Centre
Collision
Professional
Autode
Body
Repair & Painting
• Insurance Work Accepted

• Import Car Specialists

• All Work Guaranteed

• American Muscle Cars

• Expert Color Matching

• Towing

• Factory Genuine Parts

• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!

ΟΛΑ
ΘΑ ΠΑΝΕ
ΚΑΛΑ!
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Προτεραιότητα
για την TAXI
CHAMPLAIN
η ασφάλεια
των επιβατών

Δρ. Χρ. Καράτζιος:
«Τα παιδιά τα πάνε
καλά με την Covid-19»
♦«ΝΑΙ στην αποστασιοποίηση,
ΟΧΙ στην Ανοσία Αγέλης»
♦«Το δυνατό ανοσοποιητικό,
“όπλο” κατά του ιού»
♦«Προστατευτείτε με φρούτα,
λαχανικά και βιταμίνη D»

ΣΕΛΙΔΑ 6

Άθλιες συνθήκες
στα γηροκομεία
του Καναδά

ΣΕΛΙΔΕΣ 2-3

Η αλήθεια για τον Έβρο
και οι εκβιασμοί των Τούρκων

♦Σ. ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ: «ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19, 31

Όχι απλά εμβόλιο
αλλά… ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
85 χρόνια στην υπηρεσία
του προσκοπισμού

♦Κυρίως μεταξύ των ανθρώπων
εξαπλώνεται η Covid-19
♦Ι. Ιωαννίδης: «Διαψεύστηκαν
τα μαθηματικά μοντέλα»

ΣΕΛΙΔΕΣ 5,20,27

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ…

Βεζίρης στη θέση
του… βεζίρη

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

514.993.5010
agentvk@gmail.com

Voula

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Agence
immobilière

HUMANIA CENTRE

Kottaridis

Ƃ ƍƆƒƐƓ

ƪƮƨƧĬƪƻƱƶƸƱƪƱƷƪƸƲƬ
ƴƧƭƩƭƧƷƵƭƮƬƶƯƳƭưƻƩƻƱ

ƷǎǗǌǎǋ
ʄɸɿɳʏʉʐ͘Ⱦɲɿʋɲʌʊʄʉʋʉʐʉɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿɲʋʊɸʅɳʎɽɹʄʉʐʅɸɲʐʏʊʏʉʆɹʉʃʉʌʘʆʉʁʊʆɲʋɸɽɳʆɸɿʔʌɿʃʏɳ͕ɸʋɿʍʏɼʅʉʆɸʎ
ʊʋʘʎʉȴʌ͘ɍʌɼʍʏʉʎȾɲʌɳʏɺɿʉʎʏʉɴʄɹʋʉʐʆɲʃʌɿɴʙʎɶɿɲʏʉ
ŽǀŝĚͲϭϵ͘Ȱʆʃɲɿʏʉʆʉʆʉʅɳɺʉʐʅɸʑʋʉʐʄʉ͕ʍɿʘʋɻʄʊɷʉʄʉ- ʏɿɸʀʆɲɿ͗ȶʆɲʋɲʌɳʍɿʏʉʋʉʐɷɸʆɲʇʀɺɸɿʃɲʆʆɲʉʆʉʅɳɺɸʏɲɿʅɿʔʊʆʉ͕ ɲʊʌɿʍʏʉ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɸʋʀɽɸʏʉ͕ ʋʉʐ ʍʐʆɼɽʘʎ ʃʌʉͲʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ͕ʋʉʐɲʇʀɺɸɿ͕ʘʍʏʊʍʉ͕ʏɸʌɳʍʏɿʉʍɸɴɲʍʅʊʃɲɿ
ɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿ ʍɸ ɺʘʆʏɲʆʉʑʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ͕ ʉ ŽǀŝĚͲϭϵ ɷɸʆ ɸʀ- ɶʆʙʍɻɶɿɲʆɲɸʇɲʄɸɿʔɽɸʀ͘
ʆɲɿɺʘʆʏɲʆʊʎ͘
ȵʀʆɲɿɹʆɲʃʉʅʅɳʏɿʃʙɷɿʃɲZEʏʐʄɿɶʅɹʆʉʍɸɹʆɲʃɹʄʐʔʉʎ ɁȵȰȵɅȻȴɆȰɇȸɇɈȰɅȰȻȴȻȰʹɇɉɁȴɆɃɀɃ<t^</
ʋʌʘʏɸʂʆɻʎ͘ ȴɸ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɸʀ ʅʊʆʉʎ ʏʉʐ ʃɲɿ Ɉʉʆʏɸʄɸʐʏɲʀʉʃɲɿʌʊ͕ʋʉʄʄɳʍʐɺɻʏʉʑʆʏɲɿʍʖɸʏɿʃɳʅɸʅɸɶɲʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ʏɲ ʃʑʏʏɲʌɳ ʅɲʎ ʆɲ ʃɳʆʉʐʆ ʏɻ ͨɴʌʙʅɿʃɻͩ ɷʉʐ- ʄʑʏɸʌʉɲʌɿɽʅʊʋɲɿɷɿʙʆʋʉʐɸɿʍɳɶʉʆʏɲɿʍʏʉʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʅɸ
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

C

CUSTOMIZE YOUR
FACE COVERING
áXÁRç È«n J
z(! n È«³

Ƀȴʌ͘ɍʌɼʍʏʉʎȾɲʌɳʏɺɿʉʎ͕
ȵʋʀʃʉʐʌʉʎȾɲɽɻɶɻʏɼʎ
Ʌɲɿɷɿɲʏʌɿʃɼʎͬȿʉɿʅʘɷʙʆ
ɁʉʍɻʅɳʏʘʆʹɁʉʍʉʃʉʅɸʀʉ
Ʌɲʀɷʘʆʏʉʐɀʊʆʏʌɸɲʄ



àƺȸɵɀȒȒȇǔƏƬƺƬȒɮƺȸǣȇǕɀɯǣǼǼƫƺȸƺȷɖǣȸƺƳɎȒƫƺɯȒȸȇǣȇȵɖƫǼǣƬِ
ÁƏǸƺƏƳɮƏȇɎƏǕƺȒǔɎǝǣɀȒȵȵȒȸɎɖȇǣɎɵɎȒɀǝȒɯȒǔǔɵȒɖȸƫȸƏȇƳɯǝǣǼƺǸƺƺȵǣȇǕɵȒɖȸɎƺƏȅ
ƏȇƳƺɮƺȸɵȒȇƺƏȸȒɖȇƳɎǝƺȅȵȸȒɎƺƬɎƺƳِ
5.0”

6.0”

Comfortable
ble 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

 %BZT

1,000 pcs
5,000 pcs

 %BZT
 %BZT

10,000 pcs

 %BZT

20,000 pcs

 %BZT

100,000 pcs

 
%BZT

100% Breathable Polyester Fabric

Call  ײײײײډױװײשtoday for more information

ɀƏǼƺɀ܇ȇƺɯɀǔǣȸɀɎ٫ƬƏ

ɹʆɲʔʄɸɶʅʉʆʙɷɸʎʍʑʆɷʌʉʅʉʋʉʐʉʆʉʅɳɺɸʏɲɿ<ĂǁĂƐĂŬŝ͘
ͨɈɲ ʋɲɿɷɿɳ ɳʌʖɿʍɲʆ ʆɲ ɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɸ ʍʑʆɷʌʉʅʉ <ĂǁĂƐĂŬŝ
ɶɿɲʏʉʉʋʉʀʉɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿʃɲʆɹʆɲʏɸʍʏ͘ɀʉɿɳɺɸɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ
ʅɸʃʄɿʆɿʃɼɹʆɷɸɿʇɻ͕ͩɸʀʋɸʉȴʌȾɲʌɳʏɺɿʉʎ͘
ȵʀʆɲɿʅɿɲɲʍɽɹʆɸɿɲʋʉʐɲʌʖɿʃɳʋɲʌɲʏɻʌɼɽɻʃɸʍʏɲʋɲɿɷɿɳ
ʏɻʎȰʍʀɲʎʃɲɿʃɲʆɸʀʎɷɸʆʇɹʌɸɿʏɿʏɻʆʋʌʉʃɲʄɸʀ͘Ɉɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʋɲʌɲʏɸʏɲʅɹʆʉ ʋʐʌɸʏʊ͕ ɸʇɲʆɽɼʅɲʏɲ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ ʃʊʃʃɿʆɲ ʅɳʏɿɲ͕ ʇɸʌɳ ʃʊʃʃɿʆɲ ʖɸʀʄɻ͕ ʋʌɻʍʅɹʆɻ
ɶʄʙʍʍɲ͕ ʋʌɻʍʅɹʆɲ ʖɹʌɿɲ ʃɲɿ ʋʊɷɿɲ͕ ʃɲɿ ʏɹʄʉʎ͕ ʃɲʌɷɿɲʃɳ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ͘
Ƀɿɲʆɲʔʉʌɹʎʏʘʆʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆɸɴɷʉʅɳɷʘʆʍɸʊʄʉʏʉʆʃʊʍʅʉ
ɷɸʀʖʆʉʐʆ ɹʆɲʆ ɲʐʇɲʆʊʅɸʆʉ ɲʌɿɽʅʊ ʋɲɿɷɿʙʆ ʋʉʐ ɹʌʖʉʆʏɲɿ
ʍʏʉ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ͕ ʅɸ ʋɸʌʀɸʌɶʉ ɳʏʐʋʉ ʍʑʆɷʌʉʅʉ <ĂǁĂƐĂŬŝ͕
ʉɷɻɶʙʆʏɲʎ ʏʉʐʎ ɶɿɲʏʌʉʑʎ ʆɲ ʋɿʍʏɸʑʉʐʆ ʊʏɿ ʃɳʋʉɿʉʎ ʅʉʄʐʍʅɲʏɿʃʊʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲʎ ʏʉ ʋʌʉʃɲʄɸʀ͘ Ɉʉ ŽǀŝĚͲϭϵ ɸʀʆɲɿ ʉ
ʋʌʉʔɲʆɼʎɹʆʉʖʉʎ͕ɲʔʉʑɲʐʏʊʎɸʀʆɲɿʉʅʊʆʉʎʅʉʄʐʍʅɲʏɿʃʊʎ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɲʎʋʉʐʐʋɳʌʖɸɿʍɸʍʑɶʃʌɿʍɻʅɸʋɹʌʐʍɿ͘
ͨɈʉ ^ƚͲ:ƵƐƚŝŶĞ ʃʉʀʏɲʇɸ ʏʉʐʎ ɲʍɽɸʆɸʀʎ ʏʉʐʎ͘ Ƀɿ ʅɿʍʉʀ ɲʋʊ
ɲʐʏʉʑʎ ɼʏɲʆ ɽɸʏɿʃʉʀ ʍʏʉ ŽǀŝĚ͕ ʉɿ ʅɿʍʉʀ ɲʋʊ ɲʐʏʉʑʎ ɼʏɲʆ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʀ͘Ɉɲʋɲɿɷɿɳʋʉʐɼʏɲʆɲʌʆɻʏɿʃɳɸʀʖɲʆɲʆʏɿʍʙʅɲʏɲ
ɶɿɲʏʉŽǀŝĚͲϭϵ͕ͩɷɼʄʘʍɸʉȴʌȾɲʌɳʏɺɿʉʎ͘Ɉʉʅʊʆʉʋʉʐʍɻʅɲʀʆɸɿ ɸʀʆɲɿ ʊʏɿ ʃɳʋʉɿɲ ʍʏɿɶʅɼ ɲʐʏɳ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ɲʆɹʋʏʐʇɲʆ
ɲʆʏɿʍʙʅɲʏɲ͕ ʍʃʊʏʘʍɲʆ ʏʉʆ ɿʊ ʃɲɿ ɲʌɶʊʏɸʌɲ ɲʆɹʋʏʐʇɲʆ ʏʉ
ʍʑʆɷʌʉʅʉ <ĂǁĂƐĂŬŝ ʘʎ ɲʐʏʊͲɳʆʉʍɻ ɲʆʏʀɷʌɲʍɻ ʍʏɲ ɷɿʃɳ
ʏʉʐʎɲʆʏɿʍʙʅɲʏɲ͘ȸɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʃʉɿʆʊʏɻʏɲʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ
ʍʏɸʆɳɲʐʏɼʏɻʆɹɲɸʇɹʄɿʇɻ͘
ɅȵɆȻɇɈȰɈȻȾȰɇɅȰɁȻȰɇȵɅȰȻȴȻȰ
Ʉʄɲ ɲʐʏɳ ʏɲ ʏʌʉʅɲʃʏɿʃɳ ʋʌɳɶʅɲʏɲ ɷɸʀʖʆʉʐʆ ʅʀɲʆ ɳʄʄɻ
ɸʃʋʄɻʃʏɿʃɼ ʋʏʐʖɼ ɲʐʏʉʑ ʏʉʐ ɿʉʑ͘ ɏʍʏʊʍʉ͕ ʊʏɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ
ɶɿɲʋɲɿɷɿɳ͕ʉɿʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎŽǀŝĚͲϭϵɸʇɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʆɲɸʀʆɲɿ
ʋʉʄʑʍʋɳʆɿɸʎͨ͘ȿɿɶʊʏɸʌʉɲʋʊʏʉϱйʏʘʆʍʐʆʉʄɿʃʙʆʄʉɿʅʙͲ
ʇɸʘʆɲʋʊŽǀŝĚͲϭϵɸʀʆɲɿʋɲɿɷɿɳ͕ɶɿɲʆɲʅɻʆɲʆɲʔɹʌʉʐʅɸʊʏɿ
ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ʏɲ ʋɳʆɸ ʃɲʄɳ ʍʏʉʆ ɿʊ ɼ ɸʀʆɲɿ ɲʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃɳ͕ͩ
ɷɼʄʘʍɸʉȴʌȾɲʌɳʏɺɿʉʎ͘

ʇ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ưƪƷƳƱƩƵƹƵƬƶƷƳƮƧƵƧƷƫƭƳƪƴƭƮƳƸƵƳƮƧĬƬīƬƷƬ
ƱƳƶƬưƧƷƻƱ±ƱƳƶƳƮƳưƪƭƳƴƧƭƩƻƱƷƳƸưƳƱƷƵƪƧƯ

ƾǋǎǑİǁǌĮǈ&29,'«
ǉĮǈįİǌİǁǋĮǈǅǔǌĲĮǌǗǐ


Ȱʋʊɲʐʏʊʏʉϱйʍʏɲϰɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ͕ʅʊʆʉʅɸʌɿʃɹʎɷɸʃɳɷɸʎ
ʃɲʏɹʄɻʇɲʆ ʍʏʉ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ;Ϯϰ ʍʏʉ ȸʆʘʅɹʆʉ Ȳɲʍʀʄɸɿʉ͕ ϭϱ
ʍʏɿʎȸɅȰ͕ʅɸʌɿʃɹʎʍʏʉɀʊʆʏʌɸɲʄʃ͘ʄʋ͘Ϳʃɲɿɲʋʊɲʐʏɳ͕ɹʆɲ
ɲʋɸɿʌʉɸʄɳʖɿʍʏʉʋʉʍʉʍʏʊʋɹɽɲʆɸ͘

ȲȻɈȰɀȻɁȸ
ɉʋɳʌʖʉʐʆʅɸʌɿʃɹʎʅɸʄɹʏɸʎ͕ʋʉʐ
ɷɸʀʖʆʉʐʆ ʊʏɿ ɻ ɴɿʏɲʅʀʆɻ  ɸʀʆɲɿ
ɹʆɲ ɸʀɷʉʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʉʑ ɹʆɲʆʏɿ ɿʙʆ ʏʉʐ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʉʑ ʃɲɿ
ʏɻʎɶʌʀʋɻʎ͘
ȶʏʍɿ͕ʏɲɳʏʉʅɲʋʉʐɹʖʉʐʆʖɲʅɻʄɳɸʋʀʋɸɷɲɴɿʏɲʅʀʆɻʎ͕ʏɲɳʏʉȰʌɶʊʏɸʌɲʏʉʍʙʅɲɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʃʑʏʏɲʌɲʅʆɼʅɻʎ͕ʋʉʐʉʐʍɿ- ʅɲ ʋʉʐ ɺʉʐʆ ʍɸ ʃʄʀʅɲʏɲ ʊʋʉʐ
ɲʍʏɿʃɳɲʋʉʍʏɻɽʀɺʉʐʆʏɲʍʖɹɷɿɲɲʐʏʙʆʏʘʆɲʆʏɿʍʘʅɳʏʘʆʍɸ ɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿɲʌʃɸʏʊʎɼʄɿʉʎɼɷɸʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʊʎɸʋɿʏɸɽɸʀʇɲʆɳʃɲɿɹʏʍɿɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿ ʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʐʆʏʌʉʔɹʎʋʄʉʑʍɿɸʎ
ɻɲʆʉʍʀɲ͘
ȰɁɃɇȻȰɅȿȸȺɃɉɇ
Ɇʙʏɻʍɲ ʏʉ ɶɿɲʏʌʊ͕ ɸɳʆ ʉ ɿʊʎ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ
ɸʇɲʄɸɿʔɽɸʀ ʖʘʌʀʎ ɸʅɴʊʄɿʉ͘ ͨɁɲɿ͕ ɲʄʄɳ ɲʐʏʊ ɽɲ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

Η έκθεση επιβεβαίωσης της αθλιότητας

του Μιχάλη Τελλίδη

D

«Εκφυλισμένος» εστί
πας όστις διαφωνέει…

onate Now to Keep the Faith… τιτλοφορείται άρθρο του Εβδομαδιαίου Δελτίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, το οποίο παροτρύνει τους συμπάροικους να κάνουν δωρεές
για τις εκκλησίες του οργανισμού που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
Δε χωρεί αμφιβολία, πως οι εκκλησίες για να διατηρηθούν και να
συνεχίσουν το έργο τους, χρειάζονται εκτός από την ηθική και την
υλική συμπαράστασή μας. Ωστόσο, η διενέργεια αυτή της κοινότητας, εν μέσω ασαφών και αντιφατικών ερμηνειών σε ουσιώδη
οικονομικά θέματα, ομολογώ ότι με βάζει σε βαθιές σκέψεις.
Και τούτο διότι, η σημερινή διοίκηση – όπως και η προηγούμενη
– εκτός του ότι έχει αποδειχτεί ένας κάκιστος οικονομικός διαχειριστής, χαρακτηρίζεται συνάμα από πλήρη αδιαφάνεια. Κρίσιμα
ερωτήματα, όπως το πραγματικό κόστος της Παναγίτσας και της
αερογέφυρας, εξακολουθούν να μένουν προκλητικά αναπάντητα.
Επιπλέον, πέντε μήνες μετά τον περιβόητο τηλε-μαραθώνιο για
τα σχολεία και ακόμη δεν έχει κατατεθεί οικονομικός απολογισμός
εσόδων-εξόδων…
Με πρόσχημα τον κορωνοϊό, οι ενίοτε «αναγγελίες» γίνονται
κυρίως μέσω Facebook, όπου ο κάθε παραγοντίσκος σύμβουλος
αναρτά όποια παραπλάνηση και ασυναρτησία τού κατέβει, μη
διστάζοντας μάλιστα να αποκαλεί «εκφυλισμένους» τους διαφωνούντες με τα καμώματα της διοίκησης. Η αλαζονεία, η υπεροψία
και η ασέβεια προς τα μέλη του οργανισμού, σε όλο τους το μεγαλείο…
Η ΕΚΜΜ αναμφίβολα περνάει σήμερα μία σοβαρή κρίση, οικονομική, λειτουργική, αλλά και κρίση αξιών. Οι φωνές διαμαρτυρίας
για την υπεροπτική και προσβλητική συμπεριφορά των «ταγών»
ολοένα και αυξάνονται. Σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη,
ο Επίτιμος Πρόεδρος κ. Δημήτριος Μανωλάκος, ζήτησε την άμεση απομάκρυνση της διοίκησης και τη σύσταση ενός Task Force
σωτηρίας.
Για να επανέλθω όμως στο θέμα των εκκλησιών, ο καρκίνος δε θεραπεύεται με ασπιρίνες. Με τη διαμορφωθείσα χαώδη κατάσταση,
απαιτούνται θαρραλέες αποφάσεις και ριζική ανασυγκρότηση.
Η προγενέστερη διοίκηση, σε μία προσπάθεια εξομάλυνσης των
τεταμένων σχέσεών της με την τότε Μητρόπολη και ευελπιστώντας να κερδίσει την εύνοιά της, προχώρησε σε μία ασύμφορη για
την κοινότητα αύξηση της λογίας, παρά τις έντονες αντιρρήσεις
μεγάλου αριθμού μελών.
Εκτός αυτού, η κοινότητα ως ιδιοκτήτρια, έχει την υποχρέωση της
συντήρησης και του καλλωπισμού των ναών καθώς και τη μισθοδοσία των ιερέων και του υπαλληλικού προσωπικού.
Καλή είναι η φιλοσοφική θεμελίωση της ιδιοκτησίας, όμως υπάρχει και η κτηματομεσιτική λογική, βάση της οποίας παν παθητικό
ακίνητο πρέπει να ακολουθεί τη φυσιολογική οδό της ρευστοποίησης.
Η ΕΚΜΜ θα πρέπει επιτέλους να απαλλαγεί από τις μεσαιωνικές δογματικές της αντιλήψεις. Σύμφωνα άλλωστε με τον ιδιωτικό
νόμο του Κεμπέκ 231/1982 θεωρείται ουσιαστικά αστική. Οι ναοί
– πνευματικά, διοικητικά και ιδιοκτησιακά – ανήκουν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά.
Με το σκεπτικό αυτό, μία σωστή και δίκαιη διαπραγμάτευση με
τον Αρχιεπίσκοπο θα έλυνε ένα μακροχρόνιο οικονομικό και ανταγωνιστικό πρόβλημα και θα επέτρεπε σε μία σοβαρή πλέον διοίκηση, ν’ ασχοληθεί με τις ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, τις οποίες
υποχρεούται να προσφέρει τις δύσκολες μέρες που διανύουμε…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

ίναι γνωστό πλέον, ότι η κατάσταση και το περιβάλλον των ιδρυμάτων Χροναίων Παθήσεων
και γηροκομείων του Καναδά, είναι απαράδεκτη για
όσους ηλικιωμένους βρίσκονται σε αυτά. Η πανδημία
του Κορωνοϊού, απέδειξε ακριβώς αυτή την κατάσταση που επικρατεί τόσα χρόνια τώρα, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις «ξέχασαν» να επενδύσουν στον τομέα αυτόν, παρόλο τις συνεχείς προεκλογικές υποσχέσεις όλων των κομμάτων. Στη θεωρία
όλοι είμαστε ξεφτέρια. Όταν όμως έρθει το θέμα στην
πράξη, όλοι μένουν… μετεξεταστέοι.

Ετοιμαστείτε για ανθελληνική προπαγάνδα

Ο

«Και τι μας ενδιαφέρει αυτό;», θα πείτε οι περισσόι «εχθροί» μας ξέρουν, ότι ως ομογένεια είμαστε
σχεδόν ακέφαλοι, εκτός από την Αρχιεπισκοπή, τεροι. Μάλλον πρέπει όλους μας να μας ενδιαφέρει. Ο
που όσο και να μην το παραδέχονται μερικοί έχοντας όμιλος που αγοράζει όλες αυτές τις εφημερίδες και τις
ενορίες, από τη μια άκρη ως την άλλη άκρη του Κανα- ιστοσελίδες ειδήσεων ανήκει και ελέγχεται από τους
δά, μπορεί να διανοηθεί ως ο συνδετικός κρίκος της κύριους μετόχους Paul Rivett και Jordan Bitove. Προς
ενημέρωση σας, από το 2004 ο τελευταίος είναι ο επίομογένειας του Καναδά.
Αλλά ας πάμε στο προκείμενο. Πολύ σύντομα, ο τιμος πρόξενος τής -όπως θέλουν να την αποκαλούνεπενδυτικός όμιλος NordStar Capital -με επικύρωση «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Και όπου «Δημοκρατων μετόχων του το φετινό Ιούλιο- θα αγοράσει για 52 τία της Μακεδονίας» κολλάει Τουρκικός επεκτατισμός
εκατομμύρια τον όμιλο Torstar. Ο όμιλος Τorstar απαρ- και προπαγάνδα. Μερικοί θα θυμούνται το ρόλο που
τίζεται από την ημερήσια εφημερίδα Toronto Star με έπαιξαν οι αδελφοί John και Jordan Bitove επί κυβέρ193.000 φύλλα ημερησίως και 290.000 φύλλα το Σάβ- νησης Harper και υπουργό Εξωτερικών Peter Mackay
βατο, έξι άλλες ημερήσιες εφημερίδες του Οντάριο, για την αναγνώριση των Σκοπίων το Σεπτέμβριο 2007.
μεταξύ αυτών τη Hamilton Spectator και Waterloo Τότε είχε γίνει από την ομογένεια, με πρόεδρο του
Region Record, 70 εβδομαδιαίες εφημερίδες, καθώς Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου το Δημήτρη Μανωλάκο,
και πολλαπλές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. Τη δια- μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην Οτάβα.
χείριση θα εποπτεύει, ο πρώην φιλελεύθερος πρωθυ- Τα συμπεράσματα δικά σας, τι επιπτώσεις θα έχει η
αγορά της Τorstar από τον όμιλο του Bitove…
πουργός του Οντάριο, David Peterson.
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Κάποιος λοιπόν, στη διοίκηση του Καναδικού στρατού, είχε τη φαεινή ιδέα να συντάξει μια έκθεση το τι
έχει διαπιστωθεί ως τώρα. Πιο συγκεκριμένα, ο στρατός ετοίμασε και έδωσε μια έκθεση στην κυβέρνηση
του Οντάριο και μια στο Κεμπέκ.
Η έκθεση για το Οντάριο ήταν τόσο οδυνηρή, που ο
πρωθυπουργός του Οντάριο Doug Ford στην καθημερινή ενημερωτική συνέντευξη της Τρίτης 26 Μαΐου, δε
μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Και είχε δίκιο. Διότι διάβασε όλα αυτά που ζούσαν τα άτομα που
βρίσκονται στα γηροκομεία και ιδρύματα Χροναίων
Παθήσεων και όλα αυτά που απεγνωσμένα κατάγγειλαν -χωρίς αποτέλεσμα- οι συγγενείς τους όλα αυτά
τα χρόνια: Δωμάτια γεμάτα με κατσαρίδες, μεγάλη
έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα τη μη επίβλεψη,
τη μη καθαριότητα των ασθενών.
Σχεδόν παρόμοια ήταν και η έκθεση για την κατάσταση που επικρατεί στο Κεμπέκ, πλην τις… κατσαρίδες.
Φυσικά και στις δυο εκθέσεις γίνεται διαπίστωση και
οι ελλείψεις σε προστατευτικά εγχειρίδια: μάσκες, γάντια, φόρμες κ.λπ.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ
Προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στα ιδρύματα με τον Κορωνοϊό, η Καναδική κυβέρνηση μετά από έκλυση των πρωθυπουργών
των επαρχιών, έστειλε στρατεύματα να επανδρώσουν
τα ιδρύματα, δίδοντας μια πολύτιμη και αναγκαία βοήθεια στο προσωπικό που είχε εξουθενώσει από την
αύξηση των κρουσμάτων.
Ο καναδικός στρατός βρέθηκε λοιπόν στο «μάτι του
κυκλώνα». Εκεί που ο Κορωνοϊός «έστελνε» στον άλλο
κόσμο 3.031 άτομα, από τα 4.228 θύματα που είχαν ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΟΙ δυο αποκαλυπτικές εκθέσεις οδήγησαν των πρωσημειωθεί ως την Τετάρτη 27 Μαΐου. Σε αυτά, αν προσθέσουμε και τα 748 θύματα που ζούσαν σε ιδιωτικά θυπουργό του Καναδά Justin Trudeau να υποσχεθεί
γηροκομεία, τότε ο συνολικός αριθμός θανάτων σε -τι άλλο- οικονομική βοήθεια στις επαρχίες για τα εν
όλα τα γηροκομεία και ιδρύματα, ανέρχεται στα 3.778 λόγω ιδρύματα.
Επιπλέον,
ο
πρωθυπουργός
του
Κεάτομα, ήτοι το 89% όλων των θυμάτων. Και μια και
μιλάμε για αριθμούς, από τα 4.228 θύματα το 18,1% μπέκ, François Legault, ανακοίνωσε πρόσφατα την
ήταν 70-79 ετών, το 40,5% 80-89 ετών και το 33,1% άμεση πρόσληψη 10.000 ατόμων στα νοσηλευτικά
ιδρύματα και με μισθό $26 δολάρια την ώρα.
άνω των 90 ετών.
Επανερχόμαστε στους φαντάρους. Παρόλα τα προ- Τα άτομα αυτά θα εκπαιδευτούν σε ένα από τα σαφυλακτικά μέτρα που πήραν –μάσκες κ.λπ.– τουλά- ράντα με πενήντα ιδρύματα που θα εγκρίνει η κυβέρχιστον 40 άτομα των καναδικών ενόπλων δυνάμεων νηση, με τον πολύ ταχύ ρυθμό των τριών μηνών πριν
κόλλησαν στα ιδρύματα τον ιό. Αυτό μάλιστα ήταν προσληφθούν από την κυβέρνηση. Κατά τους τρεις
αναπόφευκτο, προπαντός σε ένα απ’ αυτά όπου πο- μήνες εκπαίδευσης τα άτομα θα λαμβάνουν 21$ την
λιτικοί μηχανικοί του στρατού διαπίστωσαν ότι το όλο ώρα. Υπολογίζεται, ότι ως το τέλος του Σεπτεμβρίου,
σύστημα εξαερισμού του VIGI στο TMR (αυτό που επι- τα άτομα αυτά να βρίσκονται στις θέσεις τους.
Όμως ήδη, πριν την κρίση του ιού, είχε διαπιστωθεί
σκέπτονται και οι εθελοντές της ΦΙΛΙΑΣ) δε λειτουργεί σχεδόν καθόλου, με αποτέλεσμα ο ιός και όλοι οι έλλειψη προσωπικού, η οποία και χειροτέρεψε όταν
ιοί να μεταδίδονται πιο εύκολα από άτομο σε άτομο, εγκατέλειψαν το σύστημα υγείας περίπου 9.000 άτομα φοβούμενοι την υγεία τους και τη ζωή τους.
λόγω της μολυσμένης ατμόσφαιρας που επικρατεί.
Όλα λοιπόν δείχνουν, ότι οι κυβερνήσεις αρχίζουν
Αλλά την ίδια κατάσταση που ζουν οι οικότροφοι των
ιδρυμάτων και γηροκομείων στην επαρχία του Κεμπέκ, και παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, για ένα σύστηακόμα χειρότερη είναι αυτή που υπάρχει στη γειτονι- μα καλύτερης υγείας και ζωής των ηλικιωμένων.
κή επαρχία του Οντάριο, όπου κι εκεί στάλθηκε προς Το ελπίζουμε.
βοήθεια ο καναδικός στρατός.
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Γιατί μπορεί να μη
βρεθεί ποτέ το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού
Το ιδανικό εμβόλιο προστατεύει από τη
μόλυνση, αποτρέπει την εξάπλωσή του
και προστατεύει από τον ιό. Αλλά κανένα
από αυτά δεν επιτυγχάνεται εύκολα.

Ο

ι προσπάθειες ολόκληρης της επιστημονικής κοινότητας έχουν επικεντρωθεί στο να βρεθεί εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, ώστε να γυρίσει η καθημερινότητά
μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται
στην κανονικότητα.
Ωστόσο, τα εμβόλια είναι από τη βάση
τους πολύπλοκα, με κάποιους επιστήμονες να εκτιμούν πως μπορεί το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού να είναι έτοιμο
μέσα στη χρονιά, ενώ άλλοι φαίνονται πιο
απαισιόδοξοι, πιστεύοντας πως μπορεί
και να μη βρεθεί ποτέ.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αναπληρωτής επικεφαλής ιατρός της Αγγλίας
Jonathan Van-Tam είπε τα λόγια που κανείς δεν ήθελε να ακούσει: «Δε μπορούμε
να είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε ένα
εμβόλιο», όπως μεταφέρει και ο βρετανικός Guardian. Αλλά έχει δίκιο να είναι
προσεκτικός. Το ιδανικό εμβόλιο προστατεύει από τη μόλυνση, αποτρέπει την
εξάπλωσή του και προστατεύει από τον ιό.
Αλλά κανένα από αυτά δεν επιτυγχάνεται
εύκολα.
Πάνω από 30 χρόνια αφότου οι επιστήμονες απομόνωσαν τον ιό HIV, τον ιό που
προκαλεί το AIDS, δεν έχουμε εμβόλιο. Ο
ιός του δάγκειου πυρετού εντοπίστηκε το
1943, αλλά το πρώτο εμβόλιο εγκρίθηκε
μόλις πέρυσι και ακόμη και εν μέσω ανησυχιών ότι έκανε τη μόλυνση χειρότερη
σε μερικούς ανθρώπους. Το εμβόλιο που
αναπτύχθηκε πιο γρήγορα μέχρι στιγμής,
ήταν αυτό για την παρωτίτιδα. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια.

Οι επιστήμονες έχουν εργαστεί στο παρελθόν για εμβόλια κορωνοϊού, οπότε δεν
ξεκινούν από την αρχή. Δύο κορωνοϊοί
έχουν προκαλέσει θανατηφόρες εκδηλώσεις στο παρελθόν, ο Sars και ο Mers, και
η έρευνα για τα εμβόλια προχώρησε και
για τα δύο. Αλλά κανένα δεν έχει λάβει
άδεια, εν μέρει επειδή ο Sars ξεθύμανε και ο Mers χτύπησε κυρίως στη Μέση
Ανατολή. Τα διδάγματα που θα αντληθούν θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να
δημιουργήσουν ένα εμβόλιο για το SarsCoV-2, αλλά υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά
να μάθουν για τον ιό.
ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΤΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανέλυσαν πρόσφατα αίμα από
ιαθέντες ασθενείς Covid-19 και διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα των αντισωμάτων IgG
– εκείνα που είναι υπεύθυνα για ανοσία
μεγαλύτερης διάρκειας – αυξήθηκαν
απότομα τον πρώτο μήνα της μόλυνσης,
αλλά στη συνέχεια άρχισαν να μειώνονται
ξανά.
Την περασμένη εβδομάδα, επιστήμονες
στο Πανεπιστήμιο Ροκφέλερ της Νέας
Υόρκης, διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ανάρρωσαν από το
Covid-19 χωρίς να πάνε στο νοσοκομείο
δεν έκαναν πολλά αντισώματα κατά του
ιού.
«Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο», λέει
στον Guardian ο Stanley Perlman, βετεράνος ερευνητής κορωνοϊών στο Πανεπι-

στήμιο της Αϊόβα. «Εάν η φυσική λοίμωξη για να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες προδε σας δίνει τόσο μεγάλη ανοσία, εκτός κλήσεις κάθε εμβολίου. «Δε γνωρίζετε τις
εάν πρόκειται για σοβαρή λοίμωξη, τι θα δυσκολίες, τις συγκεκριμένες δυσκολίες
κάνει το εμβόλιο; Θα μπορούσε να είναι που θα σας δώσει κάθε εμβόλιο», λέει.
καλύτερο, αλλά δεν ξέρουμε». Εάν ένα «Και δεν έχουμε εμπειρία στο χειρισμό
εμβόλιο προστατεύει μόνο για ένα χρόνο, αυτού του ιού ή των συστατικών του ιού».
ο ιός θα είναι μαζί μας για κάποιο χρονικό
διάστημα.
Ο ΙΟΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ;
Η απλή απάντηση είναι «ναι». Οι ελπίΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ
δες για την εξάλειψη του ιού ξεκινούν με
Στη βιασύνη να αναπτυχθεί ένα εμβόλιο ένα εμβόλιο, αλλά δεν τελειώνουν εκεί.
– τώρα αναπτύσσονται περισσότερα από «Εάν και όταν έχουμε ένα εμβόλιο, αυτό
100 – η ασφάλεια πρέπει να παραμείνει που παίρνετε δεν είναι ουράνιο τόξο και
προτεραιότητα. Σε αντίθεση με τα πειρα- μονόκεροι», λέει ο Larry Brilliant, Διευθύματικά φάρμακα για τους σοβαρά άρρω- νων Σύμβουλος της Pandefense Advisory,
στους, το εμβόλιο θα δοθεί δυνητικά σε ο οποίος ηγήθηκε του προγράμματος εξάδισεκατομμύρια γενικά υγιείς ανθρώπους. λειψης της ευλογιάς του ΠΟΥ.
Αυτό σημαίνει ότι οι επιστήμονες θα
«Εάν είμαστε αναγκασμένοι να επιλέπρέπει να ελέγχουν εξαιρετικά προσε- ξουμε ένα εμβόλιο που παρέχει μόνο ένα
κτικά για σημάδια επικίνδυνων παρε- χρόνο προστασίας, τότε είμαστε καταδινεργειών.
κασμένοι να καταστήσουμε το Covid ενΚατά την αναζήτηση ενός εμβολίου για δημικό, μια μόλυνση που είναι πάντα μαζί
τον Sars το 2004, οι επιστήμονες διαπί- μας».
στωσαν ότι ένα υποψήφιο προκάλεσε
Ο ιός θα είναι ακόμα δύσκολο να «δαμαηπατίτιδα στα κουνάβια. Μια άλλη σο- στεί» με ένα εμβόλιο που διαρκεί χρόνια.
βαρή ανησυχία είναι η «επαγόμενη από «Θα είναι πιο δύσκολο να απαλλαγούμε
αντισώματα ενίσχυση» κατά την οποία από το Covid από την ευλογιά», λέει ο
τα αντισώματα που παράγονται από ένα Brilliant.
εμβόλιο επιδεινώνουν τις μελλοντικές
Με την ευλογιά ήταν τουλάχιστον σαφές
λοιμώξεις. Η επίδραση προκάλεσε σοβα- ποιος είχε μολυνθεί, ενώ τα άτομα με κορή πνευμονική βλάβη σε ζώα που έλαβαν ρωνοϊό μπορούν να το διαδώσουν χωρίς
πειραματικά εμβόλια, τόσο για τον Sars να το γνωρίζουν. Ένα ακανθώδες πρόβληόσο και για τον Mers.
μα είναι ότι όσο η λοίμωξη μαίνεται σε
Ο John McCauley, διευθυντής του Πα- μια χώρα, όλα τα άλλα έθνη βρίσκονται
γκόσμιου Κέντρου Γρίπης στο Francis σε κίνδυνο.
Crick Institute, λέει ότι χρειάζεται χρόνος
© in.gr
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

TAXI CHAMPLAIN: Πλεξιγκλάς στα οχήματα
με την υποστήριξη της πόλης
Ο

ι υπηρεσίες ταξί στο Μόντρεαλ αντιμετωπίζουν μειωμένη ζήτηση λόγω
της πανδημίας COVID-19. Οι οδηγοί και
οι πελάτες αισθάνονται ανησυχίες για τη
λήψη ταξί, αλλά οι εταιρείες ταξί πρέπει
να εξακολουθούν να πληρώνουν τα συμβατικά τους έξοδα.
Της Avleen K. Mokha
avleen@newsfirst.ca

«Μερικοί οδηγοί μού λένε ότι έχουν μικρά παιδιά στο σπίτι, άλλοι έχουν προβλήματα υγείας ή ζουν με τους γονείς
τους», δήλωσε ο Μπούσιος. «Γι ‘αυτό οι
οδηγοί φοβούνται».
Μια άλλη δυσκολία στο να προσελκυσθούν οι οδηγοί στην εργασία, προέρχεται
από την απουσία ανταγωνιστικών μισθών.
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στο
παρελθόν με μερική απασχόληση ή με
ελάχιστο μισθό, μπορούν να παραμείνουν
στο ομοσπονδιακό επίδομα έκτακτης ανάγκης του Καναδά (CERB), σύμφωνα με το
οποίο πληρώνονται περισσότερο από ό,τι
στη δουλειά τους.
Για τις εταιρείες ταξί, η έλλειψη οικονομικού κινήτρου σημαίνει λιγότερους οδηγούς, λιγότερα έσοδα. Ο Μπούσιος εκτιμά τεράστιες απώλειες αυτό το καλοκαίρι.
«Εάν δεν επιστρέψουν αυτοκίνητα [στο
δρόμο], δε θα επιβιώσουμε».

Ο Γιώργος Μπούσιος, Πρόεδρος της Taxi
Champlain, μιλάει στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ταξί.
«Οι μισθώσεις έχουν μειωθεί κατά 80%»,
είπε ο Μπούσιος. «Συνήθως έχουμε 300
αυτοκίνητα στο δρόμο – τώρα έχουμε
μόνο 30! Οι κούρσες με ταξί είναι η κύρια πηγή εσόδων, έτσι η απότομη πτώση
ζήτησης προκαλεί οικονομικές απώλειες.
Κάθε εταιρεία ταξί επηρεάζεται», σημείΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ωσε ο πρόεδρος της Taxi Champlain.
Οι εταιρείες ταξί συνεργάζονται για να
επιβιώσουν, επειδή έχουν παρόμοια προΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Η πόλη του Μόντρεαλ συνέβαλε 240.000 βλήματα λόγω του COVID-19.
«Φοβόμαστε ότι θα κλείσουμε», είπε ο
$ για την υποστήριξη της βιομηχανίας
ταξί. Η οικονομική βοήθεια προορίζεται Μπούσιος. «Είμαστε όλοι στην ίδια κατάγια την πληρωμή πλεξιγκλάς, μασκών και σταση και βυθιζόμαστε».
Οι εταιρείες ταξί πληρώνουν σημαντικά
υλικών καθαρισμού.
Στις αρχές Απριλίου, εταιρείες όπως η τέλη, βάσει συμβάσεων με εμπορικά κέTaxi Champlain, άρχισαν να πληρώνουν ντρα και ξενοδοχεία. Με αυτόν τον τρόπο
μόνοι τους αυτά τα υλικά. Η Champlain τα άτομα που φεύγουν μπορούν να έχουν
συνεργάστηκε με την H4X, μια εταιρεία εύκολη πρόσβαση στα ταξί.
παιχνιδιών του Μόντρεαλ για να εξασφα- Ωστόσο, το κλείσιμο των εμπορικών κέλίσει μάσκες, τις οποίες θα μπορούσαν να ντρων σημαίνει ότι οι στάσεις ταξί βλέχρησιμοποιήσουν οι οδηγοί και οι πελά- πουν λιγότερους πελάτες. Αυτός είναι
τες. Τώρα που η πόλη παρέχει οικονομική ο λόγος, για τον οποίο ο Μπούσιος λέει
βοήθεια, τα περισσότερα ταξί στο δρόμο ότι οι εταιρείες ταξί, όπως η δική του, δε
έχουν ένα φράγμα πλεξιγκλάς μεταξύ του μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν
οδηγού και των πίσω καθισμάτων, λέει ο εμπορικά κέντρα, όταν το άνοιγμα συνεΜπούσιος. «Ξέρω ότι οι πελάτες το λα- χίζει να καθυστερεί. «Δε χρησιμοποιούμε
τρεύουν», είπε ο Μπούσιος. «Αισθάνο- πόρους ως κατάστημα μέσα στο κέντρο»,
είπε ο Μπούσιος. «Πληρώνουμε για την
νται πολύ πιο ασφαλείς με αυτό».
άσφαλτο».
Τον Απρίλιο, ο Μπούσιος ήρθε σε επαφή
ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΡΓΑ
Οι οδηγοί ταξί είναι αυτοαπασχολούμε- με δύο εμπορικά κέντρα που έχουν συνάνοι, επομένως δεν είναι νομικά υποχρε- ψει σύμβαση με την Taxi Champlain, λέωμένοι να εργαστούν ή να επιστρέψουν γοντας ότι δε θα πληρώσει για να κρατήστην ίδια εταιρεία. Ο Μπούσιος λέει ότι οι σει θέσεις εκτός των κέντρων τους. Προς
εταιρείες ταξί αγωνίζονται αυτή τη στιγμή έκπληξή του, έλαβε επιστολές που αναφέρουν ότι είναι σε αθέτηση πληρωμής.
για να επιστρέψουν οι οδηγοί.

Plexiglass εγκατεστημένο σε ταξί
της εταιρίας Taxi Champlain.
Φωτογραφία: Γιώργος Μπούσιος

Νιώθει απογοητευμένος που οι εταιρείες
ταξί πρέπει να πληρώσουν, για να διατηρήσουν τις συμφωνίες τους στο πλαίσιο
της πανδημίας, όταν οι εταιρείες ταξί δε
χρησιμοποιούν πόρους των εμπορικών
κέντρων, όπως καταστήματα μέσα σε κέντρα.
«Πληρώνουμε για στάθμευση, ώστε
να μπορούμε να εξυπηρετούμε πελάτες
που πηγαίνουν στο εμπορικό κέντρο. Δε
φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι είμαστε
συνεργάτες σε αυτό. Δεν υπάρχουν πελάτες!». Άλλοι λόγοι για οικονομικό άγχος
είναι οι συμβάσεις για το Διαδίκτυο και τα
προγράμματα δεδομένων για προγράμματα οδήγησης και συμφωνίες με παρόχους GPS. Οι εταιρείες ταξί πληρώνουν
επίσης για να έχουν τη δική τους ραδιοσυχνότητα, την οποία χρησιμοποιούν οι
αποστολείς για να επικοινωνούν με τους
οδηγούς.
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΝΕΙ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η εταιρεία έχει μειωθεί από 3 αποστολείς σε 1 ανά βάρδια. Οι εργαζόμενοι εργάζονται από το σπίτι με μειωμένες ώρες.
Για να επιβιώσει η εταιρεία, χρειάζονται
200 έως 300 αυτοκίνητα στο δρόμο μέχρι
τον επόμενο μήνα.
«Μόλις αρχίσουν να ανοίγουν τα πράγματα, οι άνθρωποι πιθανότατα θα φοβούνται να χρησιμοποιήσουν το μετρό ή το
λεωφορείο. Πιστεύω πραγματικά ότι θα
νιώσουν ασφαλέστερα σε ένα αυτοκίνητο
με πλεξιγκλάς».

Ο ίδιος ο Μπούσιος άρχισε να οδηγεί
μετά από χρόνια και λέει ότι οι πελάτες
εξέφρασαν ανακούφιση όταν είδαν ένα
φράγμα από πλεξιγκλάς ανάμεσα στον
οδηγό και τα πίσω καθίσματα.
Το πλεξιγκλάς καλύπτει από τη μια ζώνη
ασφαλείας έως την άλλη. Ένα κενό 2 έως
3 ίντσες μπορεί να παραμείνει, ανάλογα
με τον τύπο του αυτοκινήτου και τον κατασκευαστή του πλεξιγκλάς.
Ο Μπούσιος τόνισε ότι η υποστήριξη της
πόλης είναι αρκετή για 65 αυτοκίνητα.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε ταξί δε θα μπορέσει να έχει αυτό το προστατευτικό, εάν η
ζήτηση αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες.
Ωστόσο, οι πελάτες μπορούν να καλέσουν εκ των προτέρων και να ζητήσουν
ταξί με φράγματα πλεξιγκλάς. «Καλέστε
και ζητήστε πλεξιγκλάς αν σας κάνει να
νιώσετε πιο ασφαλείς».
Ως βασική υπηρεσία, τα ταξί παραλαμβάνουν άτομα από νοσοκομεία και κλινικές υγείας κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου. Οι οδηγοί αισθάνονται ασφαλέστεροι, γνωρίζοντας ότι υπάρχει διαθέσιμος προστατευτικός εξοπλισμός.
Ο καθαρισμός του εσωτερικού των αυτοκινήτων εξαρτάται από τους αντίστοιχους
οδηγούς τους. Ωστόσο, οι εταιρείες ταξί
με την υποστήριξη της πόλης παραγγέλνουν μάσκες και είδη καθαρισμού.
«Συνδεθήκαμε με προμηθευτές για να
απολυμάνουμε στο γραφείο μας. Οι οδηγοί μας μπορούν να ξαναγεμίσουν τα
απολυμαντικά στα αυτοκίνητά τους».
Το Γραφείο Ταξί του Μόντρεαλ αγόρασε ατμοκαθαριστή στα τέλη Απριλίου. Οι
οδηγοί μπορούν να απολυμάνουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου δωρεάν, κατόπιν
ραντεβού για τη χρήση της υπηρεσίας καθαρισμού ατμού.
Ο Μπούσιος τόνισε, ότι παρόλο που το
βάρος του καθαρισμού βαρύνει τους οδηγούς, οι πελάτες θα πρέπει να αισθάνονται σίγουροι ότι οι οδηγοί παίρνουν τη
δουλειά στα σοβαρά. «Οι οδηγοί είναι
πολύ προσεκτικοί γι αυτό, γιατί έχει να
κάνει μες τη ζωή τους…».
Επιμέλεια στα ελληνικά:
Δημήτρης Ηλίας
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ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

85 χρόνια ανελλιπή προσφορά
στον Προσκοπισμό
Του Μιχάλη Τελλίδη*
mtellides@gmail.com

Ο

Ελληνικός Προσκοπισμός γιορτάζει
φέτος τα 110 του χρόνια. Στο Μόντρεαλ του Καναδά, η πρώτη Ενωμοτία Ελλήνων Προσκόπων ιδρύεται το 1925 από
τους πρωτοπόρους Προσκόπους Διονύση
Κοτσονά και Περικλή Παπαδιαμάντη.
Τρεις δεκαετίες αργότερα, τα ηνία αναλαμβάνει ο κ. Μενέλαος Παυλίδης, ο
οποίος αναμφιβόλως συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του Προσκοπισμού
στον Καναδά και θεωρείται σήμερα ένας
από τους μακροβιότερους Έλληνες Προσκόπους εθελοντές.

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

Ο κ. Μενέλαος Παυλίδης έδωσε την υπόσχεση του ως Λυκόπουλο στις 2 Ιουνίου
1935 στο Κάιρο της Αιγύπτου. Αφού πέρασε όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας,
ορκίστηκε Πρόσκοπος το 1937 και το 1941
διορίζεται Υπαρχηγός των Λυκόπουλων
της 1ης Αγέλης Καΐρου.
Το 1943 μέχρι το 1946 κατετάγη στον Αγγλικό στρατό με βάση την Αλεξάνδρεια
όπου συνέχισε την Προσκοπική του υπηρεσία στην 4η Αγέλη Λυκόπουλων Ιβραημίας ως Υπαρχηγός. Επιστρέφει στο Κάιρο
και προάγεται στο βαθμό του Αρχηγού
Λυκόπουλων.
Το 1947 μεταφέρεται στην Τοπική Εφορεία της Ισμαηλίας ως Υπαρχηγός, Αρχηγός, Αρχηγός Συστήματος και Βοηθός
Τοπικού Εφόρου, υπεύθυνος των Λυκόπουλων.
Το 1953 μεταναστεύει στον Καναδά και
διορίζεται Υπαρχηγός Λυκόπουλων στο
Σύστημα του Rosemount και σύντομα
προάγεται Αρχηγός Λυκόπουλων.
Το 1955 ο αείμνηστος πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Μόντρεαλ, Φρίξος
Παπαχρηστίδης, του ανέθεσε την όλη
διοργάνωση της υποδοχής της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας για το Διεθνές Jamboree
στο Niagara on the Lake του Οντάριο. Λίγο
αργότερα υπηρετεί στο Jamboree ως αρχηγός υπηρεσίας και διερμηνέας στην
υποκατασκήνωση του Κεμπέκ.
Η Προσκοπική του δράση στο Μόντρεαλ
ουσιαστικά αρχίζει το 1958 όταν αναλαμβάνει Υπαρχηγός και κατόπιν Αρχηγός της
Ελληνικής Ομάδας Προσκόπων της Αγίας
Τριάδος. Σύντομα ιδρύει και επιβλέπει Ελληνικές Ομάδες στον Άγιο Γεώργιο, στην
Κοίμηση της Θεοτόκου, στους Αρχαγγέλους, στη Νότια Ακτή και στο Λαβάλ, ενώ
βοηθά στην ίδρυση Ελληνικών Ομάδων
στο Τορόντο. Διορίζεται από την Ελληνική
Κοινότητα Μόντρεαλ ως υπεύθυνος όλων
των Ελληνικών Προσκοπικών Ομάδων και
κατέχει τη θέση βοηθού τοπικού Εφόρου
της τοπικής Εφορείας Northern.
Το 1962 με 62 Οδηγούς και Προσκόπους
και με τη συμμετοχή Προσκοπικής φιλαρμονικής ορχήστρας, οργανώνει την πρώτη
Εθνική παρέλαση στο Μόντρεαλ.
To 1963 με οκτώ Προσκόπους και οκτώ
Οδηγούς της Αγίας Τριάδος μεταβαίνουν
στην Αθήνα για το Διεθνές Jamboree.
Το 1977 στο Διεθνές Προσκοπικό Συνέδριο του Μόντρεαλ, υπήρξε μέλος της επιτροπής υποδοχής και καθοδήγησης των
αντιπροσώπων και βοηθός στα κεντρικά
γραφεία.

Είδη για γάμους και
βαπτίσεις από το
Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα

Το 1993 λαμβάνει μέρος στο Πανκαναδικό Jamboree στην Αλμπέρτα ως υπηρεσιακός Αρχηγός στην υποκατασκήνωση
Hochelaga. Το 1995 διορίζεται βοηθός
περιφερειακού Εφόρου στην περιφέρεια Wawanka του Ville Saint LaurentCarterville. To 2002 συμμετέχει ως μέλος
της Καναδικής αντιπροσωπείας στο Διεθνές Προσκοπικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης.
Σήμερα, ο κ. Μενέλαος Παυλίδης φέρει
τον τίτλο του Εφόρου Προσκόπων. Κατέχει θέση στο Επαρχιακό Συμβούλιο του
Κεμπέκ, είναι μέλος της Διοίκησης της Περιφέρειας Laval-Laurentides και στις Προσκοπικές Ομάδες Παυλίδη της ΕΚΜΜ, μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και
ταμίας. Είναι ακόμη ο ιδρυτής, επίτιμος
πρόεδρος και αρχηγός της Ομάδας Παλαιών Προσκόπων «Σωκράτης» από το 1996.
Η εθελοντική του εργασία στον Προσκοπισμό είναι αξιέπαινη. Για τη μακρόχρονη
υπηρεσία του τιμήθηκε από το Καναδικό
Προσκοπικό Σώμα με τα μετάλλια Long
Service Medal, Good Service Medal,
Medal of Merit, Medal of Silver Acorn, το
μετάλλιο Bar Silver Acorn και αργότερα
το μετάλλιο των 100 χρόνων Προσκοπισμού.
Από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έλαβε
το Μετάλλιο Ευδόκιμου Υπηρεσίας, Προσκοπικής Αξίας καθώς και το ανώτατο Μετάλλιο του Αργυρού Φοίνικα (1996).
Το 2002 του απονεμήθηκε το Μετάλλιο
της Βασίλισσας Ελισάβετ Golden Jubilee
medal των 50 χρόνων Βασιλείας.

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

*Παλαιός Ναυτοπρόσκοπος
Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
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MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED SEALER PROTECTION
BEFORE

AFTER

WE REPAIR
• Cracks

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

• Pot Holes
• Edges of
Garage
Entrances

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907

Την ίδια χρονιά έλαβε και το Βραβείο
Αναγνώρισης (Recognition Award) από
την Οργάνωση Canadian Fellowship of
Baden Powell Guilds. Το 2010 από το
Σώμα Προσκόπων Κύπρου έλαβε το Μετάλλιο του Χάλκινου Αγρινίου και από
την Επαρχιακή κυβέρνηση του Κεμπέκ και
τους βουλευτές Guy Ouellette και Γεράσιμο Σκλαβούνο, το ανώτατο μετάλλιο της
Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ.
To 2012 έλαβε το Μετάλλιο της Βασίλισσας Ελισάβετ Diamond Jubilee Medal των
60 χρόνων Βασιλείας και το μετάλλιο εθελοντισμού από το Γενικό Κυβερνήτη του
Καναδά.
Το 2017 η Α.Χ.Ε.Π.Α Καναδά του απέμεινε τιμητική πλακέτα για τα 82 χρόνια Προσκοπικής του υπηρεσίας ενώ παράλληλα
η Βουλευτής της περιοχής D’ Ahunstic
Cartieville, Melanie Joly, του απένειμε το
Έμβλημα των 150 χρόνων του Καναδά.
Έχει λάβει πολλά συγχαρητήρια διπλώματα από πρωθυπουργούς, υπουργούς
και ομοσπονδιακούς βουλευτές, της κυβέρνησης του Κεμπέκ, του Δήμου Μόντρεαλ και πρόσφατα από το Γενικό Κυβερνήτη στο Κεμπέκ, για την εθελοντική
του υπηρεσία.
Στις 2 Ιουνίου 2020, ο κ. Μενέλαος Παυλίδης συμπληρώνει 85 χρόνια από τότε
που έδωσε την υπόσχεσή του να τηρεί το
Νόμο του Προσκόπου. Μια υπόσχεση που
τηρεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα. «Έσω Έτοιμος, κ. Παυλίδη...».

• Replacement
of Drains
CALL NATALE
FOR A FREE ESTIMATION

514-777-3774
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Στό
η παγκ
Του Hal Brands
[Αμερικανός ιστορικός και
αρθρογράφος στο Bloomberg]

Συνέδριο του κόμματος τον Οκτώβριο του
2017. Η συγκεκριμένη ομιλία αντιπροσωπεύει μία από τις πιο έγκυρες εκθέσεις της
πολιτικής και των στόχων του Κ.Κ. Κίνας.
πορούμε επιτέλους να επαινέσου- Αντικατοπτρίζει το πώς κατανοεί ο Xi όσα
με το Κ.Κ. Κίνας για το γεγονός ότι έχει επιτύχει η Κίνα υπό την κομμουνιστιεννοεί πραγματικά όσα διακηρύσσει και κή εξουσία και το πώς πρέπει, κατά τον
για το ότι ξέρει τι θέλει; Αυτό πιθανόν να ίδιο, να προχωρήσει στο μέλλον.
είναι το «κλειδί» για την κατανόηση των
στρατηγικών φιλοδοξιών του Πεκίνου για
τις ερχόμενες δεκαετίες.
Μια σταθερή αφήγηση στη συζήτηση
στις ΗΠΑ σχετικά με αυτό το θέμα, είναι
ότι η ίδια η Κίνα δεν ξέρει τι επιδιώκει
να επιτύχει, δηλαδή ότι οι ηγέτες της δεν
έχουν ακόμη υπολογίσει ως πού πρέπει
ή θα μπορούσε να φτάσει η επιρροή του
Πεκίνου.
Ωστόσο, υπάρχει ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία
συγκεντρώνονται και ερμηνεύονται από
ταλαντούχους ειδικούς επί ζητημάτων
Κίνας, που συντείνουν στο ότι η κινεζική
κυβέρνηση στοχεύει πράγματι στην κατοχύρωση στάτους παγκόσμιας δύναμης
και ίσως παγκόσμιας κυριαρχίας εντός
του χρονικού ορίζοντα της επόμενης γενιάς – ότι επιδιώκει να ανατρέψει το ηγεμονευόμενο από τις ΗΠΑ στάτους κβο και
Ο Xi διακήρυξε εκεί ότι η Κίνα «ανορνα δημιουργήσει τουλάχιστον μια αντα- θώθηκε, έγινε πλούσια και πλέον γίνεται
γωνιστική παγκόσμια τάξη στη βάση των ισχυρή», καθώς και ότι «ανοίγει ένα νέο
συμφερόντων της.
μονοπάτι για άλλες αναπτυσσόμενες χώΔε χρειάζεται απαράμιλλη δύναμη επα- ρες», προσφέροντας «την κινέζικη γνώση
γωγικής σκέψης για να καταλήξει κανείς και προσέγγιση για την επίλυση των προσε αυτό το συμπέρασμα. Κορυφαίοι Κινέ- βλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπόζοι αξιωματούχοι και μέλη της διπλωμα- τητα».
τικής κοινότητας της χώρας, γίνονται όλο
Μέχρι το 2049, ο Xi υποσχέθηκε ότι η
και πιο ξεκάθαροι όταν αναφέρονται σε Κίνα θα καταστεί «παγκόσμιος ηγέτης
αυτό το ζήτημα.
όσον αφορά την πολυπαραγοντική εθνική δύναμη και τη διεθνή επιρροή» και θα
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ XI
οικοδομήσει μια «σταθερή διεθνή τάξη»,
Ο πρόεδρος Xi Jinping εξέθεσε το συγκε- στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να
κριμένο στόχο παραπάνω από υπαινικτι- επιτευχθεί πλήρως η «εθνική αναζωογόκά στην ομιλία – ορόσημό του στο 19ο νηση» της Κίνας.

Μ

Τα παραπάνω αποτελούν διακήρυξη
ενός ηγέτη, ο οποίος βλέπει τη χώρα του
να μη συμμετέχει απλώς στις διεθνείς
υποθέσεις αλλά να καθορίζει τους όρους
υπό τους οποίους αυτές εξελίσσονται και
δίνει καθοδηγητικά στοιχεία για δύο κεντρικά ζητήματα της συζήτησης γύρω από
την εξωτερική πολιτική της Κίνας.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΣΤΑΤΟΥΣ ΚΒΟ
Το πρώτο είναι μια βαθιά σκεπτικιστική
στάση έναντι του υπάρχοντος διεθνούς
συστήματος.
Οι Κινέζοι ηγέτες αναγνωρίζουν, ότι το
υπάρχον παγκόσμιο καθεστώς, όσον αφορά το εμπόριο, ήταν απαραίτητο για την
οικονομική και στρατιωτική άνοδο της χώρας τους.
Ωστόσο, όταν εξετάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κόσμου που έχουν δημιουργήσει η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί
της, βλέπουν ως επί το πλείστων απειλές
κατά της Κίνας. Κατά την άποψή τους, οι
αμερικανικές συμμαχίες δεν έχουν ως κύ-

1610

1610

ριο άξονα τη διατήρηση της ειρήνης και
της σταθερότητας. Αντίθετα, συμπιέζουν
τις δυνατότητες της Κίνας και εμποδίζουν
τις χώρες της Ασίας να παράσχουν στο Πεκίνο εκείνα που του οφείλονται.
Υπό αυτό το πρίσμα, η προώθηση της
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι ούτε ηθική ούτε καλοπροαίρετη, αλλά μια προπαγανδιστική
εκστρατεία στη βάση ενός επικίνδυνου
δόγματος, το οποίο απειλεί να απονομιμοποιήσει την κομμουνιστική κυβέρνηση
και να ενεργοποιήσει τους εχθρούς της
εντός Κίνας.
Οι διεθνείς θεσμοί υπό την ηγεσία των
ΗΠΑ εμφανίζονται ως εργαλεία για την
επιβολή της βούλησης της Αμερικής επί
των πιο αδύναμων χωρών.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα αναγνωρίζει ότι
η φιλελεύθερη διεθνής τάξη έχει αποφέρει οφέλη, γράφει ο Nadege Rolland, ανώτερος συνεργάτης του Εθνικού Γραφείου
Ασιατικών Ερευνών των ΗΠΑ, ωστόσο
«το κόμμα απεχθάνεται και τρέμει» τις
αρχές επί των οποίων αυτή βασίζεται.
Η ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η διεθνής
τάξη πρέπει να αλλάξει – όχι λίγο, αλλά
πολύ – ώστε η Κίνα να καταστεί πλήρως
ευημερούσα και ασφαλής. Οι Κινέζοι ηγέτες είναι κάπως αόριστοι – κι αυτό είναι
κατανοητό – ως προς την περιγραφή του
κόσμου που επιθυμούν, ωστόσο το περίγραμμα του οράματός τους γίνεται ολοένα και πιο ευδιάκριτο.
Αν κάποιος μελετήσει τις δηλώσεις του
Xi και άλλων ανώτερων Κινέζων αξιωματούχων, συμπεραίνει η ειδικός επί ζητημάτων Κίνας, Liza Tobin, εκείνο που προ-

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9

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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όχος της Κίνας
κόσμια ηγεμονία
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 8
κύπτει είναι ένα όραμα στο οποίο «ένα
παγκόσμιο δίκτυο εταιρικών σχέσεων με
επίκεντρο την Κίνα, θα αντικαταστήσει το
αμερικανικό σύστημα στρατηγικών συμμαχιών», ενώ ο κόσμος θα βλέπει τον κινεζικό πολιτικό αυταρχισμό ως προτιμότερη μορφή διακυβέρνησης σε σχέση με τη
δυτική δημοκρατία.
Με βάση μια παρόμοια ανάλυση, ο
Rolland συμφωνεί ότι η Κίνα εκδηλώνει
«λαχτάρα για μια τουλάχιστον μερική ηγεμονία», δηλαδή για μια χαλαρή κυριαρχία
πάνω σε μεγάλες περιοχές του παγκόσμιου «Νότου».
Όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση, όπως δείχνουν άλλα στοιχεία, το Πεκίνο επιθυμεί ένα σύστημα στο οποίο οι
διεθνείς θεσμοί θα υποστηρίζουν και δε
θα «ραπίζουν» τα αυταρχικά καθεστώτα.
Την ίδια ώρα, οι Κινέζοι σχεδιαστές στρατηγικής και ακαδημαϊκοί συζητούν ανοιχτά για την οικοδόμηση μιας «νέας παγκόσμιας οικονομικής τάξης με επίκεντρο
την Κίνα».

εθνικοί ηγέτες, ακόμη και όταν οι θέσεις
τους διατυπώνονται σε επίσημες ομιλίες.
Ωστόσο, στην περίπτωση του Πεκίνου, οι
Κινέζοι ηγέτες λένε στην πραγματικότητα
λιγότερα σε σχέση με όσα κάνει η χώρα
τους στην πράξη.
Είτε πρόκειται για το ναυπηγικό πρόγραμμα που «γεννά» πλωτά σκάφη με
εκπληκτικά ταχύ ρυθμό, την προσπάθεια
ελέγχου των υφιστάμενων διεθνών οργανισμών και τη δημιουργία νέων, την προβολή στρατιωτικής δύναμης στην Αρκτική,
στον Ινδικό Ωκεανό και σε άλλα σημεία
του πλανήτη, την προσπάθεια οικοδόμησης κυριαρχίας στους κλάδους υψηλής
τεχνολογίας ανά τον κόσμο, τις ολοένα
και πιο συστηματικές προσπάθειες για
την υποστήριξη αυταρχικών καθεστώτων
και την αποδυνάμωση των δημοκρατικών
θεσμών ή την πρωτοβουλία Belt and Road
που περιλαμβάνει πολλές ηπείρους, η
Κίνα δεν ενεργεί διόλου ως μια χώρα που
της λείπει ο στρατηγικός γεωπολιτικός
σχεδιασμός μεγάλης κλίμακας.
Όπως συμβαίνει με πάμπολλες πτυχές
του ανταγωνισμού ΗΠΑ – Κίνας, είναι δυ-

καετία του 1970. Οι Κινέζοι ηγέτες δεν
αγνοούν το κόστος και τα εμπόδια: ο Xi
μπορεί να επαναδιατυπώνει «τελετουργικά» τη σημασία της ενοποίησης του
κινεζικού έθνους, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι είναι προσανατολισμένος σε έναν
πόλεμο για την ανάκτηση της Ταϊβάν.
ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ
Το Πεκίνο μάλιστα μοιάζει να μην έχει
αποφασίσει, ποιος από τους δύο δρόμους
προς την κατάκτηση παγκόσμιας επιρροής
είναι προτιμότερος: η εγκαθίδρυση κυριαρχίας στο Δυτικό Ειρηνικό και στη συνέχεια η περαιτέρω επέκταση ή η υπερφαλάγγιση της θέσης των ΗΠΑ στην περιοχή,
με την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών θέσεων της Κίνας σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Τέλος, η Κίνα ενδέχεται τελικά να μην κατορθώσει να επιτύχει τίποτε απ’ όλα αυτά.
Ίσως ο κορωνοϊός να αποδυναμώσει τόσο
τις ΗΠΑ όσο και τη φιλελεύθερη διεθνή
τάξη, που να επιταχύνει σημαντικά την
άνοδο της Κίνας. Ή ίσως η Κίνα να αντιμετωπίσει τόσα πολλά εσωτερικά προβλήματα και τόση εξωτερική αντίσταση, που
η κίνησή της να «βαλτώσει».
Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η
συζήτηση για το τι επιζητεί η Κίνα διευρύνεται, καθώς οι ηγέτες και η συμπεριφορά του Πεκίνου δίνουν όλο και περισσότερες και πιο σαφείς απαντήσεις σε αυτό
το ερώτημα. Όταν ένας υπερήφανος και
ισχυρός διεκδικητής της ηγεμονίας αρχίζει
να διαφημίζει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες
του, οι Αμερικανοί θα πρέπει να τείνουν
να τον λαμβάνουν στα σοβαρά.
© Capital

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.
ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Υπάρχουν ελάχιστες έως καθόλου ενδείξεις, σε όλα αυτά, ότι ο στρατηγικός ορίζοντας του Πεκίνου περιορίζεται μόνο στο
Δυτικό Ειρηνικό ή ακόμη και στην Ασία.
Η επίκληση του Xi για μια «κοινότητα με
κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα» υποδηλώνει την αίσθηση ενός παγκόσμιου
ταμπλό, στο οποίο η αύξηση της κινεζικής
επιρροής τίθεται ως στόχος.
Δε χρειάζεται να διαβάσει κανείς ανάμεσα στις γραμμές για να καταλάβει ότι
αυτή η ατζέντα θα απαιτούσε ουσιαστική
αναδιάταξη της τρέχουσας γεωπολιτικής
ισορροπίας. Όπως είχε αναφέρει ο Xi πριν
από αρκετά χρόνια, η Κίνα πρέπει να εργαστεί αποφασιστικά προς ένα «μέλλον
όπου θα κερδίσουμε την πρωτοβουλία και
θα έχουμε την κυρίαρχη θέση».
Προφανώς και δεν είναι ορθό να παίρνουμε τοις μετρητοίς όλα όσα λένε οι

νατός κάποιου είδους παραλληλισμός με
την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ορισμένοι κορυφαίοι Αμερικανοί σοβιετολόγοι
επέμεναν ότι η Μόσχα γινόταν όλο και περισσότερο μια χώρα ικανοποιημένη στο
πλαίσιο του στάτους κβο.
Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, ωστόσο,
απαιτούσε να αγνοηθούν όσα έλεγαν οι
Σοβιετικοί ηγέτες για τη διεθνή ύφεση
και την ειρηνική συνύπαρξη (ότι δηλαδή
τα παραπάνω ήταν ένας τρόπος να εξασφαλιστεί ο «θρίαμβος του σοσιαλισμού»
χωρίς πόλεμο), καθώς και οι προσπάθειές
τους να οικοδομήσουν στρατιωτική ανωτερότητα και θέσεις επιρροής και δύναμης στον Τρίτο Κόσμο. Τα προειδοποιητικά «σήματα» ήταν εμφανή τότε, όπως
είναι και σήμερα. Η Κίνα πιθανότατα δεν
έχει μια λίστα «βήμα προς βήμα» για την
επίτευξη παγκόσμιας υπεροχής, όπως
δεν είχε και η Σοβιετική Ένωση στη δε-

Call us at: 450-934-1122

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 29 Μαΐου, 2020 / May 29, 2020 • 9

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΡΕΥΝΑ: Ποιοι και πώς φάγαμε
1,6 τρις ευρώ μέσα σε 37 χρόνια
Του Δημήτρη Στεργίου

Α

πό τότε που ο τότε αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος,
στη συνέντευξή του στο «Βήμα» (31 Δεκεμβρίου 2010) επανέλαβε, συμπληρωμένη και διευκρινισμένη, τη δήλωση που
είχε κάνει στη Βουλή στις 21 Σεπτεμβρίου
2010 για το «τα φάγαμε μαζί» μένει μετέωρο το ερώτημα «ποιοι μαζί;».
Τότε είχε πει, συγκεκριμένα, τα εξής: «Η
απάντηση σε όλους, όσοι μας ρωτάτε
“πού τα φάγατε τα λεφτά”, είναι μία: Σας
διορίζαμε για χρόνια, τα φάγαμε μαζί»!
Η απάντηση αυτή είχε τότε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αλλά όλες ήταν
αόριστες και έδιναν την εντύπωση ότι
«όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται». Δυστυχώς, οι έντονες αυτές αντιδράσεις δε
συνοδεύτηκαν από μια συγκεκριμένη και
τεκμηριωμένη έρευνα, που θα έκανε ακόμα κι ένα απλός μπακάλης. Ότι, δηλαδή,
για να «φας» ή να σπαταλάς κάτι, πρέπει
να το έχεις!
Έτσι, ξεκίνησε και η έρευνά μου. Δηλαδή,
μελετώντας επίσημα στατιστικά στοιχεία
(κρατικοί προϋπολογισμοί, Εκθέσεις διοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ
κ.λπ.) 40 περίπου ετών, προσπάθησα να
εγγράψω στο σκέλος των εσόδων τα ποσά
περίπου που «φαγώθηκαν», δηλαδή εκείνα που εισέρρεαν στα δημόσια ταμεία με
τη μορφή φόρων, δανείων, κοινοτικών πόρων και τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια με τη μορφή ιδιωτικοποιήσεων. Εκεί,
στο σκέλος των εσόδων, μετέφερα ανά
έτος τα αντίστοιχα ποσά και το λογιστικό
άθροισμα κατέδειξε ότι εισέρρευσε το
μυθώδες ποσό των 1,6 τρισεκατομμυρίων
ευρώ (ναι, 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ!!!).
Ύστερα, έπρεπε να απαντηθεί και το δίλημμα: αυτά πήγαν για ανάπτυξη και κοι-

νωνική συνοχή ή «φαγώθηκαν» και από
ποιους; Το πρώτο σκέλος του διλήμματος
απορρίφθηκε από την πραγματικότητα
των άθλιων δημόσιων υποδομών, της
γραφειοκρατικής Δημόσιας Διοίκησης,
της «αναλφάβητης» παιδείας, της υψηλής ανεργίας, της υψηλής φτώχειας, του
ανελέητου φορομπηχτισμού και των επάρατων Μνημονίων. Άραγε, λοιπόν, «φαγώθηκαν». Κι έτσι επανερχόμαστε στην
παγκάλειο διαπίστωση, ότι «μαζί τα φάγαμε, σας διορίζαμε επί χρόνια»!
Αλλά, και η απάντηση αυτή του Θόδωρου Πάγκαλου φαντάζει μονομερής, αφού
«φαγώθηκαν» μόνο από διορισμούς.
Απλώς, οι διορισμοί ήταν η αιτία του κακού με πολλές λερναίες ύδρες, όπως κρατικοποιήσεις, επιχορηγήσεις, αναλήψεις
χρεών, «βερεσέδια», κ.λπ., τα οποία κατέλειπαν ελλείμματα και συνοδεύονταν από
δανεισμό ως βασική πηγή κάλυψής τους…
ΠΩΣ ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ…
Έτσι, καταρτίστηκε το δεύτερο σκέλος
του λογιστικού «Ταφ», δηλαδή το σκέλος
των δαπανών, όπου εκεί μεταφέρθηκαν
τα ποσά που «τρώγονταν» ανά κυριότερες κατηγορίες, χωρίς κανένα σχεδόν
παραγωγικό αποτέλεσμα, χωρίς κανέναν
αποδοτικό συντελεστή.
Από τη λογιστική αυτή απεικόνιση του
«ποταμού» εισροών προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
-ΠΡΩΤΟΝ, με τη μορφή άμεσων φόρων
(που κατά ποσοστό πάνω από το 60% περίπου πληρώνουν μονίμως μετά το 1981
οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι) και έμμεσων φόρων (που χαρακτηρίζονται ως
αντιλαϊκοί και αντικοινωνικοί) εισέρρευσαν κατά την περίοδο 1981 – 2018 στα δημόσια ταμεία έσοδα 1.037.400 εκατ. ευρώ
ή ποσοστό 34%!
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-ΔΕΥΤΕΡΟΝ, την ίδια περίοδο, με τη μορφή δανείων για την κάλυψη των υψηλών
και μόνιμων ελλειμμάτων από τις σπατάλες, εισέρρευσαν στα δημόσια ταμεία
και… εξανεμίσθηκαν 405.400 εκατ. ευρώ,
τα οποία συνεπάγονταν εφιαλτική εξυπηρέτηση του χρέους αυτού με δυσθεώρητα
τοκοχρεολύσια.
-ΤΡΙΤΟΝ, ισχνότερη ορμή, αλλά σημαντική, είχαν και οι (καθαροί) κοινοτικοί πόροι
που ανήλθαν την ίδια περίοδο σε 118.667
εκατ. ευρώ.
-ΤΕΤΑΡΤΟΝ, οι ιδιωτικοποιήσεις που ήταν
(και είναι!) ξορκισμένες επί δεκαετίες στη
χώρα μας, μόλις τα τελευταία χρόνια ενίσχυσαν τα δημόσια έσοδα για μείωση,
υποτίθεται, του δημόσιου χρέους, αλλά,
δυστυχώς το ποσό που συγκεντρώθηκε
διατέθηκε για… αλλότριες σκοπιμότητες
και, συγκεκριμένα, για τα γνωστά «βερεσέδια» του ζημιογόνου δημόσιου τομέα.
-ΠΕΜΠΤΟΝ, το συνολικό ποσό που συ- -ΤΡΙΤΟΝ, δεν πάνε πίσω και οι επιχορηγκεντρώθηκε για να «φαγωθεί» ανήλθε γήσεις και οι επιδοτήσεις των πάντων που
είχαν πάει και συνεχίζεται με τη μορφή…
σε 1,6 τρισ. ευρώ.
επιδημίας, χωρίς να έχουν σχεδόν κανένα
ουσιαστικό κοινωνικό, οικονομικό και
…ΚΑΙ ΠΩΣ «ΦΑΓΩΘΗΚΑΝ»!
Αυτό, λοιπόν, το ποσό των 1,6 τρισ. ευρώ αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Ανήλθαν στο
ριχνόταν κατ’ έτος σε έναν τεράστιο τρύ- ποσό των 148,5 δισ. ευρώ.
πιο πίθο των Δαναΐδων, δηλαδή χωρίς κα- -ΤΕΤΑΡΤΟΝ, μικρότερο, αλλά εντελώς
νένα παραγωγικό ή κοινωνικό ή αναπτυξι- αδικαιολόγητο, είναι ποσό που διατέθηκε
και διατίθεται κάθε χρόνο, είτε σε περιόακό συντελεστή.
δους οικονομικής τάχα «ευφορίας», είτε
Ιδού πώς:
-ΠΡΩΤΟΝ, με τη μορφή δαπανών για μι- σε περιόδους Μνημονίων, για λειτουργισθούς και συντάξεις των δημοσίων υπαλ- κές, καταναλωτικές και λοιπές δαπάνες,
λήλων διατέθηκε το ποσό των 471,5 δισ. το οποίο απορρόφησε 129,9 δισ. ευρώ
από τα δημόσια έσοδα.
ευρώ ή ποσοστό 30% περίπου.
-ΔΕΥΤΕΡΟΝ, η μεγάλη αφαίμαξη, που εί- Το μελαγχολικό συμπέρασμα είναι, ότι
ναι αιτιατό της αιτίας της μεγάλης σπατά- όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις εφάρμοζαν
λης στο σκέλος των εσόδων, είναι η εξυ- την περίοδο αυτή οικονομικές πολιτικές
πηρέτηση του δημόσιου χρέους (τοκοχρε- ενός άφρονος οικογενειάρχη, που τελικά
ολύσια κ.λπ.), η οποία απορρόφησε ποσό υποθηκεύει το μέλλον της οικογενείας
του…
640,3 δισ. ευρώ ή ποσοστό 38%.
© in.gr
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Αυτό, λοιπόν, το
ποσό των 1,6 τρις
ευρώ ριχνόταν
κατ’ έτος σε
έναν τεράστιο
τρύπιο πίθο των
Δαναΐδων, δηλαδή
χωρίς κανένα
παραγωγικό ή
κοινωνικό ή
αναπτυξιακό
συντελεστή
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•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.

!
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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.
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Agence immobilière 450.682.2121
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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
Ελαιόλαδο εναντίον
100 ασθενειών
Τ

ο ελαιόλαδο αποκαλείται και υγρός χρυσός και οι λόγοι είναι πολλοί. Πέρα από
τους οικονομικούς, και για τη σπουδαία διατροφική αξία του και τα οφέλη του στον
οργανισμό.
Τα τελευταία 2-3 χρόνια, οι έρευνες για τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου, και κυρίως οι φαινόλες, βρίσκονται
στο επίκεντρο μελετών για το πόσο ωφέλιμες είναι στον ανθρώπινο οργανισμό.
Δεν είναι λίγοι μάλιστα οι ειδικοί επιστήμονες, που επισημαίνουν ότι η ελληνική
ελαιοκομία πρέπει να αναδείξει περισσότερο αυτό το ισχυρό ατού που διαθέτει.
Η αξία των φαινολών, ώθησε τον καθηγητή του ΑΠΘ Δημήτριο Γερασόπουλο, να
μελετήσει τη διαδικασία μεταποίησης-ελαιοποίησης σε ελαιοτριβεία, για να διαπιστώσει ότι στην κάθετη φυγοκέντριση τα
νερά που περίσσευαν μαζί με λίγη «σάρκα»
ελιάς, ήταν πλούσια σε φαινόλες, προτείνοντας έτσι στους ελαιοπαραγωγούς
να τα επιστρέφουν στη διαδικασία για να
εμπλουτίζουν το τελικό ελαιόλαδο με υψηλότερα ποσοστά του πολύτιμου αυτού συστατικού.
Ελαιόλαδα ισχυρά σε αντιοξειδωτικές
ουσίες για τη μεσογειακή διατροφή, που
κερδίζει ολοένα έδαφος σε όλο τον κόσμο, ενταγμένα στο παγκόσμιο ρεύμα της
χρήσης λειτουργικών τροφίμων που αντανακλά εξ ολοκλήρου σχεδόν στη γνωστή
φράση του Ιπποκράτη «φάρμακο σας ας
γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει
φάρμακο σας».
O ομότιμος καθηγητής του ΑΤΕΙ – Θεσσαλονίκης στο τμήμα Ελαιόλαδου-Λιπαρών
Υλών της Τεχνολογίας Τροφίμων, Απ. Κυριτσάκης, ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια
με την προώθηση της αξίας του ελαιόλαδου
στον κόσμο.
Έχει γράψει επίσης βιβλία για το ελαιόλαδο κι έχει ταξιδέψει στην Αμερική και σε
άλλες χώρες, για το προβάλλει το «θαύμα»
της Ελλάδας και της Μεσογείου.
Ως πρόεδρος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Οξειδωτικού Στρες – παράρτημα
Υγείας και Αγροτικών Τροφίμων, μιλάει επί
ώρες για τα πολύτιμα συστατικά του:
Την ελαιοκανθάλη, την ελαιασίνη, την
ελευρωπαίνη, τις βιταμίνες, τις φαινόλες
και τις δεκάδες αντιοξειδωτικές ουσίες του
που δρουν προληπτικά και ευεργετικά για
τον ανθρώπινο οργανισμό.

«Το ελαιόλαδο δρα κατά των επιβλαβών
ελεύθερων ριζών, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες και το οξειδωτικό στρες είναι αυτό που συνδέεται
με 50 ίσως και 100 ασθένειες» τονίζει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κυριτσάκης.
Σε ένα από τα βιβλία του που κυκλοφορεί
στην αγγλική γλώσσα και συνέγραψε με τη
σύζυγό του Ελευθερία Καραμεσίνη, επισημαίνουν την τροφική, θρεπτική και βιολογική αξία για τον ανθρώπινο οργανισμό και
εξηγούν, γιατί το ελαιόλαδο συγκαταλέγεται στη λίστα των 10 ωφελιμότερων ειδών
διατροφής. Ο ίδιος προσέχει στο extra παρθένο ελαιόλαδο περισσότερο το… άρωμα
και το χρώμα, απ’ ότι άλλα γνωστά χαρακτηριστικά π.χ. την οξύτητα.
«Είναι ένας φυσικός φρουτο-χυμός» λέει
ο κ. Κυριτσάκης «αλλά υπάρχει γι’ αυτόν
έλλειμμα ενημέρωσης και προβολής. Δείτε μόνο τι γίνεται σήμερα με τη διαφήμιση
(δύο εισαγόμενων προϊόντων) του μουρουνέλαιου και του υαλουρονικού οξέος… Η
Ελλάδα έχει έλλειμμα προβολής στο εξωτερικό για το ελαιόλαδο και ως χώρα έχει την
ανάγκη να μιλούν οι ειδικοί για τη δύναμή
του, αυτοί που το γνωρίζουν καλά από το
δέντρο έως την κατανάλωση και τη χημεία
του. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προβολή,
συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού…
Να μην περιμένουμε τους Ιταλούς για την
παραγωγή. Είμαστε καλοί και άριστοι στην
παραγωγή του, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουμε. Ας το εμπεδώσουμε. Είναι τρόφιμο, αποτελεί τη βάση φαρμάκων, είναι
ελιξίριο υγείας και μακροζωίας. Είναι πλέον
στο DNA της παράδοσης, των εξαγωγών και
της οικονομίας…».
Πριν από λίγο καιρό, ο κ. Κυριτσάκης παρουσίασε νέα δεδομένα για τα πολύτιμα
συστατικά του ελαιόλαδου, τονίζοντας τη
σημασία του για τη μακροζωία.
ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ
Η πρόωρη γήρανση συνδέεται με το οξειδωτικό στρες, γιατί προκαλεί μείωση του
μήκους των τελομερών στα χρωματοσώματα του ανθρώπου. Όμως οι φαινόλες της
καλής ποιότητας ελαιόλαδου, παρεμποδίζουν αυτή τη μείωση και συμβάλλουν στη
φυσιολογική γήρανση. Ακόμη η υδροξυτυροσόλη (μία από τις φαινόλες) που συναντάται στο ελαιόλαδο, ενεργοποιεί το ένζυμο τελομεράση, το οποίο αυξάνει το μήκος

των πολυμερών, επιδρώντας έτσι θετικά
στη μακροζωία. Οι έρευνες που έχουν γίνει
για τα οφέλη του ελαιόλαδου από το 1970
έως σήμερα, υπολογίζονται σε περισσότερες από 2.000.
Για τους Έλληνες, τα συμπεράσματα των
ερευνών αναφορικά με την υγεία έλκουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ανάμεσα σε
Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, που παράγουν τις
μεγαλύτερες ποσότητες στον κόσμο, οι Έλληνες είναι αυτοί που το καταναλώνουν περισσότερο. Σύμφωνα με στοιχεία του Νorth
American Olive Oil Association, οι Έλληνες
καταναλώνουν 24 lt/άτομο κατά μέσο όρο,
οι Ισπανοί 15 lt/άτομο και οι Ιταλοί 13 lt/
άτομο.
Η χρήση του ελαιόλαδου έχει ερευνηθεί
στη διατροφή (ωμό και στο μαγείρεμα),
ενώ χρησιμοποιείται ευρέως στην παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών, ως βασικό συστατικό στη δημιουργία ιαμάτων,
σε συνδυασμό με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (χαρακτηριστικότερο αυτών
το βαλσαμόλαδο), στην σαπωνοποιία και
παλιότερα ως καύσιμο.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΧΟΛΗ, ΔΕΡΜΑ,
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
Οι έρευνες έχουν συνδέσει την ωφελιμότητα του ελαιόλαδου στην ανάπτυξη εγκεφάλου-σκελετού κατά την παιδική ηλικία,
με την αθλητική δραστηριότητα (διατροφή
αθλητή και έντονη άσκηση), με το πεπτικό
σύστημα (καταπραΰνοντας μάλιστα πολλά
εντερικά σύνδρομα), από το 1887 θεωρείται θεραπευτικό κατά της χολολιθίασης,
προστατεύει το δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία και τα εγκαύματα κι έχει δεκάδες
άλλες χρήσεις.
Το λάδι της ελιάς είναι η κύρια πηγή διατροφικού λίπους στη μεσογειακή διατροφή
και επιδημιολογικές έρευνες την περασμένη δεκαετία για τις ιδιότητες των μονοακόρεστων λιπιδίων, έδειξαν ότι προστατεύει
από τις καρδιαγγειακές παθήσεις, αυξάνοντας την καλή χοληστερίνη και μειώνοντας την «κακή». Μία απ’ αυτές στο Parc
de Recerca Biomedica de Barcelona έδειξε
ότι όσοι καταναλώνουν τακτικά ελαιόλαδο, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να
αναπτύξουν καρδιαγγειακές νόσους-εγκεφαλικό επεισόδιο. Τακτική πρόσληψη ελαιόλαδου, βοηθά στη μείωση φλεγμονής,

ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας (εσωτερικά
τοιχώματα αγγείων, θρόμβωσης μεταβολισμού των υδατανθράκων), βοηθά στην
πρόληψη της οξείας παγκρεατίτιδας, προστατεύει το συκώτι, από την ελκώδη κολίτιδα κι από τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Για τον καρκίνο, μια παλιότερη έρευνα του
καθηγητή Δ. Τριχόπουλου, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, είχε καταλήξει ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν ελαιόλαδο περισσότερο από μία φορά ημερησίως, έχουν 25% λιγότερες πιθανότητες να
παρουσιάσουν καρκίνο του μαστού, έναντι
εκείνων που καταναλώνουν σπανίως. Στη
Μεσόγειο, που παρατηρείται μεγάλη κατανάλωση ελαιόλαδου, υπάρχουν χαμηλές
συχνότητες ορισμένων μορφών καρκίνου
(μαστού, ωοθηκών, ενδομήτριου).
Για το σακχαρώδη διαβήτη, σε κλινικές
παρατηρήσεις, το λάδι ελιάς φαίνεται ότι
έχει δυναμικό ρόλο στη διατήρησή του σε
χαμηλά επίπεδα, κυρίως σε άτομα που δεν
εξαρτώνται από την ινσουλίνη.
Ανάμεσα στις μελέτες που έχουν γίνει,
υπάρχει και αυτή της Α’ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, που διαπίστωσε πως μπορεί να
αυξήσει τα επίπεδα της τεστοστερόνης και
να μειώσει τη στυτική δυσλειτουργία, ενώ
άλλες μελέτες κατέληξαν ότι συμβάλλει
στη θεραπεία του έλκους του στομάχου και
του δωδεκαδάκτυλου και διευκολύνει την
απορρόφηση του ασβεστίου.
Ως προϊόν διατροφής, οι ειδικοί γευσιγνώστες και οι εμπειρογνώμονες ελαιόλαδου
-όπως η δοκιμάστρια παρθένων ελαιόλαδων Ειρήνη Κοκολάκη- δεν παύουν να τονίζουν ότι το ελαιόλαδο έχει και μια άλλη
ιδιαιτερότητα. Είναι το μόνο τρόφιμο [βάση
κανονισμού] του οποίου η ποιοτική κατηγορία (εξαιρετικό παρθένο, παρθένο, λαμπάντε) και η εμπορική του αξία, είναι άμεσα
συνδεδεμένα με το οργανοληπτικό του
προφίλ (γεύση-αρώματα).
Δηλαδή, ανίχνευση-περιγραφή μέτρηση
θετικών και αρνητικών ιδιοτήτων του παρθένου ελαιόλαδου γίνεται από εκπαιδευμένους δοκιμαστές, χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες αισθήσεις. Με το όρο premium,
χαρακτηρίζονται ορισμένα έξτρα Παρθένα
ελαιόλαδα χαμηλής οξύτητας, που πληρούν
μια σειρά εξαιρετικά υψηλών προϋποθέσεων από τη συγκομιδή μέχρι και την εμφιάλωσή τους.
© ΑΠΕ

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 1 juin au dimanche 7 juin 2020 · from monday june 1st to sunday june 7th 2020

supermarché
FRAISES
Strawberries

CREVETTES BLANCHES
DU PACIFIQUE
DÉCORTIQUÉES ET
DÉVEINÉES
41/50 - 907g

BROCOLI-RAVE
Rapini
CAFÉ GREC MERAKLIS
Greek Coffee
490g

QUÉBEC

MINI POIVRONS DOUX
Mini Sweet Peppers
1lb

SEL DE MER KALAS
Sea Salt
250g

ASPERGES
Asparagus
4.39/kg
SAUMON FRAIS DE
L’ATLANTIQUE
(DEMI OU ENTIER)
Fresh Atlantic Salmon
(Half or Whole)
9.90/kg

PILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Drumsticks
3.28/kg

BISCOTTES
TOSTAGRILL
Rusks
225g
CRÈME GLACÉE
COATICOOK
Ice Cream
1L

YOGOURTS IÖGO
Yogurts
4x100g

HUILE VÉGÉTALE CEDAR
Vegetable Oil
2.84L

GRÈCE

livraison à domicile
home delivery

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

épicerie en ligne

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

FROMAGE KASSERI AU
LAIT DE CHÈVRE ET BREBIS
Cheese
22.02/kg

supermarchepa.com
PA SAMSON
4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Η πόλη που έχει διπλάσιο μέγεθος από την Ελλάδα
Φτάνει σε μέγεθος όσο η μισή Γαλλία, ολόκληρη η Μεγάλη Βρετανία,
ενώ είναι μεγαλύτερη από 42 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ

Σ

υνήθως διαβάζουμε για τις μεγαλύτερες πόλεις με βάση τον πληθυσμό.
Όταν λοιπόν κάποιος μας ρωτήσει, το
μυαλό μας πάει στη Νέα Υόρκη, στο
Τόκιο, στο Μέξικο Σίτι και ίσως σε 1-2
ακόμα μεγάλες πληθυσμιακά πόλεις.
Ποια όμως είναι μεγαλύτερη σε έκταση;
Υπάρχει μια πόλη στην εσωτερική Μογγολία, μια αυτόνομη περιοχή της Κίνας,
που είναι κάτι σαν «νομαρχιακή πόλη»,
η οποία έχει έκταση 263.953 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορεί λοιπόν σε έκταση
να μοιάζει με νομαρχία, αλλά σύμφωνα
με την κινεζική νομοθεσία είναι πόλη.
Ονομάζεται Hulunbuir και ο πληθυσμός
της φτάνει συνολικά μόλις τα 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή κάτω από 10 κατοίκους
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Πρόκειται
για μια από τις πιο ανέγγιχτες περιοχές
της Κίνας, με την άγρια φύση να κυριαρχεί. Η αστική της περιοχή, η Hailar,
είναι σπίτι για κάτι περισσότερο από
250 χιλιάδες ανθρώπους. Αλλά είπαμε,
δεν είναι η πόλη, αλλά η αστική περιο-

χή της τεράστιας πόλης Hulunbuir. Είναι
τόσο μεγάλη σε έκταση, που φτάνει σε
μέγεθος όσο η μισή Γαλλία, ολόκληρη η
Μεγάλη Βρετανία, ενώ είναι μεγαλύτερη
από 42 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.
Είναι διπλάσια από την Ελλάδα, με τη
χώρα μας να έχει έκταση 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορεί να σκέφτεστε ακόμα, μα τι πόλη μπορεί να είναι
αυτή; Η κινεζική νομοθεσία το λέει, όχι
εμείς. Πρόκειται λοιπόν για τη μεγαλύτερη πόλη σε έκταση στον κόσμο. Όμως
δεν είναι η μόνη παρόμοια περίπτωση.
Η πόλη Kalgoorlie-Boulder στην Αυστραλία διοικείται από το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, αν και καλύπτει έκταση μεγαλύτερη της Πορτογαλίας.
Αλλά και η Altamira, μια πόλη στον
Αμαζόνιο μέσα στο έδαφος της Βραζιλίας, είναι κατά 18 χιλιάδες τετραγωνικά
χιλιόμετρα μεγαλύτερη από την Ελλάδα.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
© e-daily.gr

Το πιο παράξενο πλοίο στον κόσμο!

Η

Αμερικανική Υπηρεσία Ναυτικών
Ερευνών, διαθέτει στους κόλπους
της ένα πολύ παράξενο πλοίο που ονομάζεται FLoating Instrument Platform
(FLIP).
Πιο συγκεκριμένα, το FLIP δεν είναι
ακριβώς πλοίο, παρόλο που οι ερευνητές ζουν και εργάζονται σε αυτό για
εβδομάδες, πραγματοποιώντας επιστημονικές μελέτες στον ανοιχτό ωκεανό.
Είναι στην πραγματικότητα μια τεράστια εξειδικευμένη… σημαδούρα ή μια
«πλωτή πλατφόρμα» -αν θέλετε- που
επινοήθηκε και αναπτύχθηκε από το
Marine Physical Laboratory (MPL) του
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, προκειμένου να διευκολύνει την έρευνα στα
βάθη των ωκεανών. Το FLIP έχει μήκος
108 μέτρα και διαθέτει τέσσερα τμήματα-δεξαμενές στο μπροστινό μέρος, ενώ
στην πίσω πλευρά υπάρχουν τα έρμα.
Όταν αυτές οι δεξαμενές είναι γεμάτες
με αέρα, το πλοίο επιπλέει σε οριζόντια
θέση, αλλά όταν γεμίζουν με θαλασσινό
νερό, βυθίζονται κατακόρυφα. Η όλη διαδικασία διαρκεί 28 λεπτά και όταν το
FLIP βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση, το
τμήμα που είναι έξω από το νερό φτάνει σε ύψος τους πέντε ορόφους μιας

κατοικίας. Επιπλέον, οι καμπίνες του
προσωπικού διαθέτουν δύο πόρτες,
που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη
θέση που παίρνει κάθε φορά το πλοίο,
ενώ τα περισσότερα έπιπλα είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε
να περιστρέφονται κατάλληλα. Το FLIP
δημιουργήθηκε πριν από 58 χρόνια (το
1962), από δύο επιστήμονες, τους Fred
Fisher και Fred Spiess, με σκοπό να ενισχυθεί η έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των ηχητικών κυμάτων κάτω από
το νερό. Αυτή απαιτούσε ένα πλοίο με
σταθερότητα, που θα μπορούσε να βυθίζεται κατακόρυφα στον ωκεανό. Μετά
από αρκετές δοκιμές, το FLIP ξεκίνησε
με επιτυχία τις αποστολές του, οι οποίες
συνεχίζονται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.

Στις 4 φωτογραφίες (από
αριστερά προς τα δεξιά)
απεικονίζεται η σταδιακή
αλλαγή θέσης του FLIP
από την οριζόντια στην
κατακόρυφη θέση του!

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS
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o
c.c
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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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Το μέγεθος της κρίσης
και τα ερωτήματα για
την αποτελεσματικότητα
των κυβερνητικών
μέτρων
Η ελληνική κυβέρνηση
σπεύδει να πάρει μέτρα
που μένει να δούμε
ποια αποτελέσματα θα έχουν

Υ

πό κανονικές συνθήκες, η έκτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
πλαίσιο της «ενισχυμένης εποπτείας» της
ελληνικής οικονομίας, δηλαδή της μεταμνημονιακής επιτήρησης, θα αντιμετωπιζόταν ως ένα καλό νέο, εφόσον δίνει το
«πράσινο φως» για την εκταμίευση άλλων
748 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνονται στα συμφωνηθέντα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.
Όμως, την ίδια στιγμή η έκθεση επαναλαμβάνει τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ελληνική οικονομία,
που περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ύφεση
σοκ ύψους 9,7% το 2020, πριν την ανάκαμψη το 2021 και υπογραμμίζει ότι το
μεγάλο πρόβλημα είναι η μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από κλάδους
που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από τα
μέτρα για την πανδημία αλλά και από την
παγκόσμια οικονομική ύφεση, όπως είναι
ο τουρισμός.
Ανάλογες αρνητικές εκτιμήσεις για την
ελληνική οικονομία, τουλάχιστον στο
βραχύ χρόνο του δεύτερου τριμήνου του
2020 κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, με
τον αρμόδιο υπουργό Χρ. Σταϊκούρα να
προβλέπει ακόμη και διψήφια συρρίκνωση γι αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο.
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Από αυτή την άποψη, είναι πολύ χαρακτηριστικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε
σχέση με τις επιπτώσεις από τα μέτρα που
ελήφθησαν για την απελευθέρωση των
επενδύσεων.
Ήδη το Μάρτιο του 2020, μήνα στη διάρκεια του οποίου ξεκίνησαν τα μέτρα, η
βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά
9,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2019, τη μεγαλύτερη τέτοια μεταβολή
από την αρχή του 2018.

Ως προς τα ίδια τα μέτρα, η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας 205.984 χιλιάδες επιχειρήσεις (αυτές
με υποχρέωση τήρηση διπλογραφικών
στοιχείων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση). Αυτό
εκπροσωπούσε το 14,6% του συνολικού
αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο των επιχειρήσεων.
Εάν δούμε τους επιμέρους κλάδους, θα
δούμε ότι αυτό αντιπροσωπεύει το 80,9%
των επιχειρήσεων εστίασης, το 87,1% των
επιχειρήσεων καταλυμάτων, το 39,8%
των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, το
88,8% των επιχειρήσεων εκπαίδευσης.
Αντίστοιχα, μπορούμε να δούμε τα στοιχεία για την υποχώρηση του κύκλου εργασιών ανάμεσα στο Α΄ Τρίμηνο του 2019
και το Α΄ Τρίμηνο του 2020, υπογραμμίζοντας και πάλι ότι το μεγαλύτερο μέρος
αυτού του διαστήματος δεν περιλαμβάνει
μέτρα αναστολής λειτουργίας. Η συνολική υποχώρηση του τζίρου γι αυτές τις επιχειρήσεις ήταν 11,8% ή 556 εκατομμύρια
ευρώ.

2020 ο κύκλος εργασιών ήταν μειωμένος
κατά 47% ή κατά 560,4 εκατομμύρια ευρώ.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορεί
κανείς να σχηματίσει μια εικόνα για την
υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο, μήνας που ανήκει εξ
ολοκλήρου μέσα στην περίοδο αναστολής
λειτουργίας, αλλά και για το Μάιο, στον
οποίο τα μέτρα συνεχίστηκαν για αρκετούς κλάδους.
Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι η αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων είναι μία από τις πλευρές της υποχώρησης
της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς η
αναστολή λειτουργίας αυτών των κλάδων,
σε συνδυασμό με τα μέτρα απαγόρευσης
των μετακινήσεων, επηρέασαν το σύνολο της οικονομίας, μειώνοντας τον κύκλο

εργασιών και σε κλάδους που δεν ανήκαν
σε αυτούς που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, κάτι που θα γίνει σαφές, όταν
δούμε τα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο
του 2020, που όλοι αναμένουν ότι θα καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες υφεσιακές δυναμικές των τελευταίων ετών.
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δεν είναι τυχαίο, ότι όλες οι εκτιμήσεις
κατατείνουν τελικά και σε μια μεγάλη αύξηση της ανεργίας, καθώς ήδη τον Απρίλιο
είχαμε το χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων εδώ και μια εικοσαετία,
καθώς καταβαραθρώθηκαν οι νέες προσλήψεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν εί-

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 17

Centre
Collision
Professional
Autode
Body
Repair & Painting

Αν δούμε τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση για την τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και ανήκουν
στους κλάδους που τέθηκαν σε αναστολή
λειτουργίας, βλέπουμε ότι το Μάρτιο του

•
•
•
•

Insurance Work Accepted
All Work Guaranted
Expert Color Matching
Factory Genuine Parts

•
•
•
•

Import Car Specialists
American Muscle Cars
Towing
Major & Minor Repairs

4415 BOUL. NOTRE DAME, SUITE 203, LAVAL

450-978-4004

AΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗΣ ΜΕ ΠΌΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΊΡΊΑ
ΣΤΗ ΠΕΡΊΌΧΗ ΤΌΥ ΛΑΒΑΛ ΚΑΊ ΊΔΊΑΊΤΕΡΩΣ
ΣΤΌ ΧΩΡΌ ΤΗΣ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΚΗΣ
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΉ
ΣΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΈΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΈΣ
• ΠΡΟΣΦΈΡΈΤΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΈΠΙΣΚΈΨΉ
• ΈΞΈΤΑΣΉ ΑΚΟΉΣ ΔΩΡΈΑΝ
• ΔΈΧΟΜΑΣΤΈ ΑΣΦΑΛΙΣΉ ΒΈΤΈΡΑΝΩΝ,
ΚΡΑΤΙΚΉ, ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΚΑΙ CSST
• ΛΟΓΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΣΈ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΈΣ ΑΚΟΉΣ

FREE ESTIMATES!
ΠΑΡΕΧΌΥΜΕ:
• ΨΉΦΙΑΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΒΑΡΉΚΟΐΑΣ
• ΑΥΞΉΜΈΝΉ ΜΈΙΩΣΉ
ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
• ΚΑΘΑΡΟΤΉΤΑ ΉΧΟΥ
• ΣΑΦΉΝΈΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗ ΓΊΑ ΤΗ ΕΠΊΛΌΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΡΗΚΌΊΑΣ

Ari: 514-476-4565
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, Laval

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 29 Μαΐου, 2020 / May 29, 2020 • 15

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Λαμπρά μνημεία
της αρχαιότητας και
όμορφες ακρογιαλιές
Το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας
(πηγή: Γιάννης Τούντας)

Σ

ύγχρονη κωμόπολη, απλωμένη στη
δυτική ακτογραμμή της Εύβοιας, στο
Νότιο Ευβοϊκό κόλπο, η Ερέτρια είναι λιμάνι με τουριστική κίνηση, που συνδέει
την Εύβοια με τη Σκάλα Ωρωπού Αττικής.
Λαμπρά μνημεία της αρχαιότητας, νεοκλασικά, πλατείες, χώροι πρασίνου, φοίνικες, ευκάλυπτοι και ο παραλιακός πεζόδρομος με τα καφέ και τα εστιατόρια,
συνθέτουν την εικόνα της Ερέτριας, την
οποία «αγκαλιάζουν» όμορφες ακρογιαλιές.
Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑ
Χτισμένη στην ίδια θέση με το σημερινό
οικισμό, η αρχαία Ερέτρια, που κατοικήθηκε από τους Νεολιθικούς Χρόνους (6η
χιλιετία π.Χ.), οργανώθηκε και επεκτάθηκε κατά τους Γεωμετρικούς Χρόνους (9ος8ος αιώνας π.Χ.), όταν ανέπτυξε έντονη
αποικιακή δραστηριότητα.
Τον 5ο αιώνα π.Χ. εγκαταστάθηκαν στην
Ερέτρια Αθηναίοι κληρούχοι και η πόλη
δέχτηκε την αττική επίδραση. Το 490
π.Χ. η Ερέτρια καταστράφηκε από τους
Πέρσες. Η πόλη συμμετείχε στην Α’ και

τη Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία. Το 338 π.Χ.
εγκαταστάθηκε στην Ερέτρια μακεδονική
φρουρά και η πόλη γνώρισε τη μακεδονική κυριαρχία μέχρι την τελική ρωμαϊκή
κατάκτηση, το 146 π.Χ. Το 86 π.Χ. η Ερέτρια καταστράφηκε ολοσχερώς από τους
Ρωμαίους και σταδιακά ερήμωσε.
Η ΕΡΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Μετά την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού από τους Έλληνες, στο πλαίσιο της
οικιστικής αναδιοργάνωσης της χώρας,
συντάχθηκαν δεκάδες πολεοδομικά σχέδια για την αναδιάρθρωση υφισταμένων
ιστών και την αναβίωση πολλών κατεστραμμένων ή αρχαίων πόλεων.
Οι Έντουαρντ Σάουμπερτ και Σταμάτιος Κλεάνθης ανέλαβαν την κατάρτιση
των περισσοτέρων από τα σχέδια αυτά,
με γνωστότερα εκείνα της Αθήνας και
του Πειραιά. Η Ερέτρια υπήρξε μια από
τις πόλεις που απέκτησαν πολεοδομικό σχέδιο την περίοδο αυτήν. Ο Σάουμπερτ ήταν εκείνος που σχεδίασε το
νέο πολεοδομικό ιστό στην περιοχή της

αρχαίας πόλης, το Νοέμβριο του 1834.
Στην περιοχή εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα Ψαρά, οι οποίοι ονόμασαν
μάλιστα τον οικισμό τους Νέα Ψαρά.
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΕΤΡΙΑ
Το γραφικό Nησί των Oνείρων ή Πεζονήσι (γέφυρα το συνδέει με τη στεριά),
αξιόλογα εκκλησιαστικά μνημεία, όπως
οι ναοί του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας της Παραβουνιώτισσας, και κτίρια
με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία,
δίνουν ξεχωριστό χρώμα στην Ερέτρια.
Την προσοχή των επισκεπτών αποσπά
ο αρχαιολογικός χώρος, στον οποίον ξεχωρίζουν τα λείψανα του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα, του επιφανέστερου
μνημείου της Ερέτριας, η Οικία με τα
Μωσαϊκά, χαρακτηριστικό δείγμα ερετριακής ελληνιστικής οικίας (περίπου 370
π.Χ.), το θέατρο, που άκμασε κυρίως τον
4ο αιώνα π.Χ., ο λόφος της ακρόπολης,
με υπέροχη θέα, η αγορά, καρδιά της
αρχαίας Ερέτριας (οικονομικό, εμπορικό
και διοικητικό κέντρο), το Ισείον (ερείπια
ναού της Ίσιδος και άλλων θεοτήτων) και

το Κάτω Γυμνάσιο ή Παλαίστρα (κοντά
στο Ισείον). Στο λόφο Τούμπα, κοντά στην
Ερέτρια, βρίσκεται θαλαμοειδής τάφος
μακεδονικού τύπου, γνωστός ως Τάφος
των Ερώτων (4ος αιώνας π.Χ.).
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ερέτριας εκτίθενται σημαντικά ευρήματα που
προέρχονται από την πόλη, τους ναούς
και τα νεκροταφεία της Ερέτριας, την
Aμάρυνθο και το Λευκαντί.
Ξεχωρίζουν τα εκθέματα από τον προϊστορικό οικισμό στην Ξηρόπολη (21001100 π.Χ.) και από τα πρωτογεωμετρικά
νεκροταφεία στο Λευκαντί (11ος-9ος αιώνας π.Χ.), τα αντικείμενα από την προϊστορική Αμάρυνθο, τα αφιερώματα από
το ναό του Δαφνηφόρου Απόλλωνα (8ος7ος αιώνας π.Χ.), το δυτικό αέτωμα του
ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα (τέλη
6ου αιώνα π.Χ.), το πήλινο γοργόνειο
από την Οικία με τα Μωσαϊκά (4ος αιώνας π.X.), οι παναθηναϊκοί αμφορείς από
την Ερέτρια και τα λείψανα από τον Τάφο
των Ερώτων (4ος αιώνας π.Χ.).

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!
Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR 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 • 29 Μαΐου, 2020 / May 29, 2020

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 15

σημάνσεις της έκτης αξιολόγησης. Αυτό
αφορά κρίσιμες ιδιωτικοποιήσεις, όπως
χαμε το κύμα προσλήψεων που παραδο- είναι αυτές που αφορούν την πώληση μεσιακά εμφανίζεται αυτή την περίοδο.
ριδίου των Ελληνικών Πετρελαίων ή την
Είναι αλήθεια ότι τα μέτρα που έχουν πώληση μεριδίου 30% του αεροδρομίου
ληφθεί για τους εργαζόμενους και η ισχύς Ελευθέριος Βενιζέλος.
των οποίων έχει παραταθεί με διαδοχικές
αποφάσεις, δεν έχουν οδηγήσει σε μαζική ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ
τυπική απώλεια θέσεων εργασίας.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Όμως, έχουν οδηγήσει σε αναστολές
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα ύψους
συμβάσεων και σε εκ περιτροπής εργα- 24 δισεκατομμυρίων για την ανάσχεση
σία και προοπτικά, εάν δεν υπάρξει ανά- της ύφεσης και τη σταδιακή επανεκκίνηση
καμψη της οικονομίας και σε αύξηση της της οικονομίας.
ανεργίας, σε μια περίοδο που ούτως ή
Τα μέτρα αυτά, κυρίως αποσκοπούν στο
άλλως, παρά τη μείωση των προηγούμε- να μειώσουν τις επιπτώσεις στις επιχεινων ετών, παρέμενε η υψηλότερη στην ρήσεις από τη μεγάλη μείωση του τζίρου
Ευρώπη.
τους, να επιδοτήσουν τη διατήρηση θέσεων εργασίας, να αποτρέψουν τις μαζικές
Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
απολύσεις και να περιορίσουν τις κοινωνιΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
κές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους, σε
Η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι επιχειρήσεις που δε μπορούν να λειτουργια φέτος έχει αρθεί η υποχρέωση για γήσουν. Εξ ου και επιλογές όπως η συνέπρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% χιση της οικονομικής ενίσχυσης εργαζόμεσημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν αγχώνεται νων σε επιχειρήσεις που θα παραμείνουν
το ίδιο για την υποχώρηση των δημόσιων κλειστές.
εσόδων, εξαιτίας των μέτρων.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση ελπίζει ότι η
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε το γραφείο σταδιακή, έστω και μερική, επανεκκίνηπροϋπολογισμού της Βουλής αναφέρουν ση μερικών κλάδων, θα μειώσει τις καταυστέρηση εσόδων 1,3 δισ. για το πρώτο στροφικές δυναμικές της ύφεσης και άρα
τρίμηνο του 2020, υστέρηση που αναμέ- σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνει,
νεται να διευρυνθεί το επόμενο διάστημα. θα υπάρξει μια περίοδος ύφεσης με ελεγΑντίστοιχα, το πρώτο τετράμηνο του χόμενες κοινωνικές επιπτώσεις να οδηγή2020 ο προϋπολογισμός του κλάδου της σει σε μια σχετικά γρήγορη ανάκαμψη.
κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ κατέγρα- Βέβαια, όλα αυτά έχουν αρκετά ανοιχτά
ψε απώλειες εσόδων 707 εκατομμυρίων ερωτήματα. Ορισμένα αφορούν την ίδια
ευρώ, απώλειες που επίσης αναμένεται τη δυναμική της πανδημίας. Οποιαδήπονα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.
τε νέα μεγάλη έξαρση της πανδημίας, που
Στις απώλειες μελλοντικών εσόδων του θα οδηγήσει σε σημαντικής διάρκειας
δημοσίου ας προσθέσουμε και την κα- λήψη ξανά περιοριστικών μέτρων, απειθυστέρηση που αναμένεται να υπάρξει λεί να πυροδοτήσει ακόμη μεγαλύτερες
σε μεγάλα σχέδια ιδιωτικοποιήσεων που υφεσιακές δυναμικές και να κάνει τα
αναμένεται να καθυστερήσουν εξαιτίας πράγματα ακόμη πιο δύσκολα.
των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και
Άλλα αφορούν την ίδια την αλληλοτροτης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.
φοδοτούμενη δυναμική της ύφεσης. ΑνεΑυτή άλλωστε είναι και μία από τις επι- ξάρτητα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί,

Η ελληνική οικονομία
είναι αντιμέτωπη με
μια βαθιά ύφεση
γεγονός που αποτελεί
"πονοκέφαλο" για
τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη
και την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας

είναι σαφές ότι και σημαντική μείωση
διαθέσιμου εισοδήματος θα υπάρξει και
δοκιμασία της αντοχής, ιδίως αρκετών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Ο τρόπος που όλα αυτά αλληλοεπιδρούν
και η κλίμακα των πιέσεων που θα ασκήσουν στις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με
την υποχώρηση της ζήτησης και την επιφύλαξη ως προς την επένδυση, θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και το τελικό μέγεθος της οικονομικής κρίσης.
Σε αυτά προστίθενται και τα ερωτήματα
για τη μορφή που θα πάρουν τα ευρωπαϊκά μέτρα και τα αποτελέσματα που θα
μπορέσουν να έχουν και για την ελληνική
οικονομία.
Και βέβαια, υπάρχει πάντα και το κοινωνικό ζήτημα: η κυβέρνηση δείχνει να θέλει να αποφύγει μια συνθήκη κοινωνικής
κρίσης. Όμως, με την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, τη μείωση της

απασχόλησης και την πραγματική μείωση
που θα έχουν στα εισοδήματά τους οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στα διάφορα καθεστώτα επιδότησης, είναι σαφές
ότι θα έχουν ένταση και της κοινωνικής
ανασφάλειας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Το είδος των αντιδράσεων που
αυτό θα δημιουργήσει, θα είναι μία από
τις αστάθμητες μεταβλητές της επόμενης
περιόδου.
Δεν είναι τυχαίο, ότι αρκετοί βλέπουν
στα μέτρα της κυβέρνησης και έναν προεκλογικό σχεδιασμό ή τουλάχιστον μια
προεκλογική ετοιμότητα.
Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, ο πρωθυπουργός θέλει να μπορεί να είναι σε
θέση να πάει σε εκλογές με θετικό κλίμα,
ώστε να έχει ισχυρή νομιμοποίηση, για
να αντιμετωπίσει πιθανές δυσκολότερες
συνθήκες από το φθινόπωρο και μετά.
© 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
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 29 Μαΐου, 2020 / May 29, 2020 • 17

Η αλήθ
Ε

πικοινωνιακές αστοχίες και κομματικές έριδες, fake news και κάθε άλλο
παρά fake τουρκικές προκλήσεις, έρχονται να συνθέσουν ένα δυνητικά εκρηκτικό σκηνικό αμφισβητήσεων, που ξεκινάει από τον Έβρο και φτάνει έως την
Ανατολική Μεσόγειο.
Για όσα έγιναν (ή δεν έγιναν) στο νότιο
Έβρο τις τελευταίες ημέρες έχουν ήδη
γραφτεί πολλά και αντικρουόμενα, με τις
απόψεις να διίστανται, όχι μόνο ως προς
τη βαρύτητα των γεγονότων αλλά και ως
προς τι ακριβώς συνιστά γεγονός και τι
όχι.
Είναι πράγματι ατυχές, ένα ολόκληρο σύστημα (κυβέρνηση, αντιπολίτευση, δημοσιογράφοι, αναλυτές κ.ά.) να αναλώνεται
επί σειρά ημερών σε έναν «εμφύλιο» με
«πυρά» ξένα δημοσιεύματα (των οποίων,
ωστόσο, είχαν προηγηθεί και ελληνικά
δημοσιεύματα), διαρροές, μισόλογα, μισές αλήθειες και επικοινωνιακές αστοχίες,
όταν μια έγκαιρη και σαφής ενημέρωση
από την πλευρά των καθ’ ύλην αρμοδίων,
θα μπορούσε να είχε βάλει κάποια πράγματα (όχι όλα) στη θέση τους από νωρίς.

Διότι έπρεπε να περάσουν ημέρες, μέχρι να καταλάβουμε ότι τα ελληνικά διαβήματα διαμαρτυρίας είχαν να κάνουν
με τις γεωγραφικές συντεταγμένες τού
προς ανέγερση φράκτη που βρίσκεται
βαθύτερα εντός της ελληνικής πλευράς
των συνόρων και όχι με εκείνες των ιδίων
των συνόρων… για να έρθει ωστόσο στη
συνέχεια να μας διαψεύσει και ως προς
αυτό το ίδιο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, «συνδέοντας» το φράκτη με τα
σύνορα που δεν είναι «συμπεφωνημένα»,
όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, και πρέπει
να συμφωνηθούν εκ νέου.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Α’
Πρόγραμμα της ΕΡΑ την Τετάρτη 20 Μαΐου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας (φωτ. κάτω αριστερά), παραδέχτηκε
ότι στο νότιο κομμάτι του Έβρου «υπάρχει ένα ζήτημα αμφισβήτησης τού ακριβούς ορίου, εξαιτίας και των αλλαγών της
κοίτης του ποταμού», χωρίς ωστόσο να
εξηγήσει για ποιο ακριβώς όριο μιλάμε.
Το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου,
με μια λακωνική διαρροή, το υπουργείο
Εξωτερικών θα έκανε γνωστό ότι όντως
«έχει διενεργηθεί διάβημα προς την τουρκική πλευρά» κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια «αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει σε
σημείο του νοτίου Έβρου με αφορμή την
αλλαγή της κοίτης του ποταμού».
Και πάλι ωστόσο, αυτό «το ζήτημα που
έχει προκύψει με αφορμή την αλλαγή
της κοίτης του ποταμού» θα παράμενε
ως προς την ουσία του νεφελώδες. Δημοσιεύματα, βέβαια, υπήρχαν ήδη από
τις προηγούμενες ημέρες, αλλά εν μέρει
αντικρουόμενα, με τις απόψεις να διίστανται ως προς το μέγεθος αλλά και ως προς
το ακριβές περιεχόμενο της τουρκικής
πρόκλησης (για «εισβολή» και «κατάληψη» ελληνικού εδάφους τολμούσαν να
ομιλούν κάποιοι, για fake news άλλοι).
Το πράγμα θα άρχιζε να ξεκαθαρίζει από
το πρωί του Σαββάτου (23 Μαΐου) και
έπειτα, μέσω ανακοίνωσης που έδωσε
στη δημοσιότητα όχι το ΥΠΕΞ αλλά το Γρα-

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

φείο Τύπου του υπουργού Εξωτερικών
Νίκου Δένδια, ως απάντηση σε προηγούμενη καταγγελία-ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Τότε θα μαθαίναμε, για πρώτη
φορά επισήμως, ότι τα ελληνικά διαβήματα είναι δύο αλλά και ότι είχε
προηγηθεί αυτών ένα τουρκικό διάβημα προς την ελληνική πλευρά.
«Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Εξωτερικών, Θεμιστοκλής Δεμίρης, με
εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Δένδια (…) προέβη σε ρηματική διακοίνωση προς τον πρέσβη της Τουρκίας στην
Αθήνα, κ. Burak Özügergin, σχετικά με την
πρόσφατη κίνηση περιορισμένου αριθμού
Τούρκων πολιτών και στρατιωτικών, οι
οποίοι πραγματοποίησαν μετρήσεις στην
περιοχή των Φερρών. Σε ρηματική διακοίνωση προέβη ακόμη, μετά από σχετική
εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, Μιχάλης
Διάμεσης, στην οποία αναφέρεται ότι η
κατασκευή του φράκτη στον Έβρο γίνεται
επί ελληνικού εδάφους, ως απάντηση σε
προηγούμενη τουρκική ρηματική διακοίνωση, με παντελώς ανυπόστατους ισχυρισμούς», θα σημείωνε στη σχετική ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του κ. Δένδια.
ΜΠΗΚΑΝ ή ΔΕ ΜΠΗΚΑΝ;
«Οι Τούρκοι δε μπήκαν ποτέ σε ελληνικό
έδαφος. Η Τουρκία αντέδρασε στο έδαφός
της και όχι σε ελληνικό έδαφος. Ουδέποτε
μπήκαν σε ελληνικό έδαφος», θα δήλωνε
στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, στις 25 Μαΐου.
Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα ωστόσο,
ήταν το Γραφείου Τύπου του Νίκου Δένδια που μας ενημέρωνε, ότι η Ελλάδα έχει
προχωρήσει σε διάβημα προς τον Τούρκο
πρέσβη στην Αθήνα «σχετικά με την πρόσφατη κίνηση περιορισμένου αριθμού
Τούρκων πολιτών και στρατιωτικών, οι
οποίοι πραγματοποίησαν μετρήσεις στην
περιοχή των Φερρών».
Όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις
περιπτώσεις, το μέγεθος της πρόκλησης

θα ερχόταν στην πραγματικότητα να το
ποσαφηνίσει η ίδια η τουρκική ηγεσία.
Με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα στις 23 Μαΐου, ο εκπρόσωπος του
τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί
Ακσόι, μας γνωστοποιεί ότι η Ελλάδα έχει
ήδη από τα μέσα Απριλίου ενημερώσει
την τουρκική πλευρά για την πρόθεσή της
να υψώσει φράκτη στην περιοχή των Φερών στον Έβρο, και ότι το τουρκικό ΥΠΕΞ
έχει αντιδράσει ζητώντας τις ακριβείς συντεταγμένες του συγκεκριμένου έργου,
προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο προς
ανέγερση ελληνικός φράκτης «δε θα παραβιάζει το χερσαίο σύνορο».
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
«Υπήρξε τουρκική νότα, η οποία ζήτησε από την Ελλάδα να επιδώσουμε τις
συντεταγμένες κατασκευής του φράχτη
και να μην κάνουμε καμία ενέργεια πριν
συνεννοηθούμε με την τουρκική πλευρά. Η νότα αυτή απορρίφθηκε. Τους είπαμε ότι ο φράχτης φτιάχνεται επί του
ελληνικού εδάφους και ότι δεν έχουμε
καμία πρόθεση να τους δώσουμε καμία
συντεταγμένη. Δεν έχουμε λόγο να τους
δώσουμε λογαριασμό για το τι κάνουμε
στο σπίτι μας. Από εκεί και πέρα, επειδή παρατηρήθηκε κινητικότητα, επιδώσαμε και δεύτερη νότα στους Τούρκους
για να σταματήσουν την οποιαδήποτε
κινητικότητα στην περιοχή, λέγοντας ότι
η κατασκευή γίνεται επί ελληνικού εδάφους», θα εξηγούσε ο Ν. Δένδιας εκ των
υστέρων, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha στις 25 Μαΐου.
Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ,
ωστόσο, στην ανακοίνωσή του της
23ης Μαΐου λέει και άλλα πολλά:
- ότι για να προχωρήσει η ανέγερση του ελληνικού φράκτη θα πρέπει να προηγηθεί «τεχνικός συντονισμός ανάμεσα στις δύο χώρες»,
- ότι πλέον στη συγκεκριμένη περιοχή
«δεν υπάρχουν κοινά συμπεφωνημέ-

► 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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θεια για τον Έβρο

Τουρκικός εκβιασμός... εφ’ όλης της ύλης
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18

να σύνορα που να είναι συμβατά με τη
συμφωνία (σ.σ. πρωτόκολλο) του 1926»,
- ότι η ελληνική πλευρά με τις εργασίες που ξεκίνησε στην περιοχή στις
13 Μαΐου «παραβίασε τα σύνορα»
και ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ανεχθεί
«τετελεσμένα» στα σύνορά της.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι ανεξάρτητα από τις όποιες υπάρχουσες γεωλογικές μεταβολές, συνοριογραμμή στην
περιοχή του Έβρου υπάρχει και είναι σαφώς καθορισμένη γεωγραφικά.
«Η κοίτη του ποταμού αλλάζει, όχι το
όριο της Ελλάδος. Το όριο της Ελλάδος
στην περιοχή διευκρινίζεται από τη Λοζάνη το 1923 και από το Πρωτόκολλο του
1926. Αυτά που αλλάζουν είναι τα σημεία
από τα οποία γίνονται οι μετρήσεις, λόγω
αλλαγής της κοίτης του Έβρου. Τα σύνορα
είναι δεδομένα. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί
εξυπηρέτηση τουρκικών απόψεων», θα
δήλωνε ο Ν. Δένδιας στις 25 Μαΐου μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha.
Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί και κάτι
άλλο, το οποίο σημειώνει ο ακαδημαϊκός
και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, στο βιβλίο του «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις» (σελ. 212), ότι: «Λόγω
των συχνών μετατοπίσεων της κοίτης του
ποταμού Έβρου από πλημμύρες, καθώς
και των διαβρώσεων εδαφών, το πρωτόκολλο του 1926 που όριζε τη μεθόριο δεν
απεικονίζει την πραγματική κατάσταση
επί του εδάφους. Η συμφωνία και τα τέσσερα πρωτόκολλα που υπεγράφησαν το
1971 για τον Έβρο θα έλυναν αυτό το πρόβλημα. Καμία από τις δύο χώρες όμως δεν
προχωρούσε στην κύρωση των συμφωνιών. Η Ελλάδα κύρωσε τη συμφωνία και το
πρωτόκολλο με το ν. 939/1979. Η Τουρκία
δεν τα έχει κυρώσει, παρ’ ότι κατά καιρούς τα επικαλείται. Κατά τις συνομιλίες
που ξεκίνησαν μετά το Μάιο του 2010, η
Τουρκία ζήτησε τη συνομολόγηση νέων
συμφωνιών για το θέμα».
«Συμπτωματικά», στις 23 Μαΐου (ημέρα

έκδοσης της ανακοίνωσης για τον Έβρο
από τον εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ,
Χαμί Ακσόι), θα προχωρούσε σε δηλώσεις
και ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προειδοποιώντας-απειλώντας την Ελλάδα με
νέα κύματα μεταναστών στον Έβρο από
το βήμα τηλεοπτικής του συνέντευξης.

συνόρων και μαζί το δικαίωμα της Ελλάδας να υψώσει φράκτη στην περιοχή.
Υποστηρίζει, επί της ουσίας, ότι κάθε έργο
που δε θα έχει την προηγούμενη τουρκική
συγκατάθεση («It was also communicated
to the Greek side that the construction
of the fence should not be commenced
without technical coordination between
the two countries (…) The issue can
ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Ο... ΕΦ’ ΟΛΗΣ
be resolved, if the meetings we have
ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ
proposed between technical delegations
Στο δια ταύτα και ανεξάρτητα από όσα of both countries take place») πρόκειται
έγιναν (ή δεν έγιναν) τις προηγούμενες να αντιμετωπιστεί ως «τετελεσμένο» που
ημέρες στον Έβρο, η Τουρκία έχει πλέον δε θα γίνει αποδεκτό από την τουρκική
ξεκαθαρίσει τη στάση της. Εκμεταλλευό- πλευρά.
μενη τις γεωλογικές μεταβολές στην κοίτη
Το σκηνικό το έχουμε ξαναδεί σε Αιγαίο
και τη στάθμη του ποταμού, αμφισβητεί και Ανατολική Μεσόγειο. Αμφισβητώντας
τις συντεταγμένες των ελληνοτουρκικών την ύπαρξη οριοθετήσεων (ακόμη και

Fruits and vegetables

όπου υπάρχουν), η Τουρκία αποκηρύσσει
την άσκηση ενός ελληνικού κυριαρχικού
δικαιώματος (όπως είναι για παράδειγμα
η ανέγερση φράκτη εντός των ελληνικών
συνόρων) ως «απαράδεκτο τετελεσμένο
που παραβιάζει τα σύνορα», διεκδικώντας έτσι ρόλο «συνιδιοκτήτη» στα «χωράφια» του γείτονα.
Και όταν θα έρθει (εάν και όποτε έρθει)
η ώρα της τεχνικής διαπραγμάτευσης για
οιοδήποτε θέμα, τότε η Τουρκία θα θυμηθεί να τα βάλει όλα στο τραπέζι: τον Έβρο,
το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι αυτό που ένας καλόπιστος παρατηρητής θα μπορούσε να προσεγγίσει και ως
εκβιασμό… εφ’ όλης της ύλης.
Γιώργος Σκαφιδάς
© ΕΘΝΟΣ

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
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PANIERDUFERMIER.CA

2
FRUITS ET LÉGUMES
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514 473-4591

Pick up your baskets on
Friday or Saturday
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Ο

ι επιστήμονες
διαπιστώνουν
ότι ο μεγαλύτερος
κίνδυνος μετάδοσης
φαίνεται να είναι
ΚΥΡΙΩΣ από άτομο
σε άτομο

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ CDC CANADA

Ο COVID-19 εξαπλώνεται κυρίως
μεταξύ των ανθρώπων

Λ

ιγότερες
πιθανότητες
συγκεντρώνουν το
άγγιγμα επιφανειών
ή αντικειμένων
και η μετάδοση
από τα ζώα στους
ανθρώπους ή/και
το αντίστροφο

Θ

Γράφει η Rachel Schoutsen
© weather network

α μπορούσαμε να πούμε ότι ο Covid-19
ο «αόρατος δολοφόνος» που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
Δεδομένου ότι δε μπορούμε να δούμε αυτόν τον ιό με γυμνό μάτι, η ιδέα του να παραμείνουμε στο σπίτι μας, αντί να βγούμε για
ψώνια ή να επισκεφτούμε το γραφείο του
γιατρού μας, είναι ένας πραγματικός φόβος
για πολλούς.
Αλλά, είναι η επιφανειακή μετάδοση, κάτι
για το οποίο θα έπρεπε πραγματικά να ανησυχούμε; Σε μία από τις πρώτες μελέτες που
έγιναν σχετικά με το χρονικό διάστημα που
ο Covid μπορεί να επιβιώσει σε μια επιφάνεια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ιός που
προκαλεί στεφανο-ϊό νόσο 2019 (COVID-19)
ήταν σταθερή για αρκετές ώρες έως ημέρες
σε αερολύματα και σε επιφάνειες: Ωστόσο,
καθώς συνεχίζεται η έρευνα, οι επιστήμονες

Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ
ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ
Ο COVID-19 είναι μια νέα ασθένεια και
εξακολουθούμε να μαθαίνουμε για το πώς
εξαπλώνεται. Μπορεί να είναι δυνατό ο
COVID-19 να εξαπλωθεί με άλλους τρόπους, αλλά οι τρόποι που ακολουθούν, δεν
πιστεύεται ότι είναι οι κύριοι τρόποι που ο
ιός μπορεί να εξαπλωθεί:
-Από το άγγιγμα επιφανειών ή αντικειμένων. Μπορεί να είναι πιθανό ότι ένα άτομο
μπορεί να πάρει COVID-19 αγγίζοντας μια
επιφάνεια ή αντικείμενο που έχει τον ιό σε
αυτό και στη συνέχεια αγγίζοντας το στόμα,
τη μύτη τους, ή, ενδεχομένως, τα μάτια τους.
Αυτό δεν πιστεύεται ότι είναι ο κύριος τρόπος που ο ιός εξαπλώνεται, αλλά εξακολουθούμε να μαθαίνουμε περισσότερα γι αυτόν
τον ιό.
-Από τα ζώα στους ανθρώπους. Αυτή τη
στιγμή, ο κίνδυνος εξάπλωσης του COVID-19
διαπιστώνουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τα ζώα στους ανθρώπους θεωρείται χαμετάδοσης φαίνεται να είναι από άτομο σε μηλός.
-Από τους ανθρώπους στα ζώα. Φαίνεται
άτομο.
ότι ο ιός που προκαλεί COVID-19 μπορεί να
εξαπλωθεί από τους ανθρώπους στα ζώα
ΠΩΣ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ
Ο ιός πιστεύεται ότι εξαπλώνεται κυρίως σε ορισμένες περιπτώσεις. Το CDC Canada
[Centers for Disease Control and Prevention
από άτομο σε άτομο:
-Μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται σε – https://www.cdc.gov/] γνωρίζει ένα μικρό
στενή επαφή μεταξύ τους (σε απόσταση πε- αριθμό κατοικίδιων ζώων σε όλο τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων των γατών και των
ρίπου 6 ποδιών).
-Μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων που σκύλων, που αναφέρθηκαν να έχουν μολυνπαράγονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βή- θεί με τον ιό που προκαλεί COVID-19, ως επί
το πλείστων μετά από στενή επαφή με τα
χει, φτερνίζεται ή μιλά.
-Αυτά τα σταγονίδια μπορούν να προσγειω- άτομα με COVID-19.
θούν στα στόματα ή τις μύτες των ανθρώπων
που είναι κοντινοί ή ενδεχομένως εισπνέο- https://www.theweathernetwork.com/ca/news/
article/covid-19-surface-transmission-updateνται στους πνεύμονες.
-Ο Covid-19 μπορεί να εξαπλωθεί από άτο- does-not-spread-easily-on-surfaces-spreadsmainy-person-to-person
μα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;
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Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία

HUMANIA CENTRE
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- Προμήθεια 1,9% (Περιορισμένο χρονικό διάστημα)
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Real Estate Broker

Τηλεφωνήστε μου σήμερα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
29 ΜΑΪΟΥ 1453

Πώς φτάσαμε στην
Άλωση της Πόλης

Τα διδάγματα για το σήμερα
Γράφει ο Αναστάσιος Λαυρέντζος*

Η

29η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης και
οδύνης για τον Ελληνισμό. Αυτή τη
μέρα του 1453 η υπέρ-χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πλήρως εξελληνισμένη στην τελική της φάση, πέρασε οριστικά στο παρελθόν.
Πριν την Άλωση, είχε βεβαίως προηγηθεί μια μακρά πορεία παρακμής και
αποσύνθεσης, ώστε η πτώση της Πόλης
να είναι απλώς η τελευταία πράξη. Πώς
όμως, το μακροβιότερο κρατικό μόρφωμα στη Δυτική Ιστορία έφτασε στο τέρμα
του και ποια τα βαθύτερα αίτια της παρακμής του; Τι διδάγματα θα μπορούσε
να αντλήσει ο σύγχρονος παρατηρητής;
Το Βυζάντιο για αιώνες υπήρξε ένα
ισχυρό κρατικό μόρφωμα, το οποίο από
πολλές απόψεις διέθετε αρκετά σύγχρονα στοιχεία: ένα αδιαμφισβήτητο κέντρο
εξουσίας, ενιαία νομοθεσία σε όλη την
επικράτειά του, αναλογικό φορολογικό
σύστημα, αξιόλογο σύστημα κρατικής
πρόνοιας, ισχυρό νόμισμα, κ.λπ. Ακόμη
και ο στρατός μέσα από το θεσμό των Θεμάτων, είχε αποκτήσει στοιχεία «στρατεύσιμης λαϊκής δύναμης».
Αυτό ίσχυσε κυρίως στην περίοδο του
Βασιλείου Β’ του Βουλγαροκτόνου, ο
οποίος στήριξε τους μικροϊδιοκτήτες γης
και στηρίχθηκε σε αυτούς. Πεθαίνοντας
ο Βασίλειος ο Β’ (1025), άφησε το κράτος στο απόγειο της δύναμής του: όχι
μόνο όλοι οι εχθροί της αυτοκρατορίας
είχαν εξουδετερωθεί, αλλά, παρά τους
μακροχρόνιους πολέμους, τα κρατικά
ταμεία ήταν γεμάτα και ο στρατός ήταν
ισχυρότερος από ποτέ.
Παρ’ όλα αυτά, μόλις 46 χρόνια μετά –
χρονικό διάστημα ιστορικά ελάχιστο– ο
βυζαντινός στρατός θα υφίστατο μια ταπεινωτική ήττα στο Ματζικέρτ (1071), η
οποία θα άνοιγε διάπλατα την πόρτα του
μικρασιατικού οροπεδίου στα τουρκικά
φύλα. Μόλις δέκα χρόνια μετά, είχε χαθεί ο έλεγχος στο μεγαλύτερο μέρος της
Μικράς Ασίας, καθώς σημαντικές πόλεις
είχαν περιέλθει στα χέρια Τούρκων φυλάρχων. Πού οφείλεται άραγε αυτή η ραγδαία μεταστροφή των δεδομένων;

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΠΑΡΑΚΜΗΣ
Τα βιβλία της Ιστορίας αναφέρουν, ότι
η βασική αιτία της βυζαντινής παρακμής
υπήρξε η σύγκρουση ανάμεσα στην αυλική αριστοκρατία της Πόλης και στην
ανερχόμενη στρατιωτική αριστοκρατία.
Στο πλαίσιο αυτής της σύγκρουσης κορυφώθηκε η ευνοιοκρατία, η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, επιδιώχθηκε
συστηματικά η εξασθένηση του στρατού
και έγιναν εμφύλιες συγκρούσεις.
Οι σφετεριστές της εξουσίας μάλιστα,
δε δίστασαν να εντάξουν στο πολιτικό
παίγνιο ακόμη και τους Τούρκους φυλάρχους, στους οποίους προσέφεραν ολόκληρες πόλεις ως αντάλλαγμα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη στρατιωτική
τους αρωγή. Φτάσαμε έτσι στο απρόσμενο αποτέλεσμα το κραταιό Βυζάντιο, το
οποίο παλαιότερα είχε αντιμετωπίσει για
λογαριασμό της Ευρώπης υπερδυνάμεις,
όπως οι Άραβες, να χάσει τη Μικρά Ασία,
τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής και της οικονομικής του δύναμης, από έναν εχθρό
που στρατιωτικά θα είχε άνετα συντριβεί
σε κάθε άλλη εποχή.
Κατά μία άποψη, λοιπόν, η ταχεία παρακμή οφείλεται στην αδυναμία των βυζαντινών ελίτ να καταλήξουν σε μια βιώσιμη και λειτουργική πολιτική διευθέτηση, η οποία θα αποτελούσε το προ-στάδιο για την είσοδο στη σύγχρονη εποχή.
Σε μια βαθύτερη ανάγνωση όμως, αυτό
που επέτεινε και επιτάχυνε την κάθοδο,
ήταν η μυωπική, ιδιοτελής και τελικά ξεδιάντροπη πρακτική των συγκρουόμενων
βυζαντινών αξιωματούχων, να υπονομεύουν το κράτος και να συνεργάζονται
με τους Τούρκους, να τους δίνουν τίτλους
και δύναμη, και τελικά να τους εκχωρούν
εδάφη και πληθυσμούς.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ
Μια σοβαρή προσπάθεια ανασύνταξης
έγινε στα χρόνια των Κομνηνών, αλλά
με την ήττα στο Μυριοκέφαλο (1176)
σφραγίστηκε σχεδόν οριστικά η τύχη της
Μικράς Ασίας και μαζί της και η τύχη της
αυτοκρατορίας.

Παρ’ όλα αυτά, η νοοτροπία δεν άλλαξε. Μετριότητες ενός παραπαίοντος και
διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος
εξακολούθησαν να διεκδικούν την εξουσία, χωρίς ηθικές αναστολές και χωρίς να
διαθέτουν κάποιο όραμα.
Έτσι φτάσαμε στο ναδίρ της πολιτικής
με τη δυναστεία των Αγγέλων. Ένας εξ
αυτών, δε δίστασε να φέρει τους σταυροφόρους έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να τον στηρίξουν
πολιτικά. Ως αντάλλαγμα τους πρόσφερε
αδρά αμοιβή, προ-εξοφλημένη από κρατικούς φόρους! Και βέβαια, όταν δε μπόρεσε να τους πληρώσει, το αποτέλεσμα
ήταν η πρώτη Άλωση το 1204.
Θα ακολουθούσε ο διαμελισμός του
ελλαδικού χώρου και η διανομή του ανάμεσα σε Δυτικούς Δούκες, Βαρόνους και
πολεμιστές ιππότες. Στην πορεία θα αποδεικνυόταν, ότι οι Δυτικοί δεν είχαν ακόμη την οργάνωση για να δημιουργήσουν
σταθερές κτήσεις. Έτσι η Κωνσταντινούπολη ανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς
το 1261. Η Λατινοκρατία είχε βεβαίως και
ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα: επιτάχυνε την ανάδυση του νέου Ελληνισμού, ο
οποίος αυτό-προσδιορίστηκε μέσα από
την αντιπαράθεση με τους Δυτικούς.
1453: ΑΥΛΑΙΑ ΜΙΑΣ
ΜΑΚΡΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Στην πορεία προς την Άλωση του 1453
υπήρξαν πάντως και αρκετοί αυτοκράτορες που είχαν τον ιδεαλισμό, αλλά και το
ηθικό ανάστημα να αντιταχθούν στην παρακμή. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τουλάχιστον οι μεγάλοι Κομνηνοί και σίγουρα
ο πρώτος και ο τελευταίος Παλαιολόγος
(ο Μιχαήλ Η’ και ο Κωνσταντίνος ΙΑ’). Ξεχωριστή θέση κατέχει και ο Ιωάννης Γ’
Δούκας Βατάτζης, ο οποίος προετοίμασε
την ανακατάληψη της Πόλης από τους
σταυροφόρους. Δεν ήταν δυνατόν, όμως,
τόσοι λίγοι να αλλάξουν αυτό που όριζαν
όλοι οι άλλοι. Έτσι φτάσαμε στις παραμονές του τέλους, με την Κωνσταντινούπολη καθημαγμένη και με την εναπομένουσα άρχουσα τάξη να έχει χωριστεί σε
δύο παρατάξεις, που προσπαθούσαν να
επιλέξουν επικυρίαρχο: τη Δύση ή τους

Οθωμανούς. Στόχος ήταν να εξασφαλίσουν εκ των προτέρων την προνομιακή
θέση του διαμεσολαβητή της ξένης εξουσίας, η οποία θα εγκαθιδρύετο σύντομα.
Κάποιοι βεβαίως θα ανακάλυπταν με
φρίκη, όπως ο Μέγας Δουξ Λουκάς Νοταράς, ότι οι συμφωνίες με τον κατακτητή δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα…
Ευτυχώς πάντως, που για την αυλαία
βρέθηκε ένας άνθρωπος με υψηλό αίσθημα χρέους, όπως ο Κωνσταντίνος ΙΑ’
Παλαιολόγος, ο οποίος με τη θυσία του
τίμησε την ιστορία της άλλοτε κραταιάς
αυτοκρατορίας. Όλα αυτά βεβαίως, θα
έλεγε κανείς, ότι είναι πράγματα μιας
άλλης εποχής. Με κάποιο τρόπο όμως οι
εποχές επαναλαμβάνονται, γιατί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Για παράδειγμα,
θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι
διαχρονικά οι ελληνικές ελίτ, εκτός από
ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις, επέδειξαν την τάση να χρησιμοποιούν το κράτος όχι ως εργαλείο οικοδόμησης μιας
ισχυρής και ευημερούσας χώρας, αλλά
ως μέσο ικανοποίησης προσωπικών επιδιώξεων.
Στην προσπάθειά τους αυτή, δε δίστασαν ακόμη και να συγκρουστούν και να
προκαλέσουν εθνικούς διχασμούς. Και
όταν βέβαια τα θαλάσσωναν, όπως διαπιστώνουμε και στην εποχή μας, επιφύλασσαν για τον εαυτό τους το ρόλο του
διαμεσολαβητή των σχέσεων υποτέλειας
με τον ξένο παράγοντα, που σε τέτοιες
περιπτώσεις αναπόφευκτα επιβάλλονται…
*Ο Αναστάσιος Λαυρέντζος κατέχει πτυχίο
Φυσικής και διπλώματα μεταπτυχιακής ειδίκευσης (MSc) στα Οικονομικά Μαθηματικά
και στη Θεωρητική Φυσική. Έχει εργαστεί ως
διευθυντικό στέλεχος στον τομέα Διαχείρισης Κινδύνων σε μεγάλους ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Στο πλαίσιο
αυτό έχει επισκεφτεί πολλές βαλκανικές χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία).
Συνεργάζεται με διεθνείς ελεγκτικούς οίκους
ως σύμβουλος επιχειρήσεων και διδάσκει
Διαχείριση Κινδύνων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει τα βιβλία: «Η
Θράκη στο μεταίχμιο» και «Σιωπηρή Άλωση
– Το Δημογραφικό και το Μεταναστευτικό
πρόβλημα της Ελλάδας».

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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Ο Brad Pitt έχει σχέση με την πιο...
περιζήτητη γυναίκα στο Hollywood!
Και δεν είναι η Jennifer Aniston…

Κ

αι κάπως έτσι θα ξεχάσει οποιαδήποτε
άλλη! Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τη
στιγμή που ο Brad Pitt πήρε διαζύγιο από
την Angelina Jolie, ο κόσμος δε μπορεί να
δεχτεί ότι ο απόλυτος γόης του κινηματογράφου είναι single, και συχνά πυκνά του
χρεώνουν διάφορες συντρόφους.
Και αφού τελευταία ακούμε για την
Jennifer Aniston και την Alia Shawkat, χωρίς ωστόσο να έχουμε καμία διάψευση ή
επιβεβαίωση, έρχεται ακόμη μία κυρία
να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των
κατακτήσεων του star. Που λέτε, εδώ και
λίγες ημέρες, κυκλοφορεί μία νέα φήμη,
ότι ο Brad βγαίνει με την πιο... «περιζήτη-

τη γυναίκα στο Hollywood». Γνωρίστηκαν
στα SAG Awards, και έκτοτε είναι αχώριστοι. Μάλιστα η συγκεκριμένη γυναίκα,
διατηρούσε σχέση για δύο ολόκληρα
χρόνια με έναν ακόμη μεγάλο star…
Όπως αναφέρουν άτομα από το περιβάλλον του Βrad, μετά την πρώτη γνωριμία, ήθελε σαν τρελός να της ζητήσει να
βγουν, ενώ όλοι τονίζουν ότι η γυναίκα
αυτή είναι ο τύπος του, μιας και θυμίζει
αρκετά το στυλ της Gwyneth Paltrow και
της Jennifer Aniston, δηλαδή είναι μία
καλλονή! Πάντως και αυτή από την πλευρά της δηλώνει ενθουσιασμένη με το διάσημο κούκλο-λογικό-και φέρεται να έχει

Ελένη Μενεγάκη: Αποχωρεί
από την τηλεόραση μετά
από 30 χρόνια!

Η

Ελένη Μενεγάκη ανήμερα της ονομαστικής της εορτή ανακοίνωσε
την αποχώρησή της από την τηλεοπτική πραγματικότητα, κάτι που αποτελεί
μια δυσάρεστη είδηση για τους πιστούς
θαυμαστές της.
Από το 1991 όπου και έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στο Mega channel
με την εκπομπή «Κοκτέιλ», στο πλευρό
του Ιάσωνα Τριανταφυλλίδη, κι έπειτα
μεταπηδώντας στην εκπομπή «Mega
Μπάνκα» με τον Γιώργο Πολυχρονίου,
η δημοφιλής παρουσιάστρια άρχισε να
ξεχωρίζει.

Ορόσημο, βέβαια, στην καριέρα της,
η παρουσίαση του «Πρωινού Καφέ»
στον ΑΝΤ1, όπου και ανέλαβε τα ηνία
το 1995 για 15 ολόκληρα χρόνια. Μια
εκπομπή που την καθιέρωσε στη μικρή
οθόνη, την έκανε μια μεγάλη τηλεοπτική
star για τα ελληνικά δεδομένα και της χάρισε μοναδικές στιγμές αλλά και την αγάπη μεγάλης μερίδας κόσμου. Το 2005 η
Ελένη Μενεγάκη άλλαξε τηλεοπτική στέγη και βρέθηκε στον Alpha, ακολουθώντας τον Γιάννη Λάτσιο. Μια μεταγραφή
που συζητήθηκε πολύ και η νέα συνήθεια του πρωινού show «Καφές με την
Ελένη» διήρκησε 6 σεζόν. Το 2011 εκείνη
και οι ιθύνοντες του σταθμού αποφάσισαν να μεταφερθεί στη μεσημβρινή
ζώνη κι έτσι από το «καλημέρα» που την
είχε συνηθίσει το κοινό της να λέει με
χαμόγελο, πέρασε στο «καλησπέρα», κι
έπεισε!
Μετά από περίπου 30 χρόνια συνεχούς
και καθημερινής παρουσίας στην τηλεόραση, η Ελένη Μενεγάκη γνωστοποίησε
στους τηλεθεατές της, ότι την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά δε θα βρίσκεται
στους δέκτες μας: «Αυτό που ξέρω είναι
ότι θέλω η επόμενη σεζόν να με βρει
ελεύθερη και να δοκιμάζομαι σε κάτι
που δε θα έχω ξανακάνει. Εδώ θα είστε
πάντα όλοι και κάποια στιγμή θέλω να
πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε. Σας αγαπώ!», είπε μεταξύ άλλων.
© Gossip-tv.gr

πει, ότι όταν τον γνώρισε έχασε τα λόγια
της -και αυτό λογικό-. Ποια είναι όμως η
καλλονή που έχει κλέψει την καρδιά του
Brad και θα τον κάνει να ξεχάσει οποιαδήποτε άλλη γυναίκα;
Πρόκειται λοιπόν για την Renee Bargh,
η οποία είναι ρεπόρτερ στο κανάλι Extra
και γνωρίστηκε με τον Brad όταν του ζήτησε δηλώσεις στο κόκκινο χαλί των SAG
Awards.
Πολλοί παρατήρησαν τη… χημεία ανάμεσά τους, ενώ και η ίδια παραδέχτηκε
ότι ήταν πολύ νευρική με τον Brad απέναντί της… Να σημειωθεί ότι η Renee Bargh
κατάγεται από την Αυστραλία και στο

παρελθόν είχε συνδεθεί ερωτικά και με
τον Tom Cruise, με την ίδια πάντως να το
αρνείται και να υποστηρίζει ότι πρόκειται
για φήμες…
© queen.gr

Η Kaylen Ward πόζαρε με σέξι
διάθεση και μάζεψε 600.000
δολάρια για την Αυστραλία
Η ζήτηση για φωτογραφίες της
ξεπέρασε κάθε προσδοκία...

Ό

ταν η Αυστραλία επλήγη από τις
φονικότερες πυρκαγιές όλων των
εποχών στην Αυστραλία, η Kaylen Ward
είχε μια ιδέα για να βοηθήσει τις οικογένειες που είδαν τις περιουσίες τους
να καταστρέφονται. Πόσταρε ότι όποιος
δωρίσει 10 δολάρια, σε ένα λογαριασμό
για τα θύματα, θα του στέλνει… γυμνές
της φωτογραφίες, και το αποτέλεσμα

ήταν εκπληκτικό! Συνολικά μαζεύτηκαν
630.000 δολάρια, που αποτέλεσαν οικονομική ανάσα για τα θύματα των πυρκαγιών, αλλά και την ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος. Η ζήτηση ήταν τόσο
μεγάλη, που αναγκάστηκε να προσλάβει
4 άτομα για να εξυπηρετούν τη ζήτηση!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
© e-daily.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;

Αναλαμβάνουμε:

• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
Α-Έλα Μάγδα Αλέκα
μου. Τιμου.
έγινε, σου βρήκε εισιτήρια Μ-Α,
είπα κιεκκλησάκι
εγώ… εκεί. Και δε θα είναι οι
Μ-Καλημέρα
σε κάνα
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
ο Λάμπης; Μάγδα μου.
Α-Άλλες
Κι εδώ, καιπου
στο ταξίδι.
• Ιατρικά έγγραφα
Α-Καλημέρα
πρώτοιπροφυλάξεις.
ούτε οι τελευταίοι
θα διαλέ• Φορολογικά έγγραφα
ξουν πες
τη Σαντορίνη.
Μ-Πως
πέρασες
το πρώτο σαββατοκύριακο Μ-Για
Μ-Φυσικά
Αλέκα μου.
μου να τις μάθω.
Μ-Γιατί
το
λες
αυτό;
ελάφρυνσης
περιοριστικών
μέτρων;
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις;
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
Α-Είδα ένα ντοκιμαντέρ τελευταίως, όπου
Α-Λαμπρά!
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
ΜΤην
άλλη
εβδομάδα.
θα
λείπεις,
θα
πρέπει
κάποιος
να
παίρνει
τα
έμαθα ότι κάθε χρόνο γίνονται 1.000 περίΜ-Λαμπρά; Για εξήγα.
Α-Τόσοέκαναν
νωρίς; έκπληξη τα παιδιά, ο Αχιλ- γράμματα
απόμέσα
το γραμματοκιβώτιο
για να μη
που γάμοι
στους καλοκαιρινούς
μήΑ-Μας
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
νες. ότι λείπεις.
λέας
και η ανιψιά
σου φέτος
ήρθαντακατά
τις φαίνεται
Μ-Τι μου
να κάνουμε
χρυσή μου,
εισιτήρια
Μ-Αν αυτό
1 φεύγουν
το απόγευμα.
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. Μ-Δίκιο
έχεις!ισχύει, τότε θα πρέπει να ενδιαΜ-Μη μου πεις και σ’ εσένα ήρθαν;
φερθούν αμέσως.
www.hermesoverseas.com
Α-Ύστερα,
για
καλό
και
για
κακό,
σου
συνιστώ
να
Α-Έχεις
δίκιο
σ’
αυτό.
Πολλοί
γνωστοί
πάνε
στην
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
HERMES
OVERSEAS
INC.
Α-Γιατί, που αλλού πήγαν;
Α-Και πως θα κλείσουν, αν δε γνωρίζουν
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
κλείσεις
το
γενικό
διακόπτη
του
νερού.
Ελλάδα.
Άλλοι
για
διακοπές
και
άλλοι
για
να
www.hermesoverseas.com
πότε θα αφήσει η Ελλάδα ταξιδιώτες από
Μ-Ήρθαν και σ’ εμάς στις 6 το απόγευμα…
www.hermesoverseas.com
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Καλό
κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά
τον Καναδά;
Α-Μπα…
τα πουλάκια
μου. και άλλα.
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
Μ-Αυτό
Μ-Είδες
ωραία
μας έκαναν;
κλείσω;να μου πεις…
Μ-Μόνο τιπου
αν έκπληξη
δεν προσέξεις,
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Για ξεχνάς,
το ηλεκτρικό,
σουΚεμπέκ
συνιστώ
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κάποιοι μας
επιτήδειοι
και επιτήδειες,
πουλιχουδιές
υποτίθεται Α-Όχι.
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• katherine@hermesoverseas.com
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ηλεκτρονικούς
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, αγοράσεις
Tél.:
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270-1961
• Fax:
(514)
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du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
στα 4.300 μερικούς
αν δεν κάνω
λάθος. διακόπτες
σκασμού.
• katherine@hermesoverseas
270-1961 • Fax:
(514) 274-2600
αυτούς
που ανοίγουν
κλείνουν ταοιφώτα
υψώνουν
χεριάσκασμού
ψηλά, καιφάγαμε
τα βάρη μαζί
με τα από
Μ-Και
σίγουρα
αυτά τακαι
γνωρίζουν
Ελλη- Tél.: (514) info@hermesoverseas.com
Μ-Κι
εμείςτατου
για βράνικές
αρχές, εφόσον
αριθμοί
είναι δημόδυ…
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
προγραμματισμό.
Μεοιαυτό
τον τρόπο
έστω info@hermesoverseas.com
πρόστιμα και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα. με
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σιοι.
Είδες
όμως
ο
δικός
μου;
σε
σας
τις
ίδιες
λιχουδιές;
Α-Τι;
Έφεραν
και
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους κι 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
Μ-Δεν ξέρω για το τι έφαγες εσύ αλλά εμάς Α-Τι είδα;
γραφείων
στην Ελλάδα,
δε
γίνεται
εύκολη
λεία
για
τους
κλέφτες
που
για
τη
δουλειά
που…
δεν
έκαναν.
μας έφεραν λιχουδιές από το εστιατόριο Μ-Παίρνοντας αυστηρά μέτρα, έχει 40 φοπροκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
καιροφυλακτούν.
Α-Τι μου λες;
ρές λιγότερα θύματα η Ελλάδα απ’ ότι έχει
PETROS.
το λάδι σας από το χωριό σας
σεβόμαστε το όνομά μας.
το Κεμπέκ.
Α-Σου
σκασμού…
το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε
Μ-Καιλέω,
πουφάγαμε
είσαι του
ακόμα.
Υπάρχει τέτοια Μ-Και
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
ΑΑαα…
αυτός
ο δικός σου!
Μ-Κ
εμείς,
τι
νομίζεις
κάναμε;
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
έχω σπίτι;
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες βοηθάει που
από την Ελλάδα.
Α-Πάντως, εκτός από το φαγητό, μιλήσαμε Μ-Ποιόν άλλον;
το όνομά μας.
Α-Βεβαίως
και βοηθά, αλλά ότανσεβόμαστε
κτυπήσει ο
υποθέσεις τότε άστα να πάνε.
Α-Μα έχεις και τον Τρουντό για… δικό σου.
και για το γάμο.
είναι
αργά.όπου
Θα σου
έχουνβοηθά
πάρει
Α-Έπρεπεδε
οι κυβερνητικές
Ελλάδας να συναγερμός
Μ-Φυσικά.θα
Δεν
ακούς,
μπορεί
Μ-Εμένα
μου είπαν αρχές
πολλάτις πράγματα
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
τα
πράγματα.
Αν
όμως
νομίζουν
ότι
το
σπίτι
ήταν
πιο
συνεργάσιμες
με
τις
προξενικές
αρχές
όταν τους ρώτησα. Πες μου λοιπόν, τι απο- τον κοσμάκη.
σεβόμαστε το όνομά μας.
φάσισαν;
Α-Μόνο
που
το
παράκανε
λιγάκι…
κατοικείται, τότε δε θα προσπαθήσουν να σε
εδώ.
την
κατάσταση
που
επικρατεί
εδώ,
Α-Με
Μ-Γιατί
το
λες
αυτό;
Μ-Έχεις δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα κλέψουν.
δεν ξέρουν πότε θα μπορέσουν να κάνουν Α-Διότι εφόσον οι φοιτητές πληρώνονται
το έλεγαποιος
ότι έχω
την πιο
έξυπνη
ΜΌΝΌ
τοαναγκαζόμασταν
γάμο τους. πολλοί από εμάς να πάμε στην Μ-Αλέκα,
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
για να κάθονται,
ο λόγος
να πάνε
να
Σαςμικρά
πληροφορούμε
φιλενάδα.
Τίποτε
άλλο;
Ελλάδα.
ανεξάρτητα από το βάρος και
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
Μ-Έχουν δίκιο. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν;
δουλέψουν και για λιγότερα χρήματα;
$
ότιχωρίς
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
Α-Λοιπόν,
να Α-Ναι.
Μ-Εεε;Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες
Α-Ναι αλλάπου
με τολες,
να αναπόφευκτο
πηγαίνουμε στηνήταν
πατρίδα
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
διαλέξουν
οδό προς την πατρίδα!
Α-Αυτό
άκουσες.
αυτήότιηθαπολιτική
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
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κάνεις
έστω γιατην…
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τον
αντιπρόσωπό
μας
στον
Πειραιά,
στο
τηλέφωνο
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Α-Δηλαδή αποφάσισαν να κάνουν το συ- όπου δούλευαν οι φοιτητές. Έτσι, μια οι
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης 210
τραπέζης
5 αριθμούς,
δε
Μ-Όχι
να
σου
πω.
Αλλά
μάλλον
δίκιο
έχεις.
ντομότερο το γάμο τους φέτος το καλοκαίρι κάρτες
φοιτητές,
μια οιέχουν
άνωκώδικα
των 60,μεμια
το ένα, μια
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
στην
εξωτερικό. Θαεργάτες
πρέπει να
τους
ΈστωΕλλάδα!
και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην θα
το δουλεύουν
άλλο, οι στο
περισσότεροι
βρήκαν
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270-1961
•ή Fax:
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
Μ-Πολύ
με αυτά
πουμπορούσαν
μου είπες.
τη χαράσε
τους
να κάθονται σπίτι και να τους
τέσσερα.
Ελλάδα, χάρηκα
δε θα πήγαιναν
αν θα
να αλλάξεις
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Λοιπόν, κλείσαμε!
πληρώνει το κράτος, δηλαδή εμείς, ενώ οι
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Μ-Άλλο;
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
Α-Τι κλείσαμε;
επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα να βρουν ερτοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
σημαντικό,
θα το
σουπαράκανε
συνιστούσα
να
A-Καιγάμο
δε μουκαι
λες,τατώρα
που μας
θα φύγεις,
τι θα κάνω Α-Το
γάτες.πιοΓι αυτό
σου λέω
λιγάκι.
Μ-Το
ταξίδια
στην πατρίδα.
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
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Ελλάδα
που
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δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης πάρεις
ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και
εγώ χωρίς τα νέα σου;
δε μια
μιλάς…
Βλέπωκαι
Α-Πως;
Μ-Τι
να πω;σεΕγώ
απ’ αυτά
δε γνωρίζω…
Το
Μ-Σου
έχω όπως
πει, μοναδική
χρειαστεί
περίπτωση
ανάγκης.
Άνθρωποι
Μ-Υπομονή
κι’ εγώ. Αλλάθεία
έχω της
κι έναείμαι,
άλλο σου
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε
τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
μόνο που ξέρω είναι ότι ενδιαφέρεται ο
έχω
και απόθεμα
από τα κέρδη του Λας Βέ- είμαστε.
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
πρόβλημα
για το ταξίδι.
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βάρους,
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μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
το
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
Καναδ
γκας, θα τους κάνω το γάμο δώρο εγώ.
πρωθυπουργός μας να ξεπεράσουμε
αυτή
Καιαυτοκίνητό
όπως πάντα,
σαςαπό
μεταφέρουμε
το λάδι
σας από
σας στηνστον
Ελλάδα
θα χρειαστεί,
διότι έχουμε
ασφάλεια
με λιγότην
Α-Ποιο; για στάσου. Απ’ ότι ξέρω και οι- Μ-Δε
από
το
στηνΑπαράμιλλες
Αθήνα
σεσας
μόνο
$50.00.
τιμές,
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
Α-Ααα…
την κρίση
το ταχύτερο
δυνατό
και Μόντρεαλ
με
στην πόρτα
στοάψογη
Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
τιμές της
αγοράς.
μας κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
τερα θύματα.
κονομικά
καλά στέκεται ο Αχιλλέας μου, κι πιστωτική
ως γονείς έχουμε τον τρόπο μας. Κα- Α-Το
το ελπίσουμε.
Δε μου
τι έγιΑ-Αςκαλό
εμείς
που σου θέλω,
πάρελες
καιτώρα,
βεβαιώσου
Α-Τι φοβάσαι;
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Είναι ένας τρόπος να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
ταλαβαίνω
ότι θέλεις
να τους
νε την Κυριακή κοντά σου;
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
Μ-Το αεροπλάνο,
τις βαλίτσες,
τοδώσεις
ταξίδι… χαρά, καλύτερα.
αλλά μάλλον θα αισθανθούν μειωμένοι Μ-Τι θέλεις να πεις;
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
Μ-Οκ,
αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
που θα τους κάνεις τα έξοδα του γάμου.
Α-Να, άκουσα ότι πλάκωσε η αστυνομία
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Α-Μην
τσάντα έδωσαν
που θα μπορούν
να τηνσε
Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
Μ-Λες;
στην κρατάς
Παναγίτσα,
πρόστιμα
Για
μεταφορές
από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
οι τσαντάκηδες
τιςστον
μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αρπάξουν
Α-Λέω.
όσους ήταν
εκεί ακόμαμεκαι
παππά…
Μ-Και
τι προτείνεις;
Μ-Α, εδώ…
το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
Μ-Καλά
λες. στοπ!
μέσο μεταφοράς.
Το λένε κι οι στατιστικές.
Α-Προτείνω
μισά-μισά.αλλά εγώ Α-Τι
Α-Καιστοπ;
πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Δε ξέρω να
τι τα
λένεπάμε
οι στατιστικές
Απαράμιλλες
35 χρόνια
πείρα.
George
Tellides
Μ-Οκ, το δέχομαι! Και πότε με το καλό;
Μ-Στοπ. Όπως είπες κοντά
μου. Και μια καιτιμές, άψογη εξυπηρέτηση,
Μ-Αν
όλα
παν
καλά,
πιστεύω
μέσα
Αυγούστου.
φοβάμαι
και
με
τους
τρομοκράτες.
Α-Αυτό εξαρτάται πότε θα δοθεί άδεια να είμαι πολύ κοντά, μπορώ να σου πω από
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
Να
κάνουμε
Εσύ θα πας
Α-Ανοησίες.απ’ εδώ στην πατρίδα.
πετάξουμε
πρώτο
χέρι και
ότι κανένα
μερικοίμπανάκι.
το
παρατράβηξαν
το
Chartered Real
Broker
Real Estate
Real Estate Broker
Ταξιδεύετε
στην
Ελλάδα
καιEstate
δικαιούστε
μόνο
μίαBroker
βαλίτσα 22 κιλών;
Μ-Ξέχασα,
κι αυτό
στη μέση…
θέμα αυτό…
Μ-Δεν είναιείναι
καθόλου
ανοησίες
και υπερβολές. πουθενά;
Σας μεταφέρουμε τις έξτραConsult
βαλίτσες
στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
all σας
our listings
at www.tellides.com
Α-Μη
στενοχωριέσαι,
πιστεύω
σύντομα, Α-Λέει
Α-Δηλαδή;
ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Δεν είδες
τι έγινε στην Αμερική
πουότι
μαχαιρώθηκε
το πολύ σε δύο μήνες, θα ξαναεπιτρέψουν Μ-Ναι, η αστυνομία παρουσιάστηκε
στο
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό σας στην Ελλάδα
Μ-Πολύ
ωραία.που βρίσκεται δίπλα από το
αστυνομικός;
να
ταξιδέψουμε στο εξωτερικό…
παρεκκλήσι
στην πόρτα
σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
όμως θέλω
αμμουδιά.
Α-Το εύχομαι
είδα, αλλάγιατί
τι σχέση
έχει αυτό
που θααπό
πας Α-Εγώ
Μ-Το
εδώ πάω
να σκάσω
Ναό. Αυτό
που θάλασσα,
είναι σα…μπάνιο,
σκαμμένος
βράχος. Ξέρεις;
την
Μ-Άκου
χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύπολύ
στην κλεισούρα.
Ελλάδα;
έχω
εκεί
μαζί
σου.που
Α-Ναι,
Α-Σε
καταλαβαίνω.
Το
ίδιο
κι
εμείς…
σίγουρο ήλιο, μία
είναι
η χώρα
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με προσευχηθεί
Μ-Άλλο είναι να είσαι στην πατρίδα, όπου Μ-Ωραία. Που λες, ήρθε η αστυνομία, έκαευλόγησε ο Θεός. Η Ελλ…
κάποιος έκανε κάτι το τρομοκρατικό; Αν…
κάθε γωνιά της είναι καλύτερη από την νε τις συστάσεις της και έφυγε. Φυσικά για
Charming semi detached cottage
Πέστο ψέματα!
Α-Α,
δε
μπορώ
να
σ΄
ακούω
«αν
και
αν».
η αστυνομία,
κάποιος την ειδοποί- Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville
να έρθειμας.
άλλη, κι άλλο εδώ χωρίς θάλασσα και ήλιο. Α-…άδα
3 bedrooms on the same level, 2 full
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
bathrooms,
Large eat in kitchen with ceramic
Λογικέψου
μου. σκέφτονται,
Δε μπορείς νασεφοβάσαι
ησε. άλλη χώρα δεν έχει όλα αυτά τα φυσικά
Και
δε μουχρυσή
λες, που
ποιο Μ-Καμία
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
wooden deck, separate living room, finished
να
ήταν
οι
ίδιοι
που
δεν
ήθελαν
Α-Μπορεί
μέρος
της
πατρίδας
θέλουν
να
παντρευlivingdining
room
with
access
to
3
season
solarium,
renovated
kitchen
τον ίσκιο σου, επειδή έγιναν ορισμένα γεγονότα. χαρίσματα στον κόσμο.
with 2nd fully renovated bathroom,
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
τούν
παιδιά;
να ξαναλειτουργήσει…
good size fenced backyard, quiet residential
διότι και καμία άλλη χώρα δεν έχει
Τότε τα
κάτσε
σπίτι σου και μην το κουνάς ούτε για Α-Ευτυχώς,
area close to schools and parks
Α-Ακόμα δεν έχουν καταλήξει συγκεκριμέ- Μ-Μπορεί. Λοιπόν… Ούτε πρόστιμα δόθη- the river.
σανέγιναν,
τους δικούς
μας.
να Απ’
πας ότι
για ψώνια.
καν, ούτε τζιμάνια»
συλλήψεις
ούτε
τίποτα!
να.
άκουσα όμως, σκέφτονται στην «πολιτικούς
Μ-Δε
λες, γιατί
λες του Μενέλαου
να΄
Μ-Έτσι λες;
Όλα μου
τα άλλα
είναιδε«παραμύθια
της ΧαλιΚρήτη!
Μ-Και
στην
μάς» μαζί
και τίποτε
άλλο.
ΚαιΕλλάδα;
σε παρακαλώ μη
μας κι εσείς
στην
Α-Και γιατί
το καλό
πουΚρήτη;
σου θέλω, μη μουρμουρίζεις ρθείτε
γιααυτό
αυτόκαιτο
Α-Δεν
βρίσκουν
πολύ
πρακτικό
με ρωτήσεις
έχειτίποτε
πολλέςπαραπάνω
δουλειές γι΄
τα ίδιαξέρω,
στον αλλά
Αγαμέμνονα
και τον
τρελάνεις
τον Α-Δύσκολο,
ότι μπορούν να προσγειωθούν στα αερο- θέμα.
να επισκεφτεί και την Καλιφόρνια. Πάντως
άνθρωποτης
με τις
σαχλαμάρες
σου. να περά- θέλει
δρόμια
χωρίς
να χρειαστεί
Α-Γιατί;
σουμόνο
εύχομαι
καλό ταξίδι
και να
Μ-Καλά
μη φωνάζεις.
Σε ακούσαμε.
Θα φιλενάδα,
σουν
απόκαλά,
την Αθήνα.
Είναι και
το άλλο που
Μ-Διότι το
που μπορώ
να σου
πω,μεείPrime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
ναι ότι το
θέμα
απ’
μας
είπαν. να ηρεμήσω.
θυμάσαι.
Κάνε
μου έχει
κάνα πολλά…
τηλέφωνοπλοκάμια
που και που.
προσπαθήσω
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
ότι
έμαθα!
Μ-Ποιο
άλλο;
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
Α-Το μόνο, θα πρέπει να πάρεις κάποιες Μ-Θα προσπαθήσω. Τα λέμε τον Αύγουστο.
very clean and well maintained
Α-Απ’ εκεί σκέφτονται να πάνε Σαντορίνη Α-Τότε σ’ αφήνω και τα λέμε την άλλη εβδο- modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted,
Includes 1 indoor parking spot.
Καλό Καλοκαίρι σου εύχομαι.
προφυλάξεις.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
και μάλιστα θα ήθελαν να παντρευτούν μάδα…
Available immediately!!!
potential!!
Α-Να περάσεις το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην
Μ-Τώρα στα γεράματα; Σοβαρολογείς;
Tα Ελληνοκαναδικa
Les Nouvelles
Grecques
ΕλλάδαNεα
πας,• σίγουρα
θα περάσεις
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Super League: Κυριακή τα
ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Η

αυλαία της επανεκκίνησης του πρωταθλήματος της Super League 1, θα
ανοίξει το Σάββατο 6 Ιουνίου με τον
αγώνα Άρης-ΟΦΗ, ενώ την Κυριακή θα
γίνουν τα δύο μεγάλα ντέρμπι της πρεμιέρας. Το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στις 19:00
ή 19:30 και το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός στις
21:30.
Η 2η αγωνιστική, πηγαίνει μία εβδομάδα μετά, 13-14 Ιουνίου, όπου είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες: Ολυμπιακός-Άρης, ΟΦΗ-ΑΕΚ και το ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ, που θα γίνει Κυριακή.
Ακολούθως θα έχουμε εμβόλιμη στις
17 Ιουνίου, με τις αναμετρήσεις της 3ης
αγωνιστικής των πλέι οφ. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει τα παιχνίδια: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Άρης και ΠΑΟΚ-ΟΦΗ.
Το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί
θα διεξαχθεί η 4η αγωνιστική, με τους
αγώνες ΑΕΚ-Ολυμπιακού, Άρη-ΠΑΟΚ και
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός.
Μετά από αυτή την αγωνιστική θα βγει
πιθανότατα ξανά πρόγραμμα, ώστε μέχρι
τότε να υπάρχει μία εκτίμηση για τη βαθμολογία, άρα και το ενδιαφέρον που θα
υπάρχουν στο πρωτάθλημα κι όλα αυτά
σε συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες,
αλλά και την πορεία της πανδημίας.
Στόχος είναι η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος μέχρι τις 19 Ιουλίου.

UEFA σε ΕΠΟ: «Βρείτε τα
με την κυβέρνηση
για τις εκλογές»

2. Ότι αναγνωρίζουν πως κάποιες αποφάσεις που αφορούν και στα ποδοσφαιρικά/αθλητικά τεκταινόμενα είναι δυνατόν να αλλάζουν αν αυτό δικαιολογείται
λόγω της πανδημίας.
3. Ότι συστήνεται συνάντηση των εκπροσώπων της ΕΠΟ με την κυβέρνηση,
με στόχο την εύρεση κοινώς αποδεκτής
λύσης.
Ουσιαστικά, η επιστολή είναι εναρμονισμένη με την προηγούμενη δήλωση
του επικεφαλής της «επιτροπείας», Χέρμπερτ Χούμπελ, στην οποία υπογραμμιζόταν από τη μία πλευρά η βούληση των
FIFA-UEFA για εκλογές κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού και τονιζόταν μεταξύ
άλλων: «Αναγνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς και δύσκολης περιόδου που αντιμετωπίζουμε
παγκοσμίως, οι αποφάσεις ενδεχομένως
να πρέπει να προσαρμόζονται, εφόσον
κάτι τέτοιο δικαιολογείται. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΠΟ
πρέπει να χειρίζεται τις υποθέσεις της
ανεξάρτητα και ελεύθερη από οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης πολιτικής παρέμβασης».

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ:

«Σχεδιάζει να φύγει
από τη Euroleague»

Πάει για τις 26 Ιουνίου
το restart στην Αγγλία

Α

κόμη πιο πίσω πάει η επανεκκίνηση
της Premier League, σύμφωνα με τα
τελευταία δημοσιεύματα στην Αγγλία.
Η ημερομηνία επανεκκίνησης του πρωταθλήματος της Αγγλίας πάει αρκετά πιο
πίσω από το αναμενόμενο και τα μέσα
Ιουνίου.
Φαίνεται πως η ημερομηνία που έχει
καταλήξει η διοργανώτρια αρχή είναι η
26η του Ιουνίου και από τις 12 του μήνα
θα ξεκινήσει το δεύτερο και τελευταίο
στάδιο προπονήσεων των ομάδων, πριν
την επανέναρξη.
Μάλιστα, μέχρι τότε οι άνθρωποι της
Premier League θεωρούν πως τα κρούσματα κορωνοϊού που υπάρχουν στις
ομάδες θα έχουν εξαλειφθεί και θα μπορεί το restart να γίνει υπό νορμάλ συνθήκες.
Υπενθυμίζεται πως υπάρχουν ακόμη
εννιά αγωνιστικές μέχρι το φινάλε του
πρωταθλήματος.

Η

UEFA απάντησε στο ερώτημα της
ΕΠΟ για την παρέμβαση της κυβέρνησης και τη μετάθεση των εκλογών των
αθλητικών Ομοσπονδιών το φθινόπωρο και συνέστησε στις δύο πλευρές να
βρουν μια μέση λύση.
Η επίσημη θέση της UEFA αποτυπώνεται στην επιστολή που έστειλε στην ΕΠΟ
και στην οποία υπογραμμίζονται τρία
σημεία.
1. Ότι εξ αρχής βούληση των FIFA-UEFA
ήταν η διεξαγωγή των εκλογών της ΕΠΟ
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και
αυτό συνεχίζoυν να υποστηρίζουν ως
ιδανική επιλογή, ώστε τα στελέχη τους
να επιβλέψουν τη διαδικασία και εν συνεχεία να αποχωρήσουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τη λήξη της θητείας
τους.

χουν και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του
μπάσκετ κατέβασε… ρολά.
Δε θα υπάρξει στέψη πρωταθλητή, με
την ανακοίνωση της Euroleague να αναφέρει σχετικά: «Για να διατηρήσουμε τις
σταθερές αρχές δικαιοσύνης και αγωνιστικών κριτηρίων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην αναγνωριστεί
καμία ομάδα ως πρωταθλήτρια της σεζόν
σε Euroleague και Εurocup».
Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να διατηρήσει τις ίδιες 18 ομάδες και την επόμενη σεζόν στη Λίγκα κι αυτό σημαίνει
ότι δε θα προβιβαστούν ομάδες από το
Eurocup, ούτε θα δοθούν νέες wild cards.
Η σεζόν στη Euroleague είχε διακοπεί
στις 13/3 λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ως εκ τούτου, οριστική διακοπή αποφασίστηκε και για το δεύτερο τη τάξει
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το Eurocup.
To πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν
στη Euroleague θα αρχίσει την 1η Οκτωβρίου, ενώ το τζάμπολ στο Eurocup θα
πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο

Κώστας Σλούκας είναι για ένα ακόμη
καλοκαίρι το πιο «καυτό» μεταγραφικό στόρι. Ο Ελληνας γκαρντ μπορεί να
έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε (για
ένα χρόνο ακόμη), ωστόσο τα οικονομικά
προβλήματα των Τούρκων, ενδεχομένως
άνοιξαν την όρεξη πολλών ομάδων.
Στο παιχνίδι δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Στην Ισπανία γράφουν ότι ο Σλούκας έχει δεχτεί ήδη προτάσεις από τη
Ρεάλ Μαδρίτης και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
Το encestando αναφέρει ότι ο διεθνής
Έλληνας θα αποχωρήσει σίγουρα από τη
Φενέρμπαχτσε και πως οι Πάμπλο Λάσο
και Δημήτρης Ιτούδης έχουν επικοινωνήσει μαζί του.
Η Ρεάλ και η ΤΣΣΚΑ προσφέρουν συμβόλαιο δύο εκατομμυρίων ευρώ ετησίως
στον παίκτη, κάτι που κάνει τις δύο προτάσεις εξαιρετικά δελεαστικές για τον
Κώστα Σλούκα…

ΝΒΑ στα πρότυπα
του Μουντιάλ

ισπανική «El Mundo Deportivo»
αποκαλύπτει ότι ο Παναθηναϊκός
είναι κοντά στην αποχώρηση από τη
Euroleague!
«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την πιθανότητα να αποχωρήσει από τη EuroLeague
και να παίξει στο Basketball Champions
League της FIBA. Αυτό αναφέρεται και σε
αρκετά ΜΜΕ ιδιοκτησίας του Δημήτρη
Γιαννακόπουλου (φωτ.), ο οποίος μέσα
από το λογαριασμό του στο instagram
ανακοίνωσε πως θα δώσει συνέντευξη
Τύπου στις 3 Ιουνίου».

«Αρπάζει» παίκτη του
ΠΑΟ από τα χέρια
του Ολυμπιακού
η Μπαρτσελόνα

Τ
εισήγηση του Τζόρντι Μπερτομέου
να διακοπεί η σεζόν στην Ευρωλίγκα
έγινε δεκτή από τις ομάδες που συμμετέ-

Τρελό συμβόλαιο για Σλούκα
από Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ

H

Euroleague:
Του χρόνου πάλι…

Η

διάρκειας τριών ετών έναντι 5,5 εκατ. δολαρίων.

ο φλερτ του Νικ Καλάθη με τον Ολυμπιακό μπορεί να μην καταλήξει σε
γάμο μετά από την εμπλοκή της Μπαρτσελόνα στην υπόθεση του παίκτη του
Παναθηναϊκού.
Ο διεθνής γκαρντ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό το
φετινό καλοκαίρι. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Eurohoops», οι «μπλαουγκράνα» έκαναν πρόταση στον αρχηγό του
«τριφυλλιού» για εγγυημένο συμβόλαιο

Σ

τα πρότυπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, οι ιθύνοντες του
ΝΒΑ σχεδιάζουν την επανεκκίνηση του
πρωταθλήματος με 20 ομάδες, οι οποίες
έχουν τα καλύτερα ρεκόρ στη λίγκα και
θα χωριστούν σε 4 γκρουπ των πέντε,
όπως προκύπτει από δημοσίευμα του
theringer.com.
Σύμφωνα με αυτό το πλάνο, κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις άλλες 4 του ομίλου από δύο φορές, ενώ θα προκριθούν
οι δύο πρώτες από κάθε γκρουπ, κάτι
που σημαίνει πως δε θα υπάρξει πρώτος
γύρος των playoffs.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο, οι 20
ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ δυναμικότητας, ενώ πιθανώς οι 4 με τα καλύτερα ρεκόρ (Μπακς, Λέικερς, Ράπτορς,
Κλίπερς) να κληθούν να επιλέξουν τους
αντιπάλους τους!
Με αυτό το σχέδιο, οι ιθύνοντες της
διοργανώτριας αρχής θεωρούν ότι θα
κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κόσμου,
καθώς θα υπάρχουν αμφίρροπες αναμετρήσεις, ενώ η σεζόν θα ολοκληρωθεί για
τις 10 ομάδες που έχουν τα χειρότερα ρεκόρ στο φετινό πρωτάθλημα.
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Χρήμα υπάρχει στην Κίνα αλλά...
ΌΧΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΌ ΠΌΔΌΣΦΑΙΡΌ
το κινεζικό ποδόσφαιρο δεν έχει ανοσία
στη διαφθορά. Πριν από επτά χρόνια καταδικάστηκαν για «στημένους» αγώνες
περισσότεροι από 30 παίκτες και παράγοντες ομάδων.

Ο

ι Κινέζοι έχουν χρήμα, αλλά τους λείπει η ποδοσφαιρική εμπειρία που
έχει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με
οποιαδήποτε άλλη επένδυση.
Οι οπαδοί των ομάδων που αποκτούν
Κινέζοι, δεν ανησυχούν άνευ λόγου και
αιτίας. Πριν από μερικά χρόνια, ένας σχετικά άγνωστος Κινέζος επενδυτής, πρώην ιδιοκτήτης κομμωτηρίων, ο Carson
Yeung, ανέλαβε τα ηνία της βρετανικής
Birmingham City FC.
Παρ’ ότι ο επιχειρηματίας υποσχέθηκε
στην ομάδα ότι το μέλλον της θα είναι
στρωμένο με… ροδοπέταλα και οι καριέρες των ποδοσφαιριστών της θα απογειωθούν, λόγω των διασυνδέσεών του,
κάτι τέτοιο τελικά δε συνέβη. Αντίθετα, η
ομάδα υποβιβάστηκε στη Β΄ Κατηγορία
του βρετανικού ποδοσφαίρου και ο «δικτυωμένος» Κινέζος ιδιοκτήτης της φυλακίστηκε στο Χονγκ Κονγκ για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος.
Οι μεγάλες κινεζικές εταιρείες βλέπουν
το χώρο του ποδοσφαίρου ως μια μεγάλη πηγή εσόδων και μια «βιομηχανία»
που μπορεί να φέρει αμύθητα κέρδη
στους «κροίσους» της Κίνας. Ορισμένοι
από τους κινεζικούς κολοσσούς, όπως η
Dalian Wanda, έχουν προχωρήσει και σε
εξαγορές στο χώρο του κινηματογράφου
και της τηλεόρασης.
O Aλεξάντερ Τζάρβις, της συμβουλευτικής εταιρείας Blackbridge, έχει συμβουλέψει αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες
που έχουν δεχτεί προτάσεις από Κινέζους
επενδυτές. Όπως δήλωσε ο ίδιος στην
εφημερίδα «Financial Times», αρκετές

από τις μικρότερες κινεζικές εταιρείες
φαίνεται ότι αγοράζουν παρορμητικά,
χωρίς να έχουν πραγματική εμπειρία στο
χώρο του ποδοσφαίρου.
«Ορισμένοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θα πουλούσαν ακόμα και τις… γιαγιάδες τους για να κλείσουν μια συμφωνία. Οπότε υπάρχει κίνδυνος και για τις
ομάδες αλλά και για τους κινέζους επενδυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια
εφημερίδα τονίζει, ότι ένας εξειδικευμένος σύμβουλος, που εργάστηκε για την
πώληση της West Bromwich Albion, δήλωσε ότι από τους περίπου 12 Κινέζους
επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον
για την αγορά των ομάδων, μόλις τέσσερις είχαν την οικονομική δύναμη να προχωρήσουν σε συμφωνία.
Ο ίδιος τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο
για τις ομάδες να καταλάβουν ποιοι επενδυτές είναι πραγματικά σοβαροί, εάν δεν
έχουν «αυτιά και μάτια» στην Κίνα.

αρχήσει στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό
στερέωμα μέχρι το 2050. Όπως ανακοίνωσε η κινεζική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα
δημιουργηθούν 20.000 ποδοσφαιρικές
ακαδημίες και 70.000 γήπεδα, ενώ μέχρι το 2030 θα υπάρχει ένα γήπεδο ανά
10.000 Κινέζους.
Οι αθλητές της ασιατικής χώρας πετυχαίνουν μεγάλες διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά η εθνική ποδοσφαίρου υπολείπεται.
Για την κινεζική ομοσπονδία η… θεά
μπάλα δεν κάνει διακρίσεις, γι’ αυτό περιλαμβάνεται στους στόχους η κατάκτηση μιας παγκόσμιας διάκρισης από την
Εθνική Γυναικών μέχρι το 2030. Πάντως,

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 42 ΧΡΟΝΙΑ
Το Μάιο του 1978 η βρετανική ποδοσφαιρική ομάδα Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον ήταν η πρώτη κορυφαία ομάδα
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που
επισκέφθηκε την Κίνα. Μετά από 42 χρόνια, η ομάδα ανήκει στον Παλμ, ένα Κινέζο περιβαλλοντολόγο.
Ο θρύλος της WBA, Άλι Ρόμπερτσον,
είχε προσκληθεί από τον Παλμ στην Κίνα
για τον εορτασμό της 40χρονης επετείου.
Όπως είχε πει, τότε δεν ήταν καθόλου
εύκολο να κάνεις από την Αγγλία ένα παρόμοιο ταξίδι, το οποίο διαρκούσε τρεις
μέρες από το Λονδίνο. Η βρετανική ομάδα πέταξε αεροπορικώς μέσω Ρώμης,
Μπαχρέιν, Καλκούτας και Χονγκ Κονγκ,
όπου διανυκτέρευσε, και την επομένη
πήρε το τρένο με τελικό προορισμό την
Γκουάνγκζου. Η αγγλική ομάδα έπαιξε πέντε αγώνες στην Κίνα. Νίκησε την
Εθνική Κίνας 2-0 στο Στάδιο Εργατών του
Πεκίνου μπροστά σε ένα πλήθος 89.400
φιλάθλων.
Την εποχή εκείνη, δεν υπήρχαν καθίσματα, μόνο σκαλιά για τους 90.000 οπαδούς των γηπέδων.
H πρωταθλήτρια Κίνας, Γκουάνγκζου
Έβεργκραντ, σήμερα ετοιμάζει το νέο της
γήπεδο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο
(100.000 θεατών) και θα έχει μοναδικό
σχεδιασμό, καθώς θυμίζει λουλούδι που
ανθίζει, ενώ θα κοστίσει 1,7 δισ. δολάρια!
© «Η ΑΠΟΨΗ»

ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟ 2030
Στην Κίνα πολλά πράγματα μπορούν να
γίνουν σε χρόνο… μηδέν, όμως υπάρχουν
και άλλα που διαπνέονται από μακροπρόθεσμα φιλόδοξα σχέδια. Ο πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θέλει να αναδείξει την
Κίνα σε παγκόσμια υπερδύναμη και στο
ποδόσφαιρο, βάζοντας στόχο να διαθέτει η χώρα 50 εκατομμύρια μικρούς και
μεγάλους ποδοσφαιριστές μέχρι το τέλος
του χρόνου.
Μέσα από αυτό το φυτώριο, εκτιμά η κινεζική ηγεσία, θα αναδειχτούν τα μεγάλα
αστέρια της μπάλας και η χώρα θα κυρι-
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Πού πάνε τα αεροπλάνα, που δεν πετάνε;
Π

ερίπου 17.000 αεροσκάφη είναι καθηλωμένα στο έδαφος. Το πρόβλημα
είναι πού σταθμεύουν, δεδομένου ότι τα
μεγάλα αεροδρόμια είναι πολύ ακριβά.
Μια ματιά σε κάποιους χώρους που χρησιμοποιούνται.
Συνήθως, τα μεγάλα αεροσκάφη τύπου
Airbus A380 της Lufthansa ξεκινούν από
τη Φρανκφούρτη με προορισμό το Ντουμπάι, τη Νέα Υόρκη και τη Σαγκάη. Τελευταία όμως τα αεροπλάνα αυτά πετούν
για έναν άγνωστο, ακόμα και στους ταξιδιωτικούς πράκτορες, προορισμό. Την
Τετάρτη 13/5 για έβδομη και τελευταία
φορά έγινε η πτήση με αριθμό LH9924.
Η πτήση για το Τερουέλ δεν υπάρχει σε
κανένα επίσημο δρομολόγιο.
Η πόλη των 35.000 κατοίκων βρίσκεται
στην επαρχία της Αραγονίας στην ανατολική Ισπανία, ανάμεσα στη Μαδρίτη και
τη Βαλένθια. Παρά το γεγονός ότι η πόλη
ανήκει στην πολιτιστική κληρονομιά της
UNESCO για την ιστορική της αρχιτεκτονική δεν υπάρχουν τουρίστες, πολύ περισσότερο τώρα σε περίοδο κορωνοϊού. Το
αεροδρόμιο της πόλης πάντως είναι από
τους πιο περιζήτητους προορισμούς αυτή
την περίοδο για τις ευρωπαϊκές πτήσεις
και αυτό γιατί έχει μετατραπεί σε χώρο
στάθμευσης των αεροπλάνων που δεν
πετούν.
Δίπλα στα αεροσκάφη της Lufthansa
τύπου Α380 έχουν σταθμεύσει και μερικά τύπου Α340-600 ενώ και η Air France
έχει παρκάρει κάποια Α380 και η British
Airways πέντε Boeing 747.
ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΤΗΣ ΤΕΡΟΥΕΛ
«Ποτέ δεν είχαμε τόσα αεροπλάνα» λέει
ο διευθυντής του αεροδρομίου Πέδρο

Σάεζ, διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας Tarmac Aragon. Αυτή τη στιγμή στο
αεροδρόμιο βρίσκονται 115 αεροπλάνα,
ενώ μπορεί να δεχθεί ακόμα 20 με 25. Η
έκταση του αεροδρομίου είναι περίπου
όσο 140 στάδια γηπέδου. Τα σχέδια τώρα
είναι να διπλασιαστεί ο χώρος, με την ελπίδα ότι η Τερουέλ θα μπορούσε να επωφεληθεί και τα επόμενα χρόνια από τις
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τα σημαντικά κριτήρια για την επιλογή
χώρου στάθμευσης για ένα αεροπλάνο
που δεν πετάει, είναι η περιορισμένη
υγρασία και έτσι ο μικρός κίνδυνος διάβρωσης των ευαίσθητων υλικών του
αεροσκάφους. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν
είχαν καθηλωθεί στο έδαφος τόσα πολλά
αεροπλάνα που είναι σε θέση να πετάξουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26.000

αεροσκάφη στον κόσμο που εκτελούσαν
102.000 πτήσεις την ημέρα και μετέφεραν καθημερινά σχεδόν έξι εκατομμύρια
επιβάτες.
Υπό κανονικές συνθήκες, μισό εκατομμύριο άνθρωποι πετούν όλες τις ώρες της
ημέρας για να πάνε σε κάποιο σημείο του
πλανήτη. Τώρα πια είναι ελάχιστοι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας Cirium
στο τέλος Απριλίου 17.000 επιβατηγά
αεροσκάφη όλων των τύπων ήταν καθηλωμένα στο έδαφος, περίπου το 64% του
συνόλου.
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΑ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Oι αεροπορικές εταιρείες αναζητούν
τώρα χώρους στάθμευσης των αεροπλάνων τους. Στις ΗΠΑ οι πιο γνωστοί χώροι

βρίσκονται στην αεροπορική βάση Μόνθαν, καθώς και στη Μαράνα, στο Τάσκον
και στο Βίκτορβιλ στην Καλιφόρνια.
Στη Γερμανία έχει δημιουργηθεί ένας
χώρος στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, αλλά όπως λέει ο Κάρστεν Σπορ, επικεφαλής της Lufthansa, το συγκεκριμένο
αεροδρόμιο είναι πολύ ακριβό. Παράλληλα τίθενται θέματα όπως που θα βρεθούν χώροι, στους οποίους το κλίμα είναι
ξηρό αλλά και παράλληλα τα αεροπλάνα
να μπορούν γρήγορα να χρησιμοποιηθούν εάν χρειαστεί. Στην Ευρώπη, εκτός
από το αεροδρόμιο της Τερουέλ, χρησιμοποιείται πλέον πολύ και το αεροδρόμιο Ταρμπ-Λούρδης στα Πυρηναία στα
νοτιοδυτικά της Γαλλίας.
H British Airways παρκάρει το στόλο
της των Α 380 στο Σατορού στην κεντρική Γαλλία, ενώ η Ελβετία χρησιμοποιεί
ένα τμήμα του στρατιωτικού αεροδρομίου της στο Ντίμπεντορφ κοντά στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και κάποια από τα αεροσκάφη της τα έχει μεταφέρει στο Αμάν
της Ιορδανίας.
Τη μεγαλύτερη επιτυχία σε όλο τον κόσμο για τη στάθμευση αεροσκαφών είχε
το αεροδρόμιο Άλις Σπρινγκς στο Άουτμπακ της Αυστραλίας. Δημιουργήθηκε
από τον πρώην αναλυτή της Deutsche
Bank Τομ Βίνσεντ, ο οποίος έκανε τη δική
του επιχείρηση το 2014. Σήμερα, λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού, το τηλέφωνό του δε σταματάει να χτυπάει, όπως
λέει. Για ένα συμβόλαιο 13 μηνών για
στάθμευση ενός Boeing 777 ο τζίρος του
είναι 300.000! Υπάρχουν και οι κερδισμένοι της πανδημίας του κορωνοϊού…
Κείμενο: Αντρέας Σπετ (DW)
Μετάφραση: Μαρία Ρηγούτσου
© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

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
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ƭǔƾǌǌǆǐƭǔĮǌǌǁįǆǐ©ƳǈȺǏǎǃǊƿǓİǈǐ
ĲǔǌǋĮǇǆǋĮĲǈǉǙǌǋǎǌĲƿǊǔǌ
įǈĮǓİǘıĲǆǉĮǌª
ƳǉĮǇǆǄǆĲǀǐƭĮĲǏǈǉǀǐƪȺǈįǆǋǈǎǊǎǄǁĮǐǉĮǈƴǏǗǊǆǓǆǐƱǎıǆǋƾĲǔǌĲǎǑ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑƶĲƾǌĳǎǏǌĲǈıǒǑǏǁǅİĲĮǈȺǔǐįİǌİǁȺİȺǎĲƿǗĲǈǀĲĮǌ
ĮǌĲǁǇİĲǎǐıĲǎORFNGRZQǉĮǈİȺǈǋƿǌİǈǗĲǈ©ǆǊƿǍǆ³ĳǈƾıǉǎ´ǄǈĮĲǆǌ
ǉĮǉǀȺǎǈǗĲǆĲĮĲǔǌĮǏǒǈǉǙǌįİįǎǋƿǌǔǌĮȺǎįİǁǒĲǆǉİǎǏǇǀª
ȰʋʊʏɻʆȻʘɳʆʆɲɇʉʐʔʄɹʌɻ
ΞɈɃȲȸɀȰȵȿȿȰȴȰɇ

Ƀ

ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ Ȼɲʏʌɿʃɼʎ͕ ȵʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶʀͲ
ɲʎ ʃɲɿ Ʌʌʊʄɻʗɻʎ Ɂʉʍɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ɇʏɳʆʔʉʌʆʏ͕ Ȼʘɳʆʆɻʎ ȻʘͲ
ɲʆʆʀɷɻʎ͕ɷɸʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿʍʐʍʏɳʍɸɿʎ͘
ɍɳʌɻʍʏʉɸʋʀɷɸʃɲɸʏʀɸʎɳʌɿʍʏʉɹʌɶʉʏʉʐ͕
ʋɹʏʐʖɸ ʆɲ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʅɹʍɲ ʍʏʉʐʎ ɷɹʃɲ
ɸʋɿɷʌɲʍʏɿʃʊʏɸʌʉʐʎɸʋɿʍʏɼʅʉʆɸʎʏʉʐʋʄɲʆɼʏɻ ;ʊʋʘʎ ʏɸʃʅɲʀʌɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ
ʏʘʆ ɲʆɲʔʉʌʙʆ ʋʉʐ ʃɳʆʉʐʆ ʏʙʌɲ ʍʏʉ
ɹʌɶʉʏʉʐʉɿʍʐʆɳɷɸʄʔʉʀʏʉʐͿ͘
ȴɻʄɲɷɼ͕ ʏɲ ʄʊɶɿɲ ʃɲɿ ʏɲ ɶʌɲʋʏɳ ʏʉʐ͕
ʊʖɿ ʅʊʆʉ ɷɸʆ ʋɸʌʆʉʑʆ ɲʋɲʌɲʏɼʌɻʏɲ͕
ɲʄʄɳ ɸʀʆɲɿ ʃɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɻʎ ɴɲʌʑʏɻʏɲʎ͘
Ʌʉʄʑ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ɷɸ ʍɸ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʃʌʀʍɻʎ͕ʊʋʘʎɲʐʏɼʋʉʐɷɿɲʆʑɸɿɻɲʆɽʌʘʋʊʏɻʏɲɲʋʊʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐɹʏʉʐʎɸʇɲɿʏʀɲʎʏʉʐ
^Z^ͲŽsͲϮ͘
ɀʊʆʉʋʉʐɲʐʏɼʏɻʔʉʌɳ͕ʉʃ͘Ȼʘɲʆʆʀɷɻʎ
ʔɳʆɻʃɸ ʆɲ ɲʋʉɶʉɻʏɸʑɸɿ ʋʉʄʄʉʑʎ ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎʏʉʐʃɲɿʆɲɸʇɳʋʏɸɿʋʌʘʏʊɶʆʘʌɲ
ʋɳɽɻ;ʃʐʌʀʘʎʍʏɲʃʉɿʆʘʆɿʃɳɷʀʃʏʐɲͿʊʏɲʆ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɸ ʏɻ ʄɹʇɻ ͨʔɿɳʍʃʉͩ ʍʏʉʆ
ʏʀʏʄʉ ɳʌɽʌʉʐ ʏʉʐ͕ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʐʋʉʍʏɼʌɿɺɸʊʏɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʐʋɼʌʖɲʆɶɿɲʏʉʆ
ɿʊ͕ ʊʏɲʆ ɸʄɼʔɽɻʍɲʆ ʏɲ ɷʌɲʃʊʆʏɸɿɲ ʅɹʏʌɲʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɲʋʉʍʏɲʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ɼʏɲʆ
ɲʆɲʇɿʊʋɿʍʏɲ͘
Ɉʉ ɳʌɽʌʉ ʍʐʆɹʋɸʍɸ ʖʌʉʆɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ
ɹʇɲʌʍɻʏɻʎɸʋɿɷɻʅʀɲʎʍʏɻȲʊʌɸɿɲȻʏɲʄʀɲ͕
ɶɸɶʉʆʊʎ ʋʉʐ ɹʃɲʆɸ ʋʉʄʄʉʑʎ ʆɲ ɷɿɸʌʘʏɻɽʉʑʆɲʆɻɸʋɿʅʉʆɼʏʉʐɹʄʄɻʆɲɸʋɿʍʏɼʅʉʆɲ ʍʏʉʐʎ ɲʌɿɽʅʉʑʎ͕ ʏʉʆ ʃɲɽɿʍʏʉʑʍɸ ͨʏʐʔʄʊͩʍʏɻʍʃʄɻʌɼʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ͘
Ɉɲ ʋʌɳɶʅɲʏɲ ʖɸɿʌʉʏɹʌɸʗɲʆ͕ ʊʏɲʆ ʅɸʄɹʏɻ͕ʏɻʆʉʋʉʀɲʍʐʆʐʋɹɶʌɲʔɸʃɲɿɲʔʉʌʉʑʍɸʏɻʆɲʆɲɺɼʏɻʍɻɲʆʏɿʍʘʅɳʏʘʆʍɸʃɲʏʉʀʃʉʐʎ ʏɻʎ ɇɳʆʏɲ Ⱦʄɳʌɲ ʍʏɻʆ Ⱦɲʄɿʔʊʌʆɿɲ͕
ɸʋɿʃʌʀɽɻʃɸ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶɿʃɳ ɲʋʊ ʉʌɿʍʅɹʆʉʐʎʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎʏʉʐ͘
ȸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ ʉʅɳɷɲ ɹʄɲɴɸ ʐʋʊʗɿʆ ʏɲ
ʍʖʊʄɿɲ ɲʋɲʆʏʙʆʏɲʎ ʍʏɿʎ ʃʌɿʏɿʃɹʎ͘ Ⱦɲɿ ʏʉ
ʃɸʌɲʍɳʃɿʍʏɻʆʏʉʑʌʏɲ͗ɲʅɸʌɿʃɲʆɿʃɼʍʃɲʆɷɲʄʉɽɻʌɿʃɼ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʃɲʏɻɶʊʌɻʍɸ ʏɻʆ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ ʉʅɳɷɲ ɶɿɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ
ɲʋʊ ɿɷɿʉʃʏɼʏɻ ɲɸʌʉɶʌɲʅʅʙʆ͕ ʏɲ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲʆ ɲʋʊ
ʏɲʍʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲʏɻʎʅɸʄɹʏɻʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɲʉʋʉʀɲɻʅʊʄʐʆʍɻɲʋʊʏʉʆɿʊɸʀʆɲɿ
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Prepared at your liking.
Ask about it at fish counter.

Try our Tasty recipes
www.igadaigle.com

ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɷɿɲɷɸɷʉʅɹʆɻɲʋʊɲʐʏʊʋʉʐ ͲɅʉʑ ɲʋʉɷʀɷɸɿ ʄʉɿʋʊʆ ʏɲ ʔɲɿʆʊʅɸʆɲ
ʋɿʍʏɸʑɸʏɲɿʃɲɿʘʎɸʃʏʉʑʏʉʐɻɽʆɻʏʊʏɻʏɳ ʏɻʎȻʏɲʄʀɲʎ͖
ͨȰʐʏɼ ʏɻ ʍʏɿɶʅɼ ʊʄʉɿ ʋʌʉʍʋɲɽʉʑʆ ʆɲ
ʏʉʐʋʉʄʑʅɿʃʌʊʏɸʌɻ͘
ʃɲʏɲʄɳɴʉʐʆ ʋʉʑ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʏʉ ɶɸɶʉʆʊʎ
ͨɈʉȲɼʅɲͩʅʀʄɻʍɸʅɸʏʉʆɹʄʄɻʆɲʃɲɽɻͲ ʊʏɿʏʉʏʊʇʉʏʘʆʖʘʌʙʆʏɻʎȾɸʆʏʌɿʃɼʎȵʐͲ
ʌʙʋɻʎʖʏʐʋɼɽɻʃɸʏʊʍʉʋʉʄʑɲʋʊʏʉʆɿʊ͘
ɶɻʏɼɲʆɲɺɻʏʙʆʏɲʎɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ͘
Ʌʌʉʔɲʆʙʎɻʋʐʃʆʊʏɻʏɲʏʉʐʋʄɻɽʐʍʅʉʑ
ͨȾɲʏ͛ ɲʌʖɳʎ͕ ɽɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ʏʉʆʀʍʘ ʊʏɿ ʃɲɿʉɿɲɸʌʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎɹʋɲɿʇɲʆɹʆɲʅɸɶɳͲ
ʋʉʏɹ ɷɸʆ ɸʀʋɲ ʊʏɿ ɼʅʉʐʆ ɲʆʏʀɽɸʏʉʎ ʍʏʉ ʄʉʌʊʄʉ͘
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɲʋʉʏʀʅɻʍɻ ʋʉʐ ɷɻͲ
ůŽĐŬĚŽǁŶ͘Ɉʉɲʆʏʀɽɸʏʉʅɳʄɿʍʏɲ͊
Ɉɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʊʅʘʎ͕ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɲ ʊʏɿ ʏɻʆ ʅʉʍɿɸʑʍɲʅɸ ʍʏʉ ͞:D /ŶƚĞƌŶĂů
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬũĂŵĂŶĞƚǁŽƌŬ͘
ʙʌɲɲʃʌɿɴʙʎʋʉʐɽɲʃʄɸʀʍʉʐʅɸʏɻʆʋʊʌͲ DĞĚŝĐŝŶĞ͟
ʏɲʋʀʍʘʅɲʎɶɿɲʆɲʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏʉʑʅɸɲʋʊ ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůƐͬũĂŵĂŝŶƚĞƌŶĂůŵĞĚŝĐŝŶĞͬ
ʏʉʆɿʊ͕ɽɲʋʌɹʋɸɿʏɲʖʑʏɲʏɲʆɲʍʐʄʄɹʇʉʐͲ ĨƵůůĂƌƚŝĐůĞͬϮϳϲϰϯϲϵͿ͕ ɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ ȲʊͲ
ʅɸ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɶɿɲ ʆɲ ʅʋʉʌʉʑʅɸ ʆɲ ʋʌʉͲ ʌɸɿɲʎ Ȼʏɲʄʀɲʎ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ɷɹʖʏɻʃɸ ʏʉ ʅɸɶɲͲ
ɴʉʑʅɸ ʍɸ ɲʍʔɲʄɸʀʎ ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ ʙʍʏɸ ʆɲ ʄʑʏɸʌʉ ʋʄɼɶʅɲ͕ ɸʀʆɲɿ ʅɿɲ ʋɸʌɿʉʖɼ ʊʋʉʐ
ʅɻʆʋʉʌɸʐʊʅɲʍʏɸʍʏɲʏʐʔʄɳͩʅɲʎɸʀʋɸʉ ʏɲ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ ɹʖʉʐʆ ʍʖɸɷʊʆ ʋɳʆʏɲ ʋʄɻͲ
ʌʊʏɻʏɲ ʏʉ ʖɸɿʅʙʆɲ ʃɲɿ ʅɸɶɳʄʉ ʋʉʍʉʍʏʊ
ȶʄʄɻʆɲʎʃɲɽɻɶɻʏɼʎʃɲɿʍʐʆɹʖɿʍɸ͗
ͨȸ ʄɹʇɻ ͞ʔɿɳʍʃʉ͟ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʃɼ ʋʉɿʊʏɻͲ ɶɸʌɲʍʅɹʆʉʐʋʄɻɽʐʍʅʉʑʍɸɶɻʌʉʃʉʅɸʀɲ͘
ʏɲ ʏʘʆ ɲʌʖɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɲʋʉɷɸʀʖʏɻʃɸ ɈʊʍʉʍʏɻʆȻʏɲʄʀɲʊʍʉʃɲɿʍɸɳʄʄɸʎʖʙʌɸʎ͕
ʉʌɽɼ͘ ɀɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ʋʌʙʏɸʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ͕ ʏɲ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ ʃɲɿ ʏɲ ɶɻʌʉʃʉʅɸʀɲ ɲʋʉͲ
ʋɸʌɿʅɹʆɲʅɸ ϱϬ ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ ʆɸʃʌʉʑʎ͕ ʏɹʄɸʍɲʆ ʏɿʎ ɸʍʏʀɸʎ ʅɸɶɳʄʘʆ ʅʉʄʑʆʍɸʘʆͩ
ɸʀʋɸʉʃ͘Ȼʘɲʆʆʀɷɻʎʃɲɿʋʌʊʍɽɸʍɸ͗
ʊʍʉʐʎʍʏɻʆʋɲʆɷɻʅʀɲɿʍʋɲʆɿʃɼʎɶʌʀʋɻʎ͘
ȶʖʉʐʅɸ ʋɸʌʀ ʏɿʎ ϯϯϬ ʖɿʄɿɳɷɸʎ ɽɲʆɳʏʉʐʎ ͨȶʏʍɿ ʊʋʘʎ ɲʆɲɷʑɸʏɲɿ ɻ ʋɲɶʃʊʍʅɿɲ ɸɿͲ
ʘʎ ʍɼʅɸʌɲ ʅɸ ʅɹʍɻ ɻʄɿʃʀɲ ϴϬ ɸʏʙʆ͕ ʍʖɸͲ ʃʊʆɲ͕ʊʏɲʆʉɿʊʎɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʊʋʉʐɸʐʆʉɸʀʏɲɿʉʍʐɶʖʌʘʏɿʍʅʊʎ;ɶɻʌʉʃʉͲ
ɷʊʆʊʄʉʐʎʅɸʐʋʉʃɸʀʅɸʆɲʆʉʍɼʅɲʏɲ͘
ɇʐɶʃʌʀʆɸʏɸ ʅɸ ʏɲ ϱϬ ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲ ʆɸͲ ʅɸʀɲ͕ʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ͕ʔʐʄɲʃɹʎ͕ʋʌʉʍʔʐɶɿʃɹʎ
ʃʌʙʆʏɻʎɿʍʋɲʆɿʃɼʎɶʌʀʋɻʎʅɹʍɻʎɻʄɿʃʀɲʎ ɷʉʅɹʎ͕ ʃɲʏɲʔʑɶɿɲ ɲʍʏɹɶʘʆ͕ ɶɼʋɸɷɲͿ ʃɳͲ
ϮϴɸʏʙʆɼʏɲϭϬɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲʆɸʃʌʙʆɲʋʊ ʆɸɿɽʌɲʑʍɻ͘
ȵʃɸʀʋʌɹʋɸɿʆɲɸʍʏɿɳʍʉʐʅɸ͘ȵʃɸʀʋʌɹʋɸɿ
ʃɳʋʆɿʍʅɲʃɳɽɸʖʌʊʆʉ͘
ȵʐʏʐʖʙʎ͕ ɷɻʄɲɷɼ͕ ʉɿ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ɷɿɲͲ ʆɲʄɻʔɽʉʑʆɷʌɲʃʊʆʏɸɿɲʅɹʏʌɲʐɶɿɸɿʆɼʎ͘
ʗɸʑʍʏɻʃɲʆ͕ ʊʋʘʎ ʍʐʅɴɲʀʆɸɿ ʍʐʖʆɳ ʅɸ Ȱʆ ɷɿɲʍʙʍʉʐʅɸ ɲʐʏɳ ʏɲ ʋɸɷʀɲ ʅɳʖɻʎ͕
ʊʋʉʐ ʉ ɿʊʎ ɹʖɸɿ ʍɲʔɹʎ ʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅɲ͕ ɽɲ
ʅɲɽɻʅɲʏɿʃɳʅʉʆʏɹʄɲͩ͘
ɹʖʉʐʅɸʃɸʌɷʀʍɸɿʏʉϵϬйʏʉʐʋʉʄɹʅʉʐ͘
Ͳɀɲ͕ʏɲʅɲɽɻʅɲʏɿʃɳʅʉʆʏɹʄɲ͕ɷɸʆɸʀʆɲɿ Ʉʍʉ ɶɿɲ ʏʉ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ϭϬй͕ ʊʋʉɿʉʎ ʍɲʎ
ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɸʌɶɲʄɸʀʉ ɶɿɲ ʆɲ ʋʌʉɴʄɹͲ ʋɸɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ʏɹʄɸɿɲ ʄʑʍɻ ɽɲ ʄɹɸɿ ʗɹͲ
ʅɲʏɲ͊ͩ͘
ʗɸɿʃɲʆɸʀʎʏɻʆɸʇɹʄɿʇɻʅɿɲʎɸʋɿɷɻʅʀɲʎ͖
ͨȿɲʏʌɸʑʘʏɲʅɲɽɻʅɲʏɿʃɳʅʉʆʏɹʄɲ͕ɲʄʄɳ
ɹʖʉʐʆ ʏɸʌɳʍʏɿɸʎ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɸʎ ʄɳɽʉʐʎ ͲɁɲɿ͕ɲʄʄɳʃɳʏɿɷɸʆʋʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸɿʃɲɿ
ʊʏɲʆɸʇɸʏɳɺʉʐʆʏɻʆʋʉʄʐʋɲʌɲɶʉʆʏɿʃɼɷʐͲ ɶɿɲʐʏʊʏʉϭϬй͖
ʆɲʅɿʃɼɸʇɳʋʄʘʍɻʎʄʉɿʅʘɷʙʆʆʉʍɻʅɳʏʘʆ͘ ͨȸ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼ ɸʋɿʏɼʌɻʍɻ ɽɲ ʋʌɹͲ
Ɉɲɸʋɿɷɻʅɿʃɳʃʑʅɲʏɲʏʉʐʃʉʌʘʆʉʁʉʑɷɸʆ ʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍʐʆɸʖɼʎ͕ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ɲʆʏɿͲ
ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆɸʃɽɸʏɿʃɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻ͘
ʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃɳʏʉʐʋʄɻɽʐʍʅʉʑɷɸʀɶʅɲʏɲ
Ʉʋʘʎ ɹʖɸɿ ʃɲʏɲɷɸʀʇɸɿ ʉ ʆʉʅʋɸʄʀʍʏɲʎ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʆʏʉʋʀɺʉʆʏɲɿ ɶʌɼɶʉʌɲ ɲʆɲɺʘʋʐͲ
ʍʐʆɳɷɸʄʔʉʎ ʍʏʉ ɇʏɳʆʔʉʌʆʏ͕ DŝĐŚĂĞů ʌʙʍɸɿʎ͘
>Ğǀŝƚƚ͕ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʍɿɶʅʉɸɿɷɼʍʐʆɳʌʏɻʍɻ Ȱʄʄɳʏʙʌɲʋʉʐɶʆʘʌʀɺʉʐʅɸʊʏɿʉɿʊʎɷɸ
'ŽŵƉĞƌƚǌ͕ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲʎʋʌʙʏɲɲʋʊʏʉʅɻ ʍʃʉʏʙʆɸɿ ʆɹʉʐʎ͕ ɸʆʙ ɲʆʏʀɽɸʏɲ ɻ ʉɿʃʉʆʉͲ
ɲʑʇɻʍɻ͕ɻʉʋʉʀɲʍʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲʃɲʏɲʄɼɶɸɿ ʅɿʃɼʃɲɽʀɺɻʍɻʃɲɿɻɲʆɸʌɶʀɲʋʉʐɲʐʏɼʍʐͲ
ʍɸʋʄɲʏʊ͘ȸɷɿɲʔʉʌɳʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉͲ ʆɸʋɳɶɸʏɲɿ ʅɲʎ ʍʃʉʏʙʆʉʐʆ ʊʄʉʐʎ͕ ʆɹʉʐʎ
ʃʑʗɸɿɲʋʊʏɻʅɿɲɼʏɻʆɳʄʄɻʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʃɲɿɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ;ʅɸʄɹʏɻʅɲʎɹɷɸɿʇɸʊʏɿ
ɸʀʆɲɿʏɸʌɳʍʏɿɲͩ͘
ɶɿɲʃɳɽɸʖʌʊʆʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʃʌʀʍɻʎɻȵʄ-

ʄɳɷɲɹʖɲʆɸϯ͘ϬϬϬɲʆɽʌʙʋʉʐʎɸʋɿʋʄɹʉʆ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůƐͬ
ůĂŶƉƵďͬĂƌƚŝĐůĞͬW//^ϮϰϲϴͲϮϲϲϳ;ϭϲͿϯϬϬϭϴͲ
ϰͬĨƵůůƚĞǆƚͿ͕ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɳʆʉʐʅɸ ʏɻʆ
ʃɲʄʑʏɸʌɻɷʐʆɲʏɼɸʋɿʍʏɼʅɻɶɿɲʆɲʅʋʉʌɹͲ
ʍʉʐʅɸʆɲɲʆʏɲʋʉʃʌɿɽʉʑʅɸʍʏɿʎʉɿʃʉʆʉʅɿͲ
ʃɹʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʏʉʐ ůŽĐŬĚŽǁŶ͕ ʋʌʉʍʏɲʏɸʑͲ
ʉʆʏɲʎʋɲʌɳʄʄɻʄɲʏɿʎɸʐɳʄʘʏɸʎʉʅɳɷɸʎͩ͘
ͨɅɃɈȵȴȵɁȵɍɏȾȰɁȵȻȵɆȵɉɁȰ
ȾȰɈȰɅȰɆȰȳȳȵȿȻȰȻȴȻɏɈȸɼȵɈȰȻɆȵȻȰͩ
ȰʋɲʆʏʙʆʏɲʎʍʏɿʎʋɸʌʀʖʌɻʅɲʏɿʍʅʉʑʃɲͲ
ʏɻɶʉʌʀɸʎ͕ʉʃ͘ȻʘɲʆʆʀɷɻʎɼʏɲʆʃɲʏɻɶʉʌɻͲ
ʅɲʏɿʃʊʎ͗
ͨɅʉʏɹʍʏɻɺʘɼʅʉʐɷɸʆɹʖʘʃɳʆɸɿɹʌɸʐͲ
ʆɲ ʃɲʏɳ ʋɲʌɲɶɶɸʄʀɲ ɸʆʊʎ ɿɷɿʙʏɻ ɼ ʅɿɲʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͘ȸɹʌɸʐʆɳʅɲʎʍʏɻɇɳʆʏɲȾʄɳʌɲ͕
ɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲɸʌɶɳʍʏɻʃɲʆʋɳʆʘɲʋʊϭϬϬ
ɳʏʉʅɲ͕ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɼɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉ ɇʏɳʆͲ
ʔʉʌʆʏ͘
Ⱥɲ ɶʆʘʌʀɺɸʏɸ ʀʍʘʎ ʊʏɿ ʏʉ ʀɷɿʉ ʏʉ ɇʏɳʆͲ
ʔʉʌʆʏɿɷʌʑɽɻʃɸʖɳʌɻʍɸɷʘʌɸɳʏɻʎʉʅʙͲ
ʆʐʅɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ͘ Ɉʉ ȳʌɲʔɸʀʉ ȰʆɳʋʏʐͲ
ʇɻʎ ʏʉʐ ɇʏɳʆʔʉʌʆʏ ɷɹʖɸʏɲɿ ɷʘʌɸɹʎ ɲʋʊ
ʋʉʄʀʏɸʎ ɼ ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ ʋʉʐ ɽɹʄʉʐʆ ʆɲ ʍʐʅͲ
ɴɳʄʉʐʆʍʏɻʆɹʌɸʐʆɲ͘
Ƀɿ ɷʘʌɸɹʎ ʍʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʋɸʌʀʋʏʘͲ
ʍɻ ɷɿɲʏɻʌɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏʉ ʋɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ
ɲʆʙʆʐʅɸʎ͘ Ɉʉ ʊʄʉ ɽɹʅɲ ʋʌʉɹʃʐʗɸ ʊʏɲʆ
ʅɿɲʍʃɲʆɷɲʄʉɽɻʌɿʃɼɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ͕ɻʉʋʉʀɲ
ɸɿɷɿʃɸʑɸʏɲɿ ʍɸ ɷʉʄʉʔʉʆʀɸʎ ʖɲʌɲʃʏɼʌʘʆ͕
͞ɲʆɲʃɳʄʐʗɸ͟ ʊʏɿ ɹʆɲʎ ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ɲɸʌʉͲ
ɶʌɲʅʅʙʆ ɸʀʖɸ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿ ϱ͘ϬϬϬ ɷʉʄɳͲ
ʌɿɲ ;ʋʉʍʊ ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ʖɲʅɻʄʊʏɸʌʉ ʏʉʐ
ʃʊʍʏʉʐʎ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎͿ ʍʏʉ ȳʌɲʔɸʀʉ ȰʆɳͲ
ʋʏʐʇɻʎʏʉʐʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ͘
ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʊ͕ʏɿ ɹʖʘ ʃɳʆɸɿ ʅɹʖʌɿ ʍɼʅɸʌɲ
ʍɸɹʌɸʐʆɲʋʉʐɲʔʉʌɳʏʉʆʃʉʌʘʆʉʁʊ͕ʋʌʉͲ
ʍʘʋɿʃɳ͕ɷɸʆɹʖʘɷɸʖʏɸʀʆɲʄɳɴʘʉʑʏɸɹʆɲ
ɷʉʄɳʌɿʉ͘
Ƀ ʌʊʄʉʎ ʏʉʐ ɸʋɿʍʏɼʅʉʆɲ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ʃɳʆɸɿ
ʏɻʆ ʃɲʄʑʏɸʌɻ ɹʌɸʐʆɲ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʃɲɿ ʆɲ
ɷɻʅʉʍɿɸʑɸɿ ɲʅɸʌʊʄɻʋʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ͕
ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʆ ɲʌɹʍʉʐʆ ɼ ɷɸʆ ɲʌɹʍʉʐʆ
ʍɸʃɳʋʉɿʉʐʎ͘
Ɉɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ʏɻʎ ɇɳͲ
ʆʏɲ Ⱦʄɳʌɲ ɹʖʉʐʆ ʋʄɹʉʆ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘɽɸʀ
ɲʋʊʋʉʄʄɹʎɳʄʄɸʎʅɸʄɹʏɸʎ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŵĞĚƌǆŝǀ͘ŽƌŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬϭϬ͘ϭϭϬϭͬϮϬϮϬ͘Ϭϱ͘ϭ
ϯ͘ϮϬϭϬϭϮϱϯǀϭͿͩ͘

1 ALIVE OR COOKED

2 SPLIT AND SECTIONED
RESERVE THE
3 BIG LOBSTERS
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Οι εγγραφές
συνεχίζονται
Μαζί και στη νέα σχολική χρονιά

Α

γαπητοί γονείς και φίλοι,

Τέτοια εποχή πέρυσι ετοιμαζόμασταν με γοργούς ρυθμούς για το καλοκαίρι που έρχονταν. Η σχολική χρονιά
όδευε προς το τέλος της και οι μαθητές μας, έβαζαν τα
δυνατά τους για μια καλή επίδοση στο τρίτο τρίμηνο.
Την ίδια ώρα οι τελειόφοιτοι έκαναν τις τελευταίες πρόβες για την λαμπρή τελετή αποφοίτησης και οι γονείς
ετοιμάζονταν να καμαρώσουν τα παιδιά τους ως απόφοιτους από τα θρανία που πέρασαν και οι ίδιοι.
Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε όπως και οι άλλες με
σχέδια και όνειρα για το καλοκαίρι. Η ζωή όμως πολλές
φορές τα φέρνει αλλιώς. Η κρίση του κορωνοιού έφερε
τα πάνω, κάτω και ανέδειξε την αξία πραγμάτων που
συνηθίζουμε να τα παίρνουμε ως δεδομένα. Οι φετινοί τελειόφοιτοι δεν θα κάνουν τον παραδοσιακό τους
χορό, ούτε και τελετή αποφοίτησης όπως σχεδίαζαν
στην αρχή του χρόνου. Πολλοί από αυτούς θα νιώσουν
απογοήτευση για την “ατυχία¨ που τους βρήκε. Και είναι λογικό. Όλοι μας στη θέση τους έτσι θα νιώθαμε.

Καθώς όμως τα χρόνια θα περνούν, οι φετινοί τελειόφοιτοι θα συνειδητοποιούν σιγά-σιγά όλα όσα κέρδισαν φοιτώντας στα Ελληνικά σχολεία. Το σχολείο μας
“Σωκράτης- Δημοσθένης”, μας εφοδιάζει με αξίες τις
οποίες κουβαλάμε μαζί μας για μια ζωή. Οι φιλίες και οι
σχέσεις που αναπτύσσονται χτίζονται πάνω σε κοινές
αρχές και αξίες. Μαζί με τις εκκλησίες μας, το σχολείο
μας αντανακλά την ιστορία της Ελληνικής παροικίας
διαμέσου των καιρών. Και οι καιροί αυτοί δεν ήταν πάντα εύκολοι. Πόλεμοι, επιδημίες, οικονομικές κρίσεις,
γλωσσικές αλλαγές, είναι μερικές από τις προκλήσεις
που αντιμετώπισαν ώστε σήμερα να στέκουν αειθαλή
διατρανώνοντας την δύναμη των Ελληνων του Μόντρεαλ.
Χιλιάδες παιδιά ελλήνων μεταναστών πρώτης, δεύτερης αλλά και τρίτης ή και τέταρτης γενιάς περάσαν από
αυτά τα θρανία. Το τρίγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας του Σχολείου
«Σωκράτης-Δημοσθένης» το κατατάσσουν ανάμεσα
στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Κεμπέκ. Οι
απόφοιτοί τους διακρίνονται σε όλους τους τομείς της

κοινωνίας μας, αλλά πάντα θυμούνται με νοσταλγία τα
μαθητικά χρόνια του “Σωκράτη-Δημοσθένη”.
Οι προετοιμασίες για την επόμενη σχολική χρονιά
έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι δάσκαλοι, οι διευθυντές, οι
τάξεις, τα θρανία, αλλά και οι υπολογιστές για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (για παν ενδεχόμενον) είναι στη
θέση τους. Τα πρωτόκολλα υγιεινής, που με μεγάλη
επιτυχία εφαρμοστηκαν τη φετινή χρονιά, έχουν επικαιροποιηθεί με τα νέα δεδομένα και είμαστε έτοιμοι να
υποδεχτούμε τους μελλοντικούς πρέσβεις του Ελληνισμού του Καναδά.
Για τη νέα σχολική χρονιά οι εγγραφές συνεχίζονται. Το
κόστος διδάκτρων παραμένει ανταγωνιστικό σε σχέση
με τα άλλα σχολεία της κατηγορίας του, κανοντας τον
“Σωκράτη-Δημοσθένη” μια εξαιρετική επιλογή για την
εκπαίδευση και την πρόοδο των παιδιών μας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον
ιστότοπο μας socdem.org ή καλέστε στο 514-7382421, εσωτερικό 125.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19

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 (Canadian Emergency Wage Subsidy - CEWS).
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, βοηθήστε μας, κάνοντας 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 κατοι-

κείτε 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.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ακόμη και η
εγγραφή ή η ανανέωση της συνδρομής μέλους της
ΕΚΜΜ αποτελεί δωρεά. Προς το παρόν, εγγραφή
ή ανανέωση μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά, στον
ιστότοπο της Κοινότητας, hcgm.org, στη σελίδα
“Become a Member/Εγγραφή μέλους”.
Μείνετε ασφαλείς. Μείνετε δυνατοί,

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
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ǼȆǿȈȉȅȁǾȀǹȁǼȈȂǹ
ǹȆȅȉȅ0$*,&0,66,21
ǹȖĮʌȘĲȠȓıȣȝʌĮĲȡȚȫĲİȢ
ǵȜȠȚ ȝĮȢ ȗȠȪȝİ ıİ ȝȚĮ įȪıțȠȜȘ İʌȠȤȒ țĮȚ Ș ʌĮȞįȘȝȓĮ ȑȤİȚ
țĮĲĮĳȑȡİȚʌȡȠȢĲȠʌĮȡȩȞȞĮĮȜȜȐȟİȚĲȠȞĲȡȩʌȠȗȦȒȢʌȠȣȩȜȠȚ
ȝĮȢ ȗȠȪıĮȝİ ȜȓȖȠȣȢ ȝȒȞİȢ ʌȡȚȞ ǼȜʌȓȗȠȞĲĮȢ ȩĲȚ șĮ ȕȡİșİȓ Ș
ȜȪıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣ įȚĮȕȠȜȚțȠȪ ȚȠȪ ʌȡȠıʌĮșȠȪȝİ
ȞĮ ʌȠȡİȣȩȝĮıĲİ ĲȘȞ țĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲĮ ȩıȠ ȝʌȠȡȠȪȝİ țĮȜȪĲİȡĮ
ǻİȞİȓȞĮȚİȪțȠȜȠĮȜȜȐİȓȞĮȚĮȞĮȖțĮȓȠȞĮʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝĮıĲİȩıȠ
ȝʌȠȡȠȪȝİȝȑȞȠȞĲĮȢʌȐȞĲĮĮȚıȚȩįȠȟȠȚ
ǼȝİȓȢȠȚİșİȜȠȞĲȑȢĲȠȣ³0DJLF0LVVLRQ´ȝȠȚȡĮȗȩȝĮıĲİȝĮȗȓıĮȢ
ȩȜĮĮȣĲȐĲĮıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮțĮȚʌȡȠıʌĮșȠȪȝİȝİȞȑȠȣȢĲȡȩʌȠȣȢȞĮ
İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞĮıĲȑȜȞȠȣȝİȝȘȞȪȝĮĲĮĮȖȐʌȘȢțĮȚĮȜȜȘȜİȖȖȪȘȢı¶
ĮȣĲȠȪȢʌȠȣȑȤȠȣȞĲȘȞĮȞȐȖțȘȝĮȢʌȓıȦıĲȘȞʌĮĲȡȓįĮ
ȉȑĲȠȚĮ İʌȠȤȒ ıȣȞȒșȦȢ ȝĮȗİȣȩȝĮıĲĮȞ ıĲȠ ȀȠȚȞȠĲȚțȩ ȝĮȢ
ȀȑȞĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘ ȖȚȠȡĲȒ ĲȘȢ ©ȂĮțĮȡȠȞȐįĮȢª ʌȠȣ İȓȤİ ıțȠʌȩ ȞĮ
ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚ įȦȡİȑȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȠıĲȠȜȑȢ
ȝĮȢȖȚĮĲȘȞʌĮĲȡȓįĮ
ǻȣıĲȣȤȫȢĮȣĲȒĲȘȤȡȠȞȚȐįİȞȑȤȠȣȝİĮȣĲȒĲȘįȣȞĮĲȩĲȘĲĮ,ȖȚĮĲȓ
ȠȚıȣȞșȒțİȢțĮȚȠțȓȞįȣȞȠȢįİȞȝĮȢĲȠİʌȚĲȡȑʌȠȣȞǹȣĲȩȕȑȕĮȚĮ
įİȞșĮȝĮȢĮʌȠĲȡȑȥİȚĮʌȩĲȠȞĮıȣȖțİȞĲȡȫıȠȣȝİȤȡȒȝĮĲĮțĮȚ
įȦȡİȑȢȖȚĮȞĮıȣȞİȤȓıİȚȘȆĮȡȠȚțȓĮĲȦȞǼȜȜȒȞȦȞĲȠȣȂȩȞĲȡİĮȜ
ȞĮʌȡȐĲĲİȚĲȠșİȐȡİıĲȠȑȡȖȠĲȘȢȉȘȞȑȞįİȚȟȘĮȖȐʌȘȢĮȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ
țĮȚ ĮȞșȡȦʌȚȐȢ ıĲȠȣȢ įİțȐįİȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ ȚįȡȪȝĮĲĮ ĲȘȢ
ʌĮĲȡȓįĮȢʌȠȣȞȠȚȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮĲĮʌĮȚįȚȐĲȠȣȢȘȜȚțȚȦȝȑȞȠȣȢțĮȚ
ȩȜȠȣȢĮȣĲȠȪȢʌȠȣȗȘĲȐȞİĮʌİȖȞȦıȝȑȞĮȕȠȒșİȚĮȉȠ³Magic MisVLRQ´țȐȞİȚȑțțȜȘıȘıĲȘȞȆĮȡȠȚțȓĮȞĮȕȠȘșȒıİȚȝİțȐșİĲȡȩʌȠĲȘ
ıȣȞȑȤȚıȘĲȦȞĮʌȠıĲȠȜȫȞțĮȚȞĮıĲĮșȠȪȝİȖȚĮĮțȩȝȘȝȚĮĳȠȡȐıĲȠ
ȪȥȠȢĲȦȞʌİȡȚıĲȐıİȦȞʌĮȡȐĲȚȢĮȞĲȓȟȠİȢıȣȞșȒțİȢ
ǾȕȠȒșİȚȐıĮȢĲȫȡĮİȓȞĮȚĮȞĮȖțĮȓĮȩıȠʌȠĲȑ
ȂʌȠȡİȓĲİ ȞĮ ıĲİȓȜİĲİ ĲȘ įȦȡİȐ ıĮȢ ȝİ İʌȚĲĮȖȒ ʌȜȘȡȦĲȑĮ ıĲȠ
³0DJLF 0LVVLRQ´ ıĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ  :LOGHUWRQ $YH 0RQWUHDO
4&+69
ĬĮ ȜȐȕİĲİ ĮʌȩįİȚȟȘ ȖȚĮ ĲȘ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒ ıĮȢ įȒȜȦıȘ ǹȞ
ȤȡİȚȐȗİıĲİʌİȡȚııȩĲİȡİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĲȘȜİĳȦȞȒıĲİ
ıĲȠ
ȈĮȢİȣȤĮȡȚıĲȠȪȝİȝİȩȜȘȝĮȢĲȘȞțĮȡįȚȐțĮȚİȣȤȩȝĮıĲİȘȂȐȞĮ
ȆĮȞĮȖȚȐȞĮıĮȢȑȤİȚĮıĳĮȜİȓȢțĮȚȞĮıĮȢȤĮȡȓȗİȚȣȖİȓĮ
ǹʌȩĲȠȣȢİșİȜȠȞĲȑȢĲȠȣ³Magic Mission”
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ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ « Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α »
ΜΙΚΡΗ

Γ Ε Θ Σ Η Μ Α Ν Η !!!

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
4/ΗΜΕΡΟΥ «Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ»
Π α ι δ ι ά μ α ς  !
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ !
Θα επαναλάβω και γραπτώς αυτό το οποίο πολλές φορές έχω πει στην όμορφη καρδιά σας :
« Kείνος που ΔΕΝ πιστεύει και ΔΕΝ σκέπτεται τους Κεκοιμημένους ,
έχει χάσει την πίστη του »
« Κείνος όμως που πιστεύει και ΔΕΝ συλλογιέται αυτούς που ο Θεός
τους πήρε κοντά του, έχασε το πολυτιμότερο› την ΑΓΑΠΗ »
Τούτες τις πολύ δύσκολες στιγμές , αδέλφια μου, που η παρουσία μας καθίσταται αδύνατη,
ακόμα και τώρα στα μέρη όπου βρίσκονται τα αγαπημένα μας πρόσωπα
η Αγία μας Εκκλησία , μπορεί και προσεύχεται προσωπικά και επί τόπου,
για όλους εκείνους που έφυγαν από τη ζωή.
Επί πλέον, σε κάθε λειτουργική ακολουθία της , μνημονεύει
των ονομάτων , υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους.
Τελούνται Τρισάγια και Μνημόσυνα μετά κολλύβων , χωρίς εκκλησιαζομένους , γενικώς ,
όταν ζητηθεί από τους οικείους στο Ναό , διότι η παρουσία μας ακόμα και στο Κοιμητήριο
ΔΕΝ επιτρέπεται , παρά μόνον των Ιερέων.
ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ› ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ›
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΗΣ « ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ » ΓΙΑ
ΤΟ ΨΥΧΟΠΑΡΑΣΚΕΥΟ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 6:00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΠΡΩΪ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ « ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ »
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ».
Εσείς για μας και εμείς για Σας !
Με πολλή αγάπη !
*************************************************************************

« ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ »
Μικρή Γεθσημανή
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Το διεθνές δίκαιο και η ισχύς
Του Σάββα Καλεντερίδη*

Μ

ετά την τραγωδία της Κύπρου το
1974 η Ελλάδα προδομένη από
συμμάχους, αποφάσισε να θέσει ως
πρώτη προτεραιότητα την είσοδό της
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Την επιλογή αυτή στήριξε το πολιτικό σύστημα για λόγους γεωπολιτικούς, και όχι
οικονομικούς.
Να εξηγήσω γιατί: Η Ελλάδα μετά την
είσοδό της στο ΝΑΤΟ ταυτόχρονα με την
Τουρκία, το 1952, μετρούσε μόνο εθνικές
ήττες και εξευτελισμούς από τη γειτονική
χώρα, η οποία όταν δεν είχε τη στήριξη
είχε την ανοχή της Συμμαχίας στις επιθετικές κινήσεις και στα εγκλήματα που διέπραξε εναντίον του ελληνισμού.
Το γιατί η Συμμαχία –δηλαδή οι ΗΠΑ
και η Αγγλία– έκαναν τα στραβά μάτια ή
στήριζαν την Τουρκία, οφείλεται στο γεγονός ότι είχε μεγαλύτερη αξία ως χώρος
σε σχέση με την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της σοβιετικής απειλής, κάτι που
είχαν καταλάβει και εκμεταλλεύονταν τα
γεράκια –ή μάλλον οι γκρίζοι λύκοι– της
Άγκυρας.
Έτσι, ενώ Ελλάδα και Τουρκία ήμασταν
σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία το διάστημα αυτό διέπραξε τα εξής εγκλήματα:
-Σεπτεμβριανά το 1955 εναντίον των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης
-Απελάσεις το 1946 των εταμπλήδων
Ελλήνων υπηκόων της Κωνσταντινούπολης.
-Κλείσιμο των σχολείων και εφαρμογή
του σχεδίου αφελληνισμού της Ίμβρου
και της Τενέδου (Eritme Planı), το 1964.
-Εισβολή και κατοχή της Κύπρου το
1974, επιχείρηση που εξυπηρετούσε και
τα σχέδια της Αγγλίας.
-Δημιουργία μηχανισμών παράλληλου
παρακράτους στη Δυτική Θράκη.
Η Ελλάδα, μετά την τραγωδία της Κύπρου, θέλοντας να ξεφύγει από το δίπολο ΝΑΤΟ-Σύμφωνο της Βαρσοβίας (δηλαδή ΗΠΑ-Ρωσίας), το οποίο τη συνέθλιβε
σα μέγγενη ή σα μυλόπετρα, αναζήτησε
έναν τρίτο πόλο, ο οποίος ήταν η ΕΟΚ και
αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γι’ αυτό είπα παραπάνω, ότι οι λόγοι
προσανατολισμού της Ελλάδας προς τις
Βρυξέλλες ήταν γεωπολιτικοί και όχι οικονομικοί.
Και είναι γεγονός, ότι η επιλογή αυτή
προσέδωσε στην Ελλάδα γεωπολιτική
αλλά όχι στρατιωτική ισχύ, αφού η Ευρώπη δε θέλει –ή δεν την αφήνουν– να
αποκτήσει ενιαία αμυντική πολιτική και
στρατό, για να προστατεύει τα σύνορα
των κρατών-μελών της από εξωτερικές
επιβουλές.
Όλα αυτά τα χρόνια, η Ελλάδα ανέπτυξε ένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής, το
οποίο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη
γεωπολιτική ισχύ που της δίνει η συμμε-

τοχή της στην ΕΕ και στηρίζεται κυρίως
στην επίκληση του διεθνούς δικαίου. Το
ίδιο διάστημα, η Τουρκία ανέπτυξε ένα
δόγμα εξωτερικής πολιτικής, το οποίο
στηρίζεται κυρίως στην ισχύ αλλά και στη
γεωπολιτική αξία που έχει ο χώρος που
καταλαμβάνει, όχι μόνο για το ΝΑΤΟ και
τις ΗΠΑ –όπως αποδείχτηκε πρόσφατα
με τα «παιχνίδια» που κάνει ο Ερντογάν
με τη Ρωσία–, αλλά εσχάτως και με την
Κίνα.
Και όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα, το δόγμα της Ελλάδας μειονεκτεί
έναντι εκείνου της Τουρκίας, με την Άγκυρα να θεωρεί ότι η Αθήνα με τη συνεχή
επίκληση του διεθνούς δικαίου (χωρίς
την ταυτόχρονη επίδειξη ισχύος) είναι
στην ουσία μια ανυπεράσπιστη χώρα.
Πάνω σ’ αυτή τη διαπίστωση, η Τουρκία προβαίνει στις εξής ενέργειες τα τελευταία χρόνια:
-Συνεχίζει την παράνομη κατοχή της Κύπρου, ενισχύοντας τις δυνάμεις κατοχής.
-Εισβάλλει πειρατικά στην κυπριακή ΑΟΖ.
-Σφετερίζεται τεράστιες περιοχές στις
θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου και της Ελλάδας, με μονομερή οριοθέτησή τους.
-Παραβιάζει τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες υπογράφοντας μνημόνιο με τη Λιβύη.
-Εξαγγέλλει και υλοποιεί το δόγμα της
Γαλάζιας Πατρίδας, με το οποίο καλύπτει
το μισό Αιγαίο μαζί με τα νησιά του.
-Μετά τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου, πραγματοποιεί πλέον και εκατοντάδες υπέρ-πτήσεις πάνω από κατοικημένα
νησιά του Αιγαίου.
-Παρενοχλεί και προσπαθεί να εμβολίσει σκάφη του Λιμενικού και βάρκες ψαράδων, ακόμα και μέσα στα χωρικά μας
ύδατα.
-Προωθεί [με σχέδιο] στην Ελλάδα εκα-

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

τοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, με στόχο
την άλωση της πατρίδας μας από πληθυσμούς φίλα προσκείμενους στην Τουρκία.
-Συνεχίζει να χτίζει τους μηχανισμούς
παρακράτους στη μουσουλμανική μειονότητα Δυτική Θράκη.
-Διεκδικεί πλέον ανοικτά την Κρήτη, τα
Δωδεκάνησα, τα νησιά του Β. Αιγαίου.
Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω γίνονται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου υπό τα όμματα του θεματοφύλακά του, του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της διεθνούς
κοινότητας.
Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα συνεχίζει να
επικαλείται το διεθνές δίκαιο και να μην
προβαίνει στις ενέργειες εκείνες που θα
της επέτρεπαν να κάνει παράλληλα επίδειξη ισχύος, δηλαδή να υιοθετήσει αντί
του κατευνασμού που εκτρέφει την τουρκική επιθετικότητα, το δόγμα της αποτροπής, για να αποτρέψει την καταστροφή
που έρχεται.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ για τις υπέρ-πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών σε ελληνικά νησιά και στον εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο: 39 το 2017,
47 το 2018, 124 το 2019 και 302 έως τις
31 Μαΐου 2020. Οι περισσότερες που
έχουν καταγραφεί στο παρελθόν είναι το
έτος των Ιμίων (1996, 538 υπέρ-πτήσεις),
ενώ η αμέσως επόμενη χρονιά ήταν το
2002 με 285 υπέρ-πτήσεις.
Δηλαδή, τη στιγμή που η Τουρκία κατέρριψε ρωσικό αεροσκάφος επειδή παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο για 17
δευτερόλεπτα, η Ελλάδα δέχεται να της
παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τουρκικά
αεροσκάφη εκατοντάδες φορές το χρόνο,

γεγονός που αποτελεί απόδειξη ότι δεν
είναι σε θέση να υπερασπιστεί την επικράτειά της.
Εάν δε, νομίζουν κάποιοι, ότι οι αναχαιτίσεις είναι το «φάρμακο», έχουμε
να τους πούμε ότι αν ήταν, δε θα συνέχιζαν οι Τούρκοι να εξευτελίζουν διεθνώς την Ελλάδα επί χρόνια με συνεχείς
παραβιάσεις. Άλλο είναι το «φάρμακο»
και πρέπει να το ανακαλύψει επιτέλους
η Ελλάδα.
Φίλη από τη Μυτιλήνη με ενημέρωσε
ότι φιλοξενεί στο σπίτι της πολίτη των
ΗΠΑ που εγκλωβίστηκε στο νησί λόγω
κορωνοϊού, ο οποίος όταν είδε τουρκικά
αεροσκάφη πάνω από την πόλη, είπε ότι
δε μπορεί να πιστέψει ότι είναι δυνατόν
να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να το ανέχεται μια χώρα.
Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, φθάσαμε στο τέλος, ή τέλος πάντων, είμαστε
κοντά. Η Αθήνα συνεχίζει να επικαλείται
το διεθνές δίκαιο και η Τουρκία να επιδεικνύει την ισχύ της και να προωθεί τις διεκδικήσεις της σε βάρος της Κύπρου και
της Ελλάδας, γράφοντας στα νέο-οθωμανικά της στιβάνια το διεθνές δίκαιο.
Είναι προφανές ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Το δόγμα που ακολουθεί
η πατρίδα μας οδηγεί στην πλήρη καταστροφή. Διεθνές δίκαιο χωρίς στρατιωτική ισχύ, είναι μια παγίδα για τον
ελληνισμό και πρέπει να το αλλάξουμε,
αν δε θέλουμε να γίνουμε μάρτυρες της
καταστροφής της χώρας μας.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και
γεωστρατηγικός αναλυτής

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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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Απεβίωσε την Τρίτη 26 Μαΐου 2020
η πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΌΡΤΗ
(Το γένος Βρυώνη, από Αθήνα, ετών 90)

Λόγω των κυβερνητικών απαγορεύσεων,
η κηδεία της και ο ενταφιασμός της
θα γίνουν στο νεκροταφείο Mount-Royal,
με μόνη συμμετοχή τα μέλη της οικογένειάς της.
Τον πλήρη συντονισμό ανέλαβε το Νεκροπομπείο
AETERNA,
55 Gince St-Laurent, H4N 1J7
Τα παιδιά:
Μαρία Φόρτης, Σάββας Φόρτης και Ντίνα Λινάρδος
Τα εγγόνια:
Χριστίνα Μαραβέγια, William Φόρτης,
Ζαφείρα Καλαϊτζάκη και Jeremy Matic,
Χριστίνα Καλαϊτζάκη και Νίκος Μούσσης,
Kathryn και Νικόλας Καλαϊτζάκης
Τα δισέγγονα:
Leah Rose
Η κουνιάδα:
Βίβιαν Βρυώνη, χήρα του αδελφού
της τεθνεώτος, Παναγιώτη Βρυώνη
Τα ανίψια:
Έλενα, Πήτερ, Βικτώρια και Βίβιαν Βρυώνης,
Βασίλης Βρυώνης, Ειρήνη, Πήτερ και Jasmine Βρυώνη.
Τα πολυαγαπημένα ξαδέλφια,
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Για τις δύσκολες στιγμές
514 228-1888 | complexeaeterna.com

•
•
•
•
•
•
•
•

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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Φόβος απόρριψης: Πώς
μας εμποδίζει να παίρνουμε
σοφές αποφάσεις

Ό

ταν έχετε μια διαφωνία
με τον εργοδότη σας, πώς
αντιδράτε; Προσπαθείτε να
δείτε αν έχετε εσείς άδικο και
έτσι εξετάζετε και την άποψη
του άλλου; Ή απαιτείτε οι άλλοι
να ενστερνιστούν το δικό σας
τρόπο σκέψης; Με άλλα λόγια,
παίρνετε σοφές, πρακτικές αποφάσεις, ή είστε ευάλωτοι στο
πείσμα και αντιδράτε αμυντικά
στην κριτική;
Ένα νέο «κύμα» ερευνών προσπαθεί να αξιολογήσει αυτές τις
διαφορές στη σκέψη και στη συμπεριφορά των ανθρώπων και
να κατανοήσει τους λόγους που
κρύβονται πίσω από τις σοφές ή
μη επιλογές. Αυτοί οι ψυχολόγοι εμπνέονται από φιλοσόφους, όπως ο Αριστοτέλης
και ο Σωκράτης, και υποστηρίζουν ότι οι σοφές αποφάσεις επηρεάζονται από 5 χαρακτηριστικά:
– τη διανοητική ταπεινότητα (το να αναγνωρίζουμε δηλαδή τα όρια της γνώσης μας)
– την αναγνώριση της αβεβαιότητας για το γεγονός που ξεδιπλώνεται εκείνη τη στιγμή μπροστά μας
– την εξέταση των άλλων οπτικών
– τη χρήση της άποψης μιας τρίτης πλευράς
– και την αναζήτηση συμβιβασμού.
Σήμερα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης αυτών των τρόπων σκέψης, όπως
ερωτηματολόγια και εργαστηριακά πειράματα. Και οι ερευνητές έχουν αρχίσει να
μελετούν, πώς οι σοφές αποφάσεις σχετίζονται με άλλες ατομικές διαφορές, για παράδειγμα γνωστικά χαρακτηριστικά και επίπεδο ψυχικής ευεξίας.
Ο Igor Grossmann πρωτοπορεί σε αυτό τον τομέα ερευνών και μια πρόσφατη μελέτη του, εξετάζει αν το επίπεδο ευαισθησίας στην απόρριψη καθορίζει το βαθμό σοφίας που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε μία απόφαση. Αυτός και η επιστημονική
του ομάδα υπέθεσαν, ότι η απειλή της απόρριψης μάς κάνει πιο αμυντικούς, καθώς
προσπαθούμε να προστατεύσουμε το εγώ μας. Έτσι, δεν έχουμε καμία προθυμία να
παραδεχτούμε τα λάθη μας, να δούμε την πλευρά του άλλου και να στραφούμε στο
συμβιβασμό.
Η έρευνα αποτελούνταν από 6 πειράματα με 1.617 συμμετέχοντες. Οι ειδικοί εξέτασαν, πώς οι συμμετέχοντες αντιδρούσαν σε διάφορες συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον, όπως αν λάμβαναν για παράδειγμα ακραία κριτική από συνάδελφο.
Στη συνέχεια, απαντούσαν στο κατά πόσο τελικά χρησιμοποίησαν κάποιο ή κάποια
από τα παραπάνω 5 χαρακτηριστικά, στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.
Επίσης, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τη γενική ευαισθησία στην
απόρριψη.
Όπως είχαν υποθέσει οι ερευνητές, όσοι ήταν πιο ευαίσθητοι στην απόρριψη δε
χρησιμοποιούσαν και τα 5 χαρακτηριστικά για να αντιμετωπίσουν σοφά τη σύγκρουση: αντιδρούσαν με έναν πιο αμυντικό και «περιοριστικό» τρόπο και έδειχναν ότι
ήταν λιγότερο διανοητικά μετριόφρονες.
Αυτά τα αποτελέσματα μαρτυρούν ότι, όταν φοβόμαστε την απόρριψη, είναι λιγότερο πιθανό να βρούμε μια πιο συμφιλιωτική λύση σε τέτοιες καταστάσεις.
Αυτή η αμυντική στάση θέτει σε κίνδυνο την εργασιακή θέση και συνεισφέρει στον
περιορισμό των δυνατοτήτων ανέλιξης και εξέλιξης. Οι ερευνητές αναφέρουν, ότι θα
ήταν πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί αυτό το φαινόμενο εκτός εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να διερευνηθούν οι συνέπειές του και σε άλλες πλευρές της ζωής μας.
©Εναλλακτική Δράση
Πηγές: psyarxiv.com/ack8n/

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

Elias Papakonstantinou | complexeaeterna.com | 514 228-1888 | 1 877 299-1889 | 55, rue Gince, Montréal, QC H4N 1J7
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

29
1453

ΕΞΤΡΑ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 1/6/2020 – 7/6/2020
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

Με δυσκολίες μπαίνει ο Ιούνιος λόγω των εκλείψεων. Ωστόσο δε λείπουν οι ευκαιρίες να αναδιοργανώσετε
τα οικονομικά σας και να βρείτε μια πιο
ρεαλιστική φόρμουλα για την κάλυψη
των τρεχόντων αναγκών σας. Προφυλάξτε την υγεία σας, αποφύγετε να
Ισχυρός
αιγυπτιακός εκτεθείτε σε κινδύνους και να εμπλαστόλος, υπό τον Χου- κείτε σε παρεξηγήσεις και σχόλια.
σεΐν, έπειτα από πολιΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
ορκία δύο ημερών καταστρέφει και λεηλατεί
Η Αφροδίτη στους Διδύμους,
έστω και ανάδρομη, κάνει ότι
την Κάσο.
μπορεί για να σας καλύψει συναισθηματικά και πρακτικά. Ο Αρης στους Ιχθύς, αν
2007
και σε δυσαρμονία μαζί της, σας βοηθά
Αυτοκτο- κάθε τόσο μέσα από την προσφορά τρίνεί
δια των ή φιλικών προσώπων. Οι εκλείψεις
α π α γ χ ο - του Ιουνίου θα φέρουν έκτακτα έξοδα και
νισμού ο τη ρήξη μιας σχέσης με αιφνίδιο τρόπο.
Ι ά πω ν α ς
υπουργός
ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Γεωργίας, Τοσικάτσου
Η Αφροδίτη αν και ανάδρομη στο
Ματσουόκα, 62 ετών,
ζώδιό σας, δε θα σας στερήσει κάποιες
λόγω εμπλοκής του σε
ευχάριστες προοπτικές σε προσωπικό επίσκάνδαλο.
πεδο. Ο Αρης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
καθώς σας επιστρατεύει στον επαγγελμαGrid
753
τικό τομέα και σας υποχρεώνει να δώσετε
τον καλύτερο σας εαυτό για την προώθηση
των σχετικών φιλοδοξιών σας. Η κοινωνική
σας ζωή θα είναι σύνθετη και κουραστική.

1824

Η Κωνσταντινούπολη
«πέφτει» στα χέρια των
Οθωμανών Τούρκων.
«Η Πόλις εάλω» έπειτα
από πολιορκία ενός
χρόνου.

1924
Ανήμερα
της ιστορικής επετείου της
Άλωσης
της Πόλης,
γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής
Ενώσεως Κωνσταντινούπολης (ΑΕΚ).

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Είναι σκόπιμο να οργανώσετε σωστά το χρόνο σας, να μη διασκορπιστείτε σε
δευτερεύουσες ασχολίες και να φροντίσετε
το σταδιακό κλείσιμο των συσσωρευμένων
εκκρεμοτήτων πάσης φύσεως. Οι εκλείψεις
του Ιουνίου και η ανάδρομη Αφροδίτη θα
αναστείλουν ένα σχέδιο που είχατε και θα
προκαλέσουν συχνές, επαναλαμβανόμενες
καθυστερήσεις σε καθημερινά ζητήματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Ο Ιούνιος εξακολουθεί να είναι
ένα δύσκολο διάστημα για τα
επαγγελματικά και τα οικονομικά σας ενδιαφέροντα και θα ήταν σκόπιμο να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματά σας με πολλή
προσοχή και σύνεση. Αποφύγετε έξοδα,
δάνεια και ριψοκίνδυνες επιλογές οικονομικού χαρακτήρα. Μην αφήνετε εκκρεμότητες που θα δυσκόλευαν τις εξελίξεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Μην αφήνετε το άγχος και τη
νευρικότητα να σας κυριεύουν. Οι εξελίξεις
φαίνεται να σας προβληματίζουν και να σας
δυσκολεύουν, καθώς σας ζητούν να προσαρμοστείτε άμεσα στα επαγγελματικά δρώμενα, σας φέρνουν ανθρώπους με τους οποίους δυσκολεύεστε να συνεργαστείτε και σας
εμποδίζουν να είστε τόσο αποτελεσματικοί
μέσω της εργατικότητάς σας όσο θα θέλατε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Προσπαθήστε να δείξετε κατανόηση στα ζητήματα που προκύπτουν
στην οικογένεια και που επηρεάζουν
καθημερινά το κλίμα που επικρατεί στο
σπίτι. Σκεφτείτε επίσης ψύχραιμα και
μην επιλέγετε τον πιο ακραίο τρόπο για
να επιλύσετε τις διαφορές σας με τους
άλλους. Η ένταση δε σας ωφελεί αυτό το
μήνα και καλό θα ήταν να την αποφύγετε
όπου μπορείτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Αρκετά εξακολουθούν να είναι
τα προβλήματά σας, αλλά τίποτα δεν
πρόκειται να λυθεί με άγχος ή σπασμωδικές κινήσεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να αντιμετωπίσετε ήρεμα και αποφασιστικά την σύγχυση στον επαγγελματικό
και στον οικογενειακό τομέα, έχοντας την
σιγουριά ότι αν έχετε δίκαιο, θα τα βρείτε
έστω και κάπως καθυστερημένα.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Η υγεία και η διάθεσή σας αναπτερώνονται και αυτό σας βοηθά να ασχοληθείτε με τις δύσκολες υποθέσεις που
σας προβληματίζουν. Μην ξεχνάτε όμως
πως κάθε μεταβατική κατάσταση είναι και
δύσκολη και είναι φυσικό να χρειάζεται
υπομονή και αντοχή στην κούραση. Σύντομα θα βρείτε τρόπους τακτοποίησης των
εκκρεμοτήτων που καθυστερούν τα σχέδιά
σας.

Πολλά υπόκεινται στην δύναμη των αλλαγών που έχουν συντελεστεί
το τελευταίο διάστημα, αλλά άλλο τόσο
μπορείτε με τις κατάλληλες ενέργειες να
διατηρήσετε τα κεκτημένα σας. Αν είστε
διπλωμάτες στην συμπεριφορά, μπορείτε
να διευρύνετε τις απαιτήσεις σας σε ότι
έχετε συμβάλει να παραμείνει στην πρώτη
γραμμή στην εργασία σας. Αλλαγές στην
συναισθηματική σας ζωή είναι πιθανές.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Οι αποφασιστικές αλλαγές που
σας αγχώνουν θα αποβούν προς όφελός
σας όταν πραγματοποιηθούν και κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να αργήσει. Φροντίστε
να είστε συνεπείς στις όποιες υποχρεώσεις
σας και να κινηθείτε περισσότερο αυτόνομα από άλλες περιόδους. Διατηρήστε την
αισιοδοξία σας σε τομείς που σας παρέχουν
ικανοποίηση. Οικονομικά λειτουργήστε με
σύνεση και ωριμότητα.

Διατηρήστε την ψυχραιμία
σας και μην αφήνετε τις δυσκολίες να
σας καθυστερούν από τους στόχους
σας. Φροντίστε να έχετε τους κατάλληλους συνομιλητές όσον αφορά στην
εξέλιξη της καριέρας σας, ή να μην
αφήνετε τις ιδέες σας να μένουν στο
συρτάρι όταν κρίνετε ότι υπάρχουν
ευκαιρίες για να μπουν σε εφαρμογή.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ
ΔΥΟ ΦΥΛΑ…

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 752

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

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
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The best choice
Since 1983
TO ALL OUR EMPLOYEES WHO SINCE THE LAST FEW WEEKS MAKE A DIFFERENCE
IN OUR LIVES AND IN THAT OF OUR PRECIOUS CUSTOMERS.
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