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Βόρεια Κορέα

Κιμ και Τραμπ θα συνεχίσουν τις «παραγωγικές συνομιλίες τους»
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
αποφάσισαν να συνεχίσουν τις παραγωγικές συνομιλίες προκειμένου να επιλύσουν
προβλήματα, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της Συνόδου του Ανόι.
TANEA Team1 Μαρτίου 2019

Ο στόχος τους είναι
να συμβάλουν στην
αποπυρηνικοποίηση της
κορεατικής χερσονήσου
και να καταγραφεί
πρόοδος στις σχέσεις
Βόρειας Κορέας - ΗΠΑ,
μετέδωσε το κρατικό
πρακτορείο της Βόρειας
Κορέας KCNA.
Οι δύο ηγέτες είχαν
εποικοδομητική και
ειλικρινή ανταλλαγή
απόψεων επί πρακτικών
ζητημάτων, ώστε να
ξεκινήσει νέα εποχή στη βελτίωση των σχέσεων Πιονγιάνγκ - Ουάσιγκτον, αναφέρει το
KCNA.

Τεμάχιο 10: Τεράστια
η ποσότητα φυσικού
αερίου - Στα 5-8 τρισ.
κυβικά πόδια
Πέμπτη 28/02/2019

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη,
η ποσότητα Φυσικού Αερίου ανέρχεται σε 5-8 τρις κυβικά
πόδια (142-227 δις κυβικά μέτρα) και πρόκειται για μια από
τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις παγκόσμια τα τελευταία τρία
χρόνια.

Κιμ Γιονγκ Ουν και Ντόναλντ Τραμπ είδαν ότι οι προσπάθειες και τα προληπτικά μέτρα που
έλαβαν και οι δύο πλευρές για την αποκλιμάκωση της έντασης, την προώθηση της ειρήνης και
την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου ήταν ουσιώδεις για την ενίσχυση
της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και τη θεμελιώδη αλλαγή της καχύποπτης και της
επιζήμιας σχέσης, που συνέχιζαν να έχουν για δεκαετίες οι δύο χώρες, σημειώνει το KCNA.
Οι δύο ηγέτες επισημαίνουν ότι η δεύτερη συνάντησή τους στο Ανόι αποτέλεσε σημαντική
ευκαιρία για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο χώρες και να οδηγηθεί η σχέση
τους στο επόμενο επίπεδο, σύμφωνα με το KCNA.
Πηγή: ΑΠΕ

The Messinian Brotherhood of B.C. celebrated their 49th Annual Dinner Dance

Όπως εξήγησε, στον στόχο “Δελφύνη 1” δεν εντοπίστηκαν
οποιαδήποτε κοιτάσματα, ωστόσο τα συνολικά αποτελέσματα
αποδεικνύουν τον ρόλο της χώρας μας ως εναλλακτική πηγή
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χαρακτήρισε “καλή βάση” για να δούμε το θέμα δημιουργίας
τερματικού την ποσότητα που εντοπίστηκε, ωστόσο σημείωσε
ότι θα χρειαστούν περισσότερες ποσότητες. Με τη σειρά του,
ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τρίσταν Άσπρεϊ, εξέφρασε
ενθουσιασμό για τα κοιτάσματα στον «Γλαύκο», δηλώνοντας
ότι η αμερικανική εταιρεία θα συνεχίσει την ανάλυση των
αποτελεσμάτων.
Επεσήμανε δε πως ακόμα είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου
ταξιδιού για μια μελλοντική ανάπτυξη, μιλώντας για
δυνατότητα νέων ανακαλύψεων τόσο στο 10 όσο και σε άλλα
τεμάχια. Εξέφρασε το ενδιαφέρον της εταιρείας για ευρύτερες
έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε πως το
οικόπεδο 10 δεν αμφισβητείται, σχολιάζοντας τις τουρκικές
προκλήσεις.
Ξεκίνησαν από το Προεδρικό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε στις 12 το
μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο, από αντιπροσωπεία της
εταιρείας ExxonMobil, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της
Τρίσταν Άσπρεϊ.

Past Hellenic Community President Effie Kerasiotis and current, Hellenic Community President Demetri N.Zambus celebrate their Messinian roots together
with 300 other Hellenic Family supporters of the Messinian Brotherhood Annual
Dinner Dance at the Hellenic Community Centre. See more on page 5

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από κοινού από τον
Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον κ. Άσπρεϊ

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Γιορτή Αγ. Φιλοθέης προστάτιδας Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά
Δέκα επτά (17) ιερείς με τον Μητροπολίτη
Σωτήριο και τον Διάκονο Χρήστο Βούλγαρη,
τέλεσαν βραδυνή Θ. Λειτουργία στην γιορτή
της Αγ. Φιλοθέης, προστάτιδας της Φιλοπτώχου
Καναδά, στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο, όπου
υπάρχει και το παρεκκλήσιό της.
Κατά τη διάρκεια της Θ.Λειτουργίας έγινε η
χειροτονία του Διακόνου Χρήστου Βούλγαρη
σε Πρεσβύτερο.
Ήταν κατάμεστος ο Ι. Ναός του Αγ. Νικολάου
με τη συμμετοχή του Εντιμ. Γεν. Προξένου της
Ελλάδας στον Καναδά κ. Β. Μαλιγκούδη, των
Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
της προέδρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
Καναδά κας Σ. Ρασσιά, των προέδρων όλων
των φιλοπτώχων τμημάτων Τορόντο και
περιχώρων και των ευλαβών χριστιανών.
Η Θ. Λειτουργία έγινε με βυζαντινή
μεγαλοπρέπεια. Ο Διάκονος Χρήστος
Βούλγαρης μίλησε συγκινητικότατα. Απήντησε
πατρικά ο Μητροπολίτης Σωτήριος και έγινε η
χειροτονία με πραγματική συμμετοχή και προσευχή όλων των ευλαβών χριστιανών.
Μετά τη Θ. Λειτουργία
ακολούθησε δείπνο στο
πολυτελέστατο κέντρο της Ι.
Μητρόπολης, όπου υπήρξε
αδιαχώρητο. Παρεκάθησαν στο
δείπνο τετρακόσιοι πενήντα (450)
άνθρωποι και δυστυχώς, σχεδόν
άλλοι τόσοι αναγκάστηκαν να
αποχωρήσουν.
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Το δείπνο ήταν άριστα οργανωμένο
από τον ιερατ. προϊστάμενο π. Φ.
Πάπα, την πρόεδρο της Κοινότητας
Αγ. Νικολάου κα Α. Σωτηροπούλου
με το διοικητικό συμβούλιο και τη
Φιλόπτωχο Αδελφότητα. Όντως
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια!

St.George Greek Orthodox Church
Parish Priest: Fr. Constantinos Economos

Στο δείπνο μίλησε μόνο ο Ευάγγελος Σωτηρόπουλος Άρχων Οστιάριος του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου. Αναφέρθηκε στην Αγ. Φιλοθέη, στο έργο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Καναδά
και στην υπηρεσία του
Μητροπολίτη Σωτηρίου. Ο
Μητροπολίτης Σωτήριος πριν
να ευλογήσει τα περισσεύματα
του δείπνου είπε ορισμένα
συγκινητικά, πατρικά λόγια
και επειδή τυχαίνει να είναι τα
γενέθλιά του στη γιορτή της
Αγ. Φιλοθέης, ανέφερε, ότι δεν
γιορτάζει ούτε γενέθλια, ούτε
επετείους, αλλά παρακαλεί τους
χριστιανούς να προσεύχονται
γι’αυτόν και την Εκκλησία μας
στον Καναδά.
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Τεμάχιο 10: Τεράστια η ποσότητα φυσικού
αερίου - Στα 5-8 τρισ. κυβικά πόδια
(Συνέχεια από σελίδα 1)
προοπτικές του κλάδου στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση,
το συνέδριο Eastern
Mediterranean Gas Conference (EMGC) 2019
αποτελεί τη σημαντικότερη
εκδήλωση του κλάδου της
ενέργειας στην Ανατολική
Μεσόγειο, με διήμερο
πρόγραμμα ομιλιών από
εμπειρογνώμονες του χώρου.

σε κοινή συνέντευξη Τύπου
στο Υπουργείο Εμπορίου
στις 14:00, ενώ προηγήθηκε
ενημέρωση των εκπροσώπων
των κοινοβουλευτικών
κομμάτων.
“Καταλυτικά τα
αποτελέσματα για τη
θέση της Κύπρου στον
ενεργειακό χάρτη”
O Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Πρόδρομος
Προδρόμου επεσήμανε
σε συνέντευξη του στην
ΕΡΤ ότι τα αποτελέσματα
για τα κοιτάσματα
υδρογονανθράκων στο
τεμάχιο 10 της Κυπριακής
ΑΟΖ, θα είναι καταλυτικά για
την θέση της Κύπρου στον
ενεργειακό χάρτη.
Ο κ. Προδρόμου τόνισε
επίσης ότι το ενεργειακό
πρόγραμμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας θα συνεχιστεί
και σε αδειοδοτημένα και
μη αδειοδοτημένα ακόμα
τεμάχια της Κυπριακής
ΑΟΖ. Ο κ. Προδρόμου
σημείωσε πως εάν η Τουρκία

ξεκινήσει γεώτρηση, όπως
απειλούσε, εντός της
ΑΟΖ της Κύπρου, αυτό
θα είναι αρνητική εξέλιξη,
θα είναι εισβολή. Είμαστε
σε εγρήγορση, υπάρχει το
Διεθνές Δίκαιο και εδώ σε
ό,τι αφορά την Τουρκία,
μιλάμε για την μειοψηφία του
ενός, είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Προδρόμου, ο οποίος
σημείωσε ότι χρειάζεται
όμως προσοχή να μην
προσχωρήσουμε στη λογική
της τεχνικής κρίσης που
μεθοδεύει η Τουρκία για
να εκφοβίζει εταιρείες και
μέρη. “Δεν υπάρχει τίποτα
διεκδικήσιμο”, ανέφερε ο κ.
Προδρόμου.
Κορυφαίες εταιρείες
πετρελαίου και φυσικού
αερίου στη Λευκωσία
Στελέχη από κορυφαίες
εταιρείες πετρελαίου
και φυσικού αερίου,
συμπεριλαμβανομένων των
Eni, ExxonMobil, Hellenic
Petroleum, Noble Energy
και Total, συγκεντρώνονται
στις 6 και 7 Μαρτίου στη
Λευκωσία για να συζητήσουν
τις εξελίξεις και τις

Ένα από τα σημαντικότερα
σημεία του φετινού
συνεδρίου αναμένεται να
αποτελέσει η συζήτηση πάνελ

μεταξύ στελεχών της Eni, της
Total, της ExxonMobil, της
Hellenic Petroleum και της
Noble Energy. Τα στελέχη των
εταιρειών που διαχειρίζονται
τεμάχια στις ΑΟΖ της περιοχής
θα συζητήσουν για το πώς η
Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει
τις δυνατότητές της, ώστε να
αποτελέσει κέντρο παροχής
υπηρεσιών πετρελαίου
και φυσικού αερίου, θα
διερευνήσουν τα σχετιζόμενα
πλεονεκτήματα και τις
προκλήσεις και θα προτείνουν
στρατηγικές για την καθιέρωση
της Κύπρου σε αυτό τον ρόλο.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει
επίσης παρουσιάσεις υψηλού
επιπέδου από ομιλητές όπως ο
Υπουργός Ενέργειας Γιώργος
Λακκότρυπης, ο Carlo Russo,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
της Ευρώπης και της Ρωσίας
της Eni SpA, ο Ηλίας Κασής,
Αντιπρόεδρος της Βόρειας
Αφρικής της Total Exploration
& Production και ο Γιάννης
Μπασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος
της Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων
(ΕΔΕΥ).
Πηγή:kontranews.gr

των υδρογονανθράκων, οι
οποίες πλέον έχουν οικονομικά
συμφέροντα στο νησί τα οποία
οφείλουν να υπερασπιστούν,
στενεύουν τα περιθώρια
κινήσεων για την Τουρκία.
Πόσο μάλλον, που σύμφωνα
με τα στοιχεία το υπέδαφος της
Κύπρου φαίνεται να έχει ακόμη
«αρκετό ψωμί» που μπορούν να
εκμεταλλευτούν.
Χαρακτηριστική η δήλωση
του αντιπροέδρου της ExxonMobil, για τις περιοχές της
Ευρώπης, της Ρωσίας και της
Κασπίας, Τρίσταν Άσπρεϊ ότι η
συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν
είναι παρά η αρχή ενός μεγάλου
ταξιδιού, σημειώνοντας το
ενδιαφέρον και για ευρύτερες
έρευνες στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Στην προοπτική ανάδυσης της
νοτιοανατολικής Ευρώπης
ως μιας νέας βασικής πηγής
προμήθειας φυσικού αερίου για
την προώθηση της ενεργειακής
ασφάλειας στη «Γηραιά
Ήπειρο», μετά την ανακάλυψη
σημαντικών κοιτασμάτων σε
Κύπρο, Ρουμανία και Αίγυπτο,
αλλά και εν αναμονή των
αποτελεσμάτων των ερευνών
στην Ελλάδα, επισήμανε ο
αντιπρόεδρος της ExxonMobil και από το βήμα του 4ου
Οικονομικού Φόρουμ των
Δελφών.
Κοινώς εταιρείες διεθνούς
εμβέλειας «ήρθαν για να
μείνουν» με τα γεωτρύπανά
τους στην κυπριακή ΑΟΖ και
τέτοιου μεγέθους επενδύσεις
απαιτούν τη διασφάλιση ομαλών
συνθηκών και κατ’ επέκταση
την εξάλειψη παραγόντων που
θα μπορούσαν να τις θέσουν σε
κίνδυνο.
Αποδυναμώνονται οι τουρκικές
απειλές
Ενδεικτικό το δημοσίευμα του
Φιλέλευθερου λίγα 24ωρα μετά
τις επίσημες ανακοινώσεις για
το χρυσό κοίτασμα που κάνει
λόγο για «φρένο σε τουρκικά
γεωτρύπανα».
Όπως αναφέρει, ως «casus
belli» θα αντιμετωπίσουν οι
διεθνούς εμβέλειας εταιρείες
υδρογονανθράκων, που έχουν
πλέον ισχυρά συμφέροντα
στην κυπριακή ΑΟΖ, ένα
ενδεχόμενο συνεργασίας
εξειδικευμένων τεχνικών
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εταιρειών -που αναλαμβάνουν
το μεγαλύτερο μέρος των
υπεργολαβιών σε γεωτρήσεις
και αναπτύξεις κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων- με τουρκικά
συμφέροντα, σε παραβίαση της
κυπριακής ΑΟΖ.
Πληροφορίες του «Φ»,
αναφέρουν ότι μια πτυχή
των χειρισμών για αποτροπή
ενδεχομένου τουρκικής
προσβολής με προσπάθεια
γεώτρησης εντός της
αναγνωρισμένης διεθνώς
κυπριακής Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης, στράφηκε
προς όλες τις μεγάλες εταιρείες
που προσφέρουν διεθνώς
υπεργολαβίες σε γεωτρήσεις
σε βαθιά νερά. Το κράτος
υπέδειξε το παράνομο και
ποινικά κολάσιμο χαρακτήρα
παράνομης δραστηριότητας
για υδρογονάνθρακες στην
κυπριακή ΑΟΖ και την
αποφασιστικότητα για διώξεις
και σε διεθνές επίπεδο.

Σε δεύτερο επίπεδο και
ενδεχομένως επίσης πολύ
σημαντικό, οι διεθνείς κολοσσοί
που εμπλέκονται στην κυπριακή
ΑΟΖ, έχουν επίσης καταστήσει
σαφές στους συνεργάτες τους,
ότι εμπλοκή τους σε ενέργειες
που παραβιάζουν την κυπριακή
και διεθνή νομοθεσία, θα είναι
αιτία άμεσης διακοπής της
συνεργασίας τους.
Όχι μόνο για λόγους διεθνούς
νομιμότητας, αλλά και
λόγω άμεσων οικονομικών
συμφερόντων τέτοιων διεθνών
τεχνικών κολοσσών, εκτιμάται
ότι θα τους κρατήσουν μακριά
από συμμετοχή σε παραβιάσεις
της κυπριακής ΑΟΖ, αναφέρουν
στον «Φ» διεθνούς εμβέλειας
παράγοντες του τομέα των
υδρογονανθράκων.
Το γεγονός ότι βρέθηκε
σημαντικό κοίτασμα στον
«Γλαύκο» που ενισχύει την
παρουσία των ExxonMobil και
Qatar Petroleum στην κυπριακή
ΑΟΖ, με προγραμματισμό
τουλάχιστον δύο γεωτρήσεων
τους επόμενους 17 μήνες, ενώ
προφανώς θα ακολουθήσουν
κι άλλες, όπως και γεωτρήσεις
στην ευρύτερη περιοχή (Αίγυπτο
και Ελλάδα), σημαίνει ότι
και οικονομικά το συμφέρον
των εταιρειών αυτών είναι
μεγαλύτερο στην κυπριακή
ΑΟΖ.

Eστιακό βάθος 258 χιλιομέτρων

«Γλαύκος»: Πιο ισχυρή η Κύπρος στη γεωπολιτική σκακιέρα
– Σε δύσκολη θέση η Τουρκία
Το μέγεθος του κοιτάσματος στον στόχο «Γλαύκο», του τεμαχίου 10 της κυπριακής ΑΟΖ, αλλάζει
τα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, ισχυροποιεί όχι μόνο την
οικονομική, αλλά και τη θέση της Κύπρου στη γεωπολιτική σκακιέρα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση
την Τουρκία, που συνεχίζει τις απειλές
ΤοΒΗΜΑ Team 03.03.2019
ο μέγεθος του κοιτάσματος
στον στόχο «Γλαύκο», του
τεμαχίου 10 της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)
της Κυπριακής Δημοκρατίας,
δημιουργώντας νέα δεδομένα
στον ενεργειακό χάρτη της
Ανατολικής Μεσογείου,
ισχυροποιεί όχι μόνο την
οικονομική, αλλά και τη θέση
της Κύπρου στη γεωπολιτική
σκακιέρα, φέρνοντας σε
δύσκολη θέση την Τουρκία, που
συνεχίζει τις απειλές και την
προκλητική συμπεριφορά.
Η σύσφιξη των σχέσεων της
Κύπρου με εταιρείες κολοσσούς
στον τομέα της ενέργειας και

Ισχυρός σεισμός 7,1
Ρίχτερ στο Περού
TANEA Team1 Μαρτίου 2019

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αναφέρει το
ΑΠΕ, δεν αναμένεται να προκληθεί τσουνάμι στον
Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσε το αρμόδιο Κέντρο
Παρακολούθησης
Σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε
στο Περού, σε απόσταση 67 χιλιομέτρων βόρειαβορειοδυτικά της Χουλιάκα, σε μεγάλο εστιακό
βάθος 258 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το σεισμολογικό
ινστιτούτο των ΗΠΑ, US Geological Survey.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αναφέρει το
ΑΠΕ, δεν αναμένεται να προκληθεί τσουνάμι στον
Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσε το αρμόδιο Κέντρο
Παρακολούθησης.
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ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα 31/1/2019

Το σχολείο με τους πίνακες ζωγραφικής στα Τρίκαλα
Γεμάτο από αντίγραφα πινάκων διάσημων καλλιτεχνών το 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων
Η σχολική κοινότητα προστατεύει και
αναδεικνύει τη δημόσια περιουσία

Ηφαίστεια: Λίγοι γνωρίζουν
ότι τα ηφαίστεια στην Ελλάδα
φτάνουν τα 39, ενώ πέντε από
αυτά είναι ακόμα ενεργά.
Όλα αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα βρίσκονται σ’ ένα νοητό «τόξο» το
οποίο ξεκινά από την Κόρινθο και καταλήγει στη Νίσυρο.
Στην Ελλάδα τα ενεργά ηφαίστεια είναι διατεταγμένα σε ένα τόξο
(Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο) και περιλαμβάνουν από Δυτικά
προς Ανατολικά τα εξής ηφαίστεια: Σουσάκι ,Μέθανα, Μήλος,
Σαντορίνη, Γυαλί, Νίσυρος και Κως.

Περπατάς στους διαδρόμους και εκπλήσσεσαι.

Ελαφρώς παλαιότερη και όχι πλέον ενεργή είναι η ηφαιστειότητα
στα εξής μέρη: Ν. Βλυχάδες (Β. Ευβοϊκός κόλπος), Μικροθήβες
(Ν. Μαγνησίας), Βόρειες Σποράδες και Αλμωπία. Εκτεταμένη
ηφαιστειακή δράση στο ΒΑ Αιγαίο (Λήμνος, Λέσβος, κ.ά.)
προκάλεσε την απόθεση πολλών σχηματισμών και τη δημιουργία
των απολιθωμένων δασών στα νησιά αυτά.
Πας μια βόλτα στις αίθουσες και νομίζεις ότι
περιδιαβαίνεις μουσεία.
Στο 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων, δεν πρωτοτύπησαν.
Και άλλα σχολεία στα Τρίκαλα έχουν πίνακες
ζωγραφικής στους διαδρόμους, ήδη από τα
χρόνια τού τέως Πολυκλαδικού Λυκείου. Και
μάλιστα αυτή είναι μια σχεδόν πάγια πρακτική
αυτή στα Τρίκαλα: να εισέρχεται η τέχνη άμεσα
στο οπτικό
πεδίο των
μαθητών/
τριών.
Αλλά στο 6ο Γυμνάσιο καινοτόμησαν. Διότι από τα σχολικό έτος
2013-14, πέντε χρόνια τώρα, ο καθηγητής καλλιτεχνικών κ. Στέργιος
Στάμος, ζωγράφος ο ίδιος, με την αμέριστη συμπαράσταση του
διευθυντή του σχολείου, κ. Γιάννη Μιχάλη, επενδύει ζβωγραφικά
σε κάθε
αίθουσα. Η
οποία διαθέτει ζωγραφισμένο, έναν πίνακα ενός
μέγιστου της ζωγραφικής, Ελληνα ή ξένου.
Οπου κι αν σταθείς, ο τοίχος περιβάλλεται
από εικόνες και οπτικές επαφές με έναν κόσμο
καλλιτεχνικό, όμορφο, που ζητά από τον θεατή
να στρέψει το βλέμμα. Και μετά, να μάθει
για τον Μιρό, τον Ακριθάκη, τον Πικάσο, τον

Νότια της Κρήτης, κάτω από τη γαλάζια θάλασσα λαμβάνει χώρα η
υποβύθιση της αφρικανικής πλάκας κάτω από την ευρωπαϊκή. Εκεί
που λεπταίνει η αφρικανική πλάκα, το μάγμα βρίσκει την ευκαιρία
και βγαίνει προς τα έξω.
Όλα τα ηφαίστεια του Αιγαίου έχουν σχήμα κώνου και έχουν
αλλοιωθεί είτε από διάβρωση, όπως στη Μήλο, είτε από
«καλδεροποίηση», δηλαδή έχει βυθιστεί λόγω μεγάλης έκρηξης,
όπως στη Σαντορίνη. Παρόλες τις μικρές φρεατικές εκρήξεις που
συμβαίνουν σε μικρό βάθος, οι επιστήμονες δεν αναμένουν μεγάλες
εκρήξεις, αλλά μια αυξημένη σεισμο-ηφαιστειακή δραστηριότητα.
Η τελευταία μεγάλη έκρηξη στη Σαντορίνη συνέβη περίπου το
1.630 π.Χ. και δημιούργησε τη μεγάλη καλδέρα στο κέντρο του
νησιωτικού συγκροτήματος. Ακολούθησαν άλλες μικρότερης
κλίμακας εκρήξεις, μεταβάλλοντας σε μικρό βαθμό το τοπίο, με
τελευταίες το 1939-41 και το 1950. Έχει τη μεγαλύτερη καλντέρα
όλου του κόσμου με ύψος 300 m και διάμετρο 11 km.
Οι 5 κοιμώμενοι γίγαντες
Δείτε στη gallery του Newsbomb.gr ποια είναι τα ενεργά ηφαίστεια
αυτή τη στιγμή στην ΕλλάδαΤα ηφαίστεια δε χρειάζεται να
εκραγούν για να είναι επικίνδυνα. Άλλο ένα πράγμα που δε γνώριζες
για τα ηφαίστεια είναι ότι οι κοιμώμενοι γίγαντες δεν κοιμούνται
πάντα τόσο βαριά όσο νομίζουμε.
ΜΗΛΟΣ: H Mήλος είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ένα ηφαιστειακό
νησί.

Βαν Γκονγκ, τον Ματίς, τον Μόραλη… και άλλους
ογκόλιθους της παγκόσμιας Τέχνης.
Όπως τονίζει ο κ. Στάμος, «Το σκεπτικό ήταν να
αντιγράψουμε έργα σημαντικών καλλιτεχνών, ώστε
με το μέγεθός τους και τη χρωματική τους γκάμα, να
αλλάξουν την ψυχρή ατμόσφαιρα των αιθουσών. Έτσι
έγινε η παραμονή των μαθητών και των συναδέλφων
πιο ευχάριστη και παράλληλα διδακτική για τη
σύγχρονη τέχνη».
Και ο κ. Μιχάλης τονίζει τη σημασία της
συμμετοχής της σχολικής κοινότητας, σε ένα
σχολείο με μια πραγματικά πρωτοπόρα βιβλιοθήκη

και με πλήρη σεβασμό στο καθαρό περιβάλλον.
Ένα περιβάλλον που συναρτά την καθαριότητα
με την Τέχνη, τη ζωγραφική με την αισθητηριακή
απόλαυση.
Και το αποτέλεσμα είναι, η εκπαίδευση να
μετατρέπεται σε Παιδεία, σε μια κοινωνία, όπως αυτή
των Τρικάλων, που καινοτομεί με καλές πρακτικές σε
όλους τους τομείς.
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Tο ηφαίστειο της Φυριπλάκας, που έχει ένα εντυπωσιακό
κρατήρα με διάμετρο 1700 μέτρα και ύψος 220 μέτρα
περίπου,διατηρείται πολύ καλά και βρίσκεται στο κεντρικό και
νότιο τμήμα του νησιού. Επίσης το ηφαίστειο του Tράχηλα,
στο B.-B.Δ. τμήμα του νησιού, του οποίου διατηρείται μόνο ένα
μικρό τμήμα.
Τα κοιμώμενα ηφαίστεια φαίνεται να μην παρουσιάζουν κινδύνους
στους ανθρώπους που μένουν κοντά και η σεισμική δραστηριότητα
μπορεί να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου αν τα πράγματα
αλλάξουν. Αλλά όταν γίνονται καθιζήσεις και αρχίζει να εμφανίζεται
λάσπη στην πλαγιά, δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση. Κατά τη
διάρκεια των καιρών, η υδροθερμική δραστηριότητα στον τύπο του
ζεστού όξινου νερού μετατρέπει τους περιβάλλοντες βράχους σε ένα
πιο μαλακό υλικό, το οποίο τελικά παθαίνει καθίζηση.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ

604-436-4580

5

The Messinian Brotherhood of B.C.
celebrated their 49th Annual Dinner
Dance

O

n Saturday February 23, the Messinian Brotherhood of B.C.
celebrated their 49th Annual Dinner Dance. The Messinian
counsel were determined to make the Annual Dinner Dance a success and indeed they did. The band “Diesi” from Montreal gave a
night to remember. “Anemos” the Messinian Dance Group put on a
memorable performance in front of 300 members, guests and parents
of the Syllogo.
A big thank you to “Treasure of Time Photography” for capturing
the beautiful moments of the evening.

Jagmeet Singh Byelection Win Signals
Momentum for NDP – Steelworkers
TORONTO, Feb. 25, 2019 /CNW/ - Jagmeet Singh’s decisive byelection win is a significant
victory for the NDP, signalling much-needed momentum for the party and its leader, say the
United Steelworkers.
“I’m thrilled to see Jagmeet win the byelection in Burnaby South. This is a victory for working people, for the voters of Burnaby South and for all Canadians,” said Ken Neumann,
USW National Director.
“The NDP leader has earned his seat in the House of Commons, and Canadians are eager to
have him there. Despite all the petty Liberal tactics delaying this byelection, Jagmeet Singh
has triumphed. He’s won his seat as a Member of Parliament. Residents of Burnaby South
now have representation and Canadians have a voice they need in Parliament – an NDP
Leader who will hold Justin Trudeau to account for all the broken Liberal promises and
scandals,” said Neumann.
“Congratulations, Jagmeet. You have proved that you can connect with voters with your
hard work, your caring and commitment to put people first. The issues you highlighted in
this byelection also resonate on the national scene – housing affordability and universal
pharmacare,” added Neumann.
Jagmeet Singh’s victory marks a change of tide. His win is historic and it gives people hope.
It means much more than a new MP for Burnaby South. It means Jagmeet and the NDP can
take on the naysayers. Jagmeet’s victory proves that voters are onside with his message that
things can be better for ordinary people.
“The United Steelworkers is proud to stand with Jagmeet Singh as the only national leader
calling for Parliament to refuse to ratify the new NAFTA agreement until the illegal U.S.
tariffs on Canadian steel and aluminum are lifted,” said Neumann.
“As NDP Leader and MP for Burnaby South, we look forward to having Jagmeet Singh in
the House of Commons, as a strong and progressive voice for working people, on our side.
“The next election is an important one for working people across Canada who feel betrayed
and let down by Justin Trudeau’s Liberals. The NDP has always been the party of working
people, and with Jagmeet Singh’s election as an NDP MP, our party is on the move to show
that there is another choice – one that puts people first,” said Neumann.
SOURCE United Steelworkers (USW)

6

Καλαμαροχτάποδα γιουβέτσι
ΕΥΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Υλικά για 4 - 6 άτομα
• 1 μικρό χταπόδι, καθαρισμένο*
• 5 - 6 μέτρια καλαμαράκια, καθαρισμένα*
• 4 - 5 μέτριες σουπιές, καθαρισμένες*
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού λάδι
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού κρασί κόκκινο
• 1 ποτήρι νερού ντομάτα, τριμμένη στον τρίφτη
• 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• αλάτι, πιπέρι
• 1 κλωνάρι φρέσκο δεντρολίβανο ή 1 κοφτή κουτ.
σούπας ξερό, κοπανισμένο
• 1 φύλλο δάφνης
• λίγη σκόνη κανέλας
• 1 κουτ. γλυκού μπαχάρι άκοπο
• 400 γρ. σπαγκέτο
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε το
φούρνο στους 180° C. Κόβουμε όλα
τα θαλασσινά σε κομμάτια παρόμοια.
Τα βάζουμε στο ταψί μαζί με όλα τα υλικά εκτός από το σπαγκέτο.
Προσθέτουμε 3 ποτήρια βραστό νερό και φουρνίζουμε το ταψί.
Ανάλογα με το μέγεθός τους, τα θαλασσινά χρειάζονται 40 - 60
λεπτά ψήσιμο.
Τα δοκιμάζουμε τσιμπώντας με πιρούνι και τότε υπολογίζουμε τα
υγρά του ταψιού και προσθέτουμε βραστό νερό, να είναι συνολικά 3
ποτήρια.
Σπάζουμε το σπαγκέτο σε κομμάτια 4 εκατοστά μάκρος και το
ρίχνουμε στο ταψί μαζί με το ανάλογο αλάτι. Ανακατεύουμε με το
πιρούνι ώστε να μπει μέσα στο υγρό και συνεχίζουμε το ψήσιμο
μέχρι να το απορροφήσει, γύρω στα 10 - 12 λεπτά.
Αν προτού γίνει το ζυμαρικό σωθούν τα υγρά, προσθέτουμε λίγο
ζεστό νεράκι ακόμη. Ξεφουρνίζουμε το φαγητό και το αφήνουμε να
σταθεί 5 λεπτά πριν σερβίρουμε.
* Μυστικό: Για να καθαρίσουμε το χταπόδι, τα καλαμάρια και τις σουπιές,
χωρίζουμε τα πλοκάμια από το σώμα. Τα καλαμάρια και οι σουπιές έχουν
ένα «κόκαλο» κατά μήκος του σώματος, το οποίο αφαιρούμε. Αδειάζουμε
τη σακούλα. Τα μελάνια από τις σουπιές τα κρατάμε, αν θέλουμε, για να
φτιάξουμε το «Μαύρο πιλάφι». Εκεί όπου ενώνονται τα πλοκάμια υπάρχει
ένα σκληρό σημείο, το οποίο αφαιρούμε.
Επίσης, αν θέλουμε, αφαιρούμε την πέτσα από τα καλαμάρια και τις
σουπιές. Τα ξεπλένουμε όλα πολύ καλά, ιδιαίτερα τις βεντούζες από το
χταπόδι που μαζεύουν άμμο.
• Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Πώς θα μαγειρέψετε το πιο νόστιμο φιλέτο σολομού
Όλες οι οδηγίες που χρειάζεστε
Υλικά
1 κιλό φιλέτο σολομού (χωρίς το δέρμα)
2 κουταλιές χοντρό αλάτι
1 κουταλιά πράσινο πιπέρι (καλά κοπανισμένο)
1 κουταλιά ζάχαρη
1/2 φλιτζάνι φρέσκο χυμό λεμονιού
1 ματσάκι άνηθο (ψιλοκομμένο)
Εκτέλεση
Ανακατεύετε το χοντρό αλάτι,
τη ζάχαρη και το πράσινο πιπέρι
και πασπαλίζετε το φιλέτο του
σολομού και από τις 2 πλευρές.
Στη συνέχεια, προσθέτετε το χυμό του λεμονιού και τον
ψιλοκομμένο άνηθο. Τοποθετείτε το φιλέτο σολομού σε πλαστική
μεμβράνη και την κλείνετε καλά. Το αφήνετε στο ψυγείο για 2-3
ημέρες. Κάθε 12 περίπου ώρες, ανοίγετε την πλαστική μεμβράνη
και γυρίζετε το φιλέτο του σολομού, έτσι ώστε να έρθει σε επαφή η
πάνω πλευρά με τα υγρά της μαρινάδας.
‘Οταν το φιλέτο είναι έτοιμο (έχει γίνει λίγο σκληρό και πιο λευκό),
το κόβετε σε λεπτές φέτες και σερβίρετε πάνω σε φέτες ψωμιού
του τοστ ή σε πιάτο, σερβίροντάς το ως ορεκτικό με τη συνοδεία
σάλτσας μουστάρδας με ψιλοκομμένο άνηθο ή μαγιονέζας με
ψιλοκομμένη κάππαρη και άνηθο.

Τραγανή πανσέτα

Ρεβίθια στο φούρνο με αρνί

ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ

Για την πανσέτα:

1- 1 Μπούτι αρνί χωρίς κόκκαλο
2- 500 γρ. Ρεβίθια, μουλιασμένα σε νερό για μια μέρα
3 - 1 Μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
4- 100 ml ελαιόλαδο
5- 2 Δαφνόφυλλα
6- 2 κλ. Δεντρολίβανο μόνο τα φύλλα
7- 750 ml. Χλιαρό νερό
8- 1 κ.γ. Μουστάρδα σε σκόνη
9- ½ κ.γ. Κύμινο
10- 1 σκ. Σκόρδο
11- Αλάτι χοντρό
Φρέσκο πιπέρι
12- Χυμό λεμονιού για σερβίρισμα
προαιρετικά

1 κιλό Πανσέτα, με το δέρμα
της, χωρίς κόκκαλο
4-5 κ.γ. Ηλιέλαιο
1 Κρεμμύδι, κομμένο στα οκτώ
2 κ.σ. Σκόρδο, σπασμένες
10 κλ. Θυμάρι, ψιλοκομμένα
3 Φύλλα δάφνης
Αλάτι-πιπέρι
Για το γλάσο:
250 γρ. Μέλι
2 Φύλλα δάφνης
1,5 κ.γ. Κόλιανδρος, σε σπόρους
3-4 τμχ. Αστεροειδής
γλυκάνισος
5 Κλωναράκια θυμάρι,
ψιλοκομμένα

Για τη ζύμη:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1- 300γρ. Αλεύρι γ.ο.χ.
2- 150ml.Νερό

1-Παίρνουμε ένα κοφτερό
μαχαίρι και χαράσσουμε
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ
διαγώνια και ξανά διαγώνια,
ώστε να σχηματίσουμε σχήματα
1-Εκτέλεση για τη ζύμη: Βάζουμε το νερό και το αλεύρι σε ένα μπολ
διαμαντιών στο δέρμα της
και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να γίνει μια πολύ κολλώδης
πανσέτας. Το βάθος πρέπει να
είναι 3-4 χιλιοστά. Χαράσσουμε ζύμη και αφήνουμε στην άκρη.
με τον ίδιο τρόπο και την από
2-Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 140 βαθμούς στον αέρα.
κάτω μεριά.
3-Φορώντας γάντια μίας χρήσης κόβουμε το αρνί σε χοντρά
2-Ρίχνουμε ηλιέλαιο στο δέρμα
κομμάτια και τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Περιχύνουμε με λίγο
της πανσέτας και απλώνουμε με
ελαιόλαδο και τα αλατίζουμε καλά, ανακατεύοντας τα
τα χέρια ώστε να πάει παντού.
Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι στην
4-Βάζουμε μία βαθιά κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά ,
πανσέτα, στο δέρμα και στο
ρίχνουμε το αρνί και το σοτάρουμε καλά από όλες τις πλευρές μέχρι
κρέας.
να πάρει χρώμα. Μόλις πάρει χρώμα, αποσύρουμε την κατσαρόλα
3-Παίρνουμε ένα ταψί του
από τη φωτιά, προσθέτουμε το σκόρδο, το κύμινο, τη μουστάρδα, το
φούρνου και ρίχνουμε μέσα το
δεντρολίβανο και ανακατεύουμε πολύ καλά.
κρεμμύδι, το σκόρδο, το θυμάρι
και τη δάφνη.
5-Τα μεταφέρουμε σε μία γάστρα και στη συνέχεια βάζουμε στην
4-Προσθέτουμε λίγο νερό και
ίδια γάστρα τα ρεβίθια, αφού τα έχουμε ξεπλύνει πολύ καλά. Έπειτα
τοποθετούμε από πάνω μια
ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και τα ανακατεύουμε.
σχάρα. Πάνω σε αυτήν, βάζουμε
6-Απλώνουμε στο χείλος του σκεύους το μισό ζυμάρι και κλείνουμε
τη πανσέτα, με το δέρμα προς
με το καπάκι ώστε να κουμπώσει πολύ καλά.
τα πάνω και ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους
7-Την άλλη μισή ζύμη την απλώνουμε εκεί που κλείνει το καπάκι
230 βαθμούς για μισή ώρα.
ώστε να μην φεύγουν οι υδρατμοί.
5-Έπειτα χαμηλώνουμε το
8-Βάζουμε τα ρεβίθια με το αρνί να ψηθούν για περίπου 5-6 ώρες,
φούρνο στους 170 βαθμούς,
μέχρι να χυλώσουν.
χωρίς να ανοίξουμε την πόρτα
9-Ξεφουρνίζουμε και διορθώνουμε το αλάτι.
του φούρνου και ψήνουμε για 1
ώρα και 30 λεπτά. Μόλις είναι
10-Τα αφήνουμε να κρυώσουν για 10 λεπτά και σερβίρουμε με χυμό
έτοιμη, αφαιρούμε απ’το φούρνο λεμονιού.
και αφήνουμε να ξεκουραστεί.
κο πιπέρι
6-Παράλληλα ρίχνουμε όλα τα
υλικά για το γλάσο σ’ ένα άλλο
κατσαρολάκι και το βράζουμε
σε μέτρια φωτιά για 5-6 λεπτά
μέχρι να δέσει.
7-Στη συνέχεια αλείφουμε
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
με το γλάσο τη πανσέτα και
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
σερβίρουμε ζεστή.
Υλικά (για 4 άτομα)
www.giorgostsoulis.com/
•
600 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος, κατά προτίμηση από σπάλα
•
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, χοντροτριμμένο
•
1 μέτριο κολοκύθι, τριμμένο στη χοντρή πλευρά του τρίφτη
•
4 φέτες χωριάτικο ψωμί χωρίς την κόρα, μουλιασμένο σε
νερό και καλά στυμμένο
•
3 κουτ. σούπας φρέσκα φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα
Ρεβίθια με σάλτσα
•
2 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή, τριμμένη
ντομάτας
•
1 κουτ. σούπας ξίδι
•
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
Ένας πρωτότυπος τρόπος να
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
αλεύρι για όλες τις χρήσεις (για το
μαγειρέψετε τα ρεβίθια
αλεύρωμα)
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
•
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Κεφτεδάκια με κολοκύθι και δυόσμο

Υλικά για 8 μερίδες
2 φλιτζάνια ρεβίθια
1/2 ματσάκι άνηθο
1/2 ματσάκι μαϊντανό
2 σκελίδες σκόρδο
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 καυτερή πιπερίτσα
2 ώριμες ντομάτες
1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Bράζουμε τα ρεβίθια και τα
κρατάμε με 2 φλιτζάνια από
το νερό τους. Ψιλοκόβουμε
τον άνηθο και το μαϊντανό.
Πολτοποιούμε το σκόρδο και
τις ντομάτες. Ψιλοτρίβουμε το
κρεμμύδι. Aνακατεύουμε όλα
μαζί τα υλικά και τα βάζουμε σε
ταψί. Ψήνουμε τα ρεβίθια στους
180 βαθμούς, μέχρι να σωθεί το
νερό τους.
Πηγή:TO BHMA

Διαδικασία
Σε ένα σουρωτήρι βάζουμε το κολοκύθι, το αλατίζουμε ελαφρώς και
το αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά, να στραγγίξει από τα υγρά του.
Το στύβουμε καλά με τα χέρια μας και το ρίχνουμε σε βαθύ μπολ.
Προσθέτουμε τον κιμά και όλα τα υπόλοιπα υλικά για τους
κεφτέδες, αλατοπιπερώνουμε (αλάτι με φειδώ, γιατί έχουμε αλατίσει
τα κολοκύθια) και ζυμώνουμε για 3 - 4 λεπτά, μέχρι να αναμειχθούν.
Πλάθουμε το μείγμα σε κεφτέδες στο μέγεθος καρυδιού.
Σε ένα πιάτο ρίχνουμε το αλεύρι και «ρολάρουμε» τους κεφτέδες
μέχρι να καλυφθούν από όλες τις πλευρές. Τινάζουμε να φύγει το
περιττό. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ρίχνουμε τόσο ελαιόλαδο ώστε να
καλύψει το 1/4 του σκεύους και το ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά.
Ρίχνουμε τους κεφτέδες σε δόσεις και τηγανίζουμε για 2 - 3 λεπτά
από κάθε πλευρά, έως ότου ροδίσουν. Τους βγάζουμε με τρυπητή
κουτάλα και τους αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί, να στραγγίξουν
από το περιττό λάδι.
Συνοδεύουμε με πατάτες τηγανητές και χωριάτικη σαλάτα.
Τι πίνουμε:
Το απόλυτο καλοκαιρινό πιάτο: κεφτέδες-πατάτες-χωριάτικη.
Σαββατιανό και Ρετσίνα στα ποτήρια, ροζέ από Grenache αλλά και
ένα κρητικό χαρμάνι με Λιάτικο.
•

Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Historic investments in Canada’s
space program to create jobs and
new industries
February 28, 2019
Saint-Hubert, Quebec

JUSTIN TRUDEAU MUST RESIGN:
SCHEER
February 27, 2019

From pioneering satellite communications technologies to building the
‘Canadarm’ and space-based radar systems, Canada has made key contributions to space science and technology for close to six decades. Investing
in science, innovation, and research unlocks new opportunities for economic growth, creates thousands of jobs for hard-working Canadians, and
helps us understand the world we live in and our place in it.
Fifty years after the Moon landing, space exploration is entering a new
chapter – and Canada will play a big role in it. The Prime Minister, Justin
Trudeau, today announced Canada’s new partnership in the NASA-led
Lunar Gateway – a project that will see humans return to the Moon and set
the stage for further exploration to Mars.
The Gateway is a Moon outpost that will provide living space for astronauts, a docking station for visiting spacecraft, and laboratories for
research. Canada will develop and contribute a smart robotic system –
Canadarm3 – that will repair and maintain the Gateway.
Canada’s partnership in the Gateway ushers in a new era of Canadian excellence in space, and will be the cornerstone of Canada’s new, ambitious
space strategy. The Government of Canada will invest $2.05 billion over
24 years for Canada’s space program. This investment will create hundreds
of good, well-paying jobs over the next ten years – from scientists and
engineers to technicians and computer programmers – and will contribute
$100 million annually to Canada’s gross domestic product.
It will also help grow innovative Canadian companies of all sizes by
supporting the development of new digital and artificial intelligence-based
technologies, and by opening new markets for Canadian businesses.
This investment will also give Canadian astronauts the opportunity to
participate in missions to space and our scientists a chance to conduct
cutting-edge research that cannot be done on Earth.
The investment includes $150 million over five years in support for a new
Lunar Exploration Accelerator Program. Drawing on Canada’s expertise
as a world leader in innovation, this program will help small and medium-sized businesses in Canada develop new technologies to be used
and tested in lunar orbit and on the Moon’s surface in fields that include
artificial intelligence, robotics, and health.
Later today, in a town hall with Canadian students, the Prime Minister
will also launch a junior astronaut recruitment initiative to begin this fall.
The initiative will inspire the next generation of astronauts and get young
Canadians excited about careers in science, technology, engineering, and
mathematics. Top-performing participants will train with astronauts at the
Canadian Space Agency headquarters.
Space exploration increases our knowledge of our planet and universe,
and encourages research and discoveries that will create new business
opportunities here in Canada and improve our daily lives. Through these
investments, the Government of Canada is supporting future generations
of innovators and explorers, and ensuring that Canadians are ready to take
advantage of the jobs and industries of tomorrow.

Ottawa, ON - The Honourable Andrew Scheer, Leader of Canada’s Conservatives
and of the Official Opposition, issued the following statement after hearing the testimony of former Attorney General
Jody Wilson-Raybould:
“Justin Trudeau simply cannot continue to govern this great nation now that Canadians know what he has done. That is why I am calling on Justin Trudeau to resign.
Further, the RCMP must immediately open an investigation – if it has not already
done so – into the numerous examples of obstruction of justice the former Attorney
General detailed in her testimony.
“The testimony Canadians have just heard from the former Attorney General Jody
Wilson-Raybould tells the story of a Prime Minister who has lost the moral authority to govern. A Prime Minister who allows his partisan political motivations to overrule his duty to uphold the rule of law. A Prime Minister who doesn’t know where
the Liberal Party ends and where the Government of Canada begins. And a Prime
Minister who has allowed a systemic culture of corruption to take root in his office
and those of his most senior cabinet and public service colleagues.
“I listened carefully to the testimony of the former Attorney General, and like Canadians, I was sickened and appalled by her story of inappropriate, and frankly illegal
pressure brought to bear on her by the highest officials of Justin Trudeau’s government. All to let a Liberal-connected corporation off the hook on corruption charges.
“Before Ms. Wilson-Raybould’s testimony, Canadians knew Justin Trudeau had engineered an unwanted, sustained, and co-ordinated attempt to get Ms. Wilson-Raybould to change her mind and stop the criminal trial of SNC-Lavalin. Today, thanks
to Ms. Wilson-Raybould’s testimony, we now know just how intense those efforts
were: ten meetings and ten phone calls involving eleven senior government officials
relentlessly targeting Ms. Wilson-Raybould over a four month period – with the sole
objective of bullying her into bending the law to benefit a well-connected corporation.
“The details are as shocking as they are corrupt: multiple veiled threats to her job if
she didn’t bow to their demands. Urgings to consider the consequences on election
results and shareholder value above judicial due process. And reminders from Justin
Trudeau to his Attorney General about his own electoral prospects should she allow
SNC-Lavalin’s trial to proceed.
“As Ms. Wilson-Raybould has so clearly articulated, the people Canadians entrusted
to protect the integrity of our very nation were instead only protecting themselves
and their friends.
“Mr. Trudeau can no longer, in good standing and with a clear conscience, lead this
great nation.
“Canada should be a country where we are all equal under the law. Where nobody –
regardless of wealth, status, or political connections – is above the law. I believe we
can be that country again.”
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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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Aλμα από… χρυσάφι για τον Μίλτο Τεντόγλου – Πρωταθλητής Ευρώπης
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: 0-2
TANEA Team3 Μαρτίου 2019

Από τότε που άρχισε να αγωνίζεται σε διεθνείς
διοργανώσεις οι άνθρωποι του στίβου έλεγαν
ότι προορίζεται για να γράψει ιστορία. Και ο
Μίλτος Τεντόγλου τους επιβεβαίωσε από πολύ
νωρίς. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού της
Γλασκώβης ο «αέρινος» άλτης έφτασε τα 8,38
μ., επίδοση που είναι η κορυφαία εφετινή στον
κόσμο και στην Ευρώπη, και φυσικά αποτελεί
πανελλήνιο ρεκόρ. Έτσι, δίπλα στο χρυσό
ευρωπαϊκό μετάλλιο του ανοικτού πρόσθεσε και
αυτό από τον κλειστό.
Το πρώτο άλμα του πρωταθλητή μας ήταν
άκυρο, ακολούθησε ένα έγκυρο στα 8,12 και
ακόμη ένα άκυρο. Ο Τόμπιας Νίλσον Μόντλερ
(Σουηδία) «απάντησε» με 8,17 (κορυφαία
εφετινή προσωπική επίδοση) και πέρασε στην πρώτη θέση. Στην τέταρτη προσπάθεια ο πρωταθλητής Ευρώπης του
ανοικτού βελτίωσε την επίδοσή του (8,16) αλλά και αυτό δεν ήταν το άλμα που θα του έδινε την πρωτιά.
Ο 20χρονος, όμως, άλτης μας δεν είχε πει την… τελευταία του λέξη. Με ένα εξαιρετικής τεχνικής άλμα «πέταξε»
στα 8,38, και έκανε πραγματικότητα αυτό που είχε εκμυστηρευτεί πριν φύγει για Γλασκώβη σε φίλους του ότι,
δηλαδή, θα πετύχει πανελλήνιο ρεκόρ. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντλερ (Σουηδία) και το χάλκινο ο Σ.
Γιοβάντσεβιτς από τη Σερβία (8,03, εθνικό ρεκόρ).

Mε δύο γκολ στις αρχές κάθε ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το
ΟΑΚΑ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με σκορ 2-0 για την 23η
αγωνιστική. Το πρώτο τέρμα για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου
σημειώθηκε στο 2ο λεπτό από τον Μαουρίσιο, μετά από εκτέλεση
κόρνερ.
Το δεύτερο γκολ για τους ασπρόμαυρους ήρθε επίσης στο 2ο λεπτό,
αυτή τη φορά όμως του Β΄ ημιχρόνου. Σκόρερ ήταν ο Ζαμπά στο
47’. Με αυτή το «τρίποντο» ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 61 βαθμούς και
είναι φυσικά πρώτος, ενώ το τριφύλλι παρέμεινε στους 31 και είναι
στην 6η θέση.

Τεντόγλου: Ήμουν έτοιμος να βρεθώ στην κορυφή της Ευρώπης
«Έχω ως στόχο το πανελλήνιο ρεκόρ», έλεγε στους φίλους του ο Μίλτος Τεντόγλου πριν αναχωρήσει για τη
Γλασκώβη. Το είπε και το έκανε. Με τα 8,38 μ. πέτυχε την καλύτερη επίδοση που έχει σημειωθεί στο αγώνισμα
από το 2009 και το 8,71 μ. του Σεμπάστιαν Μπάγερ, αλλά και την τρίτη καλύτερη επίδοση νικητή στην ιστορία της
διοργάνωσης.
«Ήμουν έτοιμος να κάνω μια καλή επίδοση και να βρεθώ στην κορυφή της Ευρώπης. Ήξερα ότι ο Νίλσον ήταν
ικανός να πάει μακριά, όμως, εγώ σήμερα έδειξα πως μπορώ να πάω ακόμη μακρύτερα. Στα πρώτα άλματα ήθελα
να βρω τον ρυθμό μου. Δεν αγχώθηκα που στα πρώτα άλματα δεν βρήκα την επίδοση που ήθελα, είχα σιγουριά και
αισιοδοξία για το αποτέλεσμα. Έμεινα ψύχραιμος στον αγώνα και κατάφερα να πετύχω μια σπουδαία διάκριση και
ένα σπουδαίο άλμα», δήλωσε ο 20χρονος. Η διάκριση του Μίλτου είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της χώρας στο
αγώνισμα, ενώ συνολικά οι αθλητές μας έχουν κατακτήσει τέσσερα. Ο πρωταθλητής μας βελτίωσε το πανελλήνιο
ρεκόρ (8,23 μ.) που μοιραζόταν με τον Λούη Τσάτοουμα. Επίσης είναι και πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών (το
προηγούμενο το είχε ο Τσάτουμας από το το 2003 με 8,34 μ.)
Το «χρυσό» μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου ήταν η δεύτερη διάκριση για το «γκρουπ του Πομάσκι» στη
Γλασκώβη. Το πρώτο το έφερε η Βούλα Παπαχρήστου που ήρθε δεύτερη στο τριπλούν.
Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Γλασκώβης θα ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ και ενδέχεται η ελληνική αποστολή
να πανηγυρίσει και άλλα μετάλλια. Στο επί κοντώ αγωνίζονται οι Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου
και στον τελικό των 60 μ. εμπ. ο Κώστας Δουβαλίδης.

Αποκλεισμός - σοκ για τον
Ολυμπιακό! Έγραψε ιστορία
Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα:
«Ασημένια»
η
Παπαχρήστου
η Λαμία...
Πηγή: Η Καθημερινή

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Πέμπτη 28/02/2019

03.03.2019 Η Καθημερινή

Η Λαμία δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των
εποχών στο Κύπελλο Ελλάδας, αποκλείοντας (μετά τον Παναθηναϊκό)
τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά με νίκη 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης»
χάρις στο γκολ του Τομάς στο 52΄, κι ενώ οι Πειραιώτες προέρχονταν από
ισοπαλία 3-3 στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας και τους αρκούσε μια «λευκή
ισοπαλία». Το αποτέλεσμα ήταν, πάντως, «μαγική εικόνα», αφού οι παίκτες
του Μαρτίνς έπαιξαν στο μισό γήπεδο την αντίπαλό τους, αλλά έπεσαν
πάνω σε έναν εκπληκτικό Σαράνοφ, ο οποίος απέκρουσε και πέναλτι!
Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου
αλλά ήταν ανούσιοι, όπως μαρτυρά το «μηδέν» με το οποίο ολοκλήρωσαν
το πρώτο 45λεπτο, έχοντας 12 τελικές προσπάθειες. Η Λαμία ήταν καλά
οργανωμένη και εύκολα ή δύσκολα κατόρθωνε να στέκεται απέναντι στους
«ερυθρόλευκους». Στο 9΄ η κεφαλιά του Μασούρα έστειλε την μπάλα στην
αγκαλιά του Σαράνοφ, στο 18΄ σουτ του Σολδάνο πέρασε άουτ, στο 21΄ ο
Μασούρας νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, που έκανε το ίδιο
στο 26΄ σε σουτ του Γκερέρο. Ο Σαράνοφ είχε «κατεβάσει ρολά» και πέντε
λεπτά αργότερα έβγαλε και την κεφαλιά του Μπουχαλάκη.

Με το ασημένιο μετάλλιο θα επιστρέψει από τη
Γλασκώβη η Βούλα Παπαχρήστου. Η πρωταθλήτρια
του τριπλούν ήρθε δεύτερη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
κλειστού στίβου, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σκωτία.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ήταν ο πρώτος αγώνας της
Ελληνίδας για τη χειμερινή σεζόν διότι ταλαιπωρήθηκε
από έναν τραυματισμό.

Οι παίκτες του Χάβου, που δεν είχαν τελική στο πρώτο ημίχρονο,
προηγήθηκαν τελικά στο σκορ στο 52΄ αντίθετα με τη ροή του αγώνα, με
προβολή σουτ του Τομάς ύστερα από προσπάθεια του Επστάιν, που πήγε να
σουτάρει και του βγήκε... πάσα! Δύο λεπτά αργότερα ο Σαράνοφ απέκρουσε
και το σουτ του Νάτχο. Στο 62ο λεπτό ο διαιτητής Κομίνης «έκλεισε τα
μάτια» σε χέρι εντός της περιοχής του Πλιάτσικα, σε προσπάθεια του
Φορτούνη. Στο 70΄ ο Σαράνοφ έκανε τη 12η (!) απόκρουσή του, σε σουτ
του Γκιλιέρμε αυτή τη φορά.
Ο επιθετικός μονόλογος του Ολυμπιακού συνεχίστηκε αμείωτος και στο
77΄ ο Φορτούνης, με επέλαση από δεξιά, έδωσε έτοιμο γκολ στον Χασάν,
αλλά ο Αιγύπτιος, ανενόχλητος στο ύψος του πέναλτι, σούταρε πάνω
από το δοκάρι! Στο 82ο λεπτό Μασούρας και Ποντένσε δεν κατάφεραν
να σκοράρουν από πλεονεκτικές θέσεις, ενώ ο «εξωγήινος» Σαράνοφ
απέκρουσε στο 86΄ και το πέναλτι του Φορτούνη, που είχε πάρει ο
Ποντένσε από τον Ασίγκμπα, δίνοντας στην ομάδα του μια ιστορική
πρόκριση στα ημιτελικά.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Κομίνης
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπουχαλάκης - Ασίγκμπα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Λοντίγκιν, Κούτρης, Σισέ, Μιράντα,
Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης (57΄ Φορτούνης), Νάτχο, Μασούρας,
Γκερέρο (57΄ Ποντένσε), Σολδάνο (66΄ Χασάν).
ΛΑΜΙΑ (Μάκης Χάβος): Σαράνοβ, Ασίγκμπα, Καρυπίδης, Πλιάτσικας,
Σκόνδρας, Μπεχαράνο (80΄ Βασιλαντωνόπουλος), Μπλάζιτς (67΄
Μπουλούλης), Ασούμπρε (59΄ Ρόμανιτς), Τομάς, Επστάιν, Καραμάνος.
Πηγη: Filathlos.gr

Η «όμορφη μαμά» του ελληνικού στίβου ξεκίνησε με
ένα άλμα που… έκοψε τα πόδια στις αντιπάλους της. Έφτασε τα 14,50, πέτυχε προσωπική επίδοση και μπήκε από
νωρίς επικεφαλής των αθλητριών. Η Άνα Πελετέιρο (Ισπανία), όμως, «απάντησε» με 14,73, σημείωσε την κορυφαία
επίδοση στην Ευρώπη και εθνικό ρεκόρ, και πέρασε πρώτη, με την πρωταθλήτριά μας να μη μπορεί να βρει τα…
πατήματά της και να έχει άκυρα άλματα. Στις δύο τελευταίες προσπάθειες η Παπαχρήστου έφτασε τα 14,07 και τα
14,33, κάτι που στέλνει θετικά μηνύματα εν όωει της σεζόν του ανοικτού στίβου.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα:

Ο Κώστας Ζήκος έβαλε την Ελλάδα
στον χάρτη των σπριντ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ
Έπρεπε να περάσουν 19 χρόνια
για να βρεθεί ένας αθλητής
από τα Τρίκαλα και να βάλει
την Ελλάδα στον… χάρτη των
ευρωπαϊκών σπριντ. Ο 21χρονος
Κώστας Ζήκος έτρεξε στον
τελικό των 60 μ. και ήρθε 5ος
με 6.67. Σπουδαία ήταν και
η εμφάνιση του Εμμανουήλ
Καραλή στο επί κοντώ που ήταν
4ος.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT
HCVANCOUVER
We are having our first Annual General Meeting for 2019
on
Wednesday, March 13th at 7pm at the
Hellenic Community Centre
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ θα γίνη την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στις
7:00 μ.μ.
AGENDA
1-Call Meeting to order
2-Prayer
3-Confirmation of Quorum
4-Approval of Agenda
5-Reading of Minutes of last General Meeting and Special General Meeting, both held in November 2018, to be
approved by majority
6-Reading of Correspondence (if any)
7-President’s Report
8-Financial Report
9-Consider and adopt the proposed 2019 budget
10-Committee Reports
11-Reports on Membership
12-Unfinished Business
13-New Business
14-Closing Prayer
15-Adjournment
We encourage all of our members to attend - we look
forward to seeing you there!
Click to see PDFs of the following/ Κάντε κλικ να δείτε:
Agenda
Ημερήσια Διάταξη
Draft Minutes from Fall General Meeting/ Πρακτικών
προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
Draft Minutes from Special General Meeting/ Eιδικής
Γενικής Συνέλευσης
Financials/Eσωκλείστως
Proposed Budget/Προυπολογισμού
If you would like to see something in our communications, would like more information, would like to provide
feedback or ask the Board a question,
don’t hesitate to contact us!

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
Από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας
του Βανκούβερ παραιτήθηκαν δυο μέλη και σύμφωνα με
την εκλογική κατάσταση των υποψηφίων τα επόμενα πρόσωπα
που δικαιούνται να μπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η πρώην
Πρόεδρος κα Πάμελα Τσατούχα και ο κ. Γιώργος Βασσίλας.
Αν και έχουν περάσει αρκετές ημέρες από τις εκλογές της Ελληνικής
Κοινότητας του Βανκούβερ, τα πράγματα δεν έχουν κατασταλάξει.
Δυο μέλη της κοινότητας διαμαρτήρωνται δια μέσου Δικηγόρου ότι
οι εκλογές δεν έγιναν σύμφωνα με το καταστατικό της κοινότητας
και δια επιστολής τους στην κοινότητα την 24η Φεβρουαρίου 2019,
απειλούν ότι θα καταφύγουν στο δικαστήριο.
Το θέμα είναι λεπτό και δυστυχώς χωρίζει τα μέλη της κοινότητας,
διότι τα δικαστήρια κοστίζουν χρήματα και είναι χρήματα
των μελών.
Από την άλλη πλευρά όλοι θυμούμαστε όταν η πλειοψηφία
των μελών ζήτησε και πήγε το Δ.Σ. στο Δικαστήριο των Δεσπότη,
ότι η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ είναι ανεξάρτητη και έχει
δικό της καταστατικό χειροκροτήθηκε από την ολομέλεια.
Αν λοιπόν δεν τηρούμε το καταστατικό είναι λάθος διότι γι’ αυτό
το καταστατικό έχουν γίνει αγώνες μέσα στην κοινότητα μέχρι η
υπόθεσης έφτασε στα δικαστήρια και απέκτησε η κοινότητα την
ανεξαρτησία της. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όταν λέμε
ανεξαρτησία δεν εννοούμε όπως μερικοί νομίζουν ότι δεν είμαστε
χριστιανοί, δεν θέλουμε την εκκλησία, δεν θέλουμε τον Δεσπότη.
Απλώς ψηφίζουν τα μέλη δημοκρατικά για το καλύτερο
της κοινότητας και όχι άλλος γι’ αυτούς.
Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
The lady in a loving mood
asked her husband to describe
her.
He looked at her for a while ...
then said, “You’re A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K.”
She asks ... “What does that
mean?”
He said, “Adorable, Beautiful,
Cute, Delightful, Elegant, Foxy,
Gorgeous, Hot.
She smiled happily and said ...
“Oh, that’s so lovely ... What
about I, J, K?”
Oh, he said, “I’m Just Kidding!”
The swelling in his eye is going
down, and the doctor is fairly
optimistic about saving his
testicles
***
Μια τουρίστρια από την Αγγλία
στην Κρήτη καλυμπούσε σε
μια παραλία και σιγά – σιγά
επειδή υπήρχαν ρεύματα
την τραβούσαν προς τα έξω,
πανικοβλήθηκε και άρχισε να
φωνάζει.
-Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια.
Την άκουσαν δυο νεαροί και
βούτηξαν και την έβγαλαν έξω.
Αυτή αφού συνήλθε, έπιασε την
τσάντα της και λέει σε σπαστά
ελληνικά σας ευχαριστώ σώσατε
ζωή μου, έχω στην τσάντα μου 2
εικοσάρικα ευρώ αν θέλετε από
ένα ή να βγάλω το βρακί μου:
-Σκέφθηκαν οι δυό Κρητικοί
και συμφώνησαν να πάρουν ο
καθένας από ένα εικοσιάρικο.

σκοτάδι, κόσμος δεν υπήρχε και
κάθισε.
Μόλις τελείσαν τον ρωτάει: Για
λέγε, και της απαντάει. Με το
καλάμι δεν έπιασα ποτέ κανένα
ψάρι, με το τούβλο είσαι η
τέτερτη που κάθησε.

Το καγκουρό δραπέτης
Ήταν σε ένα ζωολογικό κήπο
ένα κανγκουρό το οποίο όλο το
έσκαγε.
Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού
σκέφτηκαν να υψώσουν το δίχτυ
από τα 5 μέτρα που ήταν στα 10.
Έτσι το κανγκουρό θα έμενε στο
κλουβί του.
Την άλλη μέρα το κανγκουρό
να το δίπλα στο κλουβί με τους
ελέφαντες.
Το κυνηγάνε, το πιάνουν και
βάλτο πάλι μέσα.
Το σύρμα τώρα 20 μέτρα.
Την άλλη μέρα το κανγκουρό
να το δίπλα στο κλουβί με τους
ελέφαντες.
Το κυνηγάνε, το πιάνουν και
βάλτο πάλι μέσα.
Το σύρμα τώρα 40 μέτρα.
Την άλλη μέρα το κανγκουρό
να το δίπλα στο κλουβί με τους
ελέφαντες.
Το κυνηγάνε, το πιάνουν και
βάλτο πάλι μέσα.

-Μόλις πήγαν παραπέρα λέει ο
ένας στον άλλον.

Αυτό συνεχιζόταν κάθε μέρα. Το
σύρμα είχε φτάσει τα 200 μέτρα.

-Καλά δεν κάναμε και πήραμε
τα χρήματα, το βρακί της σε
μένα ήταν μικρό και σε σένα
μεγάλο.

Το καγκουρό φυσικά το έσκασε
πάλι και να το πάλι δίπλα από
τους ελέφαντες.

Το Καλάμι και το τούβλο
Ψαρεύει ένας στο λιμάνι και με
το ένα χέρι βαστά το καλάμι, και
με το άλλο βαστά ένα τούβλο
και το σηκώνει ψηλά.
Τον βλέπει μια κυρία, τον
πλήσιάζει και τον ρωτεί γιατί
βαστά το τούβλο. Γυρίζει αυτός
και της λέει άμα θα καθίσεις να..
θα σου πώ.
-Φεύγει η κυρία και του λέει να
χαθείς παλιάνθρωπε.
Την άλλη Κυριακή παλί η κυρία
βλέπει τον άνθρωπο να ψαρεύει
με το καλάμι και το άλλο χέρι
να κρατά το τούβλο ψηλά.
Τον ξανα-πλησιάζει και να τον
ρωτά, να της πεί γιατί κρατά το
τούβλο, ήθελε να μάθει γιατί ο
άνδρας της ήταν ψαράς.
-Ο τύπος της ξαναλέει το ίδιο
άμα καθίσεις,,, θα σου πώ.
-Α! Να χαθείς του λέει η κυρία
και φεύγει. ‘Ενα βραδάκι
περνώντας από την παραλία
βλέπει τον τύπο πάλι με το
καλάμι και με το άλλο χέρι να
κρατά το τούβλο.
-Πάει τον πλησιάζει και τον
ρωτά να της πεί γιατί κρατά το
τούβλο. Ο τύπος πάλι της λέει
τό ίδιο άμα καθίσεις θα σου
πώ. Αυτή κοιτάζει ήταν λίγο

Ένας ελέφαντας λοιπόν το
ρωτάει.
-Δε μας λες πόσα μέτρα πρέπει
να είναι το σύρμα για να μη το
σκάσεις;
Και το καγκουρό:
-Δε πάνε το βάλουν στα 20
χιλιόμετρα, εγώ αν δεν κλείσουν
τη πόρτα θα το σκάω.
Ο Τοτός γυρίζει σπίτι και
βλέπει τη μητέρα του να κάνει
δουλειές στην κουζίνα.
Της λέει τότε:
– Μάνα…ξέρω όλη την
αλήθεια! τότε η μαμά του
χλωμιάζει και του δίνει 50 ευρώ
λεγοντάς του :
– Μόνο μην μάθει τίποτα ο
πατέρας σου! Ύστερα από λίγη
ώρα γυρίζει ο πατέρας του από
τη δουλειά.
Ο Τοτός του λέει :
–Πατέρα…ξέρω όλη την
αλήθεια!
Ο μπαμπάς του χλωμιάζει και
του δίνει 100 ευρώ λέγοντάς
του :
– Κοίτα μόνο να μην μάθει
τίποτα η μάνα σου!
Το άλλο πρωί ο Τοτός
ευχαριστημένος που έπιασε

το κόλπο του σκέφτεται να το
δοκιμάσει και στον ταχυδρόμο
της γειτονιάς.
Βρίσκει λοιπόν τον ταχυδρόμο
την ώρα που παρέδιδε τα
γράμματα στην πόρτα τους και
του λέει :
– Ταχυδρόμε…ξέρω όλη την
αλήθεια!
Τότε ο ταχυδρόμος πετάει
τα γράμματα και κλαίγοντας
ανοίγει την αγκαλιά του
λεγοντάς του:
– Παιδί μου…Δώσε μια μεγάλη
αγκαλιά στον πατέρα σου!
Είναι ένα ζευγάρι όπου ο
άνδρας έλεγε το μ#υνί της
γυναίκας του ”γραφομηχανή”
και αυτή το πουλί του άντρα
της ”μολύβι”.
Λέει ο άντρας στο μικρό παιδί
του :
– Παιδί μου πες στη μαμά
ότι ο μπαμπάς θέλει την
γραφομηχανή.
Πηγαίνει το παιδί το λέει και η
μαμά απαντάει :
– Πες στον πατέρα σου ότι η
γραφομηχανή δεν μπορεί τώρα.
Το λέει στον πατέρα το παιδί.
Μετά από μια ώρα περίπου,
φωνάζει η μάνα το παιδί :
– Παιδί μου, πες στον πατέρα
σου ότι είναι έτοιμη η
γραφομηχανή.
Πηγαίνει το λέει το παιδί και
απαντάει ο πατέρας του :
– Πες στη μαμά άστο, ο
μπαμπάς το έγραψε με το χέρι.
Ανέκδοτο με τον Τοτό
– Ο καλός βαθμός
Πηγαίνει ο μικρός Τοτός στο
δάσκαλο του και λέει:
– Κύριε αν δεν μου βάλετε
καλό βαθμό θα πέσω μέσα στη
θάλασσα και θα πνίγω!
Και ο δάσκαλος του απαντάει:
– Μην αγχώνεσαι παιδί μου, τα
κούτσουρα επιπλέουν!
Η τελευταία μέρα στο σχολείο
του Τοτού
– Πως ήταν η τελευταία μέρα
στο σχολείο, Τοτέ;
– Πολύ καλά! Η δασκάλα μου
με συμπάθησε τόσο πολύ, ώστε
είπε να πάω και του χρόνου
στην ίδια τάξη, για να είμαι μαζί
της.
Η δασκάλα στο σχολείο ρωτάει
τον Τοτό :
– Τοτέ, εξηγησέ μας σε
παρακαλώ πως δημιουργείται το
φαινόμενο της βροχής.
– Η βροχή δημιουργείται όταν
δύο σύννεφα συγκρούονται
μεταξύ τους, από τον πολύ πόνο
βάζουν τα κλάματα!
Λέει ο Τοτός στο πατέρα του :
– Μπαμπά, έμαθα να προβλέπω
το μέλλον!
– Αλήθεια; Για κάνε μου λοιπόν
μια πρόβλεψη.
– Προβλέπω πως όπου να ναι θα
έρθει ο γείτονας να μας πει να
πληρώσουμε το τζάμι που του
έσπασα.

Ο Χορός για τα μέλη του συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος»
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Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο του Βανκούβερ, ο σύλλογος “Alexander The Great” Association of Northern Greeks Macedonia & Thraki of
BC., διοργάνωσε τον καθιερωμένο ετήσιο χορό για τα μέλη και τους φίλους.
Η κα Ρούλα Λάσκα καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε όλους για την καλή διοργάνωση του ιστορικού
συλλόγου που συνεχίζει να είναι ενεργός και θερμός υποστηριχτής της ελληνικής παροικίας. Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στις
δράσεις του συλλόγου, στο χορευτικό γκρούπ, στους δασκάλους στα Διοικητικά Συμβούλια και σε όλους που εργάζονται για
την πρόοδο του συλλόγου.
Ο σύλλογος των Μακεδόνων με τις εκδηλώσεις του και την προσφορά του στις κοινότητες, στις εκκλησίες, στα σχολεία και
στα μέσα ενημέρωσης, είναι σύλλογος προς μίμηση. Ο σύλλογος προδεύει γιατί όλοι όσοι τον υπηρετούν για το κοινό καλό
γνωρίζουν ότι η ισχύς εν τη ενώσει.

Άνω: Η κα Ρούλα Λιάσκα από τα ιδρυτικά
μέλη του συλλόγου.
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ίωσ
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4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby_dental@hotmail.com
www.burnabydental.com

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



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

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.
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105η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ «Τα Γλυπτά
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019. ο
Σύλλογος Βορειοηπειρωτών διοργάνωσε
εκδήλωση για την 105η επέτειο της
ανακηρύξεως της Ανεξαρτησίας της
Αυτονόμου Πολιτείας της Βορείου
Ηπείρου. Το γενικό πρόσταγμα
της εκδήλωσης είχε, όπως κάθε
χρόνο, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Βορειοηπειρωτών, Χαράλαμπος
(Μπάμπης) Καραθάνος.

Η αρχή της εκδήλωσης έλαβε χώρα στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύτση,
Πλατεία Καρύτση στην Αθήνα, όπου
τελέστηκε Πανηγυρική Δοξολογία .
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας,
εκφωνήθηκε ο Πανηγυρικός της Ημέρας από τον κ. Κώστα Κυριακού, έναν εκ των πέντε στελεχών
της ΔΕΕΕΜ ‘’ΟΜΟΝΟΙΑ’’, ο οποίος φυλακίστηκαν το 1994 από την κυβέρνηση Μπερίσα, με την
κατηγορία της εσχάτης προδοσίας κατά του αλβανικού κράτους.
O κ. Κώστας Κυριακού, στον λόγο του,
αναφέρθηκε στο πως οι Μεγάλες Δυνάμεις
απέσπασαν τον βόρειο κομμάτι της Ηπείρου
και το προσάρτησαν με εκβιαστικό τρόπο
στο μέχρι τότε ανύπαρκτο αλβανικό κράτος,
την αντίσταση των Βορειοηπειρωτών, την
βοήθεια των εθελοντών από την μητροπολιτική
Ελλάδα, την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
της Κέρκυρας και την αγνόησή του από τους
Αλβανούς, από τότε μέχρι σήμερα. Μίλησε
επίσης για την ολιγωρία των μεταγενεστέρων
ελληνικών κυβερνήσεων να φέρουν το
Βορειοηπειρωτικό στους Διεθνείς Οργανισμούς
προς επίλυση, αλλά και τις σημερινές κυβερνήσεις, που τηρούν γύρω από το Βορειοηπειρωτικό μία
εσκεμμένη συνομωσία σιωπής. Αυτή τους η στάση έχει πολύ απογοητεύσει, όπως είναι φυσικό, τους
αδελφούς Βορειοηπειρώτες. Και ο κ. Κ. Κυριακού τελείωσε την ομιλία του λέγοντας :
«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, όχι για να τελέσουμε μνημόσυνο, αλλά για να τιμήσουμε και θυμηθούμε
τις θυσίες των ηρώων και συγχρόνως, ο καθένας μας ξεχωριστά να αισθανθεί ότι και αυτός έχει ιερό
καθήκον να συνεχίσει τον αγώνα για την δικαίωση των προσδοκιών όλων αυτών που θυσιάστηκαν για
τα ελληνικά ιδεώδη και όλοι μαζί το όνειρο να το κάνουμε πραγματικότητα. Τιμή και δόξα στους ήρωες.

09/02/2019
|
Η επιστολή της προέδρου της Βρετανικής Επιτροπής για την
Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Για την ανάγκη αν επιστρέψουν στην Ελλάδα τα Γλυπτά του
Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο επιχειρηματολογεί η Τζάνετ
Σούσμαν, πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση
των Γλυπτών του Παρθενώνα και ηθοποιός, με άρθρο της στην
εφημερίδα «Τα Νέα».
«Δεν είμαι ούτε λόγιος ούτε ακαδημαϊκός. Η θέση μου στην
Επιτροπή είναι εκείνη ενός απλού επισκέπτη μουσείου και ως
τέτοιος μπορώ να δω ξεκάθαρα ότι τα Γλυπτά βρίσκονται σε λάθος
χώρο. Έχουν ανάγκη το αττικό φως του ήλιου να τα φωτίζει με
φόντο τον γαλανό ουρανό. Ζητούν να επανενωθούν με το άλλο τους
μισό στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης όπου πάντοτε τα περιμένει
μια θέση», τονίζει η κ. Σούσμαν, απαντώντας στον στον διευθυντή
του Βρετανικού Μουσείου Χάρτβιχ Φίσερ.

Ζήτω ο απανταχού Ελληνισμός».
Παρούσα ήταν και η αδελφή του
εθνομάρτυρα Κώστα Κατσίφα,,
Ερμιόνη, η οποία είχε μαζί
της την ένδοξη σημαία του.
Πριν ξεκινήσει η πορεία για
το Σύνταγμα, ο λογοτέχνης, κ.
Γεώργιος Καραμαδούκης διάβασε
ένα ποίημα –μοιρολόι για τον
Κώστα Κατσίφα.
Ο κ. Μπάμπης Καραθάνος είπε
ότι η φετινή ημέρα του εορτασμού
της 105 επετείου, συμπίπτει με
την ημερομηνία που υπεγράφη
το Πρωτόκολλο της Κέρκύρας
(17 Φεβρουαρίου). Την ημερομηνία αυτή, εμείς την εκλαμβάνουμε ως μία μεγάλη Γενική Συνέλευση
των Πανελλήνων που πιστεύουμε, ελπίζουμε, ευχόμαστε και θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή να
ελευθερώσουμε αυτό το κομμάτι της Ηπείρου, το οποίο θα ενωθεί με την Μάνα Ελλάδα.
Εμείς πρέπει να σταθούμε
στο ύψος των περιστάσεων,
να μείνουμε ενωμένοι,
αποφασισμένοι, δυνατοί και
αισιόδοξοι. Η λύση είναι
μία ‘’ΕΝΩΣΗ’’ και τότε θα
ανασάνουμε.. Ζήτω, η Μεγάλη
Ελλάδα και ο Ελληνισμός.
Μεταξύ αυτών που
παρευρέθησαν στην Δοξολογία,
ήταν οι εξής:
- Χρήστος Κονταρίδης,
Στρατηγός της Αστυνομίας
-Λευτέρης Συναδινός,
Ευρωβουλευτής,
-Χρήστος Παππάς, Βουλευτής

της Χρυσής Αυγής
-Ιωάννης Σακκάς, από την Ελληνική Λύση,
- Παναγιώτης Καράμπελας, εκ μέρους της Νέας Δεξιάς του Φαήλου
Κρανιδιώτη
-Πάνος Χατζηγεωργιάδης, Γραμματέας Πολιτισμού του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑ.Ο.Σ.)
-Δημήτρης Περδίκης, Πρὀεδρος της Κίνησης για την Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου (Κ.Α.Β.Η.)
-Σάββας Σιάτρας, Ερμηνευτής Δημοτικών Τραγουδιών
- Ανδρέας Μαρτίνος, Αντιστασιακός Βορειοηπειρώτης
Ενώ μηνύματα συμπαράστασης έστειλαν οι : Κυριάκος Μητσοτάκης, Βοσίλης Λεβέντης, Μάκης
Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Ακολούθησε ο Εθνικός Ύμνος και μετά ξεκίνησε η πορεία για το Σύνταγμα. Επικεφαλής της πορείας
ήταν η σημαία του Εθνομάρτυρα, Κώστα Κατσίφα. Στο Σύνταγμα έγινε κατάθεση στεφάνων στο
Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου.
ΘΩΜΑΪΣ ΠΑΡΙΑΝΟΥ

του Παρθενώνα
βρίσκονται
σε λάθος χώρο,
έχουν ανάγκη
το αττικό φως»

«Μπορώ να καταλάβω ότι οι Έλληνες έχουν μια ιδιαίτερη και
παθιασμένη σχέση με αυτό το κομμάτι της πολιτιστικής τους
κληρονομιάς και θέλουν να δουν όλα τα Γλυπτά του Παρθενώνα
στην Αθήνα. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν ανήκουν στην Ελλάδα,
αλλά στους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου και δεν πρόκειται
να επιστραφούν μόνιμα στη χώρα σας» είχε πει ο Φίσερ.
«Πρέπει να εκτεθούν μπροστά στον ίδιο τον Παρθενώνα, ο οποίος
εξακολουθεί να στέκεται όρθιος. Πρέπει να αντικρίζουν αυτόν τον
χώρο, ώστε εγώ, ο επισκέπτης, να μπορώ να γυρίσω το κεφάλι
μου και να αναφωνήσω: «Τώρα πια μπορώ να το δω: να από πού
προέρχονται!». Όχι άλλο μουντό φως, όχι άλλα ορφανά αγάλματα.
Πρέπει να επανενωθούν με το άλλο μισό του αετώματος που
βρίσκεται σε αυτό το εξαίσιο μουσείο, έτσι ώστε εγώ, ο επισκέπτης,
να μπορώ να αντιληφθώ τη σιωπηρή συζήτηση που διεξάγεται
μεταξύ τους» τονίζει η ντέιμ Τζάνετ Σούσμαν.
Αναφερόμενη στα όσα είχε πει ο διευθυντής του Βρετανικού
Μουσείου, Χάρτβιχ Φίσερ (Hartwig Fischer) -μεταξύ άλλων ότι
«το Μουσείο δεν θα επιστρέψει μόνιμα τα Γλυπτά στην Ελλάδα»σχολιάζει: «δεν εμπιστεύομαι την ορολογία των ιστορικών τέχνης
και των καλλιτεχνικών διευθυντών, όταν αναφέρονται υπεροπτικά
σε “δημιουργικές πράξεις”, υπονοώντας ότι τα Γλυπτά αποκτούν μια
άλλη, εξίσου σημαντική, υπόσταση όταν αποχωρίζονται βιαίως τα
αδέλφια τους».
Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι ο διευθυντής «αναγκάζεται να μιλήσει
διπλωματικά» και επιτίθεται στους επίτροπους του Μουσείου:
«προφανώς ως αυτάρεσκοι κρυπτο-ιμπεριαλιστές, εξακολουθούν να
μην εξετάζουν κάτι που είναι σωστό και δίκαιο».
Η κ. Σούσμαν καταλήγει με ένα απόσπασμα από δημοσίευση ενός
έτερου μέλους της Επιτροπής, του Αλέξι Κέι Κάμπελ (Alexi Kaye
Campbell): «Με το να ζητάς πίσω κάτι που έχει τεράστια σημασία,
το οποίο σου αφαίρεσαν ενώ βρισκόσουν υπό κατοχή, ζητάς απλώς
να αποδοθεί δικαιοσύνη».
Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου είχε
δώσει και η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά.
«Απόψεις όπως αυτή του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου
Χάρτβιχ Φίσερ περί “νόμιμου ιδιοκτήτη” των Γλυπτών αποτελούν
υπολείμματα της αποικιοκρατίας και αγνοούν τη διεθνή συζήτηση
και τις Διακηρύξεις της Unesco» είχε πει.

“OMHROS” Hellenic Canadian Assotiation of Attica & Aegean Islands of BC
Annual General meeting

Board of Directors for the year
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΈΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
2019-20
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ»
President
Demetre Spiliotopoulos
Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 ο σύλλογος Άττικής και νήσων του Αιγαίου «ΟΜΗΡΟΣ» στην ετήσια εκδήλωση για τα μέλη του
συλλόγου είχε μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να τηρεί το έθιμο της κοπής της καθιερωνένης Πρωτοχρονιάτικης πίτας του. Επίσης
Vice President
ψηφίστικη και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μέσα σε μια ατμόσφαιρα εορταστική και γεμάτη κέφι.
Irene Pomonis
Secretary
Eleni Karpou-Spiliotopoulos
2nd Secretary
Georgia Andritsopoulou
Treasurer
Despina Vriniotis
2nd Treasurer
Konstantinos Kolokatsis
Custodian
Maria Tsagaris
2nd Custodian
George Karkoglou
Board Members
Angela Karpodinis
Catherine Dounis
Irene Karkoglou
Irene Scaramangas
Voula Schismenos
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩ

Από την εκδήλωση
του Σαββάτου
23 Φεβρουαρίου 2019
στην Ανατολική Κοινότητα

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Στιγμιότυπα από
την εκδήλωση
του Σαββάτου 2 Μαρτίου
2019 στο Σούρεη
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΣΤΡΑ
Συγγραφέας: Φωτεινή Βασιλείου
Εικονογράφηση: Ρένια Μεταλληνού
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Η Αλίκη συνέχεια ζηλεύει. Κι όταν ζηλεύει
θυμώνει ή βάζει τα κλάματα. Οι γονείς της
δεν της χαλάνε χατίρι, όμως εκείνη δεν είναι
ποτέ χαρούμενη. Ο παππούς της μια μέρα της
χαρίζει ένα κουτί με μια άδεια κουβαρίστρα
για να βάλει τη χαρά όταν τη βρει.
Μια ιστορία που μιλά για την ευτυχία που
μπορεί να βρει κανείς στα απλά πράγματα
αλλά και για την ικανοποίηση που νιώθει όταν
προσφέρει σε κάποιον κάτι, έστω και μικρό,
μέσα από την καρδιά του.
Το κείμενο δένει αρμονικά με τις εικόνες και το αποτέλεσμα είναι
ένα βιβλίο τρυφερό και υπαινικτικό. Γιατί κρύβεται η χαρά κάποιες
φορές; Διαβάζοντας την ιστορία καταλαβαίνουμε πως εμείς είμαστε
που καμιά φορά κρυβόμαστε από τη χαρά. Εκείνη βρίσκεται παντού.
ΌΛΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ
Συγγραφέας: Κική Δημητριάδου
Εικονογράφηση: Έφη Κοκκινάκη
Εκδόσεις: ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν δύο
φιλενάδες. Μια μέρα μάλωσαν κι έτσι
μαλωμένες χωρίσανε. Τα χρόνια κύλησαν
σαν νεράκι. Στον ίδιο τόπο ζει τώρα μια
γητεύτρα πυγολαμπίδων που έχει ένα αγόρι
με βελούδινη καρδιά και μια ράφτρα που
παιδεύεται να φτιάξει το πιο όμορφο φόρεμα
για την κόρη του βασιλιά.
Ένα παραμύθι που μας δείχνει πως στη ζωή
όλα έρχονται στην ώρα τους. Συγγραφέας
και εικονογράφος υφαίνουν παρέα μια ιστορία που μιλά για τη φιλία
και την αγάπη. Με μαστοριά δημιουργούν ένα κόσμο παραμυθένιο
με βασιλοπούλες, υφάσματα σαν ουράνιο τόξο, φορέματα που
λάμπουν τη νύχτα. Φτάνοντας στην τελευταία σελίδα καταλαβαίνεις
πως δεν έφτασες στο τέλος αλλά πως ανακάλυψες την αρχή μιας
ακόμα ιστορίας. Γιατί έτσι γίνεται με τα παραμύθια. Τα καλά
παραμύθια!

ΠΟΙΗΜΑ
ΤΗΝ ΩΡΑ
Την ώρα που κοιμούνται οι
αμαρτωλοί
οι άγιοι της καρδιάς μας τραγουδάνε
και συ ξεχάστηκες σε κάποιο καφενέ
την ώρα που οι ανάσες μας
σκορπάνε.
Κλέβεις τους άσσους .
Λαθεύεις ζάρια.
Με παρανόμους κουβεντιάζεις
στα σκοτάδια.
Καπνίζεις , πίνεις.
Λίγα τα φράγκα.
Μετά τους βρίζεις,
μα παίζεις σκάρτα.
Την ώρα που σωπαίνουν οι σκιές
οι αμόλυντοι χορεύουν με φανάρια
κ συ ακόμα τριγυρνάς χωρίς σκοπό
μες τα παράνομα κ υπόγεια λιμάνια.
Ξυπνάς , κοιμάσαι.
Δε σε λυπάσαι.
Τα χρόνια φεύγουνε .
Μ ακούς;
Παναθεμά σε.
Μη με δουλεύεις.
Μην κοροιδεύεις.
Την ώρα τούτη
που μιλώ μην μ’ αποφεύγεις.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

ΠΟΙΗΜΑ KASTELORIZO
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
Με το γαλάζιο μου σκαρί, πλώρη
βάζω για σένα,
Νησί που ανεμοδέρνουνε βοριάδες
και λεβάντες.
Λίγο ψωμάκι, λάδι και κρασί,
Κι αμέτρητη αγάπη μαζί μου φέρνω.
Πρώτο τον ήλιο του Αιγαίου
χαιρετάς
Με της καμπάνας τον γλυκό τον
ήχο.
Σέρνει χορό η πούλια στα νερά σου
Και στέλνει με τα κύμματα
μηνύματα βαθειά:
Της ίδιας θάλασσας είμαστ’ όλοι
παιδιά,
Μοίρα κοινή μας δένει από αιώνες,
Να ζήσουμε μπορούμ΄αδελφωμένοι
Ειρήνη, Αγάπη, Έρωτας είναι το
Καλό.
Στου Άη Γιώργη τα νερά,
Δίνεται η Αγάπη μου,
Και τα μακριά της τα μαλλιά,
στεγνώνει στα βραχάκια.
Που με μαγεία σμίλευσε του
Πελάγου η ανάσα.
Να πάμε προς την Μπλε Σπηλιά
Πόθησε η καρδιά μου,
Το άρωμα απ΄τα στήθη της να
νιώσω, να μεθύσω,
Και στου Αιγαίου τον ρυθμό τον
Έρωτα να ζήσω.
Αθήνα, 02.02.2019
Βασίλης Σεβδαλής

Η παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» ανακοινώνει
την υποψηφιότητα του Χρήστου Φώτου
Ρόδος 2/3/2019
Με χαρά ανακοινώνουμε σήμερα την υποψηφιότητα του
γιατρού Γιώργου Πιπή με την παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»,
ενός πιστού υπηρέτη
της επιστήμης και του ανθρώπου που κοσμεί την τοπική κοινωνία.
Καλωσορίζουμε το Γιώργο Πιπή στο ψηφοδέλτιο της παράταξής
μας και του ευχόμαστε καλή δύναμη.
Βιογραφικό
Ο Γιώργος Πιπής
του Εμμανουήλ είναι
γιατρός Γενικής
Ιατρικής
του Πανεπιστημίου
της Γένοβας.
Γεννήθηκε στο χωριό
Μάσαρη της Ρόδου
το 1954. Από το 1993
έως σήμερα διατηρεί
ιδιωτικό ιατρείο στην
πόλη της Ρόδου.
Παράλληλα με τις υποχρεώσεις του σαν γιατρός, θέλοντας να
συνεισφέρει στoν αθλητισμό, προσέφερε τις υπηρεσίες του
αφιλοκερδώς όπως στο αναπτυξιακό μπάσκετ, σε πολλές
αθλητικές ομάδες όπως στον Αστέρα Μασάρων και στις
Ακαδημίες Μπάσκετ του Κολοσσού, στα island games και σε
πολλές άλλες αθλητικές δραστηριότητες.
Ανήκει στο δίκτυο «Μελέτη Ιατρικής Ενημέρωσης», και στο Δίκτυο
Παρατηρητών Νοσηρότητας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του
ΚΕΕΛΠΝΟ. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.
Για τη συμμετοχή του στη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» ο κ. Πιπής δηλώνει τα
εξής:.
«Η αγάπη και η αγωνία μου για τούτο εδώ τον τόπο με ώθησε να
ασχοληθώ για πρώτη φορά με την τοπική αυτοδιοίκηση,
διατελώντας δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αρχαγγέλου την
περίοδο 2007-2010.

Al Jazeera: Τσίπρας και
Ζάεφ αξίζουν το Νόμπελ
Ειρήνης

Στην πορεία μου έως σήμερα, δεν υπήρξα ποτέ ιδιοτελής και
αναξιοπρεπής και αυτό είναι κανόνας στη ζωή μου για τα επόμενα
χρόνια.

Πέμπτη 21/02/2019

Θεωρώ τιμή μου που επιλέχθηκα να στηρίξω τον Δημήτρη
Κρητικό, επειδή πιστεύω πως λειτουργεί με γνώμονα την
ακεραιότητα και την ευθύτητα, επιδιώκοντας να οδηγήσει τη Ρόδο
σε μια πορεία ανάπτυξης και δημιουργίας.
Αυτό που μας ενώνει και αφορά άμεσα τη ζωή μας, δεν είναι μόνο
το παρόν αλλά κυρίως το μέλλον που οφείλουμε να
εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας».

Το ζήτημα του ονόματος της
Βόρειας Μακεδονίας δεν θα
λυνόταν αν δεν αναδεικνυόταν η
ουσία της διαφοράς από την ηγεσία
των δύο εμπλεκομένων στη διαμάχη
χωρών, γράφει το αραβικό δίκτυο
Al Jazeera στην ηλεκτρονική του
έκδοση
Το ζήτημα του ονόματος της
Βόρειας Μακεδονίας δεν θα
λυνόταν αν δεν αναδεικνυόταν η
ουσία της διαφοράς από την ηγεσία
των δύο εμπλεκομένων στη διαμάχη
χωρών, γράφει το αραβικό δίκτυο
Al Jazeera στην ηλεκτρονική του
έκδοση. «Το γεγονός ότι τα δύο
βαλκανικά κράτη αντιμετώπισαν
τελικά τη «δυσάρεστη» αλήθεια
συνιστά τεκμήριο διορατικότητας
και γενναιότητας. Και πρόκειται για
λύση που δεν υπαγορεύτηκε από
την ΕΕ, τις ΗΠΑ ή τον ΟΗΕ. Αλλά
για λύση που προτίμησαν οι δυο
βαλκανικές χώρες και που σέβεται
τους πολιτικούς τους πολιτισμούς,
την κοινή τους ιστορία και τους
εθνικούς τους προβληματισμούς.
Θα αποτελέσει «προηγούμενο» που
θα μας οδηγήσει προς μια νέα μη
αταβιστική κουλτούρα, μακριά από
εθνικισμούς και εμμονές σε μεγάλα
ιστορικά αφηγήματα. Οι Τσίπρας
και Ζάεφ αξίζουν το Νόμπελ
Ειρήνης. Έπραξαν με όραμα και
υπευθυνότητα» σημειώνει το
αραβικό δίκτυο.
Η απροθυμία της Δύσης να δει κατά
πρόσωπο την αλήθεια για το θέμα
του ονόματος της «Μακεδονίας»
ανέβαλε για σχεδόν τρεις δεκαετίες
τη λύση, γράφει το Al Jazeera
στην ηλεκτρονική του έκδοση και
προσθέτει:
«Το ζήτημα θεωρούνταν
αποτέλεσμα της αδιαλλαξίας δύο
τυπικά εθνικιστικών βαλκανικών
κρατών. Ωστόσο η αλήθεια είναι
ότι παρέμεινε ανεπίλυτο γιατί
οι απεσταλμένοι της δύσης που
υποτίθεται θα μεσολαβούσαν
απλά δεν ήθελαν να παραδεχτούν
ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα
–για τον ΟΗΕ και τον ειδικό του
απεσταλμένο, Μάθιου Νίμιτς.
Διαφωνίες για θέματα «ταυτότητας»
ήταν δυσάρεστες στην Ευρώπη του
21ου αιώνα».
Πηγή:kontranews.gr

Δεν ζήτησα τίποτα από κανέναν και δεν ωφελήθηκα από κανέναν
καθώς έμαθα να ζω με αξίες και να παλεύω για ό,τι επιθυμώ να
κατακτήσω.

ΕΠΙΣΗΣ Με χαρά ανακοινώνουμε σήμερα και την υποψηφιότητα
του αυτοκινητιστή Χρήστου Φώτου με την παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»,
ενός ακούραστου και εξαίρετου επαγγελματία, που ονειρεύεται να δει
τον τόπο του να ανεβαίνει ψηλά, όπως όλοι μας.
Η οικογένειά μας μεγαλώνει! Καλωσορίζουμε και το Χρήστο Φώτο στο
ψηφοδέλτιο της παράταξής μας και του ευχόμαστε καλή δύναμη.
Βιογραφικό
Ο Χρήστος
Φώτος του
Χρυσοστόμου,
αποφοίτησε
από το Τ.Ε.Σ.(
ειδικότητα
μηχανικού
αυτοκινήτου
), είναι οδηγός
ταξί ( Ε.Δ.Χ.)
και μέλος της
διοίκησης του
μεταφορικού
συνεταιρισμού
Ρόδου, Ταξί
Ρόδου.
Γεννήθηκε στην πόλη της Ρόδου το 1982. Από το 2003 έως και σήμερα
ασκεί το επάγγελμα του αυτοκινητιστή (Ε.Δ.Χ.). Ο Χρήστος Φώτος είναι
πατέρας τριών παιδιών.
Για τη συμμετοχή του στη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» δηλώνει τα εξής: «Λόγω της
επαγγελματικής μου δραστηριότητας βλέπω καθημερινά τα καλά αλλά και
τα κακώς κείμενα σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού μας. Η αγάπη και
το πάθος μου για τον τόπο, με ώθησαν στο να πάρω αυτή την απόφαση και
να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Είμαι λάτρης της ομαδικής δουλειάς και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε την
υποχρέωση να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον τόπο μας πρωτοπόρο και
να φτιάξουμε μία πόλη όπως την ονειρευόμαστε για μας και τα παιδιά μας.
Στη ζωή μου έχω μάθει να προσπαθώ με πείσμα καθημερινά για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θεωρώ τιμή μου, την πρόσκληση του Δ.
Κρητικού να συμμετέχω στην προσπάθεια της «Ρόδος Αξιών» γιατί πιστεύω
ότι είναι ένας άνθρωπος απλός, δίκαιος, με αξίες και με μεγάλη αγάπη για
τον τόπο»
Για την παράταξη «Ρόδος Αξιών»
Δημήτρης Γ. Κρητικός
Ιατρός Πνευμονολόγος
Υποψ. Δήμαρχος Ροδίων

Τι κι αν είναι 93 χρόνων:

Ο Γιώργος Ζερμπίνος, ακούραστος οργώνει ακόμα
με τα μακρυνά ταξίδια Βανκουβερ-Αθήνα
Τα 93 του χρόνια γιόρτασε την Κυριακή 3
Μαρτίου 2019 στο εστιατόριο «TROCANDERΟ» με τα παδιά του, τον αδελφό του,
τις αδελφές του, τα εγγόνια και τους φίλους
του. Ήταν μια πολύ ζεστή οικογενειακή
συνεστίαση, όπου το παρών έδωσε ο
αδελφός του Ντζέρης με την οικογένειά
του, οι αδελφές του Βούλα και Γεωργία,
τα παιδιά του Πήτερ, Βασίλης, Τάσος,
Γιώργος, τα εννέα (9) εγγόνια του, ο
ανηψιός του Παναγιώτης Ζερμπίνος από το
Κάλγκαρη όπου είναι Σερίφης και πολλοί
φίλοι περίπου 80 άτομα.
Μια από τις πιο γνωστές και αγαπητές
φυσιογνωμίες της ιστορικής ελληνικής
παροικίας του Βανκούβερ είναι ο κ.
Γιώργος Ζερμπίνος. Αν και έχουν περάσει
χρόνια από την εποχή που ήταν ένα
Τα 93 χρόνια της ζωής του συμπλήρωσε
δραστήριο άτομο στην Ελληνική Παροικία,
ο Γιώργος Ζερμπίνος
με τις ιδέες και πρωτοβουλίες του είτε ως
σύμβουλος, είτε ως απλό μέλος της Κοινότητας αντιδρούσε σε πολλά στραβά στην κοινότητα και δεν
δίσταζε όταν έβλεπε ότι κάτι δεν ήταν καλό για την κοινότητα. να τα βάζει με τους Προέδρους, τους
ιερείς, ακόμα και με τον Δεσπότη.
Με τον Γιώργο, ανταμώσαμε την Τσικνοπέμπτη στο Σούρεη και με παρακάλεσε να παρευρεθώ στον
εορτασμό των γεννεθλίων του για να μιλήσουμε. Επειδή όμως ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος για να
μιλήσουμε ιδιαίτερα, σχετικά με τα παροικιακά που βλέπει με λύπη του ότι οι αγώνες του και τα όνειρα
πολλών μας δεν ήταν αυτά που βλέπουμε σήμερα για τον Ελληνισμό. Ίσως τότε να είχαμε ανεβάσει
ψηλά τον πήχη, του υποσχέθηκα του χρόνου αν είμαστε καλά να καθήσουμε να θυμηθούμε τα πάλια που
πολλοί δεν τα γνωρίζουν.
Κώστας Καρατσίκης

Photos by “Bcnewsvideos”
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Ένεκα Αγίου Βαλεντίνου: Οι τροφές που
ανεβάζουν την ερωτική διάθεση
Α

νέκαθεν, η απόλαυση του φαγητού συσχετιζόταν με αυτήν του έρωτα. Η διατροφή διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία των αναπαραγωγικών οργάνων, ενώ μπορεί να αυξήσει και
τα επίπεδα της σεξουαλικής διάθεσης.
Πρωταρχικό ρόλο στην ερωτική διάθεση διαδραματίζει ο εγκέφαλος. Οι ουσίες (νευροδιαβιβαστές) που
μεταφέρουν μηνύματα από και προς τον εγκέφαλο, καθορίζουν την γενικότερη διάθεσή μας, άρα και την
ερωτική μας επιθυμία.
Αποτελούνται κυρίως από αμινοξέα, οπότε οι πρωτεϊνούχες τροφές (κρέας, ψάρι, αυγό) παρέχουν τα
απαραίτητα δομικά συστατικά για την παραγωγή τους.
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β ενισχύουν την δράση των νευροδιαβιβαστών και σε συνδυασμό
με την βιταμίνη C (ακτινίδια, πορτοκάλια, φράουλες), το μαγνήσιο (ξηροί καρποί, σοκολάτα- κακάο,
δημητριακά ολικής αλέσεως) και το σελήνιο (μαγιά, σπόροι ολικής αλέσεως), αποτελούν απαραίτητα
συστατικά για μια υγιή σεξουαλική ζωή.
Η ιστορία μας δίδαξε πως, από την αρχαιότητα ακόμη, οι πρόγονοι μας χρησιμοποιούσαν διάφορες
τροφές ως αφροδισιακές, προκειμένου να αυξήσουν την ερωτική τους διάθεση.
Σήμερα λοιπόν, έχουμε ανάγει και εξελίξει την διατροφική μας παράδοση υιοθετώντας ακόμη
περισσότερα στοιχεία και τρόφιμα όπως:
1. Σοκολάτα: Το πιο δημοφιλές αφροδισιακό σε όλο τον κόσμο. Οι ψυχοδιεγερτικές ιδιότητες που
αποδίδονται στην σοκολάτα οφείλονται στην περιεκτικότητά της σε φαινυλαιθυλαμίνη. Μετά την
κατανάλωσή της εκκρίνονται στον οργανισμό ενδορφίνες, ουσίες που έχουν άμεση σχέση με την καλή
διάθεση και την ευχαρίστηση. Επιπλέον εκκρίνεται σεροτονίνη, ουσία με αντικαταθλιπτική δράση. Η
αφροδισιακή δράση της σοκολάτας πολλαπλασιάζεται όταν συνδυάζεται με ξηρούς καρπούς όπως τα
αμύγδαλα.

Housing market conditions continue
to favour home buyers
The Metro Vancouver housing market saw increased supply from
home sellers and below average demand from home buyers in February.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that
residential home sales in the region totalled 1,484 in February 2019,
a 32.8 per cent decrease from the 2,207 sales recorded in February
2018, and a 34.5 per cent increase from the 1,103 homes sold in
January 2019.
Last month’s sales were 42.5 per cent below the 10-year February
sales average.
For much of the past four years, we’ve been in a sellers’ market.
Conditions have shifted over the last 12 months to favour buyers,
particularly in the detached home market. This means that home buyers face less competition today, have more selection to choose from
and more time to make their decisions.
There were 3,892 detached, attached and apartment properties newly
listed for sale on the Multiple Listing Service® (MLS®) in Metro
Vancouver in February 2019. This represents a 7.8 per cent decrease
compared to the 4,223 homes listed in February 2018 and a 19.7 per
cent decrease compared to the 4,848 homes listed in January 2019.
The total number of homes currently listed for sale on the MLS®
system in Metro Vancouver is 11,590, a 48.2 per cent increase compared to February 2018 (7,822) and a 7.2 per cent increase compared
to January 2019 (10,808).

2. Οστρακοειδή: Μύδια, στρείδια, χτένια, κυδώνια θεωρούνται ισχυρά αφροδισιακά. Πλούσια σε
αμινοξέα και ψευδάργυρο. Ο ψευδάργυρος ενισχύει στον οργανισμό την παραγωγή τεστοστερόνης που
είναι απαραίτητη για τη σεξουαλική διέγερση.

For all property types, the sales-to-active listings ratio for February
2019 is 12.8 per cent.

3. Μέλι: Από την αρχαιότητα ακόμη, είχε τη φήμη του αφροδισιακού. Τρόφιμο πλούσιο σε βιταμίνες,
συμβάλλει στην καλή κυκλοφορία του αίματος και δίνει ενέργεια στο σώμα. Η έντονη γλυκιά γεύση του
και η ιδιαίτερη μυρωδιά του έχει θετική επίδραση στον εγκέφαλο.

Generally, analysts say that downward pressure on home prices
occurs when the ratio dips below the 12 per cent mark for a sustained
period, while home prices often experience upward pressure when it
surpasses 20 per cent over several months.

4. Κρασί: Εξαιρετική πηγή φλαβονοειδών, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες βελτιώνουν
την κυκλοφορία του αίματος. Το αλκοόλ σε μικρές ποσότητες ανεβάζει τη διάθεση και προκαλεί άρση
των αναστολών, αφού χαλαρώνει το νευρικό σύστημα. Προσοχή όμως στην ποσότητα αφού η αυξημένη
κατανάλωσή του έχει συσχετιστεί με προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας.
5. Ξηροί καρποί: Αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια αποτελούν μια καλή επιλογή για τόνωση της
λίμπιντο, καθώς είναι πλούσιοι σε βιταμίνη Ε, η οποία προστατεύει τα κύτταρα του αίματος, ενώ έχει
άμεση επίπτωση στη γονιμότητα και τη σεξουαλική λειτουργία. Γνωστή και ως «αναπαραγωγική
βιταμίνη» συστήνεται για τη θεραπεία της υπογονιμότητας. (βρίσκεται : ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο,
αβοκάντο, ξηροί καρποί).
6. Καυτερές πιπεριές: Η καψαϊκίνη που περιέχεται στις καυτερές πιπεριές θεωρείται τονωτικό της
σεξουαλικότητας, καθώς προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων και οδηγεί σε υπεραιμία.
Πηγή: onmed.gr

Homes priced well for today’s market are attracting interest, however, buyers are choosing to take a wait-and-see approach for the time
being. REALTORS® continue to experience more traffic at open
houses. We’ll see if this trend leads to increased sales activity during
the spring market.
The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all
residential properties in Metro Vancouver is currently $1,016,600.
This represents a 6.1 per cent decrease over February 2018, a 6.2 per
cent decrease over the past six months, and a 0.3 per cent decrease
compared to January 2019.
Sales of detached homes in February 2019 reached 448, a 27.9 per
decrease cent from the 621 detached sales recorded in February
2018. The benchmark price for detached properties is $1,443,100.
This represents a 9.7 per cent decrease from February 2018, a 7.6 per
cent decrease over the past six months, and a 0.7 per cent decrease
compared to January 2019.
Sales of apartment homes reached 759 in February 2019, a 35.9
per cent decrease compared to the 1,185 sales in February 2018.
The benchmark price of an apartment property is $660,300. This
represents a four per cent decrease from February 2018, a 5.1 per
cent decrease over the past six months, and a 0.3 per cent increase
compared to January 2019.
Attached home sales in February 2019 totalled 277, a 30.9 per cent
decrease compared to the 401 sales in February 2018. The benchmark price of an attached unit is $789,300. This represents a 3.3 per
cent decrease from February 2018, a 6.7 per cent decrease over the
past six months, and a 1.4 per cent decrease compared to January
2019.

ΠΕΝΘΗ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ RAY (ΟΡΕΣΤΗΣ)
1930-2019

Πέθανε στον ύπνο του ο RAY
MAΡΙΝΑΚΗΣ. Ήρθε από την
Κεφαλονιά στον Καναδά το 1950.
Ήταν ένα επιτυχημένος εστιάτορας
και συγκεκριμένα ήταν γνωστός
με το ονομαστό εστιατόριο
CANYON Βόρειο Βανκούβερ για πάνω από είκοσι χρόνια. Ήταν
ενεργό μέλος στην ελληνική

κοινότητα του Βανκούβερ και
υποστηρικτής στις οργανώσεις
και συλλόγους.
Memorial Service έγινε στις 18
Φεβρουαρίου 2019.στις 11 π.μ.
στο 20786 Fraser Hwy, Langley
B.C.
Στην δεύτερη σύζυγό του
Ειρήνη, στα παιδιά του Σούζαν,
Dennis στην υιοθετημένη κόρη
του Ηβόν και στο αδελφό του
Άγγελο, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Παπαδέας,
Ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Ατλάντα, θα ακούει εξομολογήσεις στον Ιερό μας Ναό
την Πέμπτη, 21 Μαρτίου όλη την ημέρα. Παρακαλούμε να καλέσετε το
γραφείο μας για να δηλώσετε ώρα.
Ο π. Τιμολέων θα ακούει εξομολογήσεις Τετάρτη, 13 και 27 Μαρτίου (4:30—
6 μ.μ.). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον πάτερ για άλλη ημέρα.
***************************
The Very Rev. Christodoulos Papadeas, Preacher of the Greek Orthodox
Metropolis of Atlanta, will hear confessions at our Church on Thursday,
March 21st all day. Please call the oﬃce to sign up.
Fr. Tim will hear Confessions on Wednesdays, March 13th and 27th, or by
appointment on another date.

4541 Boundary Rd., Vancouver, BC V5R 2N5
Phone: 604-438-6432
Fax: 604-438-6400
www.GOEastVan.ca
oﬃce@goeastvan.ca

The Lenten
Spring is 40
small

“APOLLON” Summer CAMP IN RHODES
Dear PSA “Apollon” members and friends:
As you can see from the message received earlier today from Lazaros
Kasekas, “Apollon” Chapter in Rodos president, the City Council of our beloved island decided this morning to convey for unspecified years Kolymbia
Summer Camp to PSA “Apollon”.
This decision taken unanimously earlier today, is of great importance for
the Rhodians abroad, for our children and grand children for generations to
come.
All of us and especially our children are grateful to the major and city council members.
Now we need to prepare and submit to Rodos Zoning and Building Officials
for approval architectural plans with a budget. It is expected to make these
preparations after our Rhodes Pre Convention in Rhodes and after our annual Convention in Baltimore this October.
On Sunday, March 10, “Apollon” leadership with past and present officers
will meet in Baltimore.
All of us going will attend the meeting of Rhodian Society “Diagoras”.
At Baltimore meeting will discuss Dorieas statute, our annual 2019 Pre
Convention in Rhodes of July 26-29, the annual Convention in Baltimore
October 4-6.
Jointly with our brothers and sisters in Baltimore will have the first discussions for our new big project: “Apollon” summer camp in Rhodes open to
all Roditakia around the world.

The day of Friday, February 22, 2019 is historic because is opening new
horizons to all Rhodians. This historic day signifies a new beginning because
Rhodians from USA, Canada, Australia, Europe and any other country start
working united to offer a great service to our children, to Rhodes, to Greece
and to countries we live.
This day is historic to Rhodians abroad, because, from the time we have
immigrated out of Rodos during the last 100 years, for first time, all of us
together, will work for a common project, for a holy goal, for our paidakia
and eggonakia.

Great Lent,
dealing with
repentance
and confession,
almsgiving,
Lenten services
and feasts, etc.
Find it at our
Church
bookstore or
online!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ— ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Σάββατο

2 Α’ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ — Αγ. Νικολάου Πλανά
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Τρισάγια

Κυριακή

PROGRAM OF DIVINE SERVICES & EVENTS — MARCH 2019
Saturday

2 1st SATURDAY OF THE SOULS, St. Nicholas Planas

M: 8:30-9:30 am
L: 9:30-11:15 am

3 ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, Αγ. Ευτροπίου και Βασιλίσκου Ο: 8:30—9:50 π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
Λ: 9:50—11:45 π.μ.

Sunday

3 MEATFARE (JUDGMENT) SUNDAY, St. Vasiliskos

Μ: 8:30-9:50 am
L: 9:50-11:45 am

Σάββατο

9 Β’ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Αγ. 40 Μάρτυρες
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Τρισάγια

Ο: 8:30—9:30 π.μ.
Λ: 9:30 - 11:15 π.μ.

Saturday

9 2nd SATURDAY OF THE SOULS, 40 Martyrs of Sebaste M: 8:30-9:30 am
L: 9:30-11:15 am

Κυριακή

10 ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Αγ. Κοδράτου Κορίνθου
Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Κατηχητικό.
Ετήσιο Μνημόσυνο: Κατερίνα Τερζοπούλου

Ο: 8:30—9:50 π.μ.
Λ: 9:50—11:45 π.μ.

Sunday

10 CHEESEFARE (FORGIVENESS) SUNDAY, St. Kodratos

Το Εσπέρας

19

Ο: 8:30-9:30 π.μ.
Λ: 9:30 - 11:15 π.μ.

Εσπερινός της Συγχωρήσεως

7—8:30 μ.μ.

1-Year Memorial: Katerina Terzopoulos
In the Evening

M: 8:30-9:50 am
L: 9:50-11:45 am
7—8:30 pm

Τετάρτη

13 Θ’ Ώρα και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

6:30—8 μ.μ.

Wednesday

13

6:30—8 pm

Παρασκευή

15 Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

7:30—8:45 μ.μ.

Friday

15

7:30—8:45 μ.μ.

Σάββατο

16 Γ’ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Θαύμα Αγ. Θεοδώρου
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Τρισάγια

Ο: 8:30-9:30 π.μ.
Λ: 9:30 - 11:15 π.μ.

Saturday

16 3RD SAT. OF THE SOULS, Miracle of St. Theodore

M: 8:30-9:30 am
L: 9:30-11:15 am

Κυριακή

17 Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ—ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Αγ. Αλεξίου Ο: 8:30—9:50 π.μ.
Όρθρος, Θεία Λειτουργία, Λιτανεία Ι. Εικόνων. Λ: 9:50 - 11:45 π.μ.

Sunday

17 1st SUNDAY OF LENT— OF ORTHODOXY, St. Alexios

M: 8:30-9:50 am
L: 9:50-11:45 am

Τετάρτη

20 Θ’ Ώρα και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

6:30—8 μ.μ.

Wednesday

20

6:30—8 pm

Πέμπτη

21 Εξομολογήσεις και Μέγα Απόδειπνο

ΜΑ: 6:30—8 μ.μ.

Thursday

21 Confessions and Great Compline

GC: 6:30—8 pm

Παρασκευή

22 Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

7—8:15 μ.μ.

Friday

22

7—8:15 pm

Κυριακή

24 Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ—ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Δοξολογία

Ο: 8:30—9:50 π.μ.
Λ: 9:50—11:45 π.μ.

Sunday

24 2ND SUNDAY OF LENT— ST. GREGORY PALAMAS

M: 8:30-9:50 am
L: 9:50-11:45 am

Δευτέρα

25 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Δοξολογία.

Ο: 8:45 - 9:30 π.μ.
Λ: 9:30 - 11:00 π.μ.

Monday

25 THE ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS

M: 8:45 - 9:30am
L: 9:30—11 am

Τετάρτη

27 Θ’ Ώρα και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

6:30—8 μ.μ.

Wednesday

27

6:30—8 pm

Παρασκευή

29 Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

7—8:15 μ.μ.

Friday

29

7—8:15 pm

Κυριακή

31 Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ—ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ Ο: 8:30—9:50 π.μ.
Όρθρος, Θεία Λειτουργία, Λιτάνευση Σταυρού Λ: 9:50—11:45 π.μ.

Sunday

31 3RD SUN. OF LENT— CROSS-ADORING SUNDAY

M: 8:30-9:50 am
L: 9:50-11:45 am

+ 3ετές Μνημόσυνο: Παρασκευή Κρυσταλλογιάννη

+ 3-Year Memorial: Paraskevi Krystalogianni

We are accepting the good news from Rodos with humility, love, commitment, obligation and determination that “Apollon” summer camp will be
constructed and operated with world class standards.
Our children are asking for this kind of summer camp in Rodos and all of us
together need to answer their call.
Με τις θερμότερες ευχές, με την παράκκληση Ο Μεγαλοδύναμος Θεός
να μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικότητα το καλό και αναγκαίο
αυτό έργο εκφράζουμε τα ευχαριστώ μας σε όλο τον λαό και ηγέτες του
πολυαγαπημένου όμορφου νησιού μας.
Το ΔΣ “Απόλλων”,
Ηλίας Τομάζος, Μιχαήλ Αιβάσης, Χριστίνα Καπόλης, Βικτώρια Σκούμης
Message from Lazaros Kasekas, 2/22/2019
Αγαπητέ Ηλία, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες,
Μόλις πριν από λίγα λεπτά, επιστρέψαμε από τη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου όπου και εγκρίθηκε το αίτημα μας για
παραχώρηση του χώρου των κατασκηνώσεων Κολυμπίων. Η απόφαση ήταν
πανηγυρικά ομόφωνη.
Μετά την θετική απόφαση θα πρέπει να δουλέψουμε για την προετοιμασία
και υποβολή των υπολοίπων δικαιολογητικών, όπως Αρχιτεκτονική και
Οικονομοτεχνική μελέτη.
Θα σας αποστείλουμε την απόφαση μόλις την παραλάβουμε.
Πατριωτικά,
Λάζαρος Κασέκας
Πρόεδρος του Δ. Σ.
ΠΑΝΡΟΔΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ»
Παράρτημα Ρόδου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΥΝΔΡΟΜΙΤΗΣ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται ΚΕΝΟΤΑΦΙΟ μονό στο FOREST LAWN MEMORIAL PARK
στο Ελληνικό μέρος και ο αριθμός του είναι το νούμερο 227.
Η τιμή είναι $12,000 δολλάρια
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν
στον αριθμό 604-340-7752

FOR SALE
For sale one single BURIAL PLOT at FOREST LAWN MEMORIAL
PARK (At the Greek Section)
the number of the plot is 227.
The price is $12,000 Dollars

Call 604-340-7752

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

Τσικνοπέμπτη 2019 στη «Ζεστή Γωνιά» του Σούρεη
Με σύμμαχο τον καλό καιρό αρκετός ήταν ο κόσμος που βγήκε το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης
στην Ελληνική Κοινότητα του Σούρεη όπου ο σύλλογος ηλικιωμένων έστησε την ψησταριά όπως
προστάζει το έθιμο, στην έναρξη της Αποκριάς.

ΓΝΩΜΗ - OPINION
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