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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΊΕΣ ΠΑΝΑΓΊΤΣΑΣ

Στην τελική ευθεία
διά χειρός ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΚΚΑΡΗ

50 ΧΡΌΝΙΑ από την πρώτη κυβέρνηση
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ
των Φιλελεύθερων του ΚΕΜΠΈΚ

ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Νέο πακέτο
μέτρων 24 δις €

Νότης Μηταράκης:
«Άλλο Πρόσφυγας και άλλο
Οικονομικός Μετανάστης»

Χωρίς τεστ και καραντίνα
οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό

Απόρριψη για το 70% των αιτήσεων
παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα

♦«Καμπανάκι» από το ΓΠΒ για Ύφεση-Ανεργία
♦MRB: 19,7 μονάδες μπροστά η Ν.Δ.

ΣΕΛΙΔΕΣ 5, 9-10

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7
COVID-19

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι «παγίδες»
για τα νησιά
της Ελλάδας

Αγώνας δρόμου
για το εμβόλιο

✓ Οι βάσεις της Τουρκίας
στο εξωτερικό και πόσο
απειλούν την Ελλάδα

Τι θα το κάνει όποιος το βρει πρώτος;
ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Σοκαριστικά στοιχεία για τις γυναικοκτονίες
την περίοδο της καραντίνας ☞ ΣΕΛΙΔΑ 17

ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 31

Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας
την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση!

514.993.5010
agentvk@gmail.com

Voula

Agence
immobilière

HUMANIA CENTRE

Kottaridis

SUPPORT FOR YOU,
YOUR FAMILY
AND YOUR BUSINESS.
FINANCIAL ASSISTANCE IS AVAILABLE
Canada Emergency Response Benefit
Canada Emergency Wage Subsidy
Canada Emergency Business Account

VISIT CANADA.CA/CORONAVIRUS TO LEARN MORE
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ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ

50 ΧΡΟΝΙΑ ROBERT BOURASSA

κό ρόλο στις σχέσεις αυτές.
«Ήταν ένας αξιόλογος και αξιοθαύμαστος πολιτικός ηγέτης, έτοιμος να ακούσει
όλα τις γνώμες αλλά τελικά κατέληγε στη
δικές του εκτιμήσεις και λύσεις», μας είπε
ο Χρήστος Σύρρος. «Σπανίζουν η κλάση
ηγεσίας σαν του Μπουράσα στις μέρες
μας», κατέληξε ο πρώην βουλευτής και
υπουργός.
Επί 31 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.
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kosta@kdmassurances.com

POUR AÎ
NÉ
S

ME

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
C
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ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ JAMES CROSS
«Είχαμε πάει στη Νέα Υόρκη για να συναντήσουμε τον John Rockefeller», δήλωσε
ο Langlois. [Ο Μπουράσα είχε ταξιδέψει
στις ΗΠΑ για να ζητήσει χρηματοδότηση
για το τεράστιο υδροηλεκτρικό έργο του
James Bay].
«Έτσι, επιστρέψαμε στο Μόντρεαλ και
συναντηθήκαμε με τον Jérôme Choquette,
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σε ένα ξενοδοχείο στην Cote de Liesse, όπου μας ενημέ-

ΜΠΟΥΡΑΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Πολλοί ακόμα θυμούνται τις σχέσεις που
είχε η Ελληνική Παροικία την εποχή που
κυβερνούσε ο Ρομπέρ Μπουράσα. Άτομα
όπως η Ελένη Μπακοπάνου, η Κατερίνα
Λυμπέρη, η Τασία Γιαννάκη, ο Ντένις Αρβανιτάκης, και περισσότερο απ’ όλους, ο
τότε φιλελεύθερος βουλευτής, Χρήστος
Σύρρος, είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά και να παίξουν καθοριστι-

RE

Κ

εδρος του Υπουργείου Οικονομικών στο
υπουργικό συμβούλιο του Μπουράσα, το
Parti Québécois, το οποίο είχε εκλέξει τον
πρώτο του βουλευτή στην Εθνοσυνέλευση το 1970, ήταν κρίσιμο κατά τη συγκεκριμένη στιγμή τόσο μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων – προτιμώντας την πυρηνική ενέργεια.
«Φανταστείτε σήμερα, αν είχαμε επιλέξει να ξεκινήσουμε με την πυρηνική
ενέργεια», σημείωσε ο Garneau. «Τι καταστροφή θα ήταν λόγω όλων των περιβαλλοντικών ανησυχιών».

C ES
EN

ρωσε για την κατάσταση μετά την απαγωγή
του James Cross».
marty@newsfirst.ca
Λίγο αργότερα, στο Σόρελ, περίπου 60 χι[Επιμέλεια κειμένου
λιόμετρα ανατολικά του Μόντρεαλ, όπου
στα ελληνικά: Δημήτρης Ηλίας]
ο Μπουράσα (ο οποίος είχε παντρευτεί
στην πλούσια οικογένεια Σιμάρντ) θα περοιτάζοντας στο παρελθόν τα επιτεύγ- νούσε χρόνο με τη σύζυγό του και τους
ματα και την πολιτική κληρονομιά του πεθερούς του, ο Σοκέτ τον ενημέρωσε
πρώην Φιλελεύθερου Πρωθυπουργού, μέσω τηλεφώνου, ότι ο υπουργός ΕργαRobert Bourassa, είναι μερικές φορές λίγο σίας, Πιέρ Λαπόρτ, είχε επίσης απαχθεί
δύσκολο να πιστέψουμε ότι στα μέσα της και κρατιόταν όμηρος από το Front de
δεκαετίας του ‘70 τον θεωρούσαν πολλοί Libération du Québec.
ως την πιο κακή πολιτική προσωπικότητα
στο Κεμπέκ.
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ως ηγέτης του PLQ – ένα κόμμα που πά- Ο Langlois ανέφερε ότι, είπε στον αστυντα προσπαθούσε να βρίσκεται στη μέση νομικό που φρουρούσε τον Μπουράσα,
του πολιτικού φάσματος, ενώ προσπα- πως πρέπει να πάει να πάρει το πιστόλι
θούσε να συμφιλιώσει και τα δύο άκρα που είχε αφήσει στο αυτοκίνητό του και
– η πτώση του Μπουράσα ήταν σχεδόν να ζητήσει πρόσθετες αστυνομικές ενιαναπόφευκτη κατά τη διάρκεια αυτής της σχύσεις για να προστατεύσει τον πρωεξαιρετικά εθνικιστικής εποχής.
θυπουργό από επικείμενη τρομοκρατική
απειλή.
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
Σύμφωνα με τον Langlois, ο Bourassa
Βρέθηκε παγιδευμένος, μεταξύ των όλο κάλεσε στη συνέχεια τον Πρωθυπουργό,
και πιο ισχυρών σεπαρατιστικών δυνάμε- Pierre Elliott Trudeau, στην Οτάβα και συων στο Κεμπέκ, που απαιτούσαν μεγαλύ- γκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του επαρχιτερη προστασία για τη γαλλική γλώσσα ακού υπουργικού συμβουλίου στο Queen
και πολιτισμό, και την αγγλόφωνη μειονό- Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ. «Αυτή
τητα, διαμαρτυρόμενη για την υποβάθμι- ήταν η αρχή της κρίσης του Οκτωβρίου»,
ση των δικαιωμάτων τους. Οι αγγλόφωνοι είπε ο Langlois.
θα εγκαταλείψουν σε μεγάλο βαθμό τους
Φιλελεύθερους το 1976 – επιτρέποντας Η «ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ»
στο PQ, για πρώτη φορά, να σχηματίσει
Η κόρη του Μπουράσα, η Μισέλ, ήταν
κυβέρνηση.
μόλις 4 ετών όταν ξέσπασε η κρίση του
Πολλές πτυχές της πολιτικής ζωής του Οκτωβρίου. Είπε ότι μπορεί ακόμα να θυΜπουράσα εμφανίστηκαν κατά τη διάρ- μηθεί τη νύχτα όταν την ξυπνήσανε και
κεια ενός διαδικτυακού αφιερώματος τη βάλανε σε ένα αυτοκίνητο, μέρος αυπου έκανε το PLQ σε ένα κανάλι τηλεδι- τοκινητοπομπής που φρουρούσε αστυνοάσκεψης Zoom το πρωί του Σαββάτου 16 μία μοτοσικλετών και την πήγανε σε ένα
Μαΐου, για μέλη του κόμματος και τους ασφαλές μέρος.
καλεσμένους τους.
«Για μένα, η κρίση του Οκτωβρίου, νομίζω, ήταν ένα είδος απώλειας αθωότητας»,
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 50ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
είπε, υπενθυμίζοντας ότι περίπου την ίδια
Η εικονική συγκέντρωση σηματοδότησε στιγμή, ήταν επίσης με τους γονείς της στο
την 50ή επέτειο της 29ης Απριλίου 1970 σαλόνι τους στο σπίτι, όταν το μανιφέστο
– η ημερομηνία κατά την οποία ο Robert FLQ διαβάστηκε στην τηλεόραση και θυBourassa σχημάτισε τη πρώτη επαρχιακή μήθηκε όταν ανακοινώθηκε η είδηση για
του κυβέρνηση και, σε ηλικία 36 ετών, το θάνατο του Laporte.
έγινε ο νεότερος πρωθυπουργός στην
Σε μια πιο χαρούμενη νότα, ο Ronald
ιστορία του Κεμπέκ.
Poupart, ο οποίος ήταν διευθυντής επιΟ Μπουράσα θα κέρδιζε τέσσερις εκλο- κοινωνιών του Bourassa και κάποτε ήταν
γές, αν και σε δύο διαφορετικά χρονικά επίσης ο εκτελεστικός διευθυντής του
διαστήματα – 1970-1976 και 1985-1994 PLQ, υπενθύμισε αναμφίβολα το πιο υπε– περιόδους που μερικές φορές αναφέρο- ρήφανο επίτευγμα του Bourassa και του
νται ως Μπουράσα Ι και ΙΙ.
Quebec Liberal – το έργο James Bay.
Οκτώ κοντινοί του άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένης της κόρης του, καθώς και JAMES BAY PROJECT
ένας πρώην υπουργός Οικονομικών των
Σύμφωνα με τον Poupart, ο Bourassa και
Φιλελευθέρων) αναπόλησαν την εποχή η ηγεσία του PLQ έλαβαν τη συνειδητή
που ζούσαν ή υπηρετούσαν μαζί με κά- απόφαση να ρίξουν φως στο προσκήνιο
ποιον που οι ιστορικοί θεωρούν έναν από της ανακοίνωσης ως αισιόδοξη αντίθεση
τους πιο επιτυχημένους πολιτικούς ηγέτες για τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε η κρίπου κυβέρνησαν ποτέ το Κεμπέκ.
ση του Οκτωβρίου στο Κεμπέκ.
Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων περι- [Ο Μπουράσα εργαζόταν για το όραμά
στατικών που θυμήθηκαν κατά τη διάρ- του, που ήταν το έργο James Bay, τουκεια της τηλεδιάσκεψης: ο Guy Langlois, λάχιστον από το 1969, όταν ήταν ακόμα
ο οποίος ήταν επικεφαλής προσωπικού backbencher στο PLQ. Στη συνέχεια το
του Bourassa στην πόλη του Κεμπέκ το έκανε αιχμή του δόρατος στην πλατφόρ1970, θυμήθηκε τη στιγμή που αυτός και μα του για τη φιλελεύθερη ηγεσία, προο Bourassa έμαθαν για πρώτη φορά τα γε- τού κερδίσει τις εκλογές του 1970].
γονότα που θα πυροδοτούσαν την κρίση
Κατά ειρωνικό τρόπο, σύμφωνα με τον
του Οκτωβρίου.
Raymond Garneau, ο οποίος ήταν ΠρόΤου MARTIN C. BARRY
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

11/2 - 41/2
Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα γεύματα, κολατσιά,
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

10 χρόνια Bitcoin…

Η

διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22α Μαΐου ως «Ημέρα Αγοράς Πίτσας με
Bitcoin» (Bitcoin Pizza Day) γιατί την ημερομηνία αυτή του 2010
έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο αυτό -στην αγορά- «νόμισμα».
Πριν δέκα χρόνια, ο προγραμματιστής Λάζλο Χάνιετς παράγγειλε δύο πίτσες σε υποκαταστήματα της αλυσίδας Domino’s στη
Φλόριντα των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με Bitcoin. Η
διεύθυνση της πιτσαρίας προφανώς βρέθηκε σε αμηχανία για το
μέσο πληρωμής και χρειάστηκαν πέντε ημέρες για την έγκριση
της παραγγελίας.
Τελικά, στις 22 Μαΐου ο Χάνιετς παρέλαβε τις δύο πίτσες του,
πληρώνοντας το ποσόν των 10.000 Bitcoin, το ισοδύναμο των
41 δολαρίων τότε. Έκτοτε, η πορεία του Bitcoin είναι εκρηκτικά
ανοδική και ο Χάνιετς ένας θρύλος του χώρου.
Ο διάσημος οικονομικός αναλυτής Ronnie Moas προβλέπει ότι
το Bitcoin θα φτάσει την τιμή των $50.000 μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Πιστεύει επίσης, ότι το ανώτατο όριο αγοράς όλων
των κρυπτονομισμάτων θα εκραγεί έως τα 2 τρισεκατομμύρια
δολάρια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
Τι είναι όμως το Bitcoin; Το Bitcoin, σύμφωνα με τους χρηματιστές, είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα εδώ και έναν αιώνα. Θα μπορούσε να παραλληλιστεί με τη δημιουργία των πιστωτικών και χρεωστικών
καρτών.
Σαν ορισμός, είναι ένα σύστημα πληρωμών, ένα ψηφιακό συνάλλαγμα ανοιχτού κώδικα, για τη διαχείριση του οποίου χρησιμοποιούνται μέθοδοι κρυπτογραφίας.
Με απλά λόγια, το Bitcoin είναι το πρώτο εντελώς ψηφιακό νόμισμα. Επισήμως, δεν υπάρχει σε φυσική μορφή, ούτε σαν χαρτονομίσματα, ούτε σαν κέρματα.
Αυτό, από μόνο του, δεν είναι κάτι τόσο καινοτόμο όσο ακούγεται. Ουσιαστικά, τα περισσότερα νομίσματα στον κόσμο υπάρχουν κυρίως σε ψηφιακή μορφή, σαν δεδομένα. Υπολογίζεται
πως μόνο το 8% των χρημάτων διεθνώς υπάρχουν σε φυσική
μορφή.
Αυτό που κάνει το Bitcoin να ξεχωρίζει, είναι το γεγονός πως
δεν ελέγχεται από κάποια κυβέρνηση και από κάποια κεντρική
τράπεζα. Καμία κυβέρνηση δεν ελέγχει άμεσα την ισοτιμία του.
Καμία κεντρική τράπεζα δεν ελέγχει την παραγωγή του, δε χρειάζεται ειδική άδεια και δεν υπάρχει κάποιος νομικός περιορισμός. Επιπλέον, οι συναλλαγές με Bitcoin δεν εξαρτώνται από
καμία μεμονωμένη εταιρεία ή υπηρεσία. Δεν υπάρχουν καν κεντρικοί server που να ελέγχουν το νόμισμα.
Θεωρητικά, οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει στο δίκτυο
παραγωγής των Bitcoin, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, ή περιουσιακής κατάστασης. Στην πράξη βέβαια, για τους περισσότερους
από εμάς είναι πλέον πρακτικά αδύνατον να παράγουμε Bitcoin.
Μόλις πρόσφατα, το Bitcoin είδε την αξία του να ενισχύεται
έως και 2,7% στα $10.070 στην αγορά της Ασίας, με τους αναλυτές να προσπαθούν να εξηγήσουν, τι τροφοδοτεί το ράλι ενός
ενεργητικού, που θεωρείται από τους περισσότερους υψηλού
ρίσκου.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η χρήση των μετρητών εις το εγγύς μέλλον θα καταργηθεί, οπότε και απομένει να δούμε ποιες
μορφές συναλλαγών τελικά θα επικρατήσουν…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

υτός ήταν ο τίτλος της πολυβραβευμένης
ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου
δύο παιδιά, η Βούλα και ο Αλέξανδρος, αποφασίζουν να ταξιδέψουν μόνα τους στη Γερμανία,
πιστεύοντας ότι εκεί θα βρουν τον πατέρα τους,
τον οποίο επιθυμούν να συναντήσουν.
Στο μυαλό μου ήρθε αυτός ο τίτλος, όταν η κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοίνωσε, ότι θα επιτρέπεται πλέον οι συναντήσεις 10 τόμων προερχόμενα από 3 οικογένειες, μόνο όμως στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού και πάντα κρατώντας
τα δύο μέτρα αποστάσεις.
Όπως λοιπόν τα δύο μικρά παιδιά, που θέλουν
να βρουν το πατέρα τους, έτσι κι εμείς μετά από
δυο μήνες κυβερνητικούς περιορισμούς θα «ταξιδέψουμε» για να βρεθούμε -και πάλι περιοριστικά- λίγο πιο κοντά σε δικά μας άτομα. Θα
προσπαθήσουμε να ξαναζωντανέψουμε την κοινωνικότητα που μας «έκλεψαν» από την καθημερινή μας ζωή οι καταστάσεις, που εφαρμόστηκαν για την ασφάλεια μας κατά του Κορωνοϊού.
Αλλά οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί που συνεχίζονται -καλώς ή κακώς- μας απαγορεύουν όλα
αυτά που μάθαμε από μικρά παιδιά από τους
γονείς μας, να δείχνουμε την αγάπη και τα φιλικά μας αισθήματα σε συγγενείς και φίλους.
Δηλαδή: να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, να
χαιρετάμε με τις παλάμες μας με αγάπη, χαρά
και πάθος.
Το να βλέπεις και να μιλάς με τους δικούς σου
δύο μέτρα μακριά, δεν είναι καθόλου το ίδιο.
Το να φωνάζει το εγγόνι στον παππού και στη
γιαγιά «σ’ αγαπώ» – που πολλές φορές λόγω
προβλήματος ακοής ούτε κι’ αυτό δε θα το ακούσουν καθαρά… – δεν είναι το ίδιο, με το να αγκαλιαστούν σφιχτά και να παίξουν μαζί.
Πολλά απ’ αυτά τα παιδιά δε θα καταλάβουν το
γιατί και θα αναρωτηθούν, παρόλο τις εξηγήσεις
των γονιών τους, «γιατί ο παππούς και η γιαγιά
δε μ’ αγκαλιάζει;». «Μήπως δε μ’ αγαπά πια;».
Όπως έχω γράψει παλιότερα σε άλλα άρθρα, ο
ιός αυτός θα αλλάξει ριζικά τη ζωή της ανθρωπότητας.
Πολλοί λίγοι θα είναι αυτοί που θα τη… σκαπουλάρουν, προπαντός στον ψυχολογικό τους
τομέα. Κανείς, ακόμα κι αυτοί – αν είναι αλήθεια
– που συνετέλεσαν στον ιό, δεν είχαν προβλέψει
τις συνέπειες που θα έχει για το μέλλον του ανθρώπου.
Η «ομίχλη» λοιπόν που έχει εγκατασταθεί γύρω
από τον ιό, πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να
μας αφήσει να δούμε το «τοπίο» όπως το βλέπαμε το 2019.
Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις απέδειξαν, ότι
έχουν τη δύναμη να μας «κλειδώσουν» στα σπίτια μας ή το λιγότερο να μας «παρακολουθούν»
24 ώρες το εικοσιτετράωρο για το… καλό μας και
των συνανθρώπων μας.
Ακόμα και η νομική ένσταση που έγινε για τα
περιοριστικά μέτρα στο Κεμπέκ, απορρίφτηκε
από το δικαστήριο, δίδοντας πλήρη δικαιοδοσία
στην επαρχιακή κυβέρνηση.

Eκδότες / Publishers:

Υπεύθυνος σύνταξης / Managing editor:

Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas

Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas

antonis@newsfirst.ca

Γενικός Διευθυντής / General Director:

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Graphic Design:

Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

Διευθυντής Διαφήμισης / Αdvertising Director:

Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas
3860, boul. Notre-Dame, # 304,
Laval, QC H7V 1S1
Δημόσιες Σχέσεις / Public Relations:
Tel: (450) 978-9999 • Fax: (450) 687-6330 Δημήτριος Ι. Γιαντσούλης • Demetris J. Yantsulis
E-mail: info@newsfirst.ca

OFFICE IN GREECE
84, Damareos str., Athens, 116 33, Greece
Tel: 30 6977 56 96 72

Α

Τοπίο στην ομίχλη

Elena Molter
Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Παναγιώτης Σταυρόπουλος • Peter Stavropoulos

Αν και 140 και πλέον εργαστήρια δουλεύουν
εντατικά για την εύρεση εμβολίου κατά του ιού,
και πάλι η «ομίχλη» του δεν πρόκειται να μας
αφήσει ξανά να δούμε το «τοπίο» της ζωής μας
όπως το βλέπαμε πριν.
Όλα σχεδόν άλλαξαν ή θα αλλάξουν γύρω μας.
Τα εγγόνια μας θα ζήσουν σε ένα κόσμο, που
μόνο η φαντασία σεναριογράφων θρίλερ και
επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσε να επινοηθεί.
Οι κυβερνήσεις, μη έχοντας άλλη εκλογή, προσπαθούν να συντηρήσουν ότι μπορούν από το
χάσμα που δημιούργησε ο ιός στην οικονομία,
με «ενέσεις» εκατοντάδων δισεκατομμυρίων
δολαρίων ή ευρώ.
Αυτά όμως κάποτε όλοι μας, θα τα ξοφλήσουμε
θέλουμε δε θέλουμε, με τους γνωστούς τρόπους
της άμεσης ή έμμεσης φορολογίας.
Τουλάχιστον από ότι λένε οι ειδικοί οικονομολόγοι, το συνολικό έλλειμα στον Καναδά θα ξεπεράσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και θα
χρειαστούν τουλάχιστον 15 χρόνια για την αποπληρωμή του.
Αλλά δεν υπήρχε κι άλλη επιλογή. Έπρεπε να
γίνουν αυτές οι οικονομικές… ενέσεις, για μπορέσει κάπως ο «ασθενής» – βλέπε Καναδός πολίτης – να επιζήσει.
Αναρωτιέμαι, πόσο πυκνή θα ήταν η «ομίχλη»
του ιού γύρω μας, αν εδώ και 40 χρόνια (στις 20
Μαΐου 1980) είχε κερδίσει το δημοψήφισμα του
διαχωρισμού από τον υπόλοιπο Καναδά η τότε
κυβέρνηση του Κεμπέκ υπό την αιγίδα του Ρενέ
Λεβέκ. Θα «έπεφτε» το ανάλογο παραδάκι από
την Καναδική κυβέρνηση προς την επαρχία του
Κεμπέκ και στους κατοίκους της;
Αμφιβάλω γι αυτό.
Μπορεί όμως, αν είχε γίνει αυτός ο διαχωρισμός, η επαρχία του Κεμπέκ να είχε προσκομίσει στην «αγκαλιά» της Αμερικής και σήμερα να
ήταν υπό την κηδεμονία της με όλα τα καλά ή
κακά που χαρακτηρίζουν τις ΗΠΑ: Όπλα να φάνε
και οι κότες, έλλειψη συστήματος δημόσιας
υγείας κ.λπ.…
Επανερχόμενος στη μείωση των περιοριστικών
μέτρων, σας ικετεύω, προσέξτε το εαυτό σας!
Κρατείστε τις αποστάσεις. Μην κάνετε αυτό που
δεν πρέπει.
Ξέρω, το «τοπίο» έχει ακόμα πολύ «ομίχλη» για
να το δούμε καθαρά. Για να ξαναβρούμε αυτό
που είχαμε και το χάσαμε λόγω του ιού, και για
πολλούς από εμάς που χάσαμε για πάντα τους
δικούς μας, όπως εγώ τη μητέρα μου…
Όμως, μην ξεχνάμε. Ο άνθρωπος σαν ον έχει
αποδείξει από την αρχή της ύπαρξης του πάνω
στη γη, ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίπτωση που του έχει παρουσιαστεί.
Κρατώντας σφικτά το ραβδί της ελπίδας και για
πολλούς από εμάς την Πίστη στον Παντοδύναμο, πιστεύω ότι και αυτή την πρόκληση θα την
ξεπεράσουμε.
Αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και εσωτερική
δύναμη…
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τρεις άξονες
του νέου πακέτου
μέτρων 24 δις ευρώ
Η

στήριξη της απασχόλησης, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και η ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονομίας, είναι
οι βασικοί άξονες του νέου πακέτου
μέτρων που ανακοίνωσε την Τετάρτη
20/5 η ελληνική κυβέρνηση και μαζί με
τα προηγούμενα θα φτάσουν τα 24 δις
ευρώ.
Ενός πακέτου, που φιλοδοξεί να κρατήσει αναμμένες τις μηχανές της οικονομίας ως το φθινόπωρο, όταν θα ξεκινήσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων,
η προσπάθεια για επιστροφή στην ανάπτυξη. Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τον όρο «γέφυρα»
για να τα περιγράψει.
ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Για τους καταναλωτές, τα μέτρα, έστω
και προσωρινά, φέρνουν φθηνότερα
εισιτήρια, καφέ, αναψυκτικά και διασκέδαση στον κινηματογράφο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσβλέπουν
σε δανειοδοτήσεις με εγγύηση του Δημοσίου, μια κάποια στήριξη του τζίρου
τους, μέσω των φοροελαφρύνσεων και
χαμηλότερη προκαταβολή φόρου για
τον επόμενο χρόνο. Και οι εργαζόμενοι
θα μπορέσουν να διατηρήσουν το με-

γαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους, σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, με
εφόσον τεθούν σε καθεστώς μερικής μείωση αμοιβής έως 50%. Θα καλύπτει,
απασχόλησης, αφού το κράτος θα καλύ- επίσης, το σύνολο των ασφαλιστικών ειπτει μέρος της διαφοράς.
σφορών τους. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί την περίοδο Ιουνίου – ΣεπτεμΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
βρίου.
Η κυβέρνηση δεν εξαντλεί το οπλοστά- 2. Για τους εποχικά απασχολούμενους,
σιό της στο συγκεκριμένο πακέτο. Δια- θα χορηγηθεί επίδομα εποχικής ανεργίτηρεί εφεδρικές δυνάμεις, τις οποίες ας έως το Σεπτέμβριο, ενώ εφόσον επαθα είναι σε θέση να ενεργοποιήσει, αν ναπροσλαμβάνονται θα επιχορηγούνται
υπάρξει ένα δεύτερο κύμα της πανδη- οι ασφαλιστικές εισφορές τους. Τα επιμίας. Αυτό είναι το δυσμενές σενάριο δόματα ανεργίας, εξάλλου, που λήγουν
του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο το Μάιο, θα παραταθούν για δύο μήνες.
δε μπορεί να αποκλεισθεί. Αν δεν υπάρ- 3. Στον τουρισμό, την εστίαση, τις μεξει, όμως, αυτή η εκτροπή, οι εφεδρι- ταφορές, τον πολιτισμό και τον αθλητικές δυνάμεις θα χρησιμοποιηθούν για σμό συνεχίζεται, εξάλλου, η δυνατότητην ανάκτηση του χαμένου εδάφους το τα αναστολής των συμβάσεων εργασίας
2021, με επιστροφή στην ανάπτυξη.
και η χορήγηση του επιδόματος ειδικού
Τα βασικά μέτρα αυτού του πακέτου σκοπού. Επίσης, παρατείνεται η δυνα«γέφυρας» που ανακοινώθηκαν είναι τότητα μείωσης του ενοικίου και τον
τα εξής:
Ιούνιο.
1. Για την τόνωση της απασχόλησης, 4. Από τις φορολογικές ελαφρύνσεις,
το κυριότερο όπλο είναι το πρόγραμμα σημαντικότερη είναι η μείωση του συ«Συν-Εργασία», που θα χρηματοδοτη- ντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13% στα
θεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE εισιτήρια σε όλα τα μέσα μεταφοράς,
και θα κοστίσει 1 δισ. ευρώ. Δικαιούχοι στα προϊόντα καφέ και στα μη αλκοοθα είναι επιχειρήσεις με πτώση τζίρου λούχα ποτά, καθώς και στα εισιτήρια
πάνω από 20%. Το κράτος θα χρημα- κινηματογράφων, με στόχο τη μείωση
τοδοτεί το 60% της απώλειας του μι- των τιμών, την αύξηση του τζίρου και
σθού των εργαζομένων που θα τεθούν τη στήριξη των ασθενέστερων κατανα-

λωτών. Επίσης, μειώνεται η φορολογία
στο «τουριστικό πακέτο». Η μείωση θα
ισχύσει από την 1 Ιουνίου έως τις 31
Οκτωβρίου.
5. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται,
επίσης, μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση του τζίρου
που θα εμφανίσουν τους μήνες Μάρτιο
έως Μάιο. Το ποσοστό της μείωσης θα
προσδιοριστεί τον Ιούλιο.
6. Για την τόνωση της ρευστότητας,
προβλέπεται μια δεύτερη φάση της
επιστρεπτέας προκαταβολής, ώστε το
συνολικό ποσό, μαζί με την πρώτη φάση,
να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ. Επίσης, ενεργοποιείται το Ταμείο Εγγυοδοσίας των
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του οποίου
το κράτος θα εγγυάται έως και το 80%
των δανείων, τα οποία θα μπορέσουν
να φτάσουν τα 7 δισ. ευρώ.
7. Για τη στήριξη των δανειοληπτών
που πλήττονται από τις συνέπειες του
κορωνοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία, το κράτος θα
επιδοτεί για ένα διάστημα τις δόσεις
του δανείου, ανεξαρτήτως του εάν τα
δάνεια είναι εξυπηρετούμενα ή όχι.
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Νότης Μηταράκης: «Στις 15.853 αιτήσεις
για άσυλο οι 11.000 απορρίφθηκαν»
Συνέντευξη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
στο pronews.gr και στον Άρη Δημητρακόπουλο

Σ

ε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα pronews.gr,
ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,
Νότης Μηταράκης, απαντά σε μία σειρά
ερωτημάτων για το μέλλον του μεταναστευτικού προβλήματος στην Ελλάδα, του
κρισιμότερου ίσως ζητήματος που απασχολεί σήμερα την Ελλάδα και επηρεάζει
τη χώρα σε κοινωνικό, πολιτικό και εθνικό
επίπεδο.
-Αναλάβατε υπουργός στο υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου λίγο πριν
την πρώτη εξέγερση στα νησιά του Αιγαίου κατά των παράνομων μεταναστευτικών ροών, με τα γνωστά γεγονότα του
περασμένου Φεβρουαρίου σε Λέσβο και
Χίο. Έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα στην πολιτική αντιμετώπισης του
προβλήματος από κυβερνητικής πλευράς στα νησιά του Αιγαίου; Τι γίνεται με
τα κλειστά κέντρα;
Ν.Μ.: «Βασική μας προτεραιότητα είναι
η δραστική μείωση των ροών. Δε θέλουμε
η χώρα μας να είναι ο διάδρομος προς την
Ευρώπη ή ο προορισμός των μεταναστευτικών ροών. Προτεραιότητες μας η φύλαξη των συνόρων, η επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου, οι επιστροφές όσων δε δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Απαραίτητο
μέρος της στρατηγικής μας η λειτουργία
των κλειστών ελεγχόμενων κέντρων, που
νομοθετήσαμε πριν λίγες ημέρες με το Ν
4686/20. Δυστυχώς, δεν υλοποιήθηκε το
σχέδιο μας στο αρχικό χρονοδιάγραμμα
και αυτό το γεγονός μας δημιούργησε
σημαντικές δυσκολίες και για την αντιμετώπιση της ασύμμετρης απειλής του
Μαρτίου αλλά και για την αντιμετώπιση
των κορωνοϊού. Είμαστε πλέον ώριμοι να
προχωρήσουμε στην πλειοψηφία των νησιών που πλήττονται από το μεταναστευτικό. Με προτεραιότητα την προστασία
των τοπικών κοινωνιών και των διαμενόντων. Ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσω, ότι

αφενός η μείωση των ροών και ο πολλαπλασιασμός των αποφάσεων που εκδίδονται από την Υπηρεσία Ασύλου, μας
επιτρέπει να σχεδιάσουμε τα κέντρα με
μειωμένες χωρητικότητες, σε σχέση με το
σχεδιασμό που είχαμε το 2019. Παράλληλα, το μοντέλο των κλειστών κέντρων θα
μεταφερθεί και στην ηπειρωτική Ελλάδα,
όπου προτεραιότητα μας είναι η μείωση
των δομών εντός του 2020. Η αναγκαιότητα μείωσης των επιπτώσεων της κρίσης
στις τοπικές κοινωνίες οδηγεί το σχεδιασμό μας».
-Πριν μερικές ημέρες δημιουργήθηκε
νέο θέμα στη Σιντική Σερρών. Οι κάτοικοι
υποστηρίζουν ότι ενώ είχατε υποσχεθεί
μια προσωρινή κλειστή δομή παράνομων μεταναστών, η δομή μετατράπηκε
σε ανοικτή και σε μόνιμη και απλά άλλαξε διαχειριστή, ο οποίος είναι πλέον ο
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Τι
απαντάτε επ’ αυτού;
Ν.Μ.: «Το Μάρτιο η χώρα μας βρέθηκε
να αντιμετωπίζει μια ασύμμετρη απειλή
και στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορά μας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα
Ασφαλείας και το Λιμενικό, κατέβαλαν
υπεράνθρωπη προσπάθεια, για να είναι
ελάχιστες οι ροές. Τελικά εισήλθαν περίπου 2.000 άτομα σε 11 νησιά του Αιγαίου,
τα οποία και κρατήθηκαν ξεχωριστά από
το διαμένοντα μεταναστευτικό πληθυσμό,
λόγω και προστασίας της δημόσιας υγείας
και λόγω υπερκορεσμού των ΚΥΤ νήσων.
Δημιουργήσαμε δύο έκτακτες δομές σε
Σιντική και Μαλακάσα γι αυτό το σκοπό.
Η τοποθεσία «Κλειδί» στη Σιντική επιλέχθηκε ως εναλλακτικής έκτασης στον ίδιο
Δήμο, που ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς η θέση έχει
μικρότερη επίπτωση στην τοπική κοινωνία. Κατασκευάσαμε μια δομή που επανδρώνεται με Διοικητή και 20 αρχικά συμβασιούχους υπαλλήλους. Μια δομή που

βρίσκεται μακριά από το αστικό κέντρο
της περιοχής και κυρίως από την κανονικότητα των κατοίκων».
-Οι ΜΚΟ έχουν μεταβληθεί σε «ανοικτή
πληγή» στην αντιμετώπιση του προβλήματος, λειτουργώντας, πλέον ως κράτος
εν κράτει, ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με ορισμένες από αυτές
να διαπράττουν εγκλήματα του κοινού
ποινικού δικαίου, όπως μαρτυρούν οι
περιπτώσεις που έχει εξαρθρώσει η ελληνική αστυνομία. Πώς και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στην ίαση
του προβλήματος το νομοσχέδιο που καταθέσατε, ψηφίστηκε στη Βουλή και σε
λίγο θα είναι νόμος του κράτους;
Ν.Μ.: «Η ορθή και διαφανής δράση των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αποτέλεσε το αντικείμενο μιας μακράς διαδρομής
νομοθετικών παρεμβάσεων, με αποκορύφωμα το νέο μεταναστευτικό νόμο. Θεμελιώνουμε νομικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ΜΚΟ για
να μπορούν να ενταχθούν στο ομώνυμο
Μητρώο, καθώς και αυστηροποιούμε το
πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας τους.
Παράλληλα, εισάγεται ως απαρέγκλιτη διαδικασία η εγγραφή και πιστοποίηση όχι
μόνο των ίδιων των οργανώσεων ως νομικών οντοτήτων, αλλά και των φυσικών
προσώπων που δρουν υπό την ιδιότητα
των μελών ή και συνεργατών τους. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιτόπιων
ελέγχων και επαλήθευσης των δηλωθέντων στοιχείων με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Θέτουμε σαφή όρια και κανόνες στην Κοινωνία των Πολιτών, χωρίς να
θίξουμε την ελεύθερη πρωτοβουλία και
την εθελοντική προσφορά της. Θα αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης
και αυθαιρεσίας, χωρίς καμία ανοχή και
με ιδιαίτερη αυστηρότητα.
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Ανακτούμε με σταθερά βήματα τον έλεγχο του Μεταναστευτικού».
-Δεκάδες δομές φιλοξενίας και δεκάδες
χιλιάδες αιτούντες άσυλο σε ολόκληρη
τη χώρα. Όσοι δε λάβουν άσυλο, σε πόσο
χρονικό διάστημα θα έχουν αναχωρήσει
από την Ελλάδα;
Ν.Μ.: «Οι επιστροφές μεταναστών προϋποθέτουν ταχύρρυθμες και άκρως ουσιαστικές διαδικασίες εξέτασης ασύλου. Διαδικασίες που επιταχύνονται με την υπερψήφιση του νέου μεταναστευτικού νόμου
από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Καταπολεμούμε στην πράξη γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις σε
πρώτο βαθμό στις αιτήσεις νησιών του
2020 εκδίδονται σε 24 ημέρες αντί σε 185
που ίσχυε παλαιότερα, ενώ η συνολική
διαδικασία να μην υπερβαίνει τους 4 μήνες. Η επιτάχυνση των διαδικασιών οδήγησε στην έκδοση του αριθμού-ρεκόρ των
15.853 αποφάσεων του Απριλίου, εκ των
οποίων οι 11.000 είναι απορριπτικές. Επίσης, ο πρόσφατος Νόμος για τη βελτίωση
της μεταναστευτικής νομοθεσίας, προβλέπει την κράτηση όσων έχουν απορριπτικές αποφάσεις και κρίνονται ύποπτοι
φυγής, ώστε να επιτυγχάνει τις απελάσεις

μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έχει
καταστεί αποθαρρυντικός παράγοντας
για νέες μεταναστευτικές ροές, με αποτέλεσμα τη σχεδόν καθολική μείωση νέων
αφίξεων. Ακόμα, όμως, και αυτοί που
φθάνουν στη χώρα μας, αντιμετωπίζονται,
πλέον, χωρίς τις ιδεολογικές εμμονές που
αποξένωναν τη διαδικασία ασύλου από

αλλά και θα κάμπτει τις αντιρρήσεις των
κρατών-μελών που δεν αναλαμβάνουν,
μέχρι σήμερα, ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Το πρώτο βήμα
έγινε με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης
1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη
η αναθεώρηση της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.Τουρκίας, με τρόπο που θα επιτρέπει τις
επιστροφές απευθείας από την ενδοχώρα
και θα άρει το γεωγραφικό περιορισμό και
κατ’ επέκταση τη συμφόρηση των νησιών.
Μια συμφόρηση, που οφείλεται στην
ανεπάρκεια και την τότε βολική στάση του
ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, η ταχύτητα των διαδικασιών ασύλου συνδέεται άρρηκτα με την
τη θεμελιώδη αρχή, ότι άλλο πρόσφυγας ελάχιστη παραμονή σε δομές φιλοξενίας.
και άλλο οικονομικός μετανάστης. Για Με τροπολογία οδηγήσαμε στην έξοδο
εμάς, αυτή η διαφορά όχι μόνο υπάρχει, από τις δομές φιλοξενίας και, άρα, στη βιαλλά και αποτελεί προμετωπίδα της πολι- οπάλη όσους έχουν λάβει άσυλο. Αλλά και
τικής μας. Με την ίδια προσήλωση, δίνου- όσους έχουν λάβει απορριπτική απόφαση,
με μάχη με κυκλώματα λαθροδιακινητών σε καθεστώς επιστροφής».
που κερδοσκοπούν εις βάρος των εθνικών
μας συμφερόντων».

"Οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό, κατέβαλαν υπεράνθρωπη
προσπάθεια, για να είναι ελάχιστες οι ροές".

όσων δε δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Το πρώτο τρίμηνο πετύχαμε τον τριπλασιασμό των επιστροφών, φτάνοντας
σε επίπεδα που ήδη υπερβαίνουν αυτά
του 2019. Ωστόσο, σήμερα, η εκτέλεση
επιστροφών λόγω κορωνοϊού έχει διακοπεί προσωρινά. Γενικότερα πάντως, η
Κοινή Δήλωση ΕΕ/Τουρκίας του 2016 πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να επιτυγχάνει
αφενός το στόχο δραστικής μείωσης των
ροών και αφετέρου το μη εγκλωβισμό αιτούντων άσυλο στα νησιά μας. Παράλληλα, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε από
κοινού με το ΔΟΜ την υλοποίηση 5.000
εθελουσίων επιστροφών, ενώ αναζητούμε νέους διαδρόμους απελάσεων μεταναστών απευθείας σε χώρες προέλευσης».

-Πώς βλέπετε την εξέλιξη του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης
και ποια πιστεύετε ότι θα είναι η τύχη
όσων ήδη έχουν εισέλθει παράνομα
στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι εταίροι
της χώρας στην ΕΕ εμφανίζονται άκρως
απρόθυμοι να τους απορροφήσουν; Θα
ενσωματωθούν στον ελληνική κοινωνία,
θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή θα
-Η Ελλάδα σήμερα έχει κλείσει τα σύνο- παραμείνουν εσαεί μέσα στις δομές φιρά της στις ροές των αλλοδαπών ή όχι; Τι λοξενίας;
μήνυμα θα στέλνατε στους αλλοδαπούς
Ν.Μ.: «Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή
οι οποίοι σχεδιάζουν να εισέλθουν χωρίς της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης για το
νομιμοποιητικά έγγραφα στην Ελλάδα;
νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και ΑσύΝ.Μ.: «Τα σύνορα της χώρας μας παρα- λου. Ζητάμε την ανακατανομή των μεταμένουν κλειστά και αδιάτρητα για όποιον ναστευτικών βαρών, μέσω ενός υποχρεωδε δικαιούται διεθνούς προστασίας. Η τικού μηχανισμού που δε θα λεηλατεί τα
άγρυπνη επιφυλακή των Ενόπλων Δυνά- αποθέματα ανθρωπισμού των νησιών μας,

Yiannis Hatzichristidis
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Το «κόλπο» με την
αποστρατικοποίηση
των νησιών
Από τον Σάββα Καλεντερίδη*

Η

ισχύς που θεωρεί ότι έχει αποκτήσει
η Τουρκία έναντι όλων των χωρών της
περιοχής και κυρίως έναντι της Ελλάδας,
σε συνδυασμό με την εντύπωση που έχει
αποκρυσταλλωθεί στα έγκατα του τουρκικού κράτους, ότι η Ελλάδα είναι μια
αδύναμη και ανυπεράσπιστη χώρα, έχει
οδηγήσει την Τουρκία σε μια σειρά από
ενέργειες, που ναι μεν θεωρούνται παράλογες και παράνομες, με βάση το Διεθνές
Δίκαιο, όμως τις βλέπουμε να υλοποιούνται και να δημιουργούν εθιμικό δίκαιο.
Η επιθετικότητα της Τουρκίας βρίσκει
πρόσφορο έδαφος και εκδηλώνεται με
ορμή, αφενός μεν, γιατί δεν έχει καθοριστεί από τις μεγάλες δυνάμεις ο χάρτης
ισορροπιών στην περιοχή, με μια συμφωνία τύπου Γιάλτας, και αφετέρου γιατί η
κρίση του κορωνοϊού έχει διευρύνει το
κενό που υπάρχει στην περιοχή, λόγω της
μη ύπαρξης της Γιάλτας.
Και όπως έχουμε τονίσει ξανά, η διεθνής
πολιτική είναι ένα δυναμικό πεδίο, που δε
δικαιολογεί κενά, τα οποία, όταν εμφανίζονται, έρχονται και τα καλύπτουν εκείνοι οι διεθνείς παίκτες που θεωρούν ότι
έχουν την ισχύ να πράξουν κάτι τέτοιο.
Η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη το κενό
ισχύος, περίπου ανενόχλητα εισβάλλει
πειρατικά και απολύτως παράνομα στην
ΑΟΖ και, μάλιστα, σε αδειοδοτημένα θαλασσοτεμάχια της Κυπριακής Δημοκρατίας, οριοθετεί μονομερώς την ΑΟΖ στην
ανατολική Μεσόγειο, σφετεριζόμενη την
ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου
και της Ελλάδας, οριοθετεί με την κυβέρνηση του Σάρατζ τις θαλάσσιες ζώνες με
τη Λιβύη, υιοθετεί το Δόγμα της Γαλάζιας
Πατρίδας, σφετεριζόμενη το μισό Αιγαίο,
παραβιάζει τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας, κάνοντας μάλιστα και υπέρ-πτήσεις ακόμα και πάνω από κατοικημένα
νησιά… Το τελευταίο που είδαμε να εκ-

φράζεται πλέον δημοσίως από την επικοινωνιακή ναυαρχίδα του Ερντογάν, την
εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», και από τον ίδιο
το γενικό διευθυντή της, μυστικοσύμβουλο του Ερντογάν, είναι να διεκδικούν την
Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Αιγαίου και τη δυτική Θράκη.
Μάλιστα, ειδικά όσον αφορά τα νησιά
του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θεωρούν
ότι, επειδή η Ελλάδα έχει παραβιάσει τις
συμφωνίες με τις οποίες της παραχωρήθηκαν αυτά τα νησιά, οι οποίες τα «θέλουν» αποστρατικοποιημένα, οι συμφωνίες αυτές δεν ισχύουν και, άρα, η Τουρκία δικαιούται να τα διεκδικήσει.
Επειδή στην Ελλάδα όταν θέλουμε να
ερμηνεύσουμε την τουρκική επιθετικότητα, πάντα βρίσκουμε τον εύκολο και
ανώδυνο δρόμο, πετάμε ένα «η Τουρκία
με την επιθετικότητά της προσπαθεί να
εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα»,
κάτι που δε γίνεται από άγνοια, αλλά
σκόπιμα, για να αποσείσουν οι πολιτικοί
τις ευθύνες από πάνω τους, να ξεκαθαρίσουμε ότι: το τουρκικό κράτος έχει τους
δικούς του τρόπους λειτουργίας και όταν
σχεδιάζουν κάτι, το επεξεργάζονται στα
θεσμικά τους όργανα, θέτουν τους εθνικούς και πολιτικούς τους στόχους και εξετάζουν διεξοδικά πώς θα το στηρίξουν
πολιτικά, διπλωματικά, στρατιωτικά και
επικοινωνιακά στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Και όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η όλη οργάνωση, το θέμα εξετάζεται στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
(ΣΕΑ), λαμβάνονται αποφάσεις, γίνεται
πολιτική του τουρκικού κράτους και μετά
αρχίζει η υλοποίησή του.
Να σημειωθεί ότι στη φάση της υλοποίησης κάθε σχεδίου της κυβέρνησης, το
θέμα εξετάζεται κάθε φορά στις συσκέψεις του ΣΕΑ, όπου οι αρμόδιες Αρχές
παρουσιάζουν την εξέλιξή του και, αν
χρειαστεί, λαμβάνονται αποφάσεις για
διορθωτικές ενέργειες.

Έτσι έγινε με τα σχέδια της Τουρκίας για
την εισβολή στην ΑΟΖ της Κύπρου, για την
τουρκολυβική συμφωνία, για τη Γαλάζια
Πατρίδα, για τη συμφωνία της Τουρκίας
για οριοθέτηση της ΑΟΖ πρώτα με το Ισραήλ και μετά με την Αίγυπτο.
Αυτά έχουν αποφασιστεί, απλά οι Τούρκοι εργάζονται υπογείως και ύπουλα για
να ακυρώσουν τις συμφωνίες με την Κύπρο και να υπογράψουν Ισραήλ και Αίγυπτος με την Τουρκία. Το μεγάλο πρόβλημα
είναι ο Σίσι, γι’ αυτό θέλουν να τον ανατρέψουν. Όσο για το Ισραήλ, η διάψευση
από την πρεσβεία στην Άγκυρα, εμένα πάντως δε με πείθει. Θα ήθελα τη διάψευση
από το ισραηλινό ΥΠΕΞ.
Στο σημείο αυτό να πούμε δυο λόγια για
το θέμα που επικαλείται η Τουρκία και
απαιτεί την αποστρατικοποίηση των «νήσων του ανατολικού Αιγαίου»: Σύμφωνα
με το ελληνικό ΥΠΕΞ, το καθεστώς των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου
διέπεται από διεθνείς συνθήκες.
Ειδικότερα:
– το καθεστώς των νήσων Λήμνου και Σαμοθράκης διέπεται από τη Σύμβαση της
Λοζάνης για τα Στενά του 1923, η οποία
αντικαταστάθηκε με τη Σύμβαση του
Montreux του 1936,
– το καθεστώς των νήσων Μυτιλήνης,
Χίου, Σάμου και Ικαρίας διέπεται από τη
Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης του 1923
και
– το καθεστώς των Δωδεκανήσων διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων
του 1947.
Όσον αφορά τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη, το δικαίωμα της Ελλάδας να εξοπλίσει
τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη αναγνωρίστηκε από την Τουρκία, σύμφωνα και με την
επιστολή που απηύθυνε στον έλληνα
πρωθυπουργό στις 6 Μαΐου 1936 ο τότε
Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα Roussen
Esref, κατόπιν οδηγιών της κυβέρνησής
του.
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Όσον αφορά τις Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, η συνθήκη προβλέπει την παρουσία
αριθμού στρατιωτών και βάσεων.
Όσον αφορά τα Δωδεκάνησα, η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος
στη συνθήκη του 1947, η οποία, επομένως, αποτελεί «res inter alios acta» γι’
αυτήν, δηλαδή ζήτημα που αφορά άλλα
κράτη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 34 της
Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των
Συνθηκών, «μια συνθήκη δε δημιουργεί
υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες» εκτός των συμβαλλομένων.
Τέλος, η Ελλάδα έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να υπερασπίζεται την επικράτειά
της, ειδικά όταν αυτή καταφανώς απειλείται και όταν η γειτονική χώρα διατηρεί
μια στρατιά με το όνομα του Αιγαίου, το
μεγαλύτερο αποβατικό στόλο του κόσμου, σε απόσταση αναπνοής από τα νησιά μας, διεξάγει ασκήσεις απόβασης σε
νησί, προφανώς κατ’ εφαρμογή υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων και έχει
σε ισχύ την απειλή πολέμου (casus belli).
Η Ελλάδα και οι κυβερνώντες θα παρανομούσαν, αν δεν υπερασπίζονταν την
ελληνική επικράτεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας μπροστά σ’
αυτήν την καταφανέστατη απειλή.
Και επειδή γράφονται διάφορα, που δε
θέλουμε και δε μπορούμε να πιστέψουμε,
σε περίπτωση που βρεθεί κυβέρνηση να
συζητήσει θέμα αποστρατικοποίησης των
νησιών, να γνωρίζει ότι αποστρατικοποιημένα νησιά, μέσα στα κατακόκκινα ύδατα της Γαλάζιας Πατρίδας, θα είναι σα να
τα προσφέρουμε στο «οθωμανικό ταψί»
στους πολιτικά παράφρονες της Άγκυρας.
Να το έχουμε υπόψιν μας αυτό…
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και
γεωστρατηγικός αναλυτής

Από τις 9 Μαΐου,
επιστρέψαμε στον
αέρα στη συχνότητα
1610 ΑΜ, κάθε
Σάββατο και Κυριακή
στις 4 μμ.

Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ
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ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επανεκκίνηση του
τουρισμού χωρίς τεστ
και καραντίνα για
τους ταξιδιώτες
από το εξωτερικό
Σ

ε δύο στάδια θα πραγματοποιηθεί το
άνοιγμα του τουρισμού για το εξωτερικό, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 15
Ιουνίου με την απελευθέρωση των πτήσεων προς το Ελ. Βενιζέλος, ενώ από την 1η
Ιουλίου θα είναι το δεύτερο στάδιο με την
απελευθέρωση των πτήσεων προς όλα τα
αεροδρόμια.
Ο τουρισμός εσωτερικού «ανοίγει» νωρίτερα, τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
Το χρονοδιάγραμμα του ανοίγματος της τουριστικής αγοράς που παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Θεοχάρης (φωτ.) έχει ως εξής:

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού,
κ. Χάρης Θεοχάρης, θα υπάρξει ανάπτυξη
επιχειρησιακών πλάνων για τους μικρούς
νησιωτικούς προορισμούς:
Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση ικανότητας υποδομών υγείας δρομολογείται η
εγκατάσταση συνολικά 20 νέων αναλυτών
για tests στα νησιά και εξασφαλίζονται
600 κλίνες COVID στα νησιά.
Επιπλέον, για τους μικρούς νησιωτικούς
προορισμούς, θα υπάρξει κάλυψη από
κοντινούς προορισμούς με εξασφάλιση
χρόνου μεταφοράς <2ώρες και αξιοποίηση των υποδομών της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι θα εφαρμοστούν υγειονομικά πρωτόκολλα για τη
λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων,
τουριστικών Λεωφορείων, τη λειτουργία
επιχειρήσεων ενοικιάσεων αυτοκινήτων,
τις θαλάσσιες μεταφορές στα επιβατηγά
/ επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, τις
αεροπορικές μεταφορές, εντός του αεροπλάνου, τις αεροπορικές μεταφορές στη
λειτουργία αεροδρομίου (terminal) και
τον έλεγχο στις πύλες εισόδου (π.χ. ερωτηματολόγιο, test δειγματοληπτικά).

-Δευτέρα 25 Μαΐου: Ανοίγει το
yachting που αποτελεί και την ασφαλέστερη
τουριστική
δραστηριότητα
-Δευτέρα 1η Ιουνίου: Ανοίγουν οι κατασκηνώσεις, τα κάμπινγκ και τα
ξενοδοχεία
12μηνης
λειτουργίας
-Δευτέρα 15 Ιουνίου: Ανοίγουν όλα
τα υπόλοιπα καταλύματα. Παράλληλα ενεργοποιείται το πρώτο στάδιο
απελευθέρωσης των πτήσεων, αρχικά μόνο από το «Ελ. Βενιζέλος»
-Τετάρτη 1η Ιουλίου: Δεύτερο στάδιο
απελευθέρωσης
των
πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας Για τα μέτρα οικονομικής στήριξης των
Σταδιακή επιχειρήσεων εστιάζουν στα εξής:
-Τετάρτη
15
Ιουλίου:
άρση των υπόλοιπων εξαιρέσεων -Επέκταση δικαιώματος αναστολής σύμβασης εργασίας έως και τον Ιούλιο
Όπως τόνισε ο κ. Θεοχάρης, απελευ- -Μείωση ενοικίου επιχειρήσεων 40% έως
θέρωση των πτήσεων σημαίνει ότι δεν και τον Αύγουστο
υπάρχει υποχρέωση τεστ για κορωνο- -Νέος μηχανισμός ενίσχυσης απασχόληϊό στους επιβάτες, ούτε υποχρεωτική σης «SURE» μέχρι και το Σεπτέμβριο
καραντίνα. Αυτό δεν αποκλείει, όπως -Ενίσχυση των εποχιακά απασχολούμεεξήγησε, κάποιους δειγματοληπτικούς νων
ελέγχους για επιδημιολογικούς σκοπούς. -Επιστρεπτέα προκαταβολή
-Μείωση προκαταβολής φόρου
Για το πρώτο στάδιο απελευθέρω- -Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ,
σης στις 15 Ιουνίου προβλέπεται: τα μη-αλκοολούχα ποτά και το τουριστικό
-Απελευθέρωση πτήσεων από το εξω- πακέτο
τερικό προς «Ελευθέριος Βενιζέλος» ΤΕΠΙΧ ΙΙ Επιχειρηματική Χρηματοδότηση
-Απελευθέρωση εισόδου επισκεπτών από / Ταμείο Εγγυοδοσίας Αναπτυξιακή Τράχώρες με καλά επιδημιολογικά χαρακτη- πεζα
ριστικά
-Επιπλέον αξιολογούνται κριτήρια όπως Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
η οδική πρόσβαση, μεσαίας απόστασης Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στα μέαεροπορικώς, ομογενειακές κοινότητες τρα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού
μέσα από το πρόγραμμα «Τουρισμός
Για το δεύτερο στάδιο απελευθέ- για Όλους», το πρόγραμμα Κοινωνικού
ρωσης την 1η Ιουλίου προβλέπεται Τουρισμού (ΟΑΕΔ) και εταιρικά Holiday
-Απελευθέρωση πτήσεων από το εξω- Vouchers για τους εργαζόμενους του ιδιτερικό προς όλα τα αεροδρόμια ωτικού τομέα.
-Απελευθέρωση
εισόδου
επι- Ενδεικτικά, ως προς το πρόγραμμα «Τουσκεπτών
από
όλες
τις
χώρες ρισμός για Όλους» και το πλαίσιο, αφορά
-Θα εξαιρεθούν χώρες με αρνητι- ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ, για ξενοδοκά
επιδημιολογικά
χαρακτηριστικά χεία και ταξιδιωτικά γραφεία, με 250.000
-Οι
χώρες
που
θα
εξαιρεθούν δικαιούχους και κατ’ ελάχιστο 4 διανυθα
ανακοινωθούν
εγκαίρως κτερεύσεις (1 εκατ. διανυκτερεύσεις κατ’
-Οι χώρες που εξαιρέθηκαν από το ελάχιστο).
2ο στάδιο απελευθέρωσης θα παρακολουθούνται αναφορικά με τα επιΣτεφανία Σούκη
δημιολογικά
χαρακτηριστικά
τους
© Πρώτο ΘΕΜΑ

Σε δύο στάδια η απελευθέρωση του τουρισμού
από το εξωτερικό – Από τη Δευτέρα 25/5 yachting,
από 1ης Ιουνίου κατασκηνώσεις, κάμπινγκ και
ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας – Από 15 Ιουνίου ξεκινά ο εξωτερικός τουρισμός και ανοίγουν
τα εποχιακά ξενοδοχεία – Μόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι για κορωνοϊό στους επιβάτες – Τι θα
ισχύσει για τους μικρούς νησιωτικούς προορισμούς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα

SENIOR WELLNESS CENTER
For Laval English-speaking seniors 55+
The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic, but we
are still providing some services for our seniors:
- Online virtual activities (chat groups),
- Distributing important COVID-19 updates,
- Returning all emails and phone messages,
- Possible food delivery for isolated seniors

Call us and leave a message. We WILL call you back.

Call us at: 450-934-1122
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ΕΛΛΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΊΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ

Έως 9,4% η ύφεση, «καμπανάκι»
για έκρηξη ανεργίας
στο προσωρινό πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ, ωστόσο, σημαντικός
«αστερίσκος» παραμένει η αβεβαιότητα
που κρύβεται πίσω από τις υπάρχουσες
συνθήκες και τα επόμενα στάδια της πανδημίας, που καθιστά άλλωστε και δυσχερείς οποιεσδήποτε ασφαλείς εκτιμήσεις
για την πορεία της οικονομίας το επόμενο
διάστημα.

Μ

εταξύ 4,4% και 9,4% τοποθετεί την
εκτίμησή του για την ύφεση της ελληνικής οικονομίας το τρέχον έτος το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεσή του.
Παράλληλα, ηχηρό «καμπανάκι» κρούεται και για την ανεργία, μιας και εκτιμάται
ότι η δραματική μείωση προσλήψεων το
περασμένο δίμηνο λόγω του lockdown θα
αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα τους επόμενους μήνες, όταν θα είναι σαφώς πιο
αισθητές οι επιπτώσεις της πανδημίας.
Ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού, Φραγκίσκος Κουτεντάκης,
χαρακτήρισε μεν προς τη σωστή κατεύθυνση την απόφαση της Ε.Ε. για άρση
των δεσμεύσεων στο πρωτογενές πλεόνασμα και τη συμμετοχή της Ελλάδας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
Ακόμη, στην έκθεση αναδεικνύεται και
το ζήτημα της αύξησης του δημοσίου
χρέους της χώρας, για το οποίο τονίζεται,
μεταξύ άλλων: «Η δημοσιονομική ισορροπία αναμένεται να αποκατασταθεί, όταν
η οικονομία επανέλθει στα κανονικά της
επίπεδα. Ωστόσο, το αυξημένο δημόσιο
χρέος δε θα εξαλειφθεί αυτόματα με την
επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα.
Αυτό με τη σειρά του θέτει δύο κρίσιμα
ζητήματα.
»Το πρώτο είναι, ότι δύσκολα μπορεί να
προβλεφθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί
αυτή η επαναφορά του λόγου χρέους
προς ΑΕΠ στα προ κορωνοϊού επίπεδα,
στο μεσοδιάστημα της οποίας η χώρα θα
βρεθεί εκτεθειμένη στις αβεβαιότητες
των διεθνών αγορών. Γι αυτό το λόγο θα
πρέπει να διασφαλιστεί, κυρίως από την
πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης των πιο
ευάλωτων χωρών και να δοθεί επαρκής
χρόνος ώστε να αποκαταστήσουν τη δημοσιονομική τους ισορροπία με ομαλό
τρόπο.
»Το δεύτερο – και κρισιμότερο – ζήτημα
είναι, ότι αυτό το αυξημένο χρέος θα πρέπει να πληρωθεί από δημόσιους πόρους

MLS: 12466356

επιβαρύνοντας, σε τελική ανάλυση, τους
πολίτες της χώρας. Η κατανομή αυτού του
βάρους, είτε μεταξύ κοινωνικών ομάδων
είτε μεταξύ γενεών, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ανοιχτού και ειλικρινούς δημόσιου διαλόγου, ώστε να χαραχθεί μια κοινώς αποδεκτή δημοσιονομική
στρατηγική για τα επόμενα χρόνια...».
Οι μεγάλες αβεβαιότητες -όπως τις καταγράφει το Γραφείο Προϋπολογισμού
της Βουλής- αφορούν:
• Την ανάπτυξη και διαθεσιμότητα σε
μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αξιόπιστων τεστ αντισωμάτων.
• Την ικανότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης να αντιμετωπίσουν
την πανδημία.
• Το χρόνο που θα απαιτηθεί για την ανάπτυξη ασφαλών, αποτελεσματικών εμβολίων.
• Τη διάρκεια και αποτελεσματικότητα των περιοριστικών μέτρων και άλλων
στρατηγικών μετριασμού και περιορισμού
της εξάπλωσης.
• Το βραχυπρόθεσμο οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας και των πολιτικών
αντιπαραθέσεων που αναπόφευκτα θα
προκληθούν.
• Την ταχύτητα της ανάκαμψης, καθώς η
πανδημία υποχωρεί.
• Τη διάρκεια ισχύος των δημοσιονομικών και νομισματικών παρεμβάσεων.
• Το βαθμό στον οποίο θα συνεχιστούν
οι μεταβολές που προκαλούνται από την
πανδημία στην οικονομική συμπεριφορά.
• Το ενδεχόμενο επανεμφάνισης της
πανδημίας με την ίδια ή και με μεγαλύτερη ένταση τον Οκτώβριο ή και το επόμενο
έτος.
© Η Καθημερινή
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MRB:
Προβάδισμα
19,7 μονάδων
για τη Ν.Δ.

Π

ροβάδισμα 19,7 μονάδων στη
Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ «δίνει» δημοσκόπηση της MRB
που διενεργήθηκε για λογαριασμό
του τηλεοπτικού σταθμού Star.
Στην πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ. συγκεντρώνει ειδικότερα 40% και έπεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 20,3%. Ακολουθούν
το Κίνημα Αλλαγής με 5%, το ΚΚΕ με
4,3%, η Ελληνική Λύση με 3,9% και
το ΜέΡΑ25 με 3%.
Στην αξιολόγηση των πολιτικών
αρχηγών, σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας, προηγείται
ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 70,6%,
έναντι 34,6% του Αλέξη Τσίπρα.
Ακολουθεί η Φώφη Γεννηματά με
19,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας
με 14,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος
με 14,1% και ο Γιάνης Βαρουφάκης
με 10,8%.
Στην αξιολόγηση των υπουργών,
πρώτος έρχεται ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, με 63,7% και
έπονται ο υπουργός Εσωτερικών
Τάκης Θεοδωρικάκος με 59,2% και
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης με
57,2%.
Εκλογές στο τέλος της τετραετίας
θέλει όμως το 59,7% των ερωτωμένων. Το 16,6% των ερωτηθέντων θέλει να διεξαχθούν σε 1-2 χρόνια, το
7,9% θέλει εκλογές το Σεπτέμβριο
και το 7,7% θέλει προσφυγή στις
κάλπες άμεσα.
© Η Ναυτεμπορική
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Kottaridis
514.993.5010
Real Estate Broker

agentvk@gmail.com

PRESIDENT’S
GOLD
AWARD
2010

SALES
ACHIEVEMENT
AWARD
2011

MASTER
SALES
AWARD
2013

MASTER
SALES
AWARD
2016

•VILLE ST-LAURENT•
Townhouse situated in great area if St-Laurent offering
3 large bedrooms, 2 bathrooms. Many renovations, new
kitchen, bathroom, playroom redone.
Great space and garage.
Delays and
Withdrawals
Special assessments
for co-ownerships
Legal
Assistance

HUMANIA CENTRE
HUMANIA
CENTRE

Latent
Defects

•CHOMEDEY• OPEN CONCEPT SPLIT!
Situated in great area of Chomedey. Offering 3 good size
bedrooms, family room, playroom. Very bright, high ceilings, huge backyard. Close to all schools, shopping and
highways.

!
D
L
SO

Established niche manufactur/wholesale fashion accessory company: Design,manufacture medium to high end
jewelry since 1994. Trade shows, including booth display,
flexible lease, website, retail/wholesale. Turnkey operation, inventory, perfect for new designer, or individual
wanting to access the design world.

MLS: 25457401

Agence immobilière 450.682.2121

Excellent Exceptional
Service Results
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•PARC-EXTENSION•
CONDO!
Beautiful and bright
open concept unit situated in Parc-Extension.
Offering 2 bedrooms 1
bath with shower, laundry area, large windows
with very high ceilings.
2 balconies, close to all
shopping and University
de Montreal. Amazing
views! A Must See!!
Impeccable unit.

COVID-19

Mesures
d’hygiène
Mesures d’hygiène
et
de
distanciation
et
de
distanciation
Hygiene and distancing directives
Οδηγίες υγιεινής και απόστασης

Lavez-vous souvent
les mains

Évitez de toucher
votre visage

Éternuez et toussez
dans votre coude

Πλύντε τα χέρια σας συχνά

Αποφύγετε να αγγίζετε
το πρόσωπό σας

Φτερνιστείτε και βήξτε
στον αγκώνα σας

Jetez vos mouchoirs
après l’utilisation et
lavez vos mains

Respectez une
distance de 2 mètres

Portez le couvre-visage
si vous ne pouvez
maintenir 2 mètres de
distance avec les autres

Πετάξτε χρησιμοποιημένα
χαρτομάντηλα κατευθείαν
και πλύντε τα χέρια σας

Κρατήστε απόσταση
2 μέτρων από άλλους

Φορέστε μάσκα αν δε μπορείτε
να κρατήσετε απόσταση
2 μέτρων από άλλους

En cas de symptômes, visitez une clinique de dépistage
Εάν εμφανίσετε κάποιο σύμπτωμα, επισκεφθείτε ένα κέντρο διάγνωσης.

montreal.ca
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Υγεία και Διατροφή
Οστεοπόρωση:
Η κοινωνική ζωή
επηρεάζει την υγεία
των οστών μας
Σ

ύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (IOF) μέχρι το 2050 αναμένεται παγκόσμια αύξηση των καταγμάτων ισχίου στους άνδρες κατά 310%
και στις γυναίκες κατά 240%. Στο σύνολο
του γυναικείο Ελληνικού πληθυσμού άνω
των 50 ετών, 900.000 Ελληνίδες έχουν
εμφανίσει οστεοπόρωση.
Η οστεοπόρωση είναι πιθανότερο να
επηρεάσει ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ειδικά γυναίκες που έχουν περάσει
την εμμηνόπαυση. Ωστόσο, και οι άνδρες
είναι πολλές φορές επιρρεπείς. Γι’ αυτό
και οι ειδικοί ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως
για την αναγνώριση όλων των πιθανών
παραγόντων επικινδυνότητας για την
απώλεια οστικής μάζας, ειδικά στις γυναίκες.

Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο
της Αριζόνα – σε συνεργασία και με άλλα
ιδρύματα, αναγνώρισε μια πραγματικά
απρόβλεπτη σύνδεση ανάμεσα στους
κοινωνικούς δεσμούς και στην ποσότητα
οστικής απώλειας.
Η νέα έρευνα υποστηρίζει, ότι αυτό που
κάνει τη διαφορά στην οστική υγεία ενός
ανθρώπου είναι η ποιότητα, όχι τόσο η
ποσότητα, των κοινωνικών σχέσεων.
Ο παράγοντας είναι μέρος της μέτρησης
του «ψυχοκοινωνικού στρες», ένα είδος
στρες που οι άνθρωποι βιώνουν ως αποτέλεσμα σημαντικών γεγονότων της ζωής
ή χαμηλών επιπέδων αισιοδοξίας, ικανοποίησης από τη ζωή ή μόρφωσης.
«Το ψυχοκοινωνικό στρες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατάγματος μέσω της

υποβάθμισης της πυκνότητας μετάλλων
στα οστά», αναφέρουν οι ερευνητές στο
άρθρο του. «Αλλάζει την οστική μάζα και
απορρυθμίζει την έκκριση ορμονών, όπως
η κορτιζόλη, των ορμονών ανάπτυξης και
των γλυκοκορτικοειδών», εξηγούν.
Οι ερευνητές ακολούθησαν τους συμμετέχοντες για 6 χρόνια και βρήκαν ότι τα
υψηλά επίπεδα ψυχοκοινωνικού στρες
συνδέονταν με χαμηλότερη οστική πυκνότητα. Αυτή η σχέση επέμενε, ακόμα
και όταν η ομάδα προσάρμοσε άλλους
παράγοντες, όπως η ηλικία και η ποιότητα ζωής.
Την ίδια στιγμή, ορισμένοι στρεσογόνοι
παράγοντες είχαν μεγαλύτερη σημασία
σε σύγκριση με άλλους, σε ό,τι αφορά
την οστική απώλεια.

Οι ερευνητές συνέδεσαν την υψηλότερη
κοινωνική πίεση με μεγαλύτερη οστική
πυκνότητα μετάλλων.
Επιπλέον, το στρες που είχε προκληθεί
από κοινωνικούς παράγοντες σχετιζόταν
με απώλεια οστικής μάζας στον αυχένα
και στο ισχίο.
Ο σημαντικός παράγοντας δηλαδή που
αλληλοεπιδρούσε με τον κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπόρωσης, ήταν η κοινωνική
πίεση και το στρες που προκαλούνταν
από τις κοινωνικές σχέσεις.
© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Πηγές
https://jech.bmj.com/content/
early/2019/06/20/jech-2019-212516

Θερμίδες: Η ποιότητά τους είναι σημαντικότερη
από την ποσότητά τους
Ο οργανισμός σας δεν επεξεργάζεται όλες τις θερμίδες με τον ίδιο τρόπο

Ε

νώ το πόσες θερμίδες προσλαμβάνετε και πόσες καίτε, παίζει ρόλο στο
αδυνάτισμα, δεν είναι όλες οι θερμίδες
ίδιες όσον αφορά στην υγεία σας. Αυτό
συμβαίνει, επειδή διαφορετικές τροφές
επηρεάζουν διαφορετικά τις λειτουργίες
του οργανισμού σας, ανεξάρτητα από το
πόσες θερμίδες περιέχουν.
Μπορεί ο υπολογισμός των θερμίδων
να είναι σημαντικός για να διατηρήσετε
το βάρος σας ή να αδυνατίσετε, όμως το
βασικό σας ζητούμενο θα πρέπει να είναι
η εξασφάλιση της συνολικής υγείας σας.
Απαραίτητο, λοιπόν, κομμάτι ενός υγιεινού τρόπου ζωής, είναι μια ισορροπημένη διατροφή, που παρέχει στον οργανισμό όλα όσα χρειάζεται για την εύρυθμη

λειτουργία του. Έτσι, μεγαλύτερη σημασία έχει η ποιότητα των θερμίδων που
προσλαμβάνετε και μικρότερη σημασία
η ποσότητά τους.
Για παράδειγμα, μπορείτε να ακολουθήσετε ένα διατροφικό πρόγραμμα με
2.000 θερμίδες ημερησίως και να είστε
υγιής και ένα άλλο διατροφικό πρόγραμμα με την ίδια ποσότητα θερμίδων και να
επιβαρύνετε την υγεία σας.
Τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα, τα ψάρια, το κοτόπουλο, τα όσπρια, οι σπόροι,
τα γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, οι ξηροί καρποί και τα
τρόφιμα ολικής άλεσης (καστανό ρύζι,
μαύρο ψωμί, ζυμαρικά ολικής άλεσης),
σας τροφοδοτούν με τα απαραίτητα

θρεπτικά συστατικά. Από την άλλη, τα
επεξεργασμένα κρέατα (αλλαντικά), τα
γλυκά, τα πατατάκια, και γενικά τα επεξεργασμένα τρόφιμα, εκτός από το να
σας επιβαρύνουν με περιττές θερμίδες,
επηρεάζουν αρνητικά την υγεία σας. Τα
υγιεινά τρόφιμα σάς χαρίζουν ενέργεια,
σας τροφοδοτούν με σημαντικά μέταλλα,
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ παράλληλα περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά και
καλής ποιότητας λίπος. Παράλληλα, είναι
χαμηλά σε απλά σάκχαρα.
Επιλέγοντας το τι βάζετε στον οργανισμό σας, με γνώμονα τη διατροφική του
αξία, θα διασφαλίσετε καλύτερη υγεία
και η απώλεια κιλών θα προκύψει σταδιακά και αυτόματα.
© in.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει
να σας εξυπηρετήσει
• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και
φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές
με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή
• Μεταφορά του φακέλου σας από
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας
ακολουθήσει.

Δωρεάν διανομή
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
με τα φάρμακα
Σ
,χ
,
Π
ε
και ότι άλλο
χρειαζόσαστε
α
7
9:00 . .-8:00 . .
από το φαρμακείο μόνο
4691 Samson blvd.
με ένα τηλέφωνο στο
(Corner 100th Ave)
450-686-2347
450 686-2347
για ακχαρο οληΣτερινη
ιεΣη και για τυχον μβολια
ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M.

νοικτα ημερεΣ
την εβδομαδα
Πμ
μμ
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

du lundi 25 mai au dimanche 31 mai 2020 · from monday may 25th to sunday may 31st 2020

supermarché

PISSENLIT OU CHOU
VERT FRISÉ
Dandelion or Green Kale
botte

CLÉMENTINES ORRI
Orri Clementines
2lbs

YOGOURT
MÉDITERRANÉE
LIBERTÉ
Yogurt
500g

QUÉBEC
POMMES DE TERRE
Potatoes
10lbs

POITRINE DE POULET RÔTI OU CUIT
Chicken Breast
11.00/kg

COEURS DE ROMAINE
Romaine Hearts
pqt de 3

BANANES
Bananas
1.30/kg
FROMAGE FETA ÂGÉ EN BARIL
Barrel Aged Feta Cheese
13.21/kg
GRÈCE

QUÉBEC

BOEUF HACHÉ
MAIGRE FRAIS
Fresh Lean
Ground beef
11.00/kg

CANADA AA

HUILE D’OLIVE
EXTRA VIERGE
OROS
Extra Virgin
Olive Oil
3L

CÔTELETTES DE
PORC FRAIS
Fresh Pork Chops
5.49/kg

livraison à domicile
home delivery

PA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal • (514) 932-0922

FILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod Fillets
15.41/kg

CÉRÉALES CHEERIOS
Cereals
320 à 450g

PAIN PITA
BLANC ANDALOS
White Pita Bread
300g

épicerie en ligne

online grocery ordering
PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarchepa.com
PA SAMSON
4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ιαπωνικό ρομπότ σκοτώνει τον ιό
μέσα σε μόνο δύο λεπτά

Έ

να ιαπωνικό ρομπότ κάνει αυτόματη απολύμανση νοσοκομείων και άλλων χώρων, καταστρέφοντας τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 μέσα σε
μόνο δύο λεπτά, με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).
Το ρομπότ LightStrike της εταιρείας ιατρικού
εξοπλισμού Terumo εκπέμπει υπεριώδες φως
σε μήκος κύματος 200 έως 315 νανομέτρων, το
οποίο απολυμαίνει κρεβάτια, πόμολα και άλλες
επιφάνειες.
Μετά από ακτινοβόληση δύο έως τριών λεπτών
οι παθογόνοι μικροοργανισμοί έχουν υποστεί
αρκετή βλάβη για να αδρανοποιούνται ή να καταστρέφονται.

Η τεχνολογία είχε δοκιμαστεί με επιτυχία κατά
ανθεκτικών βακτηρίων, ακόμη και εναντίον
του ιού Έμπολα, ενώ τώρα η αμερικανική εταιρεία Xenex Disinfection Services ανακοίνωσε ότι
δοκίμασε το ρομπότ εξίσου επιτυχώς και κατά του
νέου κορωνοϊού, σύμφωνα με τους «Financial
Times».
Η απολύμανση από το ρομπότ εμφάνισε αποτελεσματικότητα 99,99% και στην εξαφάνιση
του κορωνοϊού από ιατρικές μάσκες Ν95, για τις
οποίες υπάρχει έλλειψη διεθνώς. Πολλά νοσοκομεία, παγκοσμίως, έχουν δείξει ενδιαφέρον για
το ρομπότ, το οποίο κοστίζει περίπου 140.000
δολάρια.

Το σπάνιο σαλιγκάρι
της φωτιάς

Τ

ο σαλιγκάρι της φωτιάς ή αλλιώς fire snail επιβιώνει σε
μια συγκεκριμένη περιοχή στη χερσόνησο της Μαλαισίας. Το όνομά του οφείλεται στο κόκκινο χρώμα του και είναι
ένα από τα σπανιότερα είδη σαλιγκαριού στον κόσμο.
Το Platymma tweediei, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1938, στην περιοχή Κάμερον Χάιλαντς της Μαλαισίας. Από τότε, έχει εντοπιστεί μόνο σε δύο ακόμα περιοχές στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη σπανιότητά του. Σύμφωνα με τον επιστήμονα
Τζουν Κιν Φουτ, από το Πανεπιστήμιο Σάμπα της Μαλαισίας, το σπάνιο είδος σαλιγκαριού ευδοκιμεί μόνο σε πολύ
συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή σε υγρό και δροσερό περιβάλλον, όπως παραδείγματος χάρη σε δάση που βρίσκονται τουλάχιστον
1.000
μέτρα
πάνω από την
επιφάνεια
της
θάλασσας. Λόγοι
που συμβάλλουν
στη σπανιότητα
του είδους είναι
η
αποψίλωση
των δασών αλλά
και το λαθρεμπόριό τους.

Βεννάμπν: Ο βελγικός δρόμος που
περνούσε μέσα από τη Γερμανία!

Τ

α γερμανικά-βελγικά σύνορα διασχίζει ένας
παλιός δρόμος, που πια δε χρησιμοποιείται,
το Βεννάμπν. Ξεκινά από τη γερμανική πόλη Άαχεν, περνά από το βελγικό έδαφος και καταλήγει
στο Τρόισβέργκες στο βόρειο Λουξεμβούργο. Στην
πορεία του περνά από τη Γερμανία και το Βέλγιο,
έχοντας δημιουργήσει κατά το παρελθόν μια πολύ
περίεργη κατάσταση, σε σχέση με τα σύνορα στην
περιοχή.
Η περιοχή την οποία διασχίζει ο δρόμος ανήκε
αρχικά στο Βασίλειο της Πρωσίας, το οποίο έγινε
μέρος της Γερμανικής Αυτοκρατορίας το 1871. Η
κατασκευή του ξεκίνησε το 1882 για να βοηθήσει
στην καλύτερη ενσωμάτωση της περιοχής στο ενοποιημένο γερμανικό κράτος το 1990. Αλλά κυρίως,
κατασκευάστηκε για να μεταφέρει άνθρακα από
τα ορυχεία στο Άαχεν για να τροφοδοτήσει την
αναπτυσσόμενη χαλυβουργία στο Λουξεμβούργο
και τη Λωρένη.
Μετά την ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα ήταν υποχρεωμένη να παραδώσει τεράστιες εκτάσεις γης σε άλλα ευρωπαϊκά
έθνη, χώρες που υπέφεραν σοβαρά από τον πόλεμο. Τα διεθνή σύνορα προωθήθηκαν προς τα ανατολικά, και πολλά πρώην γερμανικά εδάφη έγιναν
μέρος του Βελγίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τα οποία πέρασε ο Βεννάμπν.
Η Γερμανία επέμεινε ότι ο δρόμος έπρεπε να παραμείνει σε γερμανική ιδιοκτησία επειδή χτίστηκε
από το γερμανικό λαό. Το Βέλγιο διαμαρτυρήθηκε
ότι η περιοχή τούς παραχωρήθηκε, και ως εκ τούτου έχουν κυρίαρχο δικαίωμα σε όλες τις υποδομές που βρίσκονται στη γη της περιοχής, ενώ επίσης διεκδίκησαν όλη τη διαδρομή του Βεννάμπν,
παρόλο που τμήματά του περνούσαν ακόμη από
τη γερμανική επικράτεια.
Οι Βέλγοι χρησιμοποίησαν το επιχείρημα ότι ο
δρόμος ήταν δίαυλος επικοινωνίας για την ανατολική επικράτεια που τους παραχωρήθηκε από

τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, και ως εκ τούτου θα
έπρεπε να ανήκει στο Βέλγιο. Η διεθνής επιτροπή
που ορίστηκε από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών για
να επιβλέπει τον καθορισμό των ακριβών συνόρων, συμφώνησε και ο δρόμος άνηκε και επίσημα
στο Βέλγιο.
Το Βεννάμπν έγινε έτσι ένας βελγικός δρόμος που
διασχίζει τη γερμανική επικράτεια, δημιουργώντας
μια περίεργη κατάσταση ανάμεσα στις δυο χώρες.
Κι αυτό γιατί ακόμα κι αν ήσουν στη Γερμανία, εάν
βρισκόσουν σε τμήμα του δρόμου Βεννάμπν… τότε
ήσουν στο Βέλγιο!
Για την ομαλή λειτουργία, έπρεπε να γίνουν ορισμένες ιδιότυπες νομικές ρυθμίσεις, όπως ότι οι
οδηγοί όταν σταματούσαν στα διόδια του Βεννάμπν θα μπορούσαν να πληρώνουν το ναύλο τόσο
με γερμανικό όσο και με βελγικό νόμισμα.
Η κυκλοφορία στο δρόμο άρχισε να μειώνεται
μέχρι τη δεκαετία του 1930, και το 1940, ο Χίτλερ
προσάρτησε εκ νέου το έδαφος γύρω από τον Βεννάμπν με αποτέλεσμα να γίνει και πάλι γερμανικός. Η γραμμή λειτούργησε μέχρι τη δεκαετία του
2000 και έπειτα εγκαταλείφθηκε. Σήμερα, ο δρόμος 125 χιλιομέτρων, προσφέρεται για ποδηλασία
αφού διασχίζει βουνά, στενά φαράγγια και όμορφες πόλεις.

35 Χρόνια πείρα
στην παρακολούθηση
συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS

om

c.c

va
lan

w.

Halifax : 2830 Agricola Street, Halifax, NS, B3K 4E4
Quebec : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3
Montreal : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1
Toronto : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7

35

ww

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Τι θα γίνει με τη «βόμβα»
του παγκόσμιου χρέους;

Τ

κάθε γωνιά της Γης – ξεπερνώντας το όριο των 257
τρισ. δολαρίων.
Το κρατικό χρέος προβλέπεται ότι έχει σπάσει το
φράγμα των 70 τρισ. δολαρίων. Το χρέος των ανεπτυγμένων οικονομιών υπερβαίνει τα 180 τρισ. δολάρια ή 383% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος της Κίνας πλησίαζε το 310% του ΑΕΠ.
Το ΔΝΤ έχει προειδοποιήσει ότι η ταχεία αύξηση του
δημοσίου χρέους θα μπορούσε να εγείρει νέους κινδύνους μόλις ξεπερασθεί η πανδημία.
Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως αυτή η
κρίση, η προσοχή στρέφεται στη «γιατρειά» της παγκόσμιας οικονομίας και όχι στις παρενέργειες των
«φαρμάκων». ΔΝΤ και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καλούν κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες
να κάνουν ό,τι χρειασθεί, εφαρμόζοντας άνευ προηγουμένου μέτρα. Τα πολύ χαμηλά επιτόκια και τα
προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης, προσφέρουν
πίστωση χρόνου στις κυβερνήσεις. Διότι η επόμενη
ημέρα του πολέμου κατά του Covid-19 θα τις βρει
περισσότερο χρεωμένες παρά ποτέ.
Αγγελική Κοτσοβού
© Η Ναυτεμπορική

ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε λόγο για
το χειρότερο οικονομικό σοκ από την εποχή της
Μεγάλης Ύφεσης του 1930. Και κάλεσε κυβερνήσεις
και κεντρικές τράπεζες να προβούν σε γενναία μέτρα
για τη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας, μπροστά στην υγειονομική κρίση από την πανδημία του
Covid-19.
Οι οικονομολόγοι διαβεβαιώνουν, ότι οι συνθήκες
χαμηλών επιτοκίων και υποστηρικτικής νομισματικής πολιτικής αφήνουν περιθώρια για δημοσιονομικό εκτροχιασμό και «φουσκωμένα» ελλείμματα. Τι
θα συμβεί όμως, εάν ο πόλεμος για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού αφήσει πίσω του τη βραδυφλεγή
βόμβα ενός τεράστιου χρέους;
Αυτή η κρίση βρήκε κυβερνήσεις και νοικοκυριά
ανά τον κόσμο περισσότερο χρεωμένα από ποτέ. Και
τα άνευ προηγουμένου πακέτα δημοσιονομικής στήριξης εξανεμίζουν τα πλεονάσματα και μεγαλώνουν
τις «τρύπες» στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Το
Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο(IIF) διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιες εκδόσεις κρατικού χρέους
(ομόλογα και δάνεια) ανήλθαν σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα 2,6 τρισ. δολαρίων τον Απρίλιο, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ 2,1 τρισ. δολαρίων
του Μαρτίου. Σύμφωνα με τον ειδικό σε ζητήματα
χρέους του IIF, Εμρέ Τιφλίκ, το ρεκόρ αντανακλά τις
προσπάθειες των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο να
κρατήσουν όρθια την παγκόσμια οικονομία μπροστά
στην υγειονομική κρίση του κορωνοϊού. «Είναι πράγματι τρομακτικό, αλλά από την άλλη πρέπει να γίνει»,
τονίζει ο κ. Τιφλίκ σε συνέντευξή του στο CNBC.
Τα έως τώρα μέτρα που έχουν λάβει εθνικές και νομισματικές αρχές για να θωρακίσουν τις οικονομίες,
μπροστά στην πανδημία του κορωνοϊού, ανέρχονται
στα 15 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς
του Reuters. Το ποσό ισοδυναμεί με το 17% του
παγκόσμιου ΑΕΠ των 87 τρισ. δολαρίων. Εξ αυτών
των 15 τρισ. δολαρίων, περίπου οκτώ τρισ. αφορούν
μέτρα που έχουν ενεργοποιήσει οι κυβερνήσεις για
τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, τόσο
με τη μορφή αύξησης δαπανών όσο και μέσω δανείων και πιστωτικών εγγυήσεων. Οικονομολόγοι
της JPMorgan εκτιμούν ότι οι πολιτικές δαπανών
και φοροελαφρύνσεων θα φθάσουν το 2,7% του
παγκόσμιου ΑΕΠ το 2020, ξεπερνώντας τα επίπεδα
κατά την κορύφωση της πιστωτικής κρίσης το 2009.
Οι ανοικτές «στρόφιγγες» και διοχέτευση ρευστότητας εκτοξεύουν το παγκόσμιο χρέος σε νέα ιστορικά υψηλά. Ήδη το IIF προέβλεπε εκτόξευσή του στο
πρώτο τρίμηνο του έτους – προτού ο κορωνοϊός
χαρακτηρισθεί πανδημία και εξαπλωθεί σχεδόν σε

CUSTOMIZE YOUR
FACE COVERING
WITH YOUR LOGO
AND COLOURS

450 978-9999

Very soon face coverings will be required to be worn in public.
Take advantage of this opportunity to show off your brand while keeping your team
and everyone around them protected.
5.0”

6.0”

Comfortable Fit
One-Size Fits All
Reusable/Washable

DELIVERY TIME

FEATURES
Water Soluble Non-Toxic Ink
High Thread Count Micro Woven Fabric
Made In North America
Two Piece - Double Ply Design

250 pcs

7.27$

10 Days

1,000 pcs

10 Days

5,000 pcs

6.97$
6.87$

10 Days

10,000 pcs

6.57$

12 Days

20,000 pcs

6.37$

15 Days

100,000 pcs

6.07$

25 Days

100% Breathable Polyester Fabric

Call 450 978-9999 today for more information

sales@newsfirst.ca
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΉ ΠΌΛΉ ΡΌΔΌΥ

Το αντάμωμα
της ιστορίας και
της σύγχρονης ζωής
Π

ολύτιμο κόσμημα για το μεγαλύτερο
και πλέον προβεβλημένο νησί του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου συναρπάζει τους
επισκέπτες και ασκεί πάνω τους ακατανίκητη γοητεία.
Η πόλη των Μεσαιωνικών Χρόνων υπήρξε δημιούργημα των Ιπποτών του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ,
ευρέως γνωστών ως Ιωαννιτών Ιπποτών,
οι οποίοι κατέλαβαν (το 1309) και επεξέτειναν σε σημαντικό βαθμό τη βυζαντινή
πόλη της Ρόδου, που είχε οχυρωθεί ήδη
από τον 7ο αιώνα.
Η πόλη αυτή είχε διαδεχθεί με τη σειρά
της την αρχαία πόλη της Ρόδου, που είχε
ιδρυθεί το 408 π.Χ. και διέθετε ένα άρτιο
πολεοδομικό σύστημα, σχεδιασμένο από
τον Ιππόδαμο τον Μιλήσιο.
Αρχής γενομένης από το 1309, και επί
δύο σχεδόν αιώνες, η πόλη της Ρόδου
αποτέλεσε το πολιτικό και διοικητικό κέντρο της ιπποτικής επικράτειας (περιλάμβανε και τα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων, με εξαίρεση την Αστυπάλαια, την
Κάρπαθο και την Κάσο), αναδείχθηκε δε
σε προπύργιο του χριστιανικού κόσμου
και σημαντικό λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου.
Τα τείχη που οικοδόμησαν το 14ο-15ο
αιώνα οι Ιωαννίτες Ιππότες, ενισχύοντας
την προ-υπάρχουσα βυζαντινή οχύρωση
(7ος-13ος αιώνας) και δημιουργώντας
ένα μοναδικό δείγμα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο

εμπόδιο για τις δυνάμεις του σουλτάνου
Μωάμεθ Β’ του Πορθητή, το 1480.
Όμως, το Δεκέμβριο του 1522, κι αφού
προηγήθηκε εξάμηνη πολιορκία, οι δυνάμεις του σουλτάνου Σουλεϊμάν του
Μεγαλοπρεπούς υποχρέωσαν τους Ιωαννίτες Ιππότες να εγκαταλείψουν τη Ρόδο
και να αποσυρθούν στη Δύση.

του Κάστρου), οι γραφικές πλατείες, συνθέτουν ένα πραγματικά μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο, όπου ανταμώνουν η
ιστορία και η σύγχρονη ζωή.
Το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου,
στο βορειοδυτικό άκρο της μεσαιωνικής
πόλης, άρχισε να οικοδομείται από τους
Ιωαννίτες Ιππότες στις αρχές του 14ου

Τα εντυπωσιακά ιπποτικά οικοδομήματα, με κορυφαίο το Παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου, τα μουσουλμανικά μνημεία,
τα τείχη με τις επιβλητικές πύλες (ξεχωρίζουν η Πύλη D’Amboise και η Θαλασσινή
Πύλη) και τους κυλινδρικούς πύργους, η
περίφημη Οδός των Ιπποτών (ξεκινά από
το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και
καταλήγει στην εκκλησία της Παναγίας

αιώνα, στη θέση πιθανώς της βυζαντινής
ακρόπολης.
Στα χρόνια της Tουρκοκρατίας ερειπώθηκε, ενώ μια έκρηξη πυρομαχικών το
1856 ολοκλήρωσε την καταστροφή.
Το εν λόγω φρουριακό συγκρότημα αναστηλώθηκε (με πολλές επεμβάσεις) από
τους Ιταλούς κατά τα έτη 1937-1940 (μεταξύ άλλων, μεταφέρθηκαν και εγκατα-

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

στάθηκαν στις αίθουσές του ψηφιδωτά
δάπεδα Ελληνιστικών, Υστερορωμαϊκών
και Παλαιοχριστιανικών Χρόνων, που
προέρχονταν κυρίως από την Κω).
Στους χώρους του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου φιλοξενούνται εκθέσεις
και πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στα σημαντικότερα μνημεία της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου συγκαταλέγονται οι ενοριακοί ναοί του Αγίου Φανουρίου και του Αγίου Παντελεήμονος, η
εκκλησία της Αγίας Τριάδας (τέλη 15ου/
αρχές 16ου αιώνα), η εκκλησία της Αγίας
Αικατερίνης (ο πρώτος ορθόδοξος ναός
που μετατράπηκε σε τζαμί από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή), η Παναγία
του Κάστρου (τρίκλιτη γοτθική βασιλική
με εγκάρσιο κλίτος, αποτέλεσμα μετασκευής βυζαντινού ναού), η εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής (τέλη 15ου/αρχές
16ου αιώνα), η Αγία Τριάδα της Οδού
των Ιπποτών (ιδρύθηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες μεταξύ των ετών 1365 και
1374), καθώς και ο Πύργος του Ρολογιού
με την εκπληκτική θέα.
Κατάλοιπα της μουσουλμανικής κυριαρχίας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου
αποτελούν τα «Νέα Λουτρά» (λουτρά
του Σουλεϊμάν ή του Μουσταφά), από
τα σημαντικότερα επαρχιακά λουτρά
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και τα
τζαμιά Σουλεϊμάν, Χαμζά Μπέη, Σουλτάν
Μουσταφά, Ιμπραήμ Πασά και Ρετζέπ
Πασά.

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way
key chain remote with icon display
•1 x battery backup, power supply,
telephone jack
• Incl. 1 year monitoring

16 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 22 Μαΐου, 2020 / May 22, 2020

Σοκαριστικά στοιχεία: 11 γυναικοκτονίες
στην Ιταλία την περίοδο της καραντίνας

Ενώ στη διάρκεια των δύο μηνών lockdown στην Ιταλία όλα τα εγκλήματα μειώθηκαν κατά 66%, ο αριθμός των γυναικοκτονιών παρέμεινε, δραματικά, «σταθερός». Για πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο, η καραντίνα βάφτηκε με αίμα…

Μ

πάρμπαρα, Μπρούνα, Ροσέλα, Λαρίσα, Λορένα, Τζί- νικό διάστημα. Όμως είναι τα στοιχεία που λείπουν, εκείνα, Βιβιάνα, Μαρία-Άντζελα, Αλεσάντρα, Μαρίσα, να που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία όχι μόνο στην
Ιταλία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Στην Αργεντινή, για
Σουσάνα.
Έντεκα γυναίκες που δολοφονήθηκαν, ενώ η Ιταλία ήταν σε παράδειγμα, oκτώ γυναίκες δολοφονήθηκαν από συζύγους
καραντίνα. Όμως για εκείνες, το σπίτι που προσέφερε προ- ή συντρόφους τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά οι Αρχές πιο
στασία για τους περισσότερους, αποδείχθηκε μοιραία πα- πολύ ανησυχούν για το πέπλο σιωπής που έχει απλωθεί, για
γίδα. Δολοφονήθηκαν από συζύγους, συντρόφους, πατέρες, το ότι λιγότερες γυναίκες καλούν για βοήθεια στις ειδικές
αδελφούς, ακόμα και από τα παιδιά τους, σε ένα τρομακτικό γραμμές – επειδή ο βασανιστής τους έμεινε μέσα στο σπίτι
και εκείνες δε μπορούσαν να κουνηθούν, ούτε να φύγουν.
κρεσέντο οικογενειακής βίας.
Έντεκα γυναικοκτονίες μέσα σε έντεκα εβδομάδες. Η τελευταία, μπροστά στα μάτια τριών παιδιών: η Σούζι μαχαι- ΠΑΓΙΔΑ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
«Την περασμένη εβδομάδα μού τηλεφώνησε μια φίλη
ρώθηκε από το σύζυγό της, λίγο αφότου του είπε: «Αύριο
θα πάμε στο δικηγόρο για το διαζύγιο, να το θυμάσαι». Από κλαίγοντας», γράφει στους «Financial Times» η Τζίλιαν Τετ.
τους δολοφόνους, κάποιοι αυτοκτόνησαν, οι υπόλοιποι κα- «Είχε ρωτήσει το πρωί τον άνδρα της για κάποια χρήματα
τέληξαν με χειροπέδες. Τα περιοριστικά μέτρα δεν έχουν του σπιτιού κι εκείνος έγινε έξαλλος, τη χτύπησε επανειλημαρθεί ακόμα πλήρως στην Ιταλία, όμως ένα πράγμα είναι μένα και την πέταξε στον τοίχο. «Τι να κάνω;», μου είπε ψιθυριστά, καθώς το σπίτι είναι μικρό και υπήρχε κίνδυνος ο
ξεκάθαρο: για τις γυναίκες η καραντίνα βάφτηκε με αίμα.
Κι όμως, τα σημάδια ήταν εκεί από την αρχή, παρατηρεί άνδρας της να την ακούσει. Όπως μου είπε, έχουν ξανασυμη ιταλική εφημερίδα «Repubblica». Οι ειδικοί προειδοποί- βεί τέτοιες σκηνές και θέλει να φύγει από το σπίτι μαζί με
ησαν για τις δύσκολες συνθήκες της αναγκαστικής συνύ- τα παιδιά. Φοβάται όμως ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο στη
παρξης, για καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν διάρκεια της καραντίνας. Και δε θέλει να καταγγείλει τον άνσε εκρήξεις θυμού και βίας. Έτσι κι έγινε. Ενώ στη διάρκεια δρα της στην αστυνομία, γιατί μπορεί να χάσει τη δουλειά
αυτών των δύο μηνών καραντίνας στην Ιταλία, όλα τα εγκλή- του και να αφήσει την οικογένεια χωρίς εισοδήματα.
«Ο κορωνοϊός μάς παγίδευσε στην κόλαση», είπε, εκφράματα μειώθηκαν κατά 66%, ο αριθμός των γυναικοκτονιών
ζοντας την απόγνωσή της, επειδή οι κυβερνήσεις επέβαλαν
παρέμεινε, δραματικά, «σταθερός».
Η κατάσταση σε όλες τις χώρες είναι παρόμοια. Στη Βρε- καραντίνα χωρίς να προστατεύσουν τις ευάλωτες οικογένειτανία, όμως, δείχνει να είναι ακόμα χειρότερη. Ο αριθμός ες».
Στοιχεία από όλο τον κόσμο δείχνουν, ότι ο εγκλεισμός έχει
των γυναικών που δολοφονήθηκαν από συγγενείς ή συντρόφους στις πρώτες τρεις εβδομάδες των περιοριστικών μέ- οδηγήσει σε αύξηση της οικιακής βίας. Στη Βρετανία, οι κλήτρων στη Βρετανία τριπλασιάστηκε, σε σύγκριση με την ίδια σεις στην ειδική τηλεφωνική γραμμή έχουν αυξηθεί κατά
περίοδο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα επίσημα 49% και είναι πλέον 400 την ημέρα.
Ανάλογα είναι τα στοιχεία από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και
στοιχεία. Μέσα στις τρεις εβδομάδες μετά τις 23 Μαρτίου,
οπότε και ζητήθηκε από τους Βρετανούς να παραμείνουν πολλές ακόμη χώρες, γεγονός που έκανε το γενικό γραμσπίτια τους προκειμένου να περιορισθεί η εξάπλωση του ματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, να ζητήκορωνοϊού, 14 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες – ο με- σει από τις κυβερνήσεις να θέσουν στην πρώτη γραμμή την
γαλύτερος αριθμός εδώ και 10 χρόνια, σε τόσο σύντομο χρο- ασφάλεια των γυναικών.

Στην Ελλάδα, τους πρώτους μήνες του 2020 μετράμε πέντε
γυναικοκτονίες, στην πλειονότητά τους από συζύγους, με
πρόσφατες τις δύο τελευταίες γυναικοκτονίες, από το χέρι
μάλιστα συζύγου αστυνομικού, ενός δημόσιου λειτουργού,
επιφορτισμένου με την προάσπιση και την υπεράσπιση της
ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.
Στην Ιταλία, η υπουργός Εσωτερικών, Λουτσιάνα Λαμοργκέζε, είχε ζητήσει από τις αρχές Μαρτίου από την αστυνομία να έχει το νου της για υποθέσεις οικογενειακής βίας,
επειδή φάνηκε πως λιγότερες γυναίκες είχαν την ευκαιρία
να ζητήσουν βοήθεια ή προστασία. Στη διάρκεια της καραντίνας, τα τηλεφωνήματα για βοήθεια μειώθηκαν κατά 50%.
«Μέσα στα σπίτια», λέει η εισαγγελέας της Ρώμης, Πάολα ντι Νίκολα, «συνέβη το αδιανόητο. Μια γυναίκα που τη
χτυπούσε ο σύζυγός της μία φορά την εβδομάδα όταν έπινε,
έφθασε να ξυλοκοπείται κάθε μέρα, και μάλιστα μπροστά
στα παιδιά, χωρίς έλεος. Και σήμερα πρέπει να αναρωτηθούμε τι πήγε λάθος και να βρούμε τους τρόπους εκείνους
που θα εμποδίσουν αυτή την κατάσταση να επαναληφθεί».
Νατάσα Μπαστέα
© in.gr

Fine Greek Cuisine
TAVERNE GRECQUE

Είμαστε ανοικτά για τις
παραγγελίες σας στη
Sherbrooke: 514 938-5656
και
Laurier: 514 312-0220

Μ’ένα τηλέφωνο ετοιμάζουμε
τη παραγγελία σας με τα
περίφημα πιάτα μας
για παραλαβή ή τη στέλνουμε
στο σπίτι σας.

OPENING SOON IN LITTLE ITALY
THE ORIGINAL PETROS

THE WESTMOUNT PETROS

THE OUTREMONT PETROS

1613 William Street (Corner Guy)
Montreal, QC H3J 1R1
514-935-8500

4785 Sherbrooke Street West
Montreal, QC H3Z 1E9
514-938-5656

234 Laurier Ave. West
Montreal, QC H2T 2N8
514-312-0200

www.restaurantpetros.ca
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Η κούρσα για

Προτού καν παρασκευαστεί, το
των πιο ισχυρών κρατών αλ
κούρσα γ

«A

merica First», πρώτα η Αμερική,
δηλαδή. Είτε μας αρέσει είτε όχι.
Μόνον που αυτή τη φορά δεν το είπε ο
Ντόναλντ Τραμπ αλλά ο επικεφαλής μιας
από τις κορυφαίες και πιο γνωστές φαρμακευτικές πολυεθνικές εταιρείες της
Γαλλίας.
Επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ έσπευσαν
να χρηματοδοτήσουν πρώτες («επενδύοντας στο ρίσκο») τις έρευνες της Sanofi
για την παρασκευή ενός εμβολίου κατά
του κορωνοϊού, ο βρετανός διευθύνων
σύμβουλος της Πολ Χάντσον υποστήριξε
την Τετάρτη 13 Μαΐου, ότι στην περίπτωση που οι επιστήμονες της εταιρείας του
επιτύχουν το στόχο τους, οι πρώτοι που
θα παραλάβουν τα πρώτα εκατομμύρια
δόσεις του εμβολίου που θα παρασκευαστούν θα είναι οι Αμερικανοί.
Φυσικά οι δηλώσεις του προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις στη Γαλλία τις οποίες, μάλιστα, εξέφρασε ο ίδιος ο Εμανουέλ
Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως όποιο
εμβόλιο αποδειχτεί αποτελεσματικό κατά
του φονικού κορωνοϊού θα πρέπει να
αποτελέσει «κοινό αγαθό ολόκληρης της
ανθρωπότητας δίχως να υπόκειται στους
νόμους της αγοράς».
Να κατευνάσουν τα πνεύματα από την
πλευρά της Sanofi έσπευσαν υψηλόβαθμα στελέχη της, ακόμα και ο πρόεδρός της
Σερζ Βαϊνμπέργκ, ξεκαθαρίζοντας πως
«καμιά χώρα δε θα έχει προτεραιότητα»
κατά τη διάθεση του εμβολίου.
Και ο Ολιβιέ Μπιγκιλό, επικεφαλής της
Sanofi στη Γαλλία, υπογράμμισε ότι επιδίωξη της εταιρείας είναι το εμβόλιο να αρχίσει να διατίθεται συγχρόνως στις ΗΠΑ
αλλά και τη Γαλλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ο Γάλλος μάνατζερ, ωστόσο, εξήγησε
επίσης πως για να συμβεί αυτό «οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να εργαστούν όσο
γρήγορα εργάζονται οι Αμερικανοί»,

προσθέτοντας πως η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί για τη δαπάνη
πολλών ακόμη «εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ».
ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Οπότε το κρίσιμο (κυριολεκτικά ζωής
και θανάτου) ερώτημα που τίθεται είναι
το εξής: δικαιούνται οι Αμερικανοί να
λάβουν τις πρώτες δόσεις του εμβολίου
επειδή η κυβέρνησή τους πρωτοστατεί
στη χρηματοδότηση των απαραίτητων
σχετικών ερευνών ή πρέπει όντως, όπως
διατείνεται ο Εμανουέλ Μακρόν και πολλοί άλλοι, να αποτελέσει το εμβόλιο «κοινό αγαθό ολόκληρης της ανθρωπότητας»;
Ο Γάλλος πρόεδρος σίγουρα δεν έχει
άδικο. Συγχρόνως, όμως, δεν έχουν άδικο όλοι όσοι υπενθυμίζουν πως η παρασκευή ενός αποτελεσματικού εμβολίου το
ταχύτερο δυνατόν, μάλιστα, όπως απαιτούν οι συνθήκες, έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Ούτε εκείνοι που σημειώνουν
ότι, όταν τελικά βρεθεί το εμβόλιο (ή τα
εμβόλια, δεδομένου ότι δοκιμάζονται
πάρα πολλά), θα πρέπει αμέσως μετά να
παραχθούν εκατοντάδες εκατομμύρια,
ίσως και δισεκατομμύρια δόσεις, διαδικασία που προϋποθέτει την ύπαρξη των
κατάλληλων μονάδων βιομηχανικής παραγωγής, που θα μπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Υπό κανονικές συνθήκες, για την ανέγερση ενός εργοστασίου παραγωγής
φαρμάκων και την έναρξη λειτουργίας
του απαιτούνται από τρία έως και πέντε
χρόνια, καθώς επίσης και ένας πακτωλός
χρημάτων.
Για να συμβεί αυτό μέσα σε διάστημα
λίγων μηνών, θα χρειαστούν καταρχάς
περισσότερα χρήματα αλλά και περισσότερος κόπος. Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνεται εύλογα (υπέρ του Εμανουέλ

ΓΛΥΤΏΣΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές
σας σ ’εμάς
με σιγουριά
ΠΛΉΡΉ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μακρόν) πως θα ήταν λάθος να καταστεί
αρμοδιότητα μόνον των φαρμακευτικών
εταιρειών η παραγωγή και διανομή του
εμβολίου, δεδομένου ότι το αναπόφευκτα βασικό κριτήριό τους θα είναι το δικό
τους έσοδο ή το ΑΕΠ των πατρίδων τους.
Γράφοντας για ένα «δημοκρατικό αντίδοτο» στον ιό, το οποίο θα διανεμηθεί
δίκαια στα κράτη όλου του κόσμου με
γνώμονα όχι την οικονομική τους ισχύ
αλλά τις ανάγκες τους, ο αρθρογράφος
της ιταλικής Repubblica, Λούκα Φραϊόλι, υποστηρίζει ότι ενόσω εξελίσσονται οι
«ανεκτίμητες» προσπάθειες των ερευνητών και των επιστημόνων των φαρμακευτικών εταιρειών, πρέπει να διαμορφωθεί
συγχρόνως μια «πανεθνική βιομηχανική
στρατηγική» για τη μαζική παραγωγή του.
«Τα κράτη που διαθέτουν τα μέσα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και
να αναλάβουν την ευθύνη για την παραγωγή επαρκούς αριθμού δόσεων του
εμβολίου, ούτως ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες όλων, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση», σημειώνει ο
Ιταλός δημοσιογράφος, όπως υπογραμμίζουν επίσης (και ευελπιστούν) και ο ΟΗΕ
και ο ΠΟΥ και η ΕΕ. Οι ηγέτες, ωστόσο,
των κρατών που διαθέτουν τα μέσα, είναι
κάθε άλλο παρά διατεθειμένοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους.
Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Δυστυχώς, προς το παρόν το μόνο σίγουρο είναι ότι το εμβόλιο αποτελεί, πριν καν
παρασκευαστεί ακόμα, μήλον της έριδος
μεταξύ των πιο ισχυρών κρατών του κόσμου αλλά και ότι ανά την υφήλιο διεξάγεται ήδη μια νέα κούρσα, σαν την κούρσα για την κατάκτηση του Διαστήματος
και την κούρσα των εξοπλισμών: η κούρσα των εμβολίων.
«Ο ανταγωνισμός για την ανάπτυξη
ενός εμβολίου μοιάζει με την αναμέτρη-

ση των ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση στο
Διάστημα», υποστήριξε, μιλώντας στους
Financial Times, ο Μπραντ Λόνκαρ, ιδρυτής ενός ταμείου αμοιβαίων κεφαλαίων
που επενδύει κυρίως σε κινεζικές εταιρείες βιοτεχνολογίας, κάνοντας μάλιστα λόγο
για ένα νέο «Ψυχρό Πόλεμο» με τις ΗΠΑ
να ανταγωνίζονται αυτή τη φορά την Κίνα.
Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότεροι
ειδικοί στην προστασία της παγκόσμιας
υγείας επισημαίνουν τον κίνδυνο, η πανδημία να παρασύρει την ανθρωπότητα σε
μια νέα γεωπολιτική διαμάχη στο πλαίσιο
των διαδικασιών με στόχο την άμεση παρασκευή, παραγωγή και διανομή ενός εμβολίου κατά του κορωνοϊού.
«Ο συνδυασμός της εντεινόμενης αντιπαλότητας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την
Κίνα, της σχετικής ανόδου του εθνικισμού και της αμφισβήτησης της πολυμέρειας, ανησυχεί ιδιαίτερα τους μελετητές
των πανδημιών», επισημαίνει στο κείμενό του ο Ντέιβιντ Κρόου, δημοσιογράφος
των FT με ειδίκευση στην αποκαλούμενη
«pharma industry», την παγκόσμια βιομηχανία του φαρμάκου. Η κούρσα των εμβολίων θα διαρκέσει τουλάχιστον από 12
έως 18 μήνες ενώ η παρασκευή, η παραγωγή και η διανομή του, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη αποκατάσταση της τάξης – όσον αφορά και τις
οικονομίες και τις κοινωνίες – όχι μόνον
στις χώρες που επλήγησαν και εξακολουθούν να πλήττονται χειρότερα από την
πανδημία αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ενόσω, όμως, η Ευρώπη και ο ΠΟΥ προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την προοπτική της διεθνούς (και σε ερευνητικό και
σε οικονομικό επίπεδο) συνεργασίας, οι
ΗΠΑ και η Κίνα αρνούνται να δεσμευτούν,
επιλέγοντας να αφιερώσουν όλες τους τις
δυνάμεις στη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19

Τυπώνουμε όλα τα είδη
Προσωπικές
Επιχειρήσεων ΉΠΑ

250 για $87
500 για $127
1000 για $187

450 978-9999
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α το εμβόλιο: τι θα το κάνει
όποιος το βρει πρώτος;

ο μόνο σίγουρο είναι ότι δυστυχώς αποτελεί μήλον της έριδος μεταξύ
λλά και ότι ανά την υφήλιο διεξάγεται ήδη μια νέα κούρσα – σαν την
για την κατάκτηση του Διαστήματος και την κούρσα των εξοπλισμών
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18
Μιλώντας στη λονδρέζικη εφημερίδα, ο
Σκοτ Γκότλιμπ, ο πρώτος επικεφαλής της
Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των
ΗΠΑ υπό την προεδρία Τραμπ, σημείωσε
πως όλα όσα έλαβαν χώρα στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της πανδημίας της γρίπης
των χοίρων το 2009, καθιστούν «ουτοπική» την άποψη, σύμφωνα με την οποία
οι χώρες που θα αποκτήσουν πρώτες το
εμβόλιο, θα το προσφέρουν αμέσως στον
υπόλοιπο κόσμο, πριν καλύψουν τις δικές
τους ανάγκες. «Είναι σημαντικό για την
Αμερική να αποκτήσει το εμβόλιο από
μια αμερικανική βιομηχανία γιατί γνωρίζουμε από την Ιστορία ότι στο πλαίσιο
κρίσεων της δημόσιας υγείας κατά το παρελθόν, οι χώρες προέβησαν στην εθνικοποίηση των προϊόντων τους», εξήγησε
δίχως περιστροφές ο Αμερικανός αξιωματούχος. Όσον αφορά τους Κινέζους, επιδιώκουν να βρουν πρώτοι το εμβόλιο, όχι
μόνον για να θωρακίσουν το ταχύτερο δυνατό τη δημόσια υγεία τους αλλά και για
να αποκαταστήσουν το πληγωμένο εθνικό
φρόνημά τους, αποδεικνύοντας την υπεροχή τους έναντι των Αμερικανών.
Οπότε, δε θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός, πως τέσσερα από τα
οκτώ υποψήφια εμβόλια που βρίσκονται στο στάδιο της κλινικής αξιολόγησης
προέρχονται από την Κίνα.
Κάποιοι, μάλιστα, υποστηρίζουν πως
στην περίπτωση που βρουν πρώτοι οι Κινέζοι το εμβόλιο, θα μπορούσαν, αφότου,
φυσικά, καλύψουν πρώτα τις τεράστιες
δικές τους ανάγκες, να το προσφέρουν
στη συνέχεια, όχι άμεσα, σε όλα τα κράτη
της Γης αλλά πρώτα σε χώρες της Αφρικής
και της Λατινικής Αμερικής. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι ειδικοί σε ζητήματα παγκόσμιας υγείας συμφωνούν ότι
ενώπιον της πανδημίας του κορωνοϊού

το να ενδιαφέρονται η Ουάσιγκτον και το
Πεκίνο πρωτίστως για το ποιος θα τερματίσει πρώτος στην κούρσα των εμβολίων,
αποτελεί κοντόφθαλμη στρατηγική.
«Οι ΗΠΑ και η Κίνα θα έπρεπε να ανησυχούν, επειδή τουλάχιστον ένας από τους
δύο δε θα τερματίσει πρώτος. Πρόκειται
για ένα πραγματικά παγκόσμιο ζήτημα.
Η παραγωγή θα είναι παγκόσμιας κλίμακας, θα εξαντληθούν τα γυάλινα φιαλίδια, τα ενεργά φαρμακευτικά συστατικά,
δεν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές σε μια μόνο χώρα», ούτως ώστε να
καταφέρει τα πάντα βασιζόμενη αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις, επισήμανε
η Καλυψώ Χαλκίδου, επικεφαλής του
Τμήματος Παγκόσμιας Υγείας του Κέντρου
για την Παγκόσμια Ανάπτυξη (Center for
Global Development). Η κούρσα των εμβολίων δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί

σύντομα, οπότε δε μπορεί να αποκλειστεί από τώρα, και ενόσω τα κρούσματα
εξακολουθούν να αυξάνονται σε όλον τον
κόσμο, το ενδεχόμενο στη μάχη κατά του
κορωνοϊού να επικρατήσει τελικά η πολυμέρεια και η αλληλεγγύη. Ωστόσο, ολοένα
και λιγότεροι είναι εκείνοι που αισιοδοξούν. «Όλοι γνωρίζουμε πως θα πρέπει
να βασιστούμε στη διεθνή συνεργασία
για να είναι επιτυχής η διαδικασία παρασκευής, παραγωγής και διανομής του
εμβολίου. Η συμβολή της Κίνας είναι καθοριστική, όπως καθοριστική είναι και
η συμβολή των ΗΠΑ. Τι θα γίνει εάν δεν
έχουμε τη στήριξη αμφοτέρων;», διερωτήθηκε ανώτατος ευρωπαίος αξιωματούχος, για να σημειώσει πως «μάλλον
θεωρήσαμε αφελώς ότι το Πεκίνο και η
Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να αφήσουν
στην άκρη τις εμπορικές τους διαφορές

Fruits and vegetables

αλλά η κατάσταση δε βελτιώνεται».
Ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Τραμπ
απείλησε ακόμα και με ολική διακοπή των
εμπορικών σχέσεων της πατρίδας του με
την Κίνα, δηλώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα
απογοητευμένος από τον τρόπο με τον
οποίο διαχειρίστηκαν οι κινεζικές αρχές το
ξέσπασμα της πανδημίας και επισημαίνοντας ότι επί του παρόντος δεν έχει κανένα
λόγο να συνομιλήσει με τον Σι Τζινπίνγκ.
Στην απειλή του Αμερικανού προέδρου
έσπευσε να απαντήσει με κεντρικό άρθρο
της η κινεζική και ελεγχόμενη από το ΚΚ
εφημερίδα Global Times, κάνοντας λόγο
για «προεκλογικές ανοησίες» και υπενθυμίζοντας ότι, προσφάτως, ο Ντόναλντ
Τραμπ δε δίστασε να διερωτηθεί δημοσίως κατά πόσο θα ήταν αποτελεσματικές
κατά του κορωνοϊού οι «ενέσεις με αντισηπτικό».
© Protagon.gr

Place your order
on Facebook (5$ for delivery)

Fresh of the day at amazing prices!

A value of

No waste. Supporting Responsible Sustainability
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Place your orders on-line or
by phone before 9am on Thursday.

PANIERDUFERMIER.CA

2
FRUITS ET LÉGUMES

PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM
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30$
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514 473-4591

Pick up your baskets on
Friday or Saturday

3161-D, boul. Dagenais Ouest, (near Curé-Labelle) Laval, Québec H7P 1T8
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Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 22 Μαΐου, 2020 / May 22, 2020 • 19

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Γενοκτονία των Ποντίων

Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 οι τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ
είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους

Έ

να εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού
ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας,
στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από
τους Οθωμανούς δεν τους αλλοίωσε το
φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον
εθνικό κορμό.
Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα [το
40% του πληθυσμού] – αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα.
Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες
του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του

20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860
υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το
1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά
τους και το περίφημο Φροντιστήριο της
Τραπεζούντας.
Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφεία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και
θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο.
Το 1908 ήταν μια χρονιά – ορόσημο για
τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων, που
έθεσε στο περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν
στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνήσκουσας Αυτοκρατορίας.
Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό
εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας
ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών
πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των
ευρωπαϊκών κρατών στον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με
το «Κρητικό Ζήτημα», δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την
Τουρκία.

Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους», εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην
αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω
των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας»
(«Αμελέ Ταμπουρού»).
Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν
να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων,
κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες.
Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις
πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισώσουν ό,τι ήταν δυνατόν.
Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι τούρκοι εθνικιστές, υπό
τον Μουσταφά Κεμάλ, είχαν πλέον όλο το
πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους.
Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια!
Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της
κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να
δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος.

Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους
Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το
γεγονός για να προχωρήσουν στην «τελική λύση».
Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ
αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση
της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών
συμβούλων του.
Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το
1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη
ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ
κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό
τους στις 350.000.
Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί
κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 πήγαν στην
Ελλάδα.
Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του
καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα.
Με αρκετή, ομολογουμένως, καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε
ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την
ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα
Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού.
© SanSimera.gr

IN PRINTING, NOBODY
DOES IT BETTER !
Qty

8250, boul. Décarie, bur.300
Montréal, Qc H4P 2P5

INVITATION
Time for Flowers
Time for Snow
Presentation-Book Signing

Monday, October 7th, 2013 at 7:00 pm
Palace recePtIon Hall

1717 Boulevard le Corbusier,Laval, QC H7S 2K7
Event sponsored by
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Price

BUSINESS CHECKS

1000

$

COROPLAST SIGNS

12

$

FLYERS

5000

$

FOLDERS

25
1000

ENVELOPES (4 Colous)

5000

ENVELOPES (Peel & Seal)

5000-1cl
5000-4cl

Invitation valid for 1 person • Free admIssIon

450 978-9999 | info@newsfirst.ca
3860 boul. Notre-Dame, Suite 304, Laval, QC H7V 1S1
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187
167
437

207
$
1647
$

737

$

897
$
1417
$

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη του Σκρα

Σ

τις 17 Μαΐου 1918 (30 Μαΐου με το
νέο ημερολόγιο), στην περιοχή Σκρα
του Κιλκίς, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο ελληνικός στρατός
νίκησε το βουλγαρικό, στη σπουδαιότερη από όλες τις μάχες εκείνης της χρονιάς στο Μακεδονικό Μέτωπο. Ήταν η
πρώτη εμπλοκή των ελληνικών δυνάμεων, σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση.
Από το Δεκέμβριο του 1915 τα στρατεύματα των Κεντρικών Δυνάμεων (Βούλγαροι και Γερμανοί) είχαν πλησιάσει
κοντά στο Σκρα και την άνοιξη του 1916
οι δυνάμεις της Αντάντ άρχισαν να προχωρούν προς το Σκρα ντι Λέγκεν, όπως
είχαν ονομάσει οι Γάλλοι την τοποθεσία,
με σκοπό να καθηλώσουν τις γερμανικές δυνάμεις, ώστε να μη μεταφερθούν
μονάδες τους στο Δυτικό Μέτωπο. Από
τον Απρίλιο του 1917 άρχισαν αψιμαχίες
μεταξύ των δύο αντιπάλων, την ίδια ώρα

που οι Γερμανοβούλγαροι οχύρωναν την
περιοχή.
Ως εκ τούτου, ο Γάλλος αρχιστράτηγος
του Μετώπου, στρατηγός Γκιγιομά, αποφάσισε την κατάληψη της οχυρωμένης
περιοχής του Σκρα. Τα σχέδια της επίθεσης συμπληρώθηκαν και υλοποιήθηκαν
από τον αντικαταστάτη του, στρατηγό
Φρανσέ ντ’ Εσπερέ.

αυτό διατέθηκαν το 5ο και 6ο Σύνταγμα
Αρχιπελάγους, το 7ο και το 8ο Σύνταγμα
της Μεραρχίας Κρητών και το 1ο Σύνταγμα της Μεραρχίας Σερρών. Η ελληνική
δύναμη διέθετε 14.546 πεζικάριους,
τους οποίους υποστήριζαν 287 βαρέα
και ελαφρά πυροβόλα. Υποστηριζόταν
από τη 16η Γαλλική Αποικιακή Μεραρχία
και το 1ο Σύνταγμα Αφρικής.

Ο ελληνικός στρατός νίκησε το βουλγαρικό
στην περιοχή Σκρα του Κιλκίς κατά τη
διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
Την επίθεση ανέλαβε να υλοποιήσει το
Σώμα Στρατού Εθνικής Αμύνης υπό τον
αντιστράτηγο Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη,
ενώ τις δυνάμεις κρούσης οδηγούσε ο
υποστράτηγος Ιωάννου. Για το σκοπό

Οι Βούλγαροι διέθεταν πέντε συντάγματα πεζικού, υποστηριζόμενα από
ισχυρό πυροβολικό, βαρύ και ελαφρύ.
Η επίθεση άρχισε στις 5 το πρωί
της 16ης Μαΐου με μπαράζ πυροβολι-

κού. Τα προορισμένα για την επίθεση
πεζοπόρα τμήματα εξόρμησαν το πρωί
της 17ης Μαΐου και μέχρι το απόγευμα,
έπειτα από σκληρές μάχες και παρά την
πείσμονα αντίσταση των Βουλγάρων,
κατέλαβαν το Σκρα. Το τίμημα ήταν βαρύ
για τα ελληνικά στρατεύματα. Οι νεκροί
ανήλθαν σε 434 και οι τραυματίες σε
1.925. Σε πολλές εκατοντάδες υπολογίζονται οι νεκροί και οι τραυματίες Βούλγαροι και σε 2.000 οι αιχμάλωτοι.
Η νίκη των Ελλήνων στο Σκρα προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στους Συμμάχους
κι ενθουσίασε τον ελληνικό λαό. Κατέδειξε ότι ο ελληνικός στρατός, παρ’ όλες τις
εσωτερικές διαμάχες λόγω του Εθνικού
Διχασμού, τα οργανωτικά και λειτουργικά του προβλήματα, εξακολουθούσε να
είναι αξιόμαχος και εμπειροπόλεμος.
© SanSimera.gr

Η εξαγορά του Μανχάταν

Ο

ι ρίζες της ονομασίας του Μανχάταν
χάνονται στα βάθη των αιώνων. Πιστεύεται ότι προέρχεται από τη γλώσσα
των Αλγκονκούιαν -των παλαιότερων
γνωστών κατοίκων της περιοχής- και
σημαίνει «λοφώδες νησί». Επί αιώνες,
αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες
περιοχές αλιείας και κυνηγιού για τους
ιθαγενείς.
Από την πρώτη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πάτησαν το πόδι του στο Νέο Κόσμο,
το Μανχάταν τράβηξε την προσοχή τους.
Είδαν ένα τεράστιο λιμάνι, φυσικά προστατευμένο από τις θύελλες του βόρειου Ατλαντικού, αλλά και από κάθε επίδοξο εισβολέα, χωρίς ακραίες καιρικές
συνθήκες και με πρόσβαση στο εσωτερικό της αμερικανικής ηπείρου, μέσω του
ποταμού Χάντσον.
Το 1624 η ολλανδική εταιρία Dutch
West India Company ίδρυσε στο νότιο
τμήμα του νησιού το Νέο Άμστερνταμ,
ως ένα σταθμό εμπορικών συναλλαγών.

Δύο χρόνια αργότερα, έφτασε στην περιοχή ως νέος κυβερνήτης ο Πίτερ Μίνουιτ
και η πρώτη ενέργειά του ήταν να αγοράσει το Μανχάταν από τους Ινδιάνους,
στις 24 Μαΐου. Ως αντάλλαγμα, προσέφερε εμπορεύματα, αξίας 60 φιορινιών
(24 δολαρίων).
Το γεγονός μάς είναι γνωστό από μία
επιστολή προς τη διοίκηση της ολλανδικής εταιρίας. Συχνά, τα εμπορεύματα
προσδιορίζονται ως μπρελόκ, χάντρες
και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια, αυτό
όμως μπορεί και να μην είναι ακριβές,
αλλά να οφείλεται στη φαντασία των
συγγραφέων του 19ου αιώνα. Σύμφωνα
με τα στοιχεία μίας άλλης αγοραπωλησίας, του νησιού Στάτεν, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Μίνουιτ, ως αντάλλαγμα δόθηκαν πανωφόρια, κατσαρόλες,
τσεκούρια, φτυάρια, βελόνες και άλλα
αγαθά.
Σύμφωνα, πάντως, με τους σύγχρονους
ερευνητές, οι ιθαγενείς πρέπει να αγνο-

ούσαν την έννοια της μόνιμης ιδιοκτησίας γης, δεδομένου ότι κινούνταν διαρκώς... Δημιουργούσαν καταυλισμούς
όπου έβρισκαν τροφή και όταν η εποχή
άλλαζε εγκατέλειπαν την περιοχή. Όταν
συμφώνησαν στην πώληση του Μανχά-

ταν, στην καλύτερη περίπτωση -λένε οι
ιστορικοί- θεώρησαν ότι παραχωρούσαν τα δικαιώματα κυνηγιού και αλιείας
στους Ολλανδούς, οι οποίοι με τη σειρά
τους κάποια στιγμή θα έφευγαν, όπως
έκαναν οι ίδιοι.
© sansimera.gr

Following the most recent requests from the provincial government
regarding the spread of COVID-19, we wish to confirm that all Cinémas
Guzzo will be closed until further notice.

As usual, we are monitoring the situation very closely and will adjust
as necessary based on requests from the authorities. Our priority will
remain above all else, the health of our employees and the public.

The Cinémas Guzzo Team
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Η Βανέσα Παραντί στο πλευρό του Τζόνι Ντεπ

Η

Γαλλίδα ηθοποιός Βανέσα Παραντί
στηρίζει πλήρως τον πρώην σύζυγο της, τον Αμερικανό σταρ Τζόνι Ντεπ
(αριστερά μαζί στη φωτ.), στην αγωγή
του εναντίον της βρετανικής ταμπλόιντ
The Sun, που τον είχε εμφανίσει ως βίαιο σύντροφο, σύμφωνα με δικαστικά
έγγραφα που ήρθαν πρόσφατα στο φως
της δημοσιότητας. Ο πρωταγωνιστής των
«Πειρατών της Καραϊβικής» υποστηρίζει
ότι η βρετανική εφημερίδα και ο όμιλος
News Group Newspapers στον οποίο
ανήκει, παρουσίασαν, σε ένα ρεπορτάζ
τον Απρίλιο του 2018, ως επιβεβαιωμένο γεγονός ότι είχε χτυπήσει την τότε σύζυγό του, Άμπερ Χερντ (δεξιά στη φωτ.).
Το ζευγάρι χώρισε στις αρχές του 2017,
μετά από περίπου ένα χρόνο γάμου. Η
34χρονη ηθοποιός τότε υποστήριζε ότι
επί χρόνια ήταν θύμα «σωματικής και

ψυχολογικής βίας», κάτι που ο Ντεπ διέψευδε. Οι συνήγοροι του Ντεπ ζήτησαν
από τη Βανέσα Παραντί να καταθέσει
στη δίκη εναντίον της εφημερίδας που
επρόκειτο να διεξαχθεί στα μέσα Μαρτίου 2020 στο Λονδίνο αλλά αναβλήθηκε
λόγω της πανδημίας.
«Γνωρίζω τον Τζόνι εδώ και πάνω από
25 χρόνια. Ήμασταν μαζί επί 14 χρόνια
και μεγαλώσαμε μαζί τα δύο παιδιά
μας», υπενθυμίζει η Γαλλίδα ηθοποιός
στη γραπτή κατάθεσή της.
«Όλα αυτά τα χρόνια ο Τζόνι ήταν ευγενικός σύζυγος και πατέρας, προσεκτικός,
γενναιόδωρος και όχι βίαιος. Ποτέ δεν
υπήρξε βίαιος (...) απέναντί μου», πρόσθεσε η Παραντί, η οποία χώρισε με τον
Ντεπ το 2012, λίγο προτού εκείνος συνάψει δεσμό με την Χερντ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΓΚΥΟΣ Η ROONEY MARA

Ο Joaquin Phoenix θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά!

Η

φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα τυχερή για τον Joaquin
Phoenix, καθώς κέρδισε το πολυπόθητο Όσκαρ για
τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία Joker! Όμως
η τύχη του… συνεχίζεται, μιας και τις τελευταίες ημέρες
κυκλοφορούν δημοσιεύματα, πως ετοιμάζεται να γίνει
για πρώτη φορά πατέρας!
Μπορεί να έχει υποδυθεί ξεχωριστούς και εκκεντρικούς ρόλους κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά
το σίγουρο είναι ότι ο ρόλος της πατρότητας θα είναι
κάτι τελείως διαφορετικό.
Σύμφωνα με το Page Six, η σύντροφός του και επίσης διάσημη ηθοποιός, Rooney Mara, είναι έγκυος για
πρώτη φορά! Το ερωτευμένο ζευγάρι του Hollywood
κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιό-

Η «ΚΑΥΤΗ»ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΑ

με τους 3,6 εκατ. followers

Δ

ηλώνει μοντέλο και influencer, και έχει
αδυναμία στα εσώρουχα και τα… στενά φορέματα.
Η 19χρονη Emily Garcia από τη Βραζιλία έχει σκοπό να τρελάνει τους 3,6 εκατ.
followers της, καθώς καθημερινά ανεβάζει
φωτογραφίες που αναδεικνύουν το θεαματικό κορμί της.
Κατάφερε να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό από τις νίκες της σε αρκετούς διαγωνισμούς ομορφιάς, ενώ είχε ανακηρυχθεί
Miss Teen Earth.
Από τότε όμως η καριέρα της εκτινάχθηκε
και οι προτάσεις για διαφημίσεις πέφτουν
βροχή.

τητας, ειδικά τώρα εν μέσω πανδημίας. Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι τους
στο Los Angeles, ενώ σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, η Rooney μάλλον διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Τόσο ο Joaquin Phoenix όσο και η Rooney Mara δεν
έχουν διαψεύσει αλλά ούτε και επιβεβαιώσει το χαρμόσυνο γεγονός!
«Είναι το μόνο κορίτσι που έψαξα ποτέ στο Internet.
Ήμασταν απλώς φίλοι που αλληλογραφούσαν. Ποτέ
δεν το είχα ξανακάνει να ψάξω για ένα κορίτσι στο διαδίκτυο» είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Joaquin για τη
γυναίκα της ζωής του.
© freegossip.gr

Ποιοι είναι οι διάσημοι γείτονες της Meghan
Markle και του πρίγκιπα Harry στο L.A;

Μ

ετά την παραίτησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα η Meghan
Markle και ο πρίγκιπας Harry μαζί με
τον γιο τους, Archie, βρέθηκαν στον Καναδά που αποτελούσε από παλιά έδρα
της Meghan, ενώ, στη συνέχεια, μετακόμισαν στο Λος Άντζελες.
Το διάσημο ζευγάρι νοικιάζει μία εντυπωσιακή μονοκατοικία και περνάει εκεί
την καραντίνα λόγω του κορωνοϊού.
Η βίλα με την πισίνα και τον τεράστιο
κήπο έχει κι άλλα προτερήματα, καθώς
είναι πλήρως προφυλαγμένη από τους
paparazzi πράγμα που ισχύει για όλη
τη γειτονιά. Σύμφωνα με πηγές, όλη η
γειτονιά, αποτελείται από βίλες και την
προτιμούν πολλοί stars, όπως ο Elton
John. Στην ίδια γειτονιά μένουν επίσης
οι Adele, Jennifer Lawrence, Ashton

Kutcher και Mila Kunis, Orlando Bloom
και Katy Perry, Cameron Diaz, Hilary Duff
και, φυσικά, η κολλητή της Meghan,
Serena Williams.
© govastileto.gr

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

5877 Av. Papineau, Montréal, QC H2G 2W3
Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

Πιστοποιημένη Μεταφράστρια (C. Tr.), ΒΑ, ΜΑ, OTTIAQ, ATIO, PAT-FIT

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Α-Όχι αυτές που νομίζεις.

Αναλαμβάνουμε:

• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
απολυμαίνουν
Μ-Α,
είπα κι εγώ…τα χέρια τους πριν πιάσουν
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
κάτι «άλλο»;
Α-Άλλες
προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
• Ιατρικά έγγραφα
Α-Βλέπω πολύ… παντογνώστης μού έχεις
• Φορολογικά έγγραφα
Μ-Για
πες
μου
να
τις
μάθω.
γίνει στο… κεχρί φιλενάδα.
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Α-Φυσικά.
Πρώτα
όλα, όλο τοντων
καιρό
Μ-Δε φταίω
εγώ,απ΄
η κλεισούρα
δύοπου
μηνοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
νώνλείπεις,
μου έμαθε
πολλά!
θα
θα πρέπει
κάποιος να παίρνει τα
Α-Την απάντηση δεν την ξέρω στη συγκεγράμματα
από το γραμματοκιβώτιο
να μη
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
κριμένη ερώτηση
σου. Λοιπόν, αςγιααφήσουφαίνεται
ότι λείπεις. και ας συνεχίσουμε στις
με τα «βελγικά»
αγορές.έχεις!
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
Μ-Δίκιο
Μ-Ακούω.για καλό και για κακό, σου συνιστώ να
www.hermesoverseas.com
Α-Ύστερα,
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
HERMES
OVERSEAS
INC.
Α-Σε πολλά καταστήματα λοιπόν, θα απαγοINTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
κλείσεις
το
γενικό
διακόπτη
του
νερού.
www.hermesoverseas.com
ρευτεί να πιάνεις πολλά από τα πράγματα,
www.hermesoverseas.com
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Καλό
κι αυτό,
το σημειώνω.
Και τοταηλεκτρικό
τον υπάλληλο
να σου
ξεκρεμάθα ρωτάς
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
σεις
και να στα δείξει. Και αφού στα δείξει
να
κλείσω;
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
θα τα απολυμαίνει πριν τα τοποθετήσει στη
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Α-Όχι.
Για
το
ηλεκτρικό,
σου
συνιστώ
να
info@hermesoverseas.com
•
katherine@hermesoverseas.com
θέση τους.
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
αγοράσεις
μερικούς
ηλεκτρονικούς
διακόπτες
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
Μ-Με άλλα
λόγια, τέρμα
το ψαχούλεμα
των
ρούχων;
αν ανοίγουν
πέσεις σε
• katherine@hermesoverseas
270-1961 • Fax:
(514) 274-2600
από
αυτούςΚιπου
και υπάλληλο
κλείνουν τα τύπου
φώτα Tél.: (514) info@hermesoverseas.com
αργοκίνητο
καράβι,Με
τηναυτό
έβαψες…
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
με
προγραμματισμό.
τον τρόπο έστω
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Α-Έτσι φαίνεται. Και φτάνω στα καλλυντι-info@hermesoverseas.com
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
κικά…
αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και
το μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692 Avenue du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
δε
γίνεται
εύκολη
λείακαλλυντικά;
για τους κλέφτες που
με τα
Μ-Τι
θα γίνει
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Α-Τέρμα να δοκιμάζεις πως σου πάει το ένα
καιροφυλακτούν.
το λάδι σας από το χωριό σας
σεβόμαστε το όνομά μας.
κραγιόν ή το άλλο.
Μ-Και
το Αλάρμ
παιδιά
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
Μ-Τέρμα;
Τότεαπό
πωςταθα
ξέρωτου
ανSPARTAN
μου πάειδετο
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε
τα πράγματά σας...
βοηθάει
χρώμα;που έχω σπίτι;
από την Ελλάδα.
Α-Θα υπάρχει
μια είδους
βίντεο
το όνομά μας.
Α-Βεβαίως
και βοηθά,
αλλάτεχνολογία
ότανσεβόμαστε
κτυπήσει
ο
που
θα
σε
βοηθάει
να
διαλέξεις
το
χρώμα
συναγερμός θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει
που αρμόζει στην επιδερμίδα σου.
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
τα
πράγματα.
όμως νομίζουν
ότι τοδεν
σπίτιτα
Μ-Για
στάσουΑνφιλενάδα.
Τα ρούχα
σεβόμαστε το όνομά μας.
κατοικείται,
θα προσπαθήσουν
να σε
πιάνουμε, τότε
τα δε
καλλυντικά
δεν τα δοκιμάζουμε
στο
δέρμα
μας,
τότε
τι
σόι
ψώνια
θα
κλέψουν.
κάνουμε; Άσε το χρόνο που θα φάμε να πεΜ-Αλέκα,
τογια
έλεγα
ότι έχω
την μας.
πιο έξυπνη
ΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
ριμένουμε
να ‘ρθει
η σειρά
Σαςμικρά
πληροφορούμε
φιλενάδα.
Τίποτε
άλλο;
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
$
Α-Γι’ αυτό για άλλη μια φορά θα υπέρ-θη- ανεξάρτητα από το βάρος και
ότιχωρίς
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
σαυρίσει
Α-Ναι.
Πάρεο Μπέζος.
τις πιστωτικές σου κάρτες και πες
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
Μ-Ο
βλέπουμε
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
ότι
θα ηθοποιός
πας Ελλάδαπου
για να
ξέρουν ότιστις
θα ελληνικάνεις
κές σειρές;
Σας
πληροφορούμε
τον
αντιπρόσωπό
μας
στον
Πειραιά,
στο
τηλέφωνο
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
αγορές
από τοο εξωτερικό.
άλλο δε, αν οι
Α-Όχι αυτός,
άλλος τωνΤο
δισεκατομμυρίων
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης 210
κάρτες
τραπέζης
έχουν
κώδικα
με
5 αριθμούς, δε
ιδιοκτήτης της ΑΜΑΖΟΝ.
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Μ-Τώρα
κατάλαβα,
αυτός Θα
πουπρέπει
έδωσε
δις
θα
δουλεύουν
στο εξωτερικό.
να37
τους
Tél.:
(514)
270-1961
•
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ή Fax:
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
στη γυναίκα του για αποζημίωση που την
αλλάξεις
σε τέσσερα.
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
κεράτωσε με την γκόμενα.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Μ-Άλλο;
Α-Μπράβο, αυτός!
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
Μ-Καιπιοπως
θα θησαυρίσει;
Α-Το
σημαντικό,
θα σου συνιστούσα να
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35
χρόνια
πείρα.
Α-Πολύ
απλά.
Ο
κόσμος
αν
γνωρίσει
ταλαιστην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης πάρεις και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και
πωρία στα ψώνια του στα μαγαζιά, θα διασου
χρειαστεί
σε τις
περίπτωση
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
λέξει
να κάνει
αγορές ανάγκης.
του απόΆνθρωποι
την πλατΓια
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
είμαστε.
φόρμα της ΑΜΑΖΟΝ και ύστεραανεξαρτήτως
θα κλείβάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
Καναδ
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
σας
στηνστον
Ελλάδα
σουν
και
άλλα
μαγαζιά
και
πάει
λέγοντας.
Μ-Δε θα χρειαστεί, διότι έχουμε
ασφάλεια
με την
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35
χρόνια
πείρα.
στην
πόρτα
σας
στο
Μόντρεαλ,
στις
καλύτερες
τιμές
της
αγοράς.
Μ-Μπορεί να έχεις δίκιο αλλά από την άλλη
πιστωτική
μας κάρτα.
μεριά τα μικρά μαγαζιά που θα προσφέΑ-Το
καλό
που σουεξυπηρέτηση
θέλω, πάρε και
βεβαιώσου
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
ρουν καλύτερη
αυξήσουν
Είναιθαένας
τρόπος να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
την πελατεία τους.
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
καλύτερα.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Α-Ας αφήσουμε
μου λες, πως σκέΚαι όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
Μ-Οκ,
αφού το λες.αυτά.
ΤίποτεΔε
άλλο;
φτεσαι ή μάλλον ποιους σκέφτεσαι να δεις,
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Α-Μην
τσάντα
που θα μπορούν
να την
τώρα κρατάς
που μας
επιτρέπουν
να είμαστε
10
μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
αρπάξουν
οι τσαντάκηδες
μεΓια
τις μοτοσυκλέτες.
άτομα από
τρεις οικογένειες;
Μ-Πότελες.
το είπαν αυτό; το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
Μ-Καλά
Α-Η κυβέρνηση, την Τετάρτη (20/5).
Α-Και
πότε με το καλό επιστρέφεις;
Απαράμιλλες
35 χρόνια
πείρα.
George
Tellides
Μ-Λοιπόν, τότε θα βάλω
τραπέζι, να ψή-τιμές, άψογη εξυπηρέτηση,
Μ-Αν
όλακαιπαν
καλά,μπριζόλα,
πιστεύω μέσα
Αυγούστου.
σουμε
καμιά
θα ετοιμάσω
και
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
τα μεζεδάκια.
εσείς
καΝα
κάνουμε και Ελάτε
κανέναλοιπόν
μπανάκι.
Εσύκαιθαθαπας
Chartered Real
Estate
Broker
Real Estate
Broker
Real Estate Broker
Ταξιδεύετε
στην
Ελλάδα
και
δικαιούστε
μόνο
μία
βαλίτσα
22
κιλών;
λέσω το ζευγάρι το γιο σου και την ανιψιά
πουθενά;
μεταφέρουμε
τις έξτραConsult
βαλίτσες
στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
all σας
our listings
at www.tellides.com
μου, τους μελλοντικούς Σας
νεόνυμφους
και…
Α-Λέει
ο Μενέλαος
Καλιφόρνια.
Α-Δε θα
βάλεις. να πάμε Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό σας στην Ελλάδα
Μ-Πολύ
Μ-Γιατί;ωραία.
στην
σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Α-Διότιόμως
μπορούμε
να ιδωθούμε
μόνο έξω
Α-Εγώ
θέλω θάλασσα,
μπάνιο,πόρτα
αμμουδιά.
από το σπίτι σου και κρατώντας τις αποστάΜ-Άκου
χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
σεις δύο μέτρων.
αμμουδιές
με σίγουρο
ήλιο,ότι
μία είναι
χώρα που
Μ-Κι έλεγα
κι εγώ
θα ηπεράσουμε
ωραία... ο Θεός. Η Ελλ…
ευλόγησε
Α-Έξω και
αποστάσεις
Α-…άδα
μας.μεΠέστο
ψέματα! σου είπα!
Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
3 bedrooms on the same level, 2 full
Μ-Τότε… τι άρση περιοριστικών μέτρων εί- Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
Μ-Καμία
άλλη
χώρα
δεν έχει όλα αυτά
τα φυσικά
ναι αυτή
που
ανακοίνωσαν;
Νομίζω
φιλε- will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
χαρίσματα
κόσμο.
νάδα, ότι στον
το συντομότερο
δυνατό, θα πάρω
with 2nd fully renovated bathroom,
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
good size fenced backyard, quiet residential
τον αντρούλη
πάμε
στηχώρα
Ελλάδα.
Εκεί
Α-Ευτυχώς,
διότικαι
καιθα
καμία
άλλη
δεν έχει
the river.
area close to schools and parks
θα περάσουμε πολύ καλύτερα. Και όσο νω«πολιτικούς
τζιμάνια» σαν τους δικούς μας.
ρίτερα φύγουμε, τόσο καλύτερα θα είναι!
Μ-Δε
δε ιδέα.
λες τουΑλλά
Μενέλαου
να΄
σουλες,
πω,γιατί
καλή
να δούμε
Α-Να μου
πρώτα
τι μας
μέτρα
θα παρθούν
για τους ταξιρθείτε
μαζί
κι εσείς
στην Ελλάδα;
διώτες μέσα
αεροπλάνο…
Α-Δύσκολο,
έχειστοπολλές
δουλειές γι΄ αυτό και
Μ-Λοιπόν, όταν μάθεις μου λες. Μ’ έκανες
θέλει
να
επισκεφτεί
και
την
Καλιφόρνια.μου.
Πάντως
και πείνασα από τη στενοχώρια
Πάω
φιλενάδα,
σουκαμιά
εύχομαι
καλό ταξίδι να
καιμου
να με
να φτιάξω
σπανακόπιτα
πεPrime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
ράσει... Κάνε μου κάνα τηλέφωνο που και που.
θυμάσαι.
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Α-Πρόσεχε, να μη μου… παχύνεις.
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
Μ-Θα
προσπαθήσω.
Τα
λέμε
τον
Αύγουστο.
Μ-Έννοια σου και χάρις τον κύριο… ιό,
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
Καλό
είχα Καλοκαίρι
δεν είχα,σου
τα εύχομαι.
πήρα πάλι τα κιλά μου.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
Σ’ αφήνω
τώρα…
Α-Να
περάσεις
το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην
Tα Ελληνοκαναδικa
Les Nouvelles
Grecques
ΕλλάδαNεα
πας,• σίγουρα
θα περάσεις
καλά! Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 22 Μαΐου, 2020 / May 22, 2020 • 23

Α-Καλημέρα
μου. σου
Πωςβρήκε
πάει εισιτήρια
το καιΑ-Έλα ΜάγδαΜάγδα
μου. Τι έγινε,
νούργιο
σου;
ο Λάμπης;
Μ-Ποιο καλέ, φόρεμα;
Μ-Φυσικά
Αλέκααλλά
μου. θα μιλήσουμε και για
Α-Όχι
γι’ αυτό
φορέματα
σήμερα
και για άλλα ψώνια.
Α-Ωραία. Πότε
μας φεύγεις;
Μ-Τότε;
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
Α-Το στεγνωτήριο σου, που ήρθε την περαΑ-Τόσοεβδομάδα.
νωρίς;
σμένη
Μ-Τι το
να πλυντήριο
κάνουμε χρυσή
μου, φέτος τα μου.
εισιτήρια
Μ-Α,
και στεγνωτήριο
Α-Καλά,
φεύγουνπήρες
λες καικαι
είναιπλυντήριο;
ζεστά ψωμιά του φούρνου.
Μ-Είχαν σπέσιαλ για τα δύο νομίζω $3.000,
Α-Έχεις
δίκιο σ’μπορεί
αυτό. Πολλοί
γνωστοί πάνε στην
θα
σε γελάσω,
και παραπάνω…
Ελλάδα.καιΆλλοι
για διακοπές
καιπου
άλλοιείχες
για το
να
Α-Καλά
το άλλο
πλυντήριο
πέταξες;
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Μ-Ε,
όχι και
πέταξα.
θα τουπάρχουν
έχω για
Μ-Μόνο
πουτο αν
δεν Αυτό
προσέξεις,
τα χονδρά ρούχα, παπλώματα και άλλα.
κάποιοι επιτήδειοι
επιτήδειες,
που υποτίθεται
Α-Λοιπόν,
για πεςκαι
μου.
Πως βρίσκεις
το στεγνωτήριο
γνωρίζουνσου;
τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη,
Μ-Μούρλια.
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα
Α-Μούρλια;
πρόστιμα καιείναι
τις ταλαιπωρίες
πέφτουν σε σένα.
Μ-Πρώτον,
πολύ έξυπνο.
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους
Α-Έξυπνο;
Μ-Ναι,
απ’ αυτά
πουδεν
ταέκαναν.
ελέγχεις με το τηλέγια τη δουλειά
που…
φωνο σου. Να φανταστείς, όχι μόνο μπορώ
Α-Τι μου λες;
να το βάλω μπρος αλλά και μου γράφει με
Μ-Και που όταν
είσαι στεγνώνει.
ακόμα. Υπάρχει τέτοια
λεπτομέρειες
Α-Μη
μου
πεις,
βάζει
τα ρούχασεγιατέτοιες
στέανευθυνότητα, που ανκαιμπλεχτείς
γνωμα;
υποθέσεις τότε άστα να πάνε.
Μ-Όχι, αυτά τα βάζω εγώ. Είμαι πολύ χαΑ-Έπρεπεπου
οι κυβερνητικές
ρούμενη
το αγόρασα.αρχές τις Ελλάδας να
Α-Το
στη φωνή σου.
ήτανακούω
πιο συνεργάσιμες
με τις προξενικές αρχές
Μ-Λοιπόν,
κάτι
μου
είπες
για φορέματα.
εδώ.
Α-Ναι. Άκου πως θα γίνονται οι αγορές…
Μ-Έχειςανοίξουν
δίκιο, αν ήταν
έτσι τα πράγματα, δε θα
Μ-Όταν
τα μαγαζιά;
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην
Α-Εννοείται.
Μ-Λοιπόν;
Ελλάδα.
Α-Πάντως, ένα έχω να σου πω. Αυτά που ξέΑ-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα
ραμε ως τώρα να τα ξεχάσουμε.
έστω για Μεδιεκπεραιώσεις,
τη βοηθούμε
Μ-Δηλαδή;
τρομάζεις!
Α-Όπως
διαπίστωσες,
για αυτό;
να ψωνίσεις σήοικονομικά.
Το έχεις σκεφτεί
μερα,
να περιμένεις
Μ-Όχι πρέπει
να σου να
πω.αντέχεις
Αλλά μάλλον
δίκιο έχεις.
στην ουρά…
Έστω και
και περιμένουμε
15% απ’ αυτούςναπου
θα πάνε
στην
Μ-Λες
πάρουμε
συσσίΕλλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να
τιο.
Α-Ακριβώς.
Όταν
τα μαγατακτοποιήσουν
τις λοιπόν
δουλειέςανοίξουν
τους από εδώ.
ζιά ρουχισμού κ.λπ.… εκτός που θα περιμέA-Και
δε μου
λες,για
τώραναπου
θα φύγεις,
θα κάνω
νεις
στην
ουρά
μπεις,
εκτόςτιπου
θα
εγώεπιβάλουν
χωρίς τα νέατην
σου;
σου
απολύμανση των χεριών
σου…
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο
Μ-Και μετά χρειάζεσαι να βάλεις κρέμες για
πρόβλημα για το ταξίδι.
να μην πληγώσουν τα χεριά σου αν έχεις
Α-Ποιο; επιδερμίδα σα τη δικιά μου…
τρυφερή
Α-Άσε
με να συνεχίσω! Εκτός που όταν
Μ-Φοβάμαι.
μπεις
στο μαγαζί πρέπει να ακολουθείς τα
Α-Τι φοβάσαι;
«μονόδρομα» τόξα στους διαδρόμους…
Μ-Το αεροπλάνο,
Μ-Οκ,
ως τώρα. τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Α-Δε περιμένεις
σε καταλαβαίνω.
Α-Θα
πολύ περισσότερο για να
δοκιμάσεις
τα ρούχα
στοφοβάμαι
αποδυτήριο.
Μ-Με τόσα που
γίνονται,
Αλέκα μου.
Μ-Γιατί;
Α-Ανοησίες.
Το
αεροπλάνο
είναι
το
πιο ασφαλές
Α-Τα αποδυτήρια θα τα ελαττώσουν
στα
μέσο
μεταφοράς.
Το
λένε
κι
οι
στατιστικές.
μισά.
Μ-Στα
Μ-Δε μισά;
ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ
Α-Ναι,
στα
φοβάμαι
καιμισά.
με τους τρομοκράτες.
Μ-Εδώ ήδη περιμέναμε να βρούμε αποΑ-Ανοησίες.
δυτήριο και τώρα με τα μισά, περισσότερο
ταλαιπωρία.
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές.
Α-Ακριβώς.
Ξέρεις,
για που
τηνμαχαιρώθηκε
καλύτερη
Δεν είδες τι έγινε
στην ότι
Αμερική
ασφάλεια των πελατών και του προσωπιαστυνομικός;
κού
θα μένουν και τα ρούχα σε καραντίνα;
Α-Το είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας
Μ-Γιατί;
Α-Για
να φύγουν
εσύ στην
Ελλάδα; τυχόν μόρια του ιού. Τα
βαμβακερά για μια μέρα και τα ρούχα με τα
Μ-Κι αν γινόταν
κάτι στοως
δικόκαιμαςπέντε
αεροδρόμιο;
συνθετικά
υφάσματα
ημέρες.Αν
κάποιοςπάντως
έκανε κάτι
τρομοκρατικό;
Μ-Εγώ
θατοφοράω
γάντιαΑν…
όταν τα
πιάνω.
Α-Α, δε μπορώ να σ΄ ακούω «αν και αν».
Α-Λάθος.
Λογικέψου χρυσή μου. Δε μπορείς να φοβάσαι
Μ-Γιατί λάθος;
τον ίσκιοπες
σου,μεεπειδή
έγιναν πιάνεις
ορισμένακάτι
γεγονότα.
Α-Διότι
τα γάντια
που
έχει
ιό, σπίτι
αν πιάσεις
κάτιτοάλλο,
Τότετο
κάτσε
σου και μην
κουνάςτότε
ούτεθα
για
σπείρεις
μεψώνια.
τα γάντια σου τον ιό από το ένα
να πας για
μέρος στο άλλο.
Μ-Έτσι λες;
Μ-Αυτό
δεν το είχα σκεφτεί…
Α-Και το καλόείναι,
που μετά
σου θέλω,
μη πιάσεις
μουρμουρίζεις
Α-Καλύτερα
που θα
κάτι,
να
τα χέριακαισου
πιάσεις
τααπολυμαίνεις
ίδια στον Αγαμέμνονα
τονπριν
τρελάνεις
τον
κάτι άλλο.
άνθρωπο
με
τις
σαχλαμάρες
σου.
Μ-Και δε μου λες φιλενάδα για να γελάσουΜ-Καλά
με
λιγάκι.καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα
Α-Τι;
προσπαθήσω να ηρεμήσω.
Μ-Αυτοί
και θα
αυτές
που να
επιδίδονται
στις…
Α-Το μόνο,
πρέπει
πάρεις κάποιες
παρτούζες και στην ανταλλαγή ζευγαριών,
προφυλάξεις.
όπου
το ρεκόρ το έχουν οι Βέλγοι για να μαθαίνεις
εσύγεράματα;
κάτι, όταν
πιάνουν το «ένα»,
Μ-Τώρακιστα
Σοβαρολογείς;
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ο διήμερο 6-7 Ιουνίου αποφάσισε η
Σούπερ Λιγκ 1 να είναι η ημερομηνία
έναρξης των πλέι οφ και των πλέι άουτ. Η
απόφαση ελήφθη ομόφωνα στο διοικητικό συμβούλιο (Δευτέρα 18/5) το όποιο
διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης.
Όπως ανακοινώθηκε, θα αποσταλεί σχετικό αίτημα προς έγκριση από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Η απόφαση για
την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος
ήταν το επόμενο βήμα της κυβερνητικής
απόφασης με την οποία έγινε δεκτό το
αίτημα του συνεταιρισμού για να επιτραπούν οι «ομαδικές προπονήσεις».
Κατά τη συζήτηση, ο πρόεδρος του
Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Μποροβήλος, είπε ότι πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα το συντομότερο δυνατόν και
πρόσθεσε: «Έχουμε πάρει αναλυτικές
οδηγίες από τους καθ’ ύλην αρμόδιους.
Το πρώτο που πρέπει να μας ενδιαφέρει
είναι το συντομότερο δυνατόν να αρχίσουμε».
Οι ομάδες ενημερώθηκαν πως θα έχουν
δικαίωμα για πέντε αλλαγές σε κάθε
αγώνα σύμφωνα με την εγκύκλιο του
IFAB και ότι οι προπονητές θα μπορούν
να καταρτίζουν αποστολές των 20 ποδο-

Σ

Σέντρα στη
SUPER LEAGUE-1

σφαιριστών αντί των 18, ενώ η Σούπερ
Λιγκ 1 επικύρωσε τη βαθμολογία για τις
θέσεις 7-14, κατά πλειοψηφία.
Η Ξάνθη κατέθεσε αίτημα να τις επιστραφούν πέντε βαθμοί (από τους συνολικά 12 που της αφαιρέθηκαν με απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ),
λόγω της απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου, για παράβαση του νόμου για
τη μετοχική σύνθεση των ΑΑΕ.
Η εισήγηση του νομικού συμβούλου
του συνεταιρισμού Γ. Οικονομάκη ήταν
αρνητική: «Η απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου είναι απόφαση ασφαλιστικών
μέτρων, εκδόθηκε μετά την απόφαση
του πρωτοβάθμιου της Λίγκας. Εκδόθηκε,
ωστόσο, πριν την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, η οποία έλαβε υπόψη της
την εν λόγω απόφαση», επειδή η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου «αναφέρει
ρητώς ότι χορηγεί αναστολή στην απόφαση της ΕΕΑ για αναστολή πιστοποιητικού.
Και το κάνει γιατί διαβλέπει ότι διατρέχετε τον κίνδυνο να μη μπορέσετε να παίξετε στα πλέι άουτ. Αυτό χαρακτηρίζεται
αδιόρθωτη βλάβη και προβλέπει όχι την
αφαίρεση βαθμών. Εάν στη συνέχεια
υπάρξει δικαστική ή πειθαρχική απόφα-

ση, τότε ναι θα πρέπει να επιστραφούν
οι βαθμοί».
Από την πλευρά της Ξάνθης, ο κ. Στράτος τόνισε πως η απόφαση για την αφαίρεση των βαθμών είναι σε συνέχεια της
αφαίρεσης πιστοποιητικού και ότι όλες οι
αποφάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με
τους νόμους του κράτους.
Τελικά διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να
απορριφθεί το αίτημα της Ξάνθης, κάτι
που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει τα πλέι
άουτ με 18 βαθμούς, αφού τις αφαιρέθηκαν συνολικά 12 (για πολυϊδιοκτήσια
και κακή μετοχική σύνθεση).
Συζήτηση έγινε και για τα οικονομικά
θέματα, με αφορμή επιστολή του Βόλου
που πρότεινε να ζητήσει η Λίγκα ενίσχυση από το κράτος. Ο μεγαλομέτοχος του
Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, ζήτησε από τη Λίγκα να αιτηθεί διευκολύνσεις από το κράτος, όπως για παράδειγμα
δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους, τονίζοντας ότι πρέπει να σταλεί ένα σαφές
πλέγμα προτάσεων.
Για μείωση της φορολογίας έκαναν
λόγο ο Φώτης Κωστούλας (Παναιτωλικός) και ο Ηλίας Πουρσανίδης (ΟΦΗ),

ο οποίος τόνισε πως θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις φοροελαφρύνσεις
και τα συμβόλαια των προπονητών. Ο
μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ, Αλέξης Κούγιας, είπε: «Συζητάμε χωρίς να λύνουμε
ένα θέμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί
συζητάμε; Ποια είναι η πρόοδος; Ο κ. Λυσάνδρου παραγοντίζει ως πρόεδρος της
Λίγκας. Δεν έχουμε κανένα κύρος ως SL1.
Αφήνουμε τους παράγοντες της ΕΠΟ να
αλωνίζουν. Αδειάσαμε τα γήπεδα, μας
δέρνουν οι οργανωμένοι οπαδοί μας. Τι
είμαστε εδώ, ακαδημία στελεχών;».
Τη θέση του αναπληρωτή προέδρου,
που έμεινε κενή λόγω της παραίτησης
του Χρ. Δάρα (Πανιώνιος) κατέλαβε η
αντιπρόεδρος του Ατρομήτου, Κ. Κοξένογλου.
Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου της Σούπερ Λιγκ 1 έχει ως εξής
(26 αγ.):
Πλέι οφ: Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 52, AEK
51, ΠΑΟ 44, ΟΦΗ 34, Άρης 34.
Πλέι άουτ: Ατρόμητος 32, ΑΕΛ 30, Αστέρας 30, Λαμία 27, Βόλος 27, Ξάνθη 18,
Παναιτωλικός 17, Πανιώνιος 11.
© Η Καθημερινή

Γενοκτονία Ποντίων: Ο απαγχονισμός μελών της
Ελληνικής ομάδας «Πόντος» στη Μερσιφούντα

τις 2 Μαΐου του 1919 η 1η Ελληνική
Μεραρχία καταφθάνει στη Σμύρνη, το
όραμα του Βενιζέλου για τη δημιουργία
της Ελλάδας των δυο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών σχεδόν πραγματοποιείται. Το τίμημα όμως θα είναι βαρύ.
Λίγες ημέρες μετά, στις 19 Μαΐου του
1919, ο Μουσταφά Κεμάλ εκατοντάδες
χιλιόμετρα πιο ανατολικά αποβιβάζεται
στη Σαμψούντα. Έτσι ξεκινάει η πιο άγρια
φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας.
Μέχρι το 1922 περισσότεροι από
200.000 Ελληνοπόντιοι θα χάσουν τη
ζωή τους. Μεταξύ αυτών και αθλητές του
συλλόγου «Πόντος» από την πόλη Μερσιφούντα.
Η 19η Μαΐου ανακηρύχθηκε από την Ελληνική Βουλή ως «Ημέρα Μνήμης» για τη
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού»
και το «ethnos.gr» θυμάται τον τρόπο
με τον οποίο οδηγήθηκαν στην αγχόνη
στελέχη μιας Ελληνικής ποδοσφαιρικής
ομάδας.
Στην προσπάθεια τους να δώσουν μια
επίφαση «νομιμότητας» σε μια προσχεδιασμένη «εθνοκάθαρση», οι Τούρκοι
στήνουν το 1921 στην πόλη Αμάσεια δικαστήρια με ψευδείς κατηγορίες κατά
μεγάλου αριθμού σημαντικών προσωπικοτήτων του Ελληνισμού.
Η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη, σε
αρκετές περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι
δεν είχαν καν την «πολυτέλεια» της απολογίας. Αυτό το δικαστήριο έκρινε κατηγορούμενους (με την ποινή του θανάτου
διά απαγχονισμού) δυο ποδοσφαιριστές
της ομάδας «Πόντος» και πιο συγκεκριμένα των Αναστάσιου Παυλίδη (ήταν ο
τερματοφύλακας) και του Συμεών Ανανιάδη (μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας
αλλά και αθλητής του στίβου) και τριών

μελών της διοίκησης, τους καθηγητές Γ.
Θεοχαρίδη, Χ. Γεωργίου και Α. Συμεών.
Ο σύλλογος Πόντος Μερσεφούντας είχε
ιδρυθεί το 1903 από μαθητές και αποφοίτους του Κολεγίου «Ανατόλια» το οποίο

Το Φεβρουάριο του 1921 οι Τούρκοι
εισέβαλαν στο κολέγιο Ανατόλια καθώς
πίστευαν πως στις εγκαταστάσεις του οι
Έλληνες έκρυβαν όπλα και πυρομαχικά.
Στη βιβλιοθήκη του σχολείου βρήκαν

Το Φεβρουάριο του 1921 οι Τούρκοι
εισέβαλαν στο κολέγιο Ανατόλια καθώς
πίστευαν πως στις εγκαταστάσεις του οι
Έλληνες έκρυβαν όπλα και πυρομαχικά
πρωτολειτούργησε στη συγκεκριμένη
πόλη πριν το 1890. Η δραστηριότητα του
συλλόγου αφορούσε τον αθλητισμό, τη
μουσική και τη λογοτεχνία.

πλούσιο υλικό για τις δραστηριότητες
του συλλόγου «Πόντος» αλλά και διάφορους Ελληνικούς χάρτες. Μεταξύ αυτών
και μια φωτογραφία:

Τους αθλητές της ποδοσφαιρικής ομάδας να φορούν άσπρες και μπλε (τα χρώματα της γαλανόλευκης) οριζόντιες ρίγες
και το γράμμα «Π» στο στήθος.
Οι Τούρκοι συνέλαβαν αρχικά 125 μαθητές-αθλητές και έξι καθηγητές για ανακρίσεις που περιλάμβαναν και βασανιστήρια.
Τελικά οδήγησαν δυο μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας και τρία μέλη της διοίκησης σε δίκη (για προδοσία) και τους
εκτέλεσαν με απαγχονισμό, με την αιτιολογία πως ο σύλλογος με τις ενέργειες
του ευνοούσε «επαναστατικές πράξεις».
Στην πλατεία της Αμάσειας οι Τούρκοι
οδήγησαν στην κρεμάλα ακόμη 170 επιφανείς Έλληνες του Πόντου (πρώην βουλευτές, επιχειρηματίες, καθηγητές, εκδότη εφημερίδας κ.α.).
Ο αθλητικός σύλλογος φυσικά έκλεισε,
όπως έκλεισε οριστικά και το κολέγιο
«Ανατόλια» το οποίο λίγα χρόνια αργότερα μετεγκαταστάθηκε (και λειτουργεί ως
σήμερα) στη Θεσσαλονίκη.
Το 2015 το Ανατόλια διοργάνωσε μια
ειδική εκδήλωση σχετικά με την ομάδα
«Πόντος».
Ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του
Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ, Παντελής
Σαββίδης, στη διάρκεια της ομιλίας του
με θέμα «Το Κολλέγιο Ανατόλια Φάρος
Ανθρωπισμού την περίοδο της Ποντιακής Γενοκτονίας», κατέθεσε χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο
αθλητικό σύλλογο, ενώ ομιλία είχε εκφωνήσει και ο καθηγητής του κολλεγίου, διδάκτωρ φιλοσοφίας, Λέων Ναρ, με θέμα:
«Το Κολλέγιο Ανατόλια και οι μνήμες της
Μερσιφούντας».
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Ποδόσφαιρο: «Μπουκάρουν»
οι Κινέζοι στην Ευρώπη

εισβολή Κινέζων στο ποδόσφαιρο τα
τελευταία χρόνια δεν είχε περιλάβει
την Ελλάδα στο… μενού. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, η ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών δημιουργεί
προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας να μην
αποτελέσει την εξαίρεση στον κανόνα.
Ήδη Κινέζοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, όπως ο δήμαρχος της Ντονγκουάν,
έχουν ρίξει δίχτυα στον Άρη λόγω και
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
του προέδρου της ΠΑΕ Θοδωρή Καρυπίδη, είχαν λίαν προσφάτως ενδιαφερθεί για τη Λαμία κι έγιναν επαφές με
τον Πανουργιά Παπαϊωάννου, ενώ όπως
αποκάλυψε η «Α» κονσόρτσιουμ κινέζικων εταιρειών προτίθεται να μπει στον
Παναθηναϊκό, αποκτώντας ένα από τα
μεγάλα brand name της ελληνικής ποδοσφαιρικής αγοράς.
Οι Κινέζοι μπήκαν δυναμικά στην ποδοσφαιρική αγορά της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Αυστραλίας, με
τελευταίο… απόκτημά τους την ελβετική
Γκρασχόπερ.
Πώς προέκυψε όμως το επενδυτικό ενδιαφέρον των Κινέζων για το ποδόσφαιρο; Τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι ο μόνος μοχλός ανάπτυξης του ποδοσφαίρου.
Ίσως πιο σημαντικό είναι, ότι το Πεκίνο
ελπίζει πως μια ισχυρή ποδοσφαιρική λίγκα και το σφιχταγκάλιασμα με το «βασιλιά των σπορ» θα βοηθήσει να καλλιεργηθεί εθνική ενότητα και ένα κοινό πάθος
για το παιχνίδι, μεταξύ της αναδυόμενης
μεσαίας τάξης της Κίνας. Όπως πάντα
στην Κίνα, η μεγάλη εθνική ιδέα έρχεται
πρώτη, και οι επιχειρήσεις ακολουθούν.
Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ (φωτ.
δεξιά), από το 2013 όταν και επίσημα
ανέλαβε τα καθήκοντά του, έδωσε το
σύνθημα για επενδύσεις στο χώρο του
ποδοσφαίρου, όντας θιασώτης του «βασιλιά των σπορ». Ο Σι Τζινπίνγκ αναδεικνύει ότι οι Κινέζοι έπαιζαν ποδόσφαιρο
περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν να
το οικειοποιηθούν οι Άγγλοι. Το κούτζου
ή τσου-τσου ξεκίνησε ως στρατιωτική
άσκηση, αλλά σύντομα έγινε δημοφιλές
σε ολόκληρη την Κίνα. Παιζόταν με δερμάτινη μπάλα γεμισμένη με γούνα ή φτερά και υπήρχαν δύο ομάδες που προσπαθούσαν να βάλουν γκολ στην αντίπαλη
εστία, χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια
τους. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές,
κάθε τέρμα ήταν μια τρύπα σε ένα κομμάτι μεταξωτό ύφασμα κρεμασμένο από
δύο ξύλα μπαμπού…
Λατρεία λοιπόν στην παράδοση και σύμπλευση με τις επιθυμίες του Προέδρου,

ενός από τους λάτρεις του ποδοσφαίρου
ανά τον κόσμο, ωθούν τους Κινέζους σε
σφιχταγκάλιασμα με τη δερμάτινη μπάλα.
Εκτός από την αναβάθμιση του κινεζικού
πρωταθλήματος με τις μεταγραφές-ρεκόρ μεγάλων αστεριών του παγκόσμιου
ποδοσφαίρου, οι κινέζικοι επιχειρηματικοί παράγοντες έκαναν απόβαση, αρχικά
στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ελέγχοντας
πλέον τις τύχες ουκ ολίγων συλλόγων.
Τελευταίο παράδειγμα η ελβετική Γκρασχόπερς, με την Champion Union HK
Holdings Limited να αποκτά τον απόλυτο
έλεγχο (100% των μετοχών) του άλλοτε
κραταιού συλλόγου που πλέον βολοδέρνει στη Β΄ κατηγορία. Ιδιοκτήτρια της κινεζικής εταιρείας είναι η Τζένι Γουάνγκ,
αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας και
πρώην δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων, η οποία σήμερα είναι
στην 35η θέση των συλλεκτών έργων
τέχνης σε όλη την Κίνα. Σύζυγός της είναι ο Γκούο Γκουάντσανγκ, ο οποίος με
περιουσία 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατατάσσεται στην 24η θέση των
πιο πλούσιων Κινέζων. Η εταιρεία Fosun
International Limited, της οποίας είναι
πρόεδρος και συνιδρυτής, έχει αποκτήσει τον πλήρη μετοχικό έλεγχο και της
Γουλβς, αντιπάλου του Ολυμπιακού
στο Europa League.
Πρόσφατα, η Kehua Sports, μια εταιρεία
που εδρεύει στη Σαγκάη, αποφάσισε να
επενδύσει στη Λόκερεν, η οποία επίσης
μετέχει στη Β΄ κατηγορία του Βελγίου.
Σκοπός της είναι να δημιουργήσει μια
πλατφόρμα Κινέζων ποδοσφαιριστών και
προπονητών που θα εκπαιδεύονται στο
Βέλγιο. Κινέζοι μέχρι τώρα έχουν εμπλακεί σε 26 ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά
και τρεις άλλους από Η.Π.Α., Βραζιλία και
Αυστραλία. Συνολικά έχουν απλώσει δίχτυα σε 14 χώρες, με τη Γερμανία ωστόσο
να απουσιάζει μέχρι στιγμής από τη σχετική λίστα εμπλοκής τους.
Αναλυτικά οι χώρες, οι ομάδες αλλά και
το ποσοστό που έχουν επενδύσει κινεζικοί επιχειρηματικοί όμιλοι:
ΑΓΓΛΙΑ
Μάντσεστερ Σίτι (20%)
Γουλβς (100%)
Σαουθάμπτον (80%)
Μπάρνσλεϊ (90%)
Ρέντινγκ (75%)
Μπέρμπιγχαμ (51%)
Γουέστ Μπρομ (100%)
ΓΑΛΛΙΑ
Οσέρ (60%)
Σοσό (100%)
Λιόν (20%)

ΙΣΠΑΝΙΑ
Γρανάδα (99%)
Εσπανιόλ (56%)
Ρεάλ Οβιέδο (100%)
Ζουμίλα (100%)
IΤΑΛΙΑ
Ίντερ (70%)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Οριεντάλ Ντράγκον (100%)
Ουνιάο Σιντρένσε (70%)
Πινιαλνοβένσε (100%)
Τορένσε (100%)
ΒΕΛΓΙΟ
Ροζελάρε
Λόκερεν
ΤΣΕΧΙΑ
Σλάβια Πράγας (99%)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Ντεν Χάαγκ (98%)
ΔΑΝΙΑ
Βέιλε
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ελσίνκι (51%)
ΕΛΒΕΤΙΑ
Γκρασχόπερς (100%)
Η.Π.Α.
Φοίνιξ Ράιζινγκ (30%)
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Νιούκαστλ Τζετς (100%)
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Ντεσπορτίβο Μπραζίλ (100%)
Αντίθετα, σύλλογοι όπως οι Μίλαν, Πάβια, Πάρμα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λόρκα,
Νις, Άστον Βίλα και Νορθάμπτον δεν
ελέγχονται πλέον από Κινέζους.
Η επενδυτική επιδρομή εξ Ανατολών
στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει λάβει
τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και όλο και διογκώνεται, όπως αποδεικνύει και η απόκτηση της Ίντερ από
μεγάλο κινεζικό όμιλο.
Η Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί το σημείο
συνάντησης αραβικών και κινεζικών
επενδυτικών προσπαθειών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Ενώ το 80% ανήκει
στο σεΐχη Μανσούρ του Αμπού Ντάμπι,
το υπόλοιπο 20% πέρασε στα χέρια της
κινεζικής κυβέρνησης μέσω του ομίλου
China Media Capital που επένδυσε 400
εκατομμύρια δολάρια.
Και δεν είναι μόνο οι σύλλογοι. Πλέον
γήπεδα και διοργανώσεις ανά την Ευρώπη φέρουν αραβικά ονόματα χορηγών,
ενώ σημαντικές είναι και οι χορηγίες
κινεζικών ομίλων στο ποδόσφαιρο της
ηπείρου μας. Η διαφορά είναι ότι ενώ οι
Άραβες έχουν περισσότερο… «ψώνιο»
με το ποδόσφαιρο, οι Κινέζοι βλέπουν
την αγορά συλλόγων πιο πολύ ως επένδυση. Οι κινεζικές εταιρείες προσδοκούν

στην παγκόσμια προβολή τους μέσω του
ποδοσφαίρου, επεκτείνοντας δυνητικά
την πελατεία τους. Πέρα από την Ίντερ,
φρέσκα κεφάλαια από την Κίνα ήρθαν
και στην Ισπανία: Η αυτοκινητοβιομηχανία Ράσταρ Γκρουπ έδωσε 50 εκατ. ευρώ
για το 54% της Εσπανιόλ.
Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας,
ο Ουάνγκ Τζιανλίν, απέκτησε το 20% της
φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ Ατλέτικο
Μαδρίτης προς 45 εκατ. ευρώ, αλλά στη
συνέχεια αποχώρησε.
Αντίστοιχα, ο επιχειρηματίας Τόνι
Σία και ο όμιλός του, το Ρέκον Γκρουπ,
αποχώρησαν από την Άστον Βίλα που είχαν αποκτήσει με 87 εκατ. δολάρια.
Ακόμη και στην Τσεχία έχουν επενδύσει
οι Κινέζοι, με τον ενεργειακό όμιλο CEFC
να παίρνει το 99% της Σλάβια Πράγας.
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΠΕΚΑΜ
Το 2013, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός σταρ παγκοσμίως,
υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο αξίας 50
εκατ. βρετανικών στερλινών, για να γίνει
πρεσβευτής του κινεζικού ποδοσφαίρου.
Οι κορυφαίες εταιρείες της Κίνας άρχισαν
να αποκτούν ομάδες της Σούπερ Λιγκ,
και έστειλαν scouts σ’ όλο τον κόσμο να
αναζητήσουν ξένους παίκτες, πρόθυμους
να αγωνιστούν στην Κίνα έναντι υψηλών
ποσών.
ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ… ΨΗΛΑ
Οι μεταγραφές των κινεζικών ποδοσφαιρικών ομάδων φαίνεται να έχουν διαταχθεί «από ψηλά». Ορισμένοι κάνουν
λόγο για βάση σε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με ημερομηνία
20 Οκτωβρίου 2014, το οποίο ορίζει ότι οι
φόροι μιας επιχείρησης θα μειωθούν εάν
είναι χορηγός σε μια αθλητική ομάδα. Οι
Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις και οι ομάδες που ελέγχουν, διατάχθηκαν από την κυβέρνηση του Πεκίνου να ξοδέψουν λεφτά για ξένους σταρ.
© Η ΑΠΟΨΗ
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ΜΕ ΤΗ «ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΩ...

Πως η Γερμανία εξόντωσε τη μισή Ευρώπη
σε μόλις 15 χρόνια
Η «κατάκτηση της Ευρώπης» από τη Γερμανία επετεύχθη σε τρία στάδια

Γράφει ο Κωνσταντίνος Βέργος
[Καθηγητής Χρηματοοικονομικών
στο Πανεπιστήμιο Πόρτσμουθ, Αγγλία]

Να σημειώσουμε εδώ, ότι η Γερμανία
δεν είχε πληρώσει ούτε τις πολεμικές
αποζημιώσεις που όφειλε από τον… πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τις οποίες η πτωχή
το πρώτο στάδιο, η Γερμανία επέτυ- -πλην τίμια- Ελλάς «κούρεψε» κατά 50%
χε την ενοποίηση της Δυτικής με Ανα- από τη Δυτική Γερμανία [Συμφωνία Λοντολική Γερμανία, κάνοντας καραμπόλα δίνου, 27-2-1953] ώστε να προικοδοτήσει
εκμετάλλευσης. Αφενός έκλεισε Ανατο- τους χρεοκοπημένους Γερμανούς!
λικογερμανικές παραγωγικές εταιρίες και
φτωχοποίησε 15 εκατομμύρια εργατικό ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ
δυναμικό, της Ανατολικής πλευράς (οι μι- ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ!
σθοί των δυο περιοχών ακόμη και τώρα
Στο τρίτο στάδιο, η Γερμανία έπρεπε να
δεν έχουν εξισωθεί) ρίχνοντας το δικό της βρει έναν τρόπο, αφενός να ενσωματώσει
κόστος, και διευρύνοντας την αγορά της τους Ανατολικο-Γερμανούς με «μισθούς
σε βάρος άλλων Γερμανών!
γαλέρας» στη νέα «διευρυμένη» Γερμανία, αφετέρου να τσακίσει τις οικονομίΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ες χωρών που κατάφερναν να κρατάνε
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΤΡΙΣ!
ανταγωνιστικότητα με νομίσματα που διΣτο δεύτερο στάδιο, η Γερμανία αθέτησε ολίσθαιναν, όπως Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,
την πληρωμή των πολεμικών της υποχρε- και να δημιουργήσουν μια νέα «τεράστια
ώσεων προς τρίτες χώρες που αποφασί- δεξαμενή» με χρεοκοπημένες επιχειρήστηκαν στην «Potsdam Conference» που σεις και απεγνωσμένους προλετάριους,
έγινε τον Αύγουστο του 1945, ενώ αντίθε- όπως ακριβώς έκανε λεηλατώντας την
τα οι άλλες χώρες που έχασαν τον πόλεμο, Ανατολική Γερμανία.
όπως για παράδειγμα η Βουλγαρία και η
Το κόλπο ήταν ο συνδυασμός ενός σκληΙταλία, πλήρωσαν τις πολεμικές αποζημι- ρού νομίσματος (του ΕΥΡΩ) και 3 σαδιώσεις που όφειλαν. Εκτιμάται ότι, μόνο στικών όρων που θα βαφτίζονταν ευφηπρος την Ελλάδα, οι αποζημιώσεις που η μιστικά «Συνθήκη Σταθερότητας και…
Γερμανία αθέτησε να πληρώσει ανέρχο- Ανάπτυξης» (Stability and Growth Pact)!
νται περίπου σε 300 δις ΕΥΡΩ, δηλαδή Το σκέφτηκε ο Τέο Βάιγκελ (Theo Waigel)
150% του Ελληνικού ΑΕΠ.
το τότε σιδερένιο χέρι των Γερμανικών ποΟι υποχρεώσεις αυτές έπρεπε να γίνουν λυεθνικών και Υπουργός Οικονομικών του
άμεσα πληρωτέες από τη Γερμανία προς καγκελάριου Κολ. Ο Βάιγκελ, επάξιος προτην Ελλάδα και άλλες χώρες με την ενο- κάτοχος του γνωστού Σόιμπλε, ήταν εκείποίηση (1990).
νος που κατάφερε προς έκπληξη τότε της

Σ

Παγκόσμιας κοινότητας, να εκβιάσει τους
Γάλλους και να επιβάλλει διά της σιδηράς
πυγμής τους όρους αυτούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΤΙ ΠΟΝΗΡΟ ΕΧΕΙ
Η ΣΥΝΘΗΚΗ «ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»;
Η συνθήκη, βάζοντας εξωπραγματικά
χαμηλούς όρους «μέγιστου ελλείμματος
προϋπολογισμού» (1% και σε κρίση μέχρι 3%), σχεδόν μηδενικού πληθωρισμού
και Χρέους προς ΑΕΠ όχι πάνω από 60%,
έβαζε όλη την Ευρώπη σε μια διπλή μέγγενη. Αφενός πίεζε τις χώρες της ΕΕ με
παραδοσιακά χαλαρά νομίσματα, όπως
Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, σε χρεοκοπία,
αφετέρου εισήγαγε έτσι «διά πυρός και
σιδήρου» εξωπραγματικά κριτήρια, ώστε
να θέσει τις οικονομίες τους υπό το μακροοικονομικό έλεγχο της ισχυρής Γερμανίας, κάτι που επέτυχε.
ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΥΡΩ ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΝ ΓΟΡΓΑ
Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, είχαν
καταφέρει να υποτιμούν κατά μέσο όρο το
νόμισμά τους ετησίως, κατά 3,8% - 9,1%
και 7,3% αντίστοιχα, κατά την περίοδο
1973-1995, επιτυγχάνοντας έτσι να έχουν
ζωηρή εγχώρια   παραγωγή και ανταγωνιστικό κόστος. Μετά το ΕΥΡΩ και   «σύμφωνο σταθερότητας», όλα τα οφέλη στη
Γερμανία μόνο!
Με την ένταξη στο ΕΥΡΩ και με την επιβολή των Γερμανικών κριτηρίων «Στα-

θερότητας», όχι μόνο χρεοκόπησαν οι
εσωτερικές αγορές της Ιταλίας, Ισπανίας
και Γαλλίας, αλλά και οι βιομηχανίες των
χωρών αυτών. Ενδεικτικά να αναφέρουμε
μόνο, ότι όχι μόνο η Γερμανική παραγωγή
αυξήθηκε ουσιαστικά, ενώ εκείνη Γαλλίας-Ιταλίας-Ισπανίας μεταβλήθηκε οριακά
ή μειώθηκε!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η Γερμανία κατάφερε αφενός με την
αθέτηση των συμβατικών της υποχρεώσεων, να μην πληρώσει αποζημιώσεις τρισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ προς τρίτες χώρες,
χρηματοδοτώντας με υποχρεώσεις έναντι
όλων μας την ανάπτυξή της, αφετέρου με
το σκληρό νόμισμα ΕΥΡΩ και τις συνθήκες
σταθερότητας που επέβαλε, όχι μόνο κατάφερε την εκμετάλλευση εκατομμυρίων
άλλων Γερμανών, αλλά και τη φτωχοποίηση της μισής Ευρώπης. Τελικά, το «Γερμανικό σύστημα» πέτυχε, διά της μεθόδου
του κανιβαλισμού, εξοντώνοντας δηλαδή
όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους!

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

1.9

%

Voula

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία

HUMANIA CENTRE

Agence immobilière

- Προμήθεια 1,9% (Περιορισμένο χρονικό διάστημα)
- Με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.
(Εάν καταχωρηθεί και πωληθεί από εμένα)

Kottaridis

Real Estate Broker

Τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση.

514.993.5010

agentvk@gmail.com
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Μαθητικa neα
Προσφορά: Τα Ελληνοκαναδικά Νέα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΌΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

Παρουσίαση δυο υπέροχων βιβλίων

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΓΊΑΣ

Θα σας παρουσιάσω ένα βιβλίο που διάβασα, ο τίτλος του είναι «ο θησαυρός της Βαγίας»
και το έχει γράψει η Ζωρζ Σαρή. Η Ζωρζ Σαρή γεννήθηκε το 1925 και αυτό το βιβλίο το
έγραψε το 1969 που είναι και μέρος της προσωπικής της βιογραφίας.
Η ιστορία ξεκινάει με μια παρέα παιδιών που πάνε στην Αίγινα για τις καλοκαιρινές
διακοπές τους. Εκεί τους επισκέπτεται μια γαλλίδα φίλη τους η Νικόλ που έχει μια
αποστολή, να μάθει το παρελθόν ένος γερμανού στρατιώτη που βρέθηκε στη Βαγία της
Αίγινας στην διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Ενώ ο στρατιώτης είχε πάρει την εντολή να
φύγει από την Αίγινα, το βράδυ πριν την αναχώρηση του πάτησε μια νάρκη, τραυματίστηκε
και έπαθε μερική αμνησία. Με την βοήθεια των παιδιών η Νικόλ ανακαλύπτει το σπίτι που
ζούσε ο Γερμανός. Κάνοντας την έρευνα τους, μαθαίνουν πως στα χρόνια του πολέμου,
έκλεψε τις οικονομίες μιας οικογένειας που ήταν πολλές χρυσές λίρες και πριν φύγει από
την Αίγινα τις έκρυψε κάπου.
Με οδηγό ένα χάρτι με ακαταλαβίστικες σημειώσεις του Γερμανού στρατιώτη, αρχίζει το
κυνήγι του θησαυρού για την παρέα των παιδιών. Τα παιδιά έκαναν πολλές προσπάθειες
και επισκέφτηκαν όλο το νησί ψάχνοτας για τις λίρες της κυρά Μαρίας. Πήγαν στην
Επισκοπή, στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, ανέβηκαν στο Ελλάνιο όρος (χωρίς να το
πουν στους γονείς τους). Μετά από πολλές περιπέτειες, κατάφεραν και βρήκαν τις λίρες
σε μια δεξαμένη πάνω στο ναό της Αφαίας. Αυτό που αιστάνθηκαν ήταν απερίγραπτο.
Βρήκαν τις λίρες της κυρά Μαρίας και μαζί με τους γονείς τους και την Νικόλ είχαν την
χαρά να τις επιστρέψουν στην οικογένεια που ανήκαν. Η Νικόλ ήταν πολύ χαρούμενη
επίσης γιατί θα μπορούσε να βοηθήσει τον Χανς να θυμηθεί το κομμάτι της μνήμης του
που είχε χάσει.
Σ’ αυτό το βιβλίο έμαθα τόσα πράγματα. Ταξίδεψα με τα παιδιά σε όλη την Αίγινα, στις
θαυμάσιες παραλίες της. Έμαθα τόσα για την ιστορία της και τις εκκλησίες της, τον μύθο
του Ελλάνιου όρους, έμαθα τον μύθο της Αφαίας, τον μύθο του Αιακού. Θέλω τόσο πολύ
να γνωρίσω όλα αυτά τα μέρη από κοντά.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο χαρακτήρας της κυρα Μαρίας που δεν κράτουσε κακία
στον Γερμανό στρατιώτη κι ας είχε κλέψει όλες τις οικονομίες της οικογένειάς της.
«Ο θησαυρός της Βαγίας» είναι ένα πολύ καλό βιβλίο και αισθάνομαι χαρούμενος που
είχα την ευκαιρία να το διαβάσω.
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΊΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ V, 661

ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΊΒΩΤΊΟ

Θα σας παρουσιάσω το βιβλίο «Το δέκατο έβδομο κιβώτιο» που έγραψε ο Διονύσης
Λεϊμονής.
Το βιβλίο αρχίζει με μια παρέα παιδιών που είναι φίλοι και οργανώνουν τις καλοκαιρινές
τους διακοπές, θέλουν όλοι αυτό το καλοκαίρι να βρεθούν στα Κύθηρα και να περάσουν
τις διακοπες τους μαζί εκεί στο νησί που είναι ο τόπος της καταγωγής τους. Στην αρχή των
διακοπών τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κύριο Δημήτρη τον επιστήμονα.
Ο κύριος Δημήτρης ήταν αρχαιολόγος και έψαχνε συνήθως να βρει αρχαιολογικούς
θησαυρούς στον βυθό της θάλασσας και αυτός ήταν ο λόγος που βρισκόταν στα Κύθηρα.
Τι θα έψαχνε όμως ο κύριος Δημήτρης στα Κύθηρα ή καλύτερα στη θάλασσα των Κυθήρων;
Ο συγγραφέας στο βιβλίο του μας πηγαίνει πίσω στα χρόνια της τουρκοκρατίας όπου ο
λόρδος Έλγιν ήταν πρέσβης των Άγγλων στην Αθήνα. Είδε τα γλυπτά του Παρθενώνα και
άλλα, του άρεσαν και αποφάσισε να πάρει όσα μπορούσε για το σπίτι του στην Αγγλία.
Πήρε λοιπόν μια άδεια από τους Τούρκους που δεν ήταν δικά τους τα γλυπτά, έβαλε
ανθρώπους και τα πακετάρισαν, έφτιαξαν δέκα επτά κιβώτια, στην συνέχεια τα φόρτωσαν
σε ένα πλοίο για να τα πάνε στην Αγγλία. Το πλοίο βρήκε κακοκαιρία και βυθίστηκε έξω
από το λιμάνι του Αβλέμωνα στα Κύθηρα. Ο Έλγιν έβαλε πάλι ανθρώπους να ψάξουν τον
βυθό και κατάφεραν να βγάλουν δέκα έξι κιβώτια. Τους έλειπε ένα. Αυτό το ένα, το δέκατο
έβδομο κιβώτιο θα έψαχνε να βρει η ομάδα του κυρίου Δημήτρη του αρχαιολόγου.
Τα παιδιά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία του ναυάγιου. Ο κύριος Δημήτρης τους
πήρε όλους κοντά του στις έρευνές του και έζησαν μαγικές στιγμές. Είχαν την ευκαιρία να
φορέσουν σκάφανδρα και να κατεβούν στον βυθό να εξερευνήσουν το πλοίο που μετέφερε
τα γλυπτά, να δουν κοράλια, πολύχρωμα ψάρια, ιππόκαμπους, τα βράχια του βυθού και
τα φύκια.
�
Το δέκατο έβδομο κιβώτιο τελικά δεν βρέθηκε... Εγώ όμως έμαθα τόσα πολλά ακολουθώντας
τα παιδιά στις καλοκαιρινές διακοπές τους, στις βόλτες τους και στις εκδρομές τους. Έμαθα
την ιστορία των Κυθήρων, πως τα Κύθηρα τα αναφέρει ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Έμαθα
πως χάσαμε την Καρυάτιδα που λείπει από τον Παρθενώνα και τα άλλα γλυπτά που ακόμα
και τώρα βρίσκονται στην Αγγλία στο Βρετανικό μουσείο. Έμαθα για το νέο μουσείο της
Ακρόπολης και πως είναι.
Τελικά, εύχομαι μια μέρα να δούμε πάλι τα γλυπτά στην Αθήνα. Επίσης ελπίζω να μπορέσω
�
. Το
να επισκεφτώ τα Κύθηρα να δω από κοντά όλα αυτά που αναφέρει ο συγγραφέας
δέκατο έβδομο κιβώτιο είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο και το συστήνω σε όλα τα παιδιά να
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25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572
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450-433-6226
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Οι εκκλησίες μας χρειάζονται
τη βοήθειά σας
Α

πό την έναρξη αυτής της κρίσης, η ΕΚΜΜ έμεινε
σταθερή στην αποστολή της να διατηρήσει και να
διαιωνίσει την ελληνική Ορθόδοξη πίστη στο Μόντρεαλ. Τα περιοριστικά μέτρα, όμως, που επέβαλλε η Κυβένρηση του Κεμπέκ για τη μείωση της διασποράς του
κορονοϊού COVID-19, αποτελούν τεράστια πρόκληση,
τόσο για τις επιχειρήσεις και τους διάφορους οργανισμούς, όσο και για την Κοινότητά μας.
Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας
Κριλής, στην πρόσφατη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
λειτουργεί η Κοινότητα, ως αποτέλεσμα της γενικής κατάστασης που έχει επιφέρει η πανδημία, είναι εξαιρετικά δύσκολες. Μετά το πρώτο κύμα της προσωρινής
λύσης της συνεργασίας μεγάλου μέρους των υπαλλήλων της ΕΚΜΜ, στην αρχή της κρίσης, η Διοίκηση του
Οργανισμού αναγκάστηκε να παύσει προσωρινά από
τα καθήκοντα τους και τους Ιερείς των Ιερών Ναών
της. Όπως εξήγησε αναλυτικά ο Πρόεδρος, το συνολικό κόστος της μισθοδοσίας των ιερέων ανέρχεται στις

$35,000 μηνιαίως. Ενω η μισθοδοσία τους καταβλήθηκε κανονικά για όλο τον μήνα Απρίλιο, στο ίδιο διάστημα οι Ιεροί Ναοί παρέμειναν κλειστοί, χωρίς εισόδημα.
Οι οικονομικές απώλειες ήταν τεράστιες, καθώς η περίοδος από την 25η Μαρτίου μέχρι και το Πάσχα είναι η
πιο παραγωγική, αποφέροντας στους Ι. Ναούς το 37%
του ετήσιου εισοδήματός τους. Επιπλέον, στο ίδιο
διάστημα, η ΕΚΜΜ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο νόμος για να λάβει την έκτακτη κρατική
οικονομική ενίσχυση για μερική κάλυψη της μισθοδοσίας. Καθώς η μεταβολή των οικονομικών βρίσκεται
σε εξέλιξη, η Κοινότητα θα υποβάλλει νέα αίτηση για
έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορέσει να
επαναπροσλάβει, το συντομότερο, όλους όσοι έχουν
απομακρυνθεί αυτό το διάστημα από τις θέσεις τους.
Οι εκκλησίες μας χρειάζονται τη βοήθειά σας.
Σας παρακαλούμε, αν επιθυμείτε, να κάνετε μια διαδικτυακή δωρεά στο «HCGM Keep the Faith During
COVID-19 Fund». Για να προσφέρετε τη δωρεά σας,

επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΕΚΜΜ, hcgm.org και
κάντε κλικ στο κουμπί «Donate Now» που βρίσκεται
πάνω αριστερά στην αρχική σελίδα. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον Ιερό Ναό στον οποίον θέλετε
να δωρίσετε.
Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τη δωρεά σας ταχυδρομικώς, με επιταγή στο όνομα του Ι. Ναού που επιθυμείτε, στα αγγλικά. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση της Κοινότητας: HCGM, 5777
Wilderton, Montreal, QC, H3S 2V7. Επίσης, αν κατοικείτε σε μικρή απόσταση από τον Ι. Ναό της περιοχής
σας, μπορείτε να βάλετε την επιταγή σε έναν φάκελο
και να τον ρίξετε κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιό του.
Οποιοδήποτε ποσό μπορείτε να δωρίσετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δωρεές μεγαλύτερες των $25 θα λάβουν φορολογική απόδειξη από την ΕΚΜΜ.
Μείνετε ασφαλείς. Μείνετε δυνατοί,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή Χρήστου Αδαμόπουλου

Α

γαπητοί γονείς και φίλοι,

Πρώτα απ’ όλα, θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να συγχαρούμε όλους τους μαθητές μας, για την απίστευτη αντοχή τους και τις προσπάθειες
που καταβάλλουν με τους εκπαιδευτικούς τους, για να μάθουν από απόσταση και
να παραμείνουν σε επαφή με το σχολείο μας. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε,
όλους τους γονείς μας, τους πραγματικούς και θαρραλέους ήρωές αυτής της κρίσης,
που βρίσκονται σε κάθε βήμα της προσπάθειας μας, να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό για την εκπαίδευση των παιδιών, σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Εκ
μέρους όλων από το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» και την ΕΚΜΜ, ένα μεγάλο
«μπράβο» σε εσάς, τους γονείς και τους μαθητές μας.
Τώρα που ξέρουμε ότι τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ θα είναι
κλειστά μέχρι τα τέλη Αυγούστου, το σχολείο μας θα εστιάσει ξανά στη διδασκαλία
από απόσταση. Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» έχει δεσμευτεί να παρέχει
ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά που μένουν στο σπίτι. Οι εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί μας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσουν να διδάσκουν και να διασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές μας θα λάβουν την ίδια εκπαίδευση.
Ταυτόχρονα, αναδιοργανώνουμε και αναβαθμίζουμε τον τεχνικό μας εξοπλισμό σε
όλα τα παραρτήματά μας, ώστε οι εκπαιδευτικοί μας να μπορούν να συνεργάζονται
καλύτερα με τους μαθητές μας στο σπίτι.
Όσον αφορά τα αντικείμενα των μαθητών μας, θα υπάρξουν περαιτέρω ευκαιρίες,
κατόπιν πρόσκλησης, για τους γονείς να τα παραλάβουν από το σχολείο. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τους διευθυντές των παραρτημάτων.
Εκτός από τις τιτάνιες προσπάθειες που κάνουν οι δάσκαλοί μας για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά από απόσταση, το MÉES (Υπουργείο Παιδείας) θα συνεχίσει να
προσφέρει εργαλεία που μπορούν επίσης να συμπληρώσουν αυτές τις προσπάθειες. Περιλαμβάνουν:
- Τον ιστότοπο École ouverte, που δημιουργήθηκε από το MÉES, όπου μπορείτε
να επιλέξετε ανάμεσα από χιλιάδες δραστηριότητες εκμάθησης, δημιουργίας και
διασκέδασης για τα παιδιά σας.
- Τα εκπαιδευτικά πακέτα pédagogiques, τα οποία αποτελούνται από ένα μενού
διασκεδαστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, που επιτρέπουν στους μαθητές να
διατηρήσουν τις δεξιότητές τους ανά σχολικό επίπεδο (προσχολικό, δημοτικό και

δευτεροβάθμιο). Τα πακέτα εξατομικεύονται από τους εκπαιδευτικούς μας πριν σταλούν στους μαθητές.
- Το Télé-Québec en classe, το οποίο προσφέρει πρωτότυπο περιεχόμενο σε μαθητές, από το νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο, μέσα από την τηλεόραση και το διαδίκτυο.
Επιπλέον, το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» προσφέρει την εκπομπή «Μολύβια
στον αέρα» από τον ραδιοφωνικό σταθμό Mike FM 105.1. Χάρη στη συνεργασία
των υπευθύνων από την ΕΚΜΜ, των Ελλήνων δασκάλων μας, των μαθητών μας,
των οικογενειών τους και του Mike FM, κάθε Τετάρτη από τις 12:00 έως τη 1:30 μ.μ.,
όλοι μπορούμε να ακούσουμε και να διαπιστώσουμε, από πρώτο χέρι, τι κάνει το
Σχολείο μας, και ιδιαίτερα τους μαθητές μας, τόσο ξεχωριστούς.
Για το κλείσιμο της φετινής σχολικής χρονιάς, η τελική αξιολόγηση των μαθητών μας
θα βασίζεται στα δύο πρώτα τρίμηνα διδασκαλίας. Όλες οι υπουργικές εξετάσεις
έχουν ακυρωθεί. Το MÉES κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης της σχολικής χρονιάς.
Για τη νέα σχολική χρονιά οι εγγραφές συνεχίζονται. Το τρίγλωσσο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» το κατατάσσουν ανάμεσα στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Κεμπέκ.
Αν συνυπολογίσει κανείς το ανταγωνιστικό κόστος διδάκτρων σε σχέση με άλλα
σχολεία της κατηγορίας του, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την εκπαίδευση
και την πρόοδο των παιδιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον
ιστότοπο μας socdem.org ή καλέστε στο 514-738-2421, εσωτερικό 125.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διευθυντές μας, τους δασκάλους και
το προσωπικό υποστήριξης για την απίστευτη δουλειά και την αφοσίωσή τους, κατά
τη διάρκεια αυτής της κρίσης και να αναγνωρίσουμε τους υπέροχους εργαζόμενους
βασικής λειτουργίας της ΕΚΜΜ, που εργάζονται πίσω από τα παρασκήνια. Τέλος,
εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πολύτιμη υποστήριξή τους.
Μαζί, θα το ξεπεράσουμε!
Χρήστος Αδαμόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
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Ανακοινώσεις

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο, σύνταξη, ορθογραφία και την ποιότητα των
CANADIAN HELLENIC
CONGRESS
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται
δωρεάν. Για
την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD. Η διαδικασία
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ
ΚΟΓΚΡΕΣΟ
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
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Για άμεση
δημοσίευση
Για άμεση
δημοσίευση

ΤΗΣ
ΦΟ

*

Γ
ΚΑ

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ
ΝΑΔΑ
*

ΛΑΚΩ
Ν

1220, rue de Beauharnois, Suite 109, Montréal (QC) H4N 1J5

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Μοντρεάλ, 19 Μαΐου 2020---- Το Εθνικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου
(ΕΚΚ) – σεβόμενο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Οντάριο και σύμφωνα με τις
πρόσφατες δημόσιες του δηλώσεις και δελτία τύπου – στην συνεδρίασή του την περασμένη
Κυριακή 17 Μαΐου 2020, προέβη στα ακόλουθα ψηφίσματα.

Αγαπητά μέλη και φίλοι
ΤΟΥ της
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λακωνικής Αδελφότητος
Καναδά

Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.
ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου, το Καταστατικό εν ισχύ είναι αυτό του 2016, εκτός από
τις 9 παραγράφους που απαριθμούνται στο παρακάτω ψήφισμα 2 του ΕΣ του ΕΚΚ, οι οποίες θα
λειτουργούν σύμφωνα με το Καταστατικό του 1999 μέχρι την τροποποίησή τους.

1ον) Σε ότι αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ (QRC), δήλωσε ότι δημιουργήθηκε
ακατάλληλα και χωρίς εξουσιοδότηση. Επιπροσθέτως, παρόλο που δεν το απαιτούσε η δικαστική
απόφαση, το ΕΣ αποφάσισε ομόφωνα να διαλύσει το QRC με άμεση ισχύ.

το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
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ΘαΤο
σερβιριστεί
πάντα
πλούσιο
και νοστιμότατο
άρθρο
7/παρ.
6, άρθρο όπως
13/παρ.
3, άρθρο «Πυθαγόρας»
19/παρ.
1, άρθρο
21/παρ.
5, άρθρο φαγητό.
22/παρ. 3,
Σαββατιανό
σχολείο
της Ελληνικής
άρθρο 23/παρ. 4; άρθρο 23/παρ. 1, άρθρο 24/παρ. 10, και άρθρο 36/παρ. 2.
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή μουσική,
χορό
και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
το 1982.
3 ) Το ΕΣ επανέφερε τις θέσεις των Περιφερειακών Αντιπροέδρων και επανεξέλεξε τους νυν
Μοντρεάλ,
19
Μαΐου
2020---Το
Εθνικό
Συμβούλιο
του
Τιμή
εισιτηρίου
$25.00
Η λειτουργία
του
είναι ένας
από: Ατλαντικού,
τους (ΕΣ)
πιοΚεμπέκ,
αξιωματούχους
αρμόδιους για
κάθεσχολείου
μια από τις ακόλουθες
περιοχές
Οντάριο,
Δυτική
και
Ειρηνικού.
Επειδή
ο χώροςΚογκρέσου
είναι περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείΕλληνοκαναδικού
– σεβόμενο
την απόφαση
σημαντικούς
στόχους
της(ΕΚΚ)
Κοινότητάς
μας. Όλα
αυτά
Οι
προαναφερθείσες
τροποποιήσεις
στο
καταστατικό
του
2016
θα
τεθούν
προς
έγκριση
σετε Ανώτατου
τις θέσεις σας
εγκαίρως,του
τηλεφωνώντας
του
Δικαστηρίου
Οντάριο
καιστους:
σύμφωνα με στην
τις
τα Γενική
χρόνια
στηρίζει
γονείς
ελληνικής
επόμενη
Συνέλευση
του τους
ΕΚΚ στα
πλαίσια
του ετήσιου καταγωγής
Συνεδρίου του που
Κώστα
Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
προγραμματίζεται
για τις 20 με ΚΟΙΝΟΤΗΣ
22 Νοεμβρίου
2020
στο
πρόσφατες
δημόσιες
του
δηλώσεις
καιΜοντρεάλ.
δελτία
τύπου – στην συνεστηνΡουμελιώτη
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα
παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα
(Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
δρίασή του την περασμένη Κυριακή
17 Μαΐου 2020,
προέβη
-30την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
στα ακόλουθα ψηφίσματα.
ον

ον

Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
Σύμφωνα
με πληροφορίες
τις οδηγίες
του Δικαστηρίου, το Καταστατικό εν
προσωπικότητά
Για περισσότερες
: τους στην σύγχρονη κοινωνία.
Από το Εθνικό Συμβούλιο του ΕΚΚ

chcsecret@gmail.com
ισχύ
είναι αυτό του 2016, εκτός από τις 9 παραγράφους που
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.
απαριθμούνται στο παρακάτω ψήφισμα 2 του ΕΣ του ΕΚΚ, οι
Για
καισύμφωνα
πληροφορίες
_____________________________________________________________________________________
οποίες
θα εγγραφές
λειτουργούν
με τοτηλεφωνείστε
Καταστατικό στο
του 1999
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents,
γραφείο
της
Κοινότητος
514-684-6462
advances,
and promotes τους.
the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and
μέχρι
τηνadvocates
τροποποίησή
Hellenism in general. The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or
organizations across Canada.
ον

1 ) Σε ότι αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ (QRC),
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
δήλωσε ότι δημιουργήθηκε
ακατάλληλα και χωρίς εξουσιοδότηση.
Μετά
και
τις
καλοκαιρινές
διακοπές
το Διοικητικό
με ιδιαίτερη
χαρά και
Επιπροσθέτως, παρόλο που
δεν τοσυμβούλιο
απαιτούσε
η δικαστική
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση της νέας περιόδου, μια συνεστίαση στην
απόφαση, το ΕΣ αποφάσισε ομόφωναα να διαλύσει το QRC με
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Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.

Από το Εθνικό Συμβούλιο
του ΕΚΚ
514-271-3969

Δάφνη

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.
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πληροφορίες
και εγγραφές
Για
περισσότερες
πληροφορίες
: τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
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Η «ΦΙΛΙΑ»

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
της παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
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“ΦΙΛΙΑ”
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ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!
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πιοσχολείων
απαραίτητη
Στην επιτυχία
της εκδήλωσης
και στην
ενίσχυση
μας
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
–
2017,
Ετήσιο
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου στις 7:00
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ.όσο
στην
αίθουσα
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.
Levesque
O. Laval
περνάει
οΣυλλόγου
καιρός
και δεν
βρίσκεται
ηΗλικία”
λύση στην
το
συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,
Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
διασπορά
του
κορονοϊού.
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948 3021.

Αναχώρηση
Απο το 821
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

Ave. Montréal
Είναι υποχρέωση όλωνOgilvy
μας να
συνεχίσουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ηλικιωμένους
καιΠάρκο
τουςJarry,
οικονομικά
αδύναμους.
Θα περπατήσουμε
μέχρι το
όπου θα κάνουμε
διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Για όσους Χρειάζονται
δεν περπατάνε μετην
ευκολία
θα υπάρχει αυτοκίνητο.
υποστήριξη
όλων μας.
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

Πορεία
την υποστήριξη του
προγράμματος
μας «Meals
on τους
Wheels»
ναγια σκεφτόμαστε
και
να νοιαζόμαστε
για
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).

–

Οποιος
χρειάζεται
βοήθεια
για ψώνια,
φαγητό, και
Καλούμε
τις οικογένειες
& άτομα
που έχουν
ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
πρώτης
ανάγκης
όποιος
ναείδη
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύήμας
για να θέλει
δείξουννα
τηνβοηθήσει με
Σας
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

τον
δικό του
τους
συμπατριώτες
μπορεί
Κυριακή
σε
πανεπιστήμια
τηςτρόπο
επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.Οι
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514)μας,
948-3021
ή
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των
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να
επικοινωνήσει
μαζί
μας
στο
τηλέφωνο
που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
των30εορτών,
σε 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
την διάρκεια
αργότερο
έως τις
Oκτωβρίου
συνεργασία με τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες της
514-948-3021.
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας
η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED
Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τους
βαθμούς τους
Δεχόμαστε
τασκοπό
τηλεφωνήματά
σας
για
άτομα
60
ετών
και άνω
που
έχει την πρόληψη
ατυχημάτων
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
από
πεσίματα
της ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
μέσωαπο
ασκήσεων
και
θεωρίας
.
τις
11:00
π.μ.
–
4:00οποία
μ.μ.θα στο
τηλέφωνο
του
• μία έκθεση 250 λέξεων στην
περιγράφουν
τον

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
Τα μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
του
τους
και
γραφείου
της
«ΦΙΛΙΑΣ»
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια, Ελληνίδα,
στο William Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

514-948-3021 για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο Αμπατζόγλου,
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη Δρ.
19 Σεπτεμβρίου
2017. στην
κάτωθη διεύθυνση:

της Κυβέρνησης, που μας παροτρύνουν να

Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education Committee
«ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ».
στο (514) 948
3021
AHEPA Montreal
Ευκαιρία
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα.
(
δύο
φορές).
5777 Wilderton Avenue
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό

στο θέατρο St-Denis - αξία $250

ΓιαΓιαπληροφορίες
τηλεφωνήστεστοστο(514)
(514)94894830213021
πληροφορίεςκαι
καιπροσφορές
προσφορές τηλεφωνήστε

Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
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ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ»

Με την Ευλογία Της
Μεγαλόχαρης Παναγίας

Οι εικόνες «μιλάνε» χάρις την τέχνη που απόκτησε
στο Άγιον Όρος ο Αντώνης Σάκκαρης

ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Φθάνοντας στο Μόντρεαλ, ο Αντώνιος
απογοητεύτηκε από την έλλειψη ενδιαφέροντος για βυζαντινή εικονογραφία
και άρχισε να δουλεύει με ακρυλικά μέσα
σε αφηρημένο σχέδιο σε καμβά. Ταυτόχρονα εργάστηκε για να χρησιμοποιήσει
αυτό που διδάχτηκε, σε μια νέα μορφή
πορτρέτου με το ξεχωριστό ύφος της Μακεδονικής Σχολής. Αν και μόνο 32 ετών, τα
έργα του Αντωνίου βρίσκονται σε όλη την
Ευρώπη και σε πολλά μέρη του κόσμου.
Πολλά από αυτά βρίσκονται επίσης στην
Κύπρο, τη Ρωσία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ,
την Ιερουσαλήμ και πολλά μέρη της Ελλάδας. Σήμερα, ο Αντώνιος ζει πλέον στο
Μόντρεαλ του Καναδά και εργάζεται από
το προσωπικό του στούντιο.
Η εικονογράφηση της «Παναγίτσας» έχει
γίνει πλέον η πλήρη απασχόληση του.
«Θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έβρισκα
κάποιον που θα αγαπούσε την τέχνη της
εικονογράφησης και που δίπλα μου μαζί
θα αποπερατώναμε αυτό το έργο», μας
είπε. «Για την ώρα με βοηθάει, ο νεωκόρος Ιωσήφ Ψυραδάκης, αλλά γιατί όχι κι
ένας άλλος να έρθει κοντά μας», τόνισε.
Πράγματι, οι εικόνες του Αντωνίου έχουν
κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Όταν τις κοιτάς
νομίζεις που σε κοιτάζουν και σου μιλούν.
Τα δε χρώματα έχουν μια πρωτοφανή
λάμψη. Το μυστικό της λάμψης φαίνεΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ται βρίσκεται στο μίγμα της μπογιάς που
Ο Αντώνης Σάκκαρης γεννήθηκε το 1987
περιέχει κρόκους από αυγό. Ο Αντώνης,
στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα.
ακολουθώντας την τέχνη των μεγάλων ειΑπό τα νιάτα του ο Αντώνιος ήταν δημικονογράφων, ζωγραφίζει πάνω στον τοίχο,
ουργικός.
αφού πρώτα έχει σχεδιάσει την εικόνα με
Εκεί, η εκμάθηση των βασικών στοιχείων
Ένας πατέρας σημαντικού πλούτου στη κάρβουνο. Αργότερα θα ρίξει ένα πέπλο
Ξεκίνησε τις καλλιτεχνικές του σπουδές
σε ένα ιδιωτικό στούντιο πολυμέσων για της παραδοσιακής κρητικής εικονογραφί- γνώση των εικόνων και της αρχιτεκτονι- των χρωμάτων για να ολοκληρωθεί η ειτα νέα ταλέντα. Μετά από τέσσερα χρόνια ας θα περιλάμβανε όχι μόνο σκίτσα, αλλά κής. Ένας χαρισματικός άνθρωπος. Ο Αρ- κονογράφηση των Αγίων και Μεγαλομαρπαρουσίας, εντόπισε το ταλέντο του ένας τις χρωστικές αναλογίες, την αυγοτέμπε- σένιος ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τύρων που θα διακοσμούν και θα «προρα και τη σύνθεση σκηνών για πολλούς μέλλον για τον Αντώνιο και τα μελλοντικά στατεύουν» τον Ιερό Ναό της Κοίμησης
πολύ γνωστός τοπικός καλλιτέχνης.
Η ελαιογραφία ήταν το βασικό μέσο που ανθρώπους, π.χ. Τη ζωή του Ιησού Χρι- του επιτεύγματα.
Της Θεοτόκου.

(ΤΑ ΝΕΑ)_ Παρόλο που οι εκκλησίες της
παροικίας μας, με εντολή της κυβέρνησης
παραμένουν κλειστές για τους πιστούς
αλλά λειτουργούν κανονικά, στην Κοίμηση
Της Θεοτόκου, εκτός από τις καθιερωμένες λειτουργίες, συνεχίζονται οι εργασίες
της εικονογράφησης του Ιερού Ναού.
Όπως είναι γνωστό, η αρχική εικονογράφηση έγινε από τις μοναχές του Μοναστηριού Παναγίας της Παρηγορήτριας.
Αλλά λόγω του μεγαλεπήβολου έργου, δε
μπορούσαν οι μοναχές να συνεχίσουν την
εικονογράφηση.
«Εκεί λοιπόν που όλα είχαν σταματήσει,
η Μεγαλόχαρη μας έστειλε έναν εικονογράφο για να αποπερατώσει την εικονογράφηση του Ναού της», μας εξήγησε ο
πάτερ Νικόλας.
Πράγματι, από εκεί που δεν το περίμενε
κανείς, στην εκκλησία της «Παναγίτσας»
έφτασε ο νεαρός Αντώνης Σάκκαρης
(φωτ.). Με την πρώτη εικόνα που έκανε,
ο πάτερ Νικόλας αξιολογώντας το ταλέντο
του και την αγάπη που έχει για τη βυζαντινή τέχνη, του ανέθεσε όλη την υπόλοιπη
εικονογράφηση του Ναού.
Έχοντας απεριόριστη δίψα και αγάπη για
την τέχνη του, δουλεύει σχεδόν μέρα-νύκτα για να φέρει εις πέρας τις αμέτρητες
εικονογραφήσεις που θα διακοσμήσουν
την «Παναγίτσα».

χρησιμοποιούσε. Ο Αντώνης διδάχτηκε
να αποθανατίζει τοπία (κυρίως) εκτός από
ζώα και νεκρές φύσεις.
Λίγο αργότερα όμως η οικογένειά του
μετακόμισε σε μια άλλη τοποθεσία και
ένα διαφορετικό λύκειο, και αυτό έφερε
το τέλος της εκπαίδευσής του στην ελαιογραφία.
Μετά την ολοκλήρωση του γυμνασίου, ταξίδεψε στην Ελλάδα σε πολύ μικρή
ηλικία. Ξεκινώντας από την Αθήνα σε ένα
μικρό στούντιο εικονογραφίας του Γ. Λαγάνη.

στού, Την Παναγία και το μαρτύριο των
Αγίων. Μετά τη διδασκαλία της βασικής
ζωγραφικής στον τομέα αυτόν, ο Αντώνης
ταξίδεψε στη χερσόνησο του Αγίου Όρους.
Στο Άγιο Όρος έζησε ως μοναχός για 10
χρόνια. Εκεί είχε επιτύχει να προχωρήσει
στην εκμάθηση της εκκλησίας και πόσο
παράλληλα η εικονογραφία είναι επωφελής για την ψυχή και το νου. Ενώ έμαθε
πώς να τροφοδοτεί την ψυχή του, είχε
επίσης μελετήσει στα χέρια του μεγάλου
πατέρα Αρσένιου της μικρής συνόδου των
πατέρων στο Μπουραζέρι.
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Πόσες βάσεις έχει η Τουρκία στο εξωτερικό
και πόσο απειλούν την Ελλάδα
Γράφει ο Βαγγέλης Γεωργίου*

Ό

ταν ανέλαβε το 2001 την εξουσία ο Ερντογάν, η Τουρκία διέθετε 10 πρεσβείες
στην Αφρική. Σήμερα έχει 42.
Τα τελευταία 17 χρόνια οι εμπορικές συναλλαγές Αφρικής-Τουρκίας έχουν αυξηθεί
κατά 381%. Ο δε Τουρκικός Στρατός έχει αυξήσει θεαματικά τη συμμετοχή και την επέμβασή του στο εξωτερικό.
Η Τουρκία διατηρεί το στρατιωτικό της
αποτύπωμα σε εννέα κράτη στο εξωτερικό
ενώ –σύμφωνα με το Global Fire Power– διαθέτει τον 11ο ισχυρότερο στρατό ανάμεσα
σε 138 κράτη παγκοσμίως.
Οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί, αλλά η προσπάθεια διατήρησής τους μάλλον καθησυχαστική για την Αθήνα.
Ας δούμε το στρατιωτικό περίγραμμα της
Τουρκίας. Ανεξαρτήτως των εξελίξεων στη
βόρεια Συρία, η Τουρκία, όπως σημείωσε
πρόσφατα ο Ρουμάνος ε.α. στρατηγός των
μυστικών υπηρεσιών Corneliu Pivariu έχει
δημιουργήσει στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό «εκμεταλλευόμενη επιδέξια τις περιφερειακές πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις».
Εκτός της Λιβύης, είναι πολύ σημαντική η
Βάση «Tariq Ibn Ziyad» στο Κατάρ, η οποία
ολοκληρώθηκε το 2019. Στο δε Ιράκ, η Τουρκία διαθέτει περίπου 20 μικρές στρατιωτικές
βάσεις, κυρίως για συλλογή πληροφοριών, Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ
στρατιωτικές δομές σε μια μακρινή περιοχή
ενώ στη βόρεια Συρία έχει δημιουργήσει έξι
Συνεπώς, υπάρχει μια αναλογία της ση- (π.χ. Σομαλία) ή να διατηρήσεις εδάφη έναβάσεις, με άγνωστο αριθμό στρατευμάτων.
μερινής κατάστασης με τα προεόρτια του ντι αποφασισμένου αντιπάλου (Συρία).
Στην εξοπλιστική της διπλωματία η Τουρ- ελληνοϊταλικού πολέμου το 1939. Τότε, ο
κία, σύμφωνα το SIPRI, έχει εκτοξεύσει μεν ικανότατος επιτελικός συνταγματάρχης, ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων, αν και Δημήτρης Μαχάς, προσπαθώντας να καΠαρακολουθώντας την ατζέντα και τις σχεη αξία των δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο θησυχάσει – σύμφωνα με τα λεγόμενά του τικές αποφάσεις του Συμβουλίου Εθνικής
διατυμπανίζεται.
– το φοβισμένο Ιωάννη Μεταξά ενόψει της Ασφαλείας της Τουρκίας τα τελευταία 30
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι από 3 εκατ. καταθλιπτικής ιταλικής υπεροχής του είπε: χρόνια, θα δει κανείς κάτι το ενδιαφέρον.
δολ. που ήταν το 1995 ανήλθε στα 364 εκατ. «Όταν μιλάμε για ελληνοϊταλικό πόλεμο στα Από τις 168 αποφάσεις αυτού του –μυθικών
δολ. το 2018.
Βαλκάνια, μιλάμε για πόλεμο μεταξύ εν του διαστάσεων– οργάνου, ούτε σε 10 δεν περιΓίνεται, συνεπώς, κατανοητό, ότι οι Τούρ- Αλβανία ιταλικού εκστρατευτικού Σώματος λαμβάνεται η Ελλάδα!
κοι αναπτύσσουν θεαματικά την αμυντική και ολόκληρου του Ελληνικού Στρατού. Η
Ειδικά την τελευταία δεκαετία 2011-2020,
τους βιομηχανία, καλύπτοντας τόσο δικές Ιταλία έχει και άλλα μέτωπα...».
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στα
τους όσο και άλλων ανάγκες.
Προφανώς, οι στρατιωτικές αποστολές αζήτητα, καθώς οι Τούρκοι ασχολούνται πεΣε πολιτικό-διπλωματικό επίπεδο, ο άξο- της Τουρκίας στο εξωτερικό δε μπορούν να ρισσότερο με Ιράκ, Συρία, Λιβύη και Κύπρο
νας Τουρκία-Ιράν-Κατάρ-Μαλαισία καθιστά ταυτίζονται με τα εκατομμύρια των στρα- (λόγω ΑΟΖ). Το ελληνικό μέτωπο για την
την Τουρκία επίφοβη στη Μέση Ανατολή, τευμάτων που διατηρούσε η Ιταλία εκτός Τουρκία παραμένει στο επίπεδο «ουδέν νεενώ στην Αφρική, οι τοπικοί ηγέτες δίνουν συνόρων τη δεκαετία του 1930. Εφόσον η ότερον» και έτσι θέλει να μείνει.
όλο και περισσότερα κλειδιά στην Άγκυρα.
Ενδεικτικά, μετά το 2005, όπως έγραφε η
Τουρκία, δεν έχει στείλει εκατοντάδες χιλιάΣε οικονομικό επίπεδο, ο όγκος των εμπο- δες στρατεύματα στο εξωτερικό, σημαίνει Τουρκάλα δημοσιογράφος, Asli Aydintasbas,
ρικών συναλλαγών Τουρκίας-Αφρικής κυ- ότι διαθέτει πολύ «λίπος» προς διάθεση η Ελλάδα είχε βρεθεί στον «πάτο της λίμαίνεται μεταξύ 21,5 και 26 δις δολ. ενώ η εντός των συνόρων. Ωστόσο, η παρομοίωση στας με τα κράτη που η Τουρκία θεωρούσε
Άγκυρα φιλοδοξεί να το φτάσει στα 50 δισ. διατηρεί τα ωφέλιμα χαρακτηριστικά της, απειλητικά». Αυτό, όμως, δεν κατέστησε την
δολάρια. Οι δε τουρκικές επενδύσεις στην καθώς τα στρατιωτικά ανοίγματα της Τουρ- Τουρκία λιγότερο διεκδικητική έναντι της ΕλΑφρική ξεπερνούν ήδη τα 6,2 δις δολ.
κίας συνοδεύονται από οικονομικές/πολιτι- λάδας.
Μπορεί αυτοί οι οικονομικοί αριθμοί να εί- κές διακυβεύσεις και δεσμεύσεις.
Το δε στρατιωτικό προσωπικό της Τουρκίας,
ναι σαφώς μικρότεροι από χώρες, όπως της
Σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύρραξης, δεν αγγίζει πλέον παλαιότερους αριθμούς.
Γαλλίας και της Κίνας, αλλά μαρτυράνε μια η Άγκυρα θα είναι υποχρεωμένη να διατη- Ενώ το 1999 ξεπερνούσε τους 841.000, το
ασυγκράτητη δυναμική.
ρήσει την εμπλοκή της σε Συρία, Λιβύη, την 2017 έπεσε στους 512.000, σύμφωνα με
Αντίθετα, οι ελληνικές εμπορικές δραστη- ώρα που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει τον στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηριότητες μετά βίας φαίνονται, καθώς οι εξα- όγκο του ελληνικού Στόλου, της πανίσχυρης γικών Μελετών. Είναι προφανές ότι το στεγωγές της Ελλάδας στην Αφρική αγγίζουν τα ελληνικής αεροπορίας και του ασύγκριτα λεχικό δυναμικό της Τουρκίας έχει μειωθεί
80 εκατ. ευρώ ετησίως!
πιο δυνατού ελληνικού πυροβολικού. Οι σημαντικά και ειδικά μετά τις εκκαθαρίσεις
Η Ελλάδα λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει την τουρκικές πιτσιλιές θα πρέπει να αντιμετω- του 2016 η κατάσταση έχει γίνει πιο δύκύκλωση από μια αναθεωρητική δύναμη, πίσουν τις ελληνικές κουβαδιές. Οι πολιτικές σκολη. Το 45% των ανώτατων αξιωματικών
που μεγεθύνεται στρατιωτικά, διπλωματικά εξόδου δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, (στρατηγοί-ναύαρχοι) έχουν εκδιωχθεί από
και οικονομικά.
ειδικά αν έχεις αναλάβει να οικοδομήσεις το στράτευμα.

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Η Τουρκία μπορεί να έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες της από 1,8% το
2015 σε πάνω από 2,5% το 2018 (ίδια επίπεδα με Ελλάδα), αλλά η συνολική εικόνα είναι
διαφορετική. Η Τουρκία, για πρώτη φορά τα
τελευταία 60 χρόνια, αδυνατεί να κόψει σημαντικά από το ΑΕΠ της για την άμυνά της.
Ενδεικτικά, την εποχή που η κυβέρνηση Σημίτη έδινε τα κλειδιά των Ιμίων στην Τουρκία, οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις απορροφούσαν περίπου το 4,5% του ΑΕΠ.
Προφανώς, η Τουρκία ζορίζεται και οπωσδήποτε δε θα ήθελε να μπει στη διαδικασία
να μάθει αν θα άντεχε μια σύγκρουση με
τον Ελληνικό Στρατό. Η μείωση των αμυντικών δαπανών είναι μια γενικότερη τάση
παγκοσμίως, αλλά για ένα επιθετικό κράτος
σημαίνει ότι απλά «δεν του βγαίνει».
*O Βαγγέλης Γεωργίου είναι ερευνητής δημοσιογράφος. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο
Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών
(ΙΣΤΑΜΕ), αργότερα στην τηλεοπτική εκπομπή «Πρωταγωνιστές» και στο protagon.gr.
Υπήρξε ιδρυτής του ιστότοπου δημόσιας διανόησης greeklish.info.
Έρευνές του έχουν δημοσιευτεί στα
Foreign Affairs, Hot Doc, Huffington Post,
ThePressProject, Infowar, Εικονογραφημένη
Ιστορία, Ιστορικά Θέματα, Στρατιωτική Ιστορία, Lifo και άλλα. Συμμετείχε στην έρευνα
«Επιχειρηματικότητα και Μετανάστευση»
της ad hoc ομάδας εργασίας, που ολοκλήρωσε το Data Journalism Seminar 20172019. Από το 2017 ανήκει στη συντακτική
ομάδα του SLpress.gr

Ιωάννα Πλαΐτης

Στις δύσκολες στιγμές ,
πάντα δίπλα σας
Παροχή πληροφοριών επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4
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Οι 10 πλουσιότερες
οικογένειες στον κόσμο

Κάθε ώρα γίνονται πιο πλούσιες κατά 4 εκατ. δολάρια

Σ

υνήθως οι περίφημες λίστες που δημοσιεύουν περιοδικά, όπως π.χ. το
Forbes σχετικά με αυτό το εκλεκτό 1%,
όπως συχνά λέμε, που συγκεντρώνει στα
χέρια του τον παγκόσμιο πλούτο, εστιάζουν στα πρόσωπα. Για παράδειγμα, ο
Τζεφ Μπέζος, βρίσκεται πρώτος σε αυτή
τη λίστα του Forbes με 131 δισ. δολάρια.
Ωστόσο, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να δούμε την υπερσυγκέντρωση
πλούτου στα χέρια των λίγων και αυτός
είναι, εξετάζοντας τις πανίσχυρες και
ασύλληπτα πλούσιες οικογένειες.
Μάλιστα, 25 από τους πλουσιότερους
ανθρώπους στον κόσμο ανήκουν σε μια
από αυτές τις πάμπλουτες οικογένειες,
που η περιουσία τους φθάνει ακόμη και
τα 190 δισ. δολάρια. Τα στοιχεία για τις
25 πιο πλούσιες οικογένειες του πλανήτη,
δημοσιεύτηκαν από το Bloomberg, ενώ
το How Much Net εστιάζει και στην πρώτη δεκάδα, δημιουργώντας μάλιστα ένα
πολύ κατατοπιστικό Infographic.
Ποιο είναι λοιπόν το TOP 10 των πιο
πλούσιων οικογενειών στον πλανήτη,
που κάθε ώρα γίνονται πιο πλούσιοι κατά -Οικογένεια
Γουόρτχάι100.000 δολάρια κάθε λεπτό, κατά 4 εκ. μερ,
Coco
Chanel
–
Γάλλοι,
δολάρια κάθε ώρα και κατά 100 εκ. δολά- 57,6 δισ. δολάρια
ρια κάθε μέρα; Κάποιους μπορεί και να -Οικογένεια Ντουμάς, Γαλλία, Hermes –
μην τους έχετε ακούσει ποτέ:
53,1 δισ. δολάρια
-Οικογένεια Γουόλτον, ΗΠΑ, πο- -Οικογένειες Βαν Νταμ – Ντε Σπόλλυκαταστήματα
Walmart
– μπερχ – Ντε Μέβιους, Βέλγοι γαλαζοαί190,5 δισ. δολάρια
ματοι, ζυθοποιία Anheuser-Busch InBev –
-Οικογένεια Μαρς, HΠΑ, προϊόντα ζαχαρο- 52,9 δισ. δολάρια
πλαστικής Mars (Μ&Μ, Milky Way κ.ά.) – -Οικογένειες Μπορίνγκερ – φον
126,5 δισ. δολάρια
Γερμανοί,
Μπάουεμπαχ,
φαρμακοΚοχ,
ΗΠΑ,
Koch βιομηχανία Boehringer Ingelheim –
-Οικογένεια
Industries (διυλιστήρια πετρελαίου 51,9 δισ. δολάρια
και εργοστάσια παρασκευής δεκά- -Οικογένεια Αμπάνι, Ινδός, Reliance
δων προϊόντων ευρείας χρήσεως) – Industries
(ενέργεια,
πετροχημι124,5 δισ. δολάρια
κά προϊόντα, τηλεπικοινωνίες κ.ά.) –
-Οικογένεια αλ Σαούντ, βασιλική οι- 50,4 δισ. δολάρια
κογένεια της Σαουδικής Αραβίας – -Οικογένειες
Κάρζιλ-Μακ
Μίλαν,
100 δισ. δολάρια
ΗΠΑ, Cargil Inc. (δραστηριοποιούνται

στον αγροτικό τομέα, την κτηνοτροφία, -Ο πλούτος είναι σε μεγάλο βαθμό μια
τα τρόφιμα, τη φαρμακοβιομηχανία κ.ά.) αμερικανική υπόθεση με τέσσερις από
– 42,9 δισ. δολάρια
τις 10 οικογένειες να είναι από τις ΗΠΑ.
-Οι Γουόλτον της Walmart, διατηρούν
Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία
πλειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία που
που προκύπτουν:
ίδρυσε ο Σαμ Γουόλτον το 1962. Αυτό επι-Οι Γουόλτον παραμένουν στην κορυφή τρέπει στην οικογένεια να έχει τον έλεγγια μια ακόμη χρονιά.
χο της στρατηγικής της εταιρείας και των
-Οι αλ Σαούντ εμφανίζονται στη λίστα κερδών της: η οικογένεια γίνεται πλουσιγια πρώτη φορά με μια περιουσία 100 ότερη κάθε μέρα κατά 100 εκατ. δολάρια.
δισ. δολάρια. Ωστόσο, εκτιμάται πως η -Οι Μαρς και οι Κοχ βρίσκονται πολύ
εκτίμηση αυτή μπορεί να μην είναι και κοντά. Ο συνιδρυτής της Koch Industries,
τόσο ακριβής και το ποσό να είναι ση- Ντέιβιντ Κοχ πέθανε τον περασμένο Αύμαντικά μεγαλύτερο, εάν αναλογιστού- γουστο, αφήνοντας στη σύζυγό του Τζούμε πως η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία λια και στα τρία του παιδιά, μια περιουAramco είναι η πιο κερδοφόρα επιχείρη- σία που το CNN υπολόγιζε στα 47,5 δισ.
ση στον κόσμο.
δολάρια το 2015.
-Η περιουσία των Αμπάνι αυξήθηκε από
τα 7 δισ. δολάρια στα 50 δισ. δολάρια.
© HuffPost Greece
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Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο
Όλα υπό μια σκεπή
Η μεγαλύτερη αίθουσα τελετών στο Κεμπέκ
Λιγότερο κόστος από οπουδήποτε αλλού!
Μεταφορά στην Ελλάδα
Προσχεδιασμός κηδειών
Οι καλύτερες τιμές στα μνημεία
Προσωπική εξυπηρέτηση

Στέφανος Σβουρένος

55 rue Gince, Montreal
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Γιατί τα αρνητικά συναισθήματα
έχουν επίσης μεγάλη αξία;

Τ

α καλά νέα για την κακή διάθεση. Παρόλο που δεν είναι ποτέ ευχάριστο να
έχει κανείς κακή διάθεση και σίγουρα
δεν είναι καθόλου υγιές να βιώνει συνεχώς αρνητικά συναισθήματα, τα συναισθήματα της λύπης, του θυμού, της
ενοχής ή του φόβου έχουν ορισμένα
πλεονεκτήματα:

έχει κακή διάθεση όταν δίνει εισαγωγικές εξετάσεις.

ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ
Οι άνθρωποι με όχι και τόσο ευχάριστη
διάθεση είναι περισσότερο προσεκτικοί
και ευσυνείδητοι· είναι επίσης πιο πιθανό να εμφανίσουν ασυνείδητα κοινωνικό
ΜΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ
μιμητισμό (να μιμηθούν τις χειρονομίες
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ
και την ομιλία ενός άλλου ανθρώπου χωΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
ρίς να το γνωρίζουν), μια συμπεριφορά
Είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούμε που ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς.
στέρεες και χειροπιαστές πληροφορί- Όταν αισθανόμαστε καλά, είμαστε
ες, να νιώθουμε πιο συντονισμένοι με πολύ περισσότερο διεκδικητικοί, το
την εκάστοτε περίσταση και να είμαστε οποίο σημαίνει ότι εστιάζουμε πιο πολύ
λιγότερο επιρρεπείς σε λανθασμένες στον εαυτό μας και ενδεχομένως αγνοκρίσεις και γνωστικές διαστρεβλώσεις. ούμε την προσφορά ή τις δυσκολίες των
Όλα αυτά μας προσδίδουν έναν αέρα άλλων.
αυθεντίας και κύρους, και μπορούν να
μας κάνουν πειστικούς συγγραφείς και
ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ
ομιλητές.
Αυτοί που έχουν κακή διάθεση, δίνουν
περισσότερη προσοχή στη δικαιοσύνη
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ
και είναι πιο πιθανό να απορρίψουν άδιΜια έρευνα έδειξε, ότι οι αγοραστές κες προτάσεις.
θυμόνταν σημαντικά περισσότερες πληροφορίες για το εσωτερικό ενός καταΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ
στήματος όταν ο καιρός ήταν κρύος και
ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ
μουντός, οπότε δεν αισθάνονταν τόσο
ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ
ευδιάθετοι, σε αντίθεση με τις ηλιόλουΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
στες και ζεστές μέρες, κατά τις οποίες
Μια έρευνα σε ανθρώπους με ισχυρές
όλα ήταν όμορφα. Οι έρευνες διαπιστώ- πολιτικές απόψεις, διαπίστωσε ότι όσοι
νουν επίσης ότι, όταν δεν έχουμε και ήταν θυμωμένοι επέλεγαν να διαβάσουν
τόσο καλή διάθεση, είναι λιγότερο πιθα- περισσότερα άρθρα που διαφωνούσαν
νό να φθείρουμε ακούσια τη μνήμη μας με τις θέσεις τους, αντί να αναζητούν
ενσωματώνοντας στη συνέχεια παρα- πληροφορίες που θα στήριζαν τα πιπλανητικές πληροφορίες.
στεύω τους. Μετά την εξερεύνηση των
αντίθετων απόψεων, οι άνθρωποι αυτοί
ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ
ήταν περισσότερο πρόθυμοι να αλλάΆλλωστε, όταν νιώθετε ήδη καλά, γιατί ξουν γνώμη. Φαίνεται ότι ο θυμός μάς
να πιεστείτε;
βάζει σε μια θέση που μας ωθεί να εξεΣε μια σχολική εξέταση, αυτός που εί- ρευνήσουμε τις θέσεις του αντιπάλου,
ναι κακόκεφος θα προσπαθήσει να απα- προκειμένου να τις καταρρίψουμε. Την
ντήσει σε περισσότερες ερωτήσεις – και ίδια στιγμή, ωστόσο, αφήνει την πόρτα
σωστά μάλιστα – από ό,τι θα έκανε αν ανοιχτή, για να πειστούμε κι εμείς από
αισθανόταν χαρούμενος. Μια καλή ιδέα τις απόψεις αυτές.
λοιπόν είναι ο γιος σας ή η κόρη σας να
© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΙΤΟΙ
Η οµάδα µας έχει
προσαρµοστεί στη νέα
πραγµατικότητα για να
µπορέσετε να θρηνήσετε
χωρίς επιπλέον στενοχώριες.
Χάρις στη νέα τεχνολογία
που έχουµε εφαρµόσει,
µπορείτε τώρα, µε ασφάλεια
εξ αποστάσεως να τιµήσετε
τα προσφιλή σας πρόσωπα.

- Προ-ετοιµασίες από
τηλεφώνου ή
συνάντηση διαδικτύου
- Κηδεία σε στενό
οικογενειακό κύκλο
(σύµφωνα µε τις
τωρινές οδηγίες)

- Ζωντανή αναµετάδοση
της τελετής
(funeraweb.tv)

Είµαστε εδώ για να σας
βοηθήσουµε στη επιλογή,
των νέων διαδικασιών και
δεσµευόµαστε υπεύθυνα
στην εκπλήρωση των
προσδοκιών σας.

514 871-2020

12 locations on the
North Shore of Montréal

450 463-1900

5 locations on the
South Shore of Montréal

514 342-8000

chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal


dignitequebec.com

Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

ΑΣ ΤΡ ΟΛΟΓ Ι ΚΕ Σ Π Ρ ΟΒ ΛΕ ΨΕ Ι Σ ΤΗ Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ ΑΣ 2 5 / 5 / 2 0 2 0 – 3 1 / 5 / 2 0 2 0
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1947
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Χάρι
Τρούμαν,
334 π.Χ.
υπογράφει
το
νόμο
Ο Μέγας Αλέξανδρος νικάπου προει τους Πέρσες στη Μάχη
βλέπει πατου Γρανικού.
ροχή βοήθειας προς την
1955
Ελλάδα (Δόγμα Τρούμαν).
Ο αγωνι1963
στής της
ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφώντος,
τοποθετεί
ωρολογιακή βόμβα κατά
του Άγγλου κυβερνήτη στο
κινηματοθέατρο
«Παλ- Δολοφονική επίθεση σηλάς» της Λευκωσίας. Το μειώνεται στη Θεσσαλοεγχείρημα αποτυγχάνει, νίκη εναντίον του βουεπειδή ο κυβερνήτης Άρ- λευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη
μιτεϊτζ αναχωρεί από τον Λαμπράκη, ο οποίος θα
κινηματογράφο λίγα λε- υποκύψει πέντε μέρες αρπτά πριν από την έκρηξη. γότερα.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
752

Τα χρήματα που έχετε από κοινού με τους άλλους θα σας απασχολήσουν
ιδιαίτερα. Μπορεί να έχετε την ευκαιρία
να συνεργαστείτε με ένα ισχυρό οικονομικά πρόσωπο για αμοιβαίο οικονομικό
όφελος, ίσως κάνετε μια μυστική συμφωνία. Θα μπορούσατε επίσης να κάνετε μια
σημαντική επένδυση σε ακίνητα, κάποια
που θα σταθεροποιήσει όλη τη ζωή σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Εστιάζεστε τώρα σε οικογενειακά
ζητήματα που είναι σίγουρα ευθύνη σας,
και ίσως επιδιώξετε να αλλάξετε ριζικά τις
συνθήκες διαβίωσής σας. Μπορεί ακόμα
να συμβούν καταλυτικά γεγονότα που τα
αισθάνεστε μοιραία και τα οποία επιδρούν
καταλυτικά για εσάς. Προσέξτε να μην πιέζετε τα πράγματα στη σχέση σας, στην
προσπάθειά σας να έχετε το πάνω χέρι.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Ψάχνετε τα ίδια πράγματα στη
ζωή με τον αγαπημένο σας, και
αν όχι, πώς μπορείτε να συμβιβαστείτε; Οι
στόχοι της ζωής σας εναρμονίζονται; Το να
είστε σε θέση να συντονιστείτε με εκείνη την
κρυμμένη ενέργεια και τα πραγματικά κίνητρα των ανθρώπων, θα σας βάλουν σε μια
προνομιακή θέση για τη δική σας ευτυχία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Τα πνευματώδη λόγια σας μπορούν
να ξεσηκώσουν τους άλλους, οι ιδέες σας λαμβάνουν αποδοχή. Στις συνομιλίες σας φροντίστε
όμως να μη μιλάτε με υπονοούμενα και να μην
υποτιμάτε τους άλλους. Όσο κι αν θέλετε να
κάνετε τους άλλους να αποδεχτούν τις μεγάλες
ιδέες σας, μην παρασύρεστε από την ανάγκη σας
να επιβάλετε με καταναγκασμό τη γνώμη σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Όπως γνωρίζετε καλά, δύο είναι
τα πράγματα στη ζωή που μπορούμε να
ελέγξουμε: Τη στάση μας απέναντι στην
υγεία και την ευτυχία μας. Κάντε το τακτικό τσεκ-απ στο γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι όλα βρίσκονται σε καλό δρόμο.
Εάν καταναλώνετε ανθυγιεινές τροφές,
μπορεί να αποφασίσετε να απομακρύνετε αυτή την κακή συνήθεια μια για πάντα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Ξεχάστε τώρα τη μοναχική δουλειά, η… ισχύς εν τη ενώσει. Όλα τα ανθρώπινα όντα επιζητούν φυσικά την παρέα ο
ένας του άλλου, έτσι κι εσείς θα μπορούσατε
να συνδεθείτε με κάποιους ισχυρούς ανθρώπους, που εκπέμπουν στη δική σας πνευματική συχνότητα. Οι συμβουλές των φίλων σας
και των συνεργατών σας θα είναι πολύτιμες.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Αυτό το διάστημα θα «δείτε» δίπλα σας άτομα που σας βοηθούν
στην ανάβασή σας, έτσι μην παραβλέψετε κάποιον που μπορεί να έχει λιγότερη εμπειρία ή είναι κατώτερος από
εσάς σε επαγγελματική βαθμίδα, μπορεί να σας κάνει να πρωταγωνιστήσετε
και να ανοίξει τις πόρτες της οικονομικής ευημερίας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Κάνοντας απλά πράγματα θα νιώσετε συναισθηματικά και ψυχικά αναζωογονημένοι. Νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα
απογειώνονται. Αυτή είναι μια υπέροχη περίοδος για να κάνετε μια επαγγελματική εκκίνηση. Μη βάζετε σε κίνδυνο την ψυχή σας
σε ανούσιες σχέσεις, θα μειώσετε τις ψυχικές
αντοχές σας. Μην έχετε ενοχές αν πείτε «όχι»
σε κάποιες απαιτήσεις τού αγαπημένου σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Αν νιώσετε εσωτερική πίεση και
άγχος που είναι πέρα από τις δυνάμεις
σας, δοκιμάστε να πάτε κάπου κοντά σε
νερό ή καλέστε έναν έμπιστο φίλο, αν
προσπαθείτε να απελευθερωθείτε από
τις πληγές του παρελθόντος, θα σας ενθαρρύνει να προχωρήσετε μπροστά.
Προσέξτε τα καυστικά λόγια σας και φροντίστε να βρείτε ευεργετικές λύσεις.

Όσο περισσότερο επιμείνετε σε
ένα σχέδιο ή πρόγραμμα, τόσο περισσότερο θα λάμψει το φως σας, από μέσα
προς τα έξω. Για να λάβετε ανταμοιβές θα
πρέπει να τηρήσετε το πρωτόκολλο, να
είστε οργανωμένοι και να ακολουθήσετε
πιστά τα καθήκοντά σας. Μόλις πετύχετε
ένα συγκεκριμένο έργο, θα νιώσετε δύναμη και θα εισπράξετε αναγνώριση.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Ένας στόχος για τον οποίο έχετε αγωνιστεί τους τελευταίους έξι μήνες,
μπορεί να καρποφορήσει τώρα. Έρχονται
στο προσκήνιο το πάθος σας για ζωή και
η δημιουργικότητά σας, παραβλέπετε
όλα τα εμπόδια και προχωράτε μπροστά
όπως θέλετε εσείς. Έχετε κοντά σας πρόθυμους ανθρώπους να σας βοηθήσουν
να ζήσετε τη ζωή με χαρά και ξεγνοιασιά.

Για να κερδίσετε στη ζωή και να
αποκομίσετε μεταμορφωτικές εμπειρίες,
θα πρέπει να ρισκάρετε και όχι να θέλετε να ελέγχετε τα πάντα. Δεν πρέπει να
σκέφτεστε απαισιόδοξα, αλλά αξίζει να
αντιληφθείτε ότι σε αυτό το τρελό πράγμα που ονομάζεται ζωή, ο άνθρωπος για
να πετύχει θα πρέπει να είναι εξίσου ταπεινός και ενθουσιώδης, όσο παίρνει.

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 751

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

-Μαρία, τι ψάχνεις σε έναν άντρα;
-Να είναι παντού υπεύθυνος!
-Δηλαδή;
-Ε, να, ό,τι και αν γίνει, να φταίει πάντα αυτός!

ΚΑΥΣΩΝΑΣ

Έρχεται, λέει, καύσωνας 40 βαθμοί… Δηλαδή, να μην ξέρεις
τι να στραγγίσεις πρώτο, το βρακί ή τη μάσκα;

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ

Ανοίγουν και οι… οίκοι ανοχής. Είμαι πολύ περίεργος να δω
ποιος τον «έχει» δύο μέτρα…

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

4375, Notre-Dame, suite 7, Laval
(corner Elizabeth)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ…

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm
Saturday 8:00 am to 1:00 pm
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DE TOUT POUR TOUS • ΑΠ’ΌΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ • EVERYTHING FOR EVERYONE • 450-978-9999

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
CHATEAU ROYAL
514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2
www.lechateauroyal.com

Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc.
T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC
info@hermesoverseas.com

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

PALACE
514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC H7S 2K7
www.palacereception.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
L’ESTHETIQUE HRYSSI ANYSSIA
ΧΡΥΣΗ ΑΝΥΣΙΑ
514-272-8469
1820, rue de Neuchatel, Laval, QC H7M 4K3

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Halifax : 2830 Agricola Street, NS,
Quebec : 11054 Valcartier, Qc.
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent
Toronto : 2863 Kingston Road,
Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road,
Burnaby, BC, V5C 5B7
Montreal : 5800 rue d’Iberville
www.lanvac.com
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

514-800-0666

KOSTAS D. MENOUTIS 514-903-9000
6927, ave. du Parc, Suite 101
Montreal, QC H3N 1X7

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

5449 Ave. Royalmount,
Mont-Royal, QC H4P 1V4

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE
1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3

www.lazaros.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

514.731.6391

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island
514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1Z9
440 Laval Chevrolet 450-682-3670
3670, autoroute Laval W.
www.440chevroletlaval.com

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

514-715-0746

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές
και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές
• Δωρεάν εκτίμηση

Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
Γιώργος 514-463-7590

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A ALEVRAS

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

Εσωτερικές και εξωτερικές
τσιμεντοδουλειές, σκάλες,
μπαλκόνια, τούβλα τζάκια,
γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ,
βαψίματα και ό,τι άλλο
χρειάζεται το ακίνητο σας.
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές
τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

CPA, CA

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907
4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τ: 514-570-7856 | EGP.INC@OUTLOOK.COM
ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin
514-335-1881
12300, boul. Laurentien, Montreal, QC
www.manoirgouin.com

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ELTEC

RBQ# 5713-3464-01

Νεκροπομπειο Blythe Bernier
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872
www.mountroyalcem.com
Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC
www.complexeaeterna.com
Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:

Οι ηλεκτρολόγοι μας με 30 χρόνια πέιρα
αναλαμβάνουν όλες τις ηλεκτρολογικές
εργασίες:
• Eγκαταστάσεις φωτισμοί • πίνακες
• Άλλαγή κεντρικής θέρμανσης, κλπ.
ΚΩΣΤΆΣ

ΔΩΡΕΆΝ
εκτίμηση προσφοράς

514 894 2434

Ευκαιρία Εργασίας
Η Εφημερίδα ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
ιδιοκτησία του Δημοσιογραφικού Ομίλου
NEWSFIRST MULTIMEDIA
με έδρα το Λαβάλ
στην πορεία ανάπτυξης της αναζητεί
γραφίστα με ικανότητες σελιδοποιού
καθώς και ημερήσια ενημέρωση ιστοσελίδων.
Ο ιδανικός υποψήφιος ή υποψήφια πρέπει να
έχει τα ακόλουθα προσόντα:
1-Πλήρης γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
2-Γνώση της Αγγλικής
2-Πλήρης γνώση του προγράμματος ADOBE
INDESIGN σε πλατφόρμα PC
3-Πλήρης γνώση των προγραμμάτων: WORD,
EXCEL, OUTLOOK, INTERNET EXPLORER
4-Πλήρης γνώση των προγραμμάτων :
WORDPRESS FACEBOOK, TWITTER κλπ.

Προσκομίστε
τα Βιογραφικά σας
σημειώματα στο
editor@newsfirst.ca

E-mail: info@alevras.ca

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

Ενοικιάζεται στο Chomedey 5 ½ διαμέρισμα στον
πάνω όροφο διπλοκατοικίας -upper duplex-. Διαθέσιμο από την 1 Ιουλίου. Πολύ καθαρό και φρεσκοβαμμένο με μπαλκόνι και μεγάλο κήπο. $1050 το μήνα
εκτός της θέρμανσής που συμπεριλαμβάνεται στο
λογαριασμό της HYDRO. Πληροφορίες στην Ευγενία
514-560-7503

Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
www.rosehillfoods.com

Διαφημιστείτε
κι εσείς

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!
Τηλεφωνήστε μας σήμερα:
450-978-9999

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
Me Georgia Fintikakis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gfintikakis@notarius.net

Before selling
elsewhere,
come see us!

Me Georgia Makrigiannis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gmakrigiannis@notarius.net

Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:30pm
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

450-681-1363

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security
Tel: 514-289-8585 | Fax : 514-289-9445
230 Authieur, St-Laurent | info@spartansecurity.ca

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia
450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

solutionrl.com

*No price by phone

Same address since 1989
1799, boul. Curé-Labelle,
Chomedey (North of St-Martin)

CURÉ-LABELLE

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Supermarché PA
4600 Blvd Samson, Laval, QC. | 450.682.4441
5242 Ave du Parc, Montréal, QC | 514.273.8782
1420 Rue du Fort, Montréal, QC | 514.932.0922
www.supermarchepa.com

X

O

SAINT-MARTIN
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Toronto • Montreal • Vancouver

Παραδοσιακή φέτα
βαρελίσια, τώρα σε όλα
τα καταστήματα ΑDONIS
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca

