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!

Ari: 514-476-4565
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, QC H7M 2Y2

ΟΛΑ
ΘΑ ΠΑΝΕ
ΚΑΛΑ!
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ΣΕΛΙΔΕΣ 2,31

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΗΣ Α.Ο.Ζ.

ΗΠΑ

Πολίτες β'
κατηγορίας
οι Αφροαμερικανοί

Ιστορική
Συμφωνία
Ελλάδας
Ιταλίας

Δυνάμει εγκληματίες
οι έγχρωμοι...

ΣΕΛΙΔΑ 3
ΚΑΝΑΔΑΣ

Ανεργία
σε Ιστορικό
Υψηλό
(13,7%)

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7,20,26,27

ΣΕΛΙΔΕΣ 5,17

ΕΛΛΑΔΑ

COVID-19

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,10,15

Παγκόσμιο αγαθό
ή επιβολή ισχύος
ο «πόλεμος»
του εμβολίου;

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Το χρονικό μιας
προαναγγελθείσας
κρίσης

-Π.Ο.Υ.: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ «ΓΚΑΦΕΣ»
-ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Οι εκλογές, ο ανασχηματισμός
και οι μεγάλοι φάκελοι
του Μαξίμου

.
.
.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ Ν.Δ. ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

.

ΣΥΡΙΓΟΣ: Ο «ΒΙΑΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑΣ

«ΠΛΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ: ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

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

514.993.5010
agentvk@gmail.com

Voula

Agence
immobilière

HUMANIA CENTRE

Kottaridis

Στις συνοικίες
με μειονότητες
ΚΑΘΕ ΜΑΥΡΟΣ
είναι δυνάμει
εγκληματίας

It’s with great pleasure that we can once
again welcome you to our store. To keep
our customers and employees safe,
we kindly ask you to disinfect your hands
upon arrival and adhere to our hygiene
regulations throughout your visit.

Είστε
ανοικτά;

Ξανανοίγεται;
Ποιοί το ξέρουν στην
Ελληνική μας παροικία
αν δεν το διαφημίσετε;
Για να μάθουν όλοι
τα ΝΕΑ σας,
διαφημιστείτε!
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Του James Nolan*

Η

μην υποχωρούν ποτέ. Η αποπομπή των
δολοφόνων του Φλόιντ από το σώμα δε
θα εμποδίσει λοιπόν την επανάληψη τέτοιων γεγονότων. Ακόμη κι αν καταδικάζονταν σε θάνατο, η βία θα συνεχιζόταν,
γιατί θεωρείται απαραίτητη, όπως στον
πόλεμο.
Ο ρατσισμός αποτελεί ταυτοχρόνως αιτία και συνέπεια της κοινωνικής δομής.
Οι περισσότεροι αστυνομικοί έχουν ζήσει
όλη τους τη ζωή σε μια κοινωνία, όπου η
αστυνομία στρέφεται κυρίως κατά των
μαύρων. Αυτό δημιουργεί προκαταλήψεις
και τις ενισχύει. Το βλέπουμε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι αστυνομικοί λένε: «Είχαμε δίκιο. Οι διαδηλωτές δε
διαμαρτύρονται για τον Φλόιντ, αλλά για
να βρουν ευκαιρία να λεηλατήσουν καταστήματα».
Οι αστυνομικοί θα μπορούσαν βέβαια να
εκπαιδευτούν καλύτερα, να μάθουν να μη
μισούν τους έγχρωμους. Αλλά αυτό δε θα
άλλαζε πολλά. Θα ήταν σα να εκπαιδεύονταν καλύτερα οι παίκτες στο ράγκμπι,
ώστε να μειωθούν οι τραυματισμοί. Η βία
όμως είναι στη φύση του παιχνιδιού. Όσο
δεν εγκαταλείπεται η ιδέα ότι η δουλειά
της αστυνομίας είναι η διατήρηση της τάξης με καταστολή, δε θα αλλάξει τίποτα.
Ούτε η πρόσληψη περισσότερων αστυνομικών από τις μειονότητες θα αλλάξει
κάτι. Γιατί όταν γίνεσαι αστυνομικός, γίνεσαι ένας από αυτούς, μοιράζεσαι τη
νοοτροπία τους. Παίζεις το ίδιο παιχνίδι
για να κάνεις καριέρα. Τα πέντε τελευταία
χρόνια, αστυνομικοί έχουν σκοτώσει σε
όλη τη χώρα πάνω από 5.000 ανθρώπους,
στην πλειοψηφία τους μη λευκούς και άοπλους. Οι αστυνομικοί που ανοίγουν πυρ
είναι συχνά Αφροαμερικανοί. Δεν είναι
λοιπόν ρατσισμός, είναι ενσωμάτωση των
κανόνων του παιχνιδιού.
Τη δεκαετία του ’80 και του ’90, όταν
ήμουν αστυνομικός, είχαμε την υποχρέωση να κατοικούμε στην πόλη όπου εργαζόμασταν. Τα συνδικάτα κατάφεραν οι
αστυνομικοί να μπορούν να κατοικούν
αλλού, με το επιχείρημα ότι έτσι θα ήταν
λιγότερο ευάλωτοι σε αντίποινα για τις
συλλήψεις. Αυτό δε θα αποτελούσε όμως
πρόβλημα, αν οι αστυνομικοί αντιμετωπίζονταν ως στηρίγματα της κοινότητας, και
όχι ως εξωτερικοί παράγοντες, ως ξένοι,
ως εχθροί. © ΑΠΕ-ΜΠΕ

κατάσταση στην Αμερική δεν είναι
καινούργια. Από το 2014 παρακολουθούμε σκηνές όπου άοπλοι Αφροαμερικανοί σκοτώνονται από την αστυνομία.
Το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο
λειτουργεί η αστυνομία στις Ηνωμένες
Πολιτείες, ως στρατιωτική δύναμη δηλαδή διατήρησης της τάξης.
Σα να ήταν η αστυνόμευση ένα παιχνίδι, ένα αθλητικό γεγονός, με λογική και
κανόνες: οι αστυνομικοί μπαίνουν σε ένα
αυτοκίνητο, πηγαίνουν στις συνοικίες και
βάζουν χειροπέδες στους κακούς. Στον κόσμο αυτό, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί.
Ιστορικά, οι πολιτικές ελίτ χρησιμοποιούσαν πάντα την αστυνομία ως μέσο για
τη διατήρηση του στάτους κβο. Ακόμη και
επί Κλίντον και Ομπάμα, συνέχισαν να
ενισχύουν την αστυνομική παρουσία στις
συνοικίες. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί παραμένουν πεισμένοι, ότι η πρωταρχική αποστολή της αστυνομίας είναι
να συλλαμβάνει όσους παραβιάζουν το
νόμο. Η σημερινή νομοθεσία όμως, που
στηρίζεται στην τιμωρία των μικρών αδικημάτων για να αποτρέπονται τα σοβαρά
εγκλήματα, ενισχύει μια κουλτούρα, όπου
όλοι είναι δυνάμει ύποπτοι. Κι αυτό είναι
ιδιαίτερα έντονο στις συνοικίες με μειονότητες, όπου κάθε μαύρος είναι δυνάμει
εγκληματίας.
Αν οι αστυνομικοί έπαιζαν ένα άλλο παιχνίδι, δε θα ήταν οπλισμένοι μέχρι τα δόντια. Γι’ αυτούς, όμως, η πραγματική τους
αποστολή είναι ο πόλεμος. Επικεντρώνονται αποκλειστικά στη μάχη και επαινούνται για τις ηρωικές τους πράξεις στο πεδίο των μαχών. Το δόγμα της αστυνομίας
είναι ότι όσο περισσότεροι εγκληματίες
συλλαμβάνονται, τόσο ασφαλέστερη είναι μια περιοχή. Δεν τους ενδιαφέρει να
αυξηθεί η εμπιστοσύνη προς την αστυνομία ή να ενισχυθούν οι δεσμοί στους κόλπους μιας κοινότητας. Και το παράδοξο
είναι, ότι όσο περισσότερες είναι οι συλλήψεις, τόσο λιγότερο ασφαλής είναι μια
περιοχή, αφού κλονίζεται η εμπιστοσύνη
και η σχέση με την αστυνομία...
Όταν υπάρχουν καταγγελίες εναντίον
αστυνομικών, η αίσθηση είναι ότι οι έρευνες γίνονται με αντικειμενικό τρόπο. Στην
πραγματικότητα, οι περισσότεροι αστυνομικοί βγαίνουν αλώβητοι. Ο δολοφόνος
του Τζορτζ Φλόιντ ήταν επιθετικός, αλλά *Ο Τζέιμς Νόλαν είναι (έγχρωμος) πρώην
γι’ αυτό ακριβώς τον θεωρούσαν καλό αστυνομικός, πρώην πράκτορας του FBI,
αστυνομικό. Οι αστυνομικοί εκπαιδεύο- και νυν καθηγητής κοινωνιολογίας στο
νται για να χρησιμοποιούν ωμή βία και να Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια.
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Καναδάς: Ιστορικό υψηλό η ανεργία στο 13,7%

– Απροσδόκητη προσθήκη
νέων θέσεων εργασίας
– Σε υψηλά επίπεδα η ανεργία των νέων
– Εντυπωσιακή ανάκαμψη στο Κεμπέκ

λαντικού άρχισαν να χαλαρώνουν τους ALBERTA
13,4% 15,5%
περιορισμούς στις αρχές Μαΐου, με το PRINCE
Νιου Μπράνσγουικ να ανοίγει εκ νέου EDWARD
το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας του ISLAND		
10,8% 13,9%
από τις 8 Μαΐου. Ο αριθμός των απασχο- QUEBEC		
17%
13,7%
λουμένων αυξήθηκε στο New Brunswick NOVA SCOTIA 12%
13,6%
(+17.000), στη Νέα Γη και στο Λαμπρα- ONTARIO
11,3% 13,6%
ντόρ (+10.000), στη Νέα Σκωτία (+8.600) BR. COLUMBIA 11,5% 13,4%
και στο νησί Prince Edward (+2.600).
NEW
ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
BRUNSWICK
13,2% 12,8%
ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
ΑΠΡ. '20 ΜΑΪΟΣ '20
SASKATCHEWAN 11,3% 12,5%
British Columbia: Η απασχόληση στη ΕΠΑΡΧΙΕΣ
MANITOBA
11,4% 11,2%
αυξήθηκε κατά 43.000 το Μάιο και το NEW
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 1,9 ποσο- FOUNDLAND
16%
16,3%
© Statistics Canada
στιαίες μονάδες στο 13,4%, καθώς περισ- & LABRADOR
σότεροι άνθρωποι έψαχναν για εργασία.
Επί 31 χρόνια
Δωρεάν
Σας
Σχεδόν το σύνολο της αύξησης της απαει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
σχόλησης στην επαρχία ήταν στον τομέα
Ελληνική Παροικία
της παραγωγής υπηρεσιών (+41.000), με
επικεφαλής τις υπηρεσίες στέγασης και
τροφίμων (+12.000), τις εκπαιδευτικές
Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
υπηρεσίες (+12.000) και το χονδρικό και
Επιχειρήσεων - Ζωής
λιανικό εμπόριο (+12.000).
Συνεργαζόμαστε
Alberta: Ο αριθμός των εργαζομένων
KOSTA D. MENOUTIS
με 13 εταιρίες
αυξήθηκε κατά 28.000 το Μάιο, μετά από
Cabinet en assurance de dommages et services financiers 5200 B, rue de la Savane, Mtl.
μια σωρευτική μείωση των 361.000 από
το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο. Η αύξηkosta@kdmassurances.com
ση της απασχόλησης στην επαρχία οφείλεται εξ ολοκλήρου στον τομέα παραγωγής υπηρεσιών (+33.000). Το ποσοστό
ανεργίας αυξήθηκε κατά 2,1 ποσοστιαίες
μονάδες στο 15,5%. H Αλμπέρτα επέτρεψε σε ορισμένες επιχειρήσεις, όπως εστιατόρια και μη απαραίτητα καταστήματα,
να αρχίσουν να λειτουργούν από τις 14
Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
Μαΐου.
και ημι-αυτόνομων ατόμων
Manitoba: H απασχόληση αυξήθηκε
κατά 13.000 το Μάιο. Το Μάιο, το μεγα- Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
λύτερο μέρος της αύξησης της απασχόακύρωσης του συμβολαίου σας.
λησης στη Μανιτόμπα αφορούσε τον
τομέα παραγωγής υπηρεσιών (+12.000),
η πλειονότητα των οποίων αφορούσε το
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
χονδρικό και λιανικό εμπόριο (+7.000).
Στις 4 Μαΐου, η Μανιτόμπα επέτρεψε σε
ορισμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να επαναλάβουν τις δραστηριότηΠροσφορά για
Επιστροφή 1000$ για όσους
τές τους, με περιορισμένες απαιτήσεις
περιοριορισμένο
πληρότητας και φυσικής αποστασιοποίχρονικό διάστημα
υπογράψουν το ταχύτερο
ησης.
Saskatchewan: Υπήρξε μικρή αλλαγή
στη συνολική απασχόληση. Οι αυξήσεις
Προσιτές τιμές
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου,
1/2
1/2
της μεταποίησης και των υπηρεσιών στέγασης και τροφίμων αντισταθμίστηκαν
Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα γεύματα, κολατσιά,
από τις μειώσεις σε πολλούς τομείς, με
και ιατρική επίβλεψη
επικεφαλής την πληροφόρηση, τον πολιτισμό και την αναψυχή, καθώς και στις
κατασκευές.

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
ΑΛΛΑ ΜΕ ΒΡΑΔΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΟ
Με εξαίρεση τη Νέα Σκωτία, οι επαρχιΤο Οντάριο ήταν η μόνη επαρχία όπου
η απασχόληση συνέχισε να μειώνεται το ακές κυβερνήσεις στις επαρχίες του ΑτΜάιο. Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι οι
περισσότεροι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα παρέμειναν σε ισχύ
στο Οντάριο, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς της 10ης Μαΐου έως τις
Στην υπηρεσία
16 Μαΐου. Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε την ανοδική του τάση, από 11,3% τον
των κατοίκων του
Guy Ouellette
Απρίλιο σε 13,6% το Μάιο.
Chomedey
Βουλευτής του Chomedey
Πάντως, ενώ η απασχόληση μειώθηMNA for Chomedey
κε στο Οντάριο το Μάιο (-65.000), το 4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
έκανε με πολύ βραδύτερο ρυθμό από
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca
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ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ ΤΟ 80%
ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, η απασχόληση στο Κεμπέκ αυξήθηκε κατά
231.000 (+6,5%), ενώ ο αριθμός των ατόμων που απολύθηκαν μειώθηκε, ωθώντας το ποσοστό ανεργίας στην επαρχία
σε μείον 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, στο
13,7%.
Η αύξηση της απασχόλησης ήταν το μεγαλύτερο κέρδος μεταξύ των επαρχιών
και αντιπροσώπευε ανάκαμψη σχεδόν
30% των σωρευτικών ζημιών που καταγράφηκαν το Μάρτιο και τον Απρίλιο.
Το ποσοστό επίσης των εργαζομένων
που επέστρεψαν στη φυσική τους θέση
εργασίας, εκτός της οικίας τους δηλαδή,
αυξήθηκε από 60% τον Απρίλιο σε 65%
το Μάιο. Εξάλλου, οι μεγαλύτερες αυξήσεις απασχόλησης στο Κεμπέκ ήταν
στις κατασκευές (+58.000), τη μεταποίηση (+56.000) και το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο (+54.000), τρεις βιομηχανικές
κατηγορίες με ένα σχετικά υψηλό ποσοστό θέσεων εργασίας που είναι σχεδόν
αδύνατον να δουλέψουν από το σπίτι.
Να σημειωθεί ακόμα ότι, η απασχόληση
αυξήθηκε κατά 97.000 θέσεις (+5,3%) στη
μητροπολιτική περιοχή του Μόντρεαλ.

ό,τι το Μάρτιο (-403.000) και τον Απρίλιο (-689.000). Το σύνολο της μείωσης
της απασχόλησης στην επαρχία το Μάιο
ήταν στον τομέα παραγωγής υπηρεσιών
(-80.000). Παράλληλα, η απασχόληση
αυξήθηκε κατά 15.000 στον τομέα της
παραγωγής αγαθών, λόγω της μεταποίησης (+14.000).
Στο Οντάριο, το 55% των εργαζομένων
επέστρεψαν στη φυσική τους θέση εργασίας (εκτός οικίας) το Μάιο που είναι
το χαμηλότερο ποσοστό όλων των επαρχιών.
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ο ποσοστό ανεργίας στον Καναδά αυξήθηκε στο 13,7% το Μάιο του 2020
από 13% που ήταν τον προηγούμενο
μήνα, κάτω όμως από τις προσδοκίες της
αγοράς, που ανέμενε ποσοστό ανεργίας
15%.
Ωστόσο, αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό ανέργων στον Καναδά, από το 1976
που υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα
στοιχεία, εν μέσω αύξησης των ατόμων
που αναζητούν εργασία μετά τη χαλάρωση των περιορισμών του lockdown σε
ορισμένες περιοχές της χώρας.
Τα καλά νέα πάντως είναι ότι –έστω και
απροσδόκητα– η οικονομία πρόσθεσε
289,6 χιλιάδες θέσεις εργασίας, [κόντρα
στις προσδοκίες της αγοράς που περίμενε μείωση κατά 500 χιλιάδες θέσεις εργασίας], οδηγούμενη τόσο από την πλήρη
απασχόληση (+219 χιλιάδες) όσο και από
τη μερική απασχόληση (+70 χιλιάδες). Η
χαλάρωση των περιορισμών της covid-19
και οι προσαρμογές εργασιακών χώρων,
συνέβαλαν πιθανώς στην αύξηση.
Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε σε 61,4% από
59,8% τον Απρίλιο. Το συνολικό ποσοστό
ανεργίας των νέων όμως, συνέχισε την
ανοδική του πορεία, και από το 27,2% του
Απριλίου, το Μάιο είχαμε 29,4% ανεργία,
το υψηλότερο ποσοστό στην ανεργία των
νέων που έχει καταγραφεί ποτέ!

RE

Τ

MBRE

-4

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

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

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 12 Ιουνιου, 2020 / June 12, 2020 • 3

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

Οι εκμεταλλευτές των καταστάσεων

του Μιχάλη Τελλίδη

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

60

Νωπές οι μνήμες…

χρόνια συμπληρώθηκαν από τότε που η αστυνομία της Νοτίου Αφρικής πυροβόλησε εν ψυχρώ κατά μιας διαδήλωσης φοιτητών στην πόλη Σάρπβιλ της Νότιας Αφρικής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 70 άνθρωποι.
Οι νεαροί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά των νόμων
του Απαρτχάιντ, που είχε επιβάλλει το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα, εφαρμόζοντας τη θεωρία της ανισότητας ανάμεσα στις φυλές.
Το γεγονός αυτό καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού το 1966, σε ανάμνηση του τραγικού συμβάντος που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη.
Έξι δεκαετίες αργότερα, το φαινόμενο του ρατσισμού είναι εντονότερο από ποτέ, με τους ανθρώπους να εξακολουθούν να θεωρούν πως η φυλή τους είναι ανώτερη από τις υπόλοιπες.
Όταν αναφερόμαστε στο φυλετικό ρατσισμό, η σκέψη μας συνήθως πηγαίνει στις διακρίσεις των λευκών κατά των μαύρων. Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν τις δυσκολίες, τις κακουχίες και τον κοινωνικό ρατσισμό που αντιμετώπισαν οι Έλληνες μετανάστες στις
ΗΠΑ και τον Καναδά, κατά τη διάρκεια της μαζικής μετανάστευσης
την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα.
Σε πολλές περιοχές επιβάλλονταν οι «κανόνες» που εφάρμοζαν
οι αρχές για τους «αλλοεθνείς», αφού διαχώριζαν τους δημόσιους
χώρους σε σημεία στα οποία επιτρεπόταν να πάνε οι «καθαρόαιμοι» και σε πιο περιορισμένα σημεία οι «μη λευκοί», όπως αποκαλούσαν τους Έλληνες αλλά και άλλους μετανάστες.
Η έννοια «λευκός» δεν αναφερόταν απαραίτητα σε χρώμα δέρματος, αλλά στην κοινωνική τάξη που ανήκαν τα συγκεκριμένα
άτομα. Ρατσιστές απέναντι στους Έλληνες ήταν ακόμα και οι Ιρλανδοί, που αποτελούσαν το πρώτο κύμα μεταναστών και αρχικά
έχαιραν της ίδιας αντιμετώπισης, αλλά πλέον είχαν αφομοιωθεί
από την αμερικανική κοινωνία.
Από την πλευρά τους, οι Έλληνες αρνούνταν να μάθουν αγγλικά
και να ενταχθούν στο αγγλοσαξονικό περιβάλλον. Τα φθηνά εργατικά χέρια που πρόσφεραν τους εξασφάλιζαν δουλειά ακόμα και
στη Μεγάλη Ύφεση του 1929. Το αποτέλεσμα ήταν, οι ντόπιοι να
κατηγορούν τους Έλληνες ότι τους έπαιρναν τις δουλειές, αν και
στην πραγματικότητα επρόκειτο για δουλειές που οι ίδιοι αρνούνταν να κάνουν γιατί τις θεωρούσαν υποδεέστερες και ευτελείς.
Στον Έλληνα μετανάστη απέδιδαν τότε οι τοπικές εφημερίδες όλα
τα στερεότυπα, ότι οι Έλληνες είναι «βρώμικοι», «υπάνθρωποι»,
«απολίτιστοι», «άγριοι» και επιρρεπείς στο έγκλημα. Στην ιστορία
έχει μείνει το πογκρόμ κατά των Ελλήνων μεταναστών στην πόλη
Σάουθ Ομάχα της πολιτείας Νεμπράσκα στις 21 Φεβρουαρίου
1909 με τις βίαιες ανθελληνικές ταραχές. Ας μην ξεχάσουμε και το
ρατσιστικό πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων μεταναστών τον Αύγουστο του 1918 στο Τορόντο, όπου επί τέσσερις ημέρες 10.000
Καναδοί βετεράνοι πολέμου μαζί με ένα πλήθος 40.000 «πατριωτών» Καναδών εξαπέλυσαν ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό σε
βάρος των Ελλήνων, με αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων μεταναστών καθώς και υλικές ζημιές πάνω από 1.000.000 δολάρια.
Με τα ως άνω αποτρόπαια γεγονότα έχουν ήδη ασχοληθεί τα
«Ελληνοκαναδικά Νέα» σε παλαιότερες εκδόσεις. Τα σχετικά άρθρα υπάρχουν στο ηλεκτρονικό αρχείο της εφημερίδας…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

άθε φορά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε γεγονότα σαν τον Κορωνοϊό, δεν είναι λίγοι αυτοί που
βρίσκουν την ευκαιρία να αισχροκερδήσουν σε κάθε
ευκαιρία που τους παρουσιάζεται.
Πολλοί από εμάς, ειδικά οι παλαιότεροι, θυμούνται
τον παγετώνα εδώ και 20 χρόνια. Εκείνη την εποχή
μια μικρή μπαταρία φακού τσέπης, θέλαμε δε θέλαμε, την αγοράζαμε $10, όσο για το νερό και άλλα
απαραίτητα και αυτά πουλιόντουσαν αισχροκερδώς.
Λίγο ή πολύ το ίδιο συνέβη μόλις άρχισε η πανδημία. Ανάρπαστο το χαρτί υγείας και ότι απολυμαντικό
υγρό υπήρχε, λόγω μερικών κουτοπόνηρων, που είχαν σκοπό να γεμίσουν τα γκαράζ τους με προμήθειες του είδους και να τα πουλήσουν σαν… χαβιάρι στο
διαδίκτυο. Ευτυχώς που οι εταιρείες του διαδικτύου
τους έβαλαν φρένο κι έτσι έμειναν με τους… ρόλους
στο χέρι, μια επίσης και τα καταστήματα δε δεχόντουσαν την επιστροφή των εκατοντάδων πακέτων.
Σχεδόν τρεις μήνες μετά, πολλά από τα συνηθισμένα
αγαθά που αγοράζαμε παραμένουν σε υψηλές τιμές.
Ως παράδειγμα, παλιά το κουτί με 100 γάντια πουλιόταν μεταξύ $9 και $12. Τώρα έφτασε σχεδόν στα
$20. Ας μην πάμε στα κρέατα, που ακόμα και η… κότα
άρχισε να πετά, με την τιμή που την πουλάνε. Αυτοί
είναι ο πρώτος κλάδος των εκμεταλλευτών.
Στο δεύτερο κλάδο, έχουμε όλους τους τσαρλατάνους του διαδικτύου. Πολλοί απ’ αυτούς δημιουργούν ψεύτικα ντοκιμαντέρ και ειδήσεις, για να προσελκύσουν όσους μπορούν περισσότερο και να τα οικονομήσουν βάση των θεατών που είδαν τα ψέματά
τους. Άλλοι όμως πιο πλανόδιοι, και έχετε σίγουρα
δει ορισμένους απ’ αυτούς και από ορισμένα ελληνικά κανάλια της πατρίδας, το έριξαν στα γιατροσόφια
πρόληψης και καταπολέμησης κατά του ιού και όλων
των αρρωστιών. Από σκόνες, υγρά ως και πέτρες, μενταγιόν και μαγνήτες, που μας «προστατεύουν» απ’
όλα τα κακά.
Στον τρίτο κλάδο, έχουμε όλους αυτούς που παρουσιάζοντας τις δικές τους θεωρίες και συνομωσίες άρχισαν να το παίζουν υπερασπιστές της οικουμένης και
να ζητούν τον όβολο μας, ούτως ώστε να επιτεθούν
και να δικάσουν τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Δημιουργούν λοιπόν μη «κερδοσκοπικά» ιδρύματα και
οργανισμούς -για να έχουν και όλες τις φορολογικές
ελαφρύνσεις- μια και κόβουν φορολογικές αποδείξεις σε όσους τους ενισχύουν.
Μια παρόμοια οργάνωση δημιουργήθηκε και στο
Κεμπέκ, όπου εκπρόσωπος είναι μια πρώην τηλε-περσόνα ειδήσεων τηλεοπτικού καναλιού που δεν υπάρχει σήμερα αλλά και ένας από τους πιο γνωστούς δικηγόρους του Κεμπέκ. Ο τελευταίος θα αναλάβει να
πάρει όλα τα νομικά μέτρα κατά των κυβερνήσεων.
Χωρίς να αναφέρω το όνομα του ιδρύματος «Σωτηρίας του Λαού» καθώς κα τα ονόματα των συντελεστών, αξίζει να μάθετε ότι από τις πρώτες μέρες
συγκέντρωσαν $350.000 για το σκοπό τους. Ήδη, τη
Δευτέρα 8 Ιουνίου, κατατέθηκε αγωγή κατά της επαρχιακής κυβέρνησης για τα μέτρα που πήρε κατά της
ελευθερίας των πολιτών.
Το ίδρυμα πιστεύει αυτά που πολλοί έχετε ακούσει
και συζητάτε, αμφιταλαντευόμενοι καθημερινώς με
τους γνωστούς σας:
-Το COVID-19 είναι μια πρόφαση για να συνηθίσουν
οι λαοί την αστυνόμευση κα τα επίμονα περιοριστικά
μέτρα που είναι κατά την ελευθερία και των δικαιωμάτων του ατόμου.
-Ο Κορωνοϊός είναι ένα «διεθνές πραξικόπημα» μιας
κλίκας ελίτ κατά των λαών.
-Οι κυβερνήσεις θέλουν να επιβάλουν το εμβόλιο
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κατά του COVID- 19, το οποίο θα δημιουργήσει μεταλλασσόμενους γεννητικά ανθρώπους.
-Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) διοικείται
από έναν πρώην εγκληματία πολέμου και χρηματοδοτείται από το δισεκατομμυριούχο Bill Gates που
θησαυρίζει με την παραγωγή εμβολίων.
-Τα συλλαλητήρια κατά του ρατσισμού δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένας «αντιπερισπασμός» των κυβερνήσεων.
-Τα ενημερωτικά μέσα είναι στο «χέρι» των κυβερνήσεων και διανέμουν «ψεύτικες ειδήσεις» στον κόσμο.
-Οι κυβερνήσεις είναι όλες διεφθαρμένες.
Στον τέταρτο κλάδο, έχουμε όλους αυτούς που θα
εκμεταλλευτούν τις οποιεσδήποτε οικονομικές έκτακτες βοήθειες που παρέχουν, τόσο η Ομοσπονδιακή
όσο και η Επαρχιακή κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιούργησε η πανδημία.
Είναι αυτοί που αδίκως παρουσίασαν ή θα παρουσιάσουν πλαστά στοιχεία για να επωφεληθούν χρηματικώς από τα προγράμματα βοήθειας των δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο που εδώ θα υπάρχουν
πρόστιμα και ποινικές συνέπειες.
Ήδη 190.000 απ’ αυτούς που τους δόθηκαν τα $2000
μηνιαίως, οικειοθελώς, ενημέρωσαν την κυβέρνηση
και πρόκειται να τα επιστρέψουν.
Στον τελευταίο κλάδο, άφησα τις κυβερνήσεις. Έχοντας ως πρόφαση την πανδημία, προσπάθησαν και το
κατάφεραν εν μέρη, να επιβάλουν σχεδόν «στρατιωτικό νόμο» στους πολίτες τους.
Πολλές απ’ αυτές έδωσαν περισσότερες αρμοδιότητες στα σώματα ασφαλείας τους, ξεκινώντας από την
αστυνομία που ανακάλυψε νέα αιτία για πρόστιμα.
Πρόστιμα, τα οποία είναι αρκετά αλμυρά για όσους
τα λαμβάνουν. Σε ορισμένα κράτη – βλέπε Ρωσία –
υπάρχουν και ποινές φυλάκισης για όσους παρακούσουν εντολές του κράτους.
Το παράξενο επίσης είναι, ότι τα δραστικά μέτρα
που πήρε η κυβέρνηση στην Ελλάδα, με την επίσημη
έναρξη της Πανδημίας από τον Π.Ο.Υ. στις 12 Μαρτίου, είχαν τυπωθεί «προφητικά» στην Εφημερίδα Της
Κυβέρνησης την… προηγούμενη ημέρα 11 Μαρτίου!
Αλλά ας αφήσουμε τις άλλες κυβερνήσεις και ας έρθουμε στη δική μας. Είναι γνωστό, ότι όσοι δεν κρατούν τις αποστάσεις, όσοι συγκεντρώνονται παρανόμως και σε μεγάλο αριθμό, λαμβάνουν το πρόστιμο
των $1.000 συν $546 για τα «γραμματόσημα». Από
τους πρώτους που πήραν πρόστιμο ήταν δυο ηλικιωμένες, που πήγαιναν όπως πάντα μαζί στο παντοπωλείο. Επειδή ήταν πολύ κοντά η μία με την άλλη,
έφαγαν το τσουχτερό πρόστιμο. Παρόμοια πρόστιμα
έλαβαν άτομα στα σπίτια τους που είχαν επισκέπτες
και που ο «καλός» τους γείτονας ειδοποίησε την
αστυνομία για την παρανομία. Βλέπετε, οι ρουφιάνοι
παραμονεύουν παντού…
Όμως, γιατί κύριοι αστυνομικοί, δε γεμίσατε το
μπλοκ των προστίμων με τα ονόματα όλων αυτών
που έκαναν τα συλλαλητήρια της περασμένης εβδομάδας και δεν κρατούσαν ούτε τα… δύο μέτρα απόσταση;
Πού είναι λοιπόν η δικαιοσύνη; Δηλαδή, στις γριούλες και στους καλεσμένους στα σπίτια τούς δίνεται πρόστιμο αλλά τους χιλιάδες διαδηλωτές τίποτα,
ούτε… σέντσι;
Κι αν αυτοί που συγκεντρώθηκαν ήταν χιλιάδες, τότε
γιατί όλες οι εκκλησίες όλων των θρησκειών παραμένουν κλειστές για τους πιστούς;
Εδώ είναι που λέει ο λαός: «δύο μέτρα και δύο
σταθμά» και αυτό είναι μια ακόμη εκμετάλλευση των
καταστάσεων.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κλείνει τα αυτιά
στις «σειρήνες» των
πρόωρων εκλογών
Ερντογάν, αύξηση κρουσμάτων, ύφεση,
ανεργία και Ταμείο Ανάκαμψης
οι μεγάλοι φάκελοι του Μαξίμου

Π

επεισμένος ότι ο ελληνικός λαός θα
δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη δύο
ευκαιρίες, δηλαδή δύο εκλογικές νίκες,
όπως έδωσε και στον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίζεται ένας εκ των στενότερων συνεργατών και τακτικών συνομιλητών του
Πρωθυπουργού, από αυτούς που δεν εισηγούνται πρόωρες εκλογές.
«Υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε να δείχνουμε διαχειριστική σοβαρότητα και ικανότητα που είναι το μεγάλο
ζητούμενο από τους περισσότερους Έλληνες, δε χρειάζεται ούτε να βιαζόμαστε,
ούτε να επισπεύσουμε τα βήματά μας»
διευκρινίζει.
Γράφει ο Γιάννης Καμπουράκης
© Η Ναυτεμπορική
Μας μεταφέρει ότι στελέχη της κυβέρνησης και συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη
συνεχίζουν να υποστηρίζουν, ότι οι πρόωρες εκλογές «είναι ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει», με το επιχείρημα ότι δε θα
είναι για πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση σε πολιτικό lockdown, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όμως φέρεται να «κλείνει τα
αυτιά στις σειρήνες που τον προτρέπουν
να στήσει πρόωρες κάλπες».

Τις ημέρες αυτές, στο Μαξίμου δεν επικρατεί ηρεμία. Η αύξηση κρουσμάτων –
έστω και μικρή – πριν ακόμα η χώρα ανοίξει τα σύνορά της και δεχθεί επισκέπτες,
είναι πηγή ανησυχίας.
Η επιστροφή της γραπτής καθημερινής
ενημέρωσης και η προαναγγελία για τοπικά lockdown στις περιοχές που ενδεχομένως εμφανιστούν κρούσματα, ήταν οι
πρώτες ενδείξεις αυτής της ανησυχίας.
Ο συνομιλητής μας, σε αντίθεση με
όσους λένε ότι αποκλείεται η χώρα να
επιστρέψει σε γενική καραντίνα γιατί δεν
το αντέχει η οικονομία, αντιτείνει ότι αν
υπάρξει σύσταση των ειδικών, η κυβέρνηση δε θα διστάσει να πάρει ξανά δύσκολες αποφάσεις, προκειμένου να μην
κινδυνεύσει η δημόσια υγεία και ότι αυτό
παραμένει η Νο 1 προτεραιότητά της.
Πηγή ανησυχίας είναι και οι κινήσεις Ερντογάν.
Τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική
ηγεσία της χώρας βρίσκονται σε συνεχή
εγρήγορση και παρά τη στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού να ενεργοποιήσει την υποστήριξη της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ και
των ΗΠΑ προκειμένου να «κοπεί» η όρεξη
στον Τούρκο πρόεδρο να καταστήσει τις
ελληνοτουρκικές διαφορές διμερή ζητή-

ματα, δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός.
Πίσω από την άγονη αντιπαράθεση με
την αξιωματική αντιπολίτευση για το αν η
στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης προϋποθέτει ενισχυμένη εποπτεία ή όχι (είμαστε
σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας ως
το 2023 ούτως ή άλλως, με τη συμφωνία
του 2017) ή αν ο Πρωθυπουργός συνέβαλε στις διαπραγματεύσεις, στο Μαξίμου
επικρατεί επίσης μεγάλη ανησυχία για τα
ποσοστά της ύφεσης και της ανεργίας.
Καθαρή εικόνα δε θα υπάρχει πριν τα
μέσα του τελευταίου τριμήνου, έχει όμως
πολύ μεγάλη σημασία η προσπάθεια για
επανεκκίνηση του τουρισμού και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, όπως έχει
και σημασία για το προφίλ της ελληνικής
οικονομίας να πηγαίνουν καλά προσπάθειες όπως η πρόσφατη έξοδος στις αγορές.
Σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, η εκτίμηση που υπάρχει στο επιτελείο του Πρωθυπουργού είναι ότι εφόσον εγκριθεί
εγκαίρως και χωρίς μεγάλες αλλαγές στην
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
game changer για την Ελλάδα την οικονομία της, τις μεταρρυθμίσεις, το αναπτυξιακό μοντέλο.

Σημειώνεται πάντως, ότι η προσπάθεια
που γίνεται είναι η ελληνική οικονομία να
τελειώσει το 2020 με τις μικρότερες δυνατές απώλειες ώστε – αν δεν έχουν αλλάξει τα πανδημικά δεδομένα – το πρώτο
τρίμηνο του 2021 να ξεκινήσει καλά και η
οικονομική στήριξη να έρθει σε ανάπτυξη
και όχι σε ύφεση.
Δύσκολο λοιπόν, να έχουμε πρόωρες
εκλογές, από τώρα ως την άνοιξη του
2021. Όχι απίθανο, διότι στην πολιτική το
πιο δύσκολο είναι να κάνεις προβλέψεις,
αλλά με βάση το πραγματικό κλίμα, αλλά
δύσκολο.
Δε συμβαίνει βεβαίως, το ίδιο με τον
ανασχηματισμό.
Αλλαγές στην κυβέρνηση θα υπάρξουν,
αποτελούν άλλωστε και στοιχείο του επιτελικού κράτους, του μοντέλου που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης, υπό την έννοια
ότι όπου ο κεντρικός έλεγχος διαπιστώνει
αρρυθμίες ή παραλείψεις, τις διορθώνει.
Το πότε θα υπάρξουν κυβερνητικές αλλαγές, έχει να κάνει κυρίως με την πορεία
του κορωνοϊού.
Το πιο πιθανό είναι ο ανασχηματισμός
να συνδεθεί χρονικά και συμβολικά με την
ύφεση του κορωνοϊού και της επανεκκίνησης της χώρας.
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Το χρονικό μίας
προαναγγελθείσας κρίσης

Μα θα κάνουμε πόλεμο για την ΑΟΖ, ρωτούν μερικοί…

Σ

την πραγματικότητα, πρόκειται για το
χρονικό μίας προαναγγελθείσας κρίσης. Η δημοσίευση στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβέρνησης της αίτησης της
κρατικής εταιρείας πετρελαίων ΤΡΑΟ
προς το αρμόδιο υπουργείο, για σεισμικές έρευνες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα,
μόνο κεραυνός εν αιθρία δεν ήταν. Ήταν
εξαρχής σαφές πως το περιβόητο μνημόνιο Άγκυρας-Τρίπολης για την αυθαίρετη
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών υπεγράφη για να εφαρμοσθεί, οπότε και «ο
κόμπος θα φτάσει στο χτένι».

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός
© SLPress
Θεωρητικά, το αίτημα της ΤΡΑΟ μπορεί
με κάποιον τρόπο να παγώσει, αλλά κατά
πάσα πιθανότητα θα γίνει δεκτό. Εάν ο
Ερντογάν δεν ήταν αποφασισμένος να
προχωρήσει το αίτημα δε θα είχε καν υποβληθεί. Η Τουρκία είχε επανειλημμένως
προαναγγείλει ότι θα πραγματοποιήσει
σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές
έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα των
έξι μιλίων, αλλά εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τις οποίες με το μνημόνιο
Άγκυρας-Τρίπολης επιχειρεί να αρπάξει.
Η Τουρκία, άλλωστε, κατά κανόνα αποφεύγει να αιφνιδιάζει. Προαναγγέλλει
τις επεκτατικές κινήσεις της, με σκοπό να
εθίσει:
-Πρώτον, τη διεθνή κοινότητα και κατ’
αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τις αντιδράσεις της.
-Δεύτερον, την ελληνική πλευρά, προσφέροντας στους εδώ κατευναστές το
χρόνο, να προετοιμάσουν με διάφορα
ιδεολογήματα το έδαφος στην κοινή γνώμη για την εκάστοτε υποχώρηση.
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ
ΠΟΛΛΑ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
Ο Ερντογάν έχει επενδύσει πολλά στη Λιβύη και αρκετά εξ αυτών αφορούν στην
αρπαγή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ο
τουρκικός ισχυρισμός ότι τα νησιά δε δικαιούνται υφαλοκρηπίδα είναι, βεβαίως,
παλαιός, αλλά με το επίμαχο μνημόνιο
απέκτησε μία κάποια νομική υπόσταση
(όχι νομιμότητα). Εάν, μάλιστα, πραγματοποιηθούν και οι προαναγγελθείσες έρευνες, θα αποκτήσει και «σάρκα και οστά».

Το επίμαχο μνημόνιο είναι το πρόσχημα νομιμότητας του Ερντογάν για τις
σχεδιαζόμενες
πειρατικές
ενέργειες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα-ΑΟΖ.
Είχα, μάλιστα, εξαρχής υποστηρίξει,
πως η ακύρωσή του μπορεί να συντελεστεί, μόνο εάν οι δυνάμεις του Χαφτάρ
ανατρέψουν την κυβέρνηση Σάρατζ.
Όσο αυτή θα αναγνωρίζεται ως νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, ο Ερντογάν
θα μπορεί να επικαλείται το επίμαχο μνημόνιο. Γι’ αυτό είχα προτείνει, η
Αθήνα να αντιδράσει με δύο κινήσεις:
-Πρώτον, να ανακηρύξει ΑΟΖ και να καταθέσει άμεσα τις συντεταγμένες της
ελληνικής ΑΟΖ (όπως ορίζονται από
την αρχή της μέσης γραμμής), ώστε
να καταγραφεί επισήμως η διαφορά.
-Δεύτερον, να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Τρίπολη, να στείλει
διπλωματικό απεσταλμένο στη Βεγγάζη και να συνεργασθεί πολλαπλώς με το
Κάιρο (και με αποστολή στρατιωτικής
βοήθειας επισήμως στην Αίγυπτο, αυτή
ξέρει πως να την προωθήσει) για την
ενίσχυση του Χαφτάρ. Όλα τα άλλα είναι διπλωματικές κινήσεις που έχουν την
αξία τους, αλλά δεν είναι από μόνες τους
ικανές να ανατρέψουν το τετελεσμένο.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ ΚΡΙΣΗΣ
Όπως έγραφα στο άρθρο μου [Καταιγίδα
ενόψει – Η επερχόμενη ελληνοτουρκική
κρίση και ο γεωπολιτικός ιονισμός] «είναι
εντυπωσιακό, μάλιστα, ότι η Αθήνα δε φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει πλήρως ότι
επέρχεται κρίση με απρόβλεπτη κατάληξη.
Ο ίδιος ο Ερντογάν προανήγγειλε την
τουρκική κίνηση, η οποία θα φέρει τον
κόμπο στο χτένι. Υπογράμμισε, μάλιστα,
ότι η Τουρκία θα βρίσκεται στην περιοχή
πολιτικά και στρατιωτικά. Άρα δεν πρόκειται μόνο για τα πιθανολογούμενα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Πρόκειται για
τη “Γαλάζια Πατρίδα”, για την ευρύτερη
στρατηγική ιδιοποίησης του θαλάσσιου
χώρου που αποτελεί τον κορμό της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αξιοσημείωτη
η αναφορά του Ερντογάν ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα της Λιβύης. Αυτό
σημαίνει ότι οι Τούρκοι σχεδιάζουν να
κάνουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις και νοτίως της Κρήτης, στο τμήμα

της ελληνικής υφαλοκρηπίδας-ΑΟΖ, που
με την επίμαχη συμφωνία ιδιοποιείται η
κυβέρνηση Σάρατζ, η οποία έχει μετατραπεί σε μαριονέτα της Άγκυρας. Με άλλα
λόγια, μπορεί να δούμε τουρκικό γεωτρύπανο και σε οικόπεδα που η Αθήνα έχει
χαράξει νοτίως της Κρήτης και έχει παραχωρήσει σε ξένες εταιρείες για έρευνα.
Σύμφωνα με τη Yeni Safak, που εκφράζει
τον Ερντογάν, το “Ορούτς Ρέις” ετοιμάζεται για έρευνες νοτιοανατολικά της
Κρήτης. Ενδεικτικός είναι, άλλωστε, και
ο τίτλος: “ Έτοιμη η άδεια της Κρήτης ”».

χθεί για μία ακόμα φορά ότι μετέτρεπαν
τους πόθους τους σε πραγματικότητα.
Είναι άλλο πράγμα να αποφεύγει η Ελλάδα τις εντάσεις και τη στρατιωτικοποίηση
κι άλλο να μιμείται τη στρουθοκάμηλο.
Η κυβέρνηση συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν
τον τρόπο, αφενός επειδή δεν έχει στρατηγική για να αποτρέψει την προαναγγελθείσα κρίση, αφετέρου για να παρακάμπτει την κριτική που δέχεται για τους χειρισμούς της στο εσωτερικό. Με τον τρόπο
αυτό, όμως, το μόνο που καταφέρνει, είναι
να στέλνει το λάθος μήνυμα στην Άγκυρα.

«ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Αξίζει να υπενθυμίσω, ότι τον περασμένο
Φεβρουάριο, αναφερόμενος στο μνημόνιο Άγκυρας-Τρίπολης, ο Ερντογάν είχε
δηλώσει με νόημα ότι η «αποφασιστική στάση μας στη Μεσόγειο άρχισε να
γίνεται αποδεκτή… ειδικά απ’ την Ελλάδα». Προφανώς, αυτή ήταν η ερμηνεία
του για την αντίδραση της Αθήνας, όταν
τότε το «Ορούτς Ρέις» είχε βγει «βόλτα»
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Υπενθυμίζω, ότι Έλληνες κυβερνητικοί παράγοντες
δήλωναν ότι το τουρκικό σκάφος είχε
παρασυρθεί από τις καιρικές συνθήκες!
Τί έχει κάνει η Αθήνα για να αντιμετωπίσει
την προαναγγελθείσα καταιγίδα; Δεν αρκεί, βεβαίως, να δηλώνει σε κάθε ευκαιρία
ο Δένδιας, ότι το μνημόνιο Άγκυρας-Τρίπολης δεν παράγει νόμιμα αποτελέσματα.
Αυτό είναι σωστό, αλλά παντελώς ανεπαρκές για να αποτρέψει τον Ερντογάν, όπως
αποδεικνύουν και τα γεγονότα. Όπως
αναποτελεσματικά είναι τα κατά καιρούς
ελληνικά διαβήματα προς την Άγκυρα.
Άρα, ούτε και το σημερινό αναμένεται
να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων.
Το ίδιο ισχύει και για την – κατά τα άλλα
– θετική δήλωση του αρμόδιου για την
εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. Μπορέλ. Η
απάντηση της Άγκυρας είναι, ότι οι θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζονται οι τουρκικές έρευνες είναι τουρκική
υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το μνημόνιο Άγκυρας-Τρίπολης. Πρόκειται για το
γνωστό εύρημα των Τούρκων να δικαιολογούν τις επεκτατικές ενέργειές τους,
ισχυριζόμενοι ότι άλλοτε τα νησιά κι άλλοτε η υφαλοκρηπίδα είναι τουρκικά/ή.
Όσοι ξόρκιζαν το πρόβλημα, ισχυριζόμενοι ότι η Άγκυρα μπλοφάρει, έχει αποδει-

«ΜΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ!»
Θεωρώντας ο Ερντογάν –όπως το έχει
δηλώσει– ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν
πρόκειται να αντιδράσει δυναμικά, ότι
θα περιορισθεί σε διπλωματικές ενέργειες, έχει κίνητρο να κάνει το τυχοδιωκτικό άλμα. Αν τα πράγματα φθάσουν εκεί,
όπως φαίνεται, ουσιαστικά θα πρόκειται
για ναυάγιο της ελληνικής αποτροπής,
για την οποία πολύ μιλάει το πολιτικό
σύστημα στην Αθήνα, αλλά ελάχιστα
πράττει για να την καταστήσει αξιόπιστη.
Αν το «Ορούτς Ρέις», ή το «Μπαρμπαρόσα», ξεκινήσει σεισμικές έρευνες στην
ελληνική υφαλοκρηπίδα, το μπαλάκι θα
περάσει στην πλευρά της Αθήνας. Θα
πρέπει ή να «καταπιεί» το τουρκικό τετελεσμένο, ή να εμποδίσει τις τουρκικές
έρευνες. Επειδή, όμως, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος θα συνοδεύεται από
φρεγάτες, αν το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό επιχειρήσει να εμποδίσει με κάποιον
τρόπο τις έρευνές του, το ενδεχόμενο μίας
σύγκρουσης θα καταστεί πολύ πιθανό.
Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι, ότι η ελληνική ολιγωρία έχει φέρει
κοντά ένα πολεμικό επεισόδιο, το οποίο
εάν λάβει χώρα θα έχει άγνωστη έκταση και διάρκεια, με την έννοια ότι ενδέχεται να καταστεί ανεξέλεγκτο. Έτσι,
θα επιβεβαιωθεί για μία ακόμα φορά
στην Ιστορία, ότι ο στρουθοκαμηλισμός
όχι μόνο δεν αποτρέπει μία θερμή κρίση, αλλά επιπροσθέτως αφοπλίζει την
πλευρά που μιμείται το ανόητο πτηνό.
Εκτός κι αν στην Αθήνα έχουν αποφασίσει να «καταπιούν» το τετελεσμένο με το
γνωστό πλέον «επιχείρημα»: «Μα θα κάνουμε πόλεμο για την υφαλοκρηπίδα;!».
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Ο Ερντογάν στρέφεται συνολικά
κατά του Χριστιανισμού
Οι νέο-Οθωμανοί βίασαν ξανά την Αγία Σοφία…

O

ι εντυπωσιακές (και κιτς) τελετές
μπροστά στην Αγία Σοφία και η προσευχή εντός του κτηρίου, είναι το τελευταίο μίας σειράς επεισοδίων που έχουν
ξεκινήσει εδώ και 70 χρόνια.
Το 1935 ο Κεμάλ Ατατούρκ μετέτρεψε
την Αγία Σοφία από τέμενος σε μουσείο.
Επί κυβερνήσεως Μεντερές δημιουργήθηκε το 1950 η «Εταιρεία Κατακτήσεως
της Ιστανμπούλ», η οποία καθιέρωσε τον
πανηγυρικό εορτασμό της 29ης Μαΐου ως
ημέρας της Αλώσεως.
Γράφει ο Άγγελος Συρίγος*
Σε βυζαντινά μνημεία της πόλεως, περιλαμβανομένης και της Αγίας Σοφίας,
αναρτήθηκαν πινακίδες που αναφέρονταν σε μία υποτιθέμενη προφητεία του
Μωάμεθ: «Η Κωνσταντινούπολη θα κατακτηθεί. Τι λαμπρός ο στρατηλάτης και τι
λαμπρός ο στρατός που θα την πάρει».
Το 1953 οι εορταστικές εκδηλώσεις για
τα 500 έτη από την Άλωση προσέλαβαν
θριαμβευτικό χαρακτήρα.
Σε μία περίοδο που οι δύο χώρες είχαν
πρωτομπεί στο ΝΑΤΟ και όλα εμφανίζονταν ειδυλλιακά, η στάση των τουρκικών
αρχών προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στην
Αθήνα. Δεν είχε άλλωστε εμφανισθεί ακόμη το Κυπριακό.
Με την επιβολή της δικτατορίας
στην Τουρκία το 1960 απαγορεύθηκαν οι σχετικοί κρατικοί εορτασμοί.
Τα πράγματα ξανάλλαξαν μετά την εκλογή
του Ερντογάν στη δημαρχία Κωνσταντινουπόλεως κατά τη δεκαετία του 1990.
Έκτοτε οι Ισλαμιστές εορτάζουν κάθε χρόνο την 29η Μαΐου με αμφιβόλου αισθητικής αναπαραστάσεις της Αλώσεως.
Αποκορύφωμα της αντιλήψεως ότι πρέπει να εορτάζεται η άλωση και καταστροφή μίας πόλεως, ήταν η ίδρυση το 2009
ενός εντυπωσιακού μουσείου με τρισδιάστατες εικόνες της Μητροπολιτικής Δημαρχίας Κωνσταντινουπόλεως μπροστά
ακριβώς από τα βυζαντινά τείχη, κοντά
στην πύλη του Ρωμανού.
Το μουσείο είναι αφιερωμένο στην Άλωση και ονομάζεται «Πανόραμα 1453». Το
μουσείο εξυπηρετεί την ανάγκη των ισλαμιστών να απαντήσουν ιδεολογικά στον
κεμαλισμό μέσω του νέο-οθωμανισμού.
Ανατρέχουν στις απαρχές των Οθωμανών,
τονίζοντας ένα ιστορικό επεισόδιο που οι
ίδιοι οι κεμαλικοί ανέδειξαν ως κορυφαίο.

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Ο πανηγυρικός εορτασμός μεγάλων
ιστορικών γεγονότων δεν περιορίζεται
μόνον στην Άλωση. Από τον Αύγουστο του
2013 η τουρκική κυβέρνηση εορτάζει και
τη μάχη του Μαντζικέρτ του 1071, όπου ο
Αλπ Αρσλάν, σουλτάνος των Σελτζούκων
Τούρκων, νίκησε τον αυτοκράτορα Ρωμανό Διογένη και μπήκε στη Μικρά Ασία. Το
2015 το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού
χρηματοδότησε με 800.000 ευρώ τη δημιουργία ενός μουσείου αντίστοιχου με
το «Πανόραμα 1453» που θα αναπαριστά με τρισδιάστατες εικόνες τη μάχη.
Από το 2012 και μετά τελείται κατά την
επέτειο της Αλώσεως πρωινή τελετουργική προσευχή (ναμάζι) στο χώρο μπροστά
από την Αγία Σοφία. Η προσευχή συνδέεται με το αίτημα ισλαμικών οργανώσεων
να χρησιμοποιείται η Αγία Σοφία και ως
τέμενος κάποιες ημέρες της εβδομάδας.
Επικεφαλής της προσπάθειας είχε τεθεί για χρόνια ο πρώην αντιπρόεδρος
της τουρκικής κυβερνήσεως Μπουλέντ
Αρίντς. Άλλωστε η ισλαμική αδελφότητα των Ναξμπαντίγια, στην οποία
ανήκει και ο Ερντογάν, έχει ως έναν
από τους στόχους της την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τεμένους.
Το 2016 ξεκίνησε η ανάγνωση του Κορανίου εντός της Αγίας Σοφίας κατά την περίοδο του Ραμαζανιού και σε ώρα που δε
λειτουργεί ως μουσείο. Φέτος, το 2020,
μας είχαν προετοιμάσει ότι κάτι θα συμβεί εν σχέσει προς την Αγία Σοφία με
ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως του επικεφαλής της πανίσχυρης
Διευθύνσεως Θρησκευτικών Θεμάτων,
Diyanet. Τελικώς, βοηθούντος και του
κορωνοϊού, μεταφέρθηκαν όλες οι εκδηλώσεις από τον Κεράτιο Κόλπο, μπροστά στο Φανάρι που παραδοσιακά διεξάγονταν, στο χώρο μπροστά στην Αγία
Σοφία με ένα ψεύτικο τείχος ως ντεκόρ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΖΕΡΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει, ότι
ο Ερντογάν θέλει να στρέψει την προσοχή του κοινού σε ένα θέμα μακριά από
τη μίζερη καθημερινότητά του. Ο ίδιος
είχε απορρίψει παλαιότερα τις σκέψεις
μετατροπής της Αγίας Σοφίας λέγοντας
ότι το τέμενος του Σουλτάν Αχμέτ (μπλε
τζαμί) που βρίσκεται στον ίδιο μνημειακό χώρο είναι άδειο από πιστούς κατά

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

τις ώρες της προσευχής. Φέτος, όμως,
τα πράγματα είναι δύσκολα από οικονομικής πλευράς και χρειάζεται να γίνουν
κινήσεις για να ανέβει η δημοφιλία του.
Σκέψεις για απόδοση της Αγίας Σοφίας
στους πιστούς για μερικές ώρες, κατά την
ώρα της μεγάλης προσευχής την Παρασκευή, ακούγονται ευχάριστα από το μέσο
Τούρκο. Να μετατραπεί πλήρως η Αγία Σοφία σε τέμενος και να κλείσει για τους τουρίστες, θα είχε όμως οικονομικές συνέπειες. Το 2019 περίπου 3.000.000 τουρίστες
επισκέφθηκαν την Αγία Σοφία αποφέροντας μόνον από τα εισιτήρια 25.000.000
ευρώ. Παράλληλα, όλη η περιοχή γύρω
από την Αγία Σοφία είναι αποκλειστικώς προσανατολισμένη στον τουρισμό.
Τέλος, είναι λάθος να προσεγγίσουμε το
θέμα μέσα από το πρίσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο Ερντογάν στρέφεται συνολικά κατά του Χριστιανισμού,
επιλέγοντας να τονίσει μία συμβολική
στιγμή θριάμβου του Ισλάμ με επίκεντρο μία εκκλησία που μετατράπηκε

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

*Ο Άγγελος Συρίγος είναι αναπληρωτής
καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντειο πανεπιστήμιο.
Έχει ασχοληθεί εκτενώς με τα ελληνοτουρκικά και τη μεταναστευτική πολιτική
από θέσεις ευθύνης. Σήμερα είναι βουλευτής Α’ Αθηνών της ΝΔ.
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σε τέμενος το 1453. Πιο σημαντικό για
εμάς στην Ελλάδα, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εορτασμοί γίνονται
για ένα γεγονός αντικειμενικά θλιβερό και τραγικό: την άλωση μίας πόλεως.
Υ.Γ. Θύματα αυτής της ιστορίας είναι τα
ψηφιδωτά των εξαπτέρυγων σεραφείμ
που βρίσκονται στη βάση του τρούλου της
Αγίας Σοφίας. Το 2009 είχε αποκαλυφθεί
το πρόσωπο του ενός μετά την απομάκρυνση του γύψου και της καλύπτρας που
είχε τοποθετηθεί από τους Οθωμανούς. Η
ελπίδα ότι θα αποκαθιστούσαν τα πρόσωπα και των άλλων τριών σεραφείμ –εφ’
όσον έχουν διασωθεί κάτω από το γύψο–
έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια.

• Replacement
of Drains
CALL NATALE
FOR A FREE ESTIMATION

514-777-3774
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Παγκόσμιο αγαθό
ή επιβολή ισχύος;

Σ

τα επιστημονικά εργαστήρια έχει
μεταφερθεί πλέον η μάχη κατά της
Covid-19, καθώς μαίνεται ο «πόλεμος
του εμβολίου», η παρασκευή του οποίου θα σημάνει και την τελική νίκη επί
του κορωνοϊού που προκάλεσε την πανδημία. Αυτός ο «πόλεμος» δεν περιλαμβάνει όμως μόνον τον ανταγωνισμό των
επιστημόνων και των εταιριών αλλά και
κράτη, ακόμη και συνασπισμούς κρατών.

Γράφει ο Βαγγέλης Σαρακινός*
© slpress.gr
Αν και η επιστημονική κοινότητα, επισήμως τουλάχιστον, διαμηνύει ότι βρισκόμαστε ακόμη μακριά από τον τελικό στόχο, σε πολιτικό επίπεδο, ο αγώνας για την
ανακάλυψη του εμβολίου έχει μετατραπεί ήδη σε έναν ανταγωνισμό ισχύος. Σε
αντίθεση με τους επιστήμονες, οι οποίοι
γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, οι ηγέτες δείχνουν,
ότι μόλις έχουν βρει άλλο ένα νέο πεδίο
διεθνούς ανταγωνισμού.
Εξάλλου, η ίδια η εμφάνιση του ιού, η
προέλευσή του και οι ενέργειες που ακολούθησαν σε διεθνές επίπεδο μέχρι η
Covid-19 να εξελιχθεί σε πανδημία, έχουν
γίνει μέρος της γενικότερης σύγκρουσης
ΗΠΑ-Κίνας. Μια σύγκρουσης, στην οποία
η Ουάσιγκτον έχει εμπλέξει και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), από
τον οποίο οι ΗΠΑ τελικά αποχώρησαν.
ΜΕ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Από αυτήν την αντιπαράθεση δε θα
μπορούσαν να λείψουν βεβαίως και οι
προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο
επίπεδο για την ανακάλυψη εμβολίου. Οι
ΗΠΑ έχουν επικρίνει την Κίνα αρκετές φορές για τους χειρισμούς της στην εξάπλωση του ιού και επιμένουν ότι το Πεκίνο
αποκρύπτει στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των ερευνών για το εμβόλιο.
Στο θέμα επανήλθε με δηλώσεις του ο
Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, Ρικ Σκοτ,
ο οποίος τόνισε σε δηλώσεις του ότι οι
Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προηγηθούν πάση θυσία στην παρασκευή του
εμβολίου. Και αυτό γιατί, όπως είπε, αν
οι ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο ανακαλύψουν το εμβόλιο θα το μοιραστούν, ενώ
η «κομμουνιστική Κίνα δεν πρόκειται να
το κάνει». Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσια-

στής δεν έμεινε όμως εδώ. Υποστήριξε
πως οι ΗΠΑ έχουν αποδείξεις, ότι η Κίνα
επιχειρεί να σαμποτάρει ή να καθυστερήσει τις Δυτικές χώρες στην ανάπτυξη ενός
εμβολίου. Όταν ρωτήθηκε, ωστόσο, ποιες
είναι αυτές οι αποδείξεις, αρνήθηκε να
μπει σε λεπτομέρειες.
Την ίδια ώρα, η Κίνα διαμηνύει ότι θα
αυξήσει τη διεθνή συνεργασία σε ό,τι
αφορά τις μελλοντικές κλινικές δοκιμές
εμβολίων για την Covid-19, επεκτείνοντας
προηγούμενες συνεργασίες για την ανάπτυξη εμβολίων. Θα πρέπει να σημειωθεί,
ότι η Κίνα τρέχει αυτή τη στιγμή πέντε διαφορετικές και ασύνδετες μεταξύ τους
κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Τις μισές δηλαδή από όσες γίνονται παγκοσμίως, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει
συγκεντρώσει ο Π.Ο.Υ.
Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Πεκίνο, ο Κινέζος υπουργός Επιστήμης και
Τεχνολογίας, Ουάνγκ Ζιγκάνγκ, παρουσίασε επίσημο κυβερνητικό έγγραφο, με το
οποίο η κινεζική ηγεσία απευθύνει έκκληση για παγκόσμια συνεργασία στο θέμα
του εμβολίου. Στο έγγραφο τονίζεται επίσης, ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να
αντισταθεί στην πολιτικοποίηση του ιού
και στις καταγγελίες για ευθύνες, χωρίς
πάντως να κατονομάζει τις ΗΠΑ, οι οποίος είναι αυτές που κυρίως διατυπώνουν
αυτές τις κατηγορίες. Στο ίδιο έγγραφο
αναφέρεται, άλλωστε, ότι ο επικεφαλής
του κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών ενημέρωσε τηλεφωνικά
τον Αμερικανό ομόλογό του, ήδη από τις 4
Ιανουαρίου, για τον τότε άγνωστο ιό.
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΓΑΘΟ»
ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι ο
Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, ενημέρωσε τη διεθνή κοινότητα, ήδη από τον
περασμένο μήνα στην Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία, ότι τα εμβόλια που
αναπτύσσει η Κίνα θα γίνουν «παγκόσμιο
δημόσιο αγαθό», όταν καταστούν έτοιμα
να χρησιμοποιηθούν. Δεσμεύτηκε μάλιστα ότι το Πεκίνο θα φροντίσει οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πρόσβαση
σε αυτά και να έχουν τη δυνατότητα να τα
αποκτήσουν.
Την άποψη ότι ένα μελλοντικό εμβόλιο
κατά του νέου κορωνοϊού πρέπει να θεωρείται «παγκόσμιο κοινό αγαθό» και να

είναι «προσβάσιμο σε όλους» επανέλαβε
και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής για το εμβόλιο (Συμμαχία Gavi), την Πέμπτη 4 Ιουνίου.
Στη σύνοδο αυτή, στη διάρκεια της οποίας συγκεντρώθηκαν 8,8 δισεκατομμύρια
δολάρια για τον εμβολιασμό γενικότερα,
μετείχαν περισσότερες από 50 χώρες και
περισσότεροι από 35 αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων. Οικοδεσπότης ήταν ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον,
ο οποίος χαιρέτισε την επιλογή της «ενότητας για τη χάραξη της πορείας μιας
παγκόσμιας συνεργασίας». Στην «ενότητα» αυτή ο Τζόνσον επεδίωξε και τη συμμετοχή του Πούτιν, κάτι που, ωστόσο, δεν
έγινε.
Η Βρετανία τρέχει, άλλωστε, ένα πρόγραμμα παρασκευής εμβολίου, το οποίο
είναι συνεργασία του βρετανικού φαρμακευτικού ομίλου AstraZeneca και του
πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Μάλιστα,
αν και τα αποτελέσματα αναμένονται το
Σεπτέμβριο, η παραγωγή του έχει αρχίσει
ήδη, προκειμένου να υπάρχουν αποθέματα στην περίπτωση που αποδειχθεί αποτελεσματικό.
Παραλλήλως, έχουν συναφθεί συμφωνίες για τη δημιουργία παράλληλων αλυσίδων προμήθειας, όπως με την Serum
institute of India (SII) για ένα δισεκατομμύριο δόσεις για χώρες με μέσα ή χαμηλά
εισοδήματα. Ο Όμιλος έχει συνάψει όμως
συμφωνία 750 εκατομμυρίων δολαρίων και με τους εξειδικευμένους διεθνείς
οργανισμούς, Cepi και Gavi, για την παραγωγή και διανομή 300 εκατομμυρίων
δόσεων, που αναμένεται να αρχίσουν να
παραδίδονται στο τέλος του έτους.

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ
Η σύνοδος κορυφής έγινε σε μια χρονική
στιγμή που, εξαιτίας της πανδημίας, έχει
επέλθει σημαντική ρήξη στην πολυμέρεια, με αποκορύφωμα τη σύγκρουση του
Τραμπ με τον Π.Ο.Υ. η οποία για αρκετούς
προοιωνίζεται την απόπειρα αμερικανικού ελέγχου επί των μελλοντικών εμβολίων κατά της Covid-19.
Την ίδια ώρα, Ρώσοι επιστήμονες έχουν
κατοχυρώσει οκτώ υποψήφια εμβόλια,
όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Π.Ο.Υ.
στη Ρωσία. Ο αριθμός αυτός αφορά, *Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι επαγγελωστόσο, τις ρωσικές έρευνες που κατατέ- ματίας δημοσιογράφος με μακρά θητεία
θηκαν επισήμως, καθώς τα τοπικά ΜΜΕ στον Τύπο και στα ηλεκτρονικά Μέσα

1610

1610

κάνουν λόγο για πολύ περισσότερες. Η
Μόσχα είναι παραλλήλως σε συζητήσεις
για μια συνεργασία επί του θέματος με
την Τουρκία.
Τη δική του συμμαχία προωθεί όμως και
το Βερολίνο, με τη συνεργασία άλλων τριών χωρών της ΕΕ (Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία). Μάλιστα, όπως αποκάλυψε πριν
από ημέρες η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, οι υπουργοί Υγείας
των τεσσάρων χωρών τονίζουν, σε κοινή
επιστολή τους προς την Κομισιόν, ότι η
πρόσβαση σε εμβόλια αποτελεί «ένα από
τα πιο επείγοντα ζητήματα που έχει να
αντιμετωπίσει η ΕΕ».
Το «κουαρτέτο», το οποίο συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Βερολίνου, έχει
ως στόχο την αποτροπή του ενδεχόμενου
να καθυστερήσει η ΕΕ στην «κούρσα» του
ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουν διαφανεί προθέσεις, ότι ο Τραμπ επιδιώκει
την αμερικανική πρωτιά με στόχο το μελλοντικό έλεγχο. Η ΕΕ αντιμετωπίζει μάλιστα με καχυποψία κάποιες αμερικανικές
κινήσεις, όπως σημείωσε η Handelsblatt.
Το «ευρωπαϊκό σχήμα» φέρεται να είναι
σε επαφές με τη Νορβηγία, τη Σιγκαπούρη
και την Ιαπωνία, αλλά και με το εγχείρημα
της AstraZeneca, από το πειραματικό εμβόλιο του οποίου οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει περίπου το ένα τρίτο, από το πρώτο
ένα δισεκατομμύριο δόσεις. Η άμεση πρόσβαση σε ένα μελλοντικό αποτελεσματικό
εμβόλιο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ουσιαστική επανεκκίνηση μιας
οικονομίας και στο πλαίσιο αυτό, πέρα
από τις διακηρύξεις περί οικουμενικού
αγαθού, ο ανταγωνισμός στο παρασκήνιο
είναι τεράστιος.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, άλλωστε, το
γεγονός ότι υπάρχουν ήδη τουλάχιστον
124 υποψήφια εμβόλια για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.
Δέκα είναι, όμως, αυτά που έχουν μπει
στο στάδιο των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, από τα οποία τα πέντε είναι
κινεζικά και τα τρία αμερικανικά. Από τα
υπόλοιπα δύο, το ένα είναι το βρετανικό
της Οξφόρδης και το άλλο, αποτέλεσμα
διεθνούς συνεργασίας.

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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Στον Π.Ο.Υ.
ακόμη ψάχνουν
ποιοι μεταδίδουν
περισσότερο
τον κορωνοϊό
Λοιμωξιολόγοι έσπευσαν να αντικρούσουν τη δήλωση επιδημιολόγου του Οργανισμού ότι
η μετάδοση κορωνοϊού από ασυμπτωματικούς φορείς είναι «πολύ σπάνια», προειδοποιώντας
ότι η οδηγία αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα σε κυβερνήσεις – Σύγχυση ανάμεσα στους επιστήμονες

Σ

ύγχυση δεν επικρατεί μόνο ανάμεσα στους πολίτες για το πώς μεταδίδεται ο κορωνοϊός, αλλά και στις
τάξεις των επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).
Ενώ αρχικά είπαν ότι η μετάδοση του ιού
είναι εξαιρετικά απίθανη από ασυμπτωματικούς ασθενείς, στη συνέχεια επανήλθαν, λέγοντας ότι υπάρχουν άλλες μελέτες που δείχνουν ότι οι ασθενείς με κορωνοϊό είναι πιο μολυσματικοί ακριβώς στο
σημείο που πρωτοαρχίζουν να αισθάνονται αδιαθεσία, ανέφεραν οι ειδικοί του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).
Αυτό το χαρακτηριστικό κατέστησε τόσο δύσκολο τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού που προκαλεί τη νόσο
Covid-19, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μέσω σχολαστικών τεστ και κοινωνικής αποστασιοποίησης, τόνισαν.
«Φαίνεται από πολύ περιορισμένες πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι
άτομα έχουν υψηλότερο ιϊκό φορτίο στο
σώμα τους κατά τη στιγμή που αναπτύσ-

σουν συμπτώματα, οπότε πολύ νωρίς»,
δήλωσε η Μαρία βαν Κέρκοβ, τεχνική
επικεφαλής της αντιμετώπισης της πανδημίας στον Π.Ο.Υ. σε συνεδρίαση που
μεταδόθηκε ζωντανά σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Προκαταρκτικές μελέτες από τη Γερμανία
και τις ΗΠΑ δείχνουν, ότι τα άτομα με ήπια
συμπτώματα μπορεί να είναι μολυσματικά έως και 8-9 ημέρες και «μπορεί να
διαρκεί πολύ περισσότερο για άτομα που
είναι πιο σοβαρά άρρωστα», επισήμανε.
Νωρίτερα, ορισμένοι λοιμωξιολόγοι αντέκρουσαν την… προηγούμενη δήλωση της
επιδημιολόγου του Οργανισμού, ότι η
μετάδοση της Covid-19 από ασυμπτωματικούς φορείς είναι «πολύ σπάνια»,
προειδοποιώντας ότι η οδηγία αυτή θα
δημιουργήσει προβλήματα για κυβερνήσεις που καταβάλλουν προσπάθειες
για την άρση των μέτρων του lockdown.
Η βαν Κέρκοβ, επικαλούμενη μελέτες μοντελοποίησης ασθενειών, διευκρίνισε ότι μερικοί άνθρωποι δεν

MLS: 28664508

εμφανίζουν συμπτώματα, αλλά μπορούν ακόμα να μολύνουν άλλους.
«Ορισμένες εκτιμήσεις περίπου 40% μεταδόσεων μπορεί να οφείλονται σε
ασυμπτωματικές (περιπτώσεις), αλλά
αυτές προέρχονται από μοντέλα. Επομένως, δεν το συμπεριέλαβα στην
απάντησή μου χθες, αλλά ήθελα να
βεβαιωθώ ότι το έκανα σαφές», είπε.
«ΤΑ ΙΪΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙΣ
ΝΑ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙΣ»
Ο Δρ. Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής του
προγράμματος αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Π.Ο.Υ. τόνισε
πως δήλωσε ότι ο νέος κορονοϊός καταλήγει στην άνω αναπνευστική οδό,
καθιστώντας ευκολότερη τη μετάδοση από σταγονίδια από ό,τι σχετικοί ιοί
όπως το SARS ή το MERS, που βρίσκονται στην κατώτερη αναπνευστική οδό.
«Τώρα καθώς κοιτάζουμε την Covid-19,
έχουμε ένα μολυσματικό παθογό-
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νο που βρίσκεται στην άνω αναπνευστική οδό για τον οποίο τα ιϊκά φορτία κορυφώνονται τη στιγμή που μόλις αρχίζεις να αρρωσταίνεις», είπε.
«Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να είστε
στο εστιατόριο, να αισθάνεστε εντελώς
καλά και να αρχίζετε να ανεβάζετε πυρετό, αισθάνεστε εντάξει, δε σκεφτήκατε
να μείνετε σπίτι, αλλά αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία το ιϊκό φορτίο σας θα
μπορούσε να είναι αρκετά υψηλό», είπε.
Ο Ράιαν πρόσθεσε: «Και επειδή η ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί εκείνη τη στιγμή,
οφείλεται ότι η ασθένεια είναι τόσο μεταδοτική, γι ‘αυτό εξαπλώνεται σε όλο τον
κόσμο με τόσο ανεξέλεγκτο τρόπο, επειδή
είναι δύσκολο να σταματήσει αυτός ο ιός».
Ωστόσο, ορισμένες χώρες έχουν δείξει ότι
η μετάδοση μπορεί να μειωθεί σε «αποδεκτό επίπεδο ή ακόμη και σε μηδενικό
επίπεδο», όπως απέδειξε πρόσφατα η
Νέα Ζηλανδία, συμπλήρωσε.
© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Voula

Kottaridis
514.993.5010
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• CHOMEDEY BACHELOR FOR RENT •

Very clean and a walking distance to schools, shopping
and transportation. Many Inclusions: fridge, stove,
blinds, washer & dryer, heating and electricity.
CALL ME FOR MORE INFO.
Delays and
Withdrawals
Special assessments
for co-ownerships
Legal
Assistance

HUMANIA
HU
M A N I ACENTRE
C E NTRE

Latent
Defects

• CHOMEDEY• OPEN CONCEPT SPLIT •

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

!
D
L
SO

Established niche manufactur/wholesale fashion accessory company: Design,manufacture medium to high end
jewelry since 1994. Trade shows, including booth display,
flexible lease, website, retail/wholesale. Turnkey operation, inventory, perfect for new designer, or individual
wanting to access the design world.
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Agence immobilière 450.682.2121

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

MB-Sight-C-ing-V3.pdf 1 2020-06-11 09:32:55

Go sight-C-ing again in style
Lease the 2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan
starting from $499/month*. Book your test drive today.
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C 300 4MATIC Sedan
Lease rate

Lease payment

2.99%* $499*
45 months

$45,034.65

$1,999* down

MSRP

Mercedes-Benz West Island, The address of excellence | 514 620-5900 | 4525 Boul Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC H9H 2A7
mercedes-benz-westisland.ca
Certain conditions apply. This offer is valid until June 30th, 2020.
Selling Price for a 2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan is $45,034.65. Total price includes freight/PDI of up to $3,195, air-conditioning levy of $100 and duty on new tires of $15. Applicable
taxes due at signing. * Limited time lease offer provided through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit for a limited time. Representative lease examples based on a 2020
Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan : 2.99% APR for 45 months. Monthly payment is $499 with $1,999 down payment or equivalent trade-in. First monthly payment and $700 security deposit
due at signing. Taxes, license, insurance and registration extra. 18,000 km/year allowance ($0.20/km for excess kilometers applies). No cash value. Certain conditions apply. Offers may change
without notice and cannot be combined with any other offers. Dealer may sell or lease for less. See Your Mercedes-Benz Dealer for details. Offers end June 30th, 2020.

My style, my drive, my DILAWRI dealership
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Υγεία και Διατροφή
Υγιεινή διατροφή
για έναν υγιή πλανήτη
Υ

γιεινή διατροφή σημαίνει και υγιή
πλανήτη, καθώς τα φαγητά που κάνουν καλό στην υγεία, έχουν παράλληλα
συνήθως και μικρότερο περιβαλλοντικό
«αποτύπωμα», σύμφωνα με μια νέα βρετανο-αμερικανική επιστημονική μελέτη,
την πιο ολοκληρωμένη του είδους της
μέχρι σήμερα. Αντίστροφα, η ανθυγιεινή
για τους ανθρώπους διατροφή επιβαρύνει περιβαλλοντικά και τον πλανήτη.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της
Οξφόρδης και της Μινεσότα, με επικεφαλής τον καθηγητή Μάικλ Κλαρκ, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
των ΗΠΑ (PNAS), μελέτησαν 15 ομάδες
τροφών και συνέκριναν την επίπτωση
τους στην υγεία και στο περιβάλλον.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι
σχεδόν όλες οι τροφές που σχετίζονται
με καλύτερη υγεία (πλήρη δημητριακά,
φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί,
λάδι κ.α.) έχουν τις μικρότερες συνέπειες
για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή
και τους φυσικούς πόρους, όπως το νερό.
Από την άλλη, τροφές που έχουν συσχετιστεί με το μεγαλύτερο κίνδυνο για διάφορες παθήσεις (ιδίως το ανεπεξέργαστο αλλά και το επεξεργασμένο κόκκινο
κρέας) έχουν παράλληλα τις χειρότερες
επιπτώσεις στη Γη και επιφέρουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση και ρύπανση.
Δύο βασικές εξαιρέσεις είναι τα ψάρια,
που είναι μια υγιεινή τροφή, αλλά η όλη
αλυσίδα της αλιείας, επεξεργασίας και
κατανάλωσης τους, έχει μεσαίου επιπέ-

δου περιβαλλοντικές επιπτώσεις (μεγαλύτερες από ό,τι η παραγωγή και κατανάλωση φυτικών τροφών), καθώς επίσης
τα αναψυκτικά/ποτά με ζάχαρη που ενέχουν κινδύνους για την υγεία, αλλά το
περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους είναι
μικρό.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι όσο η διατροφή παγκοσμίως στρέφεται σε πιο υγιεινή κατεύθυνση, τόσο αυτό θα ωφελεί
όχι μόνο τον ανθρώπινο πληθυσμό αλλά
και τον πλανήτη.
Σε αυτό συμφωνεί και ο ΟΗΕ, καθώς
ήδη από τον Αύγουστο του 2019, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική
Αλλαγή έχει συστήσει στους ανθρώπους
να τρώνε περισσότερες φυτικές τροφές
και να μειώσουν τις ζωικές, ιδίως το κόκ-

κινο κρέας, ώστε να βοηθήσουν στη μάχη
κατά των «αερίων του θερμοκηπίου» και
της ανόδου της θερμοκρασίας.
Ο Κλαρκ επεσήμανε ότι τη μεγαλύτερη διαφορά, τόσο στην υγεία όσο και
στον πλανήτη, θα κάνει η υποκατάσταση
οποιουδήποτε κρέατος, ιδίως του κόκκινου, με φυτικές τροφές. Η κατανάλωση
κρέατος είναι π.χ. πολλές φορές χειρότερη για το περιβάλλον από ό,τι των οσπρίων.
Οι ερευνητές ήδη μελετούν νέους τύπους σήμανσης πάνω στις τροφές, που
θα αναδεικνύουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις κάθε τροφής, τόσο στην υγεία όσο
και στο περιβάλλον.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η χορτοφαγία
μειώνει τον κίνδυνο
ανάπτυξης λοιμώξεων του
ουροποιητικού συστήματος
Α

ν αναζητάτε έναν ακόμα λόγο για να
υιοθετήσετε μια διατροφή που να βασίζεται σε φυτικές πηγές, εδώ σας αποκαλύπτουμε ένα νέο όφελος, το οποίο προστίθεται στη μακρά λίστα: Οι ερευνητές
βρήκαν ότι η διατροφή που δεν περιέχει
κρέας μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης του
ουροποιητικού συστήματος.
Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού είναι
από τις πιο συνηθισμένες μολύνσεις στον
κόσμο, κι αν και δεν υπάρχει πλήρης θεραπεία γι’ αυτή την τάση, οι γιατροί ακόμα προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες
μεθόδους πρόληψης.

Οι ερευνητές μελέτησαν σχεδόν 10.000
μέλη ενός Ταϊβανέζικου βουδιστικού
πληθυσμού για 10 ολόκληρα χρόνια. Οι
συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με βάση τις διατροφικές συνήθειες και οι ερευνητές εξέτασαν ποιος
ανέπτυξε λοίμωξη του ουροποιητικού
κατά τη διάρκεια της μελέτης. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα, η χορτοφαγική διατροφή συσχετίστηκε με 16% μικρότερο
κίνδυνο ανάπτυξης μόλυνσης.
Οι ειδικοί σημειώνουν, ότι ο λόγος γι’
αυτή τη σύνδεση μπορεί να οφείλεται
στο γεγονός ότι αυτές οι μολύνσεις συχνά

συσχετίζονται με το E. coli, ένα εντερικό
βακτήριο που συχνά προέρχεται από το
κρέας, όπως το χοιρινό και τα πουλερικά.
Μια πρόσφατη έρευνα επίσης βρήκε, ότι
οι χορτοφάγοι είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τροφική δηλητηρίαση
από E. coli. Μέσω της χορτοφαγίας, οι
άνθρωποι μπορούν να αποφύγουν τους
συνηθισμένους κινδύνους μόλυνσης,
μαζί με τα περιβαλλοντικά οφέλη αυτής
της πρακτικής.
Καθώς οι λοιμώξεις του ουροποιητικού
συστήματος παρουσιάζονται περισσότερο σε γυναίκες, οι ερευνητές δεν παρα-

τήρησαν ισχυρή επίδραση στους άνδρες.
Για την ακρίβεια, οι άνδρες είχαν 79%
λιγότερες πιθανότητες ανάπτυξης της
μόλυνσης, ασχέτως της διατροφής. Είτε
είστε ευάλωτοι σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος είτε απλά περίεργοι να δοκιμάσετε ένα άλλο είδος διατροφής, μπορείτε να ξεκινήσετε με μια
δοκιμαστική περίοδο, όπου σταδιακά θα
μειώνετε την κατανάλωση κρέατος κάθε
είδους.
©ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Πηγή: www.nature.com/articles/
s41598-020-58006-6

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 15 juin au dimanche 21 juin 2020 · from monday june 15th to sunday june 21st 2020

supermarché

FROMAGE
KEFALOGRAVIERA AU
LAIT DE CHÈVRE ET
BREBIS
Cheese
19.82/kg

GRÈCE

FRAISES
Strawberries

BULGARIE

FROMAGE FETA AU
LAIT DE BREBIS
Cheese
13.21/kg

QUÉBEC
LAITUE EN FEUILLES
(VERTE OU ROUGE)
Leaf Lettuce
(Green or Red)
NECTARINES
2.18/kg

PAINS PITA ALEXAKIS
Pita Breads
750g

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapple
gr.7

SAC DE 2LBS

CANADA

CÔTELETTES DE VEAU
DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain-Fed
Veal Chops
15.41/kg

VIEILLI

QUÉBEC
FILETS DE SAUMON
FRAIS DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic
Salmon Fillets
15.41/kg
OLIVES KALAMATA
4.39/kg
GRÈCE

GROSSES

QUÉBEC

CREVETTES CRUES
FACILE À DÉCORTIQUER
Easy Peel
Raw Shrimps
16/20

CÔTES LEVÉES DE
PORC FRAIS
Fresh Pork Spareribs
6.59/kg

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE DON CAMILLO
Extra Virgin Olive Oil
750ml
AMANDES NATURELLES
Natural Almonds
454g ou 8.80/kg

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

supermarchepa.com
PA SAMSON
4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Ξενοδοχείο από
χρυσό 24 καρατίων!
Ο

ι απαιτητικοί που αναζητούν τα πιο
ιδιαίτερα και ακριβά καταλύματα,
θα είναι σύντομα σε θέση να επισκεφτούν ίσως το πιο πολυτελές ξενοδοχείο
στον κόσμο, που θα είναι εσωτερικά και
εξωτερικά καλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων!
Μετά από μια δεκαετία σχεδίων και εργασιών, το πολυτελές ξενοδοχείο Ανόι
Γκόλντεν Λέικ (Hanoi Golden Lake) θα
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
Το εξωτερικό του έχει ήδη ολοκληρωθεί
σχεδόν, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που προσελκύει την προσοχή των
περαστικών, λόγω της ασυνήθιστης,
χρυσής όψης του. Πρόκειται για ξενοδοχείο 6 αστέρων που καλύπτεται πλήρως
από ιαπωνικές κεραμικές πλάκες από
πραγματικό χρυσό 24 καρατίων. Αντίστοιχα, εξίσου λαμπερό και… χρυσό θα
είναι και το εσωτερικό του.
Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο

στον κόσμο που θα είναι καλυμμένο
εσωτερικά και εξωτερικά με χρυσό 24
καρατίων. Εκτός από το επιχρυσωμένο
εξωτερικό, διαθέτει επιχρυσωμένα έπιπλα, νεροχύτες, μπανιέρες, καθώς και
μια σειρά από διακοσμητικά στοιχεία
εξίσου καλυμμένα με χρυσό.
«Καθώς ο τουρισμός έχει αναγνωριστεί
ως η κερδοφόρα βιομηχανία της τοπικής
οικονομίας, πρέπει να προσφέρουμε
ένα μοναδικό προϊόν που θα προσελκύσει επισκέπτες», δήλωσε ο γενικός
διευθυντής του Ομίλου Χόα Μπιν, που
περιλαμβάνει το Ανόι Γκόλντεν Λέικ.
Το ξενοδοχείο Μπουρτζ Αλ Αράμπ διαθέτει χρυσό λόμπι 22 καρατίων, το Εμιρειτς Παλλάς έχει χρυσή οροφή και τοίχους, το ξενοδοχείο Τραμπ Λας Βέγκας
έχει παράθυρα με χρυσό χρώμα που λάμπουν στο φως του ήλιου, αλλά το ξενοδοχείο Ανόι Γκόλντεν Λέικ θα ξεπεράσει
κάθε προηγούμενο!

Γέφυρα χτίζεται σε απόσταση
50 εκατοστών από πολυκατοικίες!

Α

ντιδράσεις έχει προκαλέσει στους
κατοίκους της Αιγύπτου, η νέα γέφυρα που χτίζεται κι ονομάζεται
Teraet Al-Zomor Bridge γιατί τμήμα της
προβλέπεται, σύμφωνα με το σχέδιο, να
περνάει ακριβώς έξω από τα παράθυρα
των πολυκατοικιών, δηλαδή σε απόσταση
50 εκατοστών. Αυτό σημαίνει πρακτικά
ότι η γέφυρα θα είναι προσβάσιμη από
τα μπαλκόνια των ανθρώπων.
Εκτός από τη ρύπανση που θα ενταθεί
μόλις επιτραπεί η κυκλοφορία στη γέφυρα, τα διαμερίσματα και τα καταστήματα όσων βρίσκονται κάτω από το ύψος
της γέφυρας θα μείνουν κυριολεκτικά στο
σκοτάδι και θα αναγκαστούν να ζήσουν

εντελώς διαφορετικά. Η γέφυρα έχει μήκος 12 χιλιόμετρα και πλάτος έως 65,5
μέτρα και υπολογίζεται ότι θα κοστίσει
περίπου 317 εκατομμύρια δολάρια.
Τι ώθησε όμως το κράτος να σχεδιάσει
τη γέφυρα με έναν φαινομενικά παράδοξο τρόπο; Σύμφωνα με πηγές, το αρμόδιο
Υπουργείο στην Αίγυπτο εξήγησε ότι τα
κτίρια που βρίσκονται πολύ κοντά στη
γέφυρα κατασκευάστηκαν παράνομα και
ότι έχει εκδοθεί απόφαση για την κατεδάφισή τους, όταν ολοκληρωθεί η γέφυρα.
Λέγεται επίσης ότι υπάρχει σχέδιο για τη
διάθεση 250 εκατομμυρίων αιγυπτιακών
λιρών, ως αποζημίωση σε κατοίκους που
ζουν στα κτίρια που θα κατεδαφιστούν.

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS

om

c.c

va
lan

w.

Halifax : 2830 Agricola Street, Halifax, NS, B3K 4E4
Quebec : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3
Montreal : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1
Toronto : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Χάρβαρντ: Ο κορωνοϊός υπήρχε
από τον Αύγουστο στην Κίνα!
Οι πολλές αναζητήσεις στο Google για συμπτώματα του κορωνοϊού,
τέσσερις μήνες πριν καταγραφεί το πρώτο περιστατικό στη Γουχάν,
έρχονται να καταδείξουν ότι η νόσος είχε εμφανιστεί
αρκετά νωρίτερα στην Κίνα…

Ο

νέος κορωνοϊός μπορεί να είχε ξεκινήσει να μεταδίδεται στην Κίνα ήδη
από τις αρχές Αυγούστου του 2019, σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η οποία βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες από τις
επισκέψεις στα νοσοκομεία, καθώς και
στα δεδομένα από τις μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο.
«Η αύξηση της κίνησης στα νοσοκομεία
και τα δεδομένα από έρευνες για συμπτώματα στις μηχανές αναζήτησης στη
Γουχάν, προηγήθηκαν της καταγεγραμμένης έναρξης της πανδημίας του SARSCoV-2 το Δεκέμβριο 2019», σύμφωνα με
την έρευνα [https://dash.harvard.edu/
handle/1/42669767].
«Ενώ δε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε
αν η αύξηση του όγκου αφορούσε άμεσα
το νέο κορωνοϊό, τα στοιχεία μας υποστηρίζουν άλλη πρόσφατη εργασία, που έδειξε ότι ο κορωνοϊός εμφανίστηκε πριν από

την ταυτοποίησή του στην αγορά θαλασσινών της Γουχάν», αναφέρουν οι επιστήμονες του Χάρβαρντ.
Τα εν λόγω ευρήματα επιβεβαιώνουν
επίσης την υπόθεση ότι ο ιός προέκυψε
με φυσικό τρόπο στη νότια Κίνα και ενδεχομένως κυκλοφορούσε ήδη όταν εμφανίσθηκαν οι εστίες μόλυνσης στη Γουχάν,
σύμφωνα με την έρευνα.
«Τον Αύγουστο εντοπίσαμε μια μοναδική αύξηση στις έρευνες για διάρροια, οι
οποίες δεν υπήρχαν στις προηγούμενες
περιόδους εποχικής γρίπης, ενώ αντιστοιχούσαν ακριβώς στα δεδομένα των ερευνών για βήχα», γράφουν οι ειδικοί.
Την ίδια στιγμή, η έρευνα αναφέρει «μεγάλη αύξηση των αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης των νοσοκομείων τον
Αύγουστο του 2019», κάτι που σημαίνει
ότι υπήρχαν μη συνηθισμένα σε αριθμό
για την εποχή περιστατικά.
© Protagon.gr

Θερμομέτρηση για τον εντοπισμό ύποπτων
περιστατικών σε δημόσιο χώρο στην Κίνα

Μπορεί να μας σώσει η μάσκα από την πανδημία;

Τι αποκαλύπτει βρετανική έρευνα

Η

ευρεία χρήση μάσκας από τους πολίτες, μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση της Covid-19 σε διαχειρίσιμο σημείο
σε εθνικό επίπεδο και να αποτρέψει νέα
κύματα της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο σε συνδυασμό με lockdown, σύμφωνα με βρετανική έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Η έρευνα, την οποία πραγματοποίησαν επιστήμονες των πανεπιστημίων
Κέμπριτζ και Γκρίνουιτς, αναφέρει ότι
μόνο τα lockdown δεν αποτρέπουν την
επανεμφάνιση του κορωνοϊού και ότι
ακόμη και οι αυτοσχέδιες μάσκες μειώνουν δραματικά το ποσοστό μετάδοσης

του ιού, αν αρκετοί άνθρωποι τις φορούν
στους δημόσιους χώρους. «Οι αναλύσεις
μας υποστηρίζουν την άμεση και καθολική χρήση μάσκας από το κοινό», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Στατ του πανεπιστημίου
Κέμπριτζ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση
μάσκας, σε συνδυασμό με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς και με
μερικά lockdown, μπορεί να αποτελέσει
«έναν αποδεκτό τρόπο διαχείρισης της
πανδημίας και επανέναρξης της οικονομικής δραστηριότητας» μέχρι να παραχθεί αποτελεσματικό εμβόλιο για την
Covid-19. Τα αποτελέσματα της έρευνας
δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Proceedings of the Royal Society A».
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επικαιροποίησε την Παρασκευή 5 Ιουνίου
τις συστάσεις του και πλέον αναφέρει ότι
οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ζητούν από
όλους τους πολίτες να φορούν υφασμάτινες μάσκες όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να περιοριστεί
η εξάπλωση του SARS-CoV-2.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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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
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ΆΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΆΙ ΆΓΙΆ ΆΝΝΆ

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Το αχτύπητο δίδυμο της Νάξου

Σ

το μέσον της δυτικής ακτογραμμής
της Νάξου, νότια από την πρωτεύουσα του νησιού, τη Χώρα, βρίσκονται δύο
γειτονικοί παραθαλάσσιοι οικισμοί, που
αποτελούν ιδεώδεις προορισμούς για
τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
Ο πλησιέστερος στη Χώρα οικισμός, ο
Άγιος Προκόπιος, είναι ένα δημοφιλές
θέρετρο με σύγχρονα τουριστικά καταλύματα, που ακολουθούν το όμορφο
φυσικό ανάγλυφο της περιοχής με το
ομώνυμο εκκλησάκι. Η πλατιά αμμουδερή παραλία του Αγίου Προκοπίου με
τα κρυστάλλινα νερά, αποτελεί σημείο
αναφοράς για όλους τους παραθεριστές
της Νάξου.
Σε μικρή απόσταση από τον Άγιο Προκόπιο βρίσκεται η Στελίδα, τουριστικός
οικισμός με ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα.
Λίγο μακρύτερα από τη Στελίδα, στην

περιοχή που εκτείνεται βορείως του αεροδρομίου της Νάξου, η υπέροχη θέα
στην πρωτεύουσα και οι ιδανικές συνθήκες για τους λάτρεις του γουίντ σερφινγκ
και των άλλων θαλάσσιων σπορ μαγνητίζουν πολυάριθμους Έλληνες και ξένους
παραθεριστές
Σε μικρή απόσταση νοτιοανατολικά
από τον Άγιο Προκόπιο, βρίσκεται ο γραφικός τουριστικός οικισμός της Αγίας
Άννας, σε περιοχή με υπέροχες αμμουδερές παραλίες και δασάκι από κέδρους.
Τον οικισμό στολίζουν τα εκκλησάκια
της Αγίας Άννας και του Αγίου Νικολάου.
Εστιατόρια, ψαροταβέρνες και καφέ
μπαρ απλώνονται κατά μήκος της ακρογιαλιάς. Στο μικρό μόλο του οικισμού δένουν αλιευτικά σκάφη.
Συνέχεια της Αγίας Άννας προς νότο είναι ο Μάραγκας, περιοχή με εκτεταμένη
αμμουδιά και παραθεριστική κίνηση.

Η μαγευτική παραλία του Αγίου
Προκοπίου (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Άνδρος: Πόλος έλξης για
τους λάτρεις της πεζοπορίας
Η

Άνδρος, το τοξωτό γεφύρι Άχλα

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Άνδρος, το βορειότερο νησί
των Κυκλάδων και δεύτερο
σε έκταση μετά τη Νάξο, είναι
κατά κοινή παραδοχή ένας τόπος
ιδανικός για πεζοπορία, χάρη
στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον και το πυκνό δίκτυο περιπατητικών διαδρομών.
Οι λάτρεις της πεζοπορίας βιώνουν μοναδικές εμπειρίες στην
Άνδρο, καθώς κατά τη διάρκεια
των περιπατητικών διαδρομών
τους συναντούν παλαιά γεφύρια, νερόμυλους, ξερολιθιές,
κοιλάδες, ποταμάκια, ακόμη και
μικρούς καταρράκτες, ενόσω
απολαμβάνουν σε πολλά σημεία τη μοναδική θέα από τους
ορεινούς όγκους του νησιού.
Δεκάδες είναι οι καταγεγραμ-

μένες πεζοπορικές διαδρομές
στην Άνδρο, οι οποίες μάλιστα
παρουσιάζουν
διαφορετικό
βαθμό δυσκολίας και προσφέρονται ως εκ τούτου τόσο για
έμπειρους όσο και για αρχάριους περιπατητές.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι τον
Οκτώβριο του 2015 η Άνδρος
εξασφάλισε σήμα πιστοποίησης
για τα μονοπάτια της από την
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπορικών Συλλόγων.
Το σήμα αποτέλεσε τον καρπό
της συστηματικής προσπάθειας
καταγραφής των διαδρομών και
ανάδειξης των μονοπατιών από
το Andros Routes, Κέντρο Σύγχρονης Έρευνας και Δράσης για
την Άνδρο.

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

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

Κυριαρχία Μητσοτάκη και ΝΔ

H Νέα Δημοκρατία εμφανίζει υψηλή συσπείρωση και υποδέχεται ψηφοφόρους από άλλα κόμματα, ακόμα και
από τον ΣΥΡΙΖΑ – Ικανοποιημένοι οι πολίτες από την αντίδραση στην πανδημία – Προβληματίζει η έλευση
των τουριστών – Ζητούν δυναμική αντίδραση στις τουρκικές προκλήσεις – Ποιοι οι αποτελεσματικότεροι
υπουργοί

Ι

σχυρό προβάδισμα, που κυμαίνεται από
16,9% έως και 20,8%, διατηρεί η Νέα
Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα
με δύο νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το
φως της δημοσιότητας την Τρίτη 9 Ιουνίου.
Στη δημοσκόπηση
της εταιρείας Interview για τη Βεργίνα Τηλεόραση
– η ΝΔ συγκεντρώνει 41,7% στην πρόθεση
ψήφου έναντι 20,9% του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ
κινείται στο 6,8%, το ΚΚΕ στο 4,4%, η Ελληνική Λύση στο 4,6% και το ΜεΡΑ25 στο
3,3%.
Στη βαθμολογία των υπουργών της κυβέρνησης, πρώτος σε θετικές ψήφους για
την αποτελεσματικότητά του αξιολογείται
από τους πολίτες ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης (7,2) και ακολουθούν
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης (7), ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος (6,7),
ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης
(6,3), η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
(5,7),ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας (5,6) και ο αναπληρωτής υπουργός
εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης (5,5).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών τάσσεται υπέρ της κατασκευής
φράχτη στον Έβρο (83%), ενώ σημαντικό
ποσοστό επιθυμεί στρατιωτική απάντηση
της Ελλάδας, εάν η Τουρκία παραβιάσει

τα κυριαρχικά μας δικαιώματα (56%) έναντι 40% που προτιμούν τη διπλωματική
οδό. Την ίδια ώρα, το 53% των ερωτηθέντων συμφωνεί πως πρέπει να υπάρχει
ομόφωνη απόφαση και των 300 βουλευτών για σύγκρουση με την Τουρκία, εάν
εκείνη υλοποιήσει τις εξαγγελίες της.
Στη δημοσκόπηση της ALCO για το Open
TV – η εικόνα της πρόθεσης ψήφου διαμορφώνεται ως εξής: ΝΔ 37%, ΣΥΡΙΖΑ
21,5%, ΚΙΝΑΛ 5,9%, ΚΚΕ 4,9%, Ελληνική Λύση 3,4% και ΜέΡΑ 25 στο 2,4%.
Στα έγκυρα, τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα εξής: ΝΔ 40,4%, ΣΥΡΙΖΑ
23,5%, ΚΙΝΑΛ 6,4%, ΚΚΕ 5,3%, Ελληνική Λύση 3,7% και ΜέΡΑ 25 στο 2,6%.
H Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ποσοστό
υψηλότερο από αυτό που πήρε στις
εκλογές του Ιουλίου 2019, όχι μόνο γιατί εμφανίζει υψηλή συσπείρωση αλλά
και γιατί υποδέχεται ψηφοφόρους από
άλλα κόμματα. Χαρακτηριστικά, 1 στους
10 ψηφοφόρους που δηλώνουν ότι
ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, δηλώνει πως μετακινείται προς τη
Νέα Δημοκρατία. Εισροές εμφανίζει η
ΝΔ και από ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση.
Σημαντικό ποσοστό 48% δηλώνει ότι
εμπιστεύεται περισσότερο ως πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε
αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα ο οποί-

ος συγκεντρώνει το 23 %. Το 26% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν
από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς.
Στους αποτελεσματικότερους υπουργούς της κυβέρνησης, οι πολίτες αναφέρουν πρώτο τον υπουργό Υγείας Βασίλη
Κικίλια, ενώ τελευταίος στη λίστα είναι
ο υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Οι πολίτες φαίνονται σχετικά ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυ-

βέρνησης στην κρίση που προκάλεσε
η πανδημία και με άριστα το 10, βαθμολογούν τους χειρισμούς της με 6.
Το ζήτημα της έλευσης των τουριστών στη
χώρα μας φαίνεται να προβληματίζει τους
πολίτες, αφού το 89% πιστεύει ότι θα πρέπει οι τουρίστες που θα έρθουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι να έχουν υποβληθεί σε
τεστ για τον κορωνοϊό.
© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Fine Greek Cuisine
TAVERNE GRECQUE

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

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

OPENING SOON IN LITTLE ITALY
THE ORIGINAL PETROS

THE WESTMOUNT PETROS

THE OUTREMONT PETROS

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

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

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

www.restaurantpetros.ca
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Υπεγράφη η ιστορ
θαλασσίων ζω
Γ

ια μια ιστορική στιγμή έκανε λόγο ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας,
μετά την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών Ελλάδος και
Ιταλίας που υπέγραψε με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο το μεσημέρι
της Τρίτης 9 Ιουνίου στο υπουργείο Εξωτερικών (φωτ. πάνω).
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η συμφωνία κατοχυρώνει το δικαίωμα των νησιών
σε θαλάσσιες ζώνες, ενώ εξασφαλίζει τα
δικαιώματα των αλιέων.
«Σταθερή επιδίωξη της χώρας μας παραμένει η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές μας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε
πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών δε
γίνεται επιλεκτικά και αυθαίρετα, όπως
ορισμένοι επιχειρούν να χρησιμοποιούν
τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το
δίκαιο της θάλασσας.
Αναφέρθηκε επίσης στον ανυπόστατο χαρακτήρα της συμφωνίας Τουρκίας-Σάρατζ.
«Οι σχέσεις με την Ιταλία βρίσκονται σε
πολύ καλό επίπεδο, γεγονός που επισφραγίζεται σήμερα με την υπογραφή της
συμφωνίας για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο μερών. Μια
συμφωνία που επιβεβαιώνει το δικαίωμα
των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, καθώς
και τη μέση γραμμή της συμφωνίας του
1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας Ελλάδος-Ιταλίας».
«Η συμφωνία αυτή κατοχυρώνει τα συμφέροντα των Ελλήνων αλιέων», σημείωσε
ο κ. Δένδιας, ενώ ευχαρίστησε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη,
για την αγαστή συνεργασία κατά τη διάρκεια των σχετικών διαπραγματεύσεων.
Ο κ. Δένδιας συζήτησε ακόμη με τον Ιταλό
ομόλογό του την κλιμάκωση της τουρκικής
παραβατικότητας έναντι της χώρας, όπως
αυτή εκδηλώθηκε πλέον πρόσφατα, με τη
δημοσίευση των αιτημάτων της τουρκικής
εταιρίας πετρελαίου για γεωτρήσεις σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά και ευρύτερα
στην περιοχή και τόνισε πως «οι ενέργειες αυτές, σε συνδυασμό με την επιθετική
ρητορική, αναδεικνύουν περίτρανα τον
αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας».
«Το διεθνές δίκαιο προσδιορίζει τις κόκκινες γραμμές και αυτές να γίνουν σεβαστές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ως προς τη Λιβύη, και οι δύο πλευρές
τόνισαν την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής
λύσης μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών και της Διαδικασίας του Βερολίνου.
Όπως υπενθύμισε άλλωστε, η Ελλάδα
χαιρέτισε τη νέα αιγυπτιακή πρωτοβουλία, ενώ έχει τονίσει τη σημασία της επιχείρησης της ΕΕ «Irini», στην οποία Ιταλία και Ελλάδα συνεισφέρουν ουσιωδώς.
Συζητήθηκε ακόμη και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία
υποστηρίζουν και οι δύο χώρες, πάντα βέβαια υπό τις τεθείσες αιρεσιμότητες.
Ο κ. Δένδιας και ο κ. Ντι Μάιο αναφέρθηκαν διεξοδικά και στην πανδημία, τις
επιπτώσεις της και την επιστροφή στην
κανονικότητα, με τον Ιταλό υπουργό να
ενημερώνει τον κ. Δένδια για τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ιταλία.
«Η Ελλάδα αίρει, αρχής γενομένης από
την προσεχή Δευτέρα 15/6 και σταδιακά
μέχρι το τέλος του μήνα, τους όποιους
περιορισμούς. Η Ελλάδα αναμένει ότι οι
Ιταλοί φίλοι μας θα περάσουν και φέτος
τις διακοπές τους στη χώρα μας, όπως όλα
τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο κ. Δένδιας.
Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε
στην ειδική τελετή που είχε οργανώσει το
υπουργείο Εξωτερικών για να εκφράσει
την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον ιταλικό
λαό και ανακοίνωσε τη συνεισφορά ενός
συμβολικού ποσού σε δύο ερευνητικά κέντρα στην Ιταλία, που έχουν διακριθεί στις
έρευνες κατά του SARS και του Covid-19.
ΤΙ ΥΠΕΓΡΑΦΗ
Η συμφωνία με την Ιταλία είναι η πρώτη
συμφωνία που υπογράφει η χώρα μας για
ΑΟΖ και έχει ασφαλώς συναφθεί στη βάση
της UNCLOS (οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών βάσει διμερών συμφωνιών).
Να σημειωθεί πως η συμφωνία αυτή
επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών
σε θαλάσσιες ζώνες, καθώς και τη μέση
γραμμή της συμφωνίας του 1977 για την
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ
Ελλάδας-Ιταλίας ως οριογραμμή της ΑΟΖ
Ελλάδας-Ιταλίας.
Με τη Συμφωνία, η μέση αυτή γραμμή
θα ισχύει και για τα υπερκείμενα της υφαλοκρηπίδας ύδατα.
Υπογράφηκε επίσης η Κοινή Δήλωση Ελλάδας-Ιταλίας για τους Πόρους της Μεσογείου.

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

Με τη δήλωση αυτή, τα δυο κράτη εκφράζουν την προσήλωσή τους στην ισόρροπη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων
αυτών και συμφωνούν να διεξαγάγουν
διαβουλεύσεις για την εκτίμηση τυχόν
επιπτώσεων διαφόρων παραγόντων
στις υφιστάμενες πρακτικές των αλιέων
των δύο κρατών (βιώσιμη διαχείριση).
Υπογράφηκε, τέλος, Κοινή Γνωστοποίηση
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την
οποία τα δύο κράτη ζητούν την μελλοντική
τροποποίηση του κανονισμού περί κοινής
αλιευτικής πολιτικής ώστε, όταν η Ελλάδα
αποφασίσει να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα
ζώνη της έως τα 12 ν.μ., να διατηρηθεί
η υπάρχουσα αλιευτική δραστηριότητα
των Ιταλών αλιέων στην περιοχή μεταξύ
6-12 ν.μ. η οποία σήμερα αποτελεί διεθνή
ύδατα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αυτονόητη σημασία της αναφοράς στην Κοινή
Γνωστοποίηση του δικαιώματος επέκτασης παντού της αιγιαλίτιδας ζώνης μας.
Τα υπάρχοντα δικαιώματα των Ιταλών
αλιέων περιγράφονται με σαφήνεια αλλά
πλέον περιοριστικά, τόσο ως προς τον
αριθμό των σκαφών όσο και ως προς τα
είδη που δύνανται να αλιεύσουν και εξαιρούνται τα είδη που αλιεύουν οι Έλληνες
αλιείς.
ΛΟΥΙΤΖΙ ΝΤΙ ΜΑΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Η
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΦΙΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και την
Ιταλία χαρακτήρισε την υπογραφή της Συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο κρατών, ο Ιταλός
υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο.
Σε κοινές δηλώσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια μετά την υπογραφή
της Συμφωνίας, ο κ. Ντι Μάιο εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του και την
πεποίθησή ότι η Συμφωνία αυτή «θα ενισχύσει την ιστορική φιλία που συντονίζεται στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα, γιατί
όχι μόνο είμαστε γείτονες, αλλά στοχεύουμε σε αυτή τη μεγάλη, Μεσογειακή περιφέρεια, όπου πρωταγωνιστούν Ελλάδα
και Ιταλία».
«Χαίρομαι γιατί σήμερα μπορέσαμε και
υπογράψαμε μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
για τη χάραξη των θαλασσίων ζωνών, καθώς επίσης δύο νομικά κείμενα για τους

φυσικούς πόρους της Μεσογείου και της
προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων
στην αλιεία» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Επίσης, έκανε λόγο για σημαντικό αποτέλεσμα και εξήγησε ότι «πέρα του ότι
διευθετεί τις θαλάσσιες σχέσεις με την
Ιταλία, ως Ιταλία αποδεικνύουμε ότι
φροντίζουμε τα συμφέροντα των αλιέων και πάντοτε τηρώντας και σεβόμενοι
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».
«ΔΕ ΘΑ ΛΗΣΜΟΝΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ
ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΘ’ ΟΛΗ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ»
Εν συνεχεία, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τις ευχαριστίες του
στην ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό για τη στήριξή τους καθ’ όλη
τη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας, με κινήσεις αλληλεγγύης και για
συγκεκριμένες δωρεές, όπως επισήμανε, «που δε θα λησμονήσουμε ποτέ».
Αναφερόμενος στις διαχρονικές σχέσεις
των δύο χωρών, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα
ιστορικά φίλη της Ιταλίας, όπου έχουμε
βαθύτατους πολιτιστικούς δεσμούς.
Σε ό,τι αφορά τα θέματα που συζήτησε
με τον Νίκο Δένδια, ο Λουίτζι Ντι Μάιο
ανέφερε πως έγινε ειδική μνεία στην επανεκκίνηση των τουριστικών ροών, στη διαχείριση των κρίσεων που μας περιβάλλουν, όπως της Λιβύης, της Συρίας, τις
μεταναστευτικές ροές και τη Διαδικασία
Διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια.
Στο σημείο αυτό, απηύθυνε ένα «μεγάλο
ευχαριστώ» στην Ελλάδα για τη συνεργασία της στο πρόγραμμα next generation
EU, ένα φιλόδοξο σχέδιο, όπως το χαρακτήρισε, για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων, ο επικεφαλής
της ιταλικής διπλωματίας είπε, πως η
Ιταλία, η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες προσβλέπουν να έχουν τις καλύτερες συνθήκες για να αντιμετωπίσουν
αυτή την οικονομική κρίση που προέρχεται από την πανδημία, που έβλαψε τις
οικονομίες τους. Επισήμανε ότι Ελλάδα
και Ιταλία συνεργάστηκαν από κοινού
για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα και χαιρέτισε την πρόταση

► 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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ρική συμφωνία οριοθέτησης
ωνών Ελλάδας-Ιταλίας
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας
πως κινείται προς την ορθή κατεύθυνση.
Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη να
τηρηθεί η στενή συνεργασία μεταξύ Αθηνών και Ρώμης, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι θα δρομολογηθούν
στις πλέον πληγείσες περιοχές, ώστε
να ανακάμψουν οι οικονομίες τους.
«ΕΙΜΑΙ ΕΥΤΥΧΗΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΘΑ ΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ»
Εστιάζοντας στον τουρισμό, ο Ιταλός
υπουργός Εξωτερικών είπε, πως είναι
ένας οικονομικός τομέας πρώτιστης σημασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα και
δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής που ο Νίκος
Δένδιας τον διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα
ανοίξει εκ νέου προς την Ιταλία μέχρι τέλος του μήνα, αίροντας οποιοδήποτε περιορισμό για τους Ιταλούς τουρίστες.
Σε ό,τι αφορά την Ιταλία, διαβεβαίωσε
ότι όλες οι τουριστικές εμπορικές δραστηριότητες έχουν ετοιμαστεί να υποδεχθούν με ασφάλεια τους τουρίστες.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Λουίτζι Ντι
Μάιο τόνισε πως πρέπει να ακολουθηθούν ενιαίοι κανόνες διά στεριάς,
θαλάσσης και αέρος, ώστε να μην κατακερματίζεται η τουριστική αγορά.
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ»
Στη συνέχεια, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό
θέμα, σημειώνοντας πως η Ιταλία συνεργάζεται από κοινού με την Ελλάδα και
αναγνώρισε πως η διαχείρισή του έχει θεμελιώδη σημασία για τη χώρα του.
Σε αυτό το πλαίσιο, πρόταξε πως πρέπει
να εργαζόμαστε για λύσεις ευρωπαϊκές,
αναφέροντας πως οι μεταναστευτικές
ροές είναι προκλήσεις για τις χώρες πρώτης εισόδου.
Σε αυτή τη φάση, προσέθεσε, είναι πολύ
σημαντικό η υπευθυνότητα κάθε κράτους-μέλους για ένα συμβιβασμό σε ό,τι
αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση.
«Είναι θεμελιώδους σημασίας να εφαρμόσουμε τη Συνθήκη της ΕΕ στο θέμα της
μετανάστευσης, που προβλέπει την αλλη-

λεγγύη και την ίση κατανομή μεταξύ των
κρατών-μελών», επισήμανε και εξέφρασε
την πεποίθηση πως στη νέα συμφωνία
θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που
θα βασίζεται στην ίση ευθύνη και κατά
συνέπεια την αναγνώριση υποχρεωτικών
συστημάτων ανακατανομής των μεταναστών. Χαρακτήρισε εξίσου θεμελιώδους
σημασίας «να προσέξουμε τη συνεργασία
με τρίτες χώρες ως πρόληψη στις μεταναστευτικές ροές και να διαχειριστούμε τη
μετανάστευση με τρόπο κανονικό».
Σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια, εξέφρασε τη
στήριξη της Ιταλίας στη Διαδικασία της Διεύρυνσης και κατά κύριο λόγο την απόφαση της ΕΕ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις
με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία,
και συμπλήρωσε πως «είναι ιστορικής σημασίας στο οποίο συνέβαλε και συνεισέφερε η συνεχής και κοινή δράση Ελλάδας
και Ιταλίας».
Η ΙΤΑΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
Επί της Λιβύης, εξέφρασε την ανησυχία
της Ιταλίας και τόνισε πως η χώρα του
υποστήριξε πλήρως τον πολιτικό διάλογο
στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Επισήμανε περαιτέρω πως η Ιταλία πιστεύει, πως
μόνο τηρώντας τα αποτελέσματα του Βερολίνου, θα πρέπει να στηρίξει πολιτικές
λύσεις και όχι στρατιωτικές.
Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του
στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση Ειρήνη.
«Την αποστολή Ειρήνη, την οποία εγώ
και ο Νίκος Δένδιας και άλλοι Ευρωπαίοι
ομόλογοί μας εργαστήκαμε, στηρίξαμε
μια δραστηριότητα και συμφωνούμε επί
του γεγονότος ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε τη μέγιστη ισορροπία, δηλαδή να μην
ευνοήσομε μια από τις δύο εμπλεκόμενες
πλευρές στη σύρραξη, αλλά να ευνοήσουμε το τέλος της σύρραξης, κάνοντας
εμπάργκο στα όπλα. Για την Ιταλία είναι
θεμελιώδους σημασίας να εγγυηθούμε
όχι μόνο τη ναυτική πλευρά, αλλά και τη
δορυφορική και αεροπορική πλευρά. Όχι
μόνο θα διαθέσουμε μία φρεγάτα, αλλά
και δύο αεροσκάφη, ώστε να μπορούμε
να εγγυηθούμε και να συμβάλλουμε στην
εξισορρόπηση αυτής της αποστολής» είπε
συγκεκριμένα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ: «ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ»

«Μία καλή ημέρα για την Ελλάδα, την
Ιταλία, την Ευρώπη και ολόκληρη τη Μεσόγειο» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 9/6, ημέρα κατά την οποία υπεγράφη η Συμφωνία
οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ
Ελλάδας-Ιταλίας, τόνισε ότι οι δυο χώρες
απέδειξαν πως μπορούν να μετατρέψουν
τη θάλασσα που τους περιβάλλει σε ήρεμα νερά προόδου και εξέφρασε την ελπίδα «ανάλογες συμφωνίες να υπάρξουν
και μεταξύ άλλων χωρών της περιοχής».
Ο πρωθυπουργός σε δήλωσή του για την
υπογραφή της συμφωνίας ανέφερε ότι η
Αθήνα και η Ρώμη καθόρισαν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στα νερά που
ενώνουν τις δύο γειτονικές μας χώρες, αίροντας, έτσι, με γόνιμο τρόπο μία εκκρεμότητα 40 ετών.
«Η συμφωνία ανταποκρίνεται πλήρως
στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου αλλά
και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας. Περιγράφει
την έκταση των θαλασσίων περιοχών που
αξιοποιούνται. Και, βεβαίως, αναγνωρίζει
κυριαρχικά δικαιώματα σε όλα τα εδάφη – χερσαία και νησιωτικά. Πρόκειται
για υπόδειγμα συνεργασίας και σχέσεων
καλής γειτονίας. Και για μία καθοριστική
συμβολή στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή μας» είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, και κατέληξε: «Ελλάδα και
Ιταλία απέδειξαν, σήμερα, πώς δύο γείτονες μπορούν να μετατρέπουν τη θάλασσα
που τις περιβάλλει σε ήρεμα νερά προόδου και ανάπτυξης. Εύχομαι ανάλογες
συμφωνίες να υπάρξουν και μεταξύ άλλων χωρών της περιοχής».

«Θετική εξέλιξη» χαρακτήρισε τη Συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με την
Ιταλία για την ΑΟΖ ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος.
Ολόκληρη η δήλωση του Γ. Κατρούγκαλου: «Η Συμφωνία υπογραφής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία
αποτελεί αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη.
Η Συμφωνία άλλωστε παίρνει το νήμα
της διαπραγμάτευσης από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, που, θυμίζω, ήταν ενταγμένη σε
ένα συνολικό σχέδιο στρατηγικής διπλωματίας που περιλάμβανε την επέκταση
των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και τη σύναψη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης,
όχι μόνο με την Ιταλία αλλά και την Αλβανία και την Αίγυπτο.
Θα μελετήσουμε προφανώς τη συμφωνία για να αξιολογήσουμε σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η επήρεια των νησιών,
όπως είναι τα δικαιώματα αλιείας.
Το επόμενο βήμα όμως, θα πρέπει, αφενός να είναι η άμεση επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και αφετέρου η
συνέχιση της προσπάθειας σύναψης συμφωνίας ΑΟΖ και με την Αίγυπτο, κομβική
χώρα για την υπεράσπιση των εθνικών
μας συμφερόντων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, και πρόσφατα, ο Αλέξης Τσίπρας,
θα βάλει πλάτη σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Πρέπει όμως να είναι ενταγμένη
σε μια συστηματική στρατηγική, που αυτή
τη στιγμή λείπει. Γι αυτό το λόγο είναι επίκαιρο όσο ποτέ, το αίτημα για σύγκληση
Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών».

Fruits and vegetables

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Place your order
on Facebook (5$ for delivery)

Fresh of the day at amazing prices!

A value of

No waste. Supporting Responsible Sustainability

1

Place your orders on-line or
by phone before 9am on Thursday.

PANIERDUFERMIER.CA

2
FRUITS ET LÉGUMES

PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM

$50erm+arket

30$

at the sup

514 473-4591

Pick up your baskets on
Friday or Saturday

3161-D, boul. Dagenais Ouest, (near Curé-Labelle) Laval, Québec H7P 1T8

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES
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«ΠΛΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Το σχέδιο της Αθήνας για
την προστασία της υφαλοκρηπίδας

Όλα τα σχέδια εξουδετέρωσης της τουρκικής απειλής
έχουν όμως έναν κοινό παρονομαστή: τη δημιουργία ενός θαλάσσιου «τείχους»
–και με αεροπορική υποστήριξη– στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Μ

ε ένα «πλωτό φράγμα» στο οποίο
θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδόν το σύνολο του ελληνικού Στόλου
–αναλαμβάνοντας διαφορετικές αποστολές και πόστα– σχεδιάζει να αποτρέψει
η Αθήνα το σοβαρό ενδεχόμενο πλέον, η
Τουρκία να προχωρήσει ακόμα και μέσα
στο καλοκαίρι σε πρόκληση εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, μετά τα αιτήματα της TPAO για έρευνες υδρογονανθράκων νότια και ανατολικά της Κρήτης, της
Καρπάθου και της Ρόδου.
Γράφει ο Μάνος Χαραλαμπάκης
© ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΑ ΝΕΑ»
Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία διεμήνυσε ήδη στην Άγκυρα σε όλους τους
τόνους, ότι αν χρειαστεί «θα αντιδράσουμε ακόμα και στρατιωτικά» και ότι «είμαστε έτοιμοι να συντρίψουμε όποιον μάς
υποτιμήσει». Ποια θα είναι όμως αυτή η
αντίδραση; Σύμφωνα με τις πληροφορίες
των «ΝΕΩΝ», από τότε που η Τουρκία άρχισε να κλιμακώνει την επιθετικότητά της
στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομες
γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και απειλές για έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα πέριξ του Καστελόριζου, στο «Πεντάγωνο» έχουν καταρτιστεί πολλά σενάρια
απόκρουσης μιας τέτοιας πρόκλησης.

Όλα τα σχέδια εξουδετέρωσης της τουρκικής απειλής έχουν όμως έναν κοινό
παρονομαστή: τη δημιουργία ενός θαλάσσιου «τείχους» – και με αεροπορική
υποστήριξη – στην περιοχή της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας, όπου θα επιχειρήσει να
εισβάλει ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος. Άμεσα δηλαδή θα σταλεί μια ελληνική φρεγάτα.
Αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 2018, όταν
το τουρκικό ερευνητικό «Barbaros» έπειτα
από παράνομη Navtex αποπειράθηκε να
κάνει έρευνα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας νότια του Καστελόριζου. Έρευνα
δεν έγινε ποτέ. Το τουρκικό σκάφος βρήκε
απέναντί του έναν πλωτό ελληνικό φραγμό, τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», η
οποία κάλεσε το «Barbaros» να αποχωρήσει, ενώ σε επιφυλακή ήταν και άλλα
σκάφη.
Παρόμοια κινητοποίηση υπήρξε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν το τουρκικό
ερευνητικό «Oruc Reis» εντοπίστηκε να
πλέει, λόγω κακοκαιρίας, άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ταχύτατα έφθασε κοντά του η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», ενώ η δραστηριότητα του τουρκικού
σκάφους επιτηρήθηκε και από ελληνικό
F-16. Είναι πρόδηλο πως ανάλογη αντίδραση προβλέπεται σε μια νέα τουρκική
πρόκληση.

ΑΡΜΑΔΑ 15 ΠΛΟΙΩΝ
Στην περίπτωση όμως που η Τουρκία επιμείνει, έχει προβλεφθεί ενεργοποίηση και
άλλων σεναρίων. Για παράδειγμα, είναι
πολύ πιθανόν να αξιοποιηθούν ως μια
δύναμη ταχείας αντίδρασης τα 15 πλοία
του Πολεμικού Ναυτικού, ανάμεσά τους
πυραυλάκατοι, φρεγάτες, κανονιοφόροι,
που βρίσκονται εν πλω από το Βόρειο
έως το Νότιο Αιγαίο για την επιτήρηση και
αποτροπή μεταναστευτικών ροών. Όσα
δε, πλέουν εγγύτερα στο νότιο τμήμα των
Δωδεκανήσων, θα είναι αυτά που θα αναλάβουν ταχύτατα αποστολές ενίσχυσης
του πλωτού φραγμού.

Ενόπλων Δυνάμεων: την προκεχωρημένη
ναυτική βάση Κυριαμαδίου, στο ανατολικό άκρο του Λασιθίου.
Ακόμα, χάρη στο ανάγλυφό της, η Κρήτη
προσφέρει σε πολλά σημεία τη δυνατότητα «αγκίστρωσης» πυραυλακάτων, και
ειδικά αυτών που διαθέτουν τα κατευθυνόμενα βλήματα κατά στόχων επιφανείας
ExocetBlock III με βεληνεκές 180 χλμ. Γενικά όμως η Κρήτη, εξαιτίας του μεγέθους
της και του πλήθους λιμανιών και αεροδρομίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
βάση για επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό
διάστημα για πλοία και αεροσκάφη.
Σημαντικό ρόλο θα έχουν επίσης το αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων του ΠΝ,
ΤΟ ΑΤΟΎ ΤΗΣ ΚΡΉΤΗΣ
που ήδη έχει ξεκινήσει αποστολές επιτήΌλα τα σενάρια αντίδρασης περιλαμβά- ρησης σε Αιγαίο και Μεσόγειο, αλλά και
νουν την πλήρη αξιοποίηση και εκμετάλ- UAVs που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία.
λευση των δυνατοτήτων της Κρήτης, αφού
Πάντως, εάν και όποτε απαιτηθεί επιβρίσκεται πολύ κοντά στα σημεία που η χειρησιακή εμπλοκή, θα υπάρξουν διαΤουρκία θέλει να ερευνήσει. Οι επιτελείς φορετικά στάδια κλιμάκωσης των ελληνιτο τελευταίο διάστημα, κινούνται σε αυτή κών ενεργειών. Δηλαδή, άλλη θα είναι η
την κατεύθυνση και στο ναύσταθμο της ελληνική αντίδραση αν η Τουρκία στείλει
Σούδας στέλνονται περιοδικά μονάδες ερευνητικό σκάφος που θα συνοδεύεται
(υποβρύχια, φρεγάτες, πυραυλάκατοι) μόνο από βοηθητικά σκάφη. Το επίπεδο
ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα αντίδρασης θα ανέβει, αν πλάι στο ερευόταν απαιτηθεί, είτε νότια είτε ανατολικά νητικό υπάρχουν και τουρκικά πολεμικά
της Κρήτης. Επιπλέον, το ΠΝ διαθέτει ένα πλοία. Και ακόμα πιο δυναμική απάντηση
ακόμα επιχειρησιακό ατού που μπορεί να θα υπάρξει, αν η Τουρκία επιχειρήσει να
μειώσει κι άλλο το χρόνο αντίδρασης των στείλει γεωτρύπανο.

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

1.9

%

Voula

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία

HUMANIA CENTRE

Agence immobilière

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

Kottaridis

Real Estate Broker

Τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση.

514.993.5010

agentvk@gmail.com
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη της Βιτόρια
Στο πεδίο της μάχης βρέθηκαν αντιμέτωποι από τη μία πλευρά ο προελαύνων
συμμαχικός στρατός Ισπανών, Πορτογάλων και Βρετανών, με επικεφαλής τον
Άρθουρ Γουέλσλι, πρώτο Δούκα του Ουέλινγκτον και από την άλλη πλευρά
ο γαλλικός στρατός υπό τον Ιωσήφ Βοναπάρτη, το μεγαλύτερο αδελφό τού
Ναπολέοντα

Η

πιο αποφασιστική μάχη του Πολέμου
της Ανεξαρτησίας (1807-1814), όπως
τον αποκαλούν οι Ισπανοί, που ανάγκασε
τον Ναπολέοντα να εγκαταλείψει οριστικά την Ιβηρική Χερσόνησο. Διεξήχθη στις
21 Ιουνίου του 1813 κοντά στην πόλη Βιτόρια, στη Χώρα των Βάσκων.
Στο πεδίο της μάχης βρέθηκαν αντιμέτωποι από τη μία πλευρά ο προελαύνων
συμμαχικός στρατός Ισπανών, Πορτογάλων και Βρετανών, με επικεφαλής τον
Άρθουρ Γουέλσλι, πρώτο Δούκα του Ουέλινγκτον και από την άλλη πλευρά ο γαλλικός στρατός υπό τον Ιωσήφ Βοναπάρτη,
το μεγαλύτερο αδελφό του Ναπολέοντα,
που είχε επωφεληθεί από τις δυναστικές διαμάχες στην Ισπανία και είχε χρισθεί βασιλιάς. Οι σύμμαχοι παράταξαν

72.000 άνδρες και 90 κανόνια και οι Γάλλοι 57.000 άνδρες και 150 κανόνια.
Ο γαλλικός στρατός βρισκόταν σε πορεία διαρκούς υποχώρησης στην Ιβηρική
και με ηθικό διαρκώς μειούμενο. Το 1812
είχε εκκενώσει τη Μαδρίτη μετά την ήττα
του στη Μάχη της Σαλαμάνκα, ενώ την
ίδια χρονιά η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία είχε εξελιχθεί σε μεγάλο
φιάσκο. Ο Ιωσήφ Βοναπάρτης και ο στρατηγός του Ζαν-Μπατίστ Ζουρντάν, παράταξαν σε θέση άμυνας τις δυνάμεις τους
στην κοιλάδα της Βιτόρια, που περιτριγυριζόταν από βουνά και προστατευόταν
από τον ποταμό Θαδόρα. Στις 8 το πρωί
της 21ης Ιουνίου 1813 οι σύμμαχοι επιτέθηκαν σε όλο το εύρος του μετώπου.
Διάβηκαν τον ποταμό από τις μικρές γέ-

φυρες που υπήρχαν κατά μήκος του και
ανάγκασαν το κέντρο και το αριστερό του
γαλλικού στρατού να υποχωρήσουν για
να προστατεύσουν την πόλη της Βιτόρια.
Μέχρι το απόγευμα και το δεξιό του γαλλικού στρατού αναγκάστηκε να υποχωρήσει, αν και πολέμησε γενναία.
Η υποχώρηση των Γάλλων έγινε εν πολλοίς με άτακτο τρόπο. Στο πεδίο της μάχης άφησαν σχεδόν όλο το πυροβολικό
τους και μεγάλες ποσότητες πολύτιμου
υλικού, που ανήκε στον Ιωσήφ Βοναπάρτη, αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών (125 εκατομμύρια ευρώ με σημερινές τιμές). Οι
Βρετανοί στρατιώτες άρχισαν το πλιάτσικο, γεγονός που προκάλεσε την οργή του
Γουέλινγκτον, που ζήτησε την ανάκλησή
τους στην Αγγλία.

Οι απώλειες των συμμάχων ήταν 5.158
νεκροί και τραυματίες (3.675 Βρετανοί,
921 Πορτογάλοι και 562 Ισπανοί) και των
Γάλλων 8.000 νεκροί, τραυματίες και αιχμάλωτοι.
Μετά την ήττα τους στη Βιτόρια, οι Γάλλοι εγκατέλειψαν οριστικά την Ιβηρική
Χερσόνησο, ενώ ο Γουέλινγκτον συνέχισε την καταδίωξή τους μέσα στο γαλλικό
έδαφος, συμβάλλοντας με τις δυνάμεις
του στην τελική πτώση του Ναπολέοντα
το 1815.
Η Μάχη της Βιτόρια αποτέλεσε πηγή
έμπνευσης για τον Μπετόβεν, ο οποίος ύμνησε τη νίκη του Γουέλινγκτον στο
έργο του «Η νίκη του Γουέλινγκτον, έργο
91».
© ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Η Άλωση της Αθήνας από
τους Οθωμανούς Τούρκους
Οι κάτοικοι της Αθήνας, που είχαν δεινοπαθήσει επί δύο αιώνες από
την πολιτική, οικονομική και θρησκευτική καταπίεση των Φράγκων,
δέχθηκαν με ανακούφιση στην αρχή το νέο δυνάστη

Η

Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς Τούρκους (29 Μαΐου 1453),
βρήκε την Αθήνα υπό την κυριαρχία των
Φράγκων και φόρου υποτελή στο Σουλτάνο.
Η άλλοτε κραταιά πόλη ήταν πρωτεύουσα του Δουκάτου των Αθηνών, με επικεφαλής το νεαρό Φλωρεντίνο Φράγκο
Ατζαγιώλη (Francesco Acciaiuoli), τον
οποίο επιτρόπευε η φιλόδοξη μητέρα
του, Κιάρα Τζώρτζη (Chiara Zorzi).
Η Τζώρτζη με σουλτανική έγκριση σφετερίστηκε την εξουσία έως το 1455, οπότε ο Μωάμεθ Β’ διέταξε την απομάκρυνσή της από την Αθήνα μαζί με το βενετσιάνο σύζυγό της, Βαρθολομαίο Κονταρίνη
(Bartolomeo Contarini).

Ο Φράγκος επανήλθε στην εξουσία, φυλάκισε τη μητέρα του στα Μέγαρα και
αργότερα τη φόνευσε. Η αποτρόπαια
πράξη του έδωσε το πρόσχημα στον Μωάμεθ να καταλύσει το Δουκάτο των Αθηνών, που περιλάμβανε χοντρικά τη σημερινή Αττική.
Ο Τουραχάνογλου Ομέρ Μπέης με διαταγή του Πορθητή κινήθηκε εναντίον της
Αθήνας και στις 4 Ιουνίου του 1456 την
κατέλαβε, εκτός από την Ακρόπολη, την
οποία υπεράσπισε απεγνωσμένα ο νεαρός Ατζαγιώλης. Όμως, τον Ιούλιο του
1458 αναγκάστηκε να παραδοθεί και να
καταφύγει στη Θήβα.
Οι κάτοικοι της Αθήνας, που είχαν δεινοπαθήσει επί δύο αιώνες από την

πολιτική, οικονομική και θρησκευτική
καταπίεση των Φράγκων, δέχθηκαν με
ανακούφιση στην αρχή το νέο δυνάστη,
που υποσχόταν παροχή πολιτικών και εκκλησιαστικών προνομίων στον ελληνορθόδοξο πληθυσμό της πόλης.
Τον Αύγουστο του 1458, επιστρέφοντας
από την Πελοπόννησο, ο Μωάμεθ επισκέφθηκε για τέσσερις μέρες την Αθήνα.
Αρχικά παρέλαβε τα κλειδιά της πόλης
από τον ηγούμενο της Μονής Καισαριανής και στη συνέχεια ο αρχαιολάτρης
σουλτάνος, σύμφωνα με τον ιστορικό
Κριτόβουλο, ανέβηκε στην Ακρόπολη,
όπου θαύμασε τα αρχαία μνημεία και
έδωσε εντολή να γίνει τζαμί.
Ο Μωάμεθ, επηρεασμένος από το πα-

λαιό μεγαλείο της Αθήνας, φέρθηκε με
ευμένεια προς τους κατοίκους της, τους
παραχώρησε πολλά προνόμια κι έκανε
δεκτά πολλά αιτήματά τους.
Ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε η
οθωμανική διοίκηση ήταν η απομάκρυνση του Λατίνου αρχιεπισκόπου Νικολάου
Πρόθυμου και η προοδευτική εκδίωξη
των φράγκικων οικογενειών της Αθήνας.
Με την άλωση της Ακρόπολης τον Ιούλιο
του 1458, η Αθήνα πέρασε στη σκοτεινή
εποχή της Τουρκοκρατίας. Απελευθερώθηκε στις 31 Μαΐου του 1833 και στις 18
Σεπτεμβρίου του 1834 ανακηρύχτηκε
πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας.
© ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

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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Το συμφωνητικό εχεμύθειας
με το Ρώσο μεγιστάνα
Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ

Σ

το περιοδικό DownTown
και τη Φανή Πλατσατούρα έδωσε συνέντευξη ο Κώστας Καραφώτης,
ο οποίος μεταξύ άλλων,
αποκάλυψε πως είχε υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας με το Ρώσο
μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, όταν τραγούδησε
σε ένα πριβέ κάλεσμά του
στο Σκορπιό.

-Άλλες δουλειές έχεις κάνει;
-Στα 14 δούλευα ως σερβιτόρος σε νυχτερινό μαγαζί
των Τρικάλων, κυρίως τα Χριστούγεννα που δεν είχα
σχολείο. Έτσι έβγαλα το πρώτο μου χαρτζιλίκι. Και αργότερα, όταν σπούδαζα στη Βουλγαρία, ερχόμουν εδώ
το καλοκαίρι για διακοπές και δούλευα στις «Χάντρες»
στα Τρίκαλα. Τρεις χρονιές ήμουν σερβιτόρος και την
τέταρτη ανέβηκα στην πίστα ως τραγουδιστής. Μεγάλη η χαρά μου.
-Και το πιο ασυνήθιστο μέρος που έχεις τραγουδήσει;
-Τον Αύγουστο του 2013, στο Σκορπιό, για το Ρώσο
επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. Είχε γίνει μεγάλο
θέμα τότε, με σταματούσαν οι κάμερες να τους μιλήσω γι’ αυτή τη συνεργασία, αλλά είχα υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας.
-Πού σε βρήκε ο Ρώσος μεγιστάνας;
-Μέσω της εταιρείας ενός yacht που νοίκιαζε. Είδες
καμιά φορά…; Τραγούδησα μια ώρα για τον ίδιο και
άλλα τρία άτομα, όλοι fans της Ελλάδας. Ήταν ξεχωριστή εμπειρία.

ΜΆΡΘΆ ΚΆΡΆΓΙΆΝΝΗ

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Σ

το σπίτι της αναρρώνει από την προηγούμενη
εβδομάδα
η Μάρθα Καραγιάννη,
μετά την προγραμματισμένη επέμβαση αφαίρεσης χολής στην οποία
υποβλήθηκε το πρωί
της Τρίτης 3/6. Η δημοφιλής ηθοποιός πήρε
εξιτήριο όπως ενημέρωσε μέσω Facebook
η επιστήθια φίλη και
συγκάτοικός της, Ντόρα
Δούμα (μαζί στη φωτ.).
«Σας ευχαριστώ πολύ
όλους για τις ευχές σας για την αγαπημένη Μάρθα,
είναι καλά, πριν λίγο ήλθαμε στο σπίτι μας. Ζητώ συγνώμη αλλά είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και δεν έχω
κουράγιο να απαντήσω στα μηνύματα σας. Και πάλι
ευχαριστώ και καλό βράδυ» ανέφερε στην ανάρτησή
της.
© Protothema.gr

Οι αστέρες της showbiz
που κέρδισαν
τα περισσότερα χρήματα
μέχρι στιγμής φέτος

Α

ν και το Forbes δημοσίευσε πρόσφατα ότι η Κάιλι
Τζένερ (φωτ.) έχει υπερβάλει σε μεγάλο βαθμό,
όσον αφορά την ιδιότητά της ως δισεκατομμυριούχος,
τώρα το περιοδικό ανακοίνωσε ότι είναι η διασημότητα
με τα υψηλότερα κέρδη το 2020 – χάρη στα τεράστια
έσοδα από την πώληση της μάρκας καλλυντικών Kylie
Cosmetics.
Η σταρ, που κέρδισε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση, άφησε πίσω επαγγελματίες
αθλητές και ηθοποιούς και βρίσκεται στην κορυφή της
λίστας.
Η Κάιλι Τζένερ πούλησε το 51% των μετοχών της Kylie
Cosmetics πέρυσι στον όμιλο Coty Inc, στον οποίο ανήκουν τα brand προϊόντων ομορφιάς πολυτελών εμπορικών σημάτων, όπως οι Marc Jacobs και Gucci, καθώς και
Covergirl και Max Factor, και εισέπραξε 600 εκατομμύρια δολάρια, με φόρους, 540 εκατομμύρια δολάρια που
προστέθηκαν στην περιουσία της, η οποία ανέρχεται σε
900 εκατομμύρια δολάρια.
Στη λίστα των 10 πλουσιότερων διάσημων, την Κάιλι
Τζένερ ακολουθούν ο γαμπρός της, ράπερ Κάνιε Γουέστ
(170 εκατ. δολάρια), οι αθλητές Ρότζερ Φέντερερ (106,3

εκατ. δολάρια), Κριστιάνο Ρονάλντο (105 εκατ. δολάρια), Λιονέλ Μέσι (104 εκατ. δολάρια) και ακολουθούν
οι: Τάιλερ Πέρι (97 εκατ. δολάρια), Νεϊμάρ (95,5 εκατ.
δολάρια), Χάουαρντ Στερν (90 εκατ. δολάρια), ΛεΜπρον
Τζέιμς (88,2 εκατ. δολ.) και Ντουέιν The Rock Τζόνσον
(87,5 εκατ. δολάρια).
Πρόσφατα, το Forbes καθαίρεσε την Κάιλι Τζένερ από
τη λίστα των δισεκατομμυριούχων, διευκρινίζοντας ότι
η περιουσία της είναι μικρότερη απ’ ότι την παρουσιάζει η οικογένειά της, η γνωστή από τηλεοπτικό ριάλιτι
σόου οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ.
Σύμφωνα με τη λίστα, τρεις αστέρες κέρδισαν συνολικά 300 εκατ. δολάρια, ο Ράιαν Ρέινολντς, στη θέση
18 της λίστας με 71,5 εκατ. δολάρια, η Μπίλι Άιλις, στη
θέση 43 με 53 εκατ. δολάρια και ο Τζέρι Σάινφελντ στη
θέση 46 με 51 εκατ. δολάρια.
Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται και τρεις καλλιτέχνες
από την rock και metal κοινότητα. Οι Metallica κατέχουν
τη θέση 78 με ετήσια έσοδα 40,5 εκατ. δολάρια, οι Bon
Jovi στη θέση 87 με κέρδη στα 38 εκατ. δολάρια και οι
Kiss στη θέση 95 με 36,5 εκατ. δολάρια.
© InStyle.gr

Με πατερίτσες η Madonna στο Λονδίνο
στη διαδήλωση «Βlack Lives Matter»

Α

πό το Λονδίνο μέχρι το Σίδνεϋ,
χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν
το Σάββατο 6 Ιουνίου την πανδημία,
για να καταγγείλουν το ρατσισμό
και την αστυνομική βία, σε μια παγκόσμια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου, την οποία πυροδότησε ο
θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια τεσσάρων αστυνομικών.
Στο Λονδίνο, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το
κτίριο του κοινοβουλίου, κρατώντας
πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των
μαύρων μετρούν» χτυπώντας ταμπούρλα.
Ανάμεσα σε αυτούς και η
Madonna, η οποία ξάφνιασε τους
πάντες, καθώς διαδήλωσε μαζί με
τα παιδιά της στην πρώτη γραμμή
της πορείας.
Η σταρ περπατούσε χρησιμοποιώντας πατερίτσες λόγω της πρόσφατης εγχείρησης στο γόνατο και

συνοδευόταν από τα παιδιά της
τα οποία έχει υιοθετήσει από την
Αφρική.
Οι διοργανωτές της πορείας την
υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα

και την τοποθέτησαν τιμητικά στην
κεφαλή της πορείας, από όπου η
Madonna φώναζε με πάθος συνθήματα.
© govastileto.gr

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

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

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα

Α-Έλα
μου.τι κάνεις;
Τι έγινε, Έχεις
σου βρήκε
εισιτήρια
κι εγώ… να παρείχε και δωρεάν
Α-ΈλαΜάγδα
Μάγδα,
νεότερα
από Μ-Α,
έναςείπα
οργανισμός
την
υπόθεση;
νομικές
υπηρεσίες
άτομα
ο Λάμπης;
Α-Άλλες προφυλάξεις.για
Κι εδώ,
και χαμηλού
στο ταξίδι.ειΜ-Καλά είμαι, αλλά… ποια υπόθεση;
σοδήματος και τρίτης ηλικίας. Ξέρεις πόΜ-Φυσικά
Αλέκα
μου. φυσικά.
Μ-Για
μου να τιςκαι
μάθω.
Α-Μα, του
Νεοκλή
σους πες
παππούδες
γιαγιάδες θα γλύτωΠαρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Μ-Καλά,
δε
σου
μίλησε
ο
γιός
σου
ο
ΑχιλΑ-Ωραία. Πότε μας φεύγεις;
Α-Φυσικά.
Πρώτα απ΄σαν
όλα,του
όλοΝεοκλή;
τον καιρό που
νε από περιπτώσεις
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
φαντάζομαι.
Μ-Το
Μ-λέας;
Την άλλη εβδομάδα.
θα
λείπεις,
θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα
Α-Όπως ξέρεις, ποτέ δε ρωτώ τον Αχιλλέα Α-Και να σου την αλήθεια, τον Νεοκλή
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Τόσο
νωρίς;
από τον
το γραμματοκιβώτιο
να μη
για δικηγορικές
υποθέσεις που αναλαμ- γράμματα
τουλάχιστον,
είχαν βάλει σε για
γηροκοβάνει.
μείο. Σεότιάλλες
περιπτώσεις που γνωρίζω,
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια φαίνεται
λείπεις.
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
καιείναι
ρωτάς
εμένα;
Μ-Γι’ αυτό
το πληρεξούσιο, τα παιδιά
μόλις έδωσαν
φεύγουν
λες
και
ζεστά
ψωμιά
του
φούρνου.
Μ-Δίκιο
έχεις!
www.hermesoverseas.com
Α-Ακριβώς. Λοιπόν, θα μου πεις;
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
τους πέταξαν έξω από το σπίτι και οι πεHERMES
OVERSEAS
INC.
γιαζουν
καλόαθλίως
και για κακό,
σου συνιστώ
Α-Έχεις
σ’ αυτό.
Πολλοί γνωστοί
στην Α-Ύστερα,
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
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γιατί
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AGENCE
MARITIME
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σου
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την
υπόθεση
χωρίς
να
δωμάτιο.
το γενικό διακόπτη του νερού.
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TRANSITAIRES
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(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
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TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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πουαπό
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έχει πολλές
γι΄ αυτό
και Prime
ταχειίδιαστις
στον
Αγαμέμνονα
και τον τρελάνεις τον Α-Δύσκολο,
for rent in an excellent location, large living
όπως γλεντούσαμε
πριν,δουλειές
εμάς ξέχασε
μας.
κοινωνικές
υπηρεσίες.
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
Λοιπόν,
τά ‘χω πάρει
τώρα
και για να
μη
θέλει
να επισκεφτεί
και την
Καλιφόρνια.
Πάντως
άνθρωπο
με τιςαρκετό.
σαχλαμάρες σου.
Α-Δεν είναι
painted, very clean and well maintained
modified
to
suit
the
needs
of
a
non
profit
organization
thus
needing
θυμώσω άδικα
μαζί σου,
αφήνωκαικαιναταμε
Μ-Γιατί;
Includes 1 indoor parking spot.
σου εύχομαι
καλόσ’ ταξίδι
Μ-Καλά
καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα φιλενάδα,
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
Α-Διότι αυτό που λέω, είναι να υπήρχε ξαναλέμε...
potential!!
θυμάσαι. Κάνε μου κάνα τηλέφωνο που και που.
προσπαθήσω να ηρεμήσω.
Ελληνοκαναδικa
Nεαπροσπαθήσω.
• Les Nouvelles
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Τα λέμε
τον Αύγουστο.
Α-Το μόνο, θα πρέπει να Tα
πάρεις
κάποιες Μ-Θα
Καλό Καλοκαίρι σου εύχομαι.
προφυλάξεις.
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Οι υψηλές πτήσεις των Βαλμπουενά και Ελ Αραμπί

Ο

Γιουσέφ Ελ Αραμπί δεν επηρεάστηκε από τη διακοπή του πρωταθλήματος και συνέχισε να σκοράρει, δίνοντας
τη νίκη στον Ολυμπιακό. Το γκολ του στην
Τούμπα ήταν το 25ο που βάζει ο Μαροκινός στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.
Είναι τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει παίκτης του Ολυμπιακού σε μια σεζόν

από το 2001-02, όταν ο Αλέκος Αλεξανδρής είχε βάλει 32.
Τα 25 γκολ είναι ρεκόρ γκολ για παίκτη
του Ολυμπιακού στα χρόνια της Super
League, αφού το ρεκόρ το είχε ο Ντάρκο
Κοβάτσεβιτς με 24 γκολ το 2007-08.
Επίσης, τα 25 γκολ του Ελ Αραμπί είναι
και τα περισσότερα που βάζει ξένος παίκτης του Ολυμπιακού, μετά το 1997-98,
όταν ο Ίλια Ίβιτς είχε πετύχει 26.
Το γκολ του Ελ Αραμπί είχε ασίστ από
τον Ματιέ Βαλμπουενά, που έφτασε τις
12 στο πρωτάθλημα. Ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Super
League, μετά τις 12 ασίστ που είχε ο Κώστας Φορτούνης τη σεζόν 2015-16 και ο
Ριβάλντο το 2007-08.
Παράλληλα, ο Βαλμπουενά έφτασε τις
21 ασίστ στη σεζόν σε όλες τις διοργανώ-

σεις. Από το 2000 που καταγράφονται οι
ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, δεν έχει
φτάσει παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτόν τον αριθμό σε ολόκληρη σεζόν.
Είναι πολύ μεγάλη επίδοση, αν αναλογιστεί κανείς ότι έφτασε τις 21 ασίστ παίζοντας 34 παιχνίδια και μόνο σε 26 από
αυτά περισσότερο από ένα ημίχρονο.
Ελ Αραμπί και Βαλμπουενά έχουν μάλιστα στη σεζόν άλλα 11 τουλάχιστον παιχνίδια για να ανεβάσουν τις επιδόσεις τους.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού που
έφτασαν τα 20 γκολ σε μια σεζόν:
(στα χρόνια της Super League
σε όλες τις διοργανώσεις)
2019-20: Γιουσέφ Ελ Αραμπί 25
2007-08: Ντάρκο Κοβάτσεβιτς 24

2012-13: Ραφίκ Τζιμπούρ 22
2015-16: Κώστας Φορτούνης 22
2011-12: Κέβιν Μιραλάς 20
2012-13: Κώστας Μήτρογλου 20

Οι παίκτες του Ολυμπιακού με τις
περισσότερες ασίστ σε μια σεζόν:
(στα χρόνια της Super League
σε όλες τις διοργανώσεις)
2019-20: Ματιέ Βαλμπουενά 21
2018-19: Κώστας Φορτούνης 16
2007-08: Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 13
2014-15: Αλεχάντρο Ντομίνγκες 13
2015-16: Κώστας Φορτούνης 13
2016-17: Ζούνιορ Σεμπά 13
2017-18: Κώστας Φορτούνης 13
© slgr.gr

Ο Ρονάλντο πρώτος δισεκατομμυριούχος
στην Ιστορία του ποδοσφαίρου
Ο

σούπερ σταρ της Γιουβέντους, Κριστιάνο Ρονάλντο,
είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία που
μπορεί να υπερηφανεύεται πως έγινε δισεκατομμυριούχος, καθώς η περιουσία του αποτιμάται αυτή τη στιγμή 1 δισ. δολάρια ή 885 εκατ. ευρώ.
Το εξειδικευμένο αμερικανικό περιοδικό Forbes τον
έχει κατατάξει, μάλιστα, στη δεύτερη θέση στη λίστα
με τους υψηλότερα αμειβόμενους αθλητές του Κόσμου
για το 2020, πίσω μόνο από τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ωστόσο, τα κέρδη του Πορτογάλου, ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων (93 εκατομμύρια ευρώ) προ φόρων, τον καθιστούν ως τον καλύτερα πληρωμένο παίκτη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ο Ρονάλντο μέτρησε 1 εκατομμύριο δολάρια περισσότερο από τον Λιονέλ Μέσι τον περασμένο χρόνο,
κερδίζοντας 60 εκατομμύρια δολάρια από μισθό και 45
εκατομμύρια δολάρια από χορηγίες και διαφημίσεις.
Το Forbes αναφέρει επίσης ότι ο 35χρονος Ίβηρας επι-

Αϊτόρ, ο δωδέκατος Ισπανός
του Παναθηναϊκού
και Φραν Βέλεθ, που έχουν ήδη
κλείσει για την επόμενη σεζόν.
Η λίστα περιλαμβάνει παίκτες
με ουσιαστική προσφορά, όπως
οι Γιόσου Σαριέγκι, Νάνο, Βιτόλο
και Τοτσέ, αλλά και… περαστικούς όπως ο Γιοκίν Εσπάρθα ή ο
Φάουστο. Μάλιστα ο τελευταίος,
προς το παρόν εξακολουθεί να
ανήκει στον Παναθηναϊκό ανεβάζοντας τον αριθμό των Ισπανών στο ρόστερ στους τέσσερις.

Ο

Παναθηναϊκός επισημοποίησε (Δευτέρα 8/6) τη συμφωνία του με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα (φωτ.). Ο 24χρονος
εξτρέμ έγινε έτσι ο δωδέκατος
Ισπανός που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ο τρίτος τους τελευταίους μήνες, καθώς είχαν προηγηθεί οι Καρλίτος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΛΙΣΤΑ:
Βίκτορ Σάντσεθ (2006/20077,
18 συμμετοχές-3 ασίστ)
Γιόσου Σαριέγκι (2007-2012,
158 συμμετοχές-6 γκολ-3 ασίστ)
Λουίς Γκαρσία (2010/11,
25 συμμετοχές-2 γκολ-3 ασίστ)
Χοσέ Τοτσέ (2011-2013,
61 συμμετοχές-25 γκολ-5 ασίστ)
Βίκτορ Βιτόλο (2011-2013,
67 συμμετοχές-5 γκολ-3 ασίστ)
Γιοκίν Εσπάρθα (2013,
8 συμμετοχές)
Νάνο Γκονζάλεθ (2013-2016,
107 συμμετοχές-5 γκολ20 ασίστ)
Σέρχιο Σάντσεθ (2015/16,
14 συμμετοχές)
Φάουστο (2019-, 2 συμμετοχές)
© sport-fm.gr

θετικός είναι μόνο ο τρίτος εν ενεργεία αθλητής που
έφτασε το 1 δισ. δολάρια, μετά τους Τάιγκερ Γουντς και
Φλόιντ Μεϊγουέδερ.
Ο Ρονάλντο, που δέχθηκε μείωση συγκριτικά με τις
απολαβές του στη Ρεάλ για να μεταγραφεί στη Γιουβέντους το καλοκαίρι του 2018, είναι ο πιο δημοφιλής
αθλητής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεπερνώντας
τα 200 εκατομμύρια οπαδούς στο Instagram νωρίτερα
φέτος.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η ΚΑΕ
Παναθηναϊκός είναι προς πώληση»

Τ

ο κλείσιμο του δικού του κεφαλαίου από
την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την
Τρίτη 9 Ιουνίου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
(φωτ.), στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που
παρέθεσε στα γραφεία της ΒΙΑΝΕΞ.
«Πέρυσι είχα πει ότι αν δε μπει στις ράγες ο Βοτανικός, θα δώσω το management
σε άνθρωπο της εμπιστοσύνης μου.
Από αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι προς πώληση για 25.000.000 ευρώ.
Βλέπετε, στα 33 αυτά χρόνια δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να εκτιμήσουμε ποτέ την αξία αυτής της ομάδας.
Αυτή που σύμφωνα με τους ειδικούς εκτιμητές, η αξία της φτάνει στα 75.000.000 ευρώ.
Τα 34.000.000 για το σήμα και στο σύνολο
στα 75.000.000 ευρώ.
Μέχρι να βρεθεί αγοραστής, η ΚΑΕ θα πορευτεί από ανθρώπους εμπιστοσύνης, χωρίς
την παραμικρή εμπλοκή μου, με το Μάνο Παπαδόπουλο και τον Τάκη Τριαντόπουλο. Από σήμερα
αυτοί τρέχουν εξ ολοκλήρου τον Παναθηναϊκό. Μέχρι τις τελευταίες ημέρες δουλεύαμε για να εξασφαλίσουμε τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.
Σκοπός μου ήταν να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο αισθητή η οικονομική βοήθεια από τον Γιαννακόπουλο. Αφήνω τον Ερασιτέχνη πάλι ισχυρό, χωρίς χρέη. Αφήνω τον μπασκετικό Παναθηναϊκό
πρωταθλητή και καθαρό από υποχρεώσεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να αναφερθώ σε κάποιους ανθρώπους, όπως ο Κώστας
Πετράκης και ο Τάσος Στέφανου, που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και ο Μιχάλης Γεωργαντής, ο
Τάκης Τριαντόπουλος και ο Μάνος Παπαδόπουλος. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά.
Η αγάπη που εισπράττω από τον κόσμο μου δείχνει ότι έκανα καλή δουλειά. Θα λέω ότι έβαλα κι
εγώ ένα λιθαράκι για την καλύτερη ομάδα που είδε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός», ξεκαθάρισε ο
Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να
μεταπηδήσει από την Euroleague στο Basketball Champions League.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Super League1: «Κλείδωσε» ο τίτλος,
ανοιχτή η 2η θέση
◙ Για τη 2η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ «δοκιμάζεται» στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό
και η ΑΕΚ στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση
◙ Όλα ανοιχτά στην ουρά της βαθμολογίας

Η

νίκη (0-1) του Ολυμπιακού στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Super League έκανε ακόμη μεγαλύτερη τη βαθμολογική απόσταση ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τους,
όπως όλα δείχνουν, απερχόμενους πρω-

ταθλητές, που πλέον πρέπει να δώσουν
μάχη για τη δεύτερη θέση.
Η ΑΕΚ με την ισοπαλία (1-1) στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έπιασε
το «Δικέφαλο του Βορρά» στη βαθμολογία και όλα δείχνουν ότι οι δυο τους θα

διεκδικήσουν το δεύτερο εισιτήριο που
οδηγεί στα προκριματικά του Champions
League.
Οι δυο «Δικέφαλοι» την επόμενη αγωνιστική (2η των πλέι οφ) έχουν επικίνδυνες
εκτός έδρας δοκιμασίες: ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ
το Σάββατο 13/6 και η ΑΕΚ τον ΟΦΗ στο
Ηράκλειο την Κυριακή 14/6, ενώ ο Ολυμπιακός που έχει «κλειδώσει» τον τίτλο,
απλώς θα προσπαθήσει να διατηρήσει
το αήττητό του μέχρι το τέλος της σεζόν,
τούτη τη φορά απέναντι στον Άρη στο Γ.
Καραϊσκάκης την Κυριακή.
Στα πλέι άουτ, ο Πανιώνιος με τη νίκη
επί του Βόλου (1-0) έμεινε «ζωντανός»
στο κυνήγι της παραμονής και περιμένει... προσεχώς το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Ξάνθη-Ατρόμητος που αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού στην
ευρύτερη περιοχή της ακριτικής πόλης,
για να δει τις πραγματικές του πιθανότητες. Η Λαμία, τέλος, πήρε βαθμολογική
«ανάσα» κόντρα στον Παναιτωλικό, που
βλέπει τη... θηλιά να σφίγγεται στο λαιμό
του ολοένα και περισσότερο...
© ΕΘΝΟΣ

Η 1η αγωνιστική των Play Off/Play Out σε αριθμούς

Η

Super League επέστρεψε με έξι αγώνες που έγιναν για τα πλέι οφ και τα
πλέι άουτ, με εξαίρεση τον αγώνα Ξάνθη
– Ατρόμητος, που αναβλήθηκε.
Οι έξι αγώνες μας έδωσαν 13 γκολ,
αλλά καμία αποβολή!
Με τις πέντε αλλαγές, που αρκετές
ομάδες έκαναν, παρουσιάστηκαν στο
γήπεδο 93 παίκτες στα πλέι οφ και 91
στα πλέι άουτ!
Συλλέξαμε ενδιαφέροντες αριθμούς
από την 1η αγωνιστική:
-300... αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα
συμπλήρωσε στην καριέρα του ο Κώστας
Γιαννούλης. Ο αμυντικός του ΟΦΗ έχει
273 στη Super League, 25 στη Γ’ Εθνική,
έναν στην Α’ Κύπρου και ένα μπαράζ.
-200... αγώνες στη Super League έφτασε ο Πέτρος Μάνταλος στο ντέρμπι της
ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Οι 119 είναι με την ΑΕΚ και οι 81 με την Ξάνθη.
-200... αγώνες στην επαγγελματική του
καριέρα σε συλλογικό επίπεδο έφτασε
ο Μανώλης Τζανακάκης. Οι 100 είναι με
τον Εργοτέλη, 18 με την Ανόρθωση, 71
με τον Άρη και 11 με τον Παναιτωλικό.

-50... νίκες στην προπονητική του καριέρα στη Super League συμπλήρωσε
ο Απόστολος Μάντζιος. Σε 177 αγώνες
έχει ακόμα 45 ισοπαλίες και 82 ήττες.
-40... γκολ με τη φανέλα του Αστέρα
Τρίπολης έφτασε ο Χερόνιμο Μπαράλες. Τα 36 από αυτά είναι για τη Super
League, 10 περισσότερα από τους Τσέζαρεκ και Μανιά που ακολουθούν με 26.
-150... νίκες στην ιστορία του στη
μεγάλη κατηγορία έφτασε ο Αστέ-

ρας Τρίπολης. Σε 413 αγώνες έχει
ακόμα 115 ισοπαλίες και 148 ήττες.
-30... νίκες με σκορ 2-1, εντός και εκτός
έδρας, έφτασε ο Αστέρας Τρίπολης. Έχει
επίσης 30 ήττες με το σκορ αυτό (2-1).
-2... μόλις αγώνες ως προπονητής στη
μεγάλη κατηγορία μετράει ο Λεωνίδας
Βόκολος, αλλά μετρώντας και τους 298
ως παίκτης, έφτασε τους 300.
© slgr.gr

ΠΛΕΪ ΟΦ

1η αγωνιστική
Σάββατο 6/6
Άρης – ΟΦΗ 3-1
(42΄,73΄Γκάμα, 80΄Κόρχουτ – 21΄Σακόρ)
Κυριακή 7/6
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 0-1
(23΄Ελ-Αραμπί)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1
(75΄Λιβάγια – 65΄Μακέντα)
Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 69
2. ΠΑΟΚ 52*
3. ΑΕΚ 52
4. Παναθηναϊκός 45
5. Άρης 37
6. ΟΦΗ 34
* Ο ΠΑΟΚ έχει ποινή
αφαίρεσης 7 βαθμών
Επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 13/6
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 21:30
Κυριακή 14/6
ΟΦΗ – ΑΕΚ 19:15
Ολυμπιακός – Άρης 21:30

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

1η αγωνιστική
Σάββατο 6/6
Πανιώνιος – Βόλος 1-0
(57΄Τσιλούλης)
Ξάνθη – Ατρόμητος
(Αναβολή)
Κυριακή 7/6
ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης 1-2
(42΄Μιλοσάβλιεβιτς – 45+4΄Μπαράλες,
55΄Φερνάντεθ)
Δευτέρα 8/6
Λαμία – Παναιτωλικός 2-0
(29΄Βιγιάλμπα, 78΄Μπιανκόνι)
Βαθμολογία
1. Αστέρας Τρίπολης 33
2. Ατρόμητος 32
3. Λαμία 30
4. ΑΕΛ 30
5. Βόλος 27
6. Ξάνθη 18*
7. Παναιτωλικός 17
8. Πανιώνιος 14*
* Ο Πανιώνιος άρχισε
το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς
* Η Ξάνθη έχει ποινή
αφαίρεσης 12 βαθμών
Επόμενη αγωνιστική
Σάββατο 13/6
Βόλος – Ξάνθη 19:15
Ατρόμητος – Λαμία 19:30
Δευτέρα 15/6
Αστέρας Τρίπολης – Πανιώνιος 19:30
Παναιτωλικός – ΑΕΛ 20:00
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Η μάχη της Λιβύης και το άγχος του Ερντογάν

Η κατάρρευση του μετώπου που είχαν ανοίξει οι δυνάμεις του Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη έφερε
την Τουρκία σε προνομιακή θέση και όσον αφορά στις προθέσεις της να εκμεταλλευτεί το τουρκολυβικό
σύμφωνο. Όμως η Αίγυπτος ανησυχεί και η Ελλάδα αντιδρά. Και ο τούρκος πρόεδρος «βιάζεται» γιατί
φοβάται αλλαγή πολιτικού σκηνικού στις ΗΠΑ.
Από αριστερά: Φαγέζ αλ Σαράζ,
Ταγίπ Ερντογάν και Καλίφα Χαφτάρ

Έ

να γεωπολιτικό παιχνίδι μακράς διαρκείας, με βασική
πτυχή την ανάδειξη περιφερειακών και, δευτερευόντως, διεθνών μεγάλων δυνάμεων, έχει δημιουργήσει η
κατάρρευση του μετώπου που είχαν ανοίξει οι δυνάμεις
του Καλίφα Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη. Η κατάληψη
της Ταρχούνα, 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τρίπολης, και η μεταφορά του μετώπου στα περίχωρα της
Σύρτης από τις δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) θορύβησαν την Αίγυπτο και τη Μόσχα, καθώς
επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) που έχουν
στηρίξει της δυνάμεις του Εθνικού Λιβυκού Στρατού του
Χαφτάρ (LNA) με σημαντικές δυνάμεις. Σε αρχικό στάδιο
είναι δεδομένο, ότι κερδισμένοι από αυτές τις εξελίξεις
είναι, βέβαια, ο μέχρι πρότινος εγκλωβισμένος σε μια
λωρίδα γης και την κεντρική Τρίπολη, Φαγέζ αλ Σαράζ,
αλλά και ο βασικός υποστηρικτής και σπόνσοράς του, Ταγίπ Ερντογάν.
Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για την Ελλάδα; Η στάση
του Ερντογάν επιταχύνει και τις εξελίξεις στο θαλάσσιο
μέτωπο, κάτι το οποίο αφορά κυρίως και πρωταρχικά το
Μνημόνιο (MοU) ανάμεσα στην Άγκυρα και τη διεθνώς
αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης. Το συγκεκριμένο Μνημόνιο αποτελεί πονοκέφαλο για την Αθήνα και
ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον αλ Σαράζ στην Άγκυρα, προαναγγέλλοντας
έρευνες και σε «λιβυκές» περιοχές, όσο και σε εκείνες
που ήδη έχουν διαχωρισθεί σε οικόπεδα ερευνών από
τις τουρκικές αρχές στα ανατολικά των Δωδεκανήσων και
της Κρήτης. Εάν η Άγκυρα προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις, τότε είναι βέβαιο ότι η Αθήνα θα αντιδράσει.
Στην πραγματικότητα, ο Ερντογάν βιάζεται να προχωρήσει σε αυτές τις έρευνες εντός του Σεπτεμβρίου, σίγουρα,
πάντως, πολύ πριν από το Νοέμβριο, όταν πραγματοποιηθούν οι αμερικανικές εκλογές. Ένα αποτέλεσμα που θα
φέρει τον Τζο Μπάιντεν στην εξουσία, θα οδηγήσει τον

Ντόναλντ Τραμπ εκτός Λευκού Οίκου, αφαιρώντας από
τον Ερντογάν την προνομιακή απευθείας πρόσβαση που
έχει στην αμερικανική προεδρία. Η τηλεφωνική επικοινωνία και οι διαρροές από την τουρκική πλευρά περί
«νέας εποχής» μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον, ειδικά
στα θέματα της Λιβύης και της Ανατολικής Μεσογείου,
προδίδει ακριβώς αυτή τη σπουδή του Ερντογάν.
Βέβαια, η Τουρκία εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιθετική έναντι όλων όσοι εμφανίζονται να την παραινούν
στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, είτε πρόκειται για τον
ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είτε για τη σειρά Αμερικανών αξιωματούχων που τοποθετήθηκαν τις
τελευταίες ημέρες, όπως ο πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι
Πάιατ και ο βοηθός υφυπουργός για τα θέματα ενέργειας, Φράνσις Φάνον. Σε αυτούς ανέλαβε να απαντήσει ο
πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα μέσω Twitter, δίχως,
βέβαια να αναφέρεται ονομαστικά στους προαναφερθέντες, κάνοντας όμως λόγο για «τρίτα μέρη» που καταφεύγουν σε «γενικότητες» και καταλήγουν να δίνουν
στην Αθήνα «κακές συμβουλές».

Η ιδανικότερη λύση για την Αθήνα θα ήταν, να καταλήξουν σε συμφωνία οι πολυετείς διαπραγματεύσεις με το
Κάιρο για οριοθέτηση ΑΟΖ με βάση την επήρεια Ρόδου,
Κάσου, Καρπάθου. Κάτι τέτοιο θα επικάλυπτε τις περιοχές του MoU Άγκυρας-Τρίπολης και θα ανάγκαζε την
Τουρκία και την κυβέρνηση στη Λιβύη να διαπραγματευθεί. Όπως φαίνεται, όμως, από τις τελευταίες δηλώσεις
του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, η Αίγυπτος κυρίως
ενδιαφέρεται να κρατήσει τον Χαφτάρ στο παιχνίδι, με
την –λίγο ή πολύ– υποστήριξη της Μόσχας. Αν αυτό θα
καταλήξει σε ένα διαχωρισμό της Λιβύης στα δύο, με την
Άγκυρα να διατηρεί την επιρροή της στην Τριπολίτιδα και
τη Μόσχα με το Κάιρο να κρατούν ένα φιλικό σε αυτές
καθεστώς στην Κυρηναϊκή, θα κριθεί από πολλούς παράγοντες.
Σίγουρα ένας από αυτούς δε θα είναι η Ευρώπη, η οποία
εμφανίζεται κατακερματισμένη, με την Ιταλία, τη Γαλλία
και τη Γερμανία να έχουν τόσο αντικρουόμενα συμφέροντα, που δε μπορούν να συντονιστούν. Ως προς την Ε.Ε.,
πέρα από την πολυδιαφημισμένη, αλλά υπό πολλές απόψεις, «εικονική» επιχείρηση «ΕΙΡΗΝΗ» για την επίβλεψη
του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, δεν υπάρχουν πολλά νέα.
Στην Ευρώπη δεν κοιμούνται όλοι τον ύπνο του δικαίου.
Σύμφωνα με το Politico, αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας δήλωσε ότι «αν οι Ρώσοι επέμβουν στην πλευρά
του Χαφτάρ και οι Τούρκοι σε εκείνη του GNA, υπάρχει το
χειρότερο σενάριο, ότι δηλαδή θα συμφωνήσουν σε ένα
πολιτικό πλαίσιο με τους δικούς τους όρους». Κατά μία
έννοια, οι φόβοι του Παρισιού επιβεβαιώνονται, καθώς
τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Τουρκίας Σεργκέι Λαβρόφ και Μεβλούτ Τσαβούσογλου συμφώνησαν ότι πρέπει να επιλυθεί ειρηνικά η
σύγκρουση, ενώ τόνισαν και την ανάγκη ταχέος ορισμού
νέου ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Λιβύη.
© Protagon.gr
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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
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΆ
Πού βρισκόμαστε
Τ

ις τρεις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκαν 4,5 σοβαρές ελληνοτουρκικές
κρίσεις, οι οποίες όλες κατέληξαν εις βάρος της Ελλάδος. Η πρώτη ήταν η κρίση
της Κύπρου, που κατέληξε στην εισβολή
και κατοχή περίπου του 40% του εδάφους
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Παρότι υπήρχε η στρατηγική της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού από το
1956, με βάση σχετικό πόνημα του συνταγματολόγου Νιχάτ Ερίμ, η εμπλοκή του
διεθνούς παράγοντα, δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του εβραϊκού
παράγοντα, σε γεγονότα που κατέληξαν
στην εισβολή και κατοχή της Κύπρου, το
1974, είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.
Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*
Η αναφορά του Κλίντον στην ομιλία του,
κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα το
1999, στην εμπλοκή των ΗΠΑ στο πραξικόπημα του 1967, που οδήγησε στην εισβολή, αλλά και ο ολοφάνερος ρόλος του
Κίσινγκερ στο έγκλημα που διαπράχθηκε
στην Κύπρο, αποτελούν ιστορικές αποδείξεις.
Είχε πει ο Κλίντον τότε: «Όταν η χούντα
κατέλυσε το πολίτευμα το 1967, οι ΗΠΑ
επέτρεψαν στα γεωπολιτικά τους συμφέροντα εν μέσω Ψυχρού Πολέμου να
κυριαρχήσουν των συμφερόντων τους –ή
πιο σωστά των υποχρεώσεών τους– που
θα ήταν η προάσπιση της δημοκρατίας, η
οποία ήταν άλλωστε ο λόγος για τον Ψυχρό Πόλεμο. Είναι σημαντικό να το παραδεχθούμε».
Ο στρατηγικός στόχος του διεθνούς παράγοντα τότε ήταν να αποτραπεί η ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδα και το νησί να
οδηγηθεί στη διχοτόμηση, για να είναι ευκολότερος ο έλεγχός του μέσω του διαίρει
και βασίλευε εσαεί από τους… επιτήδειους του είδους.
Δεν ξέρω αν εκείνοι που σχεδίασαν και
διέπραξαν διά των Τούρκων το έγκλημα
είναι ευχαριστημένοι με το νεοναζιστικό
τέρας που εξέθρεψαν…
Prepared at
Όταν ο «διεθνής παράγων» τακτοποίησε

την Κύπρο, ήλθε η σειρά του Αιγαίου. Η με το «no ships, no troops, no flags» στην
Η νέα Τουρκία δεν είναι πλέον ένας ευΤουρκία, ενθαρρυμένη από την κραυγα- ουσία υιοθέτησαν και κατοχύρωσαν τις πειθής σύμμαχος, και το απέδειξε στην
λέα στήριξη που είχε, αλλά και από τις τουρκικές θέσεις περί αμφισβήτησης του περίπτωση της Συρίας, όπου, όταν είδε
εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που είχαν status quo που κατοχυρώνεται με τις δι- τις ΗΠΑ να ασκούν πολιτική ίδρυσης ενός
δημιουργηθεί στην Ελλάδα, με την ακατα- εθνείς συνθήκες στο Αιγαίο, δήλωσαν ότι δεύτερου κουρδικού κράτους εκεί, αφενόητη απόφαση απόσυρσης από το στρα- για τις ΗΠΑ τα Ίμια είναι περιοχή αδιευ- νός μεν στράφηκε και συνεργάστηκε με
τιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, το 1976 έβγαλε κρίνιστης κυριαρχίας.
τη Ρωσία και αφετέρου συγκρούστηκε με
το ερευνητικό σκάφος «Χόρα» για σεισμο- Μετά τα Ίμια ακολούθησε η Μαδρίτη, τις ΗΠΑ, οι οποίες υποχώρησαν, «άδειαγραφικές έρευνες στο Αιγαίο, η έξοδος όπου η Ελλάδα αναγνώρισε ότι η Τουρκία σαν» τους συμμάχους τους Κούρδους, και
του οποίου προκάλεσε μια ελληνοτουρ- έχει «νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αι- της επέτρεψαν όχι μόνο να εισβάλει στη
κική κρίση που οδήγησε στην υπογραφή γαίο». Με άλλα λόγια, η Ελλάδα αναγνώ- ζώνη Σερεκάνιγιε – Γκίρε Σπι, αλλά και να
του Πρωτοκόλλου της Βέρνης. Εκεί άρχισε ρισε το δικαίωμα στην Τουρκία να τα υπε- διαπράξει εγκλήματα πολέμου και εθνοη εξίσωση Ελλάδας και Τουρκίας, όσον ρασπιστεί ακόμα και με πόλεμο, δηλαδή, κάθαρση των Κούρδων της περιοχής.
αφορά τα δικαιώματα έρευνας στο Αιγαίο. νομιμοποιήσαμε από το «παράθυρο» το
Όλα αυτά είναι εξαιρετικής σημασίας,
Ακολούθησε η έξοδος του «Σισμίκ», που casus belli για τα 12 μίλια.
γιατί στην υπό εκκόλαψη κρίση, για πρώοδήγησε στην ελληνοτουρκική κρίση του
Για την Κύπρο ο στόχος του διεθνούς πα- τη φορά από το 1974, οι ΗΠΑ παίρνουν ξεΜάρτη του 1987, η οποία έφερε τη συμ- ράγοντα ήταν σαφής και τον περιγράψα- κάθαρη θέση υπέρ της Ελλάδας, με δηλώφωνία στο Νταβός και το mea culpa του με. Για το Αιγαίο δεν είναι απολύτως σα- σεις αξιωματούχων ότι «τα νησιά έχουν
�
Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί δεχτήκαμε να φής, αν και υπάρχουν μαρτυρίες αξιωμα- τα ίδια δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα,
μην κάνουμε έρευνες πέραν των χωρικών τούχων που λένε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν με την ξηρά».
μας υδάτων, εξισούμενοι και πάλι με την την συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, υπό τη
Είμαστε λοιπόν σε ένα κρίσιμο σημείο,
δική τους εποπτεία.
Τουρκία, όσον αφορά το Αιγαίο.
όπου η Τουρκία φέρεται αποφασισμένη
Το Νοέμβρη του 1994 είχαμε μια σιω- Πάντως, υπάρχει πιθανότητα –ίσως σο- να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει,
πηρή κρίση, την οποία «έλυσαν» οι ΗΠΑ, βαρή– οι ΗΠΑ απλώς να κλήθηκαν να κάνοντας έρευνες στα θαλάσσια οικόπεμε την καθοριστική τους παρέμβαση και διαχειριστούν τα ελληνοτουρκικά με τον δα που έχει χαράξει σε Ρόδο, Κάρπαθο
�
πάλι. Η Ελλάδα αποκτούσε τότε και νομι- τρόπο που το έκαναν, υπό το πρίσμα των και Κρήτη, και η Ελλάδα δηλώνει αποφακά –ετίθετο σε ισχύ η συνθήκη του Μοντέ- ευρύτερων γεωστρατηγικών τους συμφε- σισμένη να μην επιτρέψει τουρκικό
ερευ-choix
Le meilleur
γκο Μπέι– τη δυνατότητα να κάνει χρήση ρόντων.
νητικό σκάφος ή γεωτρύπανο να δράσει
198'3
liking. σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Δηλαδή, ναPrepared
θεωρούσανatκαιyour
να συνεχίτου δικαιώματος επέκτασης των χωρικών
ζουν να θεωρούν
το χώροitπου
υδάτων στα 12νμ.
Στη διαχείριση αυτής της κρίσης, εκείνοι
Ask about
at καταλαμfish counter.
Οι ΗΠΑ άσκησαν αφόρητες πιέσεις στον βάνουν Ελλάδα και Τουρκία ως ενιαίο που έδωσαν όρκο να υπερασπίζονται τα
Ανδρέα Παπανδρέου και η Ελλάδα δήλω- χώρο για την προστασία και προώθηση συμφέροντα της πατρίδας, θα πρέπει να
σε, διά του τότε κυβερνητικού εκπροσώ- των συμφερόντων τους. Μάλιστα, ο χώ- δουλέψουν από τώρα πάνω σε διάφορα
που Βαγγέλη Βενιζέλου, ότι δε θα επεκτεί- ρος που καταλαμβάνει η Τουρκία, και στον σενάρια και να έχουν υπόψη τους πώς χεινει τα χωρικά ύδατα στα 12νμ, αλλά δια- Ψυχρό Πόλεμο και τώρα, έχει μεγαλύτερη ρίστηκε και πώς έκαμψε τελικά η Τουρκία
τηρεί το δικαίωμα να τα επεκτείνει, όποτε αξία από αυτόν της Ελλάδας.
τις αντιρρήσεις των ΗΠΑ, για να επιτραπεί
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα η εισβολή της στη βόρεια Συρία.
θεωρήσει σκόπιμο.
Η τελευταία κρίση, πριν φθάσουμε στην χαρακτηριστικά που έχουν τα συστήμα- Επίσης, εκείνοι που έδωσαν όρκο να
τα εξουσίας στις δύο χώρες, με αυτό της υπερασπίζονται τα συμφέροντα της παυπογραφή του μνημονίου Τουρκίας-Λι- �
βύης και στην απόπειρα λεηλασίας της Τουρκίας να είναι διεκδικητικό και επεκτα- τρίδας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από
υφαλοκρηπίδας του συμπλέγματος Κα- τικό, και της Ελλάδας φοβικό και εύκολα τη διαχείριση αυτής της κρίσης θα κριθεί
στελόριζου, Ρόδου, Κάσου-Καρπάθου και χειραγωγήσιμο από ξένες δυνάμεις, ίσως η επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο
Κρήτης, ήταν αυτή των Ιμίων. Μια κρίση να έπαιξε ρόλο και στη στάση που τήρησε και την Ελλάδα.
κατά την οποία η Τουρκία αμφισβήτησε ο διεθνής παράγων και οι ΗΠΑ στις ελληνοτουρκικές κρίσεις.
για πρώτη φορά ελληνικό έδαφος, τις �
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη ΣερΦθάσαμε τώρα στην τελευταία εκκολα- ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός
νήσους Ίμια, που μέχρι τότε φαινόταν ως
meilleurκρίση,
choixη οποία όμως έχει άλλα εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας
ελληνικό έδαφος σε επίσημους χάρτες τηςLe πτόμενη
χαρακτηριστικά,
Τουρκίας
και
των
ΗΠΑ.
Και
λέω
φαινόταν,
198'3 γιατί, πολύ απλά, άλλαξε της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και
your liking.
γεωστρατηγικός αναλυτής.
γιατί την επομένη της κρίσης, οι ΗΠΑ, που η Τουρκία.
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Ask about it at fish counter.
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Visit us at igadaigle.com and discover lots of interesting deals !
lnscribe yourself at our Newsletter !

Try our Tasty recipes

450, rue Blainville Est
Sainte-Therese
450-435-5500

www.igadaigle.com
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220, rue Saint-Charles
Sainte-Therese
450-435-1370

25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d'Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

ALIVE OR COOKED.
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Σχετικά με τις εκκλησίες μας
Α

γαπητοί συμπάροικοι,
Πλησιάζουν τρεις μήνες από τότε που έκλεισαν οι
εκκλησίες μας και η ΕΚΜΜ είναι εξίσου ανήσυχη με
σας, σχετικά με το πότε και πως θα ξανανοίξουν. Όχι
μόνο για να ανυψώσουν το πνεύμα μας και τις καρδιές
μας αλλά και για να σταματήσει αυτή η μεγάλη απώλεια εσοδων που τόσο πληγώνει την οικονομική τους
ευμάρεια.
Σας ακούμε και συμπάσχουμε όταν μας εκφράζετε το
πνευματικό κενό που έχει δημιουργήσει η έλλειψη της
ατμόσφαιρας κατάνυξης, και των μυστηρίων, που βιώνουμε στις εκκλησίες μας. Μοιραζόμαστε ολόψυχα μαζί
σας τα συναισθήματα αυτά, αλλά για να ανοίξουν οι
εκκλησίες, πρέπει να το επιτρέψει η κυβέρνηση ΚΑΙ
να δοθεί ένας σαφής κώδικας συμπεριφοράς από την
Αρχιεπισκοπή που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια όλων
μας, και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων μας.
Σε αυτή της δύσκολη στιγμή έχουμε καταβάλει κάθε

δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουμε τους πιστούς, άλλα οι κλειστές εκκλησίες έχουν και οικονομικές συνέπειες. Τις συνέπειες αυτές, οι εκκλησίες μας
τις βιώνουν πολύ σκληρά, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς
ότι περίπου το ένα τρίτο του ετήσιου εισοδήματος τους
δημιουργείται την περίοδο από τις 25 Μαρτίου μέχρι
και το Πάσχα και ότι εαρινοί μήνες φιλοξενούν παραδοσιακά μεγάλο μέρος των βαπτίσεων και των γάμων της
σεζον. Ως διοίκηση, έχουμε περάσει αμέτρητες ώρες
αναλύοντας την οικονομική μας θέση, μειώνοντας το
κόστος και διερευνώντας κάθε επιλογή για κρατική βοήθεια για την οποία ενδέχεται να δικαιούμαστε. Όπως
και οι άλλες κοινότητες και ενορίες σε ολόκληρη τη
χώρα, αντιμετωπίζουμε δυσκολία στην πληρωμή των
τελών που οφείλουμε στην Αρχιεπισκοπή. Έτσι, ήρθαμε σε επαφή με την Αρχιεπισκοπή και τους εξηγήσαμε
την κατάστασή μας.

κό. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκκλησιών μας, όχι μόνο τώρα, αλλά και για πολύ καιρό μετά
το πέρας της κρίσης.
Την επόμενη φορά που θα παρακολουθήσετε ή ακούσετε μια από τις ζωντανές εκπομπές των εκκλησιών
μας, σας καλούμε να τις υποστηρίξετε όπως σας υποστηρίζουν κι εκείνες.
Παρακαλούμε όταν ανάβετε ένα κεράκι σπίτι σας, κάντε και μια δωρεά στο Ταμείο Keep the Faith During
COVID-19. Για να προσφέρετε την υποστήριξή σας διαδικτυακά, επισκεφτείτε το site μας, hcgm.org. Θα έχετε την επιλογή να επιλέξετε την εκκλησία στην οποία
θέλετε να δωρίσετε. Αν πάλι, επιθυμείτε να προσφέρετε μέσω τσεκ μπορείτε να το αποστείλετε στην εκκλησία που επιθυμείτε.

Το εισόδημα από πωλήσεις κεριών ή δίσκους δωρεάς,
που στηρίζει παραδοσιακά τις εκκλησίες είναι μηδενι-

Να είστε ασφαλείς

της παροικίας, αποφασίσαμε να γυρίσουμε μια σειρά
από ενημερωτικά βίντεο, με τους Γραμματείς κάθε τμήματος, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το χαρτοφυλάκιό
τους και ποια έργα τους βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν
ολοκληρωθεί. Έτσι, θα διαπιστώσουν όλοι πως το Διοικητικό Συμβούλιο και δρα και εργάζεται.

θα ετοιμάσουν οι Γραμματείς για να παρουσιάσουν
το έργο που γίνεται στα τμήματά τους. Επίσης, ο κ.
Κατσαούνης ενημέρωσε για μια νέα πρωτοβουλία του
τμήματός του, που σκοπό έχει να βοηθήσει όλους όσοι
έχασαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Συγκεκριμένα, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
είπε ότι σύντομα πρόκειται να δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων προσφοράς εργασίας (Job Board) στον οποίο καλούνται οι επιχειρήσεις
που διαθέτουν κενές θέσεις να ενημερώσουν σχετικά,
για όσους έχουν ανάγκη να εργαστούν.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ιούνιος 2020

Τ

ην Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΚΜΜ. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, λόγω
της πανδημίας, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε
ηλεκτρονικά. Στη θέση του Προέδρου του ΔΣ Διονύση
(Ντένη) Μαρίνου, ο οποίος απουσίαζε, προέδρευσε ο
Γενικός Γραμματέας Χάρης Μπαμπαρούτσης. Τον συντονισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είχε ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Κατσαούνης.
Στην αναφορά του, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας
Κριλής ενημέρωσε το Συμβούλιο για την επιδότηση
που έλαβε η Κοινότητα για την πρόσληψη δύο φοιτητών που θα εργαστούν για τον Οργανισμό. Η συμμετοχή της ΕΚΜΜ είναι μόνο $2 την ώρα, ενώ το υπόλοιπο
θα πληρώνεται από το Emploi Québec. Ο Πρόεδρος
ανέφερε, επίσης, πως έχουν εγκριθεί δύο ακόμη κυβερνητικές επιχορηγήσεις, με τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Βουλευτού Εμμανουέλας Λαμπροπούλου,
για τις οποίες θα μπορεί να πει περισσότερα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ο κ. Κριλής είπε, επίσης, πως από αυτή την εβδομάδα επαναλειτουργούν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της
ΕΚΜΜ, καθώς επέστρεψαν στις θέσεις τους (εργάζονται όμως από το σπίτι) οι δύο από τις τρείς υπαλλήλους του τμήματος. Από την έναρξη της πανδημίας
που έκλεισαν τα γραφεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών,
οι συμπάροικοι που είχαν ανάγκη, εξυπηρετούνταν
από ομάδα εθελοντών και από τους ελάχιστους υπαλλήλους που παρέμειναν στη θέση τους για τη βασική
λειτουργία της Κοινότητας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Κοινότητας ανέφερε
ότι η εικόνα του Διοικητικού Συμβουλίου έχει χτυπηθεί
σκληρά από μερίδα των μέσων ενημέρωσης, τα οποία
παραβλέπουν τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλουν τα μέλη του ΔΣ και μάλιστα κάτω από αυτές τις
πρωτόγνωρες συνθήκες. Επαναφέρουν διαρκώς το
θέμα του κόστους της ανοικοδόμησης της «Παναγίτσας», ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει. Όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι δημόσια, δημοσιευμένα στο website
της ΕΚΜΜ. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να
λέει ό,τι θέλει. Η ΕΚΜΜ ετοιμάζει μια ακόμη επικοινωνία για το θέμα αυτό. Επίσης, για την πληροφόρηση

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε πως η ερανική
καμπάνια “Keep the Faith During COVID-19 Fund”,
η οποία ξεκίνησε τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα από τα
κοινωνικά δίκτυα και το website της ΕΚΜΜ, για την ενίσχυση των εκκλησιών μας, συνεχίζεται αδιάκοπα.
Ο κ. Κριλής ολοκλήρωσε την αναφορά του λέγοντας
ότι παρακολουθεί στενά τις κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με το άνοιγμα των εκκλησιών.
Ο Πρόεδρος πήρε και πάλι τον λόγο για να παρουσιάσει την αναφορά του Ταμία, ο οποίος απουσίαζε.
Ο κ. Κριλής ενημέρωσε το ΔΣ πως οι κρατήσεις από
τη μισθοδοσία του προσωπικού καταβάλλονται κανονικά. Πρόσθεσε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα
δύσκολοι, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Επιπλέον,
όπως ενημέρωσε ο Ταμίας τον Πρόεδρο, ανέφερε ότι
καθώς φτάνει το τέλος του οικονομικού έτους στο τέλος του μηνός, προετοιμάζεται ήδη ο απολογισμός της
χρονιάς και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους
και το λογιστήριο εργάζεται ακατάπαυστα για αυτόν
τον σκοπό. Τέλος, ανέφερε ότι η Κοινότητα έλαβε το
υπόλοιπο του ποσού από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
«Σωκράτης», ύψους $24,000 καθώς και επιπλέον δωρεά, ύψους $12,000 από το TSATAS FAMILY FUND,
για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου μας.
Η Γραμματέας Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Τασία
Τσαούση ενημέρωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο παροχής πίστωσης (credit) στους γονείς των μαθητών
των Σαββατιανών σχολείων, αφού η σχολική χρονιά
δεν ολοκληρώθηκε. Επίσης, είπε πως ετοιμάζονται τα
απολυτήρια των μαθητών τα οποία θα παραλάβουν οι
γονείς από τη Διεύθυνση των σχολείων με ραντεβού.
Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Κατσαούνης, αναφέρθηκε λεπτομερώς στους λόγους και στη
διαδικασία παραγωγής των ενημερωτικών βίντεο που

Ο Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέσεων Γιώργος Λάλος ανέφερε ότι η οικογένεια της εκλιπούσης Σοφίας
Γκιβελοπούλου πρόσφερε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της
ΕΚΜΜ 150 χειροποίητες παραδοσιακές φορεσιές. Η
δωρεά αυτή είναι μια σπουδαία προσφορά στον Οργανισμό.
Η Γραμματέας Εκπαίδευσης Βούλα Νεοφώτιστου ενημέρωσε ότι τα παραρτήματα του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» ετοιμάζονται κατάλληλα ώστε να
πραγματοποιηθούν τελετές αποφοίτησης στα προαύλια των κτιρίων, ακολουθώντας όλες τις κυβερνητικές
οδηγίες υγιεινής. Επίσης, η Κα Νεοφώτιστου είπε ότι η
Διεύθυνση του σχολείου περιμένει τις νέες κυβερνητικές οδηγίες για τη νέα σχολική χρονιά.
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιας
Ακτής της ΕΚΜΜ Αφροδίτη Σταθοπούλου ανέφερε ότι
λόγω της πανδημίας, το Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη
του Βαπτιστή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, από
τις 23 έως τις 28 Ιουνίου. Αυτή τη φορά, αντί να ζητηθεί
η υποστήριξη των χορηγών, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί από την κρίση, προτείνοντας στο κοινό
να κάνει τις αγορές του από αυτές τις επιχειρήσεις.
Ο Γραμματέας Αθλητισμού Ζαχαρίας Τούρλας αναφέρθηκε στην επικείμενη λειτουργία των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων της ΕΚΜΜ, μόνο στo Λαβάλ.
Τέλος, η Γραμματέας Προσωπικού Άννα Δημητροκάλη
είπε ότι έχει ξεκινήσει τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών του προσωπικού και των εθελοντών της EKMM.

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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Ανακοινώσεις

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca
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Μετάθα
καιμας
τις καλοκαιρινές
το Διοικητικό
συμβούλιο με ιδιαίτερη
χαρά και
και
δωρεές
για να συνεχίσει
η Παροικία
τωνπεριόδου,
Ελλήνων
Μόντρεαλ
μεράκι οργανώνει
την πρώτη εκδήλωση
της νέας
μιατου
συνεστίαση
στην
να πράττει το θεάρεστο
έργο
Την ένδειξη
αγάπης, αλληλεγγύης
αίθουσα
τουτης.
συλλόγου,
937α St-Roch,
και ανθρωπιάς στους δεκάδες οργανισμούς και ιδρύματα της
το Σάββατο
17 Οκτωβρίου
στιςηλικιωμένους
7:00 μ.μ και
πατρίδας,
που νοιάζονται
για τα παιδιά, τους
όλους
αυτούς που ζητάνε απεγνωσμένα βοήθεια. Το “Magic MisΘα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
sion”
κάνει έκκληση
στην Παροικία
να βοηθήσει
με κάθε
αναψυκτικών,
κρασί και μπύρα.
Όλη την βραδιά
θα διασκεδάσουμε
μετρόπο
διαλεχτήτη
συνέχιση
των
και να σταθούμε
μια φορά στο
μουσική
και αποστολών
χορό σε μια ευχάριστη
οικογενειακήγια
καιακόμη
φιλική ατμόσφαιρα.
ύψος των περιστάσεων παρά τις αντίξοες συνθήκες.
Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
και τωνσας,
φίλωντώρα,
του συλλόγου
μας, ώστε ναόσο
μας ενθαρρύνει
στην οργάνωση
Ηαλλά
βοήθειά
είναι
αναγκαία
ποτέ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

ΜπορείτεΕΛΛΗΝΙΚΟ
να στείλετε
τη δωρεά
σας με επιταγή πληρωτέα στο
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
Χρόνια Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Παραδοσιακών
“Magicσου
Mission”
στηΕκμάθησης
διεύθυνσηMontreal,
5777 Wilderton
Ave. Montreal,
Wilderton,
H3S 2V7 Χορών
Δάφνη5757
Σφακιανάκη.
QC.
H3S 2V7Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ

www.newsﬁrst.ca

Έχεις φέρει
απέραντη χαρά στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα

του γεύματος

καιζωή
στη
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας, οργανώνει και
πάλιδήλωση.
την διδασκαλία
Θα
λάβετε
απόδειξη
για πολύ.
τη φορολογική
σας
Αν
όλων
μας.
Σε αγαπάμε
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
στο 514-569-1313.
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

Η ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και ευχόμαστε η Μάνα
Σας
Παναγιά
να σας έχει ασφαλείς και να σας χαρίζει υγεία.
Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.

Δάφνη
514-271-3969
Από
τους εθελοντές
του
Mission”
Οι εγγραφές
άρχισαν και για
την“Magic
σωστότερη
οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία του συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ, ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
της παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
τηνΓια
καινούργια
και
θαπροσφορές
γίνει και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
μελών για το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
(Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021συνεχίζουν
Η πανδημία
του COVID-19
και
το ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
άγχος
να επηρεάζουν
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο Μόντρεαλ
την
ζωή όλων
και ιδίως των
ατόμων
της Τρίτης Ηλικίας.
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε μέχρι
αλλά12:00
και εκπροσώπους
παροικιακών
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και ώρα
το μεσημέρι
στην
Για
αυτό
τον
λόγο,
ο
Οργανισμός
Τρίτης
Ηλικίας
η
«ΦΙΛΙΑ»
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
821 Ogilvy
Ave για
(γωνία
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
να Outremont)
θαυμάσουμεαφού
τα για
όλους
υπάρχει
και
όλοι
μπορούν
νανασυμμετάσχουν
και να προσφέρουν.
συνεχίζει
το θέση
έργο
που
άρχισε
για
προσφέρει
βοήθεια,
που
έχειΗ
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της
περσινής
εκδήλωσης
το
απέδειξε,
αφού
και
σε
αυτούς
τους
Συλλόγους
γίνει
πιο απαραίτητη
όσο περνάει
ο του
καιρός
καιμεσημέρι
δεν βρίσκεται
η λύση
στην
όμορφη
περιοχή
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00
το
στο
με το
μικρό ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
να προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
διασπορά
του
κορονοϊού.
συνέχεια
καιστο
στο
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο στην
στο
οσο
και
Λαβάλ
θα προσφερθεί
τους Μόντρεαλ
και τονθα
τόποπάμε
καταγωγής
τους.

Η «ΦΙΛΙΑ»
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είναι υποχρέωση
όλων μας να
συνεχίσουμε
να σκεφτόμαστε
δωρεάν
μεσημεριανό.
Την Πέμπτη
22
Οκτωβρίου
2015. και να

Με την συμμετοχή σας θα σας δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη τιμή να συμβάλετε

νοιαζόμαστε
για
τους
ηλικιωμένους
και
τους
οικονομικά
αδύναμους.
Μετά
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Τοτιςλεωφορείο
ξεκινήσει
απο
την
“ΦΙΛΙΑ”
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας, όσο
και
του τόπου
Χρειάζονται
την
υποστήριξη
όλων
μας.
πάλι
όλοι μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821 Ogilvy γωνία Outremont στις 9:30 το πρωί
ακόμη
χρόνο
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
από
κοινού
και
με υπερηφάνεια
Οποιος χρειάζεται
για
ψώνια,
φαγητό,
καιβοήθεια
απο
Λαβάλ
στις
10:00και είδη πρώτης
ανάγκης
ήPharmaprix
όποιοςΛΕΜΕ
θέλει
ναβρίσκεται
βοηθήσει
τον
δικότοτου
τρόποDame).
τους
( από
που
επίμετης
Labelle
&
Notre
ΟΤΙ
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
ΕΜΕΙΣ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
και
από
Λαβάλ.
συμπατριώτες
μας,
μπορεί να επικοινωνήσει
μαζί μας
τηλέφωνο
Το εισιτήριο
συμπεριλαμβάνει
το λεωφορείο,
το στο
φαγητό
και
Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
–
2017,
Ετήσιο
514-948-3021.
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου στις 7:00
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
Δεχόμαστε
τα τηλεφωνήματά
σας
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
το
συντομώτερο.
Qc H7V
1C8.
απο
τις
11:00
π.μ.
–
4:00
μ.μ.
στο
τηλέφωνο
του
γραφείου
της
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς, Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
«ΦΙΛΙΑΣ»
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948
3021.τα μέτρα της Κυβέρνησης,
514-948-3021 για όσο διάστημα
διαρκούν
Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave.
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00 που μας παροτρύνουν να
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».
Τάσσος Ξυπολιτάκης

Montréal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΤΗΣ
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχειΗΛΙΚΙΑΣ
αυτοκίνητο.
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή
φαγητού στα
των ηλικιωμένων
). στο (514) 948 3021
Για πληροφορίες
καισπίτια
προσφορές
τηλεφωνήστε

–

Φ Λ ΟΧριστουγέννων
ΓΑ W
EST ISLAND
Πάρτυ
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και
“ΦΙΛΙΑΣ”,
Α υποστηρικτές
Ν Α Κ Ο Ι της
ΝΩ
ΣΗ
ναΣας
έρθουν
να
περπατήσουν
μαζύ
μας
για
να
δείξουν την
προσκαλούμε
για
μια
βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
τους
ΤρίτηΦΛΟΓΑ
ηλικία.
Αγαπητά
μέλη
τουστην
συλλόγου
(West
Island) καταγωγής που φοιτούν
διασκέδασης
και
κεφιού.
ακαδημαϊκή
χρονιά
2014-15 σε
φοιτητές
Ελληνικής

Κυριακή
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του δεν
Quebec.Οι
δυο
υποτροφίες
δίδονται
Έχει
περάσει
αρκετός
καιρός
έχουμε
επικοινωνήσει
μαζί
σας ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
τηλεφωνήστε
στο
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από
τακαι
έσοδα
της που
βραδιάς
θα
κυρίως
με
βάση την ακαδημαϊκή
επίδοση
των
υποψηφίων.
λόγω
το
Κορωνοϊού
και
αποκλεισμού
μας
στα
σπίτια,
αλλά
το
συμβούλιο
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

δουλεύει
και είναι
έτοιμοανάγκη
να εφαρμόσει
πολλά προγράμματα που αφορούν
που έχουν
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
.
όλους
μας
των30εορτών,
σε 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
την διάρκεια
αργότερο
έως τις
Oκτωβρίου
συνεργασία
με τις
Κοινωνικές
Υπηρεσίες
της
Όπως
γνωρίζετε
κι εσείς
η αίθουσα
που μας
ο Δήμος
DolΟ
Οργανισμός
τρίτης
ηλικίας
η «Φιλία»
σεπαραχωρεί
συνεργασία
με το του
CLSC
Mythos
•
το
βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Μόντρεαλ.
lard-Des-Ormeaux
τα μέσακαι
Μαρτίου
κλειστή, όπως
Park
Extension θα από
προσφέρει
παλι τοείναι
πρόγραμμα
PIEDκαι όλες οι
• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τους
βαθμούς τους
.ατυχημάτων
υπηρεσίες
καιετών
καταστήματα
λόγωσκοπό
του
καταστρεπτικού
ιούOuzeri
για
άτομα
60
και
άνω
που
έχει
την
πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
διοικητικό
σας
συμβούλιοτης
δουλεύει
καθημερινά μέσω τηλεφώνου
ΤοΣτης
από
πεσίματα
καιόμως
την βελτίωση
ισορροπίας
5:00
μ.μ.
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
και έχει
προγραμματίσει
πολλά
πράγματα
τα
οποία θα είναι στα πλαίσια
μέσω
ασκήσεων
και
θεωρίας
.
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον
.
των αναγκών
μας
και
της
ηλικίας
μας
επαγγελματικό τους προσανατολισμό και πώς η Ελληνική τους

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
Τα
μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
του
τους
και
Προγραμματίζουμε
να ανακοινώσουμε
αυτά
τα προγράμματα
με την
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
στο. William Hingston 419 Saint
των στην
επανγελματικών
στόχων.
επάνοδο μας
αίθουσα Ελληνίδα,
το τους
Σεπτέμβριο
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο
SS-21, κάθε
Τρίτη και
Παρασκευή.
Τότε θα
ανακοινώσουμε
ημερομηνία
γενικής
συνέλευσης, με παρουσίαση
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της

πεπραγμένων από την 5η Μαΐου 2019 μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
Λίγη
ακόμη
υπομονή και θα καταφέρουμε πολλά εφόσον όλοι το θέλουμε
κάτωθη
διεύθυνση:
και το υποστηρίζουμε, μαζί και για το καλό όλων μας.

Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο Αμπατζόγλου,
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη Δρ.
19 Σεπτεμβρίου
2017. στην

Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education
Committee
Το διοικητικό
σας
συμβούλιο
εγκαρδίως
σάς εύχεται, ένα ευχάριστο
στο
(514) 948
3021
AHEPA Montreal
να κερδίσετε
2 εισιτήρια
καλοκαίρι
με5777
ΥΓΕΙΑWilderton
και πειθαρχία
στις οδηγίες
δημοτικών
αρχών
για την
Εαν
δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα.
( Ευκαιρία
δύο των
φορές).
Avenue
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας
.
προφύλαξη σας
Montreal,
QC
καιτου
Γλυκερία
στις 26 Νοεμβρίου
Για πληροφορίες
με τα
συμβουλίου
H3S επικοινωνήσετε
2V7Τρίτης ηλικίας
Από
τον Οργανισμό
η μέλη
«Φιλία»
στο θέατρο St-Denis - αξία $250
Με εκτίμηση
Mπορείτε
να
βρήτε
την
αίτηση
και
να
λάβεται
Μ. Αντωνιάδης, Ι. Σταυριανέας, Π. Πρασσάς, περισσότερες πληροφορίες
στην
ιστοσελίδα
μας: www.ahepamontreal.org
. Ζέρβας,
Π
Π. Σταυράκης,
Γ. Σπανάκης και Ε. Τσουμής

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021
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ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ
Ή ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ

450 978-0070

Πολύ σύντομα όλοι μας θα πρέπει να φορούμε μάσκες προστασίας όταν κυκλοφορούμε έξω.
Δείξτε και προβάλεται την εταιρεία σας με μάσκες προστασίας που θα έχουν τα χρώματά σας.
5.0”

6.0”

Άνετες
Ένα μοναδικό μέγεθος
Πλένονται αμέτρητες φορές
Σύσταση: δυο μάσκες κατ'άτομο
κατ'άτομο

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

$1867* για 250 μάσκες: 7.47$/η μία 21 ημέρες

Τυπωμένες με μη τοξικές μπογιές
Υψηλής ποιότητας ύφασμα και κλωστές

$6970* για 1,000 μάσκες: 6.97$/η μία 21 ημέρες

Παραγωγή Βόρειας Αμερικής

*Σύν οι φόροι

Ύφασμα διπλού πάχους
100% αναπνεύσιμο ύφασμα

Για τις παραγγελίες σας: 450 978-0070

sales@newsfirst.ca
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Γιατί οι
Αφροαμερικανοί
είναι πολίτες
β’ κατηγορίας
Ο εφιάλτης των κοινωνικών
διακρίσεων σε βάρος τους
θα αναπαράγεται μέχρι
να συγκροτηθεί ένα δίχτυ
προστασίας από το Κράτος,
που θα εγγυάται ισότιμα σε
όλους τους πολίτες δωρεάν
δημόσια παιδεία, υγεία και
κοινωνικές παροχές. Για
να δοθεί η ευκαιρία στην
αφροαμερικανική κοινότητα
να βγει από το περιθώριο.

Ζευγάρι διαδηλωτών στη
Μινεάπολη υπενθυμίζει
ειρηνικά ότι και «οι ζωές των
Αφροαμερικανών μετρούν».
Στο φόντο, μια από τις μεγάλες
πορείες της δεκαετίας του 1960
για τα πολιτικά δικαιώματα των
μαύρων, με επικεφαλής τον
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (τρίτος
από δεξιά, με τη σύζυγό του
Λορέτα στο πλευρό του)

Η

νωπή δολοφονία του Αμερικανού πολίτη, Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικό
στη Μινεάπολη, καταγράφηκε και επικοινωνήθηκε στα μέσα ενημέρωσης και
κοινωνικής δικτύωσης, επιδεικνύοντας,
για άλλη μια φορά σε όλους εμάς, το προφανές. Δηλαδή, το ότι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική δύναμη του Δυτικού
κόσμου, παραμένει ανίκανη να εξασφαλίσει σε όλους τους πολίτες της μια ισότιμη
μεταχείριση, από την Πολιτεία και από τα
σώματα ασφαλείας.
Γράφει ο Στρατής Χωμενίδης*
Δεν είναι πρωτότυπο συμπέρασμα αυτό,
καθώς ανάλογες εκφράσεις βίαιης συμπεριφοράς, με κύρια θύματα Αφροαμερικανούς πολίτες, παρατηρούνται συχνά στις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα επιχειρήσω λοιπόν να προτείνω μια
ανάγνωση του κοινωνικού μηχανισμού,
που συντηρεί και διαιωνίζει την αναπαραγωγή αυτής της κραυγαλέας πολιτικής
και κοινωνικής ανισότητας, καθώς και τη
συχνή βίαιη μετουσίωση της.
Η πολιτική και κοινωνική ισότητα στις
ΗΠΑ, είναι ένα ζήτημα προς επίλυση από
την κατάργηση ακόμη της δουλείας, το
1865. Φαντάζει μακρινή αυτή η ημερομηνία, ωστόσο, από τον Μάρκους Γκάρβεϊ,
μέχρι τον Μ. Λ. Κινγκ, και τους σημερινούς
αφροαμερικανούς ακτιβιστές, τα πολιτικά
και κοινωνικά αιτήματα της αφροαμερικανικής κοινότητας δε φαίνεται να έχουν
μεταβληθεί ιδιαίτερα.
Δικαίως παρατηρείται αυτή η «στασιμότητα», εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αφροαμερικανοί πολίτες μια
εντελώς άνιση θεσμική μεταχείριση, λόγω
του χρώματος του δέρματος τους. Ο ίδιος
ο Ντόναλντ Τραμπ θεώρησε θεμιτό να
δηλώσει πως είναι πρόθυμος να κινητο-

ποιήσει μονάδες της Εθνοφρουράς για να
αντιμετωπίσει την κοινωνική αναταραχή
που προκλήθηκε λόγω της δολοφονίας
του Φλόιντ.
Αναμενόμενη από τον Πρόεδρο μια τέτοια πρόχειρη αντιμετώπιση της κατάστασης. Στον αντίποδα όμως, θα περιμέναμε
μια πολύ πιο δυναμική αντίδραση από
τους Δημοκρατικούς.
Η πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη
των ΗΠΑ βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό
σε μια ξένη – για εμάς στην Ευρώπη – έννοια της ελευθερίας και της κινητικότητας.
Για περίπου μια εκατονταετία, η άλλη
όχθη του Ατλαντικού συμβόλιζε μια αστείρευτη πηγή δυνατοτήτων, για μια καλύτερη ζωή. Κατά συρροή κύματα μεταναστών
από την Ιρλανδία ή την Ιταλία κατέφθαναν
στις αρχές του 20ου αιώνα και έσμιγαν με
τις, ήδη εγκατεστημένες κοινότητες, μεταξύ των οποίων οι πρόσφατα απελευθερωμένοι Αφροαμερικάνοι.
Η αφετηρία του προβλήματος είναι ακριβώς αυτή η εκούσια εδραίωση μιας κοινωνίας κοινοτήτων. Δηλαδή, η θεσμοποίηση
της έλλειψης ισότιμης πολιτικής διαβούλευσης, χάρη στην οποία θα μπορούσαν
οι πολίτες να βρίσκουν προστασία στους
θεσμούς, στους νόμους και στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους.
Αντ’ αυτού, η κάθε κοινότητα φρόντιζε
να σχηματίσει τη δικιά της οργάνωση –
Cosa Nostra, ιρλανδική μαφία, Universal
Negro Improvement Association για τους
Αφροαμερικανούς – έτσι ώστε να διασφαλίζονται υποτυπωδώς τα δικαιώματα των
πολιτών που ανήκαν στην εκάστοτε ομάδα.
Στην εσχάτη των περιπτώσεων, το ζητούμενο ήταν να συγκροτούνται ομάδες πίεσης και να διαπραγματεύονται – δια απειλών ή βίας συνήθως – παροχές, καλύτερες
συνθήκες εργασίας, κ.ο.κ.

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Με άλλα λόγια, η κοινωνική συνοχή και
η ενότητα των ΗΠΑ, υπήρξε πάντα ένα
αντικείμενο εντάσεων, λόγω μιας θεμελιώδους έλλειψης κοινωνικού Κράτους και
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
Εξ ου και, για παράδειγμα, η αδιαπραγμάτευτη – για πολλά ευρωπαϊκά κράτη
– κρατική πρόνοια είναι σχεδόν αδύνατο
να εδραιωθεί θεσμικά στις ΗΠΑ, λόγω της
αντίστασης των εύπορων σε μια αύξηση
της φορολογίας επί της περιουσίας ή του
εισοδήματος, αύξηση που θα επέτρεπε τη
δόμηση ενός δημοσίου και δωρεάν συστήματος υγείας.
Βέβαια, οι όποιες εξελίξεις και οι αναβαθμίσεις του κοινωνικού Κράτους στις
ΗΠΑ πάντα υπήρξαν έργο των Δημοκρατικών. Ας σημειώσω τα εξής παραδείγματα:
τη στενή συνεργασία Κένεντι – Λούθερ
Κινγκ ή το περιβόητο ObamaCare.
Ο πρώτος πλήρωσε πιθανώς το τίμημα
των προοδευτικών του ιδεών με τη ζωή
του. Ο δεύτερος προσωποποίησε μια αδιανόητη ελπίδα για την κοινωνικοπολιτική
εξέλιξη των ΗΠΑ αλλά συνάντησε θηριώδεις κοινωνικές και θεσμικές αντιδράσεις.
Δυστυχώς, πολλές φορές, όπως και τώρα,
το Δημοκρατικό Κόμμα πάσχει αφενός
από μια διχαστική τάση και αφετέρου
φαίνεται να εγκλωβίζεται σε κοινοτικές
πολιτικές, που το περιθωριοποιούν και
το απομακρύνουν από την κούρσα της
πολιτικής εξουσίας. Σε ότι αφορά στο ζήτημα του εσωτερικού διχασμού, ή αλήθεια είναι πως ούτε ο Σάντερς, ούτε ο Τζο
Μπάιντεν διαθέτουν μια προσωπικότητα
και μια πειθώ επιπέδου Κένεντι, Ομπάμα,
ακόμα και Κλίντον. Συνεπώς, ο καθένας
τους διαμόρφωσε μια ατζέντα προκειμένου να απευθυνθεί μονάχα σε ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του κόμματος.
Σε ό,τι αφορά στο πιο κρίσιμο ζήτημα
των κοινοτικών πολιτικών, υπάρχει ένα

θεμελιώδες ζήτημα. Η παλινδρόμηση σε
κοινοτικές ταυτότητες είναι αποτέλεσμα
μιας αδυναμίας του Κράτους να προστατέψει επαρκώς τους πολίτες και να αποτρέψει την αναπαραγωγή κοινωνικών
δεσμών υποτέλειας. Μπροστά στην αδυναμία τους να ενισχύσουν την αυτόνομη
πολιτεία, οι Δημοκρατικοί επιλέγουν να
ενισχύσουν το κοινοτικό αίσθημα.
Κατ’ επέκταση, με μαθηματική ακρίβεια,
εντείνουν την κοινωνική σχάση και τις
εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων. Με αποτέλεσμα να μη συγκροτείται για θεμιτή και
νόμιμη θεσμική εξουσία, που να έχει τη
δυνατότητα να σπάσει την αλυσίδα υποτέλειας που έχει στηθεί και είναι υπεύθυνη για την κοινωνική υποβάθμιση και τη
βία κατά των αφροαμερικανών πολιτών.
Εάν δε μπορέσει να συγκροτηθεί ένα
κοινό μέτωπο, στο κόμμα των Δημοκρατικών, εάν δε μπορέσει η παράταξη αυτή να
απεμπλακεί από δημοφιλείς για μια ελίτ,
αλλά πλήρως ανούσιες, πολιτικές προτάσεις (π.χ. νομιμοποίηση της κάνναβης), ο
εφιάλτης των κοινωνικών διακρίσεων σε
βάρος των Αφροαμερικανών θα αναπαράγεται μέχρι να συγκροτηθεί ένα δίχτυ
προστασίας από το Κράτος, που θα εγγυάται ισότιμα σε όλους τους πολίτες δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία και κοινωνικές
παροχές.
Για να δοθεί η ευκαιρία στην αφροαμερικανική κοινότητα να βγει από το περιθώριο. Και για να μην πανηγυρίζουμε για την
εκλογή ενός επόμενου αφροαμερικανού
προέδρου των ΗΠΑ, λες και πρόκειται για
θαύμα. © Protagon.gr
*Ο Στρατής Χωμενίδης είναι κάτοχος Economics BA – Paris I PanthéonSorbonne και Political Philosophy MA
– École des Hautes Études en Sciences
Sociales

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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Η συγχώρεση
είναι βάλσαμο
για την ψυχή
του ανθρώπου!
Η

συγχώρεση είναι ένα πολύτιμο δώρο,
τόσο για εμάς τους ίδιους όσο και για
τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της αγάπης. Όταν
αγαπάς με όλη σου τη δύναμη, είναι αδύνατον να μην καταφέρεις να συγχωρέσεις τους ανθρώπους γύρω σου. Δεν έχει
υπάρξει άνθρωπος που να έχει αγαπήσει
χωρίς να πληγωθεί. Αγάπη δίχως πείσματα, δεν έχει νοστιμάδα, όπως λέει και ο
σοφός λαός.
Γράφει η Mαίρη Τσιχλή
[Ψυχολόγος – Φιλόλογος]
Η συγχώρεση είναι δείγμα μεγαλοψυχίας, ανθρωπιάς, πολιτισμού. Είναι βάλσαμο για την ψυχή του ανθρώπου, γιατρικό.
Με λίγα λόγια είναι το κλειδί που θα σε
βοηθήσει να προχωρήσεις στο επόμενο
στάδιο, στο επόμενο βήμα. Συγχωρείς
πρώτα τον εαυτό σου για τα δικά σου
λάθη και παραλείψεις και έπειτα φίλους,
γνωστούς, συγγενείς, το έτερον σου ήμισυ.
Το μίσος που φωλιάζει στις καρδιές των
ανθρώπων, δε λειτουργεί καθόλου βοηθητικά. Το μίσος πολλοί θα σου πουν ότι
είναι η αντίθετη πλευρά της αγάπης. Παρόλα αυτά, σε φθείρει, καταστρέφει, κατακερματίζει σιγά-σιγά την ψυχή σου. Είναι το χειρότερο συναίσθημα, σε κρατάει
στάσιμο σε μία κατάσταση χωρίς μέλλον,
χωρίς ουσία. Αποτελεί μία αυτοκατα-

στροφική τάση, που δε σου επιτρέπει να
χαρείς τις μικρές χαρές της ζωής, σε αποπροσανατολίζει από το στόχο σου, που
δεν είναι άλλος από το να αγαπάς και να
αγαπιέσαι. Όταν μισείς κάποιον, ευτελίζεις το νόημα της αγάπης, το υποβιβάζεις.
Συνθλίβεις όλα όσα ζήσατε μαζί.
Αγαπάτε αλλήλους είχε πει ο Θεός, σίγουρα θα ήξερε κάτι παραπάνω από
όλους εμάς τους θνητούς. Οι δεύτερες
ευκαιρίες σίγουρα υπάρχουν για να δίνονται, όταν όμως τελειώσουν οι δικαιολογίες, τότε φεύγεις με το κεφάλι ψηλά.
Και συγχωρείς, αυτό είναι το καλύτερο
δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό
σου. Αποτελεί δείγμα σεβασμού και αξιοπρέπειας. Όταν συγχωρείς, πλέον δεν
υπάρχει θύμα και θύτης, βγαίνεις από
εκείνο το παιχνίδι ρόλων που μέχρι τότε
νοηματοδοτούσε τη ζωή και την ύπαρξή
σου. Δεν έχει πια νόημα να κλαις και να
σκοτώνεσαι για κάτι που αποτελεί πια
παρελθόν.
Εκεί ανήκει, αυτή είναι η θέση του. Μην
κάνεις τα πάντα για να το φέρεις ξανά
στο προσκήνιο, δεν πρόκειται να επωφεληθείς από την τακτική αυτή. Το αντίθετο
μάλιστα. Η θέση του θύματος, δε σου κάνει καλό, σε φθείρει, άσχετα που δεν το
είχες καταλάβει τόσο καιρό. Είχες πάρει
το ρόλο που σου είχε δοθεί. Μόνο όταν
καταφέρεις να συγχωρήσεις τον εαυτό σου και το άλλο άτομο, μόνο τότε θα
καταφέρεις να νιώσεις γαλήνιος, ευτυχι-

σμένος, απελευθερωμένος από ό,τι βάραινε το μυαλό και την καρδιά σου όλο
αυτό το διάστημα.
Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στο να
αγαπάς και να αγαπιέσαι, να συγχωρείς
και να συγχωρείσαι. Άλλωστε αυτό είναι
ένα κομμάτι στο οποίο επενδύει και η
θρησκεία μας. Η συγχώρεση και η εξομολόγηση αποτελούν πυλώνες της χριστιανοσύνης. Και σίγουρα, η επιλογή αυτή
δεν έχει γίνει τυχαία. Η συγχώρεση συμβάλλει στη γαλήνη, στην ηρεμία και γι’
αυτό όλοι, κληρικοί και πιστοί, αναγνωρίζουν την αξία της. Αν κάνεις οποιοδήποτε
κακό και έπειτα μετανοήσεις, σίγουρα
έχεις κερδίσει μια θέση στον παράδεισο.
Αν πάλι δεν τα καταφέρνεις να συγχωρέσεις τον εαυτό σου και το άτομο που
σε πλήγωσε, τότε μη στεναχωριέσαι. Δεν
είσαι κακός άνθρωπος. Ίσως δεν έχει
έρθει ακόμα η κατάλληλη στιγμή. Ίσως
χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο να καταλάβεις και να επεξεργαστείς ό,τι συνέβη,
να εστιάσεις στα συναισθήματα και στις
πράξεις, στα κίνητρά σου. Μερικά πράγματα απαιτούν περισσότερη προσωπική
σκέψη και δουλειά με τον εαυτό μας. Στο
τέλος όμως, μας οδηγούν στο δρόμο της
αυτογνωσίας και ενισχύουν την αυτοεκτίμησή μας.
Τον συγχώρεσα, θα πεις μετά από καιρό
στους φίλους και τις φίλες σου και θα γεμίσεις περηφάνια, διότι μέσα από αυτή
τη διαδικασία που σίγουρα σου πήρε

καιρό, κατάφερες να γνωρίσεις καλύτερα
τον εαυτό σου και να νιώσεις κερδισμένος και πολύ ικανοποιημένος γι’ αυτή
σου την κατάκτηση. Στην αρχή αυτό φάνταζε μακρινό, σχεδόν ουτοπικό όνειρο.
Στη συνέχεια κατάλαβες όμως, ότι δεν
πρόκειται για κάτι ακατόρθωτο. Στη διαδρομή αυτή συνειδητοποίησες ότι έχεις
μεγάλη δύναμη μέσα σου. Ό,τι πέφτεις
και σηκώνεσαι, μόνος σου, χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου, οπότε έμαθες ένα
σωρό σημαντικά πράγματα για σένα, που
μέχρι τότε δεν είχες ανακαλύψει. Δεν είχε
δοθεί άλλωστε η ευκαιρία γι’ αυτό.
Προσπαθούμε να παίρνουμε τη ζωή στα
σοβαρά και την αφήνουμε να μας οδηγεί στα μονοπάτια που εκείνη θέλει να
μας οδηγήσει. Το καθετί που συμβαίνει
το εκλαμβάνουμε ως δώρο, που σίγουρα κάτι θα μας προσφέρει. Ένα μάθημα
ζωής. Συγχωρούμε, για να μας συγχωρήσουν αργότερα για τα δικά μας σφάλματα και λάθη. Κερδίζουμε έτσι γαλήνη και
ηρεμία, απελευθερωνόμαστε. Και αυτό
είναι πολύ βοηθητικό, πρώτα από όλα για
εμάς. Για την προσωπική μας γαλήνη και
ισορροπία, αξίζει τον κόπο, νομίζω. Όλοι
είμαστε διαφορετικοί αναμεταξύ μας, γι’
αυτό θα ήταν καλό, κάθε φορά να αξιολογούμε τα κίνητρα και τις προθέσεις των
άλλων πριν πάρουμε την όποια απόφαση.
Άλλωστε, κανείς δεν είναι τέλειος εκ φύσεως.

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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ΝΈΑ ΔΊΚΤΥΑ 5G

Τι προειδοποιούν
οι επιστήμονες

-Τι είναι δίκτυα 5G;
-Τι υποστηρίζουν επιστήμονες;
-Θα είναι επικίνδυνα για την υγεία;

Τ

α δίκτυα 5G αποτελούν την επόμενη
γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας,
που θα παρέχουν μεγαλύτερες ταχύτητες από τα δίκτυα 4G. Αν και το ακριβές
πρότυπο εκπομπής δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, τα νέα δίκτυα αναμένεται
να χρησιμοποιούν πολύ υψηλότερες
συχνότητες εκπομπής (μέχρι 30 GHz),
οι οποίες επηρεάζονται σε μεγαλύτερο
βαθμό από τα φυσικά εμπόδια, γεγονός
που θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό
κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Νέας γενιάς κινητά τηλέφωνα και εκατομμύρια νέες κεραίες έξω από τις κατοικίες θα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του δικτύου 5G που αναμένεται να
γίνει λειτουργικό κυρίως μετά το 2020.
Ομάδα 180 επιστημόνων και γιατρών
από 36 χώρες, κάνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνοντας την αναστολή της ανάπτυξης των δικτύων 5G έως
ότου οι πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον να έχουν
διερευνηθεί πλήρως, από επιστήμονες
ανεξάρτητους από τη βιομηχανία.
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν, ότι η
προκαλούμενη τεράστια αύξηση στην
έκθεση του πληθυσμού σε ασύρματες
ακτινοβολίες μπορεί να οδηγήσει σε

αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, κυτταρικό
στρες, αύξηση επιβλαβών ελευθέρων
ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού
συστήματος, ελλείψεις στη μάθηση και
τη μνήμη, νευρολογικές διαταραχές και
αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ευημερία των ανθρώπων.
Προτείνουν επίσης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να δώσει προτεραιότητα στην
υλοποίηση ενσύρματων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών αντί των ασύρματων και
να οριστούν νέα όρια συνολικής έκθεσης
στα εκατοντάδες είδη ασύρματης ακτινοβολίας στα οποία είμαστε εκτεθειμένοι, με έμφαση στην προστασία των
εγκύων και των παιδιών.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ;
Τα σημερινά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
2G, 3G και 4G εκπέμπουν σε 5 συχνότητες (800, 900, 1800, 2100 και 2600ΜΗz).
Η συνεχής αναβάθμιση των δικτύων
σημαίνει την προσθήκη νέων κεραιών,
χωρίς όμως να σταματά η εκπομπή των
παρωχημένων τεχνολογικά κεραιών,
έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι συνδρομητές με συσκευές παλαιότερου τύπου.
© home-biology.gr

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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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΝΙΟΎ

12
1897

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 15/6/2020 – 21/6/2020
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1955

Με απόφαση του
υπουργού
Συγκοινωνιών, Κωνσταντίνου
Καραμανλή, αρχίζει η
Ο Καρλ Έλσενερ λαμβά- απομάκρυνση των τρονει δίπλωμα ευρεσιτε- χιοδρόμων (τραμ) από
χνίας για τον πολυσου- την Αθήνα, οι οποίοι
γιά, που αργότερα θα αντικαθίστανται από
ονομαστεί «ελβετικός». τα τρόλεϊ.

1994

Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο
κόμμα στις Ευρωεκλογές, με
ποσοστό 37,6%.
Ακολουθούν η Νέα
Δημοκρατία με 32,6%,
η Πολιτική Άνοιξη με
8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και
ο Συνασπισμός με 6,2%.

1996
Η φέτα, το
κασέρι, πολλά
είδη γραβιέρας
και ορισμένα
λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως
προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης (ΠΟΠ).

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
755

Εάν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης, θα μπορούσατε να εμφανιστείτε
στα μέσα ενημέρωσης ή ακόμα και να
επεκταθείτε στο εξωτερικό. Ίσως έρθετε
σε επαφή με άτομα που κατέχουν ανώτερη γνώση ή ασχοληθείτε με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή ίσως ξαφνικά
αποφασίσετε ότι ήρθε η ώρα να μάθετε
κάτι νέο.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Αν αυτή η σχέση έχει μελλοντικές
προοπτικές θα το δείξει ο χρόνος, κι αν όχι,
τουλάχιστον θα έχετε μερικέςa συναρπαστικές ιστορίες να διηγείστε στους φίλους σας.
Θα χρειαστείτε σίγουρα τους αγαπημένους
σας φίλους για υποστήριξη αλλά φροντίστε
να μεταφράσετε σωστά τις συμβουλές που
λαμβάνετε. Μην αναμιγνύετε τώρα τη φιλία
με την αγάπη, ίσως τα πράγματα περιπλέξουν.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Η κοινωνική σας ζωή ενισχύεται, καθώς
η Ηλιακή έκλειψη στον κοινωνικό τρίτο
οίκο σας γεμίζει τη ζωή σας με τοπικές εκδηλώσεις,
κοινωνικές σχέσεις και φίλους. Μετά από ένα μήνα
σκληρής δουλειάς, ήρθε η ώρα να διασκεδάσετε!
Ανακαλύπτετε και συζητάτε με ομοϊδεάτες ανθρώπους, πηγαίνετε σε μια κοινωνική εκδήλωση που
διαφορετικά θα μπορούσατε να αποφύγετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Ένα παλιό αφεντικό, ένας συνάδελφος ή πελάτης από τα παλιά, θα
μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί σας
ξαφνικά ή ίσως να συναντηθείτε σε μια
κοινωνική ή επαγγελματική εκδήλωση. Θα μπορούσε να υπάρξει μια νέα
ευκαιρία στην επαγγελματική αρένα;
Βγείτε έξω και συζητήστε.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Ευκαιρία να κάνετε ένα σύντομο ταξίδι προκειμένου να μιλήσετε με
τον εαυτό σας ή να επισκεφθείτε φίλους που έχετε να τους δείτε καιρό. Και
βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πως η εσωτερική ακτινοβολία και η αυτοπεποίθηση είναι αυτές που θα φέρουν κοντά
σας το σωστό πρόσωπο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Μη ζητάτε τώρα συμβουλές από
τους γύρω σας για το πως πρέπει να κινηθείτε
ή τι να πείτε. Ακόμη κι αν σας λένε το σωστό,
περιμένετε πριν εφαρμόσετε τις ιδέες τους. Οι
άνθρωποι είναι πλάσματα της συνήθειας, αλλά
αυτό δεν εξυπηρετεί πάντα τους υψηλότερους
σκοπούς μας, καθώς μπορεί να μας αφήσει να
κολλήσουμε σε μια συγκεκριμένη διαδρομή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Εάν χρειάζεται να κάνετε μια
ειλικρινή συνομιλία για να καθαρίσετε
τον αέρα, θα πρέπει να επιλέξετε τον
κατάλληλο τόπο και χρόνο αλλά και να
λάβετε υπόψη σας τη συναισθηματική
διάθεση του άλλου προσώπου. Οπότε,
ακόμα και αν πρέπει να είστε αληθινοί,
ελπίζουμε να μιλήσετε με την ηρεμία
και την ευγένεια που σας διακρίνει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Δεν είναι ότι δε μπορείτε να
απολαύσετε την αγάπη ενώ η Αφροδίτη
είναι ανάδρομη. Αλλά δεν πρέπει να κάνετε σχέδια για το μέλλον, καλύτερα να
περιμένετε μέχρι και μετά τις 25 Ιουνίου. Πολλά πράγματα θα μεταβληθούν,
αλλά αν είστε πρόθυμοι να παλέψετε με τα κύματα, η σχέση σας θα γίνει
ισχυρότερη από ποτέ.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Επαναξιολογήστε αν είστε με το
κατάλληλο πρόσωπο για να μοιραστείτε
τη ζωή σας. Κι αν όχι, δε χρειάζεται να
βρίσκεστε σε μια σχέση που δε μιλάει
στην ψυχή σας. Ήρθε η ώρα να εκφράσετε τον εαυτό σας με έντονα ενθουσιώδη
τρόπο. Πιθανόν οι παρούσες συνθήκες
να σας δείχνουν το δρόμο προς την επιχειρηματικότητα και τη μελέτη.

Ίσως επί του παρόντος να θέλετε να κάνετε «αποτοξίνωση» από το
ερωτικό παιχνίδι, τη νυχτερινή διασκέδαση και τα ποτά. Αν είστε σε σχέση,
κάποιος από τους δυο σας ίσως κάνει
ένα βήμα πίσω, κι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό πράγμα. Θα χρειαστεί να
καθαρίσει το μυαλό σας για να πάρετε
αποφάσεις…
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Ίσως να αντιμετωπίσετε μερικά
δυσάρεστα επίπονα συναισθήματα (εκ των
οποίων τα περισσότερα είναι καταπιεσμένα για πάρα πολύ καιρό), αλλά είναι μια
καλή στιγμή για να κάνετε συναισθηματική
εκκαθάριση. Η Σεληνιακή έκλειψη σαρώνει
το δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, και θα
μπορούσε να φέρει μια ριζική αλλαγή στον
τρόπο που ξοδεύετε τα χρήματά σας.

Μπορεί να χρειαστεί να θέσετε καλύτερα όρια και συμφωνίες, σχετικά
με το κατά πόσο τα κοντινά σας πρόσωπα
μπορούν να είναι εντάξει σε αυτά που σας
υπόσχονται. Μην τους αφήνετε να αναμιγνύονται στην προσωπική σας ζωή και να
τη σκοτώνουν συναισθηματικά. Μπορεί να
αποφασίσετε ότι βρίσκεστε σε μια αδιέξοδη
δουλειά από την οποία πρέπει να φύγετε.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 754

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Μ

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ

ια Εβραία γυναίκα πηγαίνει στο
ραβίνο της, έχοντας ένα σοβαρό
πρόβλημα.
Οι δύο θηλυκοί παπαγάλοι
της έχουν πάρει μια κακή
συνήθεια.
Κάθε
φορά
που έχει επισκέπτες,
οι
δύο παπαγάλοι την κάνουν
και ντρέπεται,
διότι λένε και

οι δύο μαζί: «Γεια σας! Είμαστε πόρνες. Θέλετε να διασκεδάσετε;».
Προς έκπληξή της, ο ραβίνος χαμογελάει, εξηγώντας ότι ο ίδιος έχει δύο
αρσενικούς παπαγάλους, τους οποίους έχει εκπαιδεύσει να προσεύχονται
και που έχουν γίνει πολύ προσεκτικοί,
περνώντας μεγάλο μέρος της ημέρας
προσευχόμενοι στο κλουβί τους.
Είναι σίγουρος ότι αν η γυναίκα πάει
στο σπίτι της τους δύο αρσενικούς παπαγάλους, αυτοί θα ασκήσουν μεγάλη
επιρροή στους θηλυκούς ώστε να αλλάξουν συμπεριφορά…
Την επόμενη μέρα η γυναίκα πηγαίνει

στο σπίτι του ραβίνου και φέρνει σπίτι
της τους δύο αρσενικούς παπαγάλους,
οι οποίοι μάλιστα, φοράνε ο καθένας
από ένα μικρό kippah και ένα μικρό
τάλλι, ενώ κρατάνε και ένα… μικροσκοπικό βιβλίο προσευχής, καθώς κουνιούνται μπρος-πίσω.
Μόλις τοποθετεί τους θηλυκούς παπαγάλους της στο κλουβί, αμέσως
φώναξαν στους αρσενικούς: «Γεια
σας! Είμαστε πόρνες. Θέλετε να διασκεδάσετε;». Οπότε, ο ένας αρσενικός στρέφεται στον άλλο και του λέει:
«Μωυσή, επιτέλους, οι προσευχές μας
εισακούστηκαν!!!».

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

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
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

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
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:

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ELTEC

RBQ# 5713-3464-01

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 Αυγουστου. Πολύ καθαρό και
φρεσκοβαμμένο με μπαλκόνι και μεγάλο κήπο.
Η θέρμανση 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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SAINT-MARTIN
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Παραδοσιακή φέτα
βαρελίσια, τώρα σε όλα
τα καταστήματα ΑDONIS
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca

