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Πρόωρες εκλογές προκήρυξε ο Αλ. Τσίπρας
Την απόφασή του να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την προκήρυξη
εκλογών, αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Leadership Delegation Meets
with Cypriot President; Christopher Receives Highest
AHEPA Honor

Στην δήλωσή του ανέφερε:

May 7, 2019

“Τέσσερα χρόνια
πορευτήκαμε με πρωτοφανείς
δυσκολίες, κόντρα στο ρεύμα,
με όπλο την αξιοπρέπεια και
την στήριξη του ελληνικού
λαού. Βγάλαμε την χώρα
από τα μνημόνια και
ορθοποδήσαμε και μόλις
ανασάναμε καταθέσαμε ένα
σχέδιο για την επόμενη ημέρα
της οικονομίας και για την
ανάκαμψη της πατρίδας”.

The 2019 AHEPA
Family Leadership
Excursion commenced
with a visit to Cyprus, May 5 to 7,
announced Supreme
President George E.
Loucas, who is leading
the delegation on a
three-country excursion.

Είπαμε πάντα την αλήθεια
και τώρα την αλήθεια θα
πούμε, είπε ο κ. Τσίπρας και
πρόσθεσε ότι ανοίγονται δύο δρόμοι: ο ένας της οριστικής εξόδου από τα μνημόμια με τους
πολλούς και ο άλλος ο δρόμος της επιστροφής στην λιτότητα των ολιγαρχών και του ΔΝΤ.
Ανέφερε ότι “ζητήσαμε την εμπιστοσύνη του λαού στα μέτρα ελάφρυνσης και στην πορεία
ανασυγκρότησης της χώρας ώστε κανείς να μην μπορεί να τα αμφισβητήσει, ώστε αυτοί που
καιροφυλακτούν και είναι πολλοί να μην μπορούν να τα πάρουν πίσω.
Το εκλογικό αποτέλεσμα παρότι εμπεδώνει την θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντάξιο των
προσδοκιών μας, δεν μου ταιριάζει και δεν θα το αγνοήσω. Δεν πορεύτηκα με στρατηγήματα,
ποτέ δεν επέλεξα τον εύκολο δόμο, δεν θα το πράξω ούτε τώρα, μένω πιστός στις αρχές της
αριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης.
(ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΊΔΑ 14)

43rd Annual Gold Plate Dinner of the Hellenic Community of Vancouver
“The 43rd Annual Gold Plate Dinner of
the Hellenic Community of Vancouver
was held on Wednesday, May 15, 2019
at the Hellenic Community Center. This
year’s grand prize was a 2019 Mercedes
C300 4Matic sedan which went to Mr.
Nicolas Mitrikas, who was one of the 4
final tickets in the draw and made a deal
to buy out the remaining 3 for $10,000
each. Mr. Mitrikas, who had also bought
out the grand prize last year and made
a donation to the Hellenic Community,
agreed to repeat the same this year and
make a $5,000 donation to the Hellenic
Community. Congratulations to him,
both on acquiring the car and one being
a true gentleman and supporter of the
Hellenic Community with repeated
donations. And congratulations to the
organizers of the Gold Plate event for all their hard work and efforts.”
George Kavouras

More pictues on page 5

The series of meetings in Nicosia with Republic of Cyprus and
United States government officials focused on recent, alarming
developments in the eastern Mediterranean (see AHEPA statement),
enhanced U.S.-Republic of Cyprus relations, especially in defense
and security cooperation; prospects for the resumption of settlement
talks, and the human rights issue of Missing Cypriots.
During the visit, the AHEPA Family delegation met with: President
Nicos Anastasiades, U.S. Ambassador Judith Garber, and Presidential Commissioner for Humanitarian Affairs and Overseas Cypriots
Photis Photiou, who also hosted the delegation for a luncheon. In
addition, the delegation met with His Beatitude Chrysostomos II,
Archbishop of Cyprus. Further, the delegation enjoyed dinner with
Lt. General Ilias Leontaris, chief of the Cypriot National Guard General Staff, who organized a wreath-laying ceremony at The Tomb of
Makedonitissa, a military cemetery and war memorial.
• Photo Gallery
“We sincerely appreciated the
generous amount of time afforded
to our delegation by Cypriot and
American government officials
and thank them for their hospitality,” Loucas said. “Our visit
to Cyprus was timely, and we
gleaned a lot from our meetings
about the current state of affairs
on Cyprus and in the eastern
Mediterranean.”
Supreme President Loucas and
Chairman of the Board Karacostas present Philip Christopher
with the Socrates Award.
The visit to Cyprus concluded
with an AHEPA Charity Gala
Supreme President Loucas and held at the Presidential Palace,
Chairman of the Board Karacos- May. 7. There, in the presence of
tas present Philip Christopher
President Anastasiades, Supreme
with the Socrates Award.
President Loucas and Chairman
of the Board Nicholas A. Karacostas, PSP, presented the 2019 AHEPA Socrates Award to Philip
Christopher for his fulfillment of the American Dream, for his vision, passion and determination to see peace, love and justice prevail
and reign over a united Cyprus, and for his unwavering support for
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The delegation with Ambassador Garber.
Hellenism and organizations such as AHEPA. The Socrates Award is
the highest award the Order bestows.
“Philip’s relentless passion to see justice for Cyprus is immeasur-

Continued on page 2
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Εορτολόγιο 2019
Ιούνιος

Αγησίλαος, Αγησιλεία,
Αγριππίνα, Αριστοκλής,
Αριστόκλεια, Αριστομένης,
Ασημάκης, Ασημίνα,
Βάρβαρος, Βενέτιος, Βενετία,
Λαοκράτης, Όθων, Οθωνία,
Τιμολέων

2 Ιουνίου
Έρασμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα

14 Ιουνίου
Ελισαίος, Ελισαία

4 Ιουνίου
Μάρθα, Μητροφάνης,
Μητροφάνα

15 Ιουνίου
Αυγουστίνος, Αυγουστίνα,
Αύγουστος, Αυγούστα,
Ιερώνυμος, Ιερωνύμη

25 Ιουνίου
Έρως, Λογγίνος, Φεβρωνία

16 Ιουνίου
Τυχερή, Τύχων

Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος,
Πετρούλα

17 Ιουνίου
Τριάδα

30 Ιουνίου
Απόστολος, Αποστολία

5 Ιουνίου
Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος,
Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα,
Πλούταρχος, Σεληνιάς, Σελήνη
6 Ιουνίου
Ανάληψη

18 Ιουνίου
Θεόδουλος, Θεοδούλη,
Λεόντιος, Λεοντία, Υπάτιος,
Υπατία

8 Ιουνίου
Καλλιόπη
9 Ιουνίου
Κύριλλος
11 Ιουνίου
Βαρθολομαίος, Βαρνάβας,
Ναθαναήλ
12 Ιουνίου
Ονούφριος, Ονουφρία
13 Ιουνίου
Ακυλίνη, Αντίπατρος

19 Ιουνίου
Ζώσιμος, Ζωσιμία, Ιούδας,
Ιουδήθ, Παΐσιος, Παϊσία
20 Ιουνίου
Κάλλιστος
22 Ιουνίου
Ευσέβιος, Ευσεβία
23 Ιουνίου

AHEPA Family Leadership Excursion
(Continued from page 1)
able,” Executive Director Basil N. Mossaidis said. “He inspires
those individuals who also make it their worthy mission to seek
justice and peace for Cyprus. As an advocate, Philip has set the
benchmark to which all others aspire.”
He added, “We also are proud to call him a Brother Ahepan. Not
just for his advocacy. Philip Christopher embodies and exemplifies
why AHEPA was founded nearly 100 years ago. He immigrated to
the United States at the age of 10. Through a hard work ethic, and
spirit of entrepreneurship, Philip ascended over a 30-year career to
become a leader in the wireless industry—as President/CEO and
Founder of American Network Solutions and serving on several
trade association boards.”
In remarks, Supreme President Loucas commended the Republic of
Cyprus for its integral role in the trilateral partnership with Greece
and Israel and for its demonstrated commitment to enhance defense
and security cooperation with the United States.
“The Republic of Cyprus stands at the forefront of a promising
dynamic in the Eastern Mediterranean,” Loucas said. “As it always
has, AHEPA stands with Cyprus during these exciting, yet often
threatening times.”
The Charity Gala raised funds for the Cyprus Institute of Neurology
and Genetics and in memory of Photos Photiades.
The delegation departs Cyprus for Athens, Greece, for three days of
meetings and events. From there, it will proceed to the Ecumenical
Patriarchate and conclude in Thessaloniki. AHEPA has organized
overseas excursions since 1928.
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29 Ιουνίου

Ο Ιούνιος, ή Ιούνης είναι ο
έκτος μήνας του έτους κατά το
Ιουλιανό και το Γρηγοριανό
Ημερολόγιο κι έχει 30 ημέρες.
Αρχικά, ο Junius ήταν ο
τέταρτος μήνας του δεκάμηνου
Ρωμαϊκού ημερολογίου και
πήρε το όνομά του, κατά την
επικρατέστερη εκδοχή, από τη
θεά Γιούνο (Juno, Ήρα), σύζυγο
του Γιούπιτερ (Jupiter, Ζευς)
και προστάτιδα του οίκου και
του γάμου, στον οποίο είναι
αφιερωμένος ο μήνας.
Κατά μία άλλη εκδοχή, ο
Ιούνιος πήρε το όνομά του από
τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο, τον
πρώτο Ύπατο που θεμελίωσε τη
Δημοκρατία στη Ρώμη, τον 5ο
αιώνα π.Χ.
Με την αναμόρφωση του
Ρωμαϊκού Ημερολογίου από τον
Νουμά Πομπίλιο έλαβε την έκτη
θέση στο δωδεκάμηνο, πλέον,
Ρωμαϊκό Ημερολόγιο, θέση που
διατηρεί μέχρι σήμερα.
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ΤΗΛ: 604-681-1381
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St.George Greek Orthodox Church

Στις 21-22 Ιουνίου ο Ήλιος
φτάνει στο βορειότερο σημείο
της εκλειπτικής και αρχίζει
να κατέρχεται και πάλι
«τρεπόμενος» προς τον ουράνιο
ισημερινό.

Parish Priest: Fr. Constantinos Economos

Το σημείο αυτό, ονομάζεται
θερινό τροπικό σημείο ή απλά
θερινή τροπή, επειδή ο Ήλιος
τρέπεται και πάλι προς τον
ισημερινό, και από την ημέρα
αυτή αρχίζει το καλοκαίρι.

THΛ: 604-438-6432

Επειδή, μάλιστα, για μερικές
ημέρες πριν και μετά τη
θερινή τροπή ο Ήλιος φαίνεται
να αργοστέκει πάνω στην
εκλειπτική, σαν να είναι έτοιμος
να σταματήσει, το θερινό
τροπικό σημείο ονομάζεται
επίσης και θερινό ηλιοστάσιο.
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GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST
VANCOUVER

4641 Boundary Road, Vancouver, B.C. Canada V5R 2N5

Sts Nicolaos & Dimitrios Greek Orthodox

Church

Parish Priest:Fr. Timoleon Prattas www.GOE EastVa.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΕΗ ΚΑΙ
ΦΡΑΣΕΡ ΒΑΛΛΕΥ

ΤΗΛ: 604-496-5099

ADVERTISING COUPON FOR
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ SUBSCRPTION
Manager: Tom Karas
Tel:604-435-4580

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

E-mail:gosurrey@gmail.com

Sts Konstantinos & Eleni

Parish Priest: Fr. Konstantinos Kaltsidis

GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF SURREY AND FRASER VALLEY

13181 96TH Avenue Surrey, B.C. Canada V3V 1Y2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΤΗΛ: 250-479-9391

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF VICTORIA AND VANCOUVER ISLAND

4648 Elk Drive, Victoria, B.C. Canada V8Z 1M1
www.victoriahellenicsociety.org

YPAPANTI GREEK ORTHODOX CHURCH VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA Parish Priest:Fr. George Tolias

GREEK SENIOR CITIZENS SOCIETY

THΛ: 604-737-8070

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF METROPOLITAN VANCOUVER

THΛ: 604-568-3994

“ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ” Greek Seniors SURREY τηλ:778-395-0225
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Γεώργιος Παπανικολάου: Φωτογραφίες Reduced demand and
increased supply re– ντοκουμέντο του μεγάλου Έλληνα
γιατρού
main the trend across
Metro Vancouver’s
housing market
Δευτέρα, 13 Μαίου 2019

3 Photos: Γεώργιος
Παπανικαλάου:Φωτογραφίεςντοκουμέντο του μεγάλου
‘Ελληνα γιατρού
Πηγή: Αρχείο ΕΡΤ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Decreased demand continues to allow the supply of homes
for sale to accumulate across the Metro Vancouver housing
market.

Τον Γεώργιο Παπανικολάου,
διάσημο Έλληνας ιατρό, βιολόγο
και ερευνητή, τιμά σήμερα η
Google με το Doodle της, με αφορμή τη συμπλήρωση 136 ετών από τη γέννησή του.
Ήταν πρωτοπόρος στην κυτταροπαθολογία και για τον πρώιμο εντοπισμό του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Είναι περισσότερο γνωστός ως ο άνθρωπος
που ανακάλυψε την πρωτοποριακή
κυτταροδιαγνωστική μέθοδο, γνωστή
ως Τεστ Παπ, που χάρισε ζωή στις
γυναίκες όλου του κόσμου, όπως
αναφέρει αναμνηστική πλάκα στο
Ερευνητικό Καρκινολογικό Ινστιτούτο «Γ.
Παπανικολάου».
Ο Γεώργιος Παπανικολάου πέρασε τα
παιδικά του χρόνια στην Κύμη, όπου και
τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Κατόπιν οι γονείς του, τον έστειλαν στην Αθήνα για
να τελειώσει τις εγκύκλιες σπουδές. Με το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών
εισήλθε το 1898 στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε ηλικία 15
ετών. Έλαβε το πτυχίο του το 1904, σε
ηλικία, δηλαδή, μόλις 21 ετών.
Στη συνέχεια εκπλήρωσε τη
στρατιωτική του θητεία. Τότε, ο
πατέρας του πρότεινε μεταξύ άλλων να
ακολουθήσει το δρόμο του στρατιωτικού
ιατρού, την οποία πρόταση, βεβαίως,
απέρριψε.

Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής

Δημήτριος

04.05.2019 H Kαθημερινή ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ
Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος,
στον οικουμενικό πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Ο κ. Δημήτριος παρουσίασε
στον Βαρθολομαίο τις τελευταίες εξελίξεις στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και κυρίως
τις ενέργειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για τη βελτίωση στα οικονομικά
μετά και τις καταγγελίες για κατάχρηση κονδυλίων που είχαν συγκεντρωθεί για
την ανέγερση του ναού του Αγ. Νικολάου στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης.
Επίσης, ο κ. Δημήτριος φέρεται να ενημέρωσε τον κ.κ. Βαρθολομαίο για τις
διοικητικές αλλαγές στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Bοστώνης.
Να σημειωθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος είχε αρνηθεί να παραιτηθεί όπως τον έχει καλέσει
τους προηγούμενους μήνες ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ζητώντας ο ίδιος να λύσει
τα προβλήματα της Αρχιεπισκοπής.
Μάλιστα, εκκλησιαστικοί παράγοντες ερμήνευσαν τον λόγο του κ. Δημητρίου
το Μεγάλο Σάββατο στην Αγ. Τριάδα, ως απολογισμό της 20ετούς διακονίας του στην
Αρχιεπισκοπή, προδικάζοντας και τη σημερινή παραίτησή του.
Υπενθυμίζεται ότι το 1999 ο κ. Δημήτριος διορίστηκε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής με
σκοπό να ξεπεραστούν οι διαιρέσεις που προκάλεσε η θορυβώδης τριετής θητεία
του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος. Στην αρχή κέρδισε τα εύσημα για την επούλωση
πληγών, αλλά από νωρίς επισημάνθηκε ότι δεν διέθετε διοικητική εμπειρία.
Το καλοκαίρι του 2017, διέρρευσαν πληροφορίες ότι η Αρχιεπισκοπή αντιμετώπιζε
σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Ηταν η αρχή της υποχώρησης της στήριξης προς
τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναμένεται να συζητήσει
την πλήρωση του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Αμερικής, όπως και των Θρόνων της
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας καθώς και της Αρχιεπισκοπής
Αυστραλίας στην επόμενη συνεδρίασή της, στις 9 Μαΐου.

The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports
that residential home sales in the region totalled 1,829 in April
2019, a 29.1 per cent decrease from the 2,579 sales recorded in
April 2018, and a 5.9 per cent increase from the 1,727 homes
sold in March 2019.
Last month’s sales were 43.1 per cent below the 10-year April
sales average.
Government policy continues to hinder home sale activity. The
federal government’s mortgage stress test has reduced buyers’
purchasing power by about 20 per cent, which is causing people at the entry-level side of the market to struggle to secure
financing. Suppressing housing activity through government
policy not only reduces home sales, it harms the job market,
economic growth and creates pent-up demand.
There were 5,742 detached, attached and apartment properties newly listed for sale on the Multiple Listing Service®
(MLS®) in Metro Vancouver in April 2019. This represents
a 1.3 per cent decrease compared to the 5,820 homes listed
in April 2018 and a 16 per cent increase compared to March
2019 when 4,949 homes were listed.
The total number of homes currently listed for sale on the
MLS® in Metro Vancouver is 14,357, a 46.2 per cent increase
compared to April 2018 (9,822) and a 12.4 per cent increase
compared to March 2019 (12,774).
“There are more homes for sale in our market today than
we’ve seen since October 2014. This trend is more about reduced demand than increased supply,” Smith said.
“The number of new listings coming on the market each
month are consistent with our long-term averages. It’s the
reduced sales activity that’s allowing listings to accumulate.”
The overall sales-to-active listings ratio for April 2019 is 12.7
per cent. By property type, the ratio is 9.4 per cent for detached homes, 15.4 per cent for townhomes, and 15.3 per cent
for apartments.
Generally, analysts say downward pressure on home prices
occurs when the ratio dips below 12 per cent for a sustained
period, while home prices often experience upward pressure
when it surpasses 20 per cent over several months.
The MLS® Home Price Index composite benchmark price
for all residential properties in Metro Vancouver is currently
$1,008,400. This represents an 8.5 per cent decrease over April
2018, and a 0.3 per cent decrease compared to March 2019.
Detached home sales totalled 586 in April 2019, a 27.4 per
cent decrease from the 807 detached sales in April 2018. The
benchmark price for a detached home is $1,425,200. This
represents an 11.1 per cent decrease from April 2018, a 0.8 per
cent decrease compared to March 2019.
Apartment home sales totalled 885 in April 2019, a 32.3 per
cent decrease compared to the 1,308 sales in April 2018. The
benchmark price of an apartment is $656,900 in the region.
This represents a 6.9 per cent decrease from April 2018 and is
unchanged from March 2019.
Attached home sales totalled 358 in April 2019, a 22.8 per
cent decrease compared to the 464 sales in April 2018. The
benchmark price of an attached home is $783,300.
This represents a 7.5 per cent decrease from April 2018 and is unchanged from March 2019.
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Pictures of the 43rd Annual Gold Plate Dinner of
the Hellenic Community of Vancouver

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 41ο Φεστιβαλ Ελληνικού
Φαγητό, που έγινε στις 3, 4 και 5 Μαϊου 2019 στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο.
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Φτιάχνοντας μπιφτέκια
Γαστρονόμος
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 13.05.2019
Συμβουλές

Σπαγκέτι με αρακά, δυόσμο και τσίλι
Μια μακαρονάδα με γλυκιές (από τον αρακά) και
πιπεράτες ( από το τσίλι) νότες.
Τάσος Μπίκος
food styling: Μάκης Γεωργιάδης, φωτογραφία: Ακης
Ορφανίδης
Προετοιμασία 15΄, Μαγείρεμα 15΄
Υλικά (για 4 μερίδες)
500 γρ. σπαγκέτι
200 γρ. αρακάς, καθαρισμένος
60 ml ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο
1 πιπεριά τσίλι, ξεσποριασμένη και ψιλοκομμένη
50 ml λευκό ξηρό κρασί
200 ml ζωμός λαχανικών σπιτικός. Αν δεν έχουμε,
φτιάχνουμε από βιολογικό κύβο ή από ζελέ ψυγείου (θα
έχουμε διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα)
Ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι
3 κ.σ. φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο και μερικές κορυφές
για το σερβίρισμα
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο
νερό βράζουμε τα σπαγκέτι μαζί με
τον αρακά, σύμφωνα με τις οδηγίες
της συσκευασίας ώστε να είναι τα
ζυμαρικά al dente. Κρατάμε λίγο
από το νερό στο οποίο θα βράσουμε
τα ζυμαρικά, σε περίπτωση που
χρειαστεί να συμπληρώσουμε υγρά.
Σε μια ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε
το σκόρδο και το τσίλι για 2΄. Προσθέτουμε το κρασί και μόλις
εξατμιστεί το αλκοόλ ρίχνουμε τον ζωμό, το ξύσμα και τον
ψιλοκομμένο δυόσμο. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τα
ζυμαρικά και ανακατεύουμε.
Αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο νερό από το βράσιμο των
ζυμαρικών. Σερβίρουμε τα ζυμαρικά προσθέτοντας από πάνω
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και δυόσμο.
Πηγή: Γευσιγνώστης ΤΟ ΒΗΜΑ

Ταραμοκεφτέδες Μακεδονίας
Στέλλα Σπανού
27.03.2019
Υλικά (για 6 άτομα)
1 κιλό πράσα, το λευκό
μέρος, ψιλοκομμένα
150 γρ. λευκός ταραμάς
1 ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 κουτί αναψυκτικό σόδα
2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
½ ματσάκι μαϊντανός, τα φύλλα, ψιλοκομμένος
Μαύρο πιπέρι κατά βούληση
Διαδικασία
Καθαρίζουμε τα πράσα, τα πλένουμε, τα ψιλοκόβουμε, τα
σοτάρουμε με το μισό λάδι για περίπου 10’ μέχρι να μαλακώσουν
και κατόπιν τα στραγγίζουμε.
Βάζουμε τον τάραμα μέσα σε ένα μπολ, ρίχνουμε τη σόδα και τον
λιώνουμε σιγά-σιγά με το πιρούνι.
Στη συνέχεια, ρίχνουμε τα πράσα μέσα στον ταραμά,
προσθέτουμε το πιπέρι, τον μαϊντανό ψιλοκομμένο, το αλεύρι
σιγά-σιγά και ανακατεύουμε ώστε να δημιουργηθεί ένας
παχύρρευστος πολτός.
Παίρνουμε με ένα κουτάλι μια ποσότητα από το μείγμα, το
πλάθουμε σαν κεφτεδάκι και το τηγανίζουμε σε καυτό λάδι (δεν
χρειάζεται πολύ λάδι). Επαναλαμβάνουμε μέχρι να τελειώσει όλο
μείγμα.
Αφού τους τηγανίσουμε, τους βάζουμε σε χαρτί κουζίνας να
τραβήξουν τα λάδια. Σερβίρονται ζεστοί.
Στέλλα Σπανού

Τα συνδετικά
Μπαγιάτικο ψωμί:
Η πλειοψηφία των
συνταγών για μπιφτέκια
περιλαμβάνει ψωμί
μουσκεμένο σε κάποιο
υγρό στοιχείο και εν
συνεχεία στυμμένο. Το
ψωμί βοηθάει στο να
αποκτήσει συνοχή το
μείγμα και να μη διαλυθεί
κατά το πλάσιμο των
μπιφτεκιών και κυρίως κατά το
ψήσιμό τους.
Το ψωμί που θα
χρησιμοποιήσουμε πρέπει
να είναι μπαγιάτικο που
είναι αφυδατωμένο και
όταν μουσκεύεται γίνεται
ψιχουλιαστό και εύθριπτο.
Το φρέσκο ψωμί αν το
μουσκέψουμε γίνεται λαστιχωτό
και δεν τρίβεται εύκολα.
Αναφορικά με την ποσότητα,
υπολογίζουμε περίπου μία
μεγάλη φέτα ψωμιού ανά
μισό κιλό κιμά. Για να το
χρησιμοποιήσουμε, θα
αφαιρέσουμε την κόρα και θα
μουσκέψουμε την ψίχα καλά σε
νερό.
•
Αντί για νερό μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε γάλα,
κρασί (που θα κάνει τα
μπιφτέκια πιο «πικάντικα») ή
ούζο (που θα τα κάνουν πιο...
μεζεδιάρικα). Επίσης, μπορούμε
να βάλουμε κονιάκ ή μπίρα (που
αφρατεύει το μείγμα).
•
Αν δεν έχουμε
μπαγιάτικο ψωμί είναι καλύτερα
να χρησιμοποιήσουμε φρυγανιά
(ή παξιμάδι) τριμμένη. Σε αυτήν
την περίπτωση, θα χρειαστεί
να προσθέσουμε λίγα υγρά
παραπάνω στο μείγμα για να
μην είναι πολύ στεγνό. Όταν
φτιάχνουμε μπιφτέκια με κιμά
από κοτόπουλο, προτιμάμε
τη φρυγανιά γιατί ο εν λόγω
κιμάς είναι πιο «αλοιφοειδής»
και η φρυγανιά τον συγκρατεί
καλύτερα.
Αντί για ψωμί ή φρυγανιά
μπορούμε να βάλουμε:
•
Ρύζι παραβρασμένο
(ώστε να «λιώνει» κατά το
πλάσιμο των μπιφτεκιών και να
ενώνεται με τα υπόλοιπα υλικά).
•
Πλιγούρι το οποίο
μουλιάζουμε καλά σε βραστό
νερό.
•
Κουάκερ (νιφάδες
βρώμης). 2 γεμάτες κουτ.
σούπας σε 1/2 κιλό κιμά αρκούν.
Αυγό: Για να είμαστε σίγουροι
ότι το μείγμα των μπιφτεκιών
θα αποκτήσει την απαιτούμενη
συνοχή βάζουμε και αυγό.
Μάλιστα, συνηθίζεται να
προσθέτουμε και λίγο ξίδι στο
μείγμα για να μη μυρίζει το
αυγό. Το ξίδι, όμως, βοηθάει και
στο να αφρατέψει ο κιμάς.
Προσοχή, όμως, στην ποσότητα·
αν μάς παραπέσει το ξίδι, τα
μπιφτέκια θα βγουν ξινά. 1 κουτ.
σούπας σε 1/2 κιλό κιμά είναι
αρκετή.
Τα σκέτα μπιφτέκια
Εννοούμε χωρίς ψωμί ή
φρυγανιά ή ρύζι ή κουάκερ. Μη
σας φοβίζει αυτό: τα μπιφτέκια
χωρίς κάποια από αυτές τις
αμυλούχες προσθήκες και
αφράτα θα βγουν και δεν θα
διαλυθούν και νόστιμα πολύ θα
είναι αφού θα απολαύσετε χωρίς
περιττά ψωμιά τον εκλεκτό κιμά
που αγοράσατε. Εσείς αυτό που
έχετε να κάνετε είναι να βάλετε
το απαραίτητο για τη συνοχή
αυγό, να προσθέσετε ντομάτα
τριμμένη αλλά και κρεμμύδι
τριμμένο που θα βοηθήσουν το
μπιφτέκι να έχει την επιθυμητή
υγρασία, να είναι δηλαδή
αφράτο και να μη στεγνώσει

Προσοχή: Η ποσότητα
των λαχανικών που θα
χρησιμοποιήσουμε δεν πρέπει να
είναι υπερβολική. Τα λαχανικά
τα βάζουμε για να δώσουν μια
ευχάριστη «χόρτινη» νότα στο
«κρεάτινο» σκεύασμα που
είναι το μπιφτέκι και όχι να
σκεπάσουν ή να «ρίξουν» τη
γευστική οντότητα του κρέατος.
Αλλωστε μην ξεχνάμε πως για
να νοστιμίσουμε το μπιφτέκι
μας, βάζουμε ούτως ή άλλως
μυρωδικά ή/και μπαχαρικά.
Το (σχεδόν) απαραίτητο
κρεμμύδι

κατά το ψήσιμο, και βέβαια τα
μυρωδικά, φρέσκα ή ξερά, που
σας πηγαίνουν.
Πως θα γίνει αφράτο το
μείγμα
Για να γίνουν ζουμερά τα
μπιφτέκια πρέπει το μείγμα που
θα φτιάξουμε να είναι αφράτο
(μελάτο, όπως λένε πολλοί).
Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει
να είναι ούτε πολύ σφιχτό ούτε
πολύ υδαρές.
Πρέπει γενικά να γνωρίζουμε
πως το αφράτον του μείγματος
έχει να κάνει με την υγρασία
του. Αυτό καταρχήν εξαρτάται
από το πόσο ζουμερός, δηλαδή
λιπαρός, είναι ο κιμάς που θα
χρησιμοποιήσουμε. Κιμάδες με
λιγότερο λίπος θέλουν επιπλέον
υγρασία για να μη στεγνώσει το
μπιφτέκι κατά το ψήσιμο. Αυτό
ισχύει και αν χρησιμοποιήσουμε
φρυγανιά τριμμένη (αντί για
ψωμί μουσκεμένο), καθώς
σε αυτήν την περίπτωση
δεν θα «επωφεληθεί» το
μείγμα μας από το υγρό που
επιλέξαμε (νερό, γάλα, κρασί,
κονιάκ, μπίρα ή ούζο) για να
μουλιάσουμε το ψωμί. Εμείς
αυτό που έχουμε να κάνουμε
είναι να διαλέξουμε έναν ή
συνδυασμό ορισμένων από τους
τρόπους που ακολουθούν και να
τον εφαρμόσουμε στη δικές μας
παρασκευές.
•
Κατά το ζύμωμα του
μείγματος, λοιπόν, βοηθάει
ιδιαιτέρως αν βρέχουμε τα χέρια
μας με νερό, μπίρα ή ελαιόλαδο.
•
Πολλοί συνιστούν να
χρησιμοποιούμε ξίδι. Προσοχή,
όμως, στις ποσότητες, 1 κουτ.
σούπας σε 1/2 κιλό κιμά φτάνει
και περισσεύει. Αλλιώς τα
μπιφτέκια κινδυνεύουν να έχουν
ξινή γεύση.
•
Η σόδα (το
αναψυκτικό) ή το φυσικό
μεταλλικό ξινό νερό και το
μπέικιν πάουντερ θεωρούνται
ότι αφρατεύουν το κιμαδένιο
μείγμα. 1 φλιτζ. τσαγιού ή 1/2
κουτ. γλυκού, αντίστοιχα, σε 1/2
κιλό κιμά αρκούν.
•
Ιδιαιτέρως ωφέλιμα για
το αφράτεμα των μπιφτεκιών
είναι το τριμμένο κρεμμύδι και
η τριμμένη ντομάτα μαζί με
τα υγρά τους (για 1 κιλό κιμά,
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι και 2
μέτριες ντομάτες είναι αρκετά).
•
Αν δεν θέλουμε να
χρησιμοποιήσουμε λιπαρή ουσία
αλλά ούτε ψωμί ή φρυγανιά,
τότε ρίχνουμε τον μοσχαρίσιο
κιμά στο μπλέντερ μαζί με 2 - 3
παγάκια και τον «χτυπάμε» για
3 - 4 λεπτά μέχρι ν’ ασπρίσει και
να «σπάσουν» οι ίνες του.
•
Αν έχουμε προσθέσει
περισσότερα υγρά απ’ ό,τι
πρέπει, τότε «διορθώνουμε»
το μείγμα προσθέτοντας λίγη
φρυγανιά.
Τι λαχανικά να βάλω;
Συνηθέστατα ντομάτα (λίγος
πελτές ή πολτοποιημένο
ντοματάκι κονσέρβας κάνουν
μια χαρά τη δουλειά τις εποχές
που δεν υπάρχουν φρέσκιες
ντομάτες). Δύο μέτριες ντομάτες
τριμμένες στο 1 κιλό κιμά είναι
μια χαρά. Επίσης, κολοκύθι,
καρότο, φινόκιο, πιπεριά, πράσο
και άλλα πολλά. Τριμμένα ή
ψιλοκομμένα.

Το ξερό κρεμμύδι συμμετέχει
σχεδόν πάντα στην σύνθεση
του μείγματος για μπιφτέκια
είτε ψιλοκομμένο, είτε
πολτοποιημένο στο μούλτι είτε
περασμένο από τον τρίφτη.
Ενα μεγάλο ξερό κρεμμύδι
στο 1 κιλό κιμάς είναι ικανή
ποσότητα. Τα μπιφτέκια θα
γίνουν πολύ νόστιμα, εάν
ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι και
το σοτάρουμε ελαφρά σε ένα
τηγανάκι με ελάχιστο λάδι, ίσα
να μαλακώσει και να ξανθύνει.
Τα φρέσκα κρεμμυδάκια με το
πράσινο μέρος τους νοστιμεύουν
επίσης το γευστικό αποτέλεσμα.
Καλό ζύμωμα και μετά
ξεκούραση
Αφού προσθέσουμε στον
κιμά τα υλικά που επιλέξαμε,
πρέπει να ζυμώσουμε το μείγμα
καλά, για αρκετά λεπτά. Αυτό
το κάνουμε για να ενωθούν
τα υλικά, το μείγμα να γίνει
ομοιόμορφο και αφράτο και να
μη διαλυθεί όταν θα πλάσουμε
και ψήσουμε τα μπιφτέκια.
Μετά το πλάσιμο, σειρά έχει η
ξεκούραση. Αφήνουμε το μείγμα
μας σκεπασμένο να ωριμάσει,
να σιτέψει, για τουλάχιστον
μισή ώρα στο ψυγείο ή και
εκτός. Με αυτόν τον τρόπο,
θα αναπτυχθούν πλήρως τα
αρώματα και θα ενωθούν
καλύτερα οι γεύσεις.
Τα πλάθουμε ισόπαχα
Όταν έρθει η ώρα να πλάσουμε
τα μπιφτέκια, παίρνουμε μια
ποσότητα (πόσο μεγάλη ή μικρή
εξαρτάται από το μέγεθος του
μπιφτεκιού που θέλουμε να
φτιάξουμε) από το μείγμα στα
χέρια μας, την ζυμώνουμε ξανά
ελαφρώς και εν συνεχεία την
πλάθουμε με τρόπο τέτοιο ώστε
τα μπιφτέκια να είναι ισόπαχα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό
για να μπορέσουν να ψηθούν
ομοιόμορφα και στον ίδιο χρόνο.
Τα γεμιστά μπιφτέκια
Ο Γαστρονόμος δεν θεωρεί
ευφάνταστη και γαστρονομικώς
ενδιαφέρουσα την προσθήκη
τυριού στο λιπαρό σκεύασμα
που είναι το μπιφτέκι. Στους
αθεράπευτα τυρολάτρεις
συνιστούμε να «παίξουν» με
όξινα τυριά (κατσικίσια τυριά,
ανθότυρο, φέτα κ.λπ.) ώστε να
δημιουργηθούν πραγματικά
«έξυπνες» γευστικές κόντρες.
Όσοι δεν συμπαθούν τους
λιπαρούς συνδυασμούς και παρ’
όλα αυτά τους ιντριγκάρει η ιδέα
της γέμισης, μια καλή πρόταση
είναι η χρήση μανιταριών ή
κρεμμυδιών σοτέ.
Μπιφτέκια προς αποθήκευση
Σε περίπτωση που δεν θέλουμε
να ψήσουμε όλα τα μπιφτέκια
αμέσως, ένας καλός τρόπος
αποθήκευσης είναι αφού τα
πλάσουμε να τα τοποθετήσουμε
το ένα επάνω στο άλλο
βάζοντας ανάμεσά τους σαν
διαχωριστικό αντικολλητικό
χαρτί και να τα βάλουμε στην
κατάψυξη. Διπλώνοντας το ένα
πάνω στο άλλο εξοικονομούμε
χώρο. Όταν τα χρειαστούμε,
μπορούμε εύκολα να τα
χρησιμοποιοήσουμε.

Federal Politics: Liberal support
continues to drop as left-of-centre
voters search for alternatives
May 3, 2019 – The ongoing
fragmentation of Prime Minister
Justin Trudeau’s 2015 progressive
coalition is paying dividends for
Canada’s other left-of-centre parties.

the double digits at 11 per cent.
Fueling the Green surge – and bolstering the NDP outside of Quebec,
where it is weakest – are disaffected
former Liberal voters.

Butterflies at the Vancouver Aquarium
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BUTTERFLIES:EXPERIENCE THE TRANSFORMATION AT THE VANCOUVER AQUARIUM®

Vancouver, B.C. – Back by popular demand and for a limited time only, the Graham Amazon Gallery at
the Vancouver Aquarium®, an Ocean Wise® initiative, is home to thousands of tropical butterflies adding a flutter of majesty in this lush re-creation of South America’s rainforest. In addition to vibrant scarlet
ibises, well-camouflaged sloths and endearing red-footed tortoises, visitors can connect with butterflies
from May to September while learning about their unique life cycles and the important role they play in
ecosystems near and far.
Step out of British Columbia’s temperate rainforest and into the Amazon’s tropical rainforest when you
enter the Graham Amazon Gallery. Discover a wide variety of butterflies, including blue morphos, giant
owls and heliconians, as you stroll along the boardwalk. Keen eyes will spy them feeding on nectar, fruit
and flowers, camouflaging on tree trunks, courting a mate and hitchhiking on lucky visitors. Learn all
about the life cycle of these intriguing invertebrates as you observe them transition from pupae to butterfly in special viewing chambers. And emerge from the Gallery knowing more about these breathtaking,
whimsical creatures as well as their importance to so many ecosystems across our planet.
“We’re really excited to re-introduce butterflies to the Graham Amazon Gallery since they were last
here in 2014. Watching them as they flutter from one plant to the next is nothing short of amazing. Most
importantly, connecting our visitors to butterflies in such an immersive way allows us to also connect
them with the crucial role butterflies play in ecosystems,” said Andrea Cotter, assistant curator- Amazon
at the Vancouver Aquarium. “Butterflies are pollinator species and play a key part in plant reproduction.
Almost 90 per cent of the world’s leading food crops rely on animal pollinators like butterflies. They are
an important animal for us to conserve and encourage.”

A new public opinion poll from the
non-profit Angus Reid Institute finds
that more than four-in-ten (44%)
who voted for Trudeau’s party in
2015 now disapprove of the Prime
Minister, and more than half (51%)
now plan to vote for a party other
than the Liberals – or are undecided.
While the Conservative Party of
Canada (CPC) holds a sizeable lead
among decided and leaning voters,
it is the Green Party – fresh from
a provincial-level breakthrough in
Atlantic Canada – that is building up
the greatest amount of proportional
support.
Asked how they would vote in an
election were held tomorrow, some
38 per cent of Canadians say they
would cast ballots for the CPC,
while 25 per cent would choose
Trudeau’s Liberal Party. The New
Democratic Party (NDP) is in third
place with 18 per cent of decided
and leaning voters backing it.
The Liberals have lost three more
points in the last month, and the
CPC and NDP sit largely unchanged. The Green Party, meantime, picks up three points among
decided voters and now breaks into

More Key Findings:
•
Currently, one-in-three
voters (35%) say that they are
planning to vote for a party because
they dislike another party even more
and want to prevent that party from
winning. This sentiment is equally
high among Liberals (40%) and
Conservatives (40%)
•
Conservative leader
Andrew Scheer (40% approve, 46%
disapprove), NDP leader Jagmeet
Singh (34% vs 45%) and Prime
Minister Justin Trudeau (28% vs
67) all have negative net approval
scores. Only Green Party leader
Elizabeth May is approved of by
more Canadians than disapprove of
her (45% vs 34%)
•
Once again, Canadians
identify health care (24%) and the
deficit (18%) as high priorities
heading into the 2019 election, but
environmental issues (27%) now top
the list of priorities. Priorities vary
significantly across generations and
by party support
Link to the poll here: www.angusreid.org/federal-poltics-may-2019

Butterflies are truly fascinating creatures. Did you know?
•
More than 4,000 species of butterflies have been identified in the Amazon, with hundreds more
waiting to be discovered and described by scientists. There is much to learn about their basic biology,
how they interact with one another, as well as the plants they depend on for survival.
•
Butterflies are excellent pollinators; they flit from one flower to another, searching for nectar or
places to lay their eggs, and cross-pollinating in the process.
•
They use their coiled tongue to slurp flower nectar or a fruit’s juice. It works like a straw — extended for slurping but coiled when resting.
•
Butterflies taste through their feet.
•
Wing colours and patterns advertise potential mates, and warn, scare or hide butterflies from
predators.
•
A group of butterflies is called a flutter.
The Amazon rainforest is one of the biggest ecosystems and the most species-rich areas in the world, exhibiting extraordinary diversity and interdependence of aquatic and terrestrial life. Visitors to the Graham
Amazon Gallery will experience this connectedness and learn about the challenges the Amazon is facing
as well as how we can all help. Visitors will also discover ways to conserve butterflies afar and in our
own backyard.
Experience butterflies in the Vancouver Aquarium’s Graham Amazon Gallery from May to September
2019. Access to the Gallery is included in the price of admission. Tickets are available at vanaqua.org/
butterflies and support Ocean Wise’s ongoing ocean research, education, and conservation initiatives.

Get ready for summer! Park Board set to open outdoor pools, concessions, and new Ranger Station
The Vancouver Park Board’s three heated seaside outdoor pools—two with free WiFi—new Ranger Station at Second
Beach in Stanley Park, and all concessions are set to open this weekend
Kitsilano, Second Beach in Stanley Park and New Brighton Park pools open Saturday, May 18. Second Beach pool
closes after the Labour Day weekend, but Kits and New Brighton pool will stay open until September 15. Both Kits and
Second Beach pools now have WiFi, part of the City of Vancouver’s plan to expand public access to free WiFi throughout
the city.
Hillcrest Centre’s outdoor pool opens May 18 and closes September 3. Maple Grove outdoor pool in Kerrisdale opens
June 15 and closes September 3.
“Outdoor pools are cherished by residents. They’re not only fun, but provide important health benefits,” said Vancouver
Park Board Chair Stuart Mackinnon. “We know people will be lining up early to be the first in the pools Saturday morning. They can avoid the lineup and sail right through the gates by loading up their Park Board OneCard.”
Lifeguards will patrol 11 bathing beaches daily from Victoria Day to Labour Day weekend from 11:30 am to 8:30 pm
(closing at 9 pm from mid-June to mid-August), except when the red light is on at the Lifeguard Station.
Vancouver has approximatley18 kilometres of coastline with nearly 11 kilometres of beaches. Trout Lake, located in
John Hendry Park, is the only freshwater, lifeguard supervised beach in Vancouver.
Beach visitors are asked to be water smart. Choose a supervised swim location in front of a lifeguard stand or pool.

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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Απίστευτη αποθέωση του Τσιτσιπά
από τον Τζόκοβιτς στα ελληνικά!
Newsbomb

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε στον τελικό του Οπεν της
Μαδρίτης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σέρβο μετά την παραλαβή
του τροπαίου να αποθεώνει τον Έλληνα τενίστα
Ο μεγάλος νικητής του Όπεν της Μαδρίτης ήταν ο Νόβακ
Τζόκοβιτς, ο οποίος επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Στέφανου
Τσιτσιπά στον τελικό.
Ο Σέρβος πάντως δεν ξέχασε να αποθεώσει και μάλιστα μιλώντας
στα ελληνικά τον Έλληνα τενίστα, στεκόμενος στο λαμπρό μέλλον
που έχει ο Τσιτσιπάς.
Αναλυτικά όσα είπε ο Νόλε:
«Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον Στέφανο για τα καλά του
λόγια και για μένα και για την ομάδα μου. Είσαι σίγουρα ένας
νέος αστέρας στο τένις και έχεις ένα λαμπρό μέλλον μπροστά σου.
Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μάρτυρας του μεγαλείου σου.
Ωστόσο, αυτό που μου αρέσει περισσότερο από όλα πάνω σου είναι
η προσωπικότητά σου.
Ξέρω πολύ καλά εσένα, τον πατέρα σου, την οικογένειά σου
εδώ και πολύ καιρό. Σε θυμάμαι όταν ήσουν μικρός, αλλά τώρα
είσαι μεγαλύτερος και πιο δυνατός από μένα. Είναι χαρά μου που
μοιραζόμαστε τα ίδια κορτ και ανυπομονώ για ακόμα περισσότερες
μάχες στο μέλλον»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Συκάρης - Φλαμπούρη: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙA ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ
Δύο ατρόμητοι
Έλληνες ανέβηκαν
στην τέταρτη ψηλότερη
κορυφή του κόσμου
Την Τρίτη 14 Απριλίου
ο Αντώνης Συκάρης και
η Χριστίνα Φλαμπούρη,
κατάφεραν να ανέβουν στην
τέταρτη ψηλότερη κορυφή του
κόσμου, το Λότσε Ιμαλαΐων
(8.516m)!
Νews24715 Μαΐου 2019
Την Τρίτη 14 Απριλίου,
ο Αντώνης Συκάρης από
τον ΣΕΟ Αθήνας και η
Χριστίνα Φλαμπούρη από
τον ΕΟΣ Αχαρνών, με μία
ομάδα που οδηγεί ο Minigma Sherpa, ανέβηκαν στην
τέταρτη ψηλότερη κορυφή
του κόσμου, το Λότσε των
Ιμαλαΐων(8.516m). Η ομάδα
απαρτίζεται από τους δύο
Έλληνες, έναν Κινέζο και έναν
Πακιστανό.
O Minigma ανέφερε χθες ότι
οι συνθήκες ήταν “σαφείς και
ήρεμες με φωτεινό φεγγάρι,
χωρίς κανένα σύννεφο”.
Ο Αντώνης Συκάρης είναι ένας
από τους πιο έμπειρους Έλληνες
αναρριχητές, με ουκ ολίγες
επιτυχίες στο βιογραφικό του.
Για τον 57χρονο αλμπινιστή
είναι η τέταρτη κορυφή άνω των
8.000m , μετά το Everest, το
Kangchenjunga και το Manaslu.
Η Χριστίνα γίνεται η πρώτη
Ελληνίδα που ανεβαίνει σε
τέτοιο υψόμετρο.
“Κάθε μέρα ήταν για μένα μία
πρόσκληση, κάθε μέρα και
από λίγο, λίγο πιο ψηλά, και
χωρίς να το καταλάβω έγινε η
ορειβασία τρόπος ζωής. Δεν
μπορούσα να νιώσω ισορροπία
και πραγματικά ευτυχισμένη
εάν δεν πήγαινα μια μέρα στο
βουνό! Ξεκίνησα να ξεπεράσω
ένα όριο, ένα φόβο που είχα
για ύψη και πλέον έχει γίνει
σημαντικό κομμάτι της ζωής
μου”, είχε πει σε συνέντευξή της
τον Φεβρουάριο η Χριστίνα.
Στη συνέχεια, ο Συκάρης θα
προσπαθήσει για το Makalu και
η Φλαμπούρη για το Everest.

Επίσημο: Ο Ολυμπιακός
δεν κατεβαίνει στο ΟΑΚΑ
Και πρόσθεσε μιλώντας στα ελληνικά: «Ευχαριστώ φίλε».
Στην πορεία ως τον τελευταίο αγώνα της ισπανικής πρωτεύουσας ο
Τσιτσιπάς απέκλεισε δύο πολύ μεγάλα ονόματα, τον Ράφα Ναδάλ
στο χθεσινό ημιτελικό και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στα προημιτελικά
και από αύριο θα βρίσκεται στο νούμερο 7 της παγκόσμιας
κατάταξης.
O Σέρβος τενίστας ξεκίνησε πολύ καλά το ματς και προηγήθηκε
με 3-0 μέσα σε 12 λεπτά, με τον Τσιτσιπά να κάνει εύκολα λάθη
ενδεικτικά της κούρασης που είχε από την υπερπροσπάθεια κόντρα
στον Ναδάλ στον ημιτελικό του Σαββάτου. Ο Έλληνας τενίστας στη
συνέχεια βρήκε τα πατήματά του και μείωσε σε 4-2 βγάζοντας πολύ
όμορφες φάσεις που έκαναν τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο να
τον χειροκροτήσει.
Όμως ο Τζόκοβιτς συνέχισε να είναι πολύ προσεκτικός και τελικά
κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3 δείχνοντας την κλάση του και ότι
παρά τον τραυματισμό του βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.
Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έδειξε να βρίσκει πολύ καλά τον εαυτό
του και με το σερβίς του δυσκόλεψε τον Τζόκοβιτς κάνοντας το 3-2.
Ο Έλληνας τενίστας όμως και πάλι έβγαλε κούραση και έδωσε την
ευκαιρία στον Σέρβο να κάνει το break και να πάρει το προβάδισμα
με 5-4.
Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε να ανατρέψει το ματς με
τον Τζόκοβιτς να κατακτάει το τρόπαιο.

Οι ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν
τους αρμόδιους φορείς πως δεν
θα κατέβουν στο ΟΑΚΑ για το
παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Μ

ε ιδιαίτερη συγκίνηση ως μέλος του Δ.Σ. σε ένα από τα πιο
ιστορικά αθλητικά σωματεία της Ελλάδας, αλλά κυρίως
σαν ένας απλός πολίτης που χαίρεται σε κάθε αθλητική επιτυχία
του τόπου του, θέλω να συγχαρώ την ομάδα ποδοσφαίρου «ΓΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» για την άνοδό της στη Football League.
Πίσω από αυτήν την μεγάλη επιτυχία, αναδύεται η συστηματική
δουλειά του τεχνικού τμήματος, το ήθος και οι ικανότητες των
ποδοσφαιριστών, η διαρκής στήριξη και αφοσίωση της διοίκησης
στην ομάδα και το δυναμικό παρών των
φιλάθλων.
Η επιτυχία αυτή αποκτά άλλη διάσταση όταν, ένας από τους
πρωταγωνιστές ο προπονητής κ. Πέτρος Ρουτζιέρης, πάλεψε με
το πεπρωμένο της ζωής και ανταπεξήλθε σαν ένα πραγματικό
σύγχρονο σύμβολο του Διαγόρα.
Εύχομαι οι επόμενες επιτυχίες να είναι κοντά και επιτέλους το
ποδόσφαιρο του Διαγόρα να αποκτήσει τις δικές του αθλητικές
εγκαταστάσεις.
Γιώργος Σάββενας

Κυπελλούχος Ελλάδος ο ΠΑΟΚ:
Επικράτησε 1 - 0 επί της ΑΕΚ

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ γιορτάζουν την κατάκτηση του Κυπέλλου
Ελλάδος από την ομάδα τους, στον Λευκό Πύργο.

TANEA Team20 Μαΐου 2019
Ολυμπιακός δεν θα κατέβει στο
ΟΑΚΑ για το παιχνίδι των πλέι
οφ απέναντι στον Παναθηναϊκό,
ενημερώνοντας μάλιστα και
επίσημα τους αρμόδιους
φορείς και την αστυνομία. Οι
ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν
τον ΕΣΑΚΕ αλλά και την ΕΛ.
ΑΣ πως δεν θα αγωνιστούν
κόντρα στους πράσινους,
κάνοντας πράξη αυτό που είχαν
αποφασίσει εδώ και αρκετό
καιρό.
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκαθαρίσει
πως δεν πρόκειται να κάνει ούτε
βήμα πίσω και με την επίσημη
ενημέρωση του προς τους
αρμόδιους φορείς επιβεβαιώνει
πως δεν υπάρχει περίπτωση ν’
αλλάξει θέση.

To Κύπελλο Ελλάδος κατέκτησε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 1 - 0 επί
της ΑΕΚ στον -κεκλεισμένων των θυρών- τελικό της διοργάνωσης
που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών.
Το νικητήριο τέρμα της ομάδος της Θεσσαλονίκης πέτυχε ο Άκπομ
στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
Είναι η τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, σε
ισάριθμες αναμετρήσεις με αντίπαλο την ΑΕΚ.
Με τη νίκη του αυτή ο ΠΑΟΚ κατακτά το 7ο κύπελλο της ιστορίας
και το πρώτο νταμπλ αυτής
Πηγή: Η Καθημερινή 11-05-2019

ΣΧΟΛΙΟ

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ
Η παρατήρηση

Όταν ο θεός βλέπει ενώμενους ανθρώπους,ενωμένους λαούς που
αγωνίζονται για το δίκαιο τους ειναι μαζί μας και οργίζεται και
αυτός μαζί μας.
Τι να γράψει κανείς για την επτυχία
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της Ελληνικής Κοινότητας του
Ανατολικού Βανκούβερ. Οι
φωτογραφίες τα λένε όλα.
H παρουσία 218 μελών για να
υποστηρίξουν την συνέχιση
οικοδομής του σχολείου και του
δανεισμού 300.000 δολλαρίων από
την τράπεζα, ήταν καταφανής ότι
τα μέλη θέλουν την συνέχιση και
αποπεράτωση του σχολείου.
Στην έναρξη της εργασίας ο
Πρόεδρος σύστησε τον ιερέα της
κοινότητας π. Τιμολέων Πράττα ο
οποίος διάβασε μια επιστολή του
Αρχιεισκόπου που είχε αντίρρηση
ότι η ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποφασίστηκε
από την Αρχιεπισκοπή και ό,τι η Γενική Συνέλευση δεν είχε τον
απαιτούμενον αριθμό των μελών, όταν πάρθηκε η απόφαση για το
σχολείο.
Στην έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση ψηφίστηκε να γίνει το
σχολείο και να δανεισθεί η κοινότητα 300.000 δολλάρια για την
ολοκλήρωση του έργου.

Αν και στην προσπάθεια ορισμένων να μεταφέρουν το θέμα
σε μακροχρόνια συζήτηση ευτυχώς αποφευχθηκε νομικότατα.
Υπήρξαν και άτομα που θέλανε να φέρουν αντίρηση σε όλα αλλά
δεν μπορούσαν νομικά να παρέμβουν και υπήρξε μια δυσαρέσκεια.
Ήταν μερικά μέλη που έδειξαν με την απρεπή συμπεριφορά τους
την καταγωγή τους. Δεν πρέπει επίσης να μην κατακρίνουμε και
τα άτομα μέλη ακόμη και του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν
σήκωναν το χέρι να ψηφίσουν.
Είναι τα άτομα εκείνα με το διπλό πρόσωπο και θέλουν να
εμφανίζονται στην κοινότητα ότι ενδιαφέρονται και θέλουν πάντα να
είμαι μπροστά. Το χέρι όμως να ψηφίσουν το έχουν στη τσέπη και
απλώς κοιτάζουν τους άλλους τι κάνουν.
Ας το έχουν υπόψη οι έχοντες τα ινία στην κοινότητα.
Κώστας Καρατσίκης
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Μια μέρα ο μικρός Τοτός
φέρνει σπίτι του τον έλεγχο
για τις επιδόσεις του στο
σχολείο συνοδευόμενο από μία
παρατήρηση της δασκάλας του
που έγραφε :
«Αγαπητέ πατέρα του Τοτού. Ο
γιος σας δεν βάζει γλώσσα μέσα
στη τάξη.».
Την επόμενη ημέρα, ο Τοτός
επιστρέφει τον έλεγχο στο
σχολείο με την υπογραφή του
πατέρα του και την ακόλουθη
σημείωση :
«Και που να γνωρίσεις και τη
μάνα του…».
Τα μήλα
Τα παιδιά του κατηχητικού μαζί
με τον Τοτό περιμένουν στην
καντίνα.
Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο μπολ
με μήλα με μια ταμπέλα που
γράφει πάνω :
”Μην κλέβετε τα μήλα γιατί ο
Θεός σας βλέπει”.
Δίπλα υπήρχε ένα μπολ με
βερύκοκα οπότε ο Τοτός λέει
στα παιδιά :
– Κλέψτε τα βερύκοκα! Ο Θεός
είναι απασχολημένος με τα
μήλα!
Το ρομπότ
Ο πατέρας του Τοτού φέρνει
στο σπίτι ένα ρομπότ το οποίο
διακρίνει όταν του λες ψέματα
και σε χαστουκίζει.
Μια μέρα, ο Τοτός γύρισε αργά
στο σπίτι από το σχολείο και ο
πατέρας του τον ρωτάει :
“Τοτέ παιδί μου, γιατί άργησες
να γυρίσεις;”
Ο Τοτός του απαντάει :
“Γιατί πατέρα μας έβαλαν ένα
διαγώνισμα και κάτσαμε λιγάκι
παραπάνω.”
Τότε το ρομπότ έρχεται σφαίρα
και του ρίχνει ένα χαστούκι.
Ο πατέρας του λέει :
“Τοτέ, αυτό το ρομπότ διακρίνει
αμέσως αυτόν που λέει ψέματα
και τον χαστουκίζει.Πες μου
τώρα λοιπόν, γιατί άργησες;”
“Γιατί είδαμε με τους φίλους
μου μια ταινία”, λέει ο Τοτός.
“Σε τι ταινία;” του λέει ο
πατέρας του.
“Σε μια περιπέτεια…” και
αμέσως το ρομπότ δίνει στον
Τοτό ένα χαστούκι. ”Συγγνώμη
μπαμπά, είδαμε μια πονηρή
ταινία.”
“Ντροπή σου παιδί μου, εγώ
όταν ήμουν στην ηλικία σου, δεν
είχα δει ποτέ τέτοιες ταινίες!”
Αμέσως ο πατέρας τρώει ένα
γερό χαστούκι από το ρομπότ.
Η μητέρα του, που τα άκουσε
όλα, του λέει :
“Λογικό είναι, αφού είναι δικός
σου γιός!”
Τότε το ρομπότ παίρνει φόρα
και της ρίχνει ένα χαστούκι.

Αμερική. Γέλοου μου είπε.
Μιλούσαμε για αρκετή ώρα
όταν ξαφνικά κόπηκε απότομα η
γραμμή, πινκ!
Τα μνημεία .
Είχε έρθει ο Clinton στην
Ελλάδα και τον πήρε ο Σημίτης
στην Ακρόπολη .
Εκεί που γυρνούσαν λοιπόν
βλέπει ο Clinton έναν να
κατουράει στα αρχαία ! Λέει
λοιπόν στον Σημίτη:
- Costas , what on earth is that
man doing ? Those are ancient
monuments !
Ο Σημίτης κοκκινίζει και
φωνάζει :
- Τι κάνεις εκεί εσύ ;
Ο άνθρωπος απαντάει:
- Α γαμ**ου ρε μα**κα ! και
φεύγει .
Ο Clinton τσαντίζεται!
- This country is full of shameless , dirty idiots ! και σηκώνεται
και μπαίνει στο Air Force 1 και
πάει σπίτι του .
Μερικούς μήνες αργότερα πάει ο
Σημίτης στην Αμερική , στη Νέα
Υόρκη και συναντιέται με τον
Clinton . Πάνε λοιπόν να δούνε
το Aγαλμα της Ελευθερίας ...
εκεί που το κοιτάγανε , βλέπουν
έναν άνθρωπο να κατουράει στο
άγαλμα .
Λέει ο Σημίτης στον Clinton:
- See , Bill ? Americans do the
same things to their monuments
! You were wrong to accuse my
countrymen !
Ο Bill ξαφνιασμένος φωνάζει
στον άνθρωπο :
- Hey you ! What are you doing
there ?
Ο άνθρωπος τότε γυρνάει και
λέει:
- Aντε γαμ**ου ρε μα**κα !
O ορθόδοξος σκύλος
Ένας Ελληνοαμερικάνος
επισκέπτεται τον αδερφό
του, βοσκό στην Κρήτη. Έχει
μαζί του κι ένα σκύλο ράτσας
Αλάσκας. Τον βλέπει ο βοσκός
και παρακαλά.
-Ασε μου ρε αδερφέ το σκύλο
εδώ, εγώ θα τον έχω στην
περιποίηση, και τέτοιο σκύλο
δε βρίσκω εδώ ενώ εσύ θα
ξαναβρείς!
-Ναι! του λέει κι ο ξενιτεμένος
αλλά θέλω να ζει σαν
...άνθρωπος! Εμείς στην
Αμερική είμαστε πολύ φιλόζωοι!
-Να μην στεναχωριέσαι! Στη
μάντρα ή στο σπίτι θα τον
έχω πάντα μαζί μου και μόνο
κρέας και γάλα θα τρώει! Με
τα πολλά λύγισε ο Αμερικάνος
στη θέληση του αδερφού του.
Περνάνε δέκα χρόνια, μοιραία
πεθαίνει ο σκύλος. Τηλεφωνά
ο βοσκός στον αδερφό του, και
παίρνει την απάντηση.
-Α!! είπαμε σαν άνθρωπος! θα
τον κηδέψεις χριστιανικά.

Τα Αγγλικά

-Μα γίνονται αυτά τα πράγματα;

Στην τάξη του Τοτού στα
Αγγλικά έμαθαν 3 χρώματα, το
γέλοου,το πινκ και το γκριν.
Η δασκάλα ζητάει από την
Μαρία να πει ένα παράδειγμα.

-Πες το στον παπά του χωριού
να το κάνει!
Πάει ο βοσκός στον παπά του
λέει ότι θέλει χριστιανική κηδεία
για το λυκόσκυλο και του λέει ο
παπάς:

– Χθες πήγα με τους γονείς μου
στην εξοχή και φόρεσα το πινκ
φόρεμα. Εκεί που χάζευα είδα
στο γκριν χορταράκι κάτι γέλοου
λουλουδάκια.
– Μπράβο Μαρία. Σειρά σου
Τοτέ να μας πεις.
– Μια μέρα καθόμουν στο
καναπέ και ξαφνικά χτύπησε το
τηλέφωνο, γκριν – γκριν.
Ήταν ο θείος μου από την

-Σήφη, την τσικουδιά να την
λιγοστέψεις! ήντα ναι αυτά που
μου ζητάς!
-Μα ο αδερφός μου λέει...
παίρνει το κινητό (ναι! το
νου σας! όλοι οι βοσκοί στην
Κρήτη είχαν κινητά πριν
τους δικηγόρους! ζωοκλοπές
βλέπετε!) και μιλά με τον

αδερφό του.
-Δώσε μου τον παπά! - λέει
εκείνος: Έλα παπα-Λάμπρο
με ακούς; δυόμισυ χιλιάδες
δολάρια σου στέλνω για την
κηδεία του σκύλου αλλά να γίνει
όπως πρέπει! εντάξει;
-Εντάξει! εντάξει.
Κλείνει το κινητό ο παπάς και
λέει του Σήφη.
-Καλά ρε κουμπάρε! γιατί δεν
μου λές από την αρχή ότι ο
σκύλος σου...ήταν Ορθόδοξος
Το “ Hot Dog “
2 Πολωνές καλόγριες
επισκέπτονται για πρώτη φορά
την Αμερική και σκέπτονται
ότι πρέπει να φάνε ?. Πάνε
εκεί κοντά σε αυτό που
μοιάζει με περίπτερο και
πουλάει τηγανητές πατάτες.
Το λεξικό φυσικά στο χέρι και
μεταφράζουν λέξη προς λέξη το
μενού :
«Hot dog» δηλαδή καυτός
σκύλος, «Έχεις δοκιμάσει σκύλο
εσύ;»
«Όχι βεβαία, αλλά για να
συνηθίσουμε τα ντόπια έθιμα,
ας πάρουμε 2 μερίδες «σκύλο».
Ωραία της περιποιείται εκεί
ο περιπτεράς, όλα καλά και
ωραία, απομακρύνονται οι
καλόγριες μέχρι το παγκάκι. Η
πιο μεγάλη είναι και περίεργη,
ανοίγει το σάντουιτς για να
δει το περιεχόμενο και φυσικά
κοκκινίζει από ντροπή! Ρωτάει
λοιπόν την συνάδελφο;
«Ποιο κομμάτι σου έτυχε
εσένα;»
Το Διαστημόπλοιο
Κάποιοι επιστήμονες έβαλαν
σ` ένα χρυσό διαστημόπλοιο
έναν Αγγλο, ένα Γερμανό κι
έναν Έλληνα, για να δουν τι θα
κλέψει ο καθένας. Βάζουν το
Γερμανό πρώτα και βγαίνει μετά
από τρεις μέρες κρατώντας τον
έναν από τους δύο κινητήρες.
Μετά βάζουν τον Αγγλο και
μετά από τρεις μέρες βγαίνει
κρατώντας το δεύτερο κινητήρα.
Μετά βάζουν τον Έλληνα και
μετά από μια βδομάδα βγαίνει
χωρίς να κρατάει τίποτα. Οι
επιστήμονες τότε του λένε:
- “Μπράβο, εσύ δεν έκλεψες
τίποτα ενώ οι άλλοι έκλεψαν
τους δυο κινητήρες.” Και ο
Έλληνας απαντάει: - “Α!!!
Γι` αυτό δεν έπαιρνε μπρος το
ρημάδι.”
***
-Εγώ μιλάω με αποδείξεις!!!
-Να το κοιτάξεις αυτό. Ένας
φίλος μου μίλαγε με τη πόρτα
και τον
κλείσανε στο τρελοκομείο.
***
-Τι έπαθες ρε Κώστα?
-Που να στα λέω...ρε φίλε
-Εδώ και τρεις μήνες έβλεπα μια
κοπέλα...
-Και τι έγινε?
-Σήμερα πήγε και αγόρασε
κουρτίνες.
***
Ένας δίδυμος λέει στον άλλον:
-Που ‘σαι ρε όλη μέρα, η μάνα
μας με έκανε μπάνιο 2 φορές!
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Για την εξυπηρέτηση
στη γλώσσα
των Ελλήνων
Βρετανικής Κολομβίας
ο αντιπρόσωπός μας
είναι:
ο κ. ΠΕΤΕΡ ΒΟΡΙΑΣ
ΤΗΛ: 778-881-7080
Valley View
Funeral Home & Cemetry
by Arbor Memorial

14644 - 72nd Avenue, Surrey B.C. V3S 2E7
www.valleyviewsurrey.ca
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4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby_dental@hotmail.com
www.burnabydental.com

F

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

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



Σφραγίσματα
Aesthetic Fillings



Απονευρώσεις

Root canal treatments +
retreatments

www.Archivolt.ca

Ιδιοκτήτης : Κωνσταντίνος Νικολάου
Συνδεδεμένη εταιρία με το Zdraft.com

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



Εμφυτεύματα

Implants (surgery + crowns)



Μακρά εμπειρία στις
οδοντοστοιχίες

23 years of dental experience


Λεύκανση δοντιών

Chairside + take-home

 Θήκες και
γέφυρες δοντιών
Crowns + Bridges

 Ψηφιακή τεχνολογία

Digital impressions + X-rays

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια του οδοντιατρείου μας.
Αγιασμός στις 6.15 μ.μ. το Σάββατο στις 22 Ιουνίου.
Θα ακολουθήσει πάρτυ γνωριμίας.
Ελάτε να το γιορτάσουμε μαζί!

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

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.

12

Αγόραζαν κολυμπήθρες και ευαγγέλια ενώ
φέσωναν τους υπαλλήλους
Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για το τεράστιο… πάρτι στο
Γηροκομείο Αθηνών επί διοικήσεως του «αμαρτωλού»
αρχιμανδρίτη Προκόπιου Μπούμπα φέρνει στο φως το Documento.
Με την πολύκροτη δίκη για τη μεγάλη μαύρη τρύπα στα οικονομικά
του Γηροκομείου να έχει ήδη ξεκινήσει, τα νέα ντοκουμέντα καίνε
τον «παπά των σκανδάλων» για ακόμη μία φορά. Σύμφωνα και
με κατάθεση μάρτυρα, τη στιγμή που το ταμείο της Ελεήμονος
Εταιρείας Αθηνών (ΕΕΑ) ήταν μείον αρκετές χιλιάδες ευρώ,
ο κατηγορούμενος για βαριά κακουργήματα πρώην πρόεδρος
του ευαγούς ιδρύματος όπως και ο στενός του κύκλος αγόραζαν
αντί χιλιάδων ευρώ κολυμπήθρες και ευαγγέλια, τη στιγμή που
οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονταν. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί.
Οργάνωσαν ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν την
ευλογία του πατριάρχη, πλήρωσαν αδρά επικοινωνιολόγους, ενώ
εξέδιδαν και εφημερίδα, το κόστος της οποίας ήταν πολλές χιλιάδες
ευρώ. Ολα αυτά την ίδια περίοδο που άρχισε να… μπαίνει χέρι και
στα κληροδοτήματα, δημιουργώντας τρύπα εκατομμυρίων ευρώ.
Το «φαγοπότι»
Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που κατέθεσε μάρτυρας ενώπιον
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, στο σκαμνί του οποίου
κάθονται από τον Φεβρουάριο του 2019 μαζί με τον Πρ. Μπούμπα
δύο πρώην σημαίνοντα στελέχη του γηροκομείου. Ο λόγος για
τους Αντώνιο Διονυσόπουλο και Εμμανουήλ Γρινιεζάκη, πρώην
γραμματέα και σύμβουλο ταμία του ΔΣ της ΕΕΑ αντίστοιχα.
Η Πολυξένη Πραστάκου είναι η βασικότερη μάρτυρας για το
«φαγοπότι» στο Γηροκομείο επί διοικήσεως Μπούμπα. Μέσα από
δικές της ενέργειες και επίσημες αναφορές στις εισαγγελικές και
αστυνομικές αρχές άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της πολυετούς
κακοδιαχείρισης στο ίδρυμα.
Όπως κατέθεσε η Π. Πραστάκου, όταν το γηροκομείο βρισκόταν
στο χείλος του γκρεμού, η διοίκηση αντί να πληρώνει μισθούς
σε εργαζόμενους που πάλευαν καθημερινά για το μεροκάματο,
είχε επιλέξει να «βελτιώνει» εκκλησάκια, να αγοράζει πανάκριβα
εκκλησιαστικά είδη, να μοιράζει δερμάτινα ημερολόγια, να
εκδίδει τη δική της εφημερίδα, ακόμη και να στείλει ταξίδι
στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα «στελέχη» της. «Στην
Κωνσταντινούπολη πήγαν μεταξύ άλλων ο Μπούμπας, ο
Διονυσόπουλος με τη σύζυγό του, η κ. Κεραμίδα κ.ά.» κατέθεσε
στο δικαστήριο η μάρτυρας.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Documento,
τα ποσά που μοιράζονταν δεξιά και αριστερά, χωρίς φυσικά να
διεξαχθεί δημόσιος διαγωνισμός, είναι εξωφρενικά. Για παράδειγμα,
το 2007-08 η ΕΕΑ φαίνεται να πλήρωσε, μεταξύ άλλων, 2.700 ευρώ
για κολυμπήθρα και σταυρό, 8.600 ευρώ για ασημένια αρτοφόρια,
2.300 ευρώ για μια ασημένια λειψανοθήκη, 5.000 ευρώ για
ασημένια εξαπτέρυγα και 24.000 ευρώ για τέσσερα προσκυνητάρια!
Ποσό 426.000 ευρώ στοίχισαν συνολικά οι «βελτιώσεις» στον
Άγιο Ανδρέα, το εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου
Αθηνών. «Βελτιώσεις» έγιναν και στο περίπτερο Ανδ. Συγγρού
έναντι σχεδόν 81.000 ευρώ, σε θυρωρείο 6 τ.μ. έναντι σχεδόν
40.000 ευρώ! Οι εργασίες έγιναν όπως, όπως κατέθεσε η μάρτυρας
χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού.
Τα έξοδα όμως για πράγματα τα οποία η διοίκηση Μπούμπα
θεωρούσε πως είναι σημαντικότερα από το να πληρώνονται οι
εργαζόμενοι συνεχίστηκαν κανονικά. Το 2008-09 αγοράστηκαν
δύο φανάρια κήπου έναντι… 10.000 ευρώ και ευαγγέλιο αξίας
10.800 ευρώ. Έγινε αγορά επιστολόχαρτων αξίας 14.119,03 ευρώ
και ημερολογίων αξίας 17.493 ευρώ! Από τον Αύγουστο του 2010
ο κόσμος είναι απλήρωτος. Η διοίκηση δεν σταμάτησε να αγοράζει.
Πήραν «σταυρό ευλογίας» έναντι 2.660 ευρώ, ακόμη ένα ευαγγέλιο
έναντι 4.000 ευρώ, έδωσαν κάτι περισσότερο από 7.000 ευρώ για
παγκάκια κήπου και τριανταφυλλιές ενώ ενέκριναν μεταπτυχιακό σε
ιδιωτικό κολέγιο για τον διευθυντή του γηροκομείου Κωνσταντίνο
Κεραμίδα, αξίας 20.660 ευρώ. Το 2012, ενώ έχουν συμπληρωθεί
δύο χρόνια κατά τα οποία οι εργαζόμενοι στο γηροκομείο
παραμένουν απλήρωτοι, αγοράζονται σκαλιστά ευαγγέλια,
δισκοπότηρα, θυμιατά και σταυροί.
Τα «Χαρούμενα γηρατειά»
Ένα ακραίο παράδειγμα που αντικατοπτρίζει με τον πλέον απτό
τρόπο την ακαταλληλότητα της διοίκησης Μπούμπα είναι η
έκδοση εφημερίδας. Ο τίτλος αυτής; «Χαρούμενα γηρατειά». Κάθε
άλλο παρά χαρούμενα ήταν βέβαια τα γηρατειά καθώς χρόνο με
τον χρόνο όλα όδευαν από το κακό στο χειρότερο. Η τρύπα στα
οικονομικά μεγάλωνε ενώ οι συνθήκες διαβίωσης των τροφίμων
χειροτέρευαν. Έτσι φτάσαμε μέχρι και τον Ιούλιο του 2016, όταν
σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του koutipandoras.gr έκθεση
του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας αποκάλυπτε τραγικές
καταστάσεις στο γηροκομείο σε βάρος των ηλικιωμένων.
Τη στιγμή λοιπόν που η διοίκηση φέσωνε τους υπαλλήλους εξέδιδε
εφημερίδα έναντι χιλιάδων ευρώ. Μια εφημερίδα την οποία μοίραζε
δωρεάν. Το κόστος της για το 2009 ανήλθε σχεδόν στις 83.000
ευρώ, για το 2010 σχεδόν στις 46.500 ευρώ, το 2011 άγγιξε τις
59.000 ευρώ, ενώ το 2012 δόθηκαν για την έκδοσή της 46.000
ευρώ!
Ακόμη μία τραγική κίνηση της «αμαρτωλής» τότε διοίκησης του
κατηγορούμενου αρχιμανδρίτη, τα χρήματα που δόθηκαν σε…
επικοινωνιολόγους. Από το 2008 μέχρι και το 2010 φαίνεται να
ξοδεύτηκαν συνολικά 45.000 ευρώ!

Χωρίς πιλότο το πρώτο ιπτάμενο ηλεκτρικό
ταξί στον κόσμο
Το πρώτο ιπτάμενο και πλήρως
ηλεκτρικό ταξί στον κόσμο, το
οποίο από το 2025 θα εξυπηρετεί
το κοινό στα μεγάλα αστικά
κέντρα, παρουσίασε η γερμανική
νεοφυής επιχείρηση Lilium.
Θα μεταφέρει επιβάτες από
το Μανχάταν στο αεροδρόμιο
Κένεντι σε έξι λεπτά, με κόστος
70 δολάρια.

Μια ματιά στο μέλλον προσφέρει η γερμανική νεοφυής επιχείρηση Lilium παρουσιάζοντας το πρώτο
ιπτάμενο και πλήρως ηλεκτρικό ταξί στον κόσμο, το οποίο από το 2025 θα εξυπηρετεί το κοινό στα
μεγάλα αστικά κέντρα.
Το φουτουριστικό και μίνιμαλ στη σχεδίασή του αεροσκάφος πραγματοποίησε χθες την πρώτη
του κανονική πτήση στα περίχωρα του Μονάχου, ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια εξέλιξης και
δοκιμαστικών πτήσεων. Παρότι μπορεί να λειτουργεί και αυτόνομα, χωρίς δηλαδή πιλότο, διαθέτει
μία θέση πιλότου καθώς και τέσσερις θέσεις επιβατών.
«Το “μακριά” δεν είχε βρεθεί ποτέ τόσο κοντά», διαφημίζει η γερμανική νεοφυής επιχείρηση στην
ηλεκτρονική σελίδα της. Σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειονότητα αντίστοιχων προγραμμάτων που
αναπτύσσουν ηλεκτρικά αεροσκάφη και έχουν μικρή ακτίνα πτήσης, το ταξί της Lilium θα διανύει
αποστάσεις έως και 300 χιλιομέτρων, χάρη στους 36 κινητήρες τζετ που διαθέτει, και μάλιστα σε
μόλις μία ώρα. Ενδεικτικά, αυτό σημαίνει για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης ότι θα μπορούν να
φτάσουν από το κέντρο του Μανχάταν στο διεθνές αεροδρόμιο «Τζον Φ. Κένεντι» μέσα σε έξι λεπτά.
Με αυτοκίνητο η ίδια απόσταση καλύπτεται σε περίπου μία ώρα, συνυπολογίζοντας την κίνηση στους
δρόμους.
Τιμή πτήσης
Το κόστος της πτήσης για την ίδια απόσταση στη Νέα Υόρκη θα κυμαίνεται γύρω στα 70 δολάρια ανά
επιβάτη, όπως έχει αναφέρει ο Ρέμο Γκέρμπερ, γενικός εμπορικός διευθυντής της Lilium. Μια πτήση
με το αεροσκάφος αυτό θα είναι δηλαδή φτηνότερη από ελικόπτερο, ανταγωνιζόμενη σε κόστος τις
υπηρεσίες ενοικίασης λιμουζίνας.
Το φουτουριστικό και μίνιμαλ
στη σχεδίασή του αεροσκάφος
της γερμανικής start-up Lilium πραγματοποίησε χθες την
πρώτη του κανονική πτήση, μετά
σχεδόν τέσσερα χρόνια εξέλιξης
και δοκιμαστικών πτήσεων.
Παρότι μπορεί να λειτουργεί και
αυτόνομα, δηλαδή χωρίς πιλότο,
διαθέτει μία θέση πιλότου και
τέσσερις θέσεις επιβατών.
Για την απόσταση από το κέντρο
του Μανχάταν μέχρι το «Τζον
Φ. Κένεντι» ένα ταξί της Uber
κοστίζει από 52 έως 93 δολάρια.
Το αεροσκάφος, που κινείται πέντε
φορές γρηγορότερα σε σχέση με τα
αυτοκίνητα, παράγει μηδενικούς
ρύπους και λιγότερο θόρυβο σε
σχέση με μια μοτοσικλέτα. Αξιοσημείωτο στοιχείο της κατασκευής του είναι ότι απογειώνεται και
προσγειώνεται καθέτως, χωρίς να απαιτείται διάδρομος απογείωσης και συνεπώς περιορίζοντας τις
δαπάνες για αντίστοιχες υποδομές.
Η Lilium έχει συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές και πρέπει να συγκεντρώσει
τουλάχιστον άλλα τόσα, ώστε να φέρει το μοντέλο στην αγορά και να προσλάβει τον απαραίτητο
αριθμό εργαζομένων, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg o Ντάνιελ Βίγκαντ, διευθύνων
σύμβουλος της Lilium. Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Tencent είναι ένας από τους επενδυτές της
γερμανικής νεοφυούς επιχείρησης. Το σχέδιο της Lilium είναι να διαθέσει τις υπηρεσίες της αρχικά
σε δύο ή τρεις μητροπόλεις με αρκετά αεροπλάνα ώστε να είναι προσοδοφόρα, δηλαδή περίπου 20
αεροσκάφη στην κάθε τοποθεσία. Επιπλέον, η Lilium πρόκειται να παραμείνει ανεξάρτητη και θα
εξακολουθήσει να φτιάχνει τους δικούς της κινητήρες, μπαταρίες και εξοπλισμό, σύμφωνα με τον
Βίγκαντ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση των υπηρεσιών της Lilium στο κοινό είναι η έγκριση από
τους υπεύθυνους φορείς σε ΗΠΑ και Ευρώπη και συγκεκριμένα από την ομοσπονδιακή υπηρεσία
πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και τον ευρωπαϊκό οργανισμό ασφάλειας της αεροπορίας
(EASA). Το μοντέλο της Lilium είναι το πρώτο ηλεκτρικό αεροσκάφος που υποβάλλεται στη
διαδικασία πιστοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.
Απήχηση
Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών αεροπλάνων έχει μετατραπεί σε αγώνα δρόμου μεταξύ των
κατασκευαστών αεροσκαφών. Μεταξύ πολλών άλλων εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων, η Airbus
και η Boeing επενδύουν για τη δημιουργία ηλεκτρικών και αυτόνομων αεροπλάνων.
Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα της Airbus δείχνει ότι το κοινό δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμο ώστε να
δοκιμάσει πτήση σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Μόλις το 44% των ερωτηθέντων υποστήριξε
πλήρως ή μερικώς τέτοιου είδους πτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της Airbus, στην ιδέα της πτήσης
σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος αντιδρούν θετικότερα τα άτομα ηλικίας από 23 έως 34 ετών σε
σχέση με την κατηγορία ηλικίας από 75 έως 84 ετών. Βασικοί λόγοι, για τους οποίους το κοινό
εκφράζει αμφιβολίες, είναι το ζήτημα της ασφάλειας όσων βρίσκονται στο έδαφος και η ανησυχία για
τυχόν ηχορρύπανση.
Πηγή:Η Καθημερινή 18-05-2019

Τα εκατό Χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων (1919-2019)
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εργάτες της σιδηροδρομικής γραμμής της Ανατολής με αλεύρι.
Της σιδηροδρομικής γραμμής που υλοποιούσε το δόγμα του
Μπίσμαρκ και ουσιαστικά αποτελούσε και την αιτία του πολέμου.
Ο Μποδοσάκης αγόρασε τότε το πολυτελέστατο ξενοδοχείο «Πέρα
Παλάς» που έγινε το κέντρο των συμμάχων. Εκεί ερχόταν και
ο Μουσταφά Κεμάλ Πασάς, γνωστός μας ως Κεμάλ Ατατούρκ,
καθόταν μόνος του στην άκρη και έπινε ήσυχα το ρακί του. Όταν
αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στην Σμύρνη ο Μποδοσάκης
τoν πλησίασε και τον ρώτησε «Στρατηγέ πως τα βλέπεις τώρα τα
πράματα;». Ο Ατατούρκ του απάντησε «Δεν μένει τίποτα άλλο
παρά να γράψω ιστορία». Ο Μποδοσάκης δεν κατάλαβε αμέσως τι
εννοούσε.
Ο Ατατούρκ μπόρεσε να ξεφύγει από την συμμαχική
παρακολoύθηση.

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από το τραγικό γεγονός της Γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού. Εκατό χρόνια από την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στην
Σαμψούντα, στις 19 Μαΐου
1919, και την έναρξη της
δεύτερης, και πιο αιματηρής
φάσης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου.
Ένας αιώνας πέρασε από
τότε που οι Πόντιοι έζησαν
τις ληστείες, τους διωγμούς.
Βιασμούς, τις σφαγές, τον
ξεριζωμό, τα βασανιστήρια,
την πείνα, την δίψα και τα
στρατόπεδα θανάτου στην
έρημο.
Εκατό χρόνια σιωπής,
κάλυψης και απόκρυψης
των ιστορικών γεγονότων από ντόπιους και ξένους παράγοντας. Δυστυχώς παρά τις
μεγάλες προσπάθειες που γίνονται από διάφορες οργανώσεις δεν καταφέραμε να
δώσουμε το σωστό μήνυμα σε όλα τα
κράτη για την διεθνή αναγνώριση της
Γενοκτονίας των Ποντίων.
Κατόπιν εισήγησης του τότε
Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου,
η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε
τη γενοκτονία το 1994, και ψήφισε
την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως
«Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των
Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο.

Χορεύοντας HORON Ποντιακόν
Το 1975 η Τουρκία κυκλοφόρησε μία σειρά 5
γραμματοσήμων με θέμα «λαϊκούς χορούς».
Επικεντρώνω το παρόν ειδικά στο γραμματόσημο
των 100k. Στο γραμματόσημο εικονίζονται χωρίς
καμία αμφιβολία Πόντιοι με τοπικές ενδυμασίες
να χορεύουν. Το γραμματόσημο αναγράφει το
όνομα του χορού. HORON χορεύουν οι χορευτές.
Σίγουρα ιδέα δεν θα είχε ο Τούρκος σχεδιαστής
του γραμματοσήμου τι σημαίνει HORON.
Αιώνες πολλούς, από την αρχαιότητα ζούσε ο
ποντιακός ελληνισμός στον τόπο του. Ίσως από
την εποχή της αργοναυτικής εκστρατείας. Άκμασε
διέπρεψε στα παράλια της Μαύρης θάλασσας και
στην ενδοχώρα.

Επιβιβάστηκε στο καράβι Μπαντιρμά (Πάνορμος) και στις 19
Μαϊου 1919 έφτασε στην Σαμψούντα.
Από εκεί προχώρησε προς την ενδοχώρα, στην Ανατολία
διοργανώνοντας το κράτος του.
Στην συνέχεια κατέληξε στην Άγκυρα.
Από τις πρώτες
διαταγές που
έδωσε ήταν της
γενοκτονίας
του Ποντιακού
Ελληνισμού και των
Αρμενίων. Στίφη
Τούρκων ξεχύθηκαν
στον Πόντο
και σκότωναν,
έσφαζαν, κρέμαγαν.
Εκατοντάδες
χιλιάδες οι Έλληνες
που θανατώθηκαν.
Εκατοντάδες χιλιάδες και αυτοί που έτρεξαν και έφυγαν, έφτασαν
στην Ελλάδα κυνηγημένοι. Όμως πολλές χιλιάδες, άγνωστο πόσοι,
μπροστά στο μαχαίρι του Τούρκου φώναξαν Αλλάχ Ουάκμπαρ,
τούρκεψαν, αλλαξοπίστησαν για να γλυτώσουν την ζωή τους,
την γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Όμως πολλοί μέσα τους
μείνανε Ρωμιοί, κρυφά λατρεύανε τον Χριστό και στα υπόγεια
φτιάχνανε εκκλησίες. Είναι οι «Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου» που
συνεχίζουν να χορεύουν τον ΧΟΡΟΝ. Κάποιοι άλλοι προσπάθησαν
να αποδείξουν πως είναι άξιοι του τουρκικού ελέους και σαν άλλοι
γενίτσαροι εμφανίζονται σαν οι πιο Τούρκοι όλων.
Η 19 Μαϊου είναι ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού.
Άς ανάψουμε όλοι από ένα κεράκι για όλους αυτούς που
σφαγιάστηκαν από τον αιμοβόρο δυνάστη. Ένα φωτάκι ελπίδας
πως κάποτε το καλό θα νικήσει το κακό και ο πολιτισμός την
βαρβαρότητα.
Δημήτρης Περδίκης

Βούλιαξε το Σύνταγμα για τα 100 χρόνια από
τη Γενοκτονία των Ποντίων – Συναίσθημα,
μνήμη και μηνύματα

Τραπεζούντα, Κερασούντα,
Σαμψούντα, Σινώπη και τόσες
άλλες πόλεις ελληνικές.
Όπου και να ψάξεις κάτι ελληνικό
θα ακούσεις. Παναγία Σουμελά,
Αυτοκρατορία Τραπεζούντος.

Φροντιστήριον, όρος Μελάς και τόσα άλλα. Κάποια στιγμή φτάσανε και εκεί οι άρπαγες, οι κατακτητές.
Τούρκοι κλέψανε την γη που σε κάποιους άλλους ανήκε. Κάνανε σκλάβους τους Ρωμιούς στην ίδια την
γη τους.
Βαριά η τούρκικη σκλαβιά όμως στους μαχαλάδες των Ρωμιών συνήθως Τούρκοι δεν πατούσαν. Ο
Ελληνισμός βρήκε τρόπους να επιβιώσει, να προκόψει, να μεγαλουργήσει. Το εμπόριο στα λιμάνια της
Μαύρης Θάλασσας έφερνε πλούτο, μόρφωση, εκκλησιές. Με την επανάσταση των Νεοτούρκων όμως
όλα χειροτέρεψαν. Από το 1914 αρχίζουν οι διωγμοί κατά των Ελλήνων και κατά των Αρμενίων.
Το 1918 η Τουρκία ηττήθηκε. Παραδόθηκε, συνθηκολόγησε στο Μούδρο της Λήμνου. Οι σύμμαχοι
νικητές, Άγγλοι, Γάλλοι, Έλληνες, Ιταλοί μπήκανε στην Πόλη. Εκεί έφθασε και ο Μποδόσης
Αθανασιάδης, ο γνωστός μας Μποδοσάκης, είχε γίνει πολυεκατομμυριούχος εφοδιάζοντας τους

Φωτ.: Κώστας Κατσίγιαννης)
Ποια εικόνα μπορείς να δώσεις στη μνήμη 100 χρόνια μετά; Είναι η
εικόνα των κοριτσιών και των αγοριών με τις μπλούζες με το «G» για τη
Γενοκτονία; Είναι η εικόνα ενός μικρού κοριτσιού –όχι πάνω από 5 χρόνων–
που φορούσε τη φορεσιά των γυναικών του Πόντου; Είναι αυτοί που
κρατούσαν μια μεγάλη ελληνική σημαία, ή μήπως εκείνοι που κρατούσαν
μια σημαία με τον μονοκέφαλο αετό; Είναι μήπως η εικόνα ενός Τούρκου
αυτοεξόριστου που ζητά συγγνώμη για τα όσα έκαναν οι δικοί του πρόγονοι
έναν αιώνα πριν, και το κάνει αντικρίζοντας από την εξέδρα το κενοτάφιο
που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας;
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Πρόωρες εκλογές προκήρυξε ο Αλ. Τσίπρας
(ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΌ ΣΕΛΊΔΑ 1)

Η αφοσίωσή μας στον λαό είναι η ψυχή μας, κανείς μας δεν ξεχνά που ανήκει και ποιους
εκπροσωπεί, ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών
δίνει το δικαίωμα στην αντιπολίτευση να αμφισβητήσει την πορεία και το σχέδιο στήριξης
των πολλών συνολικά, και ήδη το κάνει. Όμως η τελική ετυμηγορία ανήκει στον λαό, δεν
θα αποδράσω δεν θα το βάλω στα πόδια, δεν θα φύγω από τη μάχη για την ισότητα την
αλληλεγγύη, από τη μάχη για την υπεράσπιση των κόπων του ελληνικού λαού τους κόπους
του ελληνικού λαού.

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
Ordinations to the Diaconate and the Priesthood in Canada

Κλείνοντας ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε: Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών
εκλογών θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών
εκλογών για να είναι ο ελληνικός λαός αυτός που θα πάρει την απόφαση, αν επιθυμεί ένα
σχέδιο για την στήριξη των πολλών ή αν επιθυμεί την επιστροφή στα σκοτάδια του ΔΝΤ.
Πάντα ο ελληνικός λαός ήταν το στήριγμά μας. Απευθύνομαι πάλι με ειλικρίνεια και τους
ζητώ την εντολή. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές την εντολή την έδινε και θα την δίνει πάντα
ο ελληνικός λαός.
Απευθυνόμενος στον κόσμο είπε: Το μέλλον είναι στα δικά σας χέρια, και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι το μέλλον πιστεύουμε ότι ανήκει στους πολλούς.
Πηγή: Η Καθημερινή 27 Μαϊου 2019

Εκλογές άμεσα ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Να γίνουν εκλογές το συντομότερο
δυνατόν ζήτησε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Όπως είπε, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι
οι πολίτες έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη
τους και η Ελλάδα έχει ανάγκη από νέα
κυβέρνηση, με νωπή εντολή εμπιστοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον
πρωθυπουργό να παραιτηθεί άμεσα.
Αναλυτικά, στη δήλωσή του ο πρόεδρος
της ΝΔ Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ
άλλων:
«Αυτή η αλλαγή για την οποία μίλησα καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής ποριοδου ήδη ξεκίνησε.
Για ισχυρή Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει.
Είμαι εδώ για να ενώσουμε όλους τους ‘Ελληνες και να βάλουμε την πατρίδα σε μια νέα πιο αισιοδοξη
εποχή.
Το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια ισχυρή αποδοκιμασία της σημερινής κυβέρνησης. Ο λαός έχει
αποσύρει την εμπιστοσύνη του από την κυβερνητική πλειοψηφία».
«Η Ελλάδα έχει ανάγκη», επεσήμανε στη δήλωσή του ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυρ. Μητσοτάκης, «από μια
κυβέρνηση με νωπή την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ο πρωθυπουργός οφείλει να αναλάβει τις
ευθύνες του. Για το καλό του τόπου πρέπει να παραιτηθεί και η χώρα να οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές
το συντομότερο δυνατόν, αυτή είναι η μόνη καθαρή λύση», ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης.
«Η Ελλάδα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ», δήλωσε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε: «Δεν περιμένει
πανηγύρια, αλλά σκληρή δουλειά. Στην καρδιά μου δεν υπαρχουν πολλοί, δεν υπάρχουν λίγοι. Υπάρχει
μόνο η Ελλάδα, όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες. Από αύριο ξεκινώ ένα καινούργιο αγώνα. Θα
γυρίσω και πάλι ολοκληρη την Ελλάδα για να πείσω όσο το δυνατόν περισσότερους Ελληνες ότι
αξίζουμε την ευκαιρία. Για να κάνουμε μαζί πραγματικότητα την ελπίδα που γεννιέται σήμερα σε μία
πορεία αναγέννησης της χώρας από την οποία κανείς δεν περισσεύει».

His Eminence Metropolitan Sotirios ordained to the Holy Diaconate and Priesthood, respectively, George Kodogeorgakis, who is
28-years old and a graduate of our Theological Academy. Having
first been tonsured a monk and receiving the name Nikodimos, on
April 30, 2019, he was ordained as a Deacon at the St. Nicholas
Greek Orthodox Church in Laval, Quebec.
On Thursday, May 16, during an evening celebration of the Divine
Liturgy at the Holy Cross Greek Orthodox Church in Laval, Quebec, Deacon Nikodimos was ordained into the Priesthood. All of the
Reverend Fathers of Greater Montreal, Laval and surrounding areas
participated.
Father Nikodimos (Kodogeorgakis) was appointed to serve as the
parish priest of Koimisis Tis Theotokou Greek Orthodox Church in
Kingston, Ontario.
Michael Christodimitropoulos, who is 39-years old and a student
of our Theological Academy was tonsured a monk and received
the name Venediktos. On Saturday morning, May 18, 2019, he was
ordained as a Deacon at the St. George Greek Orthodox Church in
Montreal, Quebec.
He will soon be ordained a Priest and appointed to serve at the St.
Nicholas Greek Orthodox Community of Sudbury, Ontario while
concurrently continuing with his studies at our Patriarchal Toronto
Orthodox Theological Academy.
It is noteworthy that all the ordinations were attended by a multitude
of devout and faithful Christians.
WORTHY!!!

Μπακογιάννης: Αισθάνομαι σοκ και δέος
μπροστά σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα
«Αισθάνομαι σοκ και δέος μπροστά σε αυτό το υπέροχο ποσοστό
που έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε
όλη τη δική μας ομάδα αλλά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους
αντιπάλους μου γιατί επέδειξαν πολιτικό πολιτισμό. Από κει και
πέρα κάθε ψήφος είναι ευθύνη και εντολή. Και εμείς συνεχίζουμε
γιατί αυτό ήταν μόνο το πρώτο ημίχρονο. Θέλουμε όλοι οι Αθηναίοι
να αισθανθούν κομμάτι της αλλαγής αυτής της πόλης», σημείωσε
στην πρώτη δήλωσή του μετά την επικράτησή του στον α γύρο των
εκλογών για τον Δήμο Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης.

Αποτελέσματα Εκλογών 2019: Τα δάκρυα της Ντόρας
για τον Κώστα Μπακογιάννη (pics)
Newsbomb
Συγκινημένη, κάτι που δεν μπόρεσε
να κρύψει όταν αντίκρυσε τον γιο της,
Κώστα Μπαγογιάννη, μετά την επιτυχία
του στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας,
εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής
(26/5), η Ντόρα Μπακογιάννη.
Χωρίς να πολυσκεφθεί τις κάμερες και
το συγκεντρωμένο πλήθος, εξέφρασε την
χαρά της αγκαλιάζοντας το παιδί της που
τα κατάφερε να περάσει στον δεύτερο
γύρο των δημοτικών εκλογών και μάλιστα
με ένα πολύ υψηλό ποσοστό.
Η ίδια στην συνέχεια ανάρτησε την
σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό της
στο Facebook, γράφοντας «Συγχαρητήρια αγόρι μου!». O Kώστας Μπακογιάννης προηγείται με 42,72% έναντι του
Νάσου Ηλιόπουλου στον Δήμο Αθηναίων.

Νέος Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής ο Μητροπολίτης
Προύσης Ελπιδοφόρος
Νέος Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής εξελέγη ο
Μητροπολίτης Προύσης
Ελπιδοφόρος.

Η Μάχη της Κρήτης

Γερμανοί αλεξιπτωτιστές πάνω από την Κρήτη
Με την ονομασία αυτή έμεινε
στην ιστορία η αεραποβατική
επιχείρηση, που επιχείρησε
η Ναζιστική Γερμανία κατά
της Κρήτης στις 20 Μαΐου
1941 και η οποία έληξε
δώδεκα μέρες μετά, την 1η
Ιουνίου, με την κατάληψη
της Μεγαλονήσου. Ήταν
μία από τις σημαντικότερες
μάχες του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, με πολλές πρωτιές σε
επιχειρησιακό επίπεδο.
Η απόφαση για την επίθεση
στην Κρήτη ελήφθη από το
Χίτλερ στις 25 Απριλίου 1941,
λίγες μέρες μετά την παράδοση
της ηπειρωτικής Ελλάδας
στις δυνάμεις του Άξονα, και
έλαβε την κωδική ονομασία
«Επιχείρηση Ερμής» («Unternehmen Merkur»). Ήταν
αμυντική και όχι επιθετική
επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε
αργότερα. Οι Γερμανοί είχαν
ως στόχο να εξασφαλίσουν
τα νοτιοανατολικά τους νώτα,
ενόψει της Επιχείρησης
Μπαρμπαρόσα (Εκστρατεία στη
Ρωσία) και να εξορμήσουν στη
Βόρεια Αφρική, με εφαλτήριο
την Κρήτη, όπως πίστευαν οι
Σύμμαχοι.
Τις παραμονές της επίθεσης,
οι Σύμμαχοι είχαν τακτικό
πλεονέκτημα σε ξηρά και
θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί
στον αέρα. Έτσι, το γερμανικό
επιτελείο αποφάσισε να
διεξαγάγει την επιχείρηση από
αέρος με τη χρησιμοποίηση
δυνάμεων αλεξιπτωτιστών σε
ευρεία κλίμακα, για πρώτη φορά
στην παγκόσμια στρατιωτική
ιστορία. Επικεφαλής των
γερμανικών δυνάμεων τέθηκε ο
πτέραρχος Κουρτ Στούντεντ, 51
ετών, βετεράνος πιλότος του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη
διάθεσή του 1190 αεροπλάνα
(πολεμικά και μεταγωγικά) και
29.000 άνδρες (αλεξιπτωτιστές
και πεζικάριους), ενώ οι
Ιταλοί θα συνεισέφεραν 3.000
στρατιώτες.
Την Κρήτη υπερασπίζονταν
όσοι έλληνες στρατιώτες
είχαν παραμείνει στο νησί

και δυνάμεις της Βρετανικής
Κοινοπολιτείας (Βρετανοί,
Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί

στρατιωτικοί), που είχαν
διεκπεραιωθεί από την
κατεχόμενη Ελλάδα. Το γενικό
πρόσταγμα είχε ο νεοζηλανδός
στρατηγός Μπέρναρντ
Φράιμπεργκ, 52 ετών, βετεράνος
και αυτός του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Οι υπερασπιστές
της Μεγαλονήσου ανήρχοντο
σε περίπου 40.000, αλλά είχαν
ανεπαρκή και απαρχαιωμένο
οπλισμό, ιδίως οι Έλληνες.
Στην περιοχή των Χανίων
είχε εγκατασταθεί ο Βασιλιάς
Γεώργιος Β’ και η εξόριστη
Ελληνική Κυβέρνηση υπό τον
Εμμανουήλ Τσουδερό.
Οι Σύμμαχοι γνώριζαν με
μεγάλες λεπτομέρειες το
γερμανικό σχέδιο επίθεσης,
αφού είχαν κατορθώσει για
πρώτη φορά να σπάσουν του
γερμανικό κώδικα επικοινωνιών
(«Επιχείρηση Αίνιγμα»). Όμως,
το πλεονέκτημα αυτό δεν το
εκμεταλλεύτηκαν, εξαιτίας των
διαφωνιών του Φράιμπεργκ
με τους ανωτέρους του στο
Λονδίνο. Οι Αμερικανοί δεν
είχαν εισέλθει ακόμη στον
Πόλεμο.
Η γερμανική επίθεση
εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί της

Οι Γερμανοί δεν υπολόγισαν τη συμμετοχή αμάχων στις επιχειρήσεις

20ης Μαΐου 1941, με τη ρίψη
αλεξιπτωτιστών σε δύο μέτωπα:
στο αεροδρόμιο του Μάλεμε
και στην ευρύτερη περιοχή των
Χανίων. Τα πρώτα κύματα των

αλεξιπτωτιστών ήταν εύκολη
λεία για τους Νεοζηλανδούς και
τους Έλληνες που υπεράσπιζαν

15

το Μάλεμε. Στις μάχες έλαβε
μέρος και μεγάλος αριθμός
αμάχων με ό,τι όπλο είχε στη
διάθεσή του, από μαχαίρια
ως όπλα από την εποχή της
Κρητικής Επανάστασης.
Η συμμετοχή χιλιάδων
αμάχων στις επιχειρήσεις
ήταν ένας παράγων που δεν
είχαν υπολογίσει οι γερμανοί
σχεδιαστές της επιχείρησης.
Πίστευαν ότι οι Κρητικοί,
γνωστοί για τα αντιμοναρχικά
τους αισθήματα, θα
υποδέχονταν τους Γερμανούς
ως ελευθερωτές. Μία ακόμη
λανθασμένη εκτίμηση της
γερμανικής αντικατασκοπείας
υπό τον ναύαρχο Βίλχελμ φον
Κανάρις ήταν ο αριθμός των
μαχητών στην Κρήτη, τους
οποίους υπολόγιζαν σε μόνο
5.000 άνδρες.
Στις 4 το απόγευμα της
20ης Μαΐου ένα νέο κύμα
αλεξιπτωτιστών έπεσε στο
Ρέθυμνο και μία ώρα αργότερα
στο Ηράκλειο. Τώρα, οι μάχες
διεξάγονταν σε τέσσερα μέτωπα:
Χανιά, Μάλεμε, Ρέθυμνο και
Ηράκλειο. Η πρώτη μέρα της
Μάχης της Κρήτης έληξε με
μεγάλες απώλειες για τους
Γερμανούς και αβέβαια έκβαση.
Ο διοικητής των γερμανικών
δυνάμεων, πτέραρχος Κουρτ
Στούτεντ, απογοητευμένος από
την εξέλιξη των επιχειρήσεων,
σκέφθηκε ακόμη και την
αυτοκτονία, αναλογιζόμενος
την υπόσχεση που είχε δώσει
στον Φύρερ για μια εύκολη
νίκη. Το βράδυ της ίδιας μέρας,
μετά από μεγάλες περιπέτειες,
ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ και η
εξόριστη ελληνική κυβέρνηση
μεταφέρθηκαν με βρετανικό
πολεμικό στην Αίγυπτο.
Από τα ξημερώματα της 21ης
Μαΐου οι μάχες συνεχίσθηκαν
με ιδιαίτερη σφοδρότητα
και στα τέσσερα μέτωπα. Οι
Γερμανοί επικεντρώθηκαν στην
κατάληψη του αεροδρομίου
του Μάλεμε, όπως ήταν ο
πρωταρχικός τους στόχος και
τα κατάφεραν προς το τέλος
της ημέρας. Επωφελήθηκαν
από την ασυνεννοησία
στις τάξεις των Συμμάχων,
αλλά υπέστησαν και
πάλι μεγάλες απώλειες.
Ανάμεσα στους γερμανούς
αλεξιπτωτιστές που
κατέλαβαν το Μέλεμε ήταν
μια μεγάλη προσωπικότητα
του αθλητισμού και της
πυγμαχίας, ο πρώην
παγκόσμιος πρωταθλητής
βαρέων βαρών Μαξ
Σμέλινγκ, 36 ετών, που
έφερε το βαθμό του
δεκανέα.
Η κατάληψη του
αεροδρομίου ήταν
στρατηγικής σημασίας για
την εξέλιξη των επιχειρήσεων.
Οι Γερμανοί άρχισαν να
μεταφέρουν μεγάλες δυνάμεις
από την Ελλάδα και με τον
σύγχρονο οπλισμό που διέθεταν
ήταν θέμα χρόνου η κυριαρχία
τους στη Μεγαλόνησο. Στις
28 Μαΐου οι Γερμανοί είχαν
απωθήσει τις συμμαχικές
δυνάμεις προς τα νότια,
καθιστώντας τον αγώνα τους
μάταιο. Έτσι, το Λονδίνο
αποφάσισε την απόσυρση των
δυνάμεων της Κοινοπολιτείας
από την Κρήτη και τη μεταφορά
τους στην Αίγυπτο. Όσες
μονάδες δεν τα κατάφεραν,
παραδόθηκαν στους Γερμανούς.
Πολλοί Έλληνες μαχητές
και μαζί τους 500 Βρετανοί
ανέβηκαν στα απρόσιτα βουνά
της Κρήτης για να συνεχίσουν
τον αγώνα. Την 1η Ιουνίου, με
την παράδοση 5.000 μαχητών

στα Σφακιά, έπεσε η αυλαία της
Μάχης της Κρήτης.
Οι απώλειες για τους Συμμάχους
ήταν: 3.500 νεκροί, 1.900
τραυματίες και 17.500
αιχμάλωτοι. Οι Γερμανοί,
σύμφωνα με δικά τους
στοιχεία, είχαν 3.986 νεκρούς
και αγνοούμενους, 2.594
τραυματίες, ενώ έχασαν 370
αεροπλάνα. Σύμφωνα, όμως, με
συμμαχικούς υπολογισμούς, οι
γερμανικές απώλειες ξεπέρασαν
τις 16.000.

Η Μάχη στην Κρήτη
ονομάστηκε και «Νεκροταφείο
των γερμανών αλεξιπτωτιστών»,
εξαιτίας των μεγάλων απωλειών
τους, γεγονός που ανάγκασε
τον Χίτλερ να διατάξει τον
τερματισμό κάθε αεραποβατικής
επιχείρησης στο μέλλον. Από
την πλευρά τους, οι Σύμμαχοι
εντυπωσιάστηκαν από τις
μεγάλες δυνατότητες των
αλεξιπτωτιστών στη μάχη και
δημιούργησαν τις δικές τους
αεραποβατικές δυνάμεις.

Δύο ιστορίες από τη Μάχη της Κρήτης
Του Γιώργου Σπυριδάκη *
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ: Την 28ηΟκτωβρίου
του 1940 έμελε να ξημερώσει μια διαφορετική μέρα για την σχολή
Ευελπίδων. Με την κήρυξη του ΕλληνοΪταλικού πολέμου, οι
μαθητές του 3ου και 2ου έτους, προβιβάστηκαν σε ανθυπολοχαγοί
και ανθυπασπιστές αντίστοιχα και στάλθηκαν στα βουνά
της Αλβανίας για τις ανάγκες του
μετώπου.
Το πρώτο έτος, που μόλις είχε
παρουσιαστεί, πήρε άδεια μέχρι
τον Νοέμβριο του ίδιου έτους οπότε
κλήθηκε πίσω για να ξεκινήσει
εντατική εκπαίδευση. Στις 23
Απριλίου 1941, υπογράφηκε
η σύμβαση συνθηκολόγησης
ανάμεσα στον Τσολάκογλου και
τους Γερμανούς τότε δόθηκε
διαταγή από την Ανωτέρα
Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών να εκτελέσουν οι Ευέλπιδες
αστυνομικά καθήκοντα για την τήρηση της τάξης, κατά την είσοδο
των Γερμανών στην Αθήνα.
“Sponsored links”
Οι Ευέλπιδες δεν δέχθηκαν να εκτελέσουν αυτήν τη διαταγή
παρά τις απειλές που δέχθηκαν αποφάσισαν να καταφύγουν στην
ελεύθερη ακόμη Κρήτη. Παρά τις συνεχείς παρενοχλήσεις από την
Γερμανική αεροπορία, οι ευέλπιδες, καταφέρνουν να αποβιβαστούν
στις 29 Απριλίου, στην Ιερά Μονή Γωνιάς στο Κολυμπάρι της
Κρήτης.
Την 20 Μαΐου εκδηλώθηκε η επίθεση των Γερμανών στην Κρήτη,
για 7 ημέρες οι ευέλπιδες μάχονται στην Κρήτη με τα ελάχιστα
πυρομαχικά τους, ωστόσο οι εύστοχες βολές τους καταφέρνουν
τρομερά πλήγματα στους Γερμανούς. Τελικά, την 27η Μαΐου, όταν
διαπιστώθηκε ότι η φυγή ήταν αδύνατη, ο διοικητής της Σχολής
διέταξε «τους ζυγούς λύσατε» διαλύοντας τη ΣΣΕ.
Από το σύνολο των Ευελπίδων, οι 100 περίπου συνελήφθηκαν
από τους Γερμανούς ως αιχμάλωτοι. Ένα μικρός αριθμός, περίπου
15, διέφυγε στη Μέση Ανατολή και οι υπόλοιποι, φιλοξενούμενοι
από κατοίκους της περιοχής, κατάφεραν να επιστρέψουν
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στις 6 Οκτωβρίου 1945, η Σχολή
Ευελπίδων παρέλαβε τις πολεμικές Σημαίες της ΣΣΕ και του 70ου
Συντάγματος Πεζικού και τις τοποθέτησε ευλαβικά στο στρατιωτικό
μουσείο της. Στις 26 Ιανουαρίου 1946, η Πολεμική Σημαία της
παρασημοφορήθηκε με τον Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας δια
την ηρωική δράση των 300 Ευελπίδων.
ΤΟ ΠΕΡΙΠΗΧΙΟ KRETA: Τον Οκτώβριο του 1942 δημιουργείτε
το περιπήχιο ¨KRETA¨ ως βραβείο, για τους γερμανούς στρατιώτες
που έλαβαν μέρος στη Μάχη της Κρήτης, ακόμη και οι ανώτεροι
στην ιεραρχία όφειλαν χαιρετισμό σε όσους το φορούσαν. Είναι μία
ακόμη απόδειξη για την σημασία αυτής της σπουδαίας μάχης.
Τα κριτήρια για την απονομή ήταν, η συμμετοχή με αλεξίπτωτο ή
ανεμοπλάνο στην επίθεση στην Κρήτη μεταξύ 20 και 27 Μάρτη
1941, η συμμετοχή στις αεροπορικές επιχειρήσεις πάνω από την
Κρήτη και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις στη θάλασσα γύρω από το
νησί πριν από 28 Μαΐου 1942.
Για το ύφασμα επιλέχθηκαν τα χρώματα του Παρθενώνα (λευκό
και χρυσό) καθώς ο Χίτλερ ήταν λάτρης του αρχαιοελληνικού
πολιτισμού, όπως έλεγε και το KRETA πλαισίωναν αγκάθες που
μαρτυρούν την δυσκολία της μάχης μιας και οι γερμανοί έχασαν
8.000 στρατιώτες σε αυτήν.
*Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική σελίδα της
σχολής Ευελπίδων και οι φωτογραφίες από το Στρατιωτικό Μουσείο
Χρωμοναστηρίου.
* Ιστορικός
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Συγγραφέας: Αντώνης Παπαθεοδούλου & Δικαίος Χατζηπλής
Εικονογράφηση: Μυρτώ Δεληβοριά
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Ένα Σάββατο ο Σοφοκλής
πηγαίνει στη δανειστική
βιβλιοθήκη για πρώτη φορά.
Ξεφυλλίζει ένα σωρό βιβλία και
τελικά επιλέγει ένα. Πριν ακόμα
φτάσει σπίτι έχει διαβάσει
στο αυτοκίνητο την πρώτη
ιστορία. Γίνεται φίλος με τον
πρωταγωνιστή, έναν πανέξυπνο
αρκούδο. Κι αυτό είναι μόνο η
αρχή.
Μια υπέροχη ιστορία,
εικονογραφημένη μοναδικά,
που μιλά για τα δώρα της
φιλαναγνωσίας. Για τους φίλους που κερδίζεις, τα ταξίδια
που κάνεις, τις στιγμές που ζεις. Δώρα πολύτιμα που είναι
για πάντα δικά σου ακόμα κι όταν πρέπει να επιστρέψεις το
βιβλίο. Οι βιβλιοφάγοι είναι τελικά πολύ τυχεροί! Αρκεί να
καθίσετε κάπου αναπαυτικά και να ανοίξετε ένα βιβλίο για να
το διαπιστώσετε.
ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Συγγραφέας: Άγγελος Αγγέλου & Έμη Σίνη
Εικονογράφηση: Σοφία Τουλιάτου
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο παππούς της Κατερίνας
μένει στον τελευταίο όροφο
μιας μεγάλης πολυκατοικίας,
που έχει κλειδωμένες πόρτες,
κλειστά παράθυρα και έρημα
μπαλκόνια. Μια μέρα που ο
αέρας παίρνει την μπάλα της
Κατερίνας και τη ρίχνει στο
κάτω μπαλκόνι, ένα ταξίδι
ξεκινά. Κι είναι ένα ταξίδι
πολύ ευχάριστο, γεμάτο
εκπλήξεις, όμορφες γνωριμίες και επανασυνδέσεις.
Μια τρυφερή ιστορία, με υπέροχες εικόνες, που μιλά για την
αποξένωση στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τον γείτονά του.
Όμως, αν κάποιος ενδιαφερθεί, ίσως και να κάνει τη διαφορά.
Δεν είναι τελικά δύσκολο να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά.
Όλοι το θέλουν, αλλά δυστυχώς λίγοι το προσπαθούν. Στο
χέρι μας είναι, λοιπόν!

ΠΟΙΗΜΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ

Φύλλα τα λόγια σκόρπισαν η λογική μου πάει ,
η πίκρα αξημέρωτα τα χείλη μου σφαλάει.
Στου σκοταδιού μου τον καιρό ήσουνα το κερί μου ,
φύσηξε ξάφνου ο καημός δε βλέπει η ψυχή μου.
Τα ύστερα του κόσμου ήρθανε κι ο Άδης μου γελάει
θα μπω στη γη για να του πω, πολύ ποιος σ’ αγαπάει
κι αν με λυπάται μια σταλιά χάρισμα θα μου κάνει
λίγη ακόμη ακόμη αναπνοή πληγή μου για να γιάνει.
Εσύ στο θρόνο της καρδιάς κι άλλοι από κάτω ,
έλα και σου το ορκίζομαι το κάτι παραπάνω.
Δυο στάλες μόνο η χαρά σε ένα ποτάμι πόνου,
μα γω για σε θε να γινώ κ παραβάτης νόμου
Το χτες το επαράτησα και ποιά δε το μετράω ,
όσο τα αστέρια του ουρανού μαζί σου τα κοιτάω
Φύλλα τα λόγια σκόρπισαν πάνω τους πάτα κι έλα ,
την σκέψη πια του χωρισμού, επιάσε την κ πέτα.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ
- ο ολετήρας της παγκοσμιοποίησης -

Το παρόν άρθρο μου αρχίζει με ένα ανορθόδοξο τρόπο, με την αναφορά ενός περιστατικού
που συνέβη σε μία συνάντηση που είχα το έτος 1991 σε ένα φιλικό σπίτι εις το Neustadt,
μία μικρή πόλη του Κρατιδίου Παλατινάτου της Γερμανίας, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
μίας από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες της Γερμανίας και του Κόσμου, με ένα
ετήσιο τσίρο τώρα πλέον των 60 δις ευρώ. Ο προαναφερθείς, γνωρίζων το πρόσωπο μου, αλλά και τις
γνώσεις μου και σε θέματα Πολιτισμού, αίφνης μου είπε τα κάτωθι: «κ.Δημητράκη, κατά την γνώμη
μου, ο αιγυπτιακός πολιτισμός είναι ανώτερος του ελληνικού!» Η απάντησή μου εις την απρόσμενη
πρόκληση ήταν: «θα συμφωνούσα μαζί σας σε αυτό που με είπατε, εάν με κατονομάζατε το όνομα μόνο
ενός αιγύπτιου επιστήμονα ή φιλοσόφου έναντι των χιλιάδων που ανέδειξε ο ελληνικός πολιτισμός!».
Αδυνατώντας να απαντήσει έληξε η όλη συζήτηση.
Ο μεγάλος φιλόσοφος Πλάτων είπε: «γνώμη δύνανται να έχουν άπαντες, γνώση όμως για να έχουν
γνώμη έχουν;». Λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι η ελληνική γλώσσα έχει εμπλουτίσει και όλες τις
γλώσσες του κόσμου, είναι επίσης γνωστόν σε όλους, ότι εάν κανείς επισκεφθεί τις χιλιάδες βιβλιοθήκες
του κόσμου η βιβλιογραφία για τον Ελληνικό Πολιτισμό κατέχει και κοσμεί την πρώτη θέση. Καίτοι
όμως ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι η κορωνίδα του παγκόσμιου πολιτισμού, οι Έλληνες ποτέ δεν
υπήρξαν σωβινιστές. Όμως οφείλουμε με πολύ απλά και μεστά λόγια να εξηγήσουμε την επίδραση
της φύσης και του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου που συνέβαλαν εις την ανάδειξη του ελληνικού
πνεύματος και δημιουργίας.
Αυτό που κάνει τα όρη, τα χωριά και τη γη της Ελλάδος να φαίνονται ανάλαφρα και διάφανα είναι το
φως. Τα φως εις την Ιταλία είναι μαλακό, θηλυκό. Το φως εις την Ιωνία είναι πολύ χαριτωμένο γεμάτο
από ανατολίτικη λαχτάρα. Το φως εις την Αίγυπτο είναι παχύρευστο και φιλήδονο, δηλαδή λάγνο.
Το φως όμως εις την Ελλάδα είναι γεμάτο πνεύμα. Η ηλιοφάνεια εις την Ελλάδα και κυρίως εις το
Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη εις τον πλανήτη. Τέτοιο φως βοηθά τον άνθρωπο να βλέπει και να σκέφτεται
καθαρά, να φέρνει τάξη εις το χάος, να δημιουργεί τον κόσμο, το σύμπαν. Και κόσμος σημαίνει για
εμάς τους Ελληνες το κόσμημα της ζωής, την παλίντονο αρμονία του σύμπαντος.
Οι ‘Ελληνες, ως ο εκλεκτός λαός του δημιουργού, είχαν την ευλογία να κατέχουν την περιοχή εκείνη
της Μεσογείου η οποία αναδεικνύει αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά που εμπνέουν τον άνθρωπο: προς
την δύση την νότια Ιταλία και παράλια της νότιας Γαλλίας, προς ανατολάς την Μικρά Ασία και Εύξεινο
Πόντο και Κύπρο, και εν συνεχεία τις αποικίες εις την Β. Αφρική και την Ιβηρική Χερσόνησο.
Το φως που φέρνει το πνεύμα και την δημιουργία είναι εκείνο που έκανε τους προγόνους μας να
σκέπτονται ολοκάθαρα, να εκφράζονται με απλά λόγια, τα έργα τους να είναι μεστά, κατανοητά και
διαχρονικά σε όλους τους ανθρώπους, σε αντίθεση με τους σύγχρονους διανοούμενους, τα συγγραφικά
έργα των οποίων, δυστυχώς και πολλές φορές είναι δυσνόητα όχι μόνον για τους απλούς ανθρώπους,
αλλά και από αυτούς τους ίδιους τους συναδέλφους τους. Η παιδεία, η μάθηση και η γνώση ήταν κοινή
σε όλους ανεξαιρέτως τους προγόνους μας, ο δε χώρος της μάθησης ήταν μία στοά ανοιχτή προς την
φύση, προς το φως και το σύμπαν ή κατά την διάρκεια ενός περιπάτου ή κάτω από ένα δένδρο, έτσι
ώστε ο άνθρωπος να είναι πάντα δεμένος με την φύση, το φως, τον κόσμο και το σύμπαν.
Οι πρόγονοί μας κατέκτησαν τον κόσμο με το πνεύμα τους και δεν υπέταξαν αλλά ούτε επέβαλαν την
βία εις την ανθρωπότητα. Ο Μέγας Αλέξανδρος συνεπικουρούμενος από όλους τους ‘Ελληνες, παρά το
νεαρό της ηλικίας του, σεβάστηκε λαούς, ηγεμόνες και βασιλείς και οραματίστηκε για πρώτη φορά εις
την ιστορία της ανθρωπότητας ένα παγκόσμιο οικουμενισμό.
Σε τι όμως οφείλεται αυτή η οικουμενικότητα των Ελλήνων; Είναι η αγάπη και η λατρεία τους προς
τον άνθρωπο και την πατρίδα. Όποιος αγαπά την πατρίδα και τις ρίζες του, αγαπά, καταλαβαίνει και
σέβεται και τις πατρίδες και τις ρίζες των άλλων ανθρώπων. Η έννοια της οικουμενικότητας ως μία νέα
και μοναδική, διαχρονική ιδέα των Ελλήνων εκφράζεται ως ένα ωραιότατο πολύχρωμο μωσαϊκό εντός
του οποίου συνυπάρχουν όλοι οι λαοί και όλες οι πατρίδες του κόσμου. Κλασικισμός, Ανθρωπισμός,
Οικουμενισμός είναι το αιώνιο φωτεινό τρίπτυχο των Ελλήνων που παρωθεί την συνείδηση της
ανθρωπότητας.
Δυστυχώς όμως, όπως γνωρίζουμε, η οικουμενικότητα κατά την διάρκεια της πορείας της ανθρωπότητας
δέχθηκε επιθέσεις όπως π.χ. του Αττίλα, αργότερα μετά το Μεγάλο Σχίσμα το 1054 τις 16 σταυροφορίες
των Ευρωπαίων, οι οποίοι καταλήστευσαν το Βυζάντιο και τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και
Β.Αφρικής, ακολούθησε ο Τζένγκις Χαν, και λίγο μετά η αποικιοκρατία των Ευρωπαίων υποτάσσοντες
και καταληστεύοντας επι αιώνες και πάλιν δια της βίας σχεδόν όλο τον πλανήτη.
Η εφευρεθείσα τώρα νέα ιδέα της παγκοσμιοποίησης, δήθεν ως το πιο τέλειο σύστημα διακυβέρνησης
της ανθρωπότητας, αποτελεί όχι μόνον μία νέα επίθεση κατά της ιδέας της οικουμενικότητας, αλλά
ως ήδη διαφαίνεται, η μετατροπή και αυτού του πολύχρωμου μωσαϊκού του κόσμου σε ένα τώρα
μονόχρωμο ολόμαυρο μωσαϊκό, με την κατάργηση τώρα και της ρίζας του ανθρώπου η οποία είναι
η Πατρίδα του. Η ισοπέδωση των πάντων θα έχει οδυνηρές και τραγικές συνέπειες για το μέλλον
της ανθρωπότητας. Η προπαγάνδα της καταστροφικής παγκοσμιοποίησης δημιουργεί μία επικίνδυνη
σύγχυση εις τις συνειδήσεις των ανθρώπων, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται πλέον ούτε τις αιτίες, αλλά
ούτε και τις ευθύνες εκείνων των ενόχων οι οποίοι δια των κερδοσκοπικών πολέμων σε άλλες περιοχές
του πλανήτη, καταστρέφουν τις Πατρίδες άλλων λαών, τους οποίους ξεριζώνουν και αναγκάζουν να
περιφέρονται σε άλλες χώρες ως πρόσφυγες ή δήθεν ως μετανάστες. Ο ολετήρας της παγκοσμιοποίησης
μεταξύ των μοιραίων συνεπειών δημιουργεί αφενός μεν μία αναρχία, αλλά και ένα επικίνδυνο διχασμό,
ακόμη και εις τις ίδιες εκείνες χώρες που ευθύνονται για την καταστροφή άλλων πατρίδων και λαών,
αλλά και εν συνεχεία και σε μία αναπόφευκτη εμφύλια σύγκρουση μεταξύ των υπευθύνων ενόχων και
των δήθεν «φιλοξενούμενων προσφύγων».
Περαίνων, θέλω και πάλιν να επισημάνω, ότι η παγκοσμιοποίηση ως ένα δήθεν τέλειο σύστημα
διακυβέρνησης, αποτελεί ένα πολύ επικίνδυνο εγχείρημα για την τύχη και το μέλλον της ανθρωπότητας.
Οι αρχαίοι πρόγονοι μας αποστρέφονταν την τελειότητα και την ισοπέδωση των πάντων. Όπως γράφει
και ο Νίκος Καζαντζάκης: η τελειότητα είναι μία δύσκολη, επικίνδυνη σχοινοβασία ισορροπίας βάρους
επάνω από το χάος. Η παραμικρή μετατόπιση του βάρους προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και όλα
καταποντίζονται.
Εις τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται τώρα η ανθρωπότητα, αλλά η Πατρίδα και ο Λαός μας, εμείς οι
σύγχρονοι Έλληνες οφείλουμε τώρα να αντισταθούμε ολόψυχα με αρραγή ενότητα, ομοφροσύνη και
σθένος απέναντι της επικίνδυνης προπαγάνδας και τις επιθέσεις του ολετήρα της παγκοσμιοποίησης.
Πρέπει να προτάξουμε την αγάπη μας, ναι και την λατρεία μας προς την Πατρίδα και τις ρίζες
μας, τις Αρχές και Αξίες, τις παραδόσεις και την πίστη του Έθνους μας. Να φροντίζουμε για μία
ενδελεχή ενημέρωση μας και για σωστές πολιτικές επιλογές, να συνεισφέρομε ανιδιοτελώς βάσει των
δυνατοτήτων μας εις την κοινωνία και εις την ενδυνάμωση της τόσο υπέροχης Πατρίδας και του Λαού
μας, να υπερασπιζόμαστε και να αντιστεκόμαστε σθεναρά κατά της επικίνδυνης υποταγής μας εις τον
ολετήρα της Παγκοσμιοποίησης.
Ο Ρήγας Φεραίος είπε: τους δούλους δεν τους παρασκευάζει μόνο το δόρυ του κατακτητή, αλλά και
των καταδυναστευομένων η αμάθεια.
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού-Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την
Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις την Βόννη και Πολιτιστική
Κληρονομιά εις την Αθήνα

Μιχάλης Ιγνατίου: Ο πόλεμος Αμερικής-Ισραήλ με το Ιράν αφορά Ελλάδα και Κύπρο
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ:
ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ 21.05.2019 Newsroom TO ETHNOS.GR
Οι ανησυχίες είναι δικαιολογημένες
και εντάθηκαν μετά το δημοσίευμα
της εφημερίδας New York Times
Το ερώτημα είναι στα χείλη όλων στις
ΗΠΑ: «Θα έχουμε πόλεμο με το Ιράν;
Με το Ιράν που –(όπως υποστηρίζουν
η Αμερική και το Ισραήλ)- διαθέτει
πυρηνικά;»
Οι ανησυχίες είναι δικαιολογημένες
και εντάθηκαν μετά το δημοσίευμα
της εφημερίδας New York Times, η
οποία έγραψε ότι «την περασμένη εβδομάδα το Πεντάγωνο παρουσίασε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τα
επικαιροποιημένα σχέδιά του για την αποστολή 120.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, αν το Ιράν επιτεθεί σε
αμερικανικές δυνάμεις ή αν επιταχύνει τη διαδικασία για την απόκτηση πυρηνικών όπλων».
Η εφημερίδα, αν και ακραία απέναντι στον κ. Τραμπ, διαθέτει εξαιρετική πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στον
Λευκό Οίκο, σε σημείο που κυκλοφόρησε η φήμη ότι η «πηγή» της είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ!
Τον κ. Τραμπ περιτριγυρίζουν αξιωματούχοι που πιστεύουν ότι πρέπει να κτυπηθεί το Ιράν προβάλλοντας τη
δικαιολογία ότι οι Μουλάδες «δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο» της αμερικανικής επίθεσης. Υποστηρίζουν επίσης
ότι πρέπει πάση θυσία να προστατευθεί το Ισραήλ, ο πυλώνας της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή της
Μέσης Ανατολής και της ανατολικής Μεσογείου.
Βάζοντας μπροστά το Εβραϊκό Κράτος, πιστεύουν ότι θα πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να δώσει την άδεια να
προχωρήσουν οι σχεδιασμοί του Πενταγώνου.
Οι βασικοί παίκτες που πιέζουν για το κτύπημα εναντίον της Τεχεράνης είναι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας
του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον, ο υπουργός Εξωτερικών, Μαικ Πομπέο, οι στρατηγοί του Πενταγώνου και ο
προεδρικός γαμπρός, Τζάρεντ Κούσνερ που είναι εβραϊκής καταγωγής. Μερικοί στην Ουάσιγκτον τον κατηγορούν
ότι είναι περισσότερο Εβραίος παρά Αμερικανός.
Όλοι οι παραπάνω έχουν σκληρές απόψεις για το Ιράν και πραγματικά πιστεύουν ότι η μόνη λύση για το πυρηνικό
πρόβλημα της Τεχεράνης είναι η επίθεση σε όλα τα επίπεδα με στόχο, πέραν της καταστροφής των εργοστασίων,
και της αλλαγής του καθεστώτος. Η κατάσταση που δημιουργείται είναι επικίνδυνη και θα επηρεάσει όλη την
περιοχή.

ΚΟΣΜΟΣ 20.05.2019

Μιχάλης Ιγνατίου: Συζητήσεις ΗΠΑ με τους Τούρκους για
να αποτραπεί η γεώτρηση
περίεργο. Την Πέμπτη
έγινε γνωστό ότι κάλεσε
τον υπουργό Άμυνας,
Πάτρικ Σάναχαν και του
είπε, σύμφωνα πάντα
με τη New York Times,
ότι «δεν επιθυμεί έναν
πόλεμο με το Ιράν».

Το άλλο κοινό που έχουν οι
σύμβουλοι του κ. Τραμπ είναι ότι
όλοι έχουν εξαιρετική σχέση με τον
Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος
είναι και φίλος του Αμερικανού
προέδρου.
Συνομιλούν συχνά και ο Λευκός
Οίκος δεν ανακοινώνει ποτέ, αυτές
τις επικοινωνίες, πόσο μάλλον το
περιεχόμενό τους.
Οι τελευταίες πληροφορίες φέρουν
τον κ. Τραμπ να μην συμφωνεί ούτε
με τους συνεργάτες του, ούτε με
τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Και
αυτό το γεγονός χαρακτηρίζεται

Οι πλείστοι αναλυτές
εξεπλάγησαν, υπάρχουν και κάποιοι
που υποθέτουν πως μπορεί να
επηρεάστηκε και από τον Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος έχει στρατηγική
σχέση με την Τεχεράνη. Άλλοι
υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον
γνωστό Τραμπ, ο οποίος θέλει να
παίρνει αυτός τις αποφάσεις, όχι οι
άλλοι γι’ αυτόν.
Όμως, μπορεί να συμβαίνει και κάτι
άλλο, που θα έλεγα πως ίσως είναι
και η πιο λογική εξέλιξη. Επειδή
η δημοσιοποίηση των σχεδίων
προκάλεσε άνευ προηγουμένου
αντιδράσεις από τους συμμάχους
της Αμερικής, αποφασίστηκε

«παγώσουν» τις διαδικασίες του
Πενταγώνου μέχρι το Ιράν να …
προσφέρει μία καλύτερη ευκαιρία
για την επίθεση…
Υποθετικά μιλώντας, και εφόσον
οδηγηθούν τα πράγματα σε
σύρραξη, η Αθήνα και η Λευκωσία
θα κληθούν να λάβουν θέση. Η
Ελλάδα είναι και μέλος του ΝΑΤΟ,
ενώ συμμετέχει με την Κύπρο στις
τριμερείς συναντήσεις με το Ισραήλ,
το οποίο και θα συνταχθεί με την
Αμερική, διότι είναι αίτημα του
κ. Νετανιάχου το κτύπημα στην
Τεχεράνη.
Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία
-με δεδομένες τις θέσεις της- θα
πράξει αυτό που δείχνουν όλο
αυτό το διάστημα οι δηλώσεις
του κ. Ερντογάν: Το Ισραήλ είναι
ένας «θανάσιμος εχθρός» και με
την Αμερική βρίσκεται σε μία
συνεχόμενη σύγκρουση, ενώ
διατηρεί στρατηγική σχέση με το
Ιράν. Θα υποστηρίξει την Τεχεράνη
και ας μην έχουμε αμφιβολία.

Μιχάλης Ιγνατίου: Τα συμφέροντα στη Μεσόγειο
που τείνει να ξεχάσει η Τουρκία
Τι διασώζει την Ελλάδα και την Κύπρο: ότι είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μπορούν να κρυφτούν πίσω
από την κοινή απόφαση των 28 εταιρών τους. Όμως, θα αναγκαστούν να λάβουν υπόψη τους και τα συμφέροντα
των συμμάχων τους, της Αμερικής και του Ισραήλ.
Είναι δίκοπο μαχαίρι, όπως μου είπε διπλωμάτης με τον οποίο συζήτησα το θέμα. Και το καλύτερο σενάριο είναι να
επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις στην Ουάσιγκτον και την Ιερουσαλήμ. Και ο πόλεμος με το Ιράν να αποφευχθεί.
Αυτή είναι η καλύτερη λύση για όλους.
Ο πρωθυπουργός Τσίπρας και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχουν πάρει δύσκολες αποφάσεις. Έχουν δεθεί στο
άρμα της Αμερικής και του Ισραήλ και οι συμμαχίες αυτές δημιουργούν και υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή, και
με δεδομένη τη σύγκρουση του προέδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, οι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτή είναι η
«μεγάλη στιγμή» για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Όμως, εάν αποφασίσουν να οδηγήσουν τις χώρες τους στο δυτικό «μαντρί», ο κ. Τσίπρας και ο κ. Αναστασιάδης
πρέπει να εξασφαλίσουν μεγάλα κέρδη στο Αιγαίο και την Κύπρο. Βασικά πρέπει να αλλάξει άρδην η αμερικανική
πολιτική και στρατηγική για να δικαιολογείται η μετατόπιση και «μετακόμιση» προς την Ουάσιγκτον και την
Ιερουσαλήμ. Διαφορετικά θα πρόκειται για παράδοση των κ. Τσίπρα και Αναστασιάδη με ψηλά τα χέρια.
Η αλήθεια είναι ότι οι Ισραηλινοί έχουν δώσει «χέρι βοήθειας», άσχετα αν δεν δημοσιοποιήθηκε αυτή η υποστήριξη
και βοήθεια. Όμως οι Αμερικανοί συνεχίζουν να αλληθωρίζουν προς την Τουρκία. Και να ελπίζουν, άσχετα αν
ο Ερντογάν, το Σαββατοκύριακο, τους έκλεισε ερμητικά την πόρτα… Η δημιουργία του «αμερικανικού» άξονα
της ανατολικής Μεσογείου, και η ισχυρή υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Αιγαίο και την Κύπρο θα βοηθούσε
αφάνταστα τον κ. Τσίπρα και τον κ. Αναστασιάδη να λάβουν τις αποφάσεις τους. Όπως δίδαξε τους συμμάχους της
η Αμερική, και εθνικά συμφέροντα είναι πάνω από κάθε συμμαχία…
Πηγή: hellasjournal.com

Γιόρτασε η εκκλησίας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του
Σούρεη και περιχώρων την Τρίτη 21η Μαϊου 2019 με πλήθος
κόσμου που παρευρέθηκε αυτή την ημέρα στην εκκλησία.
Παρευρέθηκε επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ. Θάνος
Ιωάννου με την σύζυγό του. Συνλειτούργησαν με τον ιερέα
της εκκλησίας π. Κωνσταντίνου Καλτσίδη και ο ιερέας από τον
Αγιο Νικόλαο & Δημήτριο π.Τιμολέων Πράττας και
ο συνταξιούχος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος.
Μετά την Θεία Λειτουργία μέλη απο το Διοικητικό Συμβούλιο
έψησαν σουβλάκια και λουκουμάδες που έπαιρναν οι ομογενείς και
πήγαιναν στα σπίτια και άλλοι κάθησαν στην αίθουσα
της εκκλησίας και τρώγανε.
(Βλέπετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση)
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Summerfest 2019 - letter for Preparation with schedule
Dear Friends,
Our Annual Greek Summerfest is back for its 33rd consecutive year! We will be hosting our festival
from Thursday July 4th - Sunday July 14th 2019.
Food preparations for our Summerfest begins on Thursday May 23rd please see schedule below and
attached.
This festival could not exist without the help of our volunteers who put in countless of hours with food
preparation, set up, preparing the venue and the list goes on. We understand that many of you have
commitments with work, the care for your children and elderly parents. We ask if you can please commit
a few hours a week and give back to your community over the coming two months. Every bit helps and
there are various areas that help is needed.
Attached below is a list of dates for the food preparations. A volunteer meeting is being held on Sunday
June 9th after church service to go over the logistics of the festival. Please come out and learn what is
happening this year. Betty Pantazis is our volunteer coordinator who will be calling our volunteers in
mid-June to slot you into work areas for the festival.
We encourage all of our community members to come and join us. Let us all come together and show
our Greek spirit of volunteerism and celebrate our heritage!
We thank you for your assistance and ask that you pass this along to family and friends.

Preparation of Souvlakia
June

3rd: Monday Pork to be Cut
Time: 9:30 AM – Noon
June 4th: Tuesday Making Pork Souvlakia
Time: 9:30 AM – Noon
June 5th: Wednesday
Pork to be Cut
Packaging Souvlakia
Time: 9:30 AM – Noon
June 6th: Thursday Making Pork Souvlakia
Time: 9:30 AM – Noon
June 7th: Friday
Packaging Pork Souvlakia Time: 9:30 AM – Noon
		
June 9th: Sunday Volunteer Meeting Time: 12noon after church
June 10th: Monday Pork to be Cut
Time: 10:00 AM – Noon
June 11th: Tuesday Making Pork Souvlakia
Time: 9:30 AM – Noon
June 12th: Wednesday
Chicken to be Prepped
Packaging Pork Souvlakia Time: 9:30 AM – Noon
June 13th: Thursday Making Chicken Souvlakia Time: 9:30 AM – Noon
June 14th: Friday Packaging Chicken Souvlakia
Time: 9:30 AM – Noon
		
June 18th/19th/20th
Monday/Tuesday/Wednesday
Chicken to be Prepped
Time: 9:30 AM – Noon
June 18th: Tuesday Making Chicken Souvlakia Time: 9:30 AM – Noon
June 19th: Wednesday
Making Chicken Souvlakia
Packaging Chicken Souvlakia Time: 9:30 AM – Noon
June 20th : Thursday
Making Chicken Souvlakia
Packing Chicken Souvlakia Time: 9:30 AM – Noon
June 21st : Friday
Packaging Chicken Souvlakia
Time: 9:30 AM – Noon

Eurovision 2019: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής Ποιες θέσεις κατέλαβαν Ελλάδα και Κύπρος

ΠΕΝΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ
1941-2019

Πέθανε στο Μπούρναμπη (Βανκούβερ) στις 29 Απριλίου
2019 η ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΔΟΓΥΡΟΣ. Γεννήθηκε στο χωριό
Σοφικό Κορίνθου στις 14 Ιανουαρίου 1941. Η Θεοδώρα ήταν
μια εξαιρετικά δραστήρια, δυναμική και ξύπνια γυναίκα,
δίπλα στο συζυγό της στην επιχείρηση μεγάλωσε τα παιδιά
της και μέχρι που έφυγε τα εγγονάκια τους. Με το χαμόγελο
πάντα στα χείλη της καλωσόριζε και καλοδέχονταν τους
πελάτες. Πάντα χαμογελούσε και πάντα έλεγε: “Δόξα τω Θεώ”! Και ήρθε
η ώρα που ο Θεός έστειλε του Αγγέλους Του να πάρουν την ψυχούλα
της . Και την μετέφεραν ψηλά, μπροστά στον θρόνο του Θεού, να τον
προσκυνήσει και Εκείνος να ορίσει την αιώνια κατοικία της.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου την Τρίτη 7 Μαϊου 2019
στις 7 μ.μ.και η κηδεία της έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης του Σούρεη στις 11 π.μ. και ακολούθησε η ταφή της στο κοιμητήριο
Valley View Memorial Gardens- Hellenic Garden.
Στον σύζυγό της Πήτερ, στην κόρη της και στην οικογένειά της, στα δυο
παιδιά της Άγγλεο και Τέρρη καθώς και στις οικογένειές τους, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
1941-2019
Πέθανε στο Langfort the B.Kολομβίας, Καναδά στις 11 Μαϊου
2019 ο Βασίλης Πετρόπουλος. Γεννήθηκε στην Ελλάδα
από τους γονείς του Σωτήρη και Ζωϊτσα Πετροπούλου.
Ο Βασίλης ήρθε στον Καναδά και εγκαταστάθηκε στη
Βρετανική Κολομβία, το επάγγελμά του ήταν Μαραγκός
και κατασκεύαζε σπίτια και εστιατόρια. Η κηδεία έγινε την
Πέμπτη 23 Μαϊου 2019 στις 2 μ.μ. στην Christ Community Church, Victoria B.C. Στα οκτώ παιδιά του: Mary, Sam,
Zoi, Georgina, Dimitri, Mike, Billy, Dimitri. Στα 13 εγγόνια : Tony, Alex,
Alyssa, Hailey, Sammy, Mitch, Dante, Oliver, Hanna, Georgia, Menelaos,
Erin, Patrick. Στο ένα (1) δισέγγονο Luca, στην πρώην συζυγό του Angela
Issac and Surviving siblings : Vaso, Antonia, Dino, Koula, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
Ο Βασίλης Πετρόπουλος ήταν πατέρας της συζύγου του πρώην συνεργάτη
μας Σπύρου Γκούμα, της Ζωής Γκούμα που πολλοί ομογενείς θα τους
θυμούνται όταν έμειναν στο Βανκούβερ. Ο Σπύρος ήταν και δάσκαλος στο
σχολείο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, εργάστηκε επίσης και στην Κτηματική Τράπεζα όταν
είχε ανοίξει το παράρτημα στην Μπρόντγουεη.

“We acknowledge the [financial] support of the Goverment of
Canada

“Nous reconnaissons I’appui [financier] du gouvernement du
Canada.”

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6
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Eurovision 2019: Η Ολλανδία με τον Duncan Laurence και το τραγούδι «Arcade»
των Wouter Hardy, Duncan Laurence και Joel Sjoo και με 492 βαθμούς κέρδισε
τον 64ο διαγωνισμό της Eurovision και θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τον
διαγωνισμό του 2020.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ιταλία με 465 βαθμούς και την τρίτη θέση η Ρωσία
με 369 βαθμούς. Η Νορβηγία αν και κέρδισε τους τηλεθεατές με 291 βαθμούς δεν
κατάφερε να πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις καθώς είχε πολύ χαμηλή βαθμολογία
από τις κριτικές επιτροπές.
Η Ελλάδα με την Κατερίνα Ντούσκα και το «Better Love» βρέθηκε στην 21η θέση.
Το τραγούδι έγραψε η ίδια μαζί με τον Έλληνα τραγουδοποιό Leon of Athens και τον
τραγουδοποιό σκωτσέζικης καταγωγής David Sneddon.
H Κύπρος εμφανίστηκε στην 11η θέση και η εκθαμβωτική Τάμτα βγήκε στη σκηνή
με τους χορευτές στο πλευρό της. Το αποκαλυπτικό της κορμάκι ήταν φτιαγμένο από
πλαστικό και δεν υπήρχε καθόλου ύφασμα. Από το ίδιο υλικό ήταν και το jacket της
και τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της που όπως είπε η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη δεν είναι
«μπότες αλλά μία κατασκευή που προσαρμόζεται ως κάλτσα».
H Κύπρος εμφανίστηκε στην 11η θέση και η εκθαμβωτική Τάμτα βγήκε στη σκηνή
με τους χορευτές στο πλευρό της. Το αποκαλυπτικό της κορμάκι ήταν φτιαγμένο από
πλαστικό και δεν υπήρχε καθόλου ύφασμα. Από το ίδιο υλικό ήταν και το jacket της
και τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της που όπως είπε η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη δεν είναι
«μπότες αλλά μία κατασκευή που προσαρμόζεται ως κάλτσα».
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Tel:(604) 876-2161 (24 Hours)

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions.
SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.
Funeral Directors: Tony Hicks
Kaz Montgomery
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Ο εορτασμός για τα 100 χρόνια των Ποντίων στο Βανκούβερ
Επιμνημόσυνο δέηση τελέθηκε την Κυριακή 19 Μαϊου στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου για τα 100
χρόνια από την Γενοκτονία των Ποντίων από το σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος» των Μακεδόνων της
Βρετανικής Κολομβίας. Μια αφιέρωση στην γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Ακολούθησε μετά την θεία
λειτουργία στην αίθουσα
του Ελληνικού Κέντρου μια
εκδήλωση που διοργάνωσε
ο σύλλογος με ομιλία από
την κα Λιάσκα, με το ποντιακό
τραγούδι της Χαρίκλειας
Γεωργιλά που συγκίνησε όλους
και τους ποντιακούς χορούς.
Προσφέρθηκαν αναψυκτικά και
γλυκίσματα.
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νίκος
Στρατηδάκης

FOR SALE CUSTOM WORK CHAIRS
Call 604-435-4580
ΓΝΩΜΗ - OPINION

We Ar e Member s

