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Πρ. Παυλόπουλος: Οι ευρωπαίοι
πολίτες με την ετυμηγορία τους
να υπερασπισθούν το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα
Κυριακή 28/04/2019 kontranews,gr

Τ

ο φως της Ανάστασης
να φωτίσει τον
ελληνικό λαό αλλά και
τους ευρωπαίους πολίτες,
ευχήθηκε
ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κατά
τη δήλωσή του μετά
την Ανάσταση, στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό
Υπαπαντής του Χριστού,
στην Καλαμάτα.
Για τους ευρωπαίους πολίτες ειδικότερα, ο κ. Παυλόπουλος επισημαίνει
την ανάγκη «ώστε με την ετυμηγορία τους να υπερασπισθούν το Ευρωπαϊκό
Οικοδόμημα έναντι των μορφωμάτων λαϊκισμού και ρατσισμού που
το επιβουλεύονται» Oλόκληρη η δήλωση έχει ως εξής: «Χριστός Ανέστη!
Εύχομαι το άφατο Θαύμα και το ανέσπερο Φως της Ανάστασης του Θεανθρώπου
να φωτίζει τον Λαό μας και το Έθνος μας στην πορεία μας για την εκπλήρωση
της Ιστορικής μας Αποστολής.
Ιδίως δε για την, υπό όρους αρραγούς ενότητας, υπεράσπιση της Πατρίδας,
των Εθνικών μας Θεμάτων και των Εθνικών μας Δικαίων, καθώς και για την
πρόοδο και ανάπτυξη του Τόπου, με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες
της Δικαιοσύνης, κατ’ εξοχήν δε της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
Εύχομαι, επίσης, το άφατο Θαύμα και το ανέσπερο Φως της Ανάστασης
του Θεανθρώπου να φωτίζει τους Πολίτες της Μεγάλης Ευρωπαϊκής μας
Οικογένειας, ώστε με την ετυμηγορία τους να υπερασπισθούν το Ευρωπαϊκό
Οικοδόμημα έναντι των μορφωμάτων λαϊκισμού και ρατσισμού που
το επιβουλεύονται, έχοντας πάντα κατά νου ότι αυτά επιβουλεύονται, κατ’ ουσίαν
και κατ’ αποτέλεσμα, τον Άνθρωπο, την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και
τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.
Χρόνια Πολλά!»
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Statement by the Prime Minister
on Easter
April 21, 2019
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin
Trudeau, today issued the following statement on Easter:
“Today, our family will join
millions of Christians in Canada
and around the world to celebrate the resurrection of Jesus
Christ.
“Easter is about joy, hope, and
coming together – whether
we’re helping kids hunt for Easter eggs, going to church with
our neighbours, or sitting down to a special meal with loved
ones. As we reflect on Jesus’s message of compassion, we ask
ourselves what more we can do to spread kindness and make
our world a better one.
“Today, though, we woke up to devastating news of attacks on
Christians at prayer in Sri Lanka. Our places of worship are
sacred. Freedom of religion is a right. In the wake of these attacks, we will come together, resolved to take care of each other
and make sure everyone can practice their faith in safety and
freedom.
“At home in Canada, Easter is also a chance to celebrate the
major contributions Christians make to our communities each
day. This spring, and throughout the year, let’s appreciate
everything that brings us together, and put into practice what it
means to love our neighbours as ourselves.
“On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating
a joyful and blessed Easter.”

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
για το Πάσχα: Ο Γολγοθάς για
την πατρίδα μας τελειώνει.
«Ελληνίδες και Έλληνες,
σε όλη τη χώρα αλλά και
σε ολόκληρο τον κόσμο
γιορτάζουμε την Ανάσταση
του Κυρίου και το Άγιο
Πάσχα. Παίρνουμε δύναμη
από την πίστη μας, από τη
νίκη της ζωής, του φωτός,
της ελπίδας», αναφέρει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στο
μήνυμά του για το Πάσχα.
«Η σκέψη μας σήμερα είναι
σε κάθε Ελληνίδα και σε
κάθε Έλληνα και ιδίως σε
όσους πέρασαν πιο δύσκολα
τα τελευταία χρόνια. Και το
μήνυμα προς όλους είναι ότι
ο Γολγοθάς για την πατρίδα
μας τελειώνει. Είμαστε
λίγο πριν το πέρασμα σε
μία νέα πιο αισιόδοξη εποχή. Με αλληλεγγύη, ομοψυχία
και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των Ελλήνων θα τα
καταφέρουμε», συνεχίζει ο πρόεδρος της ΝΔ. «Χρόνια
πολλά σε όλους με υγεία και κάθε καλό στις οικογένειές
σας. Εύχομαι το φως της Ανάστασης να δείξει τον δρόμο
για μια πιο φωτεινή, για μια καλύτερη Ελλάδα. Χριστός
Ανέστη!», προσθέτει:
Πηγή: www.lifo.gr
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Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει και πώς θα είναι
Newsroom , CNN Greece
Σάββατο, 06 Απριλίου 2019
Ψηφίστηκε από το
Ευρωκοινοβούλιο ο νέο
κανονισμός για την ενίσχυση
της ασφάλειας των δελτίων
ταυτότητας και των τίτλων
της διαμονής σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο νέος κανονισμός θα θεσπίζει
ελάχιστα κοινά πρότυπα
ασφαλείας που θα καθιστούν τα
νέα δελτία ασφαλή και αξιόπιστα
και έρχεται για να καλύψει τα
όποια κενά αφήνουν τα είδη
ταυτοτήτων που κυκλοφορούν
σήμερα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

«Στο μέλλον, όλα τα δελτία ταυτότητας και τα έγγραφα διαμονής που εκδίδονται στην ΕΕ θα
πρέπει να διαθέτουν τα ίδια ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας» δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την
ικανοποίησή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
«Αυτό θα μας βοηθήσει να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες
από τη χρήση πλαστών ταυτοτήτων και από τη διέλευση των συνόρων μας, ενώ παράλληλα θα
διασφαλίζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών μας, συμπεριλαμβανομένης της
κινητικότητάς τους», συμπλήρωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου, τα δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν
αυστηρά χαρακτηριστικά ασφάλειας σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να εκδίδουν
δελτία ταυτότητας σε χαρτί, συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς μπορούν εύκολα να
παραποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες για να εισέλθουν
στην ΕΕ.
Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των νέων δελτίων ταυτότητας θα ευθυγραμμιστούν με εκείνα
των διαβατηρίων, καθώς και τα δύο είδη ταξιδιωτικών εγγράφων θα περιέχουν πλέον ένα
εξαιρετικάασφαλές ανέπαφο τσιπ (contactless chip) με τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα
του κατόχου.
Τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να εκδίδουν τις νέες ταυτότητες σε δύο χρόνια. Τα δελτία ταυτότητας
που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή και δεν συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα θα πρέπει να
αντικατασταθούν εντός πέντε ή δέκα ετών, ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειάς τους.
Για ταυτότητες των οποίων οι κάτοχοι είναι ηλικίας άνω των 70 ετών θα προβλέπεται εξαίρεση.
Οι νέοι κανόνες δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να εκδίδουν δελτία ταυτότητας: θα εξακολουθεί να
είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν θα τα καταστήσουν προαιρετικά ή υποχρεωτικά ή αν δεν θα τα
εκδίδουν καθόλου. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν τα εθνικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ωστόσο, όλα τα νέα δελτία ταυτότητας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα ασφάλειας.
Η πρόταση για τον Κανονισμό αυτό πρέπει τώρα να εγκριθεί οριστικά από το Συμβούλιο.
Στις 17 Απριλίου 2018, η Επιτροπή πρότεινε, στο πλαίσιο των δράσεών της προς μια γνήσια και
αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας, να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των δελτίων
ταυτότητας των πολιτών της ΕΕ και των εγγράφων διαμονής των μελών της οικογένειας υπηκόων
τρίτων χωρών.
Καθώς περίπου 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι διαθέτουν σήμερα δελτία ταυτότητας μη μηχανικώς
αναγνώσιμα, χωρίς βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, στόχος της πρότασης είναι να περιοριστεί
η χρήση πλαστών και παραποιημένων εγγράφων που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από
τρομοκράτες και εγκληματίες για να εισέλθουν στην ΕΕ από τρίτες χώρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος των νέεων ταυτοτήτων θα είναι 7 ευρώ συν τα έξοδα
των φωτογραφιών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΝΕ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ!
Στις 20 Μαρτίου 2019 δυο μέλη

της Ελληνικής Κοινότητας
Βανκούβερ κατέθεσαν
μήνυση στο Δικαστήριο
της Βρετανικής Κολομβίας,
για την μη νόμιμη εκλογή
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ελληνικής Κοινότητας
του Βανκούβερ.

Μια προσπάθεια που
ξεκίνησε από την Παρασκευή
29 Μαρτίου 2019, από
πρώην Προέδρους
της Ελληνικής Κοινότητας
του Βανκούβερ, τον νύν
Πρόεδρο και έναν από τους
μηνυτές, έγινε μια πρόταση
στον νυν Πρόεδρο να την
φέρει στο Δ.Συμβούλιο και αν
γίνει δεκτή να σταματήσουν
και την μήνυση.
Η πρόταση που έγινε ήταν
με την συμφωνία όλων να
γίνουν μερικές αλλαγές στο
καταστατικό της κοινότητας
ώστε στο μέλλον να μην
έχουν τα ίδια προβλήματα.
Η «ΓΝΩΜΗ» θέλοντας να
επιβεβαιωθεί τα παραπάνω
ήρθε σε επαφή με τον νύν
Πρόεδρο, και μόλις του
είπαμε ότι θέλουμε και
την δική του γνώμη και
τι απόφαση πήρε το Δ.
Συμβούλιο πάνω στο θέμα
αυτό, μας ζήτησε να δει τι
χαρτιά έχουμε στα χέρια
μας και θα ήθελε και αυτός
αν δημοσιεύσουμε κάτι
να γραψει και αυτός την
γνώμην του. Του στείλαμε τις
αποδείξεις που είχαμε, αλλά
από κάποιο λάθος ηλεκρινικό
δεν τις έλαβε. Εμείς έχοντας
υπόψιν ότι τις έλαβε και
αυτός μην βλέποντας
τις αποδείξεις που του
υποσχεθήκαμε μας έστειλε
την ακόλουθη βιαστική
επιστολή.
Dear Editor:
As you are aware, two members of the Hellenic Community of Vancouver, Mr.
Angelo Tsakumis and Mr.
George Kallas, have sued the
Hellenic Community and its
membership. They have also
sued, individually, the seven
former members of the 2018
Board of Elections: Anastasia Mirras, Angelo Pappas,
Anthony J. Pappajohn, Eleni
Arvanitis, Eleni Dedigikas, Jessica Douzenis and
George Tsonis.
The petitioners are being
supported with sworn affidavits by Hellenic Community
members Paul Michael, Nick
Panos and Bill Tsakumis.
The Hellenic Community
of Vancouver has retained
counsel, Mr. Rod Sieg, a
partner of Harris & Co. Mr.
Sieg will defend us against
these false claims and has
written us that he will not be
charging the Hellenic Community of Vancouver one
dollar for his services.
You claim to be in possession of documents which
you refuse to provide us, but
demand that we comment
on. You claim that these
documents purport to reflect
an agreement between the
Hellenic Community of Vancouver and the petitioners.

You are advised that no such
agreement shall be contemplated or realized while the
lawsuit against us is being
advanced by Mr. Tsakumis
and Mr. Kallas.
In fact, we look forward to
setting a court date when
we can fully reply to the
frivolous accusations made
against us.
In the meantime, we remain
extremely disappointed with
the unfair, hostile and openly biased manner ‘Gnome’
newspaper continues to treat
this issue, as well as the obvious mischaracterizations you
have made in various, recent
editorials and columns about
the issues that preceded this
lawsuit.
If your goal is to inform
the community-at-large, we
strongly recommend you
revisit the bedrock principles
of journalistic integrity: balance, fairness and truth.
Sincerely,
Demetri N. Zambus
President,
Hellenic Community of
Vancouver
Από την πλευρά μας
αναγνωρίζοντας ότι δεν
έχει λάβει τις αποδείξεις
μας που του είχαμε στείλει,
ξαναστείλαμε τις αποδείξεις
τις οποίες φαίνεται να της
πήρε και μας έστειλε την
παρακάτω δεύτερη επιστολή
την οποίαν δημοσιεύουμε
ώστε οι αναγνώστες μας
να βγάλουν μόνοι τους το
συμπέρασμα, αφού διαβάζουν
και τις δικές μας πληροφορίες
που δημοσιεύουμε στη
συνέχεια.
Demetri N.Zambus
to GreekGnomi@gmail.com,
Demetri, HCVpres@gmail.
com
Mr. Karatsikis:
The two meetings I attended with the Past Presidents
were strictly confidential. As
an act of good faith, I gave
my word (as did everyone in
the room) that we would not
discuss any issues or release
documents to third parties.
Obviously, the individual
who leaked the (incomplete)
documents you have was
dishonest in this regard.
Nevertheless, I very firmly
stand by my earlier statements that you continue to
treat the Hellenic Community of Vancouver unfairly,
with hostility and are obviously interested in advancing
an agenda that is damaging
to our Community.
I will not be providing you
any further comment as
I have no faith that you
are able to report on these
matters with balance and
fairness.
Regretfully, that much is
obvious from your communication with me.

Sincerely,
Demetri N. Zambus
President,
Hellenic Community of
Vancouver
Εμείς ευχόμαστε να
πρυτανεύσει η λογική ώστε
να βρεθεί μια λύση και να
αποφευχθεί το δικαστήριο. Ο
Ελληνισμός του Βανκούβερ
έχει ένα καλό όνομα στην
Καναδική Κοινωνία και θα
είναι λυπερόν, αν
οι εγωϊσμοί, τα προσωπικά
και τα οικογενειακά πάθη
τα πληρώσει ολόκληρος ο
Ελληνισμός. Το Θείο και
Αναστάσιμο φως ας δώσει σε
όλους την φώτιση.
Αυτό που ζητήσαμε απο
τον νυν Πρόεδρο κ. Ζάμπο
να μας κάνει γνωστό τί
απόφαση πήρε το Διοικητικό
Συμβούλιο. Τώρα ποιός είναι
προκατειλημμένος φαίνεται
στις επιστολές του.
Εμείς κάνουμε το καθήκον
μας. Αν μερικοί ενοχλούνται
δεν φταίμε.
Η κατάσταση έχει ξεφύγει
και ο Πρόεδρος μην έχοντας
την δύναμη του Προέδρου
να χειρισθεί το ολο θέμα,
πήγε στη συνάντηση με τους
πρώην Προέδρους και αντί
να ομολογήσει ότι η πρόταση
που του έγινε δεν άρεσε για
να έρθουν σε συμβιβασμό και
το θέμα να λήξει,
Αλλά όπως γράφει στην
επιστολή του παραπάνω
η Ελληνική Κοιότητα
του Βανκούβερ έβαλε
δικηγόρο και μάλιστα χωρίς
χρήματα, να υπερασπισθεί
την κοινότητα πηγαίνοντας
δικαστικώς.
Πρώτον θα πρέπει να σκεφθεί
σαν Πρόεδρος ότι η Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ
βρίσκεται σε μια κρίση
οικονομική και όσο τα μέλη
ακούνε για δικαστήρια αντε
να μαζέψει δωρεές από τον
κόσμο διότι δεν είναι μόνο
τα μέλη της κοινότητας είναι
το τι θα λένε και οι άλλοι
Έλληνες που βοηθούν την
Κοινότητα.

ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ
ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ
Θα πρέπει να σκεφθεί σαν
Πρόεδρος ότι απέτυχε να βρει ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΕΓΙΝΕ.
ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΕ!!!
μια λύση που θα ικανοποιούσε και τις δυο πλευρές
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΡΑΒΑ
να αποφύγουν το δικαστήριο.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Εκεί δείχνει τις ικανότητές
του και την επηρροή του
σαν Πρόεδρος πρώτα και
μετά να έρθει να μας διδάξει
δημοσιογραφία.

Αλλά αντί για ικανότητες
διαπραγμάτευσης με έμπειρα
μέλη πρώην Προέδρων της
κοινότητος τους αγνόησε και
πήρε την εύκολη λύση να
διασύρει την κοινότητα στο
δικαστήριο μιας και βρήκε
δικηγόρο χωρίς πληρωμή.
Δεν ντρέπονται λιγάκι,
να αφήσουν τα πάθη τα
προσωπικά, διότι είναι φως
φανάρι αποδεδειγμένο σε
όλο τον ελληνισμό από
την στιγμή που δεν έγιναν
τα σχέδιο που είχε το
προηγούμενο Δ. Συμβούλιο
για την κοινότητα, άρχισαν
τα οικογενειακά και τα
προσωπικά, αυτά θα πρέπει
να δει ο Πρόεδρος.
Την εύκολη λύση, βάλαμε
δικηγόρο δεν θα μας πάρει
χρήματα και θα βρούμε το
δίκαιο όλοι το ευχόμαστε.
Κώστας Καρατσίκης
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ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. κ.
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Θεοτίμητoν καί εὐλαβέστατον
ποίμνιον,
τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως
Ἰταλίας καί Μελίτης!
Ζωή, ἀγάπη, ἐλπίδα καί ἑνότητα
εἶναι τά μηνύματα τῆς «Ἑορτῆς
τῶν Ἑορτῶν καί Πανηγύρεως τῶν
Πανηγύρεων».

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Χριστός Ανέστη! Ζήστε την Ανάστασή Του
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Είναι η απόδειξη της θεότητας του Χριστού. Μας
το λέει αυτό κατακάθαρα ο Απόστολος Παύλος. Η Ανάσταση του Χριστού είναι κοσμοσωτήριο
γεγονός. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί τα ξέρουμε αυτά. Γι’ αυτό είμαστε εδώ απόψε. Όλοι μαζί να
γιορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Να νιώσουμε τη θεία παρουσία Του. Να γεμίσει η ψυχή
μας και η καρδιά μας χαρά και αγαλλίαση.
Με πόση χαρά και δύναμη ψυχής ψάλαμε το Χριστός Ανέστη! Πώς αγκαλιάσαμε ο ένας τον άλλον
και πως φιληθήκαμε! Πώς έλαμπε και λάμπει η χαρά στα πρόσωπά μας! Χαρείτε, αγαπημένοι μου
χριστιανοί, την Ανάσταση του Χριστού. Ζήστε την με όλη την ψυχή σας.

Τά δέ δῶρα, τά ὁποῖα ἐκπηγάζουν
ἀπό τόν Τάφον τοῦ Ἀναστάντος
Χριστοῦ εἶναι ἡ χαρά καί ἡ
ἀγαλλίασις, ἡ ἐλευθερία καί ἡ
σωτηρία.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως, βροντοφωνεῖ, μέ τά κηρύγματά του ὅτι ἡ
Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι διά τόν ἄνθρωπον
ἐλευθερία καί σωτηρία.

Προσέξτε, όμως. Να μην είναι η χαρά αυτή της Ανάστασης μόνο για απόψε. Να είναι για όλη μας
τη ζωή. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα.

Ἡ Ἀνάστασις νικᾷ, λοιπόν, τόν θάνατον καί σκορπίζει τήν ζωήν, ἡ
ὁποία εἶναι πλήρης φωτός καί ἀληθείας. Ἡ νίκη αὐτή ἀποτελεῖ διά
τόν ἄνθρωπον τήν κατάκτησιν τῆς «Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν».

Πιστεύετε απόλυτα στην Ανάσταση του Χριστού; Πιστεύετε με όλο σας το είναι, ότι ο Χριστός
είναι ο μόνος αληθινός Θεός; Ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο; Ο Θεός που κυβερνά τον
κόσμο; Ο Θεός που είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου; Ο Θεός που θα μας αναστήσει όλους
και θα ζούμε μαζί Του για πάντα;

Ὅπως διακηρύττῇ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος,
Κορυφή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Ἀνάστασις, τό Πάσχα, δέν
εἶναι μόνον «σύμβολον ἐξουσίας (δυνάμεως) καί νίκης», ἀλλά εἶναι
ἡ Ἀγάπη, Αὐτός ὁ Θεάνθρωπος (Ἄνθρωπος καί Θεός), ὁ ὁποῖος
ἐγένετο ἄνθρωπος διά νά σώσῃ τόν γήινον ἄνθρωπον καί νά τόν
κάμῃ ἐλέυθερον καί ἅγιον, διότι εἶναι «Εἰκώνα τοῦ Θεοῦ».
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ἐν Βενετίᾳ, Ἅγιον Πάσχα 2019
† Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος

Όταν σκέφτεσαι την Ανάσταση του Χριστού, σκέφτεσαι τη δική σου ανάσταση; Σκέφτεσαι,
ότι η ζωή σου πάνω στη γη θα τελειώσει; Σκέφτεσαι, ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον; Πώς
προετοιμάζεσαι για τον θάνατό σου και τη μετά θάνατο ζωή;
Ζήστε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, την Ανάσταση του Χριστού μας. Αφήστε τον ίδιο τον
αναστημένο Χριστό να ζει μέσα σας. Να νιώθετε την παρουσία Του. Να ζείτε στη γη, αλλά με το
νου σας στους ουρανούς.

Έχει μεγάλη αξία να αναγνωρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού σαν ιστορικό και κοσμοσωτήριο
γεγονός. Έχει, όμως, μεγαλύτερη αξία, το να ζούμε την Ανάσταση του Χριστού. Να έχουμε καθαρή
καρδιά. Να κάνουμε παντού και πάντοτε το θέλημά Του. Να μη κρίνουμε για να μη κριθούμε.
Διάκονοι ζήτησε ο Χριστός να είμαστε, όχι κριτές. Κανείς δε μας έβαλε κριτές. Να αγκαλιάζουμε
όλους με την πραγματική αγάπη, που είναι ο Χριστός. Η επιείκειά μας να είναι γνωστή σε όλους.
Να βρίσκουμε τον τρόπο να συγχωρούμε τους πάντες, όπως ο Χριστός συγχώρεσε την πόρνη και
είπε. «Ο αναμάρτητος λίθον πρώτος βαλέτω».
Να έχουμε μνήμη θανάτου. Να ζούμε στη γη, προσβλέποντες πάντοτε στον ουρανό. Στη μετά
θάνατο ζωή. Στην ανάστασή μας. Στην αιώνια ζωή μας με τον αναστημένο Χριστό. Τον Κύριο της
ζωής και του θανάτου.
Χριστός Ανέστη, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Ζήστε την Ανάστασή Του. Κρατήστε τον αναστημένο
Χριστό μέσα στην καρδιά σας. Αφήστε την αγάπη σας να αγκαλιάζει εχθρούς και φίλους.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα για το Πάσχα:

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες
την Δικαιοσύνη
H μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, μια μέρα με βαθύ
θρησκευτικό και ηθικό νόημα - Συμβολίζει τη νίκη της Αγάπης
επί της μισαλλοδοξίας

Επανεμφάνιση του αρχηγού του ISIS μέσω βίντεο μετά από 5 χρόνια

«Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, μια μέρα
που συμβολίζει για όλους μας τη νίκη του Φωτός επί του
σκότους, της Δικαιοσύνης επί της αδικίας, της Αγάπης επί
της μισαλλοδοξίας ..., μπορεί να είναι φέτος και μια μέρα
βεβαιότητας για ένα καλύτερο αύριο», τονίζει σε μήνυμα του ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

Ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους
Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι

«Μπορούμε να είμαστε επιτέλους αισιόδοξοι, μετά από τόσα
δίσεκτα χρόνια. Ο Γολγοθάς των μνημονίων και της επιτροπείας
είναι πίσω μας», τονίζει ο πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζοντας
τα επίκαιρα λόγια του Ιησού «Μακάριοι οι πεινώντες και
διψώντες την Δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορτασθήσονται» εύχεται
μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Καλή Ανάσταση, με ειρήνη και αγάπη,
σε όλες και σε όλους»

Η ημερομηνία κατά την οποία
γυρίστηκε το βίντεο δεν είναι γνωστή,
ωστόσο ο αλ Μπαγκντάντι δηλώνει
ότι η “μάχη για τη Μπαγούζ έχει
τώρα τελειώσει”, αναφερόμενος στο
τελευταίο προπύργιο της εξτρεμιστικής
οργάνωσης στην ανατολική Συρία, που
έπεσε την 23η Μαρτίου του 2019.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα:
«Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, μια μέρα με βαθύ
θρησκευτικό και ηθικό νόημα για τους πιστούς, που συμβολίζει
για όλους μας τη νίκη του Φωτός επί του σκότους, της
Δικαιοσύνης επί της αδικίας, της Αγάπης επί της μισαλλοδοξίας,
της Ζωής επί κάθε μορφής θανάτου, μπορεί να είναι φέτος και
μια μέρα βεβαιότητας για ένα καλύτερο αύριο.
Μπορούμε να είμαστε επιτέλους αισιόδοξοι, μετά από τόσα
δίσεκτα χρόνια.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από το δίκτυο του Ισλαμικού Κράτους Al Furqan.

Ο Γολγοθάς των μνημονίων και της επιτροπείας είναι πίσω μας.
Η οικονομία δίνει δυνατότητες ελάφρυνσης των βαρών για
εκατομμύρια συμπολίτες μας.
Στήριξης όσων έχουν πληγεί βάναυσα από την κρίση.
Μιας νέας οικονομικής πολιτικής, που θα είναι δικής μας
«ιδιοκτησίας», και θα απαντά στις δικές μας εθνικές και
κοινωνικές ανάγκες.
Αυτές τις άγιες για κάθε πιστό μέρες, παραμένουν επίκαιρα και
μας οδηγούν όλους τα λόγια του Ιησού, όπως τα καταγράφει ο
Ματθαίος:
Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την Δικαιοσύνη, ότι αυτοί
χορτασθήσονται.
Καλή Ανάσταση, με ειρήνη και αγάπη, σε όλες και σε όλους.».
Πηγή: kontranews.gr

εμφανίστηκε για πρώτη φορά
εδώ και 5 χρόνια, από το 2014,
σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο,
που προβλήθηκε σήμερα από την
τζιχαντιστική οργάνωση.

Σε αυτό το βίντεο, ένας άνδρας με μακριά γκρίζα γένια, με την εμφάνιση του Μπαγκντάντι, κάθεται σταυροπόδι
στο πάτωμα και απευθύνει ένα μήνυμα διάρκειας 18 λεπτών. Συζητάει μαζί με άλλους μαχητές, τα πρόσωπα των
οποίων δεν διακρίνονται έπειτα από τεχνική επεξεργασία.
Ο άνδρας επιβεβαιώνει ότι το Ισλαμικό Κράτος «θα εκδικηθεί» για τους μαχητές του που σκοτώθηκαν κι ότι η
μάχη εναντίον της Δύσης είναι «μια μακρά μάχη».
Ο ηγέτης των τζιχαντιστών μιλάει ήρεμα, αφήνοντας κενό λίγων δευτερολέπτων μεταξύ των φράσεών του.
Επιπλέον, ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι εμφανίζεται να εγκωμιάζει τις πρόσφατες επιθέσεις στη Σρι Λάνκα,
με 250 νεκρούς, υπογραμμίζοντας ότι έγιναν ως εκδίκηση για την απώλεια της Μπαγούζ.
«Οι αδελφοί σας στη Σρι Λάνκα επούλωσαν (τα τραύματα) στις καρδιές των μονοθεϊστών (μελών του Ισλαμικού
Κράτους) με τις επιθέσεις αυτοκτονίας, οι οποίες τράνταξαν τα κρεβάτια των σταυροφόρων (Χριστιανών) το
Πάσχα, ως εκδίκηση για τα αδέλφια σας στη Μπαγούζ» ακούγεται να λέει.
«Αυτό αποτελεί μέρος της εκδίκησης που περιμένει τους σταυροφόρους» προσθέτει.
Το τελευταίο μήνυμα του Αμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι ήταν ένα ηχητικό μήνυμα που δημοσιεύτηκε τον
Αύγουστο του 2018.
Σύμφωνα με ειδικούς, ο πλέον καταζητούμενος άνθρωπος στον πλανήτη βρίσκεται στη συριακή έρημο.
Γύρω από το πρόσωπο του Μπαγκντάντι υπάρχει εδώ και χρόνια, καθώς υπάρχουν αναφορές που
τον θέλουν νεκρό δίχως, όμως, στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες να επιβεβαιώνονται.
Η Ρωσία ισχυρίστηκε το 2017 πως ο αλ Μπαγκντάντι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή, κάτι που ωστόσο
διαψεύστηκε από τις ΗΠΑ.
H Καθημερινή 29 Απριλίου 2019
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Δωρεάν για τους πολίτες ηλεκτροκίνητα
οχήματα στα Τρίκαλα
Τρίκαλα 17/4/2019
Αλλο ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Δήμου Τρικκαίων
Παρουσιάστηκε επισήμως το πρόγραμμα ELVITEN – Πώς λειτουργεί

Με μια ακόμη πρωτοπόρα δράση, ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει στην
παγκόσμια προσπάθεια για αλλαγή στην κινητικότητα εντός πόλεων. Το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELVITEN από την Τετάρτη 17 Απριλίου 2018
προσφέρει μέσω του Δήμ0υ Τρικκαίων, 5 οχήματα για περιήγηση, βόλτα
και καθημερινές απλές δουλειές στην πόλη! Τα τρία οχήματα βρίσκονται
στο Κέντρο Πληροφόρησης (InfoPoint) στην κεντρική πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου και τα άλλα δύο σύντομα στον Μύλο Ματσόπουλου.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε
- για τη συνέχιση των δράσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα,
- για τον συνδυασμό των «πράσινων» μετακινήσεων με το πρόγραμμα
«πράσινων» επενδύσεων (φωτισμός LED, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά
συστήματα) που κατέθεσε ο Δήμος Τρικκαίων
- για την ανθρώπινη όψη των πόλεων
Ο πρόεδρος της e-trikala AE κ. Γιάννης Κωτούλας αναφέρθηκε στην ουσία
του προγράμματος, δηλαδή στην ελεύθερη μετακίνηση πολιτών, στην
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά και τα οφέλη της
ηλεκτροκίνησης σε πόλεις και στη
μεγάλη συμβολή του Δήμου Τρικκαίων συνολικότερα στα ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Πώς λειτουργεί
Τα βήματα είναι απλά, βασισμένα στη νομιμότητα και την ασφάλεια, σε
συνδυασμό με τη λειτουργία του προγράμματος προς όφελος όλων
1. Ο χρήστης εγγράφεται σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο InfoPoint
2. «Κατεβάζει» τη σχετική εφαρμογή (application) στο κινητό του
3. Παρουσιάζει το δίπλωμα οδήγησης και την ταυτότητά του
4. Υπογράφει το σχετικό συμφωνητικό, καθώς το σύστημα λειτουργεί με
όρους
ενοικίασης οχημάτων (ως προς ζημιές, αποκατάστασή τους κ.λπ.)
5. Παραλαμβάνει το όχημα για μέγιστο διάστημα 2 ωρών
6. Επιστρέφει το όχημα μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας
Σύντομα θα μπορεί να γίνει και «κράτηση» οχήματος, μέσω σχετικής
υπηρεσίας.

BBB is urging the public to wait to donate towards rebuilding the Notre Dame Cathedral

Τι είναι

Vancouver, BC - April 17, 2019

Το έργο ELVITEN συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μέσω του προγράμματος «HORIZON 2020». Στόχος του είναι, η προώθηση
χρήσης των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων (EL-Vs), όπως ποδήλατα
σκούτερ, τρίκυκλα και τετράκυκλα.
Μετέχουν 6 ευρωπαϊκές πόλεις: Τρίκαλα, Βερολίνο, Ρώμη, Γένοβα,
Μάλαγα, Μπάρι. Σε κάθε πόλη εφαρμόζεται διαφορετικό σύστημα
προώθησης ελαφρών οχημάτων. Στα Τρίκαλα, άλλα 5 ηλεκτρικά οχήματα,
τρίκυκλα αυτή τη φορά, δόθηκαν ήδη σε
επαγγελματίες της πόλης (προμηθευτές ελαφρών αγαθών, delivery boys).

The Notre Dame Cathedral in Paris, France was built in the 13th century and is considered a feat of architecture as much as a religious symbol. A catastrophic fire engulfed the iconic Cathedral, spreading rapidly and
destroying large parts of the building. The damage is a tremendous loss and a tragedy that has touched people
around the world.
The fire has now been extinguished and many French corporations and billionaires have already pledged millions to save the historic building. Individuals across the world are also chipping in to help, however the Better
Business Bureau (BBB) is urging the public to ‘wait to donate’. Make sure your donations are going to the
official Notre Dame rebuilding fund and not into the hands of scammers.
“Scammers tend to take advantage of whatever is in the news and are ready to prey on your generosity”, says
Karla Davis, Manager for Community and Public Relations at BBB. “We anticipate a flood of Notre Dame
fundraising appeals on social media and crowdfunding sites. While some will be legitimate fundraising efforts
from well-intentioned people who are not directly involved with the cathedral, there will also be scams. BBB is
therefore urging people to wait until an official rebuilding fund or charity has been established”.
Find an organization that is properly registered and can be held accountable to utilize your contribution responsibly. Another important point to note is that scammers may also impersonate legitimate charities. Look out for
minor deviations in charity names and contact details. Individuals are being encouraged to do their research
before making any kind of donation, whether cash, direct deposit or cheque. Make sure you know who is
taking your money.

Τα οχήματα
1. Κατασκευάστηκαν από την εταιρεία KYBURZ με έδρα την Ελβετία
2. Είναι ηλεκτροκίνητα
3. Φορτίζουν σε απλή πρίζα
4. Οι μπαταρίες διαρκούν από 60 – 100 χλμ., αναλόγως, φυσικά, του τρόπου
οδήγησης, του εδάφους κ.α.
5. Η διάρκεια φόρτισης είναι 6 έως 11 ώρες
6. Η ταχύτητα μπορεί τα φτάσει και τα 35 χλμ./ώρα
7. Θα μείνουν στα Τρίκαλα για ένα έτος
8. Είναι ασφαλισμένα σε εταιρεία ασφάλισης
Το πρόγραμμα ουσιαστικά στα Τρίκαλα θα καταγράφει (ανωνύμως) τη
συμπεριφορά των οχημάτων, τον τρόπο κίνησης, την ταχύτητα, τη διάρκεια
της μπαταρίας, τις προδιαγραφές και την αξιοπιστία των συστημάτων κ.α.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017, παρουσιάστηκε στα
Τρίκαλα τον Φεβρουάριο του 2018 και τα οχήματα παρελήφθησαν τον
Σεπτέμβριο του 2018. Τον Απρίλιο του 2019, αφού το προσωπικό της e-trikala ΑΕ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες, τα
οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους των Τρικάλων.
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

BBB is also reminding the public that donations are more likely to be tax-deductible if they wait to donate
through a registered charity based in Canada, rather than through another individual, crowdfunding site or
foreign entity.
Additional tips for donating to charity:
• Get the charity’s exact name. With so many charities in existence, mistaken identity as well as fraud are
common problems.
• Resist the pressure to donate on impulse.
• Be wary of heart-wrenching appeals. Know the facts behind the cause for the charity. In this instance, there
were only a few injuries reported to emergency personnel and the cathedral was declared “structurally sound”
after the official inspection. No lives were lost and no one was left homeless. Therefore, all funds should be
directed towards rebuilding the cathedral.
• Request details and specific information. Ask how the charity is connected to the cathedral and how they
will ensure the donations will be used to assist with the rebuilding efforts.
• Check websites for background information on the charity. A charity’s location, contact information,
mission, program, official registration details and finances should be available on its website. Also ensure you
confirm that the organization is tax exempt as a charity. If all this information is not readily available, treat this
as a red flag.
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Γεμιστά καλαμαράκια
από τη Σίκινο

5 Μυστικά για το τέλειο κοντοσούβλι

ΕΥΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Χοιρινό τας κεμπάπ κοκκινιστό και πορτοκαλένιο
ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά για 4 άτομα:
• 1.200 γρ. χοιρινή σπάλα, κομμένη σε μικρά κομμάτια
(για τας κεμπάπ)
• 1 κρεμμύδι ξερό, χοντροκομμένο
• 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
• 40 ml μπράντι
• 400 γρ. ντοματάκια ολόκληρα, κονσέρβας,
πολτοποιημένα στον πολυκόφτη
• χυμός από 1 μεγάλο πορτοκάλι
• 1 κουτ. σούπας δεντρολίβανο ξερό, καλά κοπανισμένο
• ξύσμα από 1 ακέρωτο πορτοκάλι
• 50 ml ελαιόλαδο
• 4 κόκκοι μπαχάρι
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια
φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για περίπου 6 - 8 λεπτά,
μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές.
Προσθέτουμε το κρεμμύδι
και το σκόρδο, σοτάρουμε για
άλλα 5 λεπτά ανακατεύοντας
και σβήνουμε με το μπράντι.
Μαγειρεύουμε για 1 - 2 λεπτά,
μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ.
Προσθέτουμε το χυμό
πορτοκαλιού, τα ντοματάκια, το δεντρολίβανο, το μπαχάρι, αλάτι,
πιπέρι και 500 ml ζεστό νερό.
Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να
μαλακώσει το κρέας και να δέσει η σάλτσα του.
Προσθέτουμε το ξύσμα από τα πορτοκάλια και μαγειρεύουμε για
άλλα 10 λεπτά. Σερβίρουμε με πουρέ πατάτας.
Τι πίνουμε: Αρωματικά και φρουτώδη ερυθρά κρασιά από
Αγιωργίτικο.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Γαριδομακαρονάδα με κοφτό μακαρόνι, ψητά
ντοματίνια & αμύγδαλα (+ φέτα προαιρετικά)
Σερβίρεται με ούζο, ούζο και ούζο.
Ιωσηφίνα Γριβέα -Φωτογραφίες: Δημήτρης Βέργης
ΥΛΙΚΑ (για 4 μερίδες)
8 μεγάλες γαρίδες
500 γρ. κοφτό μακαρόνι
1/2 κούπα ντομάτα τριμμένη
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1/2 φινόκιο ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1 σφηνάκι ούζο
60 γρ. σπασμένα αμύγδαλα
Αλάτι
Πιπέρι
5-6 φύλλα φρέσκος βασιλικός
Τριμμένο τυρί για γαρνίρισμα
Ηλιέλαιο για το σοτάρισμα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τώρα που έχεις συγκεντρώσει τα συστατικά σου, θα βράσεις το
μακαρονάκι και θα το σουρώσεις. Στη συνέχεια θα ζεστάνεις σε ένα
τηγάνι το ηλιέλαιο σε δυνατή φωτιά και θα σοτάρεις τις γαρίδες (εάν
είναι υγρές, σκούπισέ τις πριν τις ρίξεις στο τηγάνι).
Προσθέτεις το φινόκιο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και στη συνέχεια
τα σβήνεις με ούζο. Είναι η ώρα για το μακαρονάκι, την τριμμένη
ντομάτα, το αλάτι, το πιπέρι και τον φρέσκο βασιλικό.
(Εάν δεν έχεις τελειοποιήσει την παρακάτω τεχνική ή δεν την έχεις
αποπειραθεί καν, μπορεί να ανακατέψεις τα υλικά με κουτάλα όπως
κάνουμε οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί).
Θα γαρνίρεις με τριμμένο τυρί της επιλογής σου (άκουσέ με και
βάλε παρμεζάνα) και σπασμένα αμύγδαλα.
Επειδή όμως το Ούζο ΜΙΝΙ θα έχει βγει στο τραπέζι πριν καν
σερβίρεις το φαγητό, μία συμβουλή για το τέλος.
Στο ποτήρι θα βάλεις πρώτα το ούζο, μετά το νερό, μετά τον πάγο.
Έμαθα πως είναι πολύ σημαντικό για να μην κρυσταλλώνουν τα
έλαια του γλυκάνισου.
minisarakosti.gr.

Εξαιρετικής νοστιμιάς
κυκλαδίτικη συνταγή, από
τη συλλογή της αξέχαστης
Εύης Βουτσινά. Χρειάζεται
να επιλέξουμε μεγαλούτσικα
καλαμάρια για πιο εύκολο
γέμισμα. Το πιο ενδιαφέρον
είναι ο τρόπος που
τοποθετούνται στο σκεύος, για
να μην ανοίξουν και βγει έξω η
γέμιση στο ψήσιμο.
Υλικά (για 4 άτομα)
•
1 κιλό καλαμαράκια,
καθαρισμένα (ψιλοκόβουμε τα
πλοκαμάκια τους για τη γέμιση)
•
3 μεγάλα κρεμμύδια,
ψιλοκομμένα
•
2 κουτ. σούπας
σταφίδες ξανθές
•
4 γεμάτες κουτ. σούπας
άνηθος, ψιλοκομμένος
•
6 γεμάτες κουτ. σούπας
μαϊντανός, ψιλοκομμένος
•
150 γρ. άσπρο ρύζι,
πλυμένο
•
3 ώριμες ντομάτες,
πολτοποιημένες
•
λίγο αλάτι μπόλικο
μαύρο πιπέρι
•
100 ml ελαιόλαδο
•
1-2 φλιτζ. τσαγιού
λευκό κρασί για το μαγείρεμα
Διαδικασία
Βάζουμε στο
τηγάνι το
μισό από το
μετρημένο
λάδι και
τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια.
•
Όταν αρχίσουν να
μαλακώνουν, προσθέτουμε τα
ψιλοκομμένα πλοκάμια και
συνεχίζουμε το τσιγάρισμα για
λίγο μέχρι να αλλάξουν χρώμα.
Προσθέτουμε τις σταφίδες, τα
μυρωδικά, αλάτι και πιπέρι,
το ρύζι και περίπου 2/3 φλιτζ.
τσαγιού νερό. Ανακατεύουμε
καλά, αφήνουμε το ρύζι να πιει
τα υγρά και αποσύρουμε από τη
φωτιά.
•
Όταν κρυώσει λίγο,
γεμίζουμε τα καλαμαράκια,
αλλά όχι μέχρι επάνω, για να
έχει χώρο το ρύζι να φουσκώσει
και να μη σκάσουν τα
καλαμαράκια. Τοποθετούμε το
ένα καλαμαράκι μέσα στο άλλο
για να μη βγει απέξω η γέμιση,
όχι όμως εντελώς στριμωχτά,
για να μπορεί να μαγειρευτεί το
ρύζι της γέμισης. Τα βάζουμε
προσεκτικά σε μια κατσαρόλα
που να τα χωράει ακριβώς, σε
κυκλική διάταξη, σχηματίζοντας
έναν σαλίγκαρο, τα περιχύνουμε
με το υπόλοιπο λάδι και
προσθέτουμε το 1 φλιτζ. τσαγιού
κρασί και νερό τόσο, που ίσα να
σκεπάζει τα καλαμάρια.
•
Μαγειρεύουμε σε
χαμηλή φωτιά και μετά από
περίπου 20 λεπτά προσθέτουμε
τις ντομάτες και αλατοπίπερο
και συνεχίζουμε το μαγείρεμα
μέχρι να μαλακώσουν τα
καλαμάρια, να γίνει το ρύζι και
να πήξει η σάλτσα. Αν σωθούν
τα υγρά και χρειαστεί υγρό
για να μην κολλήσουν πριν
μαγειρευτούν τα καλαμάρια
και το ρύζι, προσθέτουμε το
υπόλοιπο κρασί.
•
Τι πίνουμε
Επιλέγουμε Μαλαγουζιά,
Βιδιανό, Sauvignon blanc, Chardonnay χωρίς βαρέλι.
•
Περισσότερες συνταγές
στο www.gastronomos.gr

1. ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑ
Το μαρινάρισμα του κρέατος καλό είναι να διαρκέσει από 24
έως 36 ώρες, εκτός αν πρόκειται για κοτόπουλο, που του αρκούν
10 - 12 ώρες. Στο μείγμα της μαρινάδας είναι σχεδόν απαραίτητη
η παρουσία όξινων υλικών (κυρίως κρασί, χυμός λεμονιού και
πορτοκαλιού, ξίδι, ντομάτα -όταν είναι στην εποχή της- ακόμη και
κρεμμύδια), γιατί μαλακώνουν τις ίνες του κρέατος και το κάνουν
τρυφερό. Εξάλλου οι μαρινάδες νοστιμίζουν θαυμάσια κάθε είδους
κρεατικό, ιδιαίτερα όσα έχουν σχετικά βαριά οσμή, όπως το αρνίσιο
και το πρόβειο.
2. ΖΟΥΜΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το ελάχιστο πάχος των κομματιών που προορίζονται για
κοντοσούβλι είναι 3 εκ. Τα λεπτότερα κομμάτια, ιδιαίτερα σε άπαχα
κρεατικά όπως το μοσχάρι, θα στεγνώσουν και θα γίνουν δυσάρεστα
σκληρά. Ιδανικό μέγεθος για κοντοσούβλι είναι κομμάτια σχετικά
τετραγωνισμένα (όσο γίνεται), με διαστάσεις περίπου 8 x 8 εκ. Το
μοσχάρι μπορεί να κοπεί και σε μεγαλύτερα κομμάτια.
3. ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ
Τα κομμάτια πρέπει να περαστούν στη σούβλα κοντά και αρκετά
σφικτά, αλλά όχι πολύ πιεσμένα το ένα με το άλλο, τρυπώντας τα
όσο γίνεται στο κέντρο, ώστε να γυρίζουν στρωτά και ομοιόμορφα
(αν τρυπήσουμε τα κομμάτια μακριά από το κέντρο, το ασύμμετρο
βάρος του κομματιού που θα κρέμεται θα «τραβάει» προς τα κάτω
όλο το κομμάτι και δεν θα του επιτρέπει να γυρίζει ομαλά, ιδιαίτερα
αν η σούβλα δεν είναι τετραγωνισμένη). Προαιρετικά, στερεώνουμε
το κοντοσούβλι, στις δύο άκρες του, με τις δαγκάνες της σούβλας,
για να μείνει στη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια του ψησίματος.
4. Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΟΥΒΛΑ
Η κατάλληλη σούβλα είναι μακριά και λεπτή, ειδική για
κοντοσούβλι ή κοκορέτσι και μάλιστα τετραγωνισμένη, ώστε να
μη γλιστρούν τα κομμάτια κατά το γύρισμα. Πριν από τη χρήση,
πλένουμε καλά τη σούβλα με νερό και σαπούνι, τη σκουπίζουμε
και, λίγο πριν περάσουμε το κοντοσούβλι, την περνάμε με
μια λεμονόκουπα για να απομακρύνουμε τυχόν «γάριασμα»,
δηλαδή κάποια σημεία με μαύρο χρώμα, πλήρως ακίνδυνα, που
εμφανίζονται στις μη ανοξείδωτες σούβλες. Το λεμόνι, εξάλλου,
έχει γνωστή μικροβιοκτόνο δράση. Μετά τη χρήση, και όσο είναι
ακόμη σχετικά ζεστή, την πλένουμε καλά με νερό και σαπούνι, την
περνάμε με λίγο λάδι και την τυλίγουμε σε νάιλον σακούλες. Την
αποθηκεύουμε σε ξηρό μέρος, για να αποφύγουμε τυχόν σκουριά, αν
δεν είναι ανοξείδωτη.
5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΡΑΚΑ
Κάθε φορά που πρόκειται να ψήσουμε στα κάρβουνα, εκτός από
την κύρια θράκα, είναι μάλλον απαραίτητο να φτιάξουμε και μια
συμπληρωματική, για να τροφοδοτούμε την κύρια όποτε παραστεί
ανάγκη· π.χ. όταν την ημέρα του ψησίματος φυσούν έντονοι άνεμοι
και εξαντλούν σύντομα τη φωτιά ή όταν απαιτείται πολύωρο
ψήσιμο, επομένως η μία θράκα δεν αρκεί, ή όταν είμαστε σχετικά
αρχάριοι και μας σβήσει η κύρια θράκα κατά το ψήσιμο.

Οχι πανικός για το σουβλάκι
Δευτέρα 22/04/2019
Μηδενικές
έως ελάχιστες
θα είναι οι
αυξήσεις στο
σουβλάκι, λένε
επιχειρηματίες
του χώρου,
οι οποίοι
ανησυχούν
από τον ντόρο
που έχει
δημιουργηθεί.
Η συζήτηση
για την αύξηση
στην τιμή του χοιρινού κρέατος ξεκίνησε λόγω των αυξημένων
ευρωπαϊκών εξαγωγών στην Κίνα (οι χοιροτροφικές μονάδες της
οποίας «χτυπήθηκαν» από την πανώλη των χοίρων). Η αύξηση
όμως, πράγματι θα είναι ελάχιστη.
Πηγή:kontranews.gr

Statement by the Prime Minister
on Orthodox Easter
April 28, 2019
Ottawa, Ontario

Revised dates approved for ban on plastic
straws and foam
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Extensions balance momentum for bold action, commitment to enhanced accessibility
and businesses need for more time
City of Vancouver April 30, 2019
Yesterday, Council confirmed their unwavering commitment to boldly reduce single-use items through a strategy
that shifts societal norms, supports lasting behaviour change, and values all members of Vancouver’s diverse communities – regardless of physical ability.

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following
statement on Orthodox Easter:
“Today, we join people of the Eastern Orthodox, Oriental Orthodox, and Eastern Catholic faith in Canada and around the world to
mark Easter, also known as Pascha.
“The holiest day of the year for Orthodox Christians, Easter is a
time of hope and new beginnings, as families and loved ones gather to celebrate the resurrection of Jesus Christ.
“This joyful occasion is a time to celebrate the triumph of light
over darkness. It’s a chance to give thanks for the many blessings
we enjoy in life, and to show compassion to those in need.
“I encourage all Canadians to reflect on the important contributions that Canadians of Orthodox Christian faith make to our country. Each day, Orthodox Christians from coast to coast to coast
help build a better Canada.
“On behalf of our family, Sophie and I wish a happy Easter to all
those celebrating today.”

Statement by the Prime Minister on
the results of the provincial election
in Alberta
April 17, 2019
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, issued the following statement today on the results of the provincial election in Alberta:
“Albertans have chosen to elect a majority government led by the
United Conservative Party.
“On behalf of the Government of Canada, I offer my sincere
congratulations to Jason Kenney who will have the honour and
privilege to serve as Premier.

“We’ve approved an extension on the start dates for the ban on the unnecessary use of plastic straws, foam cups, and
foam take-out containers so that staff can continue to work with stakeholders, especially small businesses, to find affordable, convenient and accessible alternatives,” said Mayor Kennedy Stewart. “We are committed to working with
residents, businesses, non-profits and other levels of government to create lasting change that brings us closer to our
goal of becoming a zero waste community by 2040, and in this case, it means providing stakeholders with a bit more
time to adjust their business practices.”
The ban on foam cups and foam take-out containers will begin January 1, 2020. The ban on the unnecessary use
of plastic straws will begin April 2020, with further details on by-law requirements, including phasing as well as
exemptions for health care needs and accessibility, presented to Council no later than November 30, 2019.
Ultimately, the strategy intends to reduce waste by banning the unnecessary use of plastic straws, however, over the
next few months, staff will continue working with individuals who rely on straws for accessibility and inclusion to
properly structure our by-law requirements in a way that will not negatively affect people who rely on plastic straws
and aligns with the City’s Accessibility Strategy. For example, the City is currently consulting on a requirement for
businesses to provide a bendable plastic straw upon request when needed for accessibility, while otherwise eliminating the use of other straws.
Council has approved staff’s recommendation to forward a resolution to the 2019 Union of BC Municipalities Convention requesting that the province develop standards for compostable single-use items, to ensure that they:
o are designed to fully biodegrade if littered in the natural environment;
o align with provincial composting infrastructure; and
o are collected and managed through an extended producer responsibility program that covers materials from the
residential, public realm and commercial sectors
“Waste from single-use items, such as cups and take-out containers, make up about 50% of all items collected in
public waste bins and are a significant portion of the litter found on Vancouver streets,” said Jerry Dobrovolny,
General Manager of Engineering Services. “Given that single-use compostable plastic items are not designed to biodegrade when littered in the natural environment and are not accepted in the City’s Green Bin program, the issue of
compostable single-use items is quite complex and needs the involvement of higher levels of government to address
needs around regulation and technical details.”
Further actions, such as by-law requirements, enforcement, phasing and education plans, will be announced by
November 30, 2019 for plastic and paper shopping bags, disposable cups and single-use utensils following the completion of consultation with stakeholders.

28th ANNUAL SURREY GREEK FOOD FESTIVAL

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SURREY & FRASR VALLEY
Ελληνική Ορθόδοξος Κοινοτης Syrrey and Fraser valley
13181- 96 Avenue, surrey,B.C. Phone: 604-496-5099

“I look forward to working with the provincial government to
create good, middle class jobs, build infrastructure, and grow the
businesses and industries at the heart of Alberta’s prosperity so
the province can remain competitive in our changing economy.
“Together, we will address issues of importance to Albertans and
all Canadians, including supporting canola producers, and taking
decisive action on climate change while getting our natural
resources to market.
“I also thank Rachel Notley for her years of service as Premier.”

*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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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΑΟΚ: Οι 6+1 λόγοι που έφεραν τον τίτλο
«Ωωωω ΠΑΟΚάρα, έχω τρέλα μες στο μυαλό, για σένα θα πεθάνω και για σένα μόνο ζω…» τραγουδούσε η
Θεσσαλονίκη στο φαντασμαγορικό πάρτι που στήθηκε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον «δικέφαλο
του βορρά».

Και του χρόνου ΠΑΟΚΑΡΑ!
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019
Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για όλα τα συναισθήματα που
προκάλεσε η χθεσινή βραδιά στους ΠΑΟΚτσήδες, κάνει αναφορά
σε πολλούς πρωταγωνιστές και βλέπει παρακάτω…
Πέρασαν πολλές ώρες… Εσκεμμένα αφήσαμε το χρόνο να περάσει,
έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε ακόμη καλύτερα όλα όσα ζήσαμε
χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι… πιο μεγάλη αξία έχει
η διαδρομή, αλλά χθες το βράδυ με τέτοια κατάληξη, κανείς δεν
μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος.
Χαρά! Περηφάνια! Ευτυχία! Συγκίνηση! Όλα μαζί από τον ΠΑΟΚ
για… τον ΠΑΟΚ.
Ο Δικέφαλος του Βορρά κατέκτησε το πρωτάθλημα. φέτος το
πανηγύρισε κιόλας, σε μία βραδιά που σημάδεψε κάθε ΠΑΟΚτσή.
Οι 30 χιλιάδες φίλαθλοι πήραν θέση από τις 5! Παππούδες που
ήθελαν να ξαναζήσουν. Μεσήλικες που έκλαιγαν σαν μικρά παιδιά
και μικροί που θα χρειαστούν χρόνια για να συνειδητοποιήσουν
τι ακριβώς έζησαν… Πολλοί-πολλοί περισσότεροι περίμεναν στο
Λευκό Πύργο.
Η ομάδα μπήκε και πάλι στο γήπεδο και πετούσε! Οι αντίπαλοι δεν
μπορούσαν –γι’ ακόμη μία φορά- να αντισταθούν. Οι παίκτες παρά
τα κάποια σημάδια απειθαρχίας που ΔΕΝ πρέπει να ξεχαστούν
για να μην επαναληφθούν, τίμησαν με την γενική προσπάθειά
καθ’ όλη τη διάρκεια του 90λεπτου, όσους έκαναν τα πάντα για να
εξασφαλίσουν εισιτήριο. Στο τέλος έγραψε… η 25η νίκη σε 29 ματς
πρωταθλήματος! Ποιος να μιλήσει και ποιος να αμφισβητήσει χωρίς
να ξεφτιλιστεί αυτή την ομαδάρα του Λουτσέσκου;
Ο Βιεϊρίνια παρών! Τρέμοντας και κλαίγοντας για το ότι και
το δικό του όνειρο από το 2011 και μετά που έφυγε, έγινε χθες
πραγματικότητα. Γύρισε, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα,
αλλά στο τέλος δεν μπορούσε ούτε να τρέξει ούτε να παίξει σαν τα
άλλα παιδιά.
Και μετά… Μία γιορτή-μεγαλείο!
Η γιορτή και η φιέστα που ετοίμασε η ΠΑΕ ήταν (όπως νομίζω οι
περισσότεροι παραδέχονται) αντάξια αυτής της ομαδάρας και της
πορείας που πραγματοποιεί. Με σεβασμό στην ιστορία του ΠΑΟΚ,
με έντονη προσπάθεια να τιμηθεί η μνήμη όσων έφυγαν από τη

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έκαναν 34 χρόνια υπομονή για να δουν
το τρόπαιο να σηκώνεται ξανά στον… ουρανό της Τούμπας και
η ομάδα τους όχι μόνο κατέκτησε το πρωτάθλημα δίκαια και
αντρίκεια αλλά κυνηγάει και ένα ιστορικό ρεκόρ: να τερματίσει την
κούρσα αήττητη. Κι αυτό θα συμβεί εάν δεν ηττηθεί στις 5 Μαΐου
στα Γιάννενα από τον ΠΑΣ.
Ο ΠΑΟΚ ήταν το απόλυτο φαβορί από το ξεκίνημα της φετινής
σεζόν και δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να τον ρίξει από την
κορυφή. Και επειδή στην (ποδοσφαιρική) ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο, ο πρωταθλητής είχε τα ακόλουθα στοιχεία
που τον ανέδειξαν την καλύτερη ομάδα της Σούπερ Λίγκας:
1. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ διακρίνεται για την ποιότητα και την πληρότητά του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις θέσειςκλειδιά της ενδεκάδας είχε δύο παίκτες που ήταν ισάξιοι ή τουλάχιστον είχε λύσεις για να καλύψει μια απουσία.
Για παράδειγμα τον Ιανουάριο αποχώρησε από την ομάδα το πρώτο βιολί της επίθεσης, ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς,
και ο ΠΑΟΚ συνέχισε να… φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα. Ο Τσούμπα Ακπομ βγήκε λίρα εκατό και δεν
ήταν μόνος του.
2.Οι υπεύθυνοι της ομάδας φρόντισαν να δημιουργήσουν την τελευταία τριετία έναν σταθερό κορμό, στον
οποίο πρόσθεταν μόνο ποιοτικούς ή ταλαντούχους ποδοσφαιριστές (π.χ. Λημνιός, Ζαμπά). Τον Ιανουάριο
ήρθε ο Πορτογάλος Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο οποίος «κούμπωσε» εύκολα με τον Μαουρίτσιο πριν από τον σοβαρό
τραυματισμό του Βραζιλιάνου και στη συνέχεια είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Σάκχοφ. Με τον ίδιο ποιοτικό
κορμό η ομάδα αποκτά καλύτερη χημεία, έχει συνοχή και ομοιογένεια στο παιχνίδι της και βγάζει περισσότερους
αυτοματισμούς. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλοδουλεμένη ομάδα και κάθε παίκτης ήξερε τι έπρεπε
να κάνει μέσα στο γήπεδο.
3. Ο Ρ. Λουτσέσκου είχε στη διάθεσή του ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, που δεν κρύβονταν στα δύσκολα
αλλά έβγαιναν μπροστά για να καθαρίσουν όταν ένα παιχνίδι πήγαινε να στραβώσει. Στην κορυφή της σχετικής
λίστας βρίσκεται ο Αντρέ Βιεϊρίνια, που είναι αρχηγός με τα… όλα του. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι
Μάτος, Βαρέλα, Μαουρίτσιο και Μπίσεσβαρ. Ο Ολλανδός στα περισσότερα παιχνίδια ήταν παίκτης-ορχήστρα και
μπορούσε να συνδυάσει την ουσία με το θέαμα. Σε 26 συμμετοχές στη Σούπερ Λίγκα σκόραρε οκτώ φορές, ενώ
μοίρασε και επτά ασίστ.
4. Σε ηγετική φυσιογνωμία για τον «δικέφαλο» εξελίχθηκε και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο οποίος ήταν ο
φύλακας άγγελος της εστίας του ΠΑΟΚ. Στο ντέρμπι του Φαλήρου ο Ολυμπιακός είχε 26 τελικές αλλά δεν
πανηγύρισε ένα γκολ, ενώ σε αυτό του «Κλ. Βικελίδης» ο διεθνής τερματοφύλακας απέκρουσε πέναλτι όταν το
σκορ ήταν στο 1-1. Και από τα δύο παιχνίδια οι φιλοξενούμενοι είχαν τελικά έξι βαθμούς συγκομιδή. Γενικά η
αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετική και αυτό φαίνεται και από τα 14 γκολ που έχει δεχτεί σε 29 ματς
πρωταθλήματος. Ο 21χρονος επιθετικός Δημήτρης Λημνιός όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της πορείας προς
το πρωτάθλημα απάντησε λέγοντας πως «δεν είναι μυστικό, είναι φανερό. Είμαστε μια οικογένεια, ένα δεμένο
σύνολο που μάχεται σε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός. Πιστέψτε με, αποδυτήρια σαν του ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν
πολλά. Αυτό είναι το μυστικό». Οταν υπάρχει υγεία στα αποδυτήρια και οι ποδοσφαιριστές δεν μουρμουρίζουν για
ψύλλου πήδημα, αυτό βγαίνει και στο παιχνίδι τους. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια γροθιά εντός και εκτός γηπέδων.
5. Ο πρωταθλητής ήταν θωρακισμένος σε όλα τα κέντρα των ποδοσφαιρικών αποφάσεων και δεν υπήρχε
περίπτωση να αδικηθεί ή να δεχτεί σκόπιμο κυνηγητό. Ο Ιβάν Σαββίδης και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν
σοβαρά με τα εξωαγωνιστικά ζητήματα που είναι το άλφα και το ωμέγα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η διοίκηση της
ΕΠΟ ήταν φίλα προσκείμενη στον «δικέφαλο του βορρά», ενώ για τα υπόλοιπα φρόντισαν ο Λουτσέσκου και οι
παίκτες του.
6. Ο Ρουμάνος προπονητής και αρκετοί ποδοσφαιριστές του σε κάθε ευκαιρία μιλούσαν για το περσινό «κλεμμένο
πρωτάθλημα». Η ΑΕΚ το κατέκτησε στα χαρτιά και ο τρόπος που το έχασε ο ΠΑΟΚ αποτέλεσε επιπλέον κίνητρο
για να διεκδικήσει και στο τέλος να κατακτήσει την κούπα στην τρέχουσα σεζόν. Στην ουσία η απώλεια του τίτλου
τούς πώρωσε…
7. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ωρίμασε, απέφυγε τις περσινές ακρότητες και με τη συμπεριφορά του έδωσε κι άλλη
ώθηση στην ομάδα για να παραμείνει μέχρι το τέλος στην κορυφή. Τα τελευταία χρόνια ο «δικέφαλος» ανέβηκε

επίπεδο ως κλαμπ και πλέον στόχος του είναι να κάνει το παραπάνω βήμα στην Ευρώπη, να αγωνιστεί
για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League.

ζωή και με κεντρικά πρόσωπα τους ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ
πανηγύρισε και σήκωσε την κούπα.
Μία γιορτή την οποία ανέλαβε να οργανώσει το τμήμα επικοινωνίας
της ΠΑΕ! Το σχεδίασαν για μερικές εβδομάδες και το έστησαν από
την περασμένη Δευτέρα και μετά. Μπράβο στον Κυριάκο, στον
Αρωνιάδη και τους συνεργάτες τους, που συνήθως ακούν παράπονα
και γκρίνια από όλους μας. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, όσα μέσα
και αν προσφέρει ο Ιβάν Σαββίδης. Η γιορτή των 90 χρόνων ήταν,
είναι και θα ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Η χθεσινή γιορτή
έγραψε ιστορία και ανέβασε τον πήχη πολύ-πολύ ψηλά.
Κατά τα άλλα…
- Ο τρελογιατρός που παραιτήθηκε αφού εξέτασε τον Πασχαλάκη,
παρακαλείται να επιστρέψει στα καθήκοντά του.
- Οι γιοι του Βαρέλα μετά τα συνθήματα που έμαθαν στον πατέρα
τους, παρακαλούνται να του τραγουδήσουν και το.. «δεν πάω
πουθενά, εδώ θα μείνω».
- Αυτός που θύμωσε τον Λουτσέσκου να… μην το ξανακάνει. Αυτοί
που τον «χάλασαν» για λίγο, ας έχουν το νου τους…
- Αν κάποιος ξέρει που πήγε ο παρορμητικός και εκδηλωτικός
Γιώργης Σαββίδης, ας μας ενημερώσει.
- Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλα τα μέλη της ομάδας,
που ήξεραν κατά λέξη όλα τα συνθήματα που δόθηκαν στο Λευκό
Πύργο!
- Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους της Αλ Ιτιχάντ που περίμεναν
τον Πρίγιοβιτς να αφοσιωθεί στην ομάδα τους και αυτός ήταν εδώ
για να πανηγυρίσει για τον ΠΑΟΚ.
- «Αμπελαλέ» που λέει και ένας οπαδός άλλης ομάδας, για τον
Χατσερίδη!
Και του χρόνου λοιπόν για όλους τους ΠΑΟΚτσήδες που ξέρουν
καλά ότι η αρχή έγινε από τα περασμένα χρόνια, φέτος είχαμε
συνέχεια και πλέον πάμε για τα άλλα, τα πιο μεγάλα, μέχρι ο
ΠΑΟΚ να κάνει και το νέο του γήπεδο, ώστε να εκτοξευθεί σε άλλη
διάσταση!
* Αυτή η ομαδάρα που από πέρυσι ξεπέρασε μηδενισμούς, άδεια
γήπεδα, αδικίες, κλοπές και φέτος άφησε πίσω της τραυματισμούς,
αποκλεισμούς, δεκάδες καλές και κακές στιγμές, τώρα πρέπει
να… κερδίσει και αυτό το μεγάλο σόου και όλο το ξέσπασμα των
πανηγυρισμών. Ο ΠΑΟΚ για όσους μπορεί και να ξέχασαν, έχει
ως στόχο το νταμπλ και τώρα πλέον το αήττητο πρωτάθλημα. Τρία
ματς έμειναν και για να δούμε πώς θα… προσγειωθούν, για να
κλείσουν τη χρονιά όπως τους αξίζει και όπως έχουν συνηθίσει τον
κόσμο.

Στα 25 μέτρα αεροβόλο πιστόλι

Χάλκινο μετάλλιο
στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα
η Κορακάκη
Η σπουδαία σκοπεύτρια
συγκέντρωσε σκορ 30 ενώ στην
πρώτη θέση ήταν η Βουλγάρα,
Μαρία Γκρόζντεβα, και στη δεύτερη
η Βερόνικα Ματζόρ από την
Ουγγαρία

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:

TANEA Team28 Απριλίου 2019
Mε τον καλύτερο τρόπο
ολοκλήρωσε η Άννα Κορακάκη
την παρουσία της στο Παγκόσμιο
Κύπελλο που διεξάγεται στο
Πεκίνο, καθώς κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο στον τελικό στο
αεροβόλο πιστόλι στα 25 μέτρα.
Η σπουδαία σκοπεύτρια
συγκέντρωσε σκορ 30 ενώ στην
πρώτη θέση ήταν η Βουλγάρα,
Μαρία Γκρόζντεβα, και στη δεύτερη
η Βερόνικα Ματζόρ από την
Ουγγαρία.
Η ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν
τέταρτη πριν λίγες μέρες στα 10
μέτρα.

- Αλλαγή χρήσης
- Άδεια απόκτησης
- Σχέδια συντονισμού για οικοδομικές εργασίες
Καλέστε μας για να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας . . .

www.Archivolt.ca

Ιδιοκτήτης : Κωνσταντίνος Νικολάου
Συνδεδεμένη εταιρία με το Zdraft.com

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

ΣΧΟΛΙΟ

Πρώτα σχολεία και μετά εκκλησία
εμείς τα κάναμε αντίθετα
Όλοι γνωρίζετε το έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
τα χρόνια της σκλαβιάς που έλεγε:
“ότι ο άνθρωπος με την παιδεία φωτίζεται και ότι
αμαρτάνουν οι γονείς πού δεν προτρέπουν ή πού
εμποδίζουν τά παιδιά τους προς αυτήν”.
Έλεγε με σαφήνεια: «Καλύτερα να τα αφήσετε φτωχά
και γραμματισμένα, παρά πλούσια και αγράμματα».
Και στην ιστοσελίδα: Θρησκεία / Θρησκευτική ζωή σε
άρθρο του αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης, Πρωτοσύγκελλος
Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως γράφει τα εξής για τον
Άγιο Κοσμά που έχει τίτλο:
“Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για την παιδεία”
20 Μαρτίου 2018
«Σε χρόνια δύσκολα για την Ελλάδα, κατά την
Τουρκοκρατία, ακούστηκε από τον ιερομόναχο
τότε Κοσμά η φράση: «Γκρεμίστε την Εκκλησία
για να κάμετε το σχολείο…». Και αν ακόμα, όπως
υποστηρίζεται, δεν ειπώθηκε ποτέ αυτή η έκφραση,
γίνεται αντιληπτός ο διακαής πόθος καλλιέργειας της
παιδείας εκ μέρους του αγίου. Όντως, πονούσε για
το «απαίδευτον» των Ελλήνων και γι’ αυτό ό ίδιος,
αναφέρει στον αδελφό του Χρύσανθο στα 1779, ότι
ίδρυσε 210 περίπου ελληνικά σχολεία και σχολές.
Ο ίδιος πεπαιδευμένος επιθυμεί την μετοχή στην
παιδεία για κάθε ελληνόπουλο και μεριμνά, εργάζεται
παντοιοτρόπως γι’ αυτόν τον ιερό σκοπό.»
Και ακόμα το πιο παράδοξο ότι είναι και η επιθυμία
του σεβ. Μητροπολίτη μας κ.Σωτηρίου, ο οποίος κάθε
χρόνο την ημέρα των Τριών Ιεραρχών μας ζητάει να
ιδρύσουμε Ορθόδοξο Ελληνικό Σχολείο !!!
Τον περασμένο μήνα στην Γενική Συνέλευση
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ απροσδόκητα η Γενική Ετήσια Συνέλευση
απέρριψε να πάρουν δάνειο για το σχολείο.
Τι υποκρισία.
Από τον Νοέμβριο του 1914 τα μέλη της κοινότητας και
ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Ιερέας άρχισαν
να μιλούν για να χτίσουν σχολείο και από τoν Απρίλη
2015, Γενάρη 2016, Φεβρουάρη 2016, Απρίλη 2016,
Γενάρη 2017, Μάρτη 2017, Απρίλη 2017, Ιούνιο 2017
(Special General Meeting), Νοέμβριο 2017, Δεκέμβρη
2017 καιΔεκέμβρη 2018 γίνανε τόσες ενημερώσεις,
με πλάνα και φωτογραφίες, και ξαφνικά λες και τους
τσίμπησε η μύγα τσε-τσε αποφάσισαν τα μέλη της
κοινότητας να καταψηφίσουν το δάνειο για το σχολείο.
Η Μύγα τσε-τσε, είναι μια μεγαλόσωμη μύγα που
δαγκώνει και ενδημεί σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής
Αφρικής, μεταξύ των ερήμων της Σαχάρας. Πως βρέθηκε
στο Βανκούβερ είναι λίγο παράξενο.
Δεν μπορεί ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ο ιερέας
και τα μέλη της κοινότητας να μην γνώριζαν το έργο της
κοινότητας και να εμφανίζονται προ των ΠΥΛΩΝ, τώρα
που μπήκε η μπουλτόζα και έσκαβε να μην ψηφίσουν το
δάνειο για το σχολείο;
Δεν είναι λίγο πονηρό;
Θα επιθυμούσαμε ο σεσμιώτατος κ Σωτήριος σαν
Πνευματικός μας Πατέρας να δώσει μια σωστή
απάντηση για να μην ισχύσουν αυτά που ακούγουνται
στην παροικία ότι δεν ψήφισαν για το δάνειο επειδή
πρώτα θέλει τα δικά του χρήματα από την κοινότητα.
Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
A thoughtful Scottish Husband
A thoughtful Scottish Husband
was putting his coat and hat on
to make his way down to the
local pub for a wee dram.
He turned to his wife before
leaving and said, “ Maggie, put
your hat and coat on “
She replied, “Aww, Jock, that’s
nice. Are you taking me to the
pub will you?”
“No Jack replied. “I’m turning
the heat off while I’m out.
Το χαρτονόμισμα των 100
ευρώ
Ένας λογιστής γυρνά αργά στο
σπίτι του μία νύχτα:
- Ανησύχησα! Που στο καλό
ήσουνα; Ρωτά η γυναίκα του.
- Α, λέει αυτός, δεν ήταν τίποτε.
Πήγα να κάνω ένα τατουάζ.
- Τατουάζ; Τι τατουάζ έκανες;
- Ένα χαρτονόμισμα των 100
ευρώ στα γεννητικά μου όργανα,
λέει αυτός περήφανα.
- Χαρτονόμισμα; Μα τι στο
καλό σκεφτόσουνα; Δεν
καταλαβαίνεις ότι αυτό που
έκανες είναι τρελό;
- Μπα, είχα τους λόγους μου.
Πρώτον μου αρέσει να βλέπω
τα λεφτά μου να αυξάνονται,
δεύτερον, μου αρέσει να παίζω
με τα λεφτά μου, τρίτον μου
αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια
μου, και τέταρτον έτσι θα μπορώ
να σου δίνω 100 ευρώ όποτε το
θελήσεις!»
Η αλήθεια... ζαλίζει
Μια κυρία στο καζίνο παίζει
στην ρουλέτα αλλά όλο χάνει!
Έχει μείνει με 5.000 ευρώ, θέλει
να τα παίξει όλα για όλα και
μονολογεί παθιασμένα: Μα τι
ατυχία σήμερα κι αυτή...
Κάποιος που κάθεται δίπλα
της προσπαθώντας να την
καθησυχάσει της προτείνει:
Μα γιατί δεν παίζετε κάποιον
αριθμό... όπως την ηλικία σας;
Με το που τελειώνει την φράση
του ο κύριος φεύγει. Λίγα λεπτά
μετά ακούει σαματά, φασαρία
από το τραπέζι της ρουλέτας.
Ίσως νίκησε, σκέφτεται και
σηκώνεται να δει. Σπρώχνει τον
κόσμο που είχε μαζευτεί για να
περάσει και βλέπει έκπληκτος
την κυρία στο πάτωμα και τον
υπεύθυνο των στοιχημάτων από
πάνω της να της κάνει αέρα!
-Τι συμβαίνει; Είναι καλά;
- Δεν ξέρω, λέει ο άλλος.
Πόνταρε όλα της τα λεφτά στο
29 και έπεσε το 37. Και τότε
λιποθύμησε...
Είναι βαρύς ο πόνος
Συναντιούνται δύο φίλοι:
-Τι έγινε ρε, καλά;
- Άσε ρε, πέθανε η πεθερά µου.
- Σώπα! Τί είχε;
- Μαλ.....ς µωρέ, ένα κτήμα στο
χωριό.
- Όχι ρε, σε ρωτάω αν είχε κάνα
πρόβληµα.
- Ναι µωρέ, δεν ήτανε γραµµένο
στο κτηµατολόγιο και τρέχουµε.
- Ρε τρελέ, σε ρωτάω από τι
πέθανε.

- Προχτές το µεσηµέρι µωρέ,
δεν είχαµε φαγητό, βγήκε να
πάει στο χασάπη να πάρει
κανά κρέας και την πάτησε
αυτοκίνητο.
- Όχι ρε την καηµένη!!! Και τι
κάνατε;
- Τι να κάνουµε, φάγαµε
µακαρόνια...
Η μεγάλη απορία του Τοτού
Ο Τοτός στο μπαμπά του:
- Μπαμπά, πώς ήρθα εγώ στον
κόσμο;
- Ο πελαργός σε έφερε παιδί
μου.
- Και η Κατερινούλα στον επάνω
όροφο πως ήρθε στον κόσμο;
- Και αυτήν ο πελαργός την
έφερε αγόρι μου!
- Και ο Γιαννάκης στον πρώτο;
- Και αυτόν ο πελαργός τον
έφερε παιδί μου!
- Μα καλά ρε μπαμπά κανένας
δεν κάνει σεξ σ’ αυτή την
πολυκατοικία;
Κάνε το... τεστ αν τολμάς
- Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος
του άνδρα;
- Η γυναίκα!
- Ποια γυναίκα ρε άσχετε… ο
σκύλος είναι.
- Ποιος σκύλος μωρέ… η
γυναίκα είναι σου λέω.
- Καλά… κλείσε τη γυναίκα
σου και το σκύλο σου στο
πορτμπαγκάζ. άνοιξέ τους μετά
από δύο ώρες και δες ποιος από
τους 2 θα σου κάνει χαρούλες…
Το πάθημα του εραστή
Είναι μια γυναίκα σπίτι με τον
εραστή της και βγάζουν τα μάτια
τους, όταν ξαφνικά έρχεται στο
σπίτι ο σύζυγος.
Τι να κάνει, βουτάει τον εραστή
και τον βάζει στην ντουλάπα.
Εκεί μέσα ακούει ξαφνικά μία
παιδική φωνή...
Μέσα στη ντουλάπα τώρα είναι
ο γκόμενος με το παιδάκι…
«Είναι σκοτεινά εδώ μέσα,
φοβάμαι».
Φυσικά καταλαβαίνει ότι είναι
ο γιος της ερωμένης του και ότι
έκανε κοπάνα από το σχολείο.
Προσπαθώντας να τον ηρεμήσει
για να μην το πάρει χαμπάρι ο
απατημένος σύζυγος του λέει:
- Μην φοβάσαι, λέει, αλλά κάνε
ησυχία...
- Έχω μια μπάλα ποδοσφαίρου.
Στην πουλάω, λέει ο πιτσιρίκος.
- Δεν ενδιαφέρομαι, λέει ο
εραστής.
- Είναι ο πατέρας μου απέξω.
Θέλεις να τον φωνάξω;
- Πόσο την πουλάς;, ρωτάει ο
γκόμενος.
- 200 ευρώ
Τι να κάνει ο εραστής, την
αγοράζει. Μετά από καμιά ώρα,
τους ανοίγει την ντουλάπα η
γυναίκα και φεύγει.
Περνάει μια εβδομάδα και
τα φέρνει έτσι η τύχη που
ξαναγίνονται τα ίδια. Ξανά το
παιδάκι είχε κάνει κοπάνα και ο
πατέρας ήρθε νωρίτερα και ξανά
ο εραστής βρίσκεται στην ίδια
ντουλάπα μαζί με το παιδάκι.

- Είναι σκοτεινά εδώ μέσα,
φοβάμαι, λέει το παιδάκι.
- Ναι, απαντάει ο εραστής.
- Έχω μια μπάλα μπάσκετ και
στην πουλάω…
- Πόσο κάνει, ρωτάει κατευθείαν
ο εραστής.
- 300 ευρώ.
Τι να κάνει ο εραστής, κόντεψε
να του έρθει εγκεφαλικό, αλλά
του δίνει τα λεφτά.
Μετά από μια εβδομάδα λέει ο
πατέρας στο γιό:
- Πάμε έξω στο κήπο να
παίξουμε ποδόσφαιρο.
- Α, δε γίνεται γιατί πούλησα τη
μπάλα 200 ευρώ.
- Τι;;; Που ακούστηκε ένα
παιδί 10 χρονών, να πουλάει
τόσο ακριβά τα πράγματα
του! Κάποιο καημένο παιδάκι
εκμεταλλεύτηκες σίγουρα! Αυτό
που έκανες είναι εκμετάλλευση
και κοροϊδία γιε μου! Είναι
αμαρτία! Πάμε γρήγορα στον
παπά να εξομολογηθείς!
Πάνε λοιπόν στην εκκλησία και
μπαίνει το παιδάκι μέσα στο
εξομολογητήριο.
- Είναι σκοτεινά εδώ μέσα,
φοβάμαι λέει ο πιτσιρικάς
Και τότε απαντάει ο παπάς:
- Α, να σου πω! Μην αρχίζεις τα
ίδια κι εδώ, εντάξει;
Αθάνατε Τοτέ...
Τοτός:
- Μαμά, μαμά, τρέχα να δεις,
ένας κύριος είναι ξαπλωμένος
στο κρεβάτι με την υπηρέτρια!
- Ένας κύριος;
- Πρωταπριλιά!!! Ο μπαμπάς
είναι!
Τι έδειξε η έρευνα
Σε γκάλοπ που έγινε για το «τι
κάνουν οι Έλληνες άντρες μετά
από μια ερωτική πράξη» έλαβαν
τα παρακάτω ποσοστά:
Το 20% ανάβει τσιγάρο.
Το 10% γυρίζει πλευρό.
Και το 70% γυρίζει σπίτι.
Ξέρει ο Τοτός
Ρωτάει η δασκάλα:
- Που βρίσκεται ο θεός;
- Στην τουαλέτα του σπιτιού
μου, πετάγεται ο Τοτός.
- Καλά πως σου ήρθε αυτό;
- Να, κάθε πρωί ο πατέρας
στέκεται έξω από την τουαλέτα
και φωνάζει: «Θεέ μου!! Ακόμα
μέσα είσαι;»
Και το ηθικό δίδαγμα
Η δασκάλα του Τοτού βάζει στα
παιδιά να γράψουν μια έκθεση
με ένα ηθικό δίδαγμα.
Παίρνει την έκθεση του Τοτού:
“Ο θείος μου ο Λάκης
πολέμησε στο 2ο παγκόσμιο
πόλεμο. Το αεροπλάνο του
όμως καταρρίφθηκε από ένα
γερμανικό.
Ο θείος μου ο Λάκης πρόλαβε
και πήδηξε και πήρε μαζί
του μια χειροβομβίδα, ένα
οπλοπολυβόλο και δυο
μπουκάλια τσίπουρο.
Μέχρι να πέσει ήπιε τα δυο
μπουκάλια τσίπουρο.
Όταν έπεσε περικυκλώθηκε από
εκατό Γερμανούς.
Τους 70 τους σκότωσε με το
οπλοπολυβόλο, τους 20 με τη
χειροβομβίδα και τους άλλους
10 με τα ίδια του τα χέρια.”
Η δασκάλα σοκαρισμένη ρωτάει
τον Τοτό:
- Καλά, ποιο είναι το ηθικό
δίδαγμα αυτής της ιστορίας;
- Να μην τα βάζετε με τον θείο
μου τον Λάκη όταν έχει πιει!
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193 Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Kορυφώθηκαν, σήμερα Κυριακή των Βαΐων, οι εορταστικές εκδηλώσεις για
τον εορτασμό της 193ης Επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των
Ελευθέρων Πολιορκημένων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

ΣΤΟΛΙΣΑΝ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΕΙΟ
Στο Βανκούβερ κάθε χρόνο οι κυρίες των Φιλοπτώχων κάθε
εκκλησίας στολίζουν τον επιτάφειο
της κάθε εκκλησίας της πόλης και θέλουμε οι αναγνώστες
μας να βλέπουν τον επιτάφειο από κάθε εκκλησία της πόλης
μας και με τον τρόπο τους να συγχαίρουν τις κυρίες των
Φιλοπτώχων.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος τελέσθηκαν ο Όρθρος
και η αρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου
Καισαρινής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ και συλλειτουργούντων των
Μητροπολιτών Γρεβενών κ. Δαβίδ και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά.
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Καισαριανής, ο οποίος αναφέρθηκε
στην είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ και στην έξοδο των Μεσολογγιτών
προς την ελευθερία, τονίζοντας ότι ο Χριστός δια της Σταυρικής Του Θυσίας
και του Τιμίου Αίματός Του υπέγραψε την Ελευθερία του ανθρώπου από την
αμαρτία και τον θάνατο, ενώ οι Μεσολογγίτες με τη δική τους θυσία και το
αίμα τους υπέγραψαν την ελευθερία της Πατρίδος.

Άνω: Ο Επιτάφειος του Αγίου Γεωργίου

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.
Κοσμάς, ευχαρίστησε τους αγίους Αρχιερείς για την παρουσία τους και την
αγάπη τους προς την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και ζήτησε να εύχονται
για όλους μας, ώστε να μένουμε σταθεροί στην Πίστη μας και να έχουμε
αγάπη στην Πατρίδα «ακολουθώντας τα βήματα των πεσόντων Ηρώων
Προγόνων μας».

Άνω: Ο Επιτάφειος των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης

Με την παρουσία του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Προκoπίου Παυλοπούλου, ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία για την θυσία
των αγωνιστών και προμάχων της Ιεράς Πόλεως, ενώ στη συνέχεια, ενώπιον
του Προέδρου, πραγματοποιήθηκε η Λιτανευτική Πομπή προς τιμή των
Ήρώων Πεσόντων της ιστορικής Εξόδου.

Αριστερά: Ο Επιτάφειος των Αγίων
Νικολάου & Δημητρίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ
ΓΙΑ
ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SURREY & FRASR VALLEY
Ελληνική Ορθόδοξος Κοινοτης Syrrey and Fraser valley
13181- 96 Avenue, surrey,B.C. Phone: 604-496-5099
Με τις τιμές του αγήματος της Προεδρικής Φρουράς, του 2/39 Συντάγματος
Ευζώνων, αλλά και των τριών Σωμάτων του Ελληνικού μας Στρατού, η
Εικόνα της Εξόδου και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ
μεταφέρθηκαν στον Κήπο των Ηρώων της Ιεράς Πόλεως.
Στον Τύμβο, όπου φυλάσσονται τα οστά των πεσόντων, τελέσθηκε
επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως «των αειμνήστων αγωνιστών και
προμάχων της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, Ιωσήφ και Πορφυρίου των
Αρχιερέων και πάντων των μετ’ αυτών εν τη ηρωική Εξόδω αγωνισαμένων
και πεσόντων ορθοδόξων πατέρων και αδελφών ημών, Ελλήνων τε και
Φιλελλήνων».
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου από τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο, η εκφώνηση του πανηγυρικού της
ημέρας από τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ενώ η υψίφωνος
κα Vivian Douglas απέδωσε το μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι», με τη
συνοδεία της χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου, υπό την διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Σπύρου
Χολέβα.
Τιμώμενη Χώρα κατά τον φετινό εορτασμό ήταν η Φινλανδία. Πολυπληθής
και ταυτόχρονα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή τόσο των επισκεπτών που
παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις, όσο και των μελών των πολιτιστικών
συλλόγων, των φιλαρμονικών, αλλά και εκπροσώπων φορέων από το Νομό
Αιτωλοακαρνανίας και άλλους Νομούς, που έλαβαν μέρος στην Λιτάνευση.
Κατά την τάξη του εορτασμού, το απόγευμα της Κυριακής, η Ιερά Εικόνα
της Εξόδου και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ
επέστρεψαν με λιτανευτική πομπή στο Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης της
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, όπου φυλάσσονται, με τη συμμετοχή της
φιλαρμονικής μπάντας του Μουσικού Ομίλου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
«Ιωσήφ Ρωγών» και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αυλιωτών Κερκύρας.
Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως

Η Παρέα το έριξε στο τσίπουρο
και στο κοντοσούλι από ενωρίς

Η Κοινότητα του Σούρεη
με τα μέλη της γιόρτασαν
το Πάσχα στο προαύλιο
της εκκλησίας με
Κουντοσούφλια και αρνιά.

“Alexander The Great” Association of Northern Greeks
Macedonia & Thraki
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4330 Hastings St., Burnaby, BC,
V5C 2J9
tel. 604-320-7321
burnaby_dental@hotmail.com
www.burnabydental.com

F

103-4500 Arbutus Street, Vancouver. B.C. V6J 4A2

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιου
του συλλόγου εύχεται στα μέλη, στις οικογενειές
τους και στους φίλους του συλλόγου

Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά
Το μεγάλο μήνυμα
της Αναστάσεως ας μαλακώσει
τις καρδιές μας και να γίνουμε
πιο ανθρώπινοι, μακριά από
αντιπαραθέσεις και διενέξεις.
Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες
αξίες στη ζωή μας και δεν
πρέπει να το ξεχνάμε!

Βενεζουέλα: Σφοδρές συγκρούσεις
Ένα όχημα της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας παρέσυρε
διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη στρατιωτική βάση
στο Καράκας, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

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

Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευσαν πέτρες και χτυπούσαν τα οχήματα
με ρόπαλα, λίγες ώρες αφότου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χουάν
Γκουαϊδό κάλεσε τον στρατό να ξεσηκωθεί και να τον στηρίξει.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
&
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

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.

ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ
ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ
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πειδή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια την νεολαία να
αναλαμβάνει τα ηνία των Κοινοτήτων και των εθνοτοπικών
οργανισμών και ορθώς κάνουν υπάρχει ένα κενό με την
απουσία των παλαιοτέρων στο να βοηθήσουν τα νέα μέλη να
προσαρμοστούν στο έργο που αναλαμβάνουν και ιδιαίτερα στα
οικονομικά.

Ετσι βλέπουμε τελευταία στις συνελεύσεις ανάμεσα στα μέλη
να δημιουργείται μια διχόνοια. που ωφείλεται στην απειρία από
τα άτομα που αναλαμβάνουν εθελοντικα να υπητερήσουν την
κοινότητα, χωρίς να γνωρίζουν για τους αγώνες της Ελληνικής
Κοινότητας του Βανκούβερ που έγιναν στο παρελθόν και βλέπουμε
να διαβάλλονται από μέλη μη φιλικά προς το καταστατικό της
κοινότητας και να δημιουργείται μια διχόνοια ανάμεσα ακόμη
και σε μέλη που αγωνίστηκαν γι’ αυτό το καταστατικό που αν δεν
προσέξουν θα τρέχουν συνέχεια στα δικαστήρια να υπερασπίσουν το
καταστατικό τους.
Ας μην ξεχνάμε μέλη φιλικά προσκείμενα στον Μητροπολίτη
αποφάσισαν και πήγαν την κοινότητα στο δικαστήριο για να μάθουν
ότι η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ είναι ανεξάρτητη και
διέπεται απο τους κανονισμούς της Βρετανικής Κολομβίας.
«Η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ είναι αυτόνομος και
νόμιμος οργανισμός σύμφωνα με τους νόμους της Επαρχίας, έχει
σαν κυρίαρχο όργανο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μελών
του.» Και πού το ενδιαφέρον της εστιάζεται στις αναγκαίες
συνθήκες διατήρησης του Ελληνικού Πολιτισμού, των ηθών, και
γενικά της Ελληνικής Κληρονομιάς στο Βανκούβερ ειδικότερα
για τη νέα γενιά. Έτσι η διατήρηση του πολιτισμού είναι για την
Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ περισσότερο εφικτή κάτω από
συνθήκες δημοκρατικής λειτουργίας και σύγχρονων θεσμών, παρά
κάτω από αναχρονιστικές συνθήκες λειτουργίας και εξαρτώμενη
από εκκλησιαστικές δομές.
Αυτό δεν αρέσει σε πολλούς να το ακούνε ακόμα και σήμερα για
την ανεξαρτησία της Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ και
χρειάζεται επαγρύπνηση περισσότερο από τους παλαιούς διότι
είδαμε τον αγώνα που έκαναν οι προηγούμενοι. Αφιερώνουμε στις
σελίδες αυτές όλες τις λεπτομέρειες που ίσως έχουν ξεχάσει ακόμα
και παλαιότερα μέλη να ανανεώσουν την μνήμη τους τα παλαιά
μέλη και να γνωρίζουν τα νέα μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια τους
ορθούς κανονισμούς αυτής της κοινότητας να μην δημιουργούνται
προβλήματα.
Πρόσφατα έστειλα το παρακάτω μήνυμα στον Πρόεδρο της
Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ κ. Δ. Ζάμπο.
HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
E-mail to the president April 22, 2019 send 1:27 m.m.
About Our Conversation this afternoon
Hi Demetri, Happy Easter as I told you I like to have and your
opinion about the proposed Resolution to the Petition DRAFT
April 3 2019 you have with Past Presidents Meeting.
Please let me know If you brought to the Board of the HCV and
what was the answer.
I mailed today to you the copy I have in my hands and if is any
different opinion about yourself and the board of HCV please let
me know by noon April 30th, 2019, or earlier.
Thank you
Kostas Karatsikis
Editor “ΓΝΩΜΗ”
Για να ενημερώσουμε και όλα τα μέλη της κοινότητας, το τί
συζήτησε με την συνάντηση που είχε με πρώην Προέδρους (δυο
εξ αυτών να είναι δικηγόροι), και έναν απο τους μηνυτάς, και αν
την απόφαση που βγήκε από την συνάντηση αυτή την έφερε στο Δ.
Συμβούλιο και τί αποφάσισαν. Αυτό ξάφνιασε τον Πρόεδρο διότι
δεν έπρεπε να το μάθω, ποιός μου έδωσε την πληροφορία κλπ. Αφού
συνήλθε μου λέει αν γράψεις κάτι θέλω να απαντήσω και εγώ, αφού
μου στείλεις τί αποδείξεις έχεις.
Δυστυχώς την πρώτη φορά δεν έλαβε τις αποδείξεις που του έστειλα
και μου έστειλε μια επιστολή που δημοσίευσα στη σελίδα 3., στη
συνέχεια όταν αντιλήφθηκα ότι δεν είχε παρει τις αποδείξεις, τις
έστειλα πάλι και αυτός μου έστειλε και δεύτερη επιστολή που
δημοσίευσα και αυτή στη σελίδα 3, αλλά χωρίς να μας απαντήση,
αλλά να μας κατηγορεί ότι δεν είμαστε δίκαιοι. Χωρίς να μας δώσει
απάντηση στο ερώτημά μας, αν η απόφαση που πάρθηκε από την
συνάντηση που είχε με τους πρώην Προέδρους της Κοινότητας
και τον μηνυτή, την παρουσίαση όπως είναι το καθήκον του στο
Διοιητικό Συμβούλιο και τί απόφαση πάρθηκε.
Σ΄ όλα αυτά σιωπή στις επιστολές του ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης
Ζάμπος και λέει η κοινότητα βρήκε Δικηγόρο να υπερασπισθεί τα
ψεύδη των μηνητών αφιλοκερδώς, και φυσικά τα βάζει μαζί μας ότι
μεροληπτούμε.
Ο κ. Ζάμπος ας διαβάσει καλά τα καθήκοντά του,όπως και όλο το
Δ. Συμβούλιο ότι η κοινότητα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, και
κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις της.
Και όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν το τι αποφάσεις
βγάζει το Δ. Συμβούλιο για να λάμπει η ΑΛΗΘΕΙΑ!
Κώστας Καρατσίκης

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
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ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΒ

ΤΟΝ ΔΕΚ. 1999 Ο ΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΜΕΛΗ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1999.
ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ

Για λόγους ευνόητους καλύψαμε το ονόματα
των μηνυτών που υποστήριξαν
τον Μητροπολίτη και υπέβαλαν την μήνυση.

ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ντόναλντ Τραμπ: Η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας
στο ΝΑΤΟ θα ωφελήσει τα στρατηγικά συμφέροντα
των ΗΠΑ

Ελπιδοφόρο μήνυμα η συμφωνία
των Πρεσπών συμφώνησαν
Μέρκελ - Μακρόν
Ελπιδοφόρο παράδειγμα διευθέτησης μακροχρόνιων διενέξεων
στην περιοχή των Βαλκανίων χαρακτήρισαν τη Συμφωνία των
Πρεσπών η καγκελάριος της Γερμανίας ‘Αγγελα Μέρκελ και ο
Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ευχαρίστησαν τους
πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ για την επίλυση του
ζητήματος της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Την επικύρωση του
πρωτοκόλλου ένταξης της
Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ
ζητά ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ σε επιστολή
που έστειλε χθες Δευτέρα στην
αμερικανική Γερουσία. Η
ολοκλήρωση της διαδικασίας
επικύρωσης του πρωτοκόλλου
από τα εθνικά κοινοβούλια των
κρατών μελών θα επιτρέψει
στη Βόρεια Μακεδονία να γίνει
-και επίσημα- το 30ό μέλος της
Ατλαντικής Συμμαχίας.
Στην επιστολή του, ο
Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει πως για την καλύτερη ενημέρωση της Γερουσίας διαβιβάστηκε
επίσης μια επισκόπηση του Πρωτοκόλλου από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ υπενθυμίζει τις κεντρικές
επισημάνσεις που συμπεριλαμβάνονται στη συνοδευτική έκθεση του πρωτοκόλλου ένταξης που
παρέλαβε το Κογκρέσο την 27η Μαρτίου.
«Όπως εξηγείται περαιτέρω στην έκθεση για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, που
διαβιβάστηκε στο Κογκρέσο την 27η Μαρτίου 2019, η Βόρεια Μακεδονία είναι ένας σταθερός
εταίρος ασφαλείας των ΗΠΑ και η ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα ωφελήσει άμεσα τα στρατηγικά
συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών [της Αμερικής] και της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ», σημειώνεται
χαρακτηριστικά.
Οι 29 χώρες του ΝΑΤΟ και η Βόρεια Μακεδονία υπέγραψαν τον Φεβρουάριο το πρωτόκολλο της
ένταξης της χώρας στο Σύμφωνο στις Βρυξέλλες. Μέχρι όμως την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επικύρωσης από τα εθνικά κοινοβούλια, η Βόρεια Μακεδονία θα αρχίσει να συμμετέχει στα θεσμικά
όργανα της Συμμαχίας ως προσκεκλημένη χώρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βενεζουέλα: Κορυφώνεται η «Επιχείρηση Ελευθερία» Σφοδρές συγκρούσεις και μεταξύ στρατιωτών
ο Γκουαϊδό.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός
πληροφοριών της Βενεζουέλας
επιβεβαίωσε ότι ένα μικρό
μέρος του στρατού έχει ταχθεί
στο πλευρό του Γκουαϊδό.
«Καλούμε τους ανθρώπους να
παραμείνουν σε εγρήγορση,
μαζί με τις ένδοξες εθνικές
ένοπλες δυνάμεις, να νικήσουν
την προσπάθεια πραξικοπήματος
και να διατηρήσουν την ειρήνη»
έγραψε στο Twitter.
Σε πεδίο μάχης έχουν
μετατραπεί τις τελευταίες
ώρες πολλές περιοχές της
Βενεζουέλας, με τις συγκρούσεις
να είναι πιο σφοδρές στην
πρωτεύουσα Καράκας.
Αφορμή για την κλιμάκωση
των επεισοδίων αποτέλεσε ένα
βίντεο, στο οποίο ο ηγέτης της
αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό
καλεί σε εξέγερση εναντίον του
προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε
στα social media, γυρίστηκε
στην αεροπορική βάση La
Carlota του Καράκας και σε
αυτό ο Γκουαϊδό συνοδεύεται
από πολλούς στρατιώτες και
τον κρατούμενο ακτιβιστή

Λεοπόλδο Λόπεζ, βασικό ηγέτη
της αντιπολίτευσης τον οποίο
οι στρατιωτικοί φέρονται να
απελευθέρωσαν από τον κατ΄
οίκον περιορισμό στον οποίο
παρέμενε επί χρόνια από το
καθεστώς Μαδούρο.
«Οι άνθρωποι της Βενεζουέλας
άρχισαν το τέλος του
σφετερισμού. Αυτή τη
στιγμή βρίσκομαι με τις
κύριες στρατιωτικές μονάδες
της ένοπλης δύναμης που

ξεκίνησαν την τελική φάση της
“Επιχείρησης Ελευθερία”. Οι
εθνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν
λάβει τη σωστή απόφαση και
υπολογίζουν στην υποστήριξη
του λαού της Βενεζουέλας», είπε

«Με τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία είδαμε πολύ τολμηρά
βήματα, τα οποία μας δίνουν ελπίδα ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις
και σε μακροχρόνιες διενέξεις. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα για άλλη
μια φορά να ευχαριστήσω θερμά και τον Έλληνα συνάδελφό μας
Αλέξη Τσίπρα και τον Βούλγαρο συνάδελφο Μπόικο Μπορίσοφ,
οι οποίοι κατέβαλλαν πάντα προσπάθειες. Και έτσι σήμερα θα
συζητήσουμε και με το βλέμμα στο ότι ένα μεγάλο πρόβλημα για
το οποίο εργαζόμασταν πάνω από δέκα χρόνια μπόρεσε τελικά να
επιλυθεί», τόνισε η κυρία Μέρκελ κατά την διάρκεια των κοινών
δηλώσεών της με τον κ. Μακρόν, οι οποίες προηγήθηκαν της
συνάντησης για τα Δυτικά Βαλκάνια, που διοργανώνεται απόψε
στο Βερολίνο από τους δύο ηγέτες. Νωρίτερα, πριν τις δηλώσεις, η
κυρία Μέρκελ είχε συναντηθεί με τον Ζ. Ζάεφ.
Από την πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι «τους
τελευταίους μήνες είδαμε ότι είναι εφικτή η πρόοδος είκοσι
χρόνια μετά από διενέξεις οι οποίες σπάρασσαν τα Βαλκάνια»,
και πρόσθεσε ότι «στη διένεξη για το ονοματολογικό -και εδώ
έπαιξε και η Γαλλία αποφασιστικό ρόλο με τη Συμφωνία των
Πρεσπών- καταφέραμε να καταστεί εφικτή η λύση και είδαμε ότι
μπορεί να είναι εφικτό να διευθετηθούν αυτές οι διενέξεις, οι οποίες
προηγουμένως έμοιαζαν ανυπέρβλητες». Όταν εκείνοι οι οποίοι
λαμβάνουν τις αποφάσεις «αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν
-και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ζόραν Ζάεφ και τον Αλέξη
Τσίπρα-, τότε μπορεί να βρεθεί και μια συγκεκριμένη λύση»,
κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.
Πηγή: Η Καθημερινή 30 Απριλίου 2019

Ακολούθησαν διαδηλώσεις
με σοβαρά επεισόδια, ενώ
δεκάδες ένοπλοι στρατιώτες
που συνόδευαν τον Γκουαϊδό
συγκρούστηκαν με συναδέλφους
τους που στηρίζουν τον
Μαδούρο έξω από τη βάση Λα
Καρλότα του Καράκας
Διαψεύδει ο Μαδούρο
Από την πλευρά του ο Νικολάς
Μαδούρο δήλωσε ότι ο στρατός
παραμένει «απόλυτα πιστός»
στο πρόσωπό του μετά από
συνομιλία που είχε με τους
στρατιωτικούς ηγέτες. «Θα
νικήσουμε», έγραψε στο Twitter.
Σύμφωνα με το Γερμανικό
Πρακτορείο, πολλοί
κάτοικοι του Καράκας
είχαν συγκεντρωθεί κοντά
στη στρατιωτική βάση Λα
Καρλότα για να εκφράσουν την
υποστήριξή τους στον Γκουαϊδό.
Με το πλήθος ενώθηκαν και
στρατιώτες που έφεραν γαλάζιες
κορδέλες, οι οποίες συμβολίζουν
τη «νέα αρχή», όπως είπε ένας
από αυτούς στο τηλεοπτικό
κανάλι NTN24 της Κολομβίας.
Από την περιοχή υψωνόταν
καπνός και ακούγονταν
πυροβολισμοί, δεν είναι
όμως σαφές ποιος και γιατί
πυροβολούσε.
Ένας αξιωματικός στη
βάση Λα Καρλότα είπε στο

φιλοκυβερνητικό κανάλι
Telesur ότι οι αναφορές
περί «λιποτακτών» είναι
λανθασμένες.
Τόνισε ότι οι στρατιώτες
που παραμένουν πιστοί στον
πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο
έχουν υπό τον έλεγχό τους τη
βάση.
Εν τω μεταξύ, διαδηλώσεις
προγραμματίζονται για αύριο,
1η Μαΐου, περιλαμβανομένης
της «μεγαλύτερης πορείας στην
ιστορία της Βενεζουέλας»,
όπως την αποκαλεί ο Γκουαϊδό,
στο πλαίσιο της «οριστικής
φάσης» της προσπάθειάς του

να αναλάβει την εξουσία
προκειμένου να προκηρύξει
νέες εκλογές.
Η Εθνοσυνέλευση ανακήρυξε
τον πρόεδρό της, Γκουαϊδό,
μεταβατικό πρόεδρο της
χώρας τον Ιανουάριο, όταν και
έληξε η προηγούμενη θητεία
του Νικολάς Μαδούρο στην
προεδρία, καθώς οι πρόωρες
προεδρικές εκλογές του Μαΐου
του 2018 δεν αναγνωρίζονται
από τους βουλευτές, ούτε
από τη διεθνή κοινότητα ως
νομότυπες, καθώς οι υποψήφιοι
της αντιπολίτευσης είχαν ως επί
το πλείστον αποκλειστεί.

Progress Update for St. Nicholas and Dimitrios
New Building AnnexSchool, Seniors Lounge, Play
Space
A proposed four classroom, plus one Seniors Lounge space designed to accommodate our Communities growing needs and programs. A building with the intent to be an advanced and inspiring
learning center with modern education, equipment, and internet infrastructure to secure our youth
and Senior programs for decades to come.
All renderings
displayed herein
are property of the
Greek Orthodox
Community of East
Vancouver and may
not be reproduced
without expressed
written consent from
Council.
These renderings are
conceptual and the final completed project
may differ from the
sketches presented
on this web page.
November 2014
- Concept of a joint
School / Seniors
Lounge introduced
at the Annual General Meeting of Members by Secretary Elect
Konstantin Nikolaou
- Project Lead Nicholas Kasadoulis appointed by Membership to
oversee project
April 2015 - January 2016
- Council and Committee reviews , concept development, plan of
action installed.
- Multiple meetings with designers, engineers and community
members.
January 2016
-Special General Meeting of Members called.
- Project Approved for Advanced Design and Finance procurement
February 2016
- Architect Boni-Maddison hired to prepare preliminary plans and
drawings and address Development Permit needs
April 2016
- Project Financing Approved at General
Meeting of Members ( 99% Membership
Approval)
- Conceptual Drawings and Sketches presented to Membership
January 2017
- “Prior to” Letter received from City of Vancouver Planning Staff
March 2017
- Board of Variance for City of Vancouver
Approves proposal with conditions
April 2017
- Critical vote from Membership at Annual General Meeting of
Members (April 2nd, 2017)
- Vote was unsuccessful
- C.O.V. Scheduled Development Permit for April 2017 Postponed
June 2017 (Special General Meeting)
- Special General Meeting called
- Membership passed resolution to move project forward
- Membership passed resolution to amalgamate properties as per
C.O.V. conditions
- New Development Permit Application date TBA
Nov 2017
- Properties amalgamated
December 2017
- C.O.V. Development Permit Application filed
- Issue for Tender Drawings commissioned
December 2018
- Development Permit Received
- Building Permit Received
- Bidding in progress
January 2019
- Tenant applications being accepted
- Design Finalization
March 2019
- Excavation commences
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΕΓΩ! (Ή ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΑ;)
Συγγραφέας: Πάνος Χριστοδούλου
Εικονογράφηση: Μυρτώ Δεληβοριά
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η κασετίνα της Αμέλιας είναι γεμάτη.
Έχει μολύβι, μαρκαδόρο, γόμα και
διορθωτικό. Το μολύβι βαριέται
κλεισμένο τόση ώρα εκεί μέσα.
Αρχίζει να ζωγραφίζει σε ένα λευκό
χαρτί, έπειτα πάνω στο γραφείο αλλά
και πάνω στον τοίχο. Η γόμα αρχίζει
να σβήνει και ο μαύρος μαρκαδόρος
να δημιουργεί ανεξίτηλα έργα τέχνης.
Όταν τα βλέπει η μαμά της Αμέλιας
γίνεται χαμός. Πώς να πιστέψει την
κόρη της που λέει ότι δεν το έκανε
εκείνη…
Αφού δεν υπήρχε κανείς άλλος στο
δωμάτιο. Ή μήπως υπήρχε;
Μια αστεία και ευφάνταστη ιστορία, για τα λάθη που κάνουμε όλοι.
Λάθη που σβήνονται αλλά και λάθη ανεξίτηλα. Λάθη ανθρώπινα
αλλά και μη ανθρώπινα. Η παραδοχή τους και η ειλικρινής
συγγνώμη ίσως να μην τα διορθώσουν. Μας κάνουν όμως να
αισθανθούμε καλύτερα, πιο όμορφα. Και ίσως να μας αποτρέψουν
από κάποιο επόμενο λάθος. Άλλωστε, δεν λένε πως από τα λάθη
μας μαθαίνουμε; Ή μήπως όχι…
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΡΑΣ
Συγγραφέας: Μαίρη Τσόγκα
Εικονογράφηση: Θέντα Μιμηλάκη
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Το Τέρας της ιστορίας, είναι ένα Τέρας
με τα όλα του! Φοβερό και τρομερό!
Όμως εδώ και καιρό είναι άνεργο.
Ψάχνει στις αγγελίες αλλά κανείς
δεν ζητά τέρας. Δοκιμάζει διάφορες
δουλειές: νυχτοφύλακας, επιστάτης σε
σχολείο, πορτιέρης σε νυχτερινό κλαμπ,
όμως σε καμία δεν τα καταφέρνει.
Μέχρι που γίνεται αφηγητής
παραμυθιών σε ραδιοφωνική εκπομπή.
Ένα βιβλίο τρυφερό, ανθρώπινο και
καθόλου τρομακτικό. Δεν μιλά απλώς
για τη διαφορετικότητα αλλά για
πολλά περισσότερα. Κάποιες φορές η
εξωτερική εμφάνιση δεν συμβαδίζει με την εσωτερική ομορφιά. Οι
προκαταλήψεις που ίσως να υπάρχουν για τα … τέρατα, στέκονται
εμπόδιο για να δούμε καθαρά.
Με χιούμορ και φρεσκάδα συγγραφέας και εικονογράφος
αφηγούνται μια ιστορία που μας δείχνει πως τα τέρατα ίσως και
να είναι πεντάμορφα. Αρκεί να τα κοιτάξουμε προσεκτικά, με
ενδιαφέρον και αγάπη.

ΠΟΙΗΜΑ
ΜΑΛΛΟΝ

Υπόθεση Πατσίφικο και τα Παρκερικά
Οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας μας ξεκίνησαν αμέσως σχεδόν
με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν η υπόθεση Πατσίφικο και τα
επακολουθήσαντα «Παρκερικά».

Τον Απρίλιο του 1849, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πασχα απαγορεύθηκε από τις αρχές το έθιμο
του καψίματος του Ιούδα. Εξαγριωμένοι Αθηναίοι επέδραμαν επί της οικίας ενός εβραίου τυχοδιώκτη,
ονόματι Δαβίδ Πατσίφικο, στην οδό Καραϊσκάκη στου Ψυρρή, προξενώντας ασήμαντες ζημίες.
Μία άλλη εκδοχή αναφέρει ότι το περιστατικό έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή κατά την περιφορά του
Επιταφίου του Αγίου Φιλίππου, όταν ο Πατσίφικο προκάλεσε τους πιστούς.
Ο Πατσίφικο, που είχε διατελέσει πρόξενος της Πορτογαλίας στην Αθήνα, αλλά είχε απαλλαγεί
των καθηκόντων του λόγω καταχρήσεων, εστράφη κατά της ελληνικής κυβερνήσεως και ζήτησε
αποζημίωση 888.736 δραχμών και 57 λεπτών. Ο πανούργος τυχοδιώκτης έβαλε στο παιγνίδι και την
Αγγλία, αφού, εν τω μεταξύ, είχε αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα. Η πονηρή «Αλβιών», που
ανταγωνίζετο Γαλλία και Ρωσία στην περιοχή, ζήτησε την καταβολή του υπέρογκου ποσού στον
υπηκόο της.
Η κυβέρνηση Κριεζή αρνήθηκε και η Αγγλία διέταξε στις 3 Ιανουαριου του 1850 τον ναύαρχο Ουίλιαμ
Πάρκερ να επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στον Πειραιά και τα κυριότερα ελληνικά λιμάνια.
Η Ελλάδα υπέστη ανυπολόγιστες ζημίες, ιδίως οι έμποροι και οι ναυτιλλόμενοι, ενώ σημαντικά ήταν
και τα προβλήματα επισιτισμού στην πρωτεύουσα.
Η σθεναρή στάση του βασιλιά Όθωνα συσπείρωσε το λαό, που με ψυχραιμία και καρτερικότητα
αντιμετώπισε την αγγλική πρόκληση. Ο αποκλεισμός ήρθη τελικά στις 15 Απριλίου του 1850,
μετά και από την αντίδραση Γαλλίας και Ρωσίας, τα συμφέροντα των οποίων είχαν πληγεί από τον
αποκλεισμό. Το θέμα Πατσίφικο παραπέμφθηκε τελικά σε διαιτησία και η αποζημίωση που του
επιδικάσθηκε ήταν μόλις 3.750 δραχμές, ποσό, όμως, σημαντικό για το φτωχό ελληνικό κράτος εκείνη
την εποχή.

Εκτενής αναφορά από τον κινεζικό
Τύπο στην επίσκεψη του Αλ. Τσίπρα
Η ΑΥΓΗ 27 Απριλίου 2019
Στην επίσκεψη του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα, στην Κίνα, και τη
συμμετοχή του στις εργασίες του
2ου φόρουμ υψηλού επιπέδου της
Πρωτοβουλίας για τον σύγχρονο
«Δρόμο του Μεταξιού» (Belt
and Road Initiative) αλλά και
στις διμερείς συναντήσεις που
είχε με τον Πρόεδρο και τον
πρωθυπουργό της χώρας, αλλά και
ανώτατο στέλεχος του πολιτικού
γραφείου του ΚΚΚ, αναφέρονται
σημερινά δημοσιεύματα του
κινεζικού Τύπου.
Το κινεζικό πρακτορείο
ειδήσεων Xinhua αναφέρεται
στη συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον Πρόεδρο της Κίνας, δίνοντας έμφαση στις δηλώσεις του Xi
Jinping ότι η Ελλάδα αποτελεί μοντέλο για ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι αφορά μια αμοιβαία επωφελή
συνεργασία με την Κίνα και την από κοινού ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «Belt and Road», αλλά
και στα όσα είπε για τη συμβολή της Ελλάδας στην προώθηση των ευρω-κινεζικών σχέσεων. Στο
ίδιο θέμα αναφέρονται σε δημοσιεύματά τους οι εφημερίδες China Daily, Global Times και το
τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Στα ίδια δημοσιεύματα τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η Κίνα, όπως είπε ο πρόεδρος Xi, επιθυμεί να
διατηρήσει ανταλλαγές υψηλού επιπέδου καθώς και τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη με
την Ελλάδα, να αξιοποιήσει πλήρως την αξία της βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
των δύο χωρών, να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των πολιτισμών και να ενισχύσει το συντονισμό
και τη συνεργασία σε διεθνή θέματα. Παράλληλα, σημειώνουν την πρόθεση της Κίνας να ενισχύσει
την εναρμόνιση της BRI με τη στρατηγική της Ελλάδας να δημιουργήσει ένα σημαντικό διεθνή
κόμβο logistics.
Εκτενή αναφορά γίνεται από τον κινεζικό Τύπο στις δηλώσεις του πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά
την Πρωτοβουλία «Belt and Road» ως μία πρόταση που αντικατοπτρίζει τη σοφία της αρχαίας
κινεζικής φιλοσοφίας και αντιπροσωπεύει τη σκέψη για το μέλλον του κόσμου, αλλά και τη στήριξη
της Ελλάδας στην ανάπτυξή της. Υπογραμμίζουν επίσης τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για τον
αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στις δύο χώρες, που εκπροσωπούν αρχαίους πολιτισμούς, αλλά και στις
δηλώσεις του σχετικά με την ουσιαστική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών, κατά τη συνάντηση
με τον Κινέζο ομόλογό του Li Keqiang.

Ένα φως με πλημμύρισε.
Μάλλον είν’ η αγάπη.
Που μου φώτισε όσα,
χρόνια είχα κρυφά.
Μια ανάσα μου δόθηκε
σε χιλιάδες ανάσες.
Μάλλον ειν’ η ελπίδα
Για να ζήσω ξανά.

Ένας χτύπος γεννήθηκε
στις καρδιάς τα σοκάκια.
Μάλλον ήρθε να πάρει
κάθε σκέψη πικρή.
Κάποιος μάλλον λυπήθηκε
τα χαμένα μου χρόνια
κι ήρθε για να μου δώσει ,
άλλη τόση ζωή.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ
Christina Strada

Στην ιστοσελίδα της κινεζικής κυβέρνησης επισημαίνεται δε, ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός
εξέφρασε τη στήριξη της Κίνας στην εναρμόνιση της Πρωτοβουλίας «Belt and Road» με την
αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας και στην ενίσχυση της συνεργασίας στον χρηματοπιστωτικό
τομέα, την τεχνολογία και την ψηφιακή Οικονομία, ενώ υπογράμμισε την επιθυμία της Κίνας να
επεκτείνει τις εισαγωγές ελληνικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Η Κίνα και η Ελλάδα, δύο αρχαίοι πολιτισμοί, έχουν αποδοτική συνεργασία, σε πνεύμα αμοιβαίου
σεβασμού, ισότιμης μεταχείρισης και αμοιβαίας γνώσης. Έχοντας ευνοϊκή θέση, η Ελλάδα
μπορεί να είναι ο αρμός ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, δήλωσε ο Κινέζος πρωθυπουργός,
επισημαίνεται στα δημοσιεύματα του κινεζικού Τύπου.
Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με το μέλος της Διαρκούς Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου του
ΚΚΚ Wang Yang, τα σχετικά δημοσιεύματα επισημαίνουν την επιθυμία της Κίνας να διατηρήσει
τις ανταλλαγές υψηλού επιπέδου με την Ελλάδα, να επεκτείνει την οικονομική και εμπορική
συνεργασία και να ενισχύσει τις ανταλλαγές μεταξύ των λαών και την πολιτιστική συνεργασία.
Στιγμιότυπα από την άφιξη του πρωθυπουργού στο Πεκίνο προβάλλονται από το κινεζικό
πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αλλά και σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού CCTV+.
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O Bασίλης Θωμόπουλος στο Face book του δημοσίευσε την παρακάτω
επιστολή και αξίζει να την διάβάσουν όλοι και ιδιαίτερα τα μέλη
της Ανατολικής Κοινότητας που δεν ψήφισαν για την χρηματοδότηση
του Ελληνικού Σχολείου.

Ερντογάν: Χωρίς την Τουρκία
το πρόγραμμα των F-35 είναι
καταδικασμένο να καταρρεύσει

υγχαρητήρια στην
Ελληνική Ορθόδοξος
Κοινότητα του
Ανατολικού Βανκούβερ για την
πάρα πολύ μεγάλη πρωτοβουλία
που πείρε το Δ/Σ για την
οικοδόμηση ενός κτήριου για
ελληνικό σχολείο. Αυτό το έργο
θα διασφαλίσει την ελληνική
μας κληρονομιά, την γλώσσα
μας και τον πολιτισμό μας σε
αυτήν την μελλοντική γενιά του
Βανκούβερ που βλέπουμε στην
φωτογραφία.

Newsroom , CNN Greece
Τρίτη, 30 Απριλίου 2019
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε σήμερα πως, χωρίς την

Σ

Όπως δυστυχώς συνηθίσαμε
εμείς οι Έλληνες σε όλη
μας την ιστορία (αρχαία και
σύγχρονη), δεν πήρε πολύ καιρό
να ακουστούν και τα αρνητικά
στο θέμα αυτό και την διαμάχη
μεταξύ των υπέρ και των κατά.
Αυτό το αρνητικό το έχουμε
βαθιά ριζωμένο στο DNA μας.
Έμαθα την Μεγάλη Πέμπτη
στην εκκλησία που πήγα ότι
υπάρχει μία μερίδα ανθρώπων
εδώ στο Βανκούβερ που απλά
δεν θέλουν ή δεν μπορούν
να πιστέψουν στο όραμα του
Δ/Σ ότι ένα τέτοιο έργο είναι
απαραίτητο. Υπάρχει φόβος
για το άγνωστο που φέρνει το
αύριο. Όπως η ιστορία μας
δείχνει, εύκολα εμείς οι Έλληνες
χάνουμε το όραμα και μένουμε
στο “κι αν” στην πιο κρίσιμη
στιγμή. Τώρα που σκάβουν
θεμέλια για το κτήριο και πήρε
μπρος το έργο, τώρα, σε αυτή
την πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή
βρήκαν μερικοί να μείνουν στο
“κι αν.” “Κι αν τα χάσουμε
όλα;” “Κι αν στο μέλλον δεν
υπάρχουν παιδιά;” “Κι αν το
σχολείο θα φέρει χρέη και
οικονομική καταστροφή στην
κοινότητα του Ανατολικού
Βανκούβερ;” “Κι αν στο
μέλλον δεν υπάρχουν Έλληνες
στο Βανκούβερ;” Και τα πολύ
γνωστά “κι αν ο Δεσπότης το
ένα...” “Κι αν η αρχιεπισκοπή το
άλλο...”
Αυτό το “κι αν” το “πως” και
το “δεν γίνετε” μου θυμίζει
δύο ιστορίες της σύγχρονης
Ελλάδας.
Η πρώτη ιστορία που μου
θυμίζει ήταν αυτή της 14
Σεπτεμβρίου του 1814 όταν
τρεις άγνωστοι άνθρωποι είχαν
ένα πολύ τεράστιο, φανταστικό
όραμα που, από την αρχή,
δεν το χώραγε ο νους κανενός
τον καιρό εκείνο. Ήταν ένα
όραμα εξωφρενικό. Στην
αρχή, πολλοί που το άκουσαν
δεν το πήραν στα σοβαρά.
Μερικοί θεωρούσαν αυτό το
τολμηρό σχέδιο κάτι το αστείο.
Πολύ, μέσα στην πείνα και
την δυστυχία τους, απλά δεν
μπορούσαν να το πιστέψουν.
Αλλά η μικρή αυτή ομάδα
των τριών αυτών αγνώστων
πίστευαν ακράδαντα στο
όραμα τους και με το πείσμα
τους σιγά-σιγά, ένας-ένας ο
κάθε Έλληνας κατάλαβε περί
τίνος πρόκειται παρόλο που
μεγάλα πολιτικά ονόματα της
εποχής εκείνης είπαν στους
τρεις, επανειλημμένες φορές, το
μεγάλο όχι και τα “δεν γίνετε.”
Ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις
άγνωστοι; Ήταν οι ιδρυτές της
μυστικής οργάνωσης “Φιλικής
Εταιρείας” των Εμμανουήλ
Ξάνθο, Νικόλαο Σκουφά και

Αθανάσιο Τσακάλωφ. Το
τολμηρό, εξωφρενικό τους
όραμα; Την απελευθέρωση των
Ελλήνων από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία.
Η δεύτερη ιστορία μου θυμίζει
την τάση των Ελλήνων να
κάνουν το αντίθετο στην πιο
σημαντική στιγμή μιας δράσης.
Εκεί που όλα πήγαιναν καλά
και ωραία στην επανάσταση
του 1821, άρχισαν οι έντονες
πολιτικές διαμάχες μεταξύ
Φιλικών και Κοτζαμπάσηδων
όπου ξεσπάει ο πρώτος εμφύλιος
πόλεμος του 1823-1824. Και
εκεί που φαινότανε ότι το
ξεπέρασαν, ξεσπάει αμέσως
ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος
του 1824-1825. Φανταστείτε
ότι πάνω στον δύσκολο δρόμο
προς την ελευθερία, ΟΛΟΙ
τους - επώνυμοι και ανώνυμοι
οπλαρχηγοί - έχασαν για πάρα
πολύ καιρό το όραμα και
τον μεγάλο στόχο εκεί πάνω
στην πιο κρίσιμη στιγμή της
σύγχρονης ιστορίας μας. Πάλι
καλά που σήμερα υπάρχει
Ελλάδα.
Πρέπει τώρα και εμείς στο
Βανκούβερ να μπούμε στο
νόημα όπως έκαναν και οι
οπλαρχηγοί το 1814 με την
Φιλική Εταιρεία. Πρέπει και
εμείς να γίνουμε οπλαρχηγοί
και επαναστάτες στο θέμα της
οικοδόμησης του Ελληνικού
σχολείου και να πιστέψουμε
όλοι μας στο όραμα του Δ/Σ
της Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ χωρίς φασαρίες και
εμφύλιους. Ας μην μείνουμε
στην φοβία, στις συγκρούσεις
και στο “κι αν.” Ας αφήσουμε τα
πολιτικά μας στην άκρη και ας
κοιτάξουμε προς το μέλλον με
πίστη στο όραμα του Δ/Σ.
Το ποσό των $750,000 δεν είναι
τεράστιο και ας φαίνεται έτσι.
Στην Βρετανική Κολομβία
είμαστε 24,460 Έλληνες
(Statistics Canada, 2016).
[Σημείωση: Ο αριθμός αυτός
βασίζεται σε εκείνους που
δήλωσαν ως Έλληνες στην
απογραφή του 2016. Ορισμένες
Καναδικές κυβερνητικές πηγές
υποστηρίζουν ότι ο ελληνικός
πληθυσμός της ΒΚ μπορεί να
είναι πιο κοντά στους 40,000.]
Αν πάρουμε τον αριθμό 24,460,
μας πέφτει ένα πολύ μικρό
ποσό του $30.66 ανά άτομο αν
σκεφτούμε συνολικά.
Ας υποθέσουμε ότι η Κοινότητα
του Ανατολικού Βανκούβερ
μπορεί να προσεγγίσει μόνο
5,000 άτομα από τα 24,460 σε
ολόκληρη την ΒΚ, τα $750,000
μαζεύονται...
αν 5,000 άτομα δωρίσουν
$150.00 ή
αν 4,500 άτομα δωρίσουν
$167.00 ή
αν 4,000 άτομα δωρίσουν
$187.50 ή
αν 3,500 άτομα δωρίσουν
$215.00 ή
αν 3,000 άτομα δωρίσουν
$250.00 ή
αν 2,500 άτομα δωρίσουν
$300.00 ή
αν 2,000 άτομα δωρίσουν
$375.00 ή
αν 1,500 άτομα δωρίσουν
$500.00 ή

αν 1,000 άτομα δωρίσουν
$750.00 ή
αν 750 άτομα δωρίσουν
$1,000.00.
Τώρα το άλλο θέμα για αυτή
την κοινότητα αλλά και για όλες
τις κοινότητες εδώ στην ΒΚ
και σε όλο τον Καναδά είναι
να βρούνε τρόπο όπως κάνουν
πολλές μεγάλες Ελληνορθόδοξες
εκκλησίες και Ελληνικές
Κοινότητες στην Αμερική να
βρουν και έναν ορισμένο αριθμό
δωρητών που θα συνεισφέρουν
ένα ορισμένο ποσό σε ετήσια
βάση για να εξασφαλίσουν την
επιβίωση της κοινότητας και
τα προγράμματά τους. Εδώ
μιλάμε για 200 και 300 άτομα.
Όχι οι πέντε ή δέκα που δίνουν
από μόνοι τους (και πολύ καλά
που κάνουν). Μιλάμε εδώ για
κάτι καλά οργανωμένο και
ετήσιο. Κάτι παρόμοιο κάνουν
οι Εβραϊκές Κοινότητες για
παράδειγμα και γι’ αυτό όλες
τους οι Κοινότητες και όλα τους
τα προγράμματα δουλεύουν
ρολόι. Να καταλάβετε, ο
Εβραϊκός πληθυσμός στην ΒΚ
είναι 35,000. Μόνο, για τα
σχολεία τους στην Κοινότητα
τους χρειάζονται και μαζεύουν
$860,000 σε δωρεές το χρόνο
και ο προϋπολογισμός του 2020
γράφουν ότι το σχολείο θα
χρειαστεί $250,000 επιπλέον
σε δωρεές για να καλύψουν τις
ανάγκες των σχολείων τους.
Ετήσιες δωρεές στην Εβραϊκή
Κοινότητα του Βανκούβερ είναι
γύρω στα $10 εκατομμύρια
ετησίως. Καλά το διαβάσατε.
(Ιστοσελίδα: 2020 Strategic
Priorities, Jewish Federation of
Vancouver).
Σύμφωνα με τον Ελληνοκαναδό
Γερουσιαστή Λίο Χουσάκο
(Καναδική Γερουσία) σε
συνέντευξή του στην Ελληνική
τηλεόραση του Τορόντο το
2018 είπε, βάση με διάφορες
Καναδικές στατιστικές, “οι
Έλληνες στον Καναδά είναι
από τους πιο πλουσιότερους
Καναδούς πολίτες, αλλά
λέει αυτή την στιγμή όλες οι
Ελληνικές κοινότητες στον
Καναδά από μια άκρη της χώρας
στην άλλη πάσχουν οικονομικά
χωρίς εξαίρεση.” Και, κακά τα
ψέματα, χωρίς ένα στρατηγικό,
δυναμικό οικονομικό σχέδιο,
οράματα και προγράμματα δεν
γίνονται από μόνα τους.
Ας κάνουμε όλοι μας ένα μικρό
βήμα και ας υποστηρίξουμε
αυτό το έργο της Ελληνικής
Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ. Μαζί με ομόνοια
και με πίστη στο όραμα του Δ/Σ
ας διασφαλίσουμε την ελληνική
μας κληρονομιά, την γλώσσα
μας και τον πολιτισμό μας
για τις μελλοντικές γενιές του
Βανκούβερ και της ΒΚ. Αυτό
το έργο αξίζει και μας αφορά
όλους.
Βασίλης Θωμόπουλος
Βανκούβερ, ΒΚ
Αγαπητέ Βασίλη συγχαρητήρια
για τις σκέψεις σου και
την γεναιότητά σου να ξεφύγεις
από το τί θα πεί ο ένας και το τι θα πεί
ο άλλος. ‘Αρθρα σου τέτοια θα χαρούμε
να δημοσιεύουμε και μακάρι να
ακολουθήσουν το δρόμο σου και άλλα
ελληνόπουλα.

Κώστας Καρατσίκης -ΓΝΩΜΗ

Τουρκία, το πρόγραμμα των μαχητικών αεριωθουμένων F-35 είναι
«καταδικασμένο να καταρρεύσει», προσθέτοντας πως «η Άγκυρα
τυγχάνει άδικης αντιμετώπισης στο εν λόγω πρόγραμμα».
Η Τουρκία σχεδιάζει να αγοράσει ρωσικά αμυντικά πυραυλικά
συστήματα S-400, δημιουργώντας ένταση στις σχέσεις της με
τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υποστηρίζουν πως θα τεθεί σε
κίνδυνο η ασφάλεια των αεριωθουμένων F-35 της Lockheed Martin.
Η Άγκυρα είναι επίδοξος αγοραστής των F-35, αλλά και εταίρος
στην παραγωγή τους.
Μιλώντας σε έκθεση της αμυντικής βιομηχανίας, ο Ερντογάν
δήλωσε πως «αυτοί που προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία
από το πρόγραμμα των F-35 δεν το έχουν σκεφτεί καλά» και
προσέθεσε πως η Άγκυρα παίρνει γρήγορα μέτρα για να αναπτύξει
τα δικά της συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένως εκφράσει ανησυχίες
για την ταυτόχρονη απόκτηση των S-400 και των F-35 από την
Τουρκία, εκτιμώντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε κίνδυνο τη
στρατιωτική ασφάλεια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Πλαστικά και άλλα απόβλητα
Ερώτηση: Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο; Η Γροιλανδία. Το

δεύτερο από τα μεγαλύτερα νησιά, ποιο είναι; Η Νέα Γουϊνέα (βόρεια
της Αυστραλίας), Λάθος!!! Μπορεί στον κατάλογο μεγέθους των νησιών
να φιγουράρει δεύτερη, η Νέα Γουϊνέα, αλλά τη δεύτερη θέση την
καταλαμβάνει η «Μεγάλη Κηλίδα Απορριμμάτων του Ειρηνικού»!!!
(Great Pacific garbage patch). Η κηλίδα είναι ένα «νησί» από πλαστικά
απόβλητα, που επιπλέει μεταξύ του συμπλέγματος των νησιών της Χαβάης
και της Καλιφόρνιας· η έκτασή της υπολογίζεται μεταξύ των 700.000
τετρ. χλμ. (δηλ. περίπου όσο η έκταση της πολιτείας του Τέξας) και των
1.660.000 τετρ. χλμ. (όσο τρεις φορές η έκταση της Γαλλίας!). Η κηλίδα
αυτή σχηματίστηκε από τα πλαστικά αντικείμενα, που απορρίπτονται
στους ωκεανούς και παρασύρονται από τα θαλάσσια ρεύματα. Πέντε
τρισεκατομμύρια κομμάτια πλαστικού ρυπαίνουν τους ωκεανούς … και
οι κηλίδες είναι 5 και όχι μία, αλλά η παραπάνω έχει τα πρωτεία! Είναι η
μεγαλύτερη.
Αντίθετα από τα οργανικά απόβλητα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου
και με τη βοήθεια μικροοργανισμών αποσυνθέτονται, τα πλαστικά
διασπώνται από το φως σε όλο και μικρότερα κομμάτια· όμως, το κάθε
κομμάτι διατηρεί τις ιδιότητες του πλαστικού και δεν αλλάζει χημικά.
Τελικά, αυτή η πλαστική «σκόνη» επιπλέει και εισέρχεται στην τροφική
αλυσίδα. Καταναλώνεται δηλ. μαζί με την τροφή από πολλούς θαλάσσιους
οργανισμούς… Τα πλαστικά προσελκύουν θαλασσοπούλια και ψάρια. Όταν
αυτά καταναλώνουν τεμαχίδια πλαστικού, αυτά περνούν και στους θηρευτές
τους, των οποίων αποτελούν τροφή. π.χ. Τα κομμάτια των πλαστικών (που
περιέχουν και τοξίνες), καταναλώνονται από μέδουσες. Αυτές αποτελούν
τροφή για τα ψάρια , τα οποία –τελικά- καταναλώνονται από τον άνθρωπο,
ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών των επιβλαβών ουσιών. (Το
«τελικός» θέλει κάποια συζήτηση, αλλά δεν είναι του παρόντος).
Ακόμα, κάποια πλαστικά διασπώνται μέσα σε ένα χρόνο από τη στιγμή που
θα απορριφθούν στη θάλασσα, ελευθερώνοντας τοξικές ουσίες, επιβλαβείς
για πολλές μορφές θαλάσσιας ζωής. Από την άλλη, είναι γνωστές οι συχνές
περιπτώσεις, όπου θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και άλλοι θαλάσσιοι
οργανισμοί μπερδεύονται και παγιδεύονται σε πλαστικά δίκτυα ή άλλης
μορφής πλαστικά. Έχει υπολογιστεί ότι αυτά τα απορρίμματα, με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, επηρεάζουν 267 είδη ζωής, στον πλανήτη. Και πώς να
μην επηρεάζουν, όταν κάθε χρόνο ρίπτονται στους στις θάλασσες και στους
ωκεανούς πάνω από 8 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι σκουπιδιών!!!
Καθώς τα κατακερματισμένα πλαστικά και άλλα απόβλητα
συγκεντρώνονται στην επιφάνεια της θάλασσας ή αμέσως κάτω από αυτή,
παρεμποδίζουν την ακτινοβολία του ήλιου να φτάσει στο πλαγκτόν και στα
φύκια, που είναι «αυτότροφοι» οργανισμοί, δηλ. παράγουν από μόνοι τους
την τροφή τους, αλλά και αποτελούν τροφή για άλλους οργανισμούς. Έτσι,
απειλείται η συνέχεια της τροφικής αλυσίδας…
Προσπάθειες καθαρισμού γίνονται, όπως η συλλογή των πλαστικών με
δίκτυα (απλουστευτική περιγραφή). Πιστεύεται ότι αφενός η συλλογή και
αφετέρου η αποφυγή περαιτέρω απόρριψης πλαστικών στις θάλασσες,
μπορεί να απαλλάξει τους ωκεανούς από το φαινόμενο των κηλίδων, ως το
2050 (ή το 50% μέσα σε 10 χρόνια). Επακόλουθο θα είναι οι ευεργετικές για
τον πλανήτη επιπτώσεις…
Με τις ενέργειές μας που δεν εφαρμόζουμε, νόμους και κανονισμούς, δεν
τηρούμε, οδηγίες και τόσα άλλα «δημιουργούμε νησιά από πλαστικά ...
George Gekas
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Λιπαρά: Σε παχαίνουν περισσότερο από τον υδατάνθρακα και την πρωτεΐνη;
H κατανάλωση λίγων λιπαρών είναι το ίδιο κακή όσο και η κατανάλωση πολλών λιπαρών. Τα λιπαρά είναι το θύμα
ενός άτυχου ονόματος. Είναι πολύ εύκολο να πιστέψεις πως η κατανάλωση λιπαρών θα σε κάνει παχύ.
Για πολλά χρόνια, οι περισσότεροι πίστευαν πως κάτι τέτοιο ήταν αλήθεια και ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετοί
που το πιστεύουν.
Πλέον, ωστόσο, υπάρχουν
αποδείξεις πως μια διατροφή
σχετικά υψηλή σε λιπαρά δεν θα
σε οδηγήσει σε παχυσαρκία πιο
εύκολα από μια διατροφή υψηλή σε
υδατάνθρακες ή σε πρωτεΐνη.

β) Έρευνες που ήταν σχεδιασμένες
να καθορίσουν αν οι άνθρωποι
καταναλώνουν περισσότερες
θερμίδες όταν καταναλώνουν
περισσότερα λιπαρά, κατέληξαν
πως αυτό είναι γεγονός μόνο όταν οι
πυκνές σε ενέργεια τροφές δεν είναι
ελεγχόμενες, υποδεικνύοντας πως οι
τροφές που είναι πυκνές σε ενέργεια
είναι η αιτία της αύξησης βάρους,
παρά τα λιπαρά.
γ) Οι έρευνες που διερευνούν
τα αποτελέσματα στην απώλεια
βάρους από την μειωμένη
πρόσληψη λιπαρών έχουν δείξει
πως η μειωμένη πρόσληψη λιπαρών
βοηθάει πολύ λίγο στην απώλεια
βάρους όταν οι θερμίδες δεν είναι
ελεγχόμενες, υποδεικνύοντας
πως μια περίσσεια κατανάλωση
θερμίδων γενικά, παρά λιπαρών
είναι ο λόγος που προκαλεί αύξηση
βάρους.
Υδατάνθρακες, λιπαρά και
αθλητισμός
Το δόγμα αυτό κατά των λιπαρών
που επικράτησε για τόσα πολλά
χρόνια στην κοινωνία, επικράτησε
και στον αθλητισμό. Πολλές γενιές
αθλητών αντοχής στόχευαν σε μια
διατροφή περιεκτικότητας 60%
υδατάνθρακες, 20% πρωτεΐνες και
20% λιπαρά.
Πρόκειται για μια διατροφή
χαμηλών λιπαρών, από την
στιγμή που ο μέσος Αμερικανός
πολίτης προσλαμβάνει το 34% των
συνολικών θερμίδων του από τα
λιπαρά.
Ενώ το κομμάτι των υδατανθράκων
αυτού του τύπου διατροφής έχει
μια επιστημονική βάση (Αν και
πρόσφατα έχει τροποποιηθεί σε
μια σύσταση πως οι θερμίδες από
υδατάνθρακες σαν κομμάτι των
συνολικών θερμίδων θα πρέπει να
διαφέρουν ανάλογα με τον όγκο
της προπόνησης), το κομμάτι
των λιπαρών δεν είχε ποτέ καμία
επιστημονική υποστήριξη.
Στην πραγματικότητα, αρκετή
από την σχετική επιστημονική
αρθρογραφία υποδείκνυε πως η
κατανάλωση περισσότερων λιπαρών
είναι προτιμότερη.
Για παράδειγμα, μια έρευνα από
το πανεπιστήμιο του Buffalo
απέδειξε πως οι γυναίκες δρομείς
που προσλάμβαναν το 30% των
συνολικών τους θερμίδων από
λιπαρά, είχαν σημαντικά μικρότερες
πιθανότητες να τραυματιστούν από
αυτές που προσλάμβαναν λιγότερα
λιπαρά.
Δεν είναι δεδομένο βέβαια πως τα
περισσότερα λιπαρά από μόνα τους
πως προστάτευσαν τους δρομείς
που τραυματίζονταν σε πιο μικρή
συχνότητα. Μάλλον, αυτοί που
κατανάλωσαν τα λιγότερα λιπαρά,
δεν προσέλαβαν αρκετές συνολικές
θερμίδες ώστε να μπορέσουν να
διαπιστώσουν τις ανάγκες του
οργανισμού τους.

λιπαρών, οπότε ίσως χρειάζεται να
πειραματιστείς ώστε να βρεις το
επίπεδο πρόσληψης λιπαρών που
αρμόζει στον οργανισμό σου.
Πηγή: runnfun.gr

EΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»

Για παράδειγμα, σε μια παλιότερη
έκθεση από το 2002 με τίτλο
“Η επιρροή της σύνθεσης της
διατροφής στην πρόσληψη
ενέργειας και στο σωματικό βάρος”,
ο Roberts et al.
Παρατήρησε τα ακόλουθα:
α) Οι θερμίδες από τα λιπαρά, σαν
ποσοστό των συνολικών θερμίδων,
στην παγκόσμια διατροφή, έχει
πέσει τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ
ο ρυθμός παχυσαρκίας έχει αυξηθεί
δραματικά.

λιπαρών είναι και το καλύτερο,
ή έστω το μέγιστο επίπεδο
πρόσληψης. Αναγνωρίζετε πλέον
πως πολλοί αθλητές μπορούν να
αποδώσουν το ίδιο καλά έχοντας
μεγάλο εύρος επιπέδων πρόσληψης

Λιπαρά και οξείδωση λίπους…
Άλλη μια κατηγορία αρθρογραφίας
έχει αποδείξει πως η διατροφή
που είναι υψηλής περιεκτικότητας
σε λιπαρά αυξάνει την οξείδωση
(καύση) του σωματικού λίπους
κατά την διάρκεια παρατεταμένης
άσκησης και συνεπώς, μπορεί να
αυξάνει την αντοχή.
Ερευνητές από την Νέα Ζηλανδία
σύγκριναν τα αποτελέσματα μιας
διατροφής 14 ημερών πλούσια σε
υδατάνθρακες, μιας διατροφής
14 ημερών πλούσια σε λιπαρά
και μιας διατροφής 11,5 ημερών
πλούσια σε λιπαρά, ακολουθούμενη
από 2,5 ημέρες μιας πλούσιας
σε υδατάνθρακες (η λεγόμενη
υδατανθράκωση), όσον αφορά
την οξείδωση των λιπών και
την απόδοση, σε ένα 15λεπτο
τεστ ποδηλασίας και σε ένα τεστ
ποδηλασίας 100km.
Η απόδοση στο 15λεπτο τεστ ήταν
ελαφρώς καλύτερη μετά από την
διατροφή υψηλής περιεκτικότητας
σε υδατάνθρακες, αλλά όχι σε
μεγάλο βαθμό. Η απόδοση στο
τεστ των 100km ήταν ελαφρώς
υψηλότερη, αλλά και πάλι όχι σε
πολύ μεγάλο βαθμό, μετά από την
διατροφή υψηλής περιεκτικότητας
σε λιπαρά. Η οξείδωση του
σωματικού λίπους είναι σημαντικά
αυξημένη κατά την διάρκεια του
τεστ των 100km μετά από την
διατροφή που ήταν πλούσια σε
λιπαρά.
Άλλες έρευνες έχουν δείξει πως η
διατροφή υψηλής περιεκτικότητας
σε λιπαρά μειώνει την απόδοση
σε ασκήσεις μικρής διάρκειας,
μειώνοντας την οξείδωση των
υδατανθράκων. Ωστόσο, πρόσφατη
έρευνα υποδεικνύει πως οι αθλητές
αντοχής μπορούν να έχουν την
καλύτερη απόδοσηδιατηρώντας μια
διατροφή υψηλής περιεκτικότητας
σε λιπαρά, κατά την διάρκεια των
προπονήσεων τους, και αλλάζοντας
σε μια διατροφή υψηλής
περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες
πριν τον αγώνα. Αυτές οι έρευνες
δείχνουν πως η διατροφή υψηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά αυξάνει
την ικανότητα του οργανισμού
να καίει το λίπος, καύση η οποία
πραγματοποιείται στην περίοδο
της υδατανθράκωσης, η οποία
με την σειρά της διασφαλίζει
πως κινδυνεύει η ικανότητα της
οξείδωσης των υδατανθράκων.
Σε μια έρευνα από το πανεπιστήμιο
του Cape Town στην Νότια Αφρική
αποδείχθηκε πως μια διατροφή
10 ημερών, 65% περιεκτικότητας
σε λιπαρά, ακολουθούμενη από
μια διατροφή 3 ημερών, 70%
περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες,
αύξησε την απόδοση κατά 4,5%
σε τεστ ποδηλασίας 20km ως προς
τον χρόνο, ενώ είχε προηγηθεί
μια βόλτα για την εξάντληση του
γλυκογόνου.
Αξίζει να σημειωθεί πως ένας
τυπικός αθλητής αντοχής
καταναλώνει 30 με 35% από τις
καθημερινές του θερμίδες από τα
λιπαρά, δηλαδή περισσότερο από
το ελάχιστο. Πράγματι, ακόμα

και οι κορυφαίοι αθλητές αντοχής
ακολουθούν σχετικά πλούσια
διατροφή σε λιπαρά.
Το γεγονός πως πρωταθλητές
δρομείς, ποδηλάτες ή και
κωπηλάτες, μπορούν και
διακρίνονται ακολουθώντας
διατροφή πλούσια σε λιπαρά,
αποτελεί την καλύτερη απόδειξη
πως μια διατροφή πλούσια σε
λιπαρά σίγουρα δεν υπονομεύει την
απόδοση στα αθλήματα αντοχής.

Το Σάββατο 13 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκλογικού
κέντρου της παράταξης “Ρόδος Αξιών” στην πλατεία Κωσταρίδη,
στα οποία
παραβρέθηκαν
εκτός από τους
υποψήφιους της
παράταξης, πολλοί
υποστηρικτές, φίλοι
και συνεργάτες της
παράταξης καθώς
επίσης και αρκετοί
συμπατριώτες μας.
Η παρουσία
τους μάλιστα
ήταν ιδιαίτερα συγκινητική καθώς δήλωσαν έμπρακτα τη στήριξή τους
στην παράταξη με επικεφαλής τον Δημήτρη Κρητικό, τον άνθρωπο που
συνέθεσε και ενέπνευσε μια ομάδα άξιων και ικανών ανθρώπων με στόχο
να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητα ζωής όλων μας σε αυτό τον
τόπο.

Βασιζόμενοι σε μέρος της κοινής
λογικής και της σχετικής έρευνας
και επιστημονικής αρθρογραφίας, η
American Dietetic Association και
το American College of Sports Medicine προτείνουν πως οι αθλητές
πρέπει να παίρνουν το 20 έως 35%
των καθημερινών τους θερμίδων
από τα λιπαρά.
Καλά λιπαρά
Τα λιπαρά που λαμβάνουμε
μέσω των τροφών χωρίζονται
σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα
κορεσμένακαι τα ακόρεστα. Η
κατηγορία των ακόρεστων λιπαρών
περιλαμβάνει τα μονοακόρεστα
και τα πολυακόρεστα λιπαρά, τα
οποία χαρακτηρίζονται ως καλά
λιπαρά. Στα ακόρεστα λιπαρά
κατατάσσονται επίσης τα ωμέγα
λιπαρά οξέα (Ω-3, Ω-6 και Ω-9).
Τα Ω-9 είναι μονοακόρεστα λιπαρά
οξέα. Ο κύριος εκπρόσωπος αυτής
της ομάδας είναι το ελαϊκό οξύ,
το οποίο βρίσκεται σε φυτικές
τροφές όπως το αβοκάντο, η ελιά,
το ελαιόλαδο και οι ξηροί καρποί
(κάσιους, καρύδια, φιστίκια και
αμύγδαλα). Το ελαϊκό οξύ είναι
ωφέλιμο για την καρδιαγγειακή
υγεία, καθώς αυξάνει την HDL
(καλή) χοληστερόλη και μειώνει την
LDL (κακή).
Τα Ω-3 είναι πολυακόρεστα λιπαρά
οξέα.Η κύρια πηγή Ω-3 λιπαρών
στη διατροφή μας είναι τα ψάρια,
όπως ο σολομός, ο τόνος, το
σκουμπρί και οι σαρδέλες. Για
επαρκή πρόσληψη Ω-3, οι ειδικοί
συνιστούν να καταναλώνουμε
τουλάχιστον μία μερίδα ψάρι την
εβδομάδα.
Τα Ω-3 βρίσκονται επίσης στα
καρύδια, στους σπόρους τσία, στον
λιναρόσπορο, στο αβοκάντο και
στον κρόκο του αυγού.
Κύρια πηγή Ω-6 λιπαρών είναι τα
φυτικά έλαια, όπως το ηλιέλαιο, το
αραβοσιτέλαιο και το σογιέλαιο,
καθώς και καρποί και σπόροι όπως
ο ηλιόσπορος, το σουσάμι και ο
πασατέμπος.
Να σημειωθεί ότι η πρόσληψη Ω-6
δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη,
καθώς οι περιττές ποσότητες
μετατρέπονται στον οργανισμό
σε «κακές» προσταγλαδίνες,
διαφορετικές από αυτές που
παράγονται από τα Ω-3 λιπαρά, οι
οποίες προωθούν τις φλεγμονές στο
σώμα.
Συμπέρασμα…
Έχει εκλείψει η ιδέα πως το
ελάχιστο επίπεδο κατανάλωσης

Η επιλογή της θέσης του εκλογικού κέντρου στην πλατεία του Κωσταρίδη
ή Αγίου Νικολάου όπως είναι πιο γνωστή δεν έγινε τυχαία, είχε διπλό
συμβολικό χαρακτήρα. Αφενός συμβολίζει το πολιτικό ήθος που διακρίνει
τον Δημήτρη Κρητικό, μιας και από την πλατεία αυτή στο παρελθόν
ξεκινούσαν τους αγώνες τους μεγάλοι πολιτικοί άνδρες που έγραψαν
ιστορία στον τόπο μας. Αφετέρου συμβολίζει τον ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα που ονειρεύεται η “Ρόδος Αξιών” για τον τόπο μας την επόμενη
μέρα, μιας και η πλατεία είναι ο τόπος συνεύρεσης ανθρώπων και σημείο
που ενώνει.

Αποτελεί το νευραλγικό σημείο της αστικής ζωής του ανθρώπου και της
ταυτότητας της πόλης στην οποία ζει. Σε αυτό εδώ το εκλογικό κέντρο,
όλο αυτό το διάστημα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, ο Δημήτρης
Κρητικός με τις ομάδες εργασίας της παράταξης καθημερινά δούλευαν
σκληρά, ώστε να παράξουν ένα φιλόδοξο αλλά κυρίως υλοποιήσιμο
πρόγραμμα για τον τόπο μας. Είναι το πρόγραμμα που τις επόμενες μέρες
θα δει το φως της δημοσιότητας και στο οποίο αναφέρθηκε σε γενικές
γραμμές ο ίδιος ο κ. Κρητικός κατά τη σύντομη ομιλία του.
Ειδικότερα μετά την τέλεση του αγιασμού, ο υποψήφιος Δήμαρχος σε
μια σύντομη αλλά μεστή ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους, τόνισε
ότι θέλουμε έναν δήμο κοντά στον πολίτη, κάτι που μπορεί να γίνει με τη
στήριξη μόνο των πολιτών.
“Οι υποψήφιοί μας, είναι επιτυχημένοι ο καθένας στον τομέα του και
άριστοι γνώστες των τοπικών μας προβλημάτων και αυτούς ακριβώς
χρειάζεται ο τόπος για να αλλάξει προς καλύτερο” είπε ο κος Κρητικός
και τόνισε ότι «διαφέρουμε από τους άλλους, γιατί είμαστε αληθινά
ανεξάρτητοι, χωρίς κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις».
Οι δέκα βασικοί άξονες του προγράμματος της παράταξης «Ρόδος Αξιών»
τους οποίους παρουσίασε περιληπτικά ο κ. Κρητικός είναι:
Αναβάθμιση διοικητικής λειτουργίας δήμου
Κυκλοφοριακό και οδική ασφάλεια
Καινοτομίες στην εξυπηρέτηση του πολίτη
Πολεοδομική ανασυγκρότηση και σχεδιασμός
Έργα υποδομών, περιβάλλον, καθαριότητα
Υγεία-πρόνοια, πολιτική προστασία
Τουρισμός
Παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός
Επιχειρηματικότητα και οικονομική ανάπτυξη
Πρωτογενής τομέας.
Στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου παραβρέθηκαν επίσης ο ταμίας της
ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Μουστάκας και ο Α΄ αντιπρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κώστας Δαμίγος.

Εκδημία Ιερέως π. Σεργίου Μανώλακα
Λίγο πριν τα μεσάνυκτα, την Κυριακή
7 Απριλίου, εξεδήμησε προς Κύριον
ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Σέργιος
Μανώλακας, Συνταξιούχος Εφημέριος της
Ιεράς Μητροπόλεως μας.
Ο μεταστάς γεννήθηκε στις Καλυθιές
της Ρόδου στις 15 Φεβρουαρίου 1921.
Διάκονος χειροτονήθηκε την 16η
Απριλίου του έτους 1963 και στις 15
Αυγούστου του ίδιου έτους Πρεσβύτερος
από τον μακαριστό Μητροπολίτη Ρόδου
κυρό Σπυρίδωνα, στους ιερούς Ναούς
Αγίου Νικολάου πόλεως Ρόδου και
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού αντίστοιχα. Από της χειροτονίας του και μέχρι την συνταξιοδότηση του
(1-5-2006), διακόνησε ως Εφημέριος την Ενορία της γενέτειρας του προσφέροντας αξιόλογο έργο και
έχοντας την αγάπη και εκτίμηση των Ενοριτών του.
Η νεκρώσιμος Ακολουθία έλαβε χώρα την Δευτέρα 8 Απριλίου, στον ιερό Ναό Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος Καλυθιών προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, την συμμετοχή του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ολύμπου κ. Κυρίλλου, Κληρικών μας, του Δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη
Χατζηδιάκου και πλήθους κόσμου. Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πολυετή
αφοσιωμένη διακονία του μεταστάντος, στο ήθος και την ανεπιτήδευτη πνευματικότητα που τον
διέκρινε. Μίλησαν επίσης με συγκινητικά λόγια ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Φλεβάρης και
ο τέως Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Ιωάννης Ιατρίδης. Η ταφή του έγινε στο Κοιμητήριο της κωμοπόλεως
των Καλυθιών.
Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Ρόδου

Παγκόσμια ανταπόκριση
Παναγία των Παρισίων: Στο 1 δισ. οι δωρεές για την αποκατάσταση
Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός κηρύχθηκε για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου (ή
βέλους) της Νοτρ Νταμ, που κατέρρευσε από την πυρκαγιά. Παράλληλα, συγκινητική είναι
η ανταπόκριση παγκοσμίως για την οικονομική ενίσχυση της ανακατασκευής της εκκλησίας.
TANEA Team17 Απριλίου 2019
Tο ένα δισεκατομμύριο ευρώ
αγγίζουν οι δωρεές από όλον τον
κόσμο για την αποκατάσταση
της Παναγίας των Παρισίων, η
οποία υπέστη σημαντικές ζημιές
μετά την πυρκαγιά της Δευτέρας.
Πρωτοστάτες είναι οι απλοί
πολίτες αλλά και οι μεγιστάνες
της Γαλλίας, οι οποίοι είναι
πρόθυμοι να βάλουν βαθιά το
χέρι στη τσέπη για να δουν το
μνημείο-κόσμημα του Παρισιού
αναστηλωμένο.
Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί
που έσπευσαν να εκφράσουν
τις αμφιβολίες τους για τους
πλούσιους χρηματοδότες,
κατηγορώντας τους ότι οι δωρεές έγιναν με στόχο τις φοροελαφρύνσεις. Στη Γαλλία, οι φιλανθρωπικές
δωρεές δικαιούνται έκπτωση φόρου άνω του 60%.
Η οικογένεια του δισεκατομμυριούχου Γάλλου επιχειρηματία Φρανσουά-Ανρί Πινό ανακοίνωσε ότι δεν
θα επιδιώξει φορολογικές ελαφρύνσεις για την δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ που προσέφερε χθες
για την ανοικοδόμηση της Νοτρ Νταμ.

Παγκόσμια ανταπόκριση για την ανοικοδόμηση
Αμέσως μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον καθεδρικό ναό, οι δύο μεγάλες ανταγωνίστριες
επιχειρηματικές οικογένειες της Γαλλίας, οι οικογένειες Πινό και Αρνό, επιδόθηκαν σε έναν «αγώνα
γενναιοδωρίας», όπως έγραψαν οι Financial Times, προσφέροντας 100 και 200 εκατομμύρια αντίστοιχα.
Δωρεά ύψους 200 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε και η οικογένεια Μπετανκούρ του κολοσσού καλλυντικών
L’Oreal.
Η εταιρεία συμβούλων Capgemini προσφέρει 1 εκατ. ευρώ, ενώ η κατασκευαστική Vinci διαβεβαίωσε
ότι θα συμβάλλει στις εργασίες ανοικοδόμησης και κάλεσε όλες τις γαλλικές εταιρείες του κλάδου να
ενώσουν τις δυνάμεις τους. H τράπεζα Credit Agricole, μέσω του ιδρύματός της, άλλα 5 εκατομμύρια,
ενώ 10 εκατομμύρια δίνει η Societe Generale.
Ο επιχειρηματίας Μαρκ Λαντρέ ντε Λασαριέρ (Firmalac) θα συνδράμει με δωρεά 10 εκατομμυρίων
ευρώ για την «αποκατάσταση του βέλους» και η οικογένεια Μπουίγκ του ομώνυμου ομίλου
τηλεπικοινωνιών θα δώσει επίσης 10 εκατομμύρια ευρώ.
Η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, ανακοίνωσε την άμεση αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων
ευρώ και την οργάνωση διεθνούς διάσκεψης δωρητών τις προσεχείς εβδομάδες. Η περιφέρεια Ιλ-ντεΦρανς ανακοίνωσε την άμεση αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το French Heritage Foundation απηύθυνε έκκληση για δωρεές. Το Βατικανό προσέφερε την τεχνογνωσία του στις εργασίες
αποκατάστασης.
Η αλληλεγγύη έχει ήδη ξεπεράσει
τα γαλλικά σύνορα. H εταιρεία
Apple δεσμεύτηκε να βοηθήσει
στην αποκατάσταση αυτού του
«συμβόλου ελπίδας», όπως
χαρακτήρισε τον ναό ο Τιμ Κουκ,
μέσω του Twitter. Η Βραζιλιάνα
δισεκατομμυριούχος Λιλί Σαφρά
έκανε μια «σημαντική δωρεά»,
αλλά δεν αποκάλυψε το ακριβές
ποσό. Από την πλευρά του, ο
Αμερικανός Χένρι Κράβις, ο
συνιδρυτής του επενδυτικού
ταμείου KKR, σκοπεύει να δώσει
10 εκατομμύρια δολάρια.

ΠΕΝΘΗ
ΣΙΜΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
1932-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 16 Απριλίου
2019 ο ΤΑΣΟΣ ΣΙΜΝΟΣ. Γεννήθηκε στις
5 Οκτωβρίου 2019 στο Καστρί.
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου και Δημητρίου. Η ταφή του έγινε
στο κοιμητήριο Forest Lawn Memorial
Park-Garden of Tribute.
Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένειά του.
ΤHODOS, Aliki
Konstantine
1930-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ η Αλίκη Δόδος,
στις 18 Απριλίου 2019. Η Kική γεννήθηκε
στο Βανκούβερ κόρη του Gus and Martha Thodos. Η κηδεία της θα γίνει την
Παρασκευή 3 Μαϊου 2019 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η ταφή θα γίνει στις
12:30 στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby, B.C. Στην οικογένειά της ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
1935-2019
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 22 Απριλίου 2019
η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ. Γεννήθηκε
στο Μουζάκι την 1η Ιανουαρίου 1935 και ήρθε
στον Καναδά το 1961. Η κηδεία της έγινε στο
Ι.Ν. των Αγίων Νκολάου-Δημητρίου στις 1 μ.μ
την Δευτέρα 29 Απριλίου 2019 και η κηδεία
της στις 3 μ.μ στο κοιμητήριο Valley view
Surrey, B.C.
Στα παιδιά της John (Diane), Nick (Tina) και
στα 3 εγγονάκια της Katerina, Kristiana and
Stepfania, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
Η “ΓΝΩΜΗ”
ΕΙΝΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6

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

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions.
SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES

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

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

PALM SUNDAY SUCCESS

Our Palm Sunday Luncheon was a
HUGE SUCCESS!!
We would like to thank the nearly 250 of you who came out in support
of our Church and Community by joining us this past Sunday as we
enjoyed a beautiful salmon lunch in celebration of Palm Sunday!
Thank you to the 30+ volunteers who made this happen and a
special shout out to Mr. & Mrs. Jim Heras for donating ALL
of the salmon!!

27 χρόνια από την ίδρυσή του
το ζαχαροπλαστείο «ΣΕΡΑΝΟ»
στην Μπρόντγουεη.
27 χρόνια δημιουργίας με
απολαυστικά παραδοσιακά γλυκά,
με ποιότητα και ασυναγώνιστη
γεύση.

28th ANNUAL SURREY GREEK FOOD FESTIVAL
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SURREY & FRASR VALLEY
Ελληνική Ορθόδοξος Κοινοτης Syrrey and Fraser valley
13181- 96 Avenue, surrey,B.C. Phone: 604-496-5099

Ο Έρικ Σαγεώργης και η
οικογένειά του ευχαριστούν
την ομογένεια για την υποστήριξη και εύχονται

XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ -ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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