλεξε 5. Επομένως και αφού
οι πρόεδροι των Περιφερειακών,
γίνονται αυτομάτως μέλη του
Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
η «Πράξις» πέρα του ότι θα ελέγχει
τα Περιφερειακά Συμβούλια του
Μοντρεάλ και του Λαβάλ, θα
διαθέτει 10 μέλη στο Κεντρικό
Διοικητικό Συμβούλιο.
Η «Ομάδα Ενότητα» της οποίας
ηγείται η κα Βούλα Νεοφωτίστου
θεωρητικά εξέλεξε μόνο τους 9
Συμβούλους στο Περιφερειακό της
Νότιας Ακτής, οπότε θα διαθέτει
ένα μέλος στο Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής
Κοινότητος Μείζονος Μοντρεάλ.
Σημειώνουμε ότι λόγω της
ειδικής κατάστασης που επικρατεί
στην Νότια Ακτή, οι Σύμβουλοι
της Νότιας Ακτής εξελέγησαν
αριστίνδην, αφού οι άλλες δύο
Ομάδες δεν είχαν κατεβάσει εκεί
υποψηφίους. Αυτοί πρόσκεινται
στην «Ομάδα Ενότητα.»
Για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν
περισσότερα και λεπτομερέστερα
για τους σταυρούς προτίμησης
όλων των υποψηφίων, τους συνιστώ
να πάνε στην σελίδα της Κοινότητας
(Σελίδα 60) του σημερινού Φύλλου.
Εκεί αναφέρονται λεπτομερέστερα
όλα αυτά.
Πάντως συνολικά ψήφισαν 2,321
μέλη.(Στο Μόντρεαλ ψήφισαν
1,318 μέλη, στο Λαβάλ 763 μέλη,
και στη Νότια Ακτή 240 μέλη, και
στο 27μελές Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο, η δύναμη των τριών
ομάδων είναι 16, 10 και 1.
Αύριο το πρώτο αποτύπωμα
της νέας Διοίκησης
Πλέον τα προεκλογικά μηνύματα,
και οι προεκλογικές υποσχέσεις

τελείωσαν. Σίγουρα ένα νέο
κεφάλαιο αρχίζει για την
Κοινότητά μας, αφού τόσο ο νέος
Πρόεδρος όσο και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
αναλαμβάνουν για πρώτη φορά να
διοικήσουν την Κοινότητα, στην
οποία σίγουρα από τη πρώτη ημέρα
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
τα τρέχοντα αλλά και τα μόνιμα
προβλήματά της.
Οπωσδήποτε το πρώτο
αποτύπωμα της νέας Διοίκησης
θα φανεί αύριο, αφού μετά την
καθιερωμένη ορκωμοσία που θα
γίνει στον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Γεωργίου, όλα τα μέλη θα
πορευτούν στην «Μικρή Βουλή»
όπου θα επακολουθήσουν οι
αρχαιρεσίες, η πρώτη πανηγυρική
συνεδρίαση του σώματος και η
μεταβίβαση της Διοίκησης με την
συμβολική παράδοση του κλειδιού

της Κοινότητας από τον απερχόμενο
Πρόεδρο στον νέο.
Φυσικά ο νέος Πρόεδρος στο
μήνυμά του θα κάνει γνωστούς
τους άμεσους αλλά και τους
μακροχρόνιους στόχους του και θα
ανακοινώσει τα ονόματα των νέων
Γραμματέων, του άτυπου δηλαδή
υπουργικού του Συμβουλίου.
Σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα
όλα αυτά, αλλά μεγάλο ενδιαφέρον
θα έχει και η ομιλία του αρχηγού
της «Πράξις.»
Από τις ομιλίες των δύο (Τσούκα
και Σύρρου) θα φανεί κατά πόσο θα
επικρατήσει το κλίμα
της συνεργασίας, που είναι
απαραίτητο για την πρόοδο της
Κοινότητος που ανήκει σε όλους
τους Ελληνικής καταγωγής
Χριστιανούς Ορθοδόξους
του Μοντρεάλ.

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

ΠΕΝΘΗ
ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Sept.11, 1939- May 14, 2022

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 14 Μαϊου 2022, ο ΝΙΚΟΣ
ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ. Ο Nίκος ήταν αγαπητός και έζησε
ευτυχισμένος με και η τους φίλους του και την οικογένειά
του, αγαπούσε πολύ τον κήπο του. Η κηδεία του έγινε στις
27 Μαϊου 2022 στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου και η ταφή
του στις 1 μ.μ.
Στη σύζυγό του Σουλτάνα και στα παιδιά του Μαρία,
Αργυρώ (Ανδρέα), και Χρηστίνα, και στην αδελφή του
Κούλα (Τεο), ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΚΑΙΤΗ
January 15, 1928 – May 15, 2022
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 15 Μαϊου 2022, η ΚΑΙΤΗ ΚΛΗΡΙΔΗΣ.
Γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου το 1928 στο νησί Σκόπελος. Η Καίτη μαζί
με τους γονείς της και τα αδέλφια της Σπύρο, Γιάννη και Σταν το 1948
μετανάστευσαν στον Καναδά και εγκαταστάθηκαν στο Ladner B.C.
Η ΚΑΙΤΗ σπούδασε στο πανεπιστήμιο του UBC επιστήμες και έγινε Lab
Technician όπου εργάστηκε στο St. Joseph’s Hospital in Victoria.
Στις 11 Σεπτεμβρίου 1957, η Καίτη παντρεύτηκε τον Ανδρέα Κληρίδη με
τον οποίον έζησε πάνω από 64 χρόνια γάμου. Στις 2 Αυγούστου το 1958
απέκτησαν το γιό τους Πήτερ και στις 3 Νοεμβρίου το 1959 τον γιό τους
Ιωάννη.
O Ανδρέας Κληρίδης και η ΚΑΙΤΗ άνοιξαν το πρώτο τους εστιατόριο το
1958, το Travellers όπου εργάστηκαν πολύ με εξυπηρέτηση, καλό φαγητό
και τιμές λογικές.
Στο σύζυγό της Ανδρέα Κληρίδη, στα δυό της παιδιά, Πήτερ και Ιωάννη,
στα εγγόνια της Madeleine and Darius, ανήψιές Elpy Clerides (Argyris), Chrystaia Georgiou (Sean) and ανηψιό Πήτερ, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
H γιορτή της ζωής έγινε στις 12 Ιουνίου 2022, 2 μ.μ. έως 5 μ.μ. στο Vancouver Lawn Tennis Club.
ΝΤΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
July 4, 1931 -June 4, 2022
Πέθανε στο Νοσοκομείο St.Paul’s του Βανκούβερ
στις 4 Ιουνίου 2022, ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΟΚΟΛΑΣ. Γεννήθηκε στο χωριό Ζιζάνι Ελλάδας
στις 4 Ιουλίο 1931. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του
σύζυγο Μαρία στις 13 Ιουνίου το 1959 στο Μοντρεάλ
και απέκτησαν τρία παιδιά (Νίκη, Γεωργία, και
Γιώργο).
Το 1972 ο Κώστας και η οικογένειά του μετακόμισαν
από το Μοντρεάλ στο Βανκούβερ όπου τελικά έγινε
ιδιοκτήτης του OCEAN PARK PIZZA and Village
Pub.
Η κηδεία του έγινε Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 στις 12 το μεσημέρι στον
Ι.Ν. του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και η ταφή του στο κοιμητήριο
Memorial Park Cemetery 14831-28th Ave, Surrey, B.C.
Στις 3 μ.μ – με 6 μ.μ οι συγγενείς υποδέχθηκαν τους συγγενείς και φίλους
στο Ocean Park Pizza and Village Pub για τα συλλυπητήρια.
Στη σύζυγό του Μαρία και στα παιδιά του, Νίκη (Γιώργο), Γεωργία, Γιώργο
(Λιντα), στα εγγόνια του Χρηστίνα (π. Κώστα), Κώστα, Νίκο (Μπρίτανη)
και στη δισέγγονή του Μαριάννα, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

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
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Πωλούνται δυο κενοτάφια σε τιμή ευκαιρίας
στο Valley View Funeral Home & Cemetery Surrey, B.C.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνειστε στο 604-474-3801

19

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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GREEK DAY ON BROADWAY

American Hellenic Educational Progressive
Association
July 4, 2022
Dear AHEPA Family, Supporters, and
Friends:
Happy Independence
Day! AHEPA wishes
you a happy, safe, and
fun Fourth of July
-- whether you are
celebrating at a parade, by the pool, or with a delicious barbecue. However,
in doing so, please take a moment to reflect upon what the holiday means
and give thanks to those who made it possible.
The founding fathers of the United States drew heavily upon the ideal of democracy conceived by the ancient Greeks in addition to the works of Plato
and Aristotle. The influence of Classical Education upon the thinking of the
founding fathers is undeniable as evidenced by their writings and debates
about how to form a republic. Thomas Jefferson, the principal author of the
Declaration of Independence, thought of Greece as “the first of civilized
nations [which] presented example of what man should be.”

Eυχαριστούμε για τις φωτογραφίες την κοινότητα Σουρεη,
την κοινότητα Βανκούβερ (Lizette Pappas) and Terry Comninos

On this, the 246th anniversary of adoption of the Declaration of Independence, we take a moment to reflect on the founding of the United States
and the ideals and values that comprised our nation’s founding, which were
influenced by ancient Greece. We also remember our fellow Americans who
fought to secure, preserve and protect those ideals and values, which include: democracy, Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness, for 246 years.
Fraternally,

Jimmy Kokotas
Supreme Presiden
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