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ΕΤΣΙ ΞΑΦΝΙΚΑ... ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕΛΙΔΑ 5

Ε.Ε.: «Ευρωπαϊκά τα
ελληνικά σύνορα»

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-22, 36

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΗΠΑ

Η πολιτική
διαίρεση
και οι εκλογές

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ι. Ιωαννίδης: «Το νέο lockdown
θα είναι καταστροφή»

♦
♦

«Εντελώς άγνωστο αν θα υπάρξει
δεύτερο κύμα»

Η ΕΚΜΜ ζητεί
την παραίτηση του
αντιπροέδρου της
Στέγης Ηλικιωμένων!
Τι κρύβεται πίσω από
την επιστολή Κριλή και
γιατί δεν είναι αναγκαίες
πλέον οι υπηρεσίες του
Σπύρου Μπολάνη;

«Ήδη η Covid-19 είναι ένας ιός
κοινού κρυολογήματος»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Η ΚΟΛΧΙΚΙΝΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ!

ΣΕΛΙΔΕΣ 7, 15
ΑΝΑΛΥΣΗ BLOOMBERG

Το τουρκικό σχέδιο
για Λιβύη
και Ανατολική
Μεσόγειο
Ποια είναι τα σενάρια
της ακραίας τουρκικής
πρόκλησης

Ο Κώστας Σκανδαλίδης
γράφει για τον ιδρυτή
του ΠΑΣΟΚ

24 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΜΑ: ΠΟΣΟ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 28-29

To all my friends in the Greek Community
my warmest wishes for a

Happy Canada Day!
Χρόνια Πολλά!
Guy Ouellette

MNA for Chomedey/Βουλευτής

450 686-0166 | Guy. Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca
4599, boul. Samson, Bureau 201, Laval (QC) H7W 2H2

Χρήση μάσκας σε
δημόσιους χώρους
Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν καταλάβει καν ότι
έχουν μολυνθεί. Η χρήση μάσκας μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19 από ένα άτομο
που δεν γνωρίζει ότι έχει τον ιό σε άλλα άτομα.

ς να φτιάξ

Υλικά

•
•
•

κευή μάσκα

ς χωρίς ράψιμ

ο

Κατασκευή

Μπαντάνα ή
τετράγωνο
κομμάτι βαμβ
υφάσματος
ακερού
διαστάσεων
50 x 50 cm
Λάστιχα ή λαστ
περίπου
ιχάκια για τα
μαλλιά
Ψαλίδι, αν χρει
άζεται

Υλικά

Βήματα

Χρήση μάσκας σε
δημόσιους χώρους

•

1

2

Προειδοποίηση:

Δεν έχουν όλοι οι φορείς του COVID-19
συμπτώματα. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν
καταλάβει καν
ότι έχουν μολυνθεί. Η χρήση μάσκας μπορεί
να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19
άτομο που δεν γνωρίζει ότι έχει τον ιό σε
από ένα
άλλα άτομα. Η χρήση μάσκας σε δημόσιους
χώρους πρέπει
να συνοδεύεται από άλλα μέτρα προστασίας,
τα οποία περιλαμβάνουν σωστές πρακτικές
υγιεινής
και αποφυγή συγχρωτισμού. Η μάσκα σας
πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και μόνο
από εσάς, και να
πλένεται τακτικά.

1

1 Με το ένα χέρι, τοποθετήστε τη

μάσκα καλύπτοντας τη μύτη και
το στόμα σας. Με το άλλο σας
χέρι, στερεώστε τη στα αυτιά σας
από τα λάστιχα ή τα κορδονάκια.

2

6

Σηκώστε τη
μάσκα
από τα λάστ
ιχα, φέρτε
τη στο πρόσ
ωπό σας
και στερεώστ
στα αυτιά σαςε τη
από τα
λάστιχα.

Κόψτε τα δύο
παραλληλόγρα
μμα
25 x 15 cm
από
το ύφασμά
σας.
Τοποθετήστε
πάνω στο άλλοτο ένα
ράψτε τα μετα και
ξύ τους

.

Τοποθετήστε
τα

Διπλώστε κάθε
λάστιχα ή τα
Όταν δεν είναι δυνατή η αποφυγή συγχρωτισμο
λαστιχάκ
προς το μέσο άκρη
ύ σε δημόσιους
ια για
χώρους,
ν καιή
ψωνίζετε
χρησιμοποιείτε μέσα μαζικής μεταφοράς.
μαλλιά σε απόστα όπως όταν
σταθεροπ
Εάν είστε άρρωστοι,
οιήστε.
ταση
στο σπίτι. Εάν
μεταξύμείνετε
πρέπει
να πάτε σε
κλινική ή νοσοκομείο, μπορείτε να φορέσετε
τους
δική σας μάσκα
περίπου
μέχρι
να σας δοθεί χειρουργική μάσκα.
15 cm.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μάσκα σας

2

Διπλώστε ξανά
από την πάνω μία φορά
μία από την μεριά και
κάτω.

3

5

ράψιμο

• Βελόνα και
• Κλωστή τσιμπιδάκι
• Ψαλίδι

Βήματα

picto crevé

4
Παιδιά κάτω των δύο ετών, άτομα με αναπνευσ
τικά προβλήματα, άτομα με
ειδικές ανάγκες ή άτομα που χρειάζονται
βοήθεια για να αφαιρέσουν ένα
κάλυμμα προσώπου δεν πρέπει να τη χρησιμοπ
οιούν.

Γιατί;

Δύο παραλληλ
όγραμμα
κομμάτια βαμβ
ακερού
υφάσματος
διαστάσεων
25 x 15 cm
περίπου
Δύο λάστιχα
ή κορδόνια
15 cm

1

Διπλώστε την
μπαντάνα στη
μέση

.

Πότε;

μάσκας με

•

picto crevé

Προσαρμόστε
πρόσωπό σας. τη μάσκα στο

Πλένετε τα χέρια σας ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ από

τη

3

Διπλώστε κατά
0,5 cm
πλάτος στη
μεγάλη
πλευρά και
ράψτε
το στρίφωμ
α. Στη
συνέχεια, ράψτ
ε
στρίφωμα 1
cm
κάθε μία από σε
μικρές πλευ τις
ρές.
4

Περάστε τα
λάστιχα
15 cm x 0,3
Τραβήξτε απαλ
cm μέσα
από τα στρι
λάστιχα έτσι ά τα
φώμ
ώστε οι
σε κάθε πλευ ατα
κόμποι να στερ
μάσκας. Αυτάρά της
μέσα στα στρι εωθούν
σημεία στερ είναι τα
Μαζέψτε τα φώματα.
έωσης στα
πλαϊ
αυτιά. Χρησ
πάνω στα λάστ νά
ιμοποιήστε
μια μεγάλη
ή το κορδόνι ιχα
βελό
ή ένα τσιμπιδά να
προσαρμόστεκαι
κι και
τη
δέστε σφιχ
μάσκα στο
τά
πρόσ
άκρες σε κάθετις
σας. Στη συνέ ωπό
χεια,
Εάν δεν έχετ θηλιά.
ράψτ
ε τα λάστιχα
ε
ή
χρησιμοποιήσ λάστιχα,
το κορδόνι
στη
κορδόνι για τε
του έτσι ώστε θέση
να κάνετε
να
μη
το δέσιμο μεγα
γλιστράει.
και δέστε πίσω λύτερο
από το
κεφάλι.

Εμπνευσμέν
μάσκας.
ο από χρήση
το υλικό της
που αναπτύχθηκ
Division of Viral
Diseases. Πληρο
ε από: Cente
παρακάτω διεύθ
rs for Diseas
φορίες σχετικ
e Control and
υνση: https:
ά με το πώς
//www.cdc.g
Prevention,
η χρήση μασκώ
National Cente
ov/coronavir
ν συμβάλλει
us/2019-nco
r for Immunization
στη
v/prevent-ge
and Respiratory
tting-sick/diy μείωση της εξάπλωσης
Diseases (NCIR
-cloth-faceτου COVID-19
Αλλάζετε τη μάσκα εάν βραχεί, λερωθεί
coverings.ht
D),
διατίθενται
ή
ml
δωρεάν στην
φθαρεί.

Μην αφήνετε τη μάσκα να κρέμεται στον
λαιμό ή το αυτί σας. Κρατήστε τη στο πρόσωπό
σας και αποφύγετε να την αγγίζετε. Εάν
την
αγγίξετε ενώ τη φοράτε, πλύνετε τα χέρια
σας
σχολαστικά το συντομότερο δυνατό.

2 Προσαρμόστε τη μάσκα στη
μύτη σας.

3

Αφαιρέστε τη μάσκα κρατώντας τη από τα
λάστιχα ή τα κορδονάκια χωρίς να αγγίξετε
το μπροστινό μέρος.

3 Στη συνέχεια, προσαρμόστε τη
στο πηγούνι σας.

Διπλώστε την εξωτερική πλευρά της μάσκας
και τοποθετήστε τη μάσκα σε ένα καθαρό
σακουλάκι. Μπορείτε να πλύνετε τη μάσκα
όταν επιστρέψετε στο σπίτι, μαζί με τα
υπόλοιπα ρούχα σας.

20-210-64WFA

Δεν έχουν όλοι οι φορείς του COVID-19
συμπτώματα.

COVID-19 —
Πώ

ετε τη δική
Μπορείτε να
σας μάσκα
φτιάξετε εύκ
σας. Εάν είνα
ολα τη δική
σας μάσκα
ι εφικτό, χρη
με υλικά που
τα βαμβακερά
σιμο
έχετε στο σπίτ
, που σας επιτ ποιήστε ένα ύφασμα
δύο στρώσε
ι
με
ις υφάσματος ρέπει να αναπνέετε. Χρη πυκνή ύφανση, όπω
ς
εφαρμόζει
και βεβαιω
σιμοποιήστε
σωστά στο
τουλάχιστο
πρόσωπό σας θείτε ότι η μάσκα σας
ν
στεγνώνετε
είναι άνετη
. Θα πρέπει
σε
και
να μπορείτε
Υπάρχουν πολ στεγνωτήριο τη μάσκα
να πλένετε
σας χωρίς να
λά είδη υφα
και να
σμάτινων μασ
φθείρεται ή
να ζαρώνει.
κών.
Ακολουθού
ν δύο τύποι
μάσκας που
κατασκευά
ζονται εύκολα
Κατασ
.

Η μάσκα δεν υποκαθιστά τα παρακάτω

2 μέτρα

Πλύσιμο χεριών

Αποφυγή
συγχρωτισμού

Απομόνωση στο
σπίτι εάν είστε
άρρωστοι
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Η διαιρεμένη Αμερική, ο Τραμπ που δεν
πείθει και ο Μπάιντεν που δεν εμπνέει
Η προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ αποτυπώνει μια
διαιρεμένη χώρα και έναν Ντόναλντ Τραμπ αντιμέτωπο
με έναν μάλλον αρνητικό συσχετισμό, την ώρα που
ο Τζο Μπάιντεν δύσκολα μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.
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kosta@kdmassurances.com
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514.903.9000
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ME

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
COIS
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C
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
Παρότι το μέγεθος των κινητοποιήσεων
είναι εντυπωσιακό, όπως και ο αντίκτυπος
που έχουν κινήσεις όπως το γκρέμισμα
των αγαλμάτων ανθρώπων που σχετίζονται με το παρελθόν του ρατσισμού, της
δουλείας και των φυλετικών διακρίσεων, εντούτοις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
υπάρχει και μια συντηρητική Αμερική:
αυτή που αντιμετωπίζει φοβικά αυτή την
κατάσταση, που θα ήθελε περισσότερο
«νόμο και τάξη» και που θεωρεί ότι μόνο
κόστος θα υπάρξει από αυτή την κατάσταση.
Σε αυτή τη συντηρητική και συχνά θρησκόληπτη Αμερική, προστίθενται και άλλες παραδόσεις από τον ανορθολογισμό
και την επιμονή σε θεωρίες συνωμοσίας,
έως μια αμφισβήτηση των μεγάλων επεμβάσεων του κράτους στην κοινωνία, που
αποτυπώνεται και στη δυσπιστία απέναντι στα περιοριστικά μέτρα και τις συστάσεις ενάντια στη διάδοση του κορωνοϊού.
Εκεί που μια διαχωριστική γραμμή ήταν
εάν κανείς προτιμούσε το Fox News ή το
MSNBC για την ενημέρωσή του, τώρα
προστέθηκε και η διαχωριστική γραμμή
ως προς την αποδοχή ή όχι της μάσκας
στους δημόσιους χώρους. Στην πρόσφατη
ομιλία του Τραμπ στην Τούλσα όλοι παρατήρησαν την απροθυμία του ακροατηρίου να φορέσει μάσκα ή να τηρήσει τις
αποστάσεις ασφαλείας. Ας μην ξεχνάμε
και κάτι άλλο σημαντικό. Η Αμερική είναι
διαιρεμένη σε όλες σχεδόν τις προηγούμενες εκλογικές μάχες.

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ
Συχνά θεωρείται δεδομένο, ότι επειδή
ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει αυτή την εικόνα ενός παρορμητικού πολιτικού που δεν
έχει ιδιαίτερα βαθιά γνώση, προτιμά τα
tweet από τις αναλύσεις, παίρνει πολλές
αποφάσεις μόνος του και φέρεται κάπως
αλλοπρόσαλλα, αυτό θα του στοιχίσει
εκλογικά.
Όμως, σε ένα τμήμα του εκλογικού του
ακροατηρίου αυτό έχει απήχηση, μια που
τον κάνει να φαίνεται διαφορετικός από
το «κατεστημένο της Ουάσιγκτον» και πιο
κοντά στο κοσμοείδωλο του μέσου λευκού ρεπουμπλικάνου, δηλαδή ένα μείγμα
συντηρητισμού,
αντιδιανοουμενισμού,
θρησκοληψίας, δυσπιστίας έναντι του
κράτους, επιμονής στην οικονομία της
αγοράς και προτίμησης προς μια περισσότερο απομονωτική εξωτερική πολιτική.
Ο έστω και απλουστευτικός τρόπος που
χειρίζεται ζητήματα εξωτερικής πολιτικής,
εξυπηρετεί αυτή τη γενική απήχηση. Την
ίδια στιγμή, το «πρώτα η Αμερική» και η
λογική των «εμπορικών πολέμων» βρίσκει απήχηση σε σημαντικά επιχειρηματικά κομμάτια, που θεωρούσαν ότι οι ΗΠΑ
έκαναν μεγάλες παραχωρήσεις στους
ανταγωνιστές τους.
Όμως, όλα αυτά προϋπέθεταν ότι η οικονομία θα πήγαινε σχετικά καλά, η απασχόληση θα ήταν σε υψηλά επίπεδα και η
χώρα θα επεδείκνυε στοιχειώδη συνοχή.
Όμως, τώρα ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος
με τα προβλήματα στην οικονομία, την
ανεργία και μια χώρα διαιρεμένη, την
οποία δεν έχει πείσει ακόμη ότι μπορεί
να την ενώσει. Αυτό εξηγεί γιατί ο Τραμπ
δεν απολαμβάνει προς το παρόν το είδος
συσπείρωσης που συνήθως έχουν οι ηγέτες σε περιόδους κρίσης, ακόμη και όταν

Επί 31 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

C ES
EN

Λίγους μήνες μετά, η Αμερική βρίσκεται
στον κυκεώνα μιας κρίσης χωρίς προηγούμενο. Η χώρα μαστίζεται από μια πανδημία που της έχει στοιχίσει ήδη πάνω από
122.000 ανθρώπους, ως αποτέλεσμα και
του ελλιπούς σχεδιασμού και της απουσίας προετοιμασίας από τη μεριά της κυβέρνησης Τραμπ, η δολοφονία του Τζορτζ
Φλόιντ πυροδότησε το μεγαλύτερο κύκλο
κινητοποιήσεων γύρω από τα θέματα του
ρατσισμού και της αστυνομικής βίας από
τη δεκαετία του 1960 που ήδη την υποχρεώνει να αναμετρηθεί με το ίδιο της το
παρελθόν των φυλετικών διακρίσεων, την
ώρα που είναι ενεργή μια σημαντική οικονομική κρίση που οδήγησε στην εκτίναξη
του αριθμού των ανέργων.
Σε αυτό το τοπίο και παρότι η χώρα έχει
ενεργοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα
πακέτα οικονομικών παρεμβάσεων και
ενισχύσεων στην ιστορία της, η αμερικανική κοινωνία είναι περισσότερο οργισμένη παρά ποτέ και με μια διάχυτη αίσθηση
ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν προς τη
σωστή κατεύθυνση.

δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. Αντίθετα, τέτοια κλίμακα αντιμέτωπη με τις μεγάλες
είναι πιθανό η διαιρετική ρητορική που και ανοιχτές πληγές της.
έχει επιλέξει να τον αποξενώνει από ένα
Το πρόβλημα είναι το σημερινό Δημοκρατμήμα δυνητικών ψηφοφόρων.
τικό Κόμμα και δη αυτό που κυρίως επένδυσε στο να είναι ο Μπάιντεν υποψήφιος
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΙΝΤΕΝ
(για την ακρίβεια κυρίως επένδυσε στο να
Αυτή τη στιγμή, ο Μπάιντεν δείχνει να μην είναι ο Σάντερς υποψήφιος).
προηγείται και οι δημοσκοπήσεις τον δεί- Είναι ένας πολιτικός οργανισμός σε μεχνουν ικανό να κερδίσει όχι μόνο τη λαϊκή γάλο βαθμό συνυπεύθυνος για την καψήφο αλλά και το κολέγιο των εκλεκτό- τάσταση των ΗΠΑ, μοιράζεται με τους
ρων. Όμως, σε μεγάλο βαθμό, αυτό προ- ρεπουμπλικάνους σημαντικές πολιτικές
κύπτει από ένα κλίμα δυσαρέσκειας των επιλογές και θέσεις και στην πραγματικόψηφοφόρων, που αποτυπώνεται και στο τητα απέχει πολύ από το να έχει ένα πρόότι το 68,4% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι γραμμα που να προτείνει μια έξοδο από
η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύ- την κρίση. Δύσκολα μπορεί να φανταστεί
θυνση, παρά στο ότι κατάφερε να εκπρο- κανείς τον Μπάιντεν να μπορεί να μιμηθεί
σωπήσει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί το παράδειγμα του Τζόνσον ως προς την
να δώσει μια διαφορετική προοπτική, σε κλίμακα των τομών και των αλλαγών που
μια χώρα που για πρώτη φορά έρχεται σε προωθήθηκαν.
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Γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Για παράδειγμα, είναι δεδομένο ότι οι
Δημοκρατικοί θα πάρουν συντριπτικά
μεγαλύτερο μέρος της μαύρης ψήφου,
θα πάρουν την πλειοψηφία της γυναικείας ψήφου, θα έχουν προβάδισμα στους
ισπανόφωνους, θα πάρουν μεγάλο μέρος
της συνδικαλισμένης εργατικής ψήφου
όπως των μορφωμένων λευκών. Οι Ρεπουμπλικάνοι παίρνουν την ευαγγελική
ψήφο και μεγάλο μέρος των λευκών χωρίς
πανεπιστημιακή μόρφωση.
Όμως, μόνο η κοινωνιολογική προσέγγιση δεν επαρκεί. Στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα δε μετρά τόσο ο απόλυτος αριθμός ψήφων, όσο ο αριθμός των
εκλεκτόρων. Ως αποτέλεσμα, ο Ντόναλντ
Τραμπ το 2016 εξελέγη πρόεδρος παρότι
είχε πάρει σαφώς λιγότερες ψήφους από
τη Χίλαρι Κλίντον. Όμως, επειδή κέρδισε ορισμένες κρίσιμες Πολιτείες, κυρίως
εξαιτίας της απήχησης των λαϊκίστικων
απόψεών του σε απογοητευμένα τμήματα της λευκής εργατικής τάξης, μπόρεσε
να έχει περισσότερους εκλέκτορες και να
κερδίσει την προεδρία.

OUPEMENT
GR
Q

Ντόναλντ Τραμπ είχε υπολογίσει ότι
τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αυτή την εποχή. Η αμερικανική οικονομία έδειχνε να πηγαίνει σχετικά καλά
και να αποφεύγει τις υφεσιακές δυναμικές που αποτυπώνονταν ήδη σε χώρες
όπως η Γερμανία, τα ποσοστά απασχόλησης ήταν εντυπωσιακά υψηλά και το Δημοκρατικό Κόμμα είχε για άλλη μια φορά
αρνηθεί να επιλέξει τον Μπέρνι Σάντερς,
το μόνο υποψήφιο που τα γκάλοπ έδειχναν ότι μπορούσε σίγουρα να αμφισβητήσει τον Τραμπ.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

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

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

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

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

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η νέα αληθής ψευδαίσθηση…

Τ

α Κοινωνικά δίκτυα, που μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας, δεν
είναι τίποτε άλλο από ηλεκτρονικές εφαρμογές, τις οποίες εμείς
επιλέγουμε πως και σε ποιο βαθμό να τις χρησιμοποιήσουμε, υπέρ
ή κατά.
Ωστόσο, η υπερβολική χρήση, ο λεγόμενος εθισμός, δημιουργεί
το εύλογο ερώτημα. Που θέλουμε να ζούμε, μέσα στις οθόνες σε
έναν ψεύτικο κόσμο και μια εικονική πραγματικότητα ή εκεί έξω
στον πραγματικό κόσμο με όποιες δυσκολίες και εμπόδια;
Θα συνεχίσουμε να χάνουμε την αληθινή ζωή, να θυσιάζουμε
τις ομορφότερές μας στιγμές και να ξεπουλάμε τον εαυτό μας για
εφήμερες, εξωπραγματικές και φανταστικές ικανοποιήσεις ή θα
την απολαύσουμε στο μέγιστο βαθμό, γεμάτοι χαρά και ευγνωμοσύνη; Η απάντηση βρίσκεται μέσα μας…
Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 μας έφερε τους τελευταίους
μήνες πολύ πιο κοντά στο ιντερνέτ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξαρτώμεθα σχεδόν πλήρως από
αυτά.
Γεγονός είναι ότι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες στο διαδίκτυο,
προσφέρουν άπειρες ευκαιρίες, για επαγγελματική ανάπτυξη, σεμινάρια και ροή βίντεο για εκπαίδευση, χωρίς να χρειάζεται να
αφήσουμε ποτέ την άνεση του σπιτιού μας…
Εντούτοις, στην προσωπική ζωή και στην κοινωνική μας πραγματικότητα, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι συναντήσεις με
φίλους, οι συναθροίσεις κάθε είδους, από ζωντανές έγιναν πλέον
εικονικές, με ουσιαστικό ρυθμιστή και απόλυτο κυρίαρχο το ποντίκι του υπολογιστή μας…
Το φετινό καλοκαίρι, λόγω των περιοριστικών μέτρων και την τήρηση των αποστάσεων, θεωρείται μία δύσκολη εποχή για τους
διοργανωτές εκδηλώσεων. Ο Κορωνοϊός οδήγησε σε εκτεταμένες
ακυρώσεις και ανάγκασε τους ανθρώπους στη βιομηχανία του θεάματος να βρουν γρήγορα ένα σχέδιο Β. Την «ασημένια» επένδυση...
Οι προγραμματιστές εκδηλώσεων έχουν χρησιμοποιήσει τη δημιουργικότητα και την προοπτική τους μετακινώντας τις εκδηλώσεις
στο διαδίκτυο… Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, σημαίνει μεγαλύτερη
προσβασιμότητα και περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθήσει
κανείς μερικές από τις διαθέσιμες εκδηλώσεις και συμβάντα στον
κόσμο μέσα από την οθόνη του υπολογιστή.
Όπως και άλλα πράγματα σήμερα, η κατάσταση πολλών εκδηλώσεων είναι λίγο αβέβαιη και μπορεί να αλλάξει. Λαμβάνοντας
αυτά υπόψη, οι προγραμματιστές βάσεων δεδομένων για να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους που διοργανώνουν εκδηλώσεις
να ταξινομήσουν το ημερολόγιό τους, έχουν δημιουργήσει μια λίστα με μερικές από τις πλέον προσφιλείς εικονικές και υβριδικές
εκδηλώσεις.
Αυτή την Κυριακή, π.χ. στο Τορόντο πραγματοποιείται η πρώτη
στην ιστορία της εικονική παρέλαση υπερηφάνειας, για τους ομοειδείς και συμπαθούντες. Με τον ίδιο περίπου τρόπο γιορτάζουμε
φέτος τις εθνικές Ημέρες του Κεμπέκ και του Καναδά και ορισμένα
από τα καθιερωμένα πανηγύρια.
Συνδέοντας τα πανηγύρια με τις θρησκευτικές τελετές, πολλοί πιστοί, όπως φαίνεται, το έχουν πάρει κατάκαρδα που δε μπορούν
να πάνε ομαδικά στις εκκλησίες. Οπότε, ήταν θέμα χρόνου να
υπάρξει μία ιστοσελίδα, το keraki.gr στη προκειμένη περίπτωση,
όπου με ένα κλικ ανάβεις το ψηφιακό κεράκι σου και ότι έχεις ευχαρίστηση… Το ελληνικό δαιμόνιο πάντα δίνει λύσεις, με το αζημίωτο εννοείται!
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

«Οδύσσεια» των γεγονότων στην Ελληνική Κοινό- για τα οικονομικά της Κοινότητας. Όλοι περιμέναμε να
τητα Μείζονος Μόντρεαλ, πρόσθεσε μια ακόμα γίνει την 1 Ιουλίου του 2020, αλλά όπως φαίνεται θα
«Σειρήνα», ή μάλλον… «Κύκλωπα», στο περιπετειώ- γίνει την 1 Σεπτεμβρίου 2020.
δες ταξίδι της.
Όπως προανέφερα, η ξαφνική μη επίσημη παραίτηΠρόκειται αυτή τη φορά για μια νέα περιπέτεια, με ση της πρόεδρου δημιούργησε πολλά ερωτηματικά.
πρωταγωνιστές στελέχη του διοικητικού συμβουλίου
Σα να μην έφτανε αυτό, προστέθηκε η επιστολή που
της Κοινότητας και στελέχη του διοικητικού συμβου- έστειλε ο πρόεδρος της Κοινότητας και… ταμίας της
λίου της Ελληνικής Στέγης Ηλικιωμένων, τη λεγόμενη «Στέγης», στον αντιπρόεδρο της «Στέγης», Σπύρο
«Στέγη». Η νέα περιπέτεια άρχισε, όταν ξαφνικά και Μπολάνη, ο οποίος μπορεί και να αναλάμβανε την
τελείως ανεπίσημα, παραιτήθηκε η πρόεδρος της προεδρία, μέχρι τη μεταβίβαση της «Στέγης» στην πε«Στέγης», Δήμητρα Κωσταρίδου. Η πρόεδρος θεώρη- ριουσία της Κοινότητας.
σε φρόνιμο, ότι με το να ανακοινώσει την παραίτηση
της στα κοινωνικά δίκτυα είχε «καθαρίσει».
ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ…
Μετά από μια τέτοια ξαφνική παραίτηση, έπεσαν
Με επιστολή του λοιπόν στις 12 Ιουνίου 2020 (βλέπε
στην παροικία πολλά σενάρια για τα αίτια της παραί- πρωτοσέλιδο), ο αντιπρόεδρος της στέγης έλαβε ειτησης της, μια και δεν τα διευκρίνισε.
δοποίηση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας
Όπως έχει διατυμπανιστεί αμέτρητες φορές, από την Μείζονος Μόντρεαλ, Ανδρέα Κριλή και Ταμία της Στέπρώτη μέρα που κτίστηκε η στέγη με τη βοήθεια του γης, ότι οι υπηρεσίες του πλέον δεν είναι… απαραίτηΚαναδικού Κράτους, μετά από 35 χρόνια θα γινόταν η τες! Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:
μεταβίβαση της για ΕΝΑ ΔΟΛΑΡΙΟ προς την Ελληνική
Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ. Η μεταβίβαση αυτή
Αγαπητέ Κύριε Μπολάνη,
θα ανέβαζε τα περιουσιακά τής Κοινότητας και θα
Ευχόμαστε ότι είστε καλά και υγιής στις δύσκολες
τη βοηθούσε να συνεχίσει να προσφέρει το έργο της αυτές στιγμές. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
στην παροικία. Το δε διοικητικό συμβούλιο της «Στέ- ότι οι υπηρεσίες σας ως εκπρόσωπος της Ελληνικής
γης» διορίζεται από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ) στο διοικητης ΕΚΜΜ. Συνήθως το απαρτίζουν συμπάροικοι που τικό συμβούλιο της Ελληνικής Στέγης Ηλικιωμένων,
έχουν διαδραματίσει και δουλέψει σε προηγούμενα δε μας είναι πλέον απαραίτητες. Έχετε αντιπροσωδιοικητικά συμβούλια της Κοινότητας. Ονόματα όπως πεύσει την ΕΚΜΜ επιμελώς από το διορισμό σας το
Αμπελακιώτης, Μανιάτης, Γουρνάκη, Αντωνόπουλος Μάρτιο 1998, από την τότε κοινοτική διοίκηση, σας
και άλλοι πολλοί.
ευχαριστούμε και σας στέλνουμε τις εγκάρδιες ευχαΣτους δε κοινοτικούς απολογισμούς, τα μέλη της Κοι- ριστίες μας για όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετήσανότητας το μόνο που μάθαιναν όσον αφορά τη «Στέ- τε. Οι προσπάθειες σας και η συνεισφορά σας στη
γη» είναι το κόστος του χώρου των γραφείων που νοι- «Στέγη» θα αναγνωριστεί στην πιο κοντινή εκδήλωκιάζει η Κοινότητα από τη «Στέγη».
σή μας.
Κάθε φορά που ήθελαν ενημέρωση για τα οικονομικά της «Στέγης» η απάντηση ήταν η ίδια: «Είναι ανεΜε τις καλύτερες ευχές
ξάρτητος οργανισμός και δεν έχουμε πρόσβαση στα
Ανδρέας Κριλής
οικονομικά του». Παράδοξο είναι, ότι όλα αυτά τα
Πρόεδρος
χρόνια ο ενοικιαστής, δηλαδή η Κοινότητα, διόριζε τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου της «Στέγης», δηλα- ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
δή του… νοικοκύρη.
Είναι γνωστό ότι η αξία της «Στέγης» είναι στα
Φαίνεται ότι, στο σημείο αυτό, οι κυβερνητικές αρ- $15.614.000 (η αντικειμενική αξία όπως λέμε ή με
χές έκαναν τα «στραβά μάτια». Αλλά ως το 2019 κανέ- άλλα λόγια η αξία που ορίζει η Πολιτεία) ενώ τα έσοδα
να μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κοινότητας της είναι στα $800.000 ετησίως.
δεν ήταν ΚΑΙ στο συμβούλιο της «Στέγης». Αυτό άλΑναρωτιόμαστε λοιπόν τους λόγους που στάλθηκε
λαξε όταν διορίστηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της αυτή η επιστολή.
«Στέγης» οι Κριλής και Νεοφώτιστου. Απ΄ ότι έχουμε
-Τι όραμα έχει η διοίκηση της Κοινότητας για τη «Στέπληροφορηθεί, αυτό ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ από τις κυβερ- γη»;
νητικές νομοθεσίες.
-Τι προέκυψε και στην ίδια περίοδο παραιτήθηκε και
Και εδώ γελάμε, διότι στη συνεδρίαση της 9ης Οκτω- η πρόεδρος της «Στέγης»;
βρίου 2019 -τότε που είχαν τα ενημερωτικά μέσα το -Θα την πουλήσει σε καμιά από τις μεγάλες εταιρίδικαίωμα ερωτήσεων- ο συνάδελφος Χρήστος Μα- ες που ειδικεύονται στις στέγες ηλικιωμένων; Αν και
νίκης ρώτησε για τη «Στέγη» και η απάντηση ήταν: όπως όλοι γνωρίζουμε, το 50% και πλέον των νοικάρη«Ρωτήστε το… συμβούλιο της «Στέγης», έστω και αν δων της στέγης δεν είναι καθόλου ηλικιωμένοι.
την απάντηση έδωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας που -Θα την επανα-υποθηκεύσει για να αποσβέσει όλο το
είναι και… ταμίας της «Στέγης»!
έλλειμα της Κοινότητας;
-Μια τέτοια ενέργεια δε χρειάζεται και τη συγκατάΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
θεση – όσοι ενδιαφέρονται ακόμα… – των μελών της
Ζώντας, όπως όλοι μας, σχεδόν σε μια οικονομική Κοινότητας με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης;
αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας, η Κοινότητά μας
-Υπάρχει περίπτωση η επιστολή προς τον αντιπρόεαντιμετωπίζει τις πιο μαύρες στιγμές της ιστορίας της. δρο της «Στέγης» να οδηγήσει σε νέες νομικές περιπέΤα έσοδα του οργανισμού τους τελευταίους μήνες μει- τειες για την Κοινότητα;
ώθηκαν κατά πρωτοφανή τρόπο, μια και ακυρώθηκαν
Και όλα αυτά, διότι και πάλι η διοίκηση της Κοινότηκαι θα ακυρωθούν πολλές εκδηλώσεις, μηδενίστηκαν τας, μη έχοντας εμπιστοσύνη στα μέλη της και στην
τα έσοδα των εκκλησιών, ενώ τα έξοδα των ναών συ- υπόλοιπη παροικία, για άλλη μια φορά δημιουργεί
νεχίζονται όπως συνεχίζονται και τα τρέχοντα έξοδα καταστάσεις -θέλοντας και μη- αυξάνοντας την αντίτου οργανισμού. Την ίδια στιγμή, η πανδημία είχε σο- θεση πολλών στα σχέδια της. Όπως έγινε και με την
βαρές επιπτώσεις και στις εισφορές που υποσχέθηκαν προσπάθεια πώλησης του οικοπέδου «Της Αγίας Τριή ήταν έτοιμοι να κάνουν συμπάροικοι επιχειρηματί- άδας» στους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου…
ες που αντιμετωπίζουν τις οικονομικές συνέπειες της
Η υπόθεση λοιπόν της «Στέγης» θα μας οδηγήσει σ’
πανδημίας. Η μεταβίβαση της «Στέγης» στην κοινοτική ένα «καυτό καλοκαίρι» όπου θα χορέψει η παροικία
περιουσία της μπορεί να γίνει «η σανίδα σωτηρίας» στο… ρυθμό της.
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΜΠΟΡΕΛ

«Στο πλευρό της Ελλάδας η Ε.Ε.»
Τ

ην απόφασή τους να προστατεύσουν τα
ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα έναντι
των απειλών της Τουρκίας, εξέφρασαν ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και
ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ,
κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη
24 Ιουνίου στο Μέγαρο Μαξίμου (φωτ.).
Στη συνάντηση, που έγινε σε ιδιαίτερα
θερμό κλίμα -σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές- τονίστηκε ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, που είναι και σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυλάσσονται με μεγάλη αποφασιστικότητα και ότι η στήριξη
της ΕΕ προς την Ελλάδα θα είναι διαρκής
όπως εκδηλώθηκε -με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο- και τον περασμένο Μάρτιο
στον Έβρο.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, εξέφρασε
στις δηλώσεις του την ικανοποίησή του,
για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται
στο πλευρό της Ελλάδας «καθώς υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ενώ από την πλευρά του ο Ύπατος
εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε με έμφαση,
στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα,
ότι «είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα ελληνικά και Ευρωπαϊκά
εξωτερικά σύνορα».
Ο κ. Μπορέλ -ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε επισκεφθεί τις Καστανιές Έβρου,
συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Νίκο Δένδια, και διαπίστωσε ιδίοις όμμασι την κατάσταση στην περιοχή
και το βαθμό ετοιμότητας των ελληνικών
δυνάμεων- είπε επίσης ότι είναι καθήκον
του να επισκέπτεται την Ελλάδα, επαναβεβαιώνοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι δεσμευμένη στην προστασία της κυριαρχίας της χώρας μας.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό» το ότι «η
Ένωση στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας,
καθώς υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» και έστειλε μήνυμα
στην Άγκυρα λέγοντας ότι «εμείς αναζητούμε πάντα μια εποικοδομητική σχέση
με τους γείτονές μας, κυρίως την Τουρκία.
Η εμπιστοσύνη χρειάζεται δύο, και για να
ξεκινήσει να οικοδομείται η εμπιστοσύνη

είναι σημαντικό η Τουρκία να σταματήσει
τις προκλητικές ενέργειες, οι οποίες ξεκάθαρα παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς επίσης και τα
κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου».
Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως είναι
σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα και η
Κύπρος βρίσκονται αντιμέτωπες με μία
κατάσταση στην οποία παραβιάζονται τα
κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε
ότι προσβλέπει πάντοτε στη συνεισφορά
της ΕΕ αναφορικά με την επίλυση μιας,
αντικειμενικά, πολύπλοκης κατάστασης.
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΜΠΟΡΕΛ
Από την πλευρά του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ αναφέρθηκε στην κατάσταση
στον Έβρο, στις υπερπτήσεις τουρκικών
μαχητικών αεροσκαφών και τις εξαγγελίες της Τουρκίας για διενέργεια παράνομων γεωτρήσεων. Σημείωσε ότι μία
από τις αποστολές του είναι η προάσπιση
των συμφερόντων και των δικαιωμάτων
της Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου,
όπως και η οικοδόμηση ενός ελάχιστου
επιπέδου διαλόγου και εμπιστοσύνης
με την Άγκυρα. «Από την πλευρά μας
ήμασταν επίσης πολύ σαφείς, ελπίζω,

εκφράζοντας όχι απλώς την ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη αλλά τη δέσμευση προς την
Ελλάδα, προκειμένου να προστατευτεί η
κυριαρχία σας, τα εξωτερικά σας σύνορα, τα οποία -όπως είπα σήμερα το πρωίαποτελούν εξωτερικά σύνορα ολόκληρης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Μπορέλ και πρόσθεσε:
«Συνδράμαμε, στηρίξαμε την Ελλάδα στη
διάρκεια των τελευταίων γεγονότων και
θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Γνωρίζω ότι γίνονται πολλές υπερπτήσεις, κάποιες έγιναν ακόμη και σήμερα στα νησιά
αλλά ακόμη και στην ηπειρωτική χώρα,
ότι είχαμε το έντονο πρόβλημα με τις γεωτρήσεις που θίγουν την κυριαρχία σας
και ήθελα να έρθω αυτοπροσώπως -θα
ερχόμουν ούτως ή άλλως, αλλά μετά το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για περισσότερους
λόγους- για να εκφράσω αυτή τη δέσμευση και τη στήριξη».
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας,
επισήμανε παράλληλα την ανάγκη εδραίωσης ενός ελάχιστου επιπέδου εμπιστοσύνης και διαλόγου με την Τουρκία για να
σταματήσει αυτή η κλιμάκωση, κάτι που
όπως είπε, συζήτησε νωρίτερα διεξοδικά,
με το Νίκο Δένδια. «Η Ελλάδα είναι ίσως
το κράτος-μέλος (της ΕΕ) που έχει το με-

γαλύτερο συμφέρον από οποιοδήποτε
άλλο να υπάρχουν καλές σχέσεις με την
Τουρκία, και θεωρώ ότι πρέπει να συνεργαστούμε, για να επιτύχουμε το σκοπό
αυτό και να επανέλθουμε σε μια νέα κανονικότητα, όπως θα τη χαρακτηρίζαμε
σήμερα, δηλαδή να επιστρέψουμε στην
παλιά κανονικότητα» είπε συγκεκριμένα
ο κ. Μπορέλ.
Τέλος, διαβεβαίωσε την Αθήνα «ότι με
μεγάλη χαρά θα συμβάλλουμε προς την
κατεύθυνση αυτή, καθώς μία από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις που έχω αναλάβει είναι η βελτίωση των σχέσεων με την
Τουρκία, η προστασία των δικαιωμάτων
και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και λέγοντας Ευρωπαϊκή Ένωση
φυσικά πρωτίστως εννοώ την Ελλάδα και
την Κύπρο».
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από
ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο πολιτικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών,
Κυριάκος Λουκάκης, η διευθύντρια του
Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Ελένη Σουράνη και η αναπληρώτρια
κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία
Πελώνη.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το βρόμικο
παιχνίδι με το
διεθνές δίκαιο

Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
«Διπλωματικώς» δεν πάνε.
Γιατί στρατιωτικώς ξέρουμε!

Η

αίσθησή μου είναι ότι πάνε να μας
τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Και μάλιστα μέσα στο προνομιακό μας γήπεδο:
το γήπεδο του Διεθνούς Δικαίου. Δείτε: Το
Ισραήλ στη δήλωσή του για τις θαλάσσιες
ζώνες τονίζει ότι ζητά το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των κρατών… «σύμφωνα με το εθιμικό Διεθνές
Δίκαιο της Θαλάσσης».
Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης
© Newsbreak.gr
Προσοχή, το εθιμικό δίκαιο είναι ΜΙΑ
ΠΗΓΗ ΜΟΝΟΝ του Διεθνούς Δικαίου. Δεν
είναι ΟΛΟ το Διεθνές Δίκαιο. Πηγή είναι
και οι Διεθνείς Συμφωνίες, Πολυμερείς ή
Διμερείς, όπως η Σύμβαση για το Δίκαιο
της Θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι. Αλλά
αυτή την ξέχασε το Ισραήλ στη δήλωσή
του. Μόνο το «εθιμικό» δίκαιο αναφέρει. Η Αίγυπτος, όπως αποκαλύψαμε ήδη
και επιβεβαιωνόμαστε πλήρως, δεν αναγνωρίζει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ στα μεγάλα κατοικημένα νησιά.
Οι πληροφορίες έγιναν πιο συγκεκριμένες από τη συνάδελφο-δημοσιογράφο,
Κύρα Αδάμ: Το Κάιρο αναγνωρίζει 0%
επήρεια στο Καστελόριζο, 10% στην Κάρπαθο και 20% στην Κρήτη. Ψυχρολουσία!
Οι Τούρκοι διά της συνεντεύξεως του
πρεσβευτή τους στην Αθήνα επινοούν
ένα δικό τους ορισμό του Διεθνούς Δικαίου. Σύμφωνα με τον κύριο Οζουγκέργκιν,
«οι θέσεις μας στα θέματα θαλάσσιας
δικαιοδοσίας πάντα λαμβάνουν υπόψη
τις βασικές αρχές του Δικαίου της Θάλασσας, όπως και τις πολυάριθμες πρακτικές
και αποφάσεις δικαστηρίων που μαζί δη-

μιουργούν νομολογία και ως τέτοιες συγκροτούν το Διεθνές Δίκαιο».
Και για να είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις
του, ο κύριος πρέσβης παραπέμπει «στην
οριοθέτηση στον κόλπο του Μέιν ανάμεσα στις ΗΠΑ και στον Καναδά», στην οριοθέτηση της Μάγχης και στην οριοθέτηση
θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ουκρανίας και
Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα (Νήσος
των Όφεων).
-Λεπτομέρεια νούμερο 1: Ο πρέσβης με
τον όρο «πρακτικές» παραπέμπει στο εθιμικό διεθνές δίκαιο. Όπως το Ισραήλ.
-Λεπτομέρεια νούμερο 2: Ο πρέσβης
παραπέμπει σε αποφάσεις του Διεθνούς
Δικαστηρίου, τη δικαιοδοσία του οποίου
η χώρα του δεν αναγνωρίζει.
-Λεπτομέρεια νούμερο 3: ΗΠΑ και Τουρκία δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση για το
Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Αλλά ο
κύριος πρέσβης μάς παραδίδει μαθήματα
Διεθνούς Δικαίου!
Η Ιταλία με τη σειρά της υπέγραψε μαζί
μας μια σημαντική συμφωνία που μας
αναγνωρίζει το δικαίωμα επέκτασης των
χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Αλλά οι
Τούρκοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
τη μειωμένη επήρεια που δίδει κατ’ αυτούς σε ορισμένα νησιά η συμφωνία Ελλάδος – Ιταλίας με μια νέα θεωρία Οζουγκέργκιν.
Η οποία λέει ότι «η συμφωνία αποτελεί
μια περαιτέρω απόδειξη ότι το Διεθνές
Δίκαιο δεν αποτελείται απλά από τη χάραξη μέσων γραμμών, με την απόδοση
πλήρους επήρειας στα νησιά αγνοώντας
όλους τους υπόλοιπους παράγοντες» (το
ημέτερο ΥΠΕΞ διακηρύσσει πάντως ότι
όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα απώλεσε
επήρεια μόλις 1,8%.)

Οι ΗΠΑ, τέλος, ακολουθούν μια επαμφοτερίζουσα στάση. Διακηρύσσουν ότι
τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα με τη
φράση «full effect». Ωστόσο η λέξη «Καστελόριζο» διεγράφη από την πρώτη απομαγνητοφώνηση συνέντευξης του κυρίου
πρέσβη σε πρόσφατο φόρουμ. Για την Ε.Ε.
δε συζητώ καν. Πόντιος Πιλάτος.
Τι έχουμε λοιπόν εδώ -συγκεφαλαιώνωεν όψει της καταχώρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου στα αποθετήρια του
ΟΗΕ και εν όψει της έναρξης ισχύος των
τουρκικών αδειοδοτήσεων για έρευνες σε
Καστελόριζο, Ρόδο, Κάρπαθο;
Η Λιβύη δεν αναγνωρίζει επήρεια στα
νησιά μας, κατοικημένα και μη. Η Τουρκία
το ίδιο. Η Αίγυπτος -με το βλέμμα προς τη
Λιβύη- αναγνωρίζει ελάχιστη επήρεια. Το
Ισραήλ πετά τη μπάλα στην εξέδρα με το
εθιμικό δίκαιο. Η Ιταλία κατοχύρωσε τα
αλιευτικά της δικαιώματα και σιωπά. Οι
ΗΠΑ αποφεύγουν να χαρακτηρίσουν το
μνημόνιο ανυπόστατο και δε διαψεύδουν
ότι συμφώνησαν με την Τουρκία για τη Λιβύη. Και στο βάθος προβάλλει η «ειρηνική» Τουρκία για να μας τείνει κλάδο ελαίας διά του πρεσβευτή της, ο οποίος μας
καλεί «να τα βρούμε» με βάση το δικό της
ορισμό περί Διεθνούς Δικαίου: Με απευθείας διάλογο; Με μεσολάβηση τρίτων;
Με διαιτησία; Με δικαστικό συμβιβασμό;
«Με όποιο τρόπο» μας λένε.
Ώστε, αν απορρίψουμε αυτές τις μεθόδους επίλυσης διαφορών οι οποίες περιγράφονται στη Χάρτα του ΟΗΕ, να επιχειρήσουν τα τετελεσμένα τους έχοντας το
πάνω χέρι. Κοινώς, προσπαθούν να μας
εκθέσουν στο γήπεδό μας. Το γήπεδο του
Διεθνούς Δικαίου. Κοινώς επιχειρούν από
κατηγόρους να μας μετατρέψουν σε κατη-

γορουμένους. Κοινώς επιχειρούν να μας
προκαλέσουν να είμαστε εμείς οι υποκινητές του θερμού επεισοδίου.
Η θέση μας είναι δύσκολη για έναν απλό
λόγο: Η συμφωνία που μας ζητείται είναι στην πραγματικότητα να χάσουμε
τον έλεγχο του Αιγαίου. Τα δικαιώματα
εξορύξεων, η αποστρατιωτικοποίηση των
νήσων, τα δικαιώματα έρευνας και διάσωσης, οι ασκήσεις που κάνουμε σε όλα
τα μήκη και πλάτη του είναι απόδειξη
της μακράς και αδιατάρακτης κυριαρχίας
μας. Η Ελλάς ελέγχει το θαλάσσιο προγεφύρωμα μεταξύ Βαλκανίων και Μέσης
Ανατολής. Η Ελλάς ελέγχει στρατιωτικά
και εμπορικά το «τρίστρατο» Δαρδανέλια
– Σουέζ – Γιβραλτάρ.
Είναι κλειδοκράτωρ της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου, του Περσικού Κόλπου. Και επειδή «δεν αντέχεται» αυτό, η
Ελλάς εντέλλεται να χάσει αυτό το χώρο,
στο όνομα μιας νέας γεωπολιτικής «συμμαχίας» που θα περιλαμβάνει την ίδια,
την Τουρκία και την Κύπρο, υπό τις ευλογίες της προξενήτρας Δύσης.
Ο Ελληνισμός εντέλλεται να συμμαχήσει
σε ένα ανεπιθύμητο προξενιό με τον αιώνιο επιβουλέα του, ώστε, αντί να πολεμάμε μεταξύ μας, να «πολεμήσουμε» όλοι
μαζί εναντίον της Ρωσίας. Ο Ελληνισμός
εντέλλεται να μην πολεμήσει για τα δίκαια τα δικά του, γιατί ο προορισμός του
είναι λοιπόν να πολεμήσει τον πόλεμο
των άλλων.
Να γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά!
Διότι ετοιμάζονται να μας καθίσουν στο
τραπέζι με απαίτηση να δώσουμε αυτό
που δε δίνεται: κυριαρχία. Σκληρό πυρήνα κυριαρχίας. Ο Θεός να βάλει το χέρι
Του!
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ΑΝΑΛΥΣΗ BLOOMBERG: Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ «ΚΑΤΑΚΤΑ» ΤΗ ΛΙΒΥΗ

Το τουρκικό σχέδιο για
την Ανατολική Μεσόγειο
Μ

ε τη φράση «μια εθνική οικοδόμηση
στο εξωτερικό φαίνεται καλύτερη
από την εγχώρια αντιμετώπιση κρίσεων»
το Bloomberg σχολιάζει τις φιλοδοξίες του
Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στη Λιβύη, οι οποίες σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν περιορίζονται πλέον στην
προστασία της κυβέρνησης Σάρατζ στην
Τρίπολη, ούτε μόνο στις προσπάθειες της
να διαπραγματευτεί με τις δυνάμεις του
Χαλίφα Χαφτάρ. Η τουρκική στρατιωτική
υποστήριξη επέτρεψε στις δυνάμεις της
κυβέρνησης της Εθνικής Συμφωνίας να
αντεπιτεθούν στον Εθνικό Στρατό (LNA)
του στρατάρχη Χαφτάρ και παράλληλα
απέρριψε μια πρόταση κατάπαυσης του
πυρός από την Αίγυπτο, τον κύριο υποστηρικτή του Χαφτάρ.

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΟΙ
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ
Η υποχώρηση του Χαφτάρ προς τα
ανατολικά προπύργιά του, έδωσε δικαίωμα στον Ερντογάν να καυχιέται για
«επιτυχημένες κινήσεις» στο πεδίο της
εξωτερικής πολιτικής, αλλά και για περαιτέρω διείσδυση στο εσωτερικό της χώρας.
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα επιδιώκει με κάθε
τρόπο την πολιτική και στρατιωτική κάλυψη της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών,
καλώντας σε πιο ενεργό ρόλο τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Ο Ερντογάν,
ωστόσο, ξεκάθαρα επιδιώκει να είναι ο
ίδιος εκείνος που θα λαμβάνει τις τελικές
αποφάσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το
δημοσίευμα, ο Ερντογάν δε φαίνεται διατεθειμένος να αποσύρει τα τουρκικά
στρατεύματα από τη Λιβύη. Αντιθέτως, η
Τουρκία σχεδιάζει να επεκτείνει το στρατιωτικό της αποτύπωμα στη Λιβύη, προγραμματίζοντας ασκήσεις για τις δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας
(GNA) στη χώρα. Στα ανοικτά των ακτών
της Λιβύης, η Τουρκία διεξάγει μεγάλες
ναυτικές ασκήσεις – ακόμη και παρενοχλώντας και αποδιοργανώνοντας γαλλικές ναυτικές δυνάμεις. Την περασμένη
εβδομάδα, ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι – συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
και του υπουργού Οικονομικών Μπεράτ
Αλμπαϊράκ – συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Φαγέζ Αλ Σάρατζ, ο οποίος
ηγείται της GNA, προκειμένου να συζητήσουν διεύρυνση συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας, επενδύσεων, υποδομών
και πετρελαίου. Μεταξύ άλλων, Τούρκοι
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ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
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σύμβουλοι αναμένεται να αναλάβουν
επικουρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση του
τραπεζικού συστήματος της Λιβύης, τουρκικές εταιρείες στην εξόρυξη ενεργειακών
πόρων και τουρκικά πλοία στη μεταφορά λιβυκού πετρελαίου στις παγκόσμιες
αγορές.

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ
Η Τουρκία ευελπιστεί να διαδραματίσει,
εκτός των άλλων, ενεργό ρόλο στην ανοικοδόμηση του τραπεζικού συστήματος
της Λιβύης, αλλά και να συμμετέχει στην
εξερεύνηση ενεργειακών κοιτασμάτων,
με απώτερο στόχο τουρκικά πλοία να διοχετεύουν λιβυκό πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Τα σχέδια του Ερντογάν στη
Λιβύη είχαν πάντοτε εξέχουσα οικονομική
διάσταση. Οι τουρκικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στη Λιβύη πολύ πριν την
έναρξη του εμφυλίου.
Σύμφωνα με το Bloomberg, κατά την
τελευταία δεκαετία της διακυβέρνησης
Καντάφι, οι τουρκικές κατασκευαστικές
ήταν μεταξύ των σημαντικότερων ξένων
εταιρειών στη Λιβύη. Είναι ενδεικτικό πως
περισσότεροι από 25.000 Τούρκοι πολίτες
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Λιβύη, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων
που οδήγησαν στην ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι. Φαίνεται μάλιστα πως
οι τουρκικές επιχειρήσεις άφησαν στη Λιβύη, μετά την ανατροπή, βαρύ και ακριβό
εξοπλισμό. Ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα
του Ερντογάν, λοιπόν, στην ενεργή στήριξη της κυβέρνησης εθνικής συμφωνίας
στη Λιβύη, είναι και η εκ νέου ανάληψη
κατασκευαστικών έργων ύψους 18 δις δολαρίων στη χώρα.
ΤΟΥΡΚΟΛΙΒΥΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Η Λιβύη είναι επίσης «κλειδί» για τις
επιδιώξεις της Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο όπου ελπίζει να καταστεί σημαντικός ενεργειακός παράγοντας.
Ο Ερντογάν ισχυρίζεται ότι η συμφωνία
του με την κυβέρνηση του Σάρατζ (σ.σ.: το
πειρατικό τουρκολιβυκό μνημόνιο) παρέχει στην Τουρκία το δικαίωμα να εξερευνά
τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των δύο χωρών, κάτι το οποίο αμφισβητεί τόσο η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος. Υπάρχουν επίσης
πολιτικές διαστάσεις, με την κυβέρνηση
Σάρατζ να περιλαμβάνει ισλαμιστές που
βρίσκονται ιδεολογικά κοντά στο κόμμα
AKP του Ερντογάν, ενώ μια επικράτηση κατά του Χαφτάρ θα αποτελούσε και
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νίκη κατά των «εχθρών» της Άγκυρας στη
Μέση Ανατολή, με –κυριότερο– παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που
θεωρεί ως βασική αιτία χάους και αστάθειας στην περιοχή.

με τον Ντόναλντ Τραμπ, με την Άγκυρα να
διαρρέει πως οι δύο άνδρες συζήτησαν
για μια σειρά από συμφωνίες. Ωστόσο,
εν όψει της προεκλογικής περιόδου στις
ΗΠΑ, μοιάζει δύσκολο για τον Αμερικανό πρόεδρο να ανοίξει «παρτίδες» στην
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤΟ
άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Τραμπ
ΤΡΙΒΕΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ
πιθανότατα θα αφήσει την Τουρκία να
Οι ελιγμοί της Τουρκίας – στρατιωτικοί, υπερασπιστεί μόνη της τον εαυτό της και
πολιτικοί και οικονομικοί – αποτελούν τις κινήσεις της στη Λιβύη, αναφέρει το
πρόκληση για τα Εμιράτα και τους Αιγύ- Bloomberg.
πτιους, οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν. Ο πρόεδρος Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Αμπντέλ-Φατάχ Αλ Σίσι έχει δηλώσει ότι
Μπορεί ο Ερντογάν να διεισδύσει περαιθα παρέμβει στρατιωτικά, εάν η GNA κι- τέρω στη Λιβύη; διερωτάται το Bloomberg.
νηθεί προς κατάληψη της στρατηγικής ση- Όπως τονίζεται, τα προβλήματα εντός συμασίας πόλης της Σύρτης. Το Κάιρο προ- νόρων για τον ίδιο δεν είναι λίγα. Στο μέσπαθεί επίσης να στρατεύσει ολόκληρο τωπο του κορωνοϊού, τα κρούσματα αυτον αραβικό κόσμο ενάντια στην παρέμ- ξάνονται μετά τη χαλάρωση των μέτρων,
βαση της Τουρκίας στη Λιβύη.
ενώ το αποτύπωμα στην οικονομία δεν είΟ Ερντογάν πρέπει επίσης να λάβει υπό- ναι ακόμη ξεκάθαρο. Παρόλο που η τουρψιν του στους υπολογισμούς του, τον έτε- κική κυβέρνηση εκτιμά πως ένα θετικό
ρο σημαντικό υποστηρικτή του Χαφτάρ, πρόσημο ανάπτυξης είναι ακόμη εφικτό
τη Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα, μια για φέτος, οι προβλέψεις του Bloomberg
ρωσική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέ- τοποθετούν την πορεία της οικονομίας σε
δου, συμπεριλαμβανομένου του υπουρ- ύφεση ύψους 3,6%, ενώ το γενικότερο οιγού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του κονομικό περιβάλλον είναι εύθραυστο.
υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοιγκού, μα- Οι παραπάνω προϋποθέσεις μοιάζουν
ταίωσε την επίσκεψή της στην Κωνστα- κάθε άλλο παρά ιδανικές, για να αρχίντινούπολη την τελευταία στιγμή, κάτι σει ένα έργο «οικοδόμησης έθνους» σε
που για πολλούς ήταν ένα σαφές μήνυμα μια χώρα τόσο κατεστραμμένη όσο η Λιδυσαρέσκειας. Είχε δε προηγηθεί τηλε- βύη. O Ερντογάν, ωστόσο, δε φαίνεται να
φωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν για αναζητεί έξοδο διαφυγής, καταλήγει το
το θέμα. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε όμως Bloomberg.
© IN.GR
τηλεφωνική επικοινωνία για τη Λιβύη και
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Νέος Μουσολίνι,
ο ταραξίας της περιοχής
Το βιβλίο του τρίτου στη σειρά συμβούλου Εθνικής
Ασφαλείας του Ντόναλτ Τραμπ είναι εξαιρετικά
διαφωτιστικό και πρέπει να μελετηθεί λέξη προς λέξη από
τους Έλληνες επιτελείς και διπλωμάτες, ειδικά στο τμήμα
εκείνο που αφορά την προδοσία των Κούρδων από τις ΗΠΑ

Ό

ταν το Ισλαμικό Κράτος απειλούσε
να καταλάβει ακόμα και τη Δαμασκό
και να αποκτήσει διέξοδο στη Μεσόγειο
υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να ελέγξει το
σουνιτικό Ιράκ, το μεγαλύτερο κομμάτι
της Συρίας (αν όχι ολόκληρη) και το Λίβανο, και να αποτελέσει έτσι μια απειλή για
την παγκόσμια ασφάλεια.
Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*
Τότε η Τουρκία ήταν συνέταιρος του
Ισλαμικού Κράτους και ο Ερντογάν μαζί
με τον Νταβούτογλου ήταν αυτοί που του
έδιναν αποστολές, όπως για παράδειγμα
η κατάληψη της ηρωικής πόλης Κομπάνι.
Παράλληλα, η οικογένεια Ερντογάν έκανε… μπίζνες με τους τζιχαντιστές, εμπορευόμενη τα πετρέλαιά τους.
Η συνεργασία Τουρκίας – τζιχαντιστών
του Ισλαμικού Κράτους ήταν σε γνώση
των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με την τελευταία
μάλιστα να διαμαρτύρεται γι’ αυτό στον
ΟΗΕ, καταθέτοντας σχετικό φάκελο με
αδιάσειστες αποδείξεις και ντοκουμέντα.
Μέχρι τα τέλη του 2014 το Ισλαμικό Κράτος ήταν ανίκητο στο έδαφος. Είχε κερδίσει όλες τις μάχες με το στρατό του Ιράκ
και της Συρίας. Οι μόνοι που αντιστέκονταν ήταν οι Κούρδοι της Συρίας που είναι
οργανωμένοι στο Κόμμα της Δημοκρατικής Ενότητας και στις πολιτοφυλακές του
(PYD/YPG).
Τότε οι ΗΠΑ, μπροστά στην τεράστια
απειλή που συνιστούσαν οι τζιχαντιστές
του Ισλαμικού Κράτους, αποφάσισαν να
συνεργαστούν με το PYD/YPG κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης Κομπάνι.
Η συνεργασία αυτή απέδωσε καρπούς,
αφού μετά από ηρωικό αγώνα και περισσότερους από 600 νεκρούς οι Κούρδοι κατόρθωσαν να εκδιώξουν τους τζιχαντιστές,
πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη εναντίον
του Ισλαμικού Κράτους.
Αυτό ήταν: ακολούθησαν η απελευθέρωση της Ιεράπολης/Μένπετζ, όπου οι
Κούρδοι μέτρησαν περισσότερους από
400 νεκρούς, η απελευθέρωση της οιωνοί
πρωτεύουσας του Ισλαμικού Κράτους, της

Ράκκας, η απελευθέρωση της Ντερ εζ Ζορ
και των περιοχών όπου βρίσκονται οι περισσότερες πετρελαιοπηγές της Συρίας.
Έτσι, με τη συνεργασία των μαχητών του
YPG και των δυνάμεων των ΗΠΑ απελευθερώθηκε ολόκληρη η περιοχή ανατολικά
του Ευφράτη, καθώς και η περιοχή της Ιεράπολης/Μένπετζ. Οι Κούρδοι πλήρωσαν
βαρύ φόρο αίματος σ’ αυτόν τον κοινό
αγώνα. Πάνω από 12 χιλιάδες νεκροί και
άλλοι τόσοι, και περισσότεροι, τραυματίες. Όταν οι Τούρκοι έχασαν το συνέταιρό
τους, το Ισλαμικό Κράτος, διαπίστωσαν
ότι οι Κούρδοι στις περιοχές που απελευθέρωσαν μαζί με τις δυνάμεις των ΗΠΑ
δημιούργησαν ένα ντε φάκτο αυτόνομο
κουρδικό κράτος – το δεύτερο μετά εκείνο του Ν. Κουρδιστάν που λειτουργεί στο
Β. Ιράκ ντε φάκτο από το 1992, ντε γιούρε
από το 2005. Τότε άρχισαν τα παζάρια του
Ερντογάν με τον Τραμπ και τον πρέσβη
Τζέιμς Τζέφρι που έχει διορίσει ως ειδικό
απεσταλμένο του στην περιοχή, ο οποίος
επίσης φέρεται να έχει αναπτύξει περίεργες σχέσεις με το τουρκικό κράτος. Αποτέλεσμα αυτών των παζαριών ήταν οι ΗΠΑ
να κάνουν κάτι ανήκουστο στην ιστορία
του αμερικανικού κράτους: Να προδώσουν ανθρώπους με τους οποίους πολέμησαν ως σύμμαχοι στο ίδιο μέτωπο.
Αυτά τα βρόμικα παζάρια που περιγράφει στο βιβλίο του ο Τζον Μπόλτον οδήγησαν τον Τραμπ να θυσιάσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων που είχε κάνει ο
αμερικανικός στρατός στην περιοχή, να
παραδώσει βάσεις και αεροδρόμια στους
Ρώσους και να επιτρέψει στον τουρκικό
στρατό με τους τζιχαντιστές της αλ Κάιντα
και του Ισλαμικού κράτους να εισβάλουν
στην περιοχή Γκρι Σπι – Σερεκάνιγε, για να
δημιουργήσουν «ζώνη ασφαλείας».
Οι ίδιες οι αμερικανικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι
στις περιοχές αυτές, καθώς και στις περιοχές των Κούρδων με πρώτο και… καλύτερο το Αφρίν που πρόσφερε ο Πούτιν στο
«πιάτο» του Ερντογάν (μετά από επίσης
βρόμικα παζάρια), η Τουρκία διαπράττει
συστηματική εθνοκάθαρση.

Γιατί τα αναφέρουμε αυτά; Γιατί αυτά
θα πρέπει να μελετήσουν οι Έλληνες επιτελείς και διπλωμάτες, αφού είναι εξαιρετικά πιθανό να υποστούμε τα ίδια με
τους Κούρδους, να μας προδώσει ο Τραμπ
για μια χούφτα δολάρια ή λίρες Τουρκίας,
όταν ο κόμπος φθάσει στο χτένι. Δηλαδή,
όταν η Τουρκία βγάλει το ερευνητικό σε
ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Για όσους θεωρούν ότι υπερβάλλουμε,
να υπογραμμίσουμε ότι η προδοσία έχει
ήδη αρχίσει σε βάρος της Ελλάδας: Ο
Τσαβούσογλου δήλωσε ότι ο Ερντογάν
και ο Τραμπ τα έχουν βρει στη Λιβύη.
Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Οι ΗΠΑ,
για δικούς τους λόγους και προφανώς για
να εξισορροπήσουν την παρουσία της Ρωσίας εκεί, στηρίζουν πλέον ανοιχτά την
Τουρκία στη Λιβύη, η οποία έχει κάνει κανονική εισβολή σε μια ξένη χώρα, με την
οποία υπέγραψε μια εχθρική προς την πατρίδα μας συμφωνία.
Όπως αντιλαμβάνεται ακόμα και ένας
που δεν είναι επιτελής ή διπλωμάτης,
όταν οι ΗΠΑ στηρίζουν δεν είναι δυνατόν
να περιμένουμε να σταθούν στο πλευρό
της Ελλάδας, στη θαλάσσια περιοχή που
εξασφαλίζει πρόσβαση στην Τουρκία στη
Λιβύη.
Τα πράγματα δυσκολεύουν και η Ελλάδα βρίσκεται παγιδευμένη. Και δεν είναι
μόνο αυτό. Η Τουρκία, παίρνοντας θάρρος από την υποστήριξη του Τραμπ και
των ΗΠΑ, αποσκοπεί στο ξήλωμα των
τριμερών συμμαχιών που έχει συνάψει η
Ελλάδα με την Κύπρο, κάτι που αν συμβεί
θα αποτελέσει στην κυριολεξία εθνική καταστροφή. Για όσους έχουν αμφιβολίες,
παραθέτω σχετικό άρθρο του επικεφαλής
του γραφείου της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah στην Άγκυρα, του Οκάν
Μουρεντίσογλου, που αναφέρεται στο
θέμα.
«Η Τουρκία δε σκοπεύει να περιοριστεί
μόνο στις ενεργειακές πηγές. Γι’ αυτό κανείς να μην απορήσει αν δει τα τουρκικά
F-16 και τα επιθετικά ελικόπτερα ΑΤΑΚ
στις αεροπορικές βάσεις της Λιβύης με το
πρόσχημα της ένωσης της χώρας και της
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δημιουργίας συνθηκών που θα διασφαλίζουν την ενότητά της», γράφει.
Συνεχίζοντας ο Μουρεντίσογλου αναφέρει: «Τα πετρέλαια της Λιβύης θα διατίθενται στις διεθνείς αγορές με ένα δίκαιο
τρόπο, όπως δίκαια θα χρησιμοποιούνται
οι λοιπές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Αυτό
ας το αποδεχτούν όλοι, από τώρα. Επίσης,
ας βάλουν όλοι στους υπολογισμούς τους
ότι θα αναδιοργανωθεί τάχιστα το τραπεζικό σύστημα της Λιβύης, για να εξασφαλιστεί η διακίνηση χρημάτων με ασφαλείς
τρόπους».
Μάλιστα, επικεφαλής του γραφείου
της Sabah στην Άγκυρα καλεί όλους τους
ενδιαφερομένους να παρατηρούν με προσοχή τα βήματα που θα κάνει από τούδε
και στο εξής η Τουρκία στη Λιβύη και συνεχίζει: «Δε θα περιοριστεί στη συμφωνία
οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, ούτε
στην υπογραφή αμυντικής συμφωνίας.
Θα επεκταθεί και σε θέματα ενέργειας-οικονομίας-εμπορίου, που θα την καταστήσουν βασικό παίκτη στη Μεσόγειο».
Και καταλήγει ως εξής: «Οι χώρες που
μέχρι χθες ήταν απέναντι στην Άγκυρα –
και δε δέχονταν ότι δε μπορεί να προχωρήσει καμία επιλογή που δε συμπεριλαμβάνει την Τουρκία– τώρα αντί να καταναλώνουν ασκόπως ενέργεια θα δοκιμάσουν
να συνεργαστούν μαζί της. Άλλωστε, ήδη
έχουν αρχίσει να έρχονται τέτοια μηνύματα! Δε θα περάσει πολύς καιρός που θα
δούμε τις χώρες που έδωσαν αέρα στην
Ελλάδα, που έχει αγωνία να διαμοιράσει
τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού
αερίου –δηλαδή, το μπλοκ της Ελλάδας,
της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου–,
να βάζουν όπισθεν και να αποχωρούν από
αυτό».
Πάρτε τα μέτρα σας κύριοι στη Λευκωσία και την Αθήνα. Τώρα δε θα έχετε καμία δικαιολογία.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και
γεωστρατηγικός αναλυτής

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

Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ
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Η Ελλάδα αποφάσισε να πάει την Τουρκία
σε μια άλλη Χάγη μέσω Ιταλίας;

Ο

ι εξελίξεις στη γειτονιά της χώρας
μας είναι πραγματικά πολύ σημαντικές, καθώς διαμορφώνουν το γεωπολιτικό
σκηνικό της Μεσογείου για τις επόμενες
δεκαετίες. Το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε μετάβαση και η μετακίνηση των
«τεκτονικών πλακών» του, συμπαρασύρει φυσιολογικά κάθε περιφέρεια στο
να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Ο Έβρος
αλλά και το Μακεδονικό Ζήτημα, φαίνεται να λειτούργησαν καταλυτικά για την
ελληνική διπλωματία, για διαφορετικούς
λόγους.
Γράφει ο Αλέξανδρος Δρίβας*
© Hellas Journal

Στον Έβρο πείστηκαν άπαντες για το όνομα της απειλής της ύπαρξής μας και για το
ότι ο κατευνασμός έχει τους τελευταίους
του σπασμούς. Χτίζει η Ελλάδα νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία; Πού φαίνεται αυτή; Πόσο αποτελεσματική είναι
και γιατί η Ελλάδα χάραξε πορεία Χάγης,
με πολύ διαφορετικούς όρους από αυτούς που συζητούσαμε λίγους μήνες πριν;
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΠΟΥ ΕΠΑΓΩΓΗΣ
Για να δούμε προς τα πού οδεύει η ελληνική διπλωματία, πρέπει πρωτίστως
να διερευνήσουμε τις διαθέσιμες επιλογές και αυτές τελικά να αξιολογηθούν.
Η πρώτη επιλογή, είναι η Ελλάδα να
εμπλακεί σε κάποιο πολεμικό επεισόδιο
με την Τουρκία. Σαν έθνος που στηρίζουμε
τις βασικές αξίες της ανθρωπότητας αλλά
και τις έχουμε προ πολλού εδραιώσει,
τουλάχιστον για τον πολιτισμένο κόσμο,
η Ελλάδα θεωρεί και πρέπει να θεωρεί

ως την έσχατη λύση μια τέτοια εμπλοκή. Άλλωστε η στρατηγική θεωρία και
πρακτική αναφέρουν ως αποτυχία αποτροπής τη διολίσθηση προς ένα πόλεμο.
Η δεύτερη επιλογή, είναι αυτή που αποτελεί προτεραιότητα για την Τουρκία. Αυτή
είναι μια διμερής διαπραγμάτευση εφ’
όλης της ύλης, η οποία ευθυγραμμίζεται
με τις τουρκικές διεκδικήσεις, τις οποίες
οφείλουμε να συνεχίσουμε να θεωρούμε
ως ανύπαρκτες. Αυτή η λύση, προκρίνεται
από την Τουρκία και μάλιστα, αφού πρώτα
μεσολαβήσουν δυνάμεις (ΕΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ)
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• Replacement
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CALL NATALE
FOR A FREE ESTIMATION

514-777-3774

ώστε να επιβάλλουν στα δύο κράτη μια
τέτοια διαπραγμάτευση για να μη διαλυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Η τρίτη επιλογή, είναι η Ελλάδα σταδιακά
να σύρει τη διαπραγμάτευση στη Χάγη,
καθώς εκεί, δε θα έλθουν τα δύο κράτη σε
μια διαπραγμάτευση που ζητά η Τουρκία.
Σε ποια Χάγη όμως προτιμά η Ελλάδα να
πάει;
ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά ότι η διεθνής νομιμότητα εξαρτάται από έναν
υπαρκτό κανόνα που χυδαϊστί μπορεί να
περιγραφεί ως «πολλά κράτη είναι πιο
ίσα από άλλα κράτη», παραφράζοντας
την πρόταση του Όργουελ στη Φάρμα των
Ζώων.
Το Διεθνές Δικαστήριο, αν ποτέ εξετάσει συνυποσχετικό υπογεγραμμένο από
τα δύο κράτη, θα λάβει υπόψιν του ένα
δίκαιο μοίρασμα, που και πάλι σε αυτές
τις συνθήκες, δεν ευνοεί την Ελλάδα, η
οποία αναγνωρίζει μόνο μια διαφορά με
την Τουρκία, αυτή της υφαλοκρηπίδας.
Για την πατρίδα μας δεν αρκεί μια άρτια
νομική επιχειρηματολογία. Η πολιτική επιχειρηματολογία την οποία εδώ και πολλές
δεκαετίες έχει υιοθετήσει η Τουρκία, για
να προωθήσει τις διεκδικήσεις της εναντίον του Ελληνισμού, είναι απαραίτητη και
για τη χώρα μας.
Οι συμμαχίες που θα κάνουμε, οι ειδικές σχέσεις που έχουμε και που μπορούμε να επαυξήσουμε με άλλες χώρες αλλά και η εξάρτηση συμφερόντων
άλλων χωρών από την ελληνοτουρκική
διευθέτηση, θα παίξουν το ρόλο τους.
Η διπλωματία μας έχει ήδη αρχίσει να
στηρίζεται στην εξωτερική εξισορρόπηση,
τόσο με την Αίγυπτο όσο και με το Ισραήλ. Η υπογραφή συμφωνίας με την Ιταλία
για τη χάραξη ΑΟΖ, αποτελεί επίσης μια
πολύ σημαντική περίπτωση, καθώς η Ιταλία πέραν του ότι είναι η τρίτη οικονομία
της ΕΕ, αποτελεί και μέρος του project του
East Med.
Η Ελλάδα όσες φορές στην ιστορία της
έπαιξε καλά το ρόλο της εντός συμμαχιών, βγήκε κερδισμένη (6 φορές). Όσες
φορές πήγε μόνη της, υπέστη καταστροφή. Η εξωτερική εξισορρόπηση δεν αρκεί.
Χρειάζεται πάντα η αύξηση της διαθέσιμης ισχύος της χώρας μας, έτσι ώστε να
ανεβάσει το κόστος της επιθετικότητας
της Τουρκίας σε δυσθεώρητα ύψη και
έτσι να επιτύχει την περιβόητη αποτροπή.

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Οι βέλτιστες πρακτικές δεν οφείλουν να
αντιγράφονται και να υιοθετούνται χωρίς
επεξεργασία. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε
τις βέλτιστες πρακτικές ως βάσεις, ακόμη
και αν αυτές χρησιμοποιούνται από αντίπαλες χώρες.
Η Τουρκία έχει πετύχει αρκετά στην ελληνοτουρκική διένεξη, διευρύνοντας τις
διεκδικήσεις της. Με αυτόν τον τρόπο,
στοχεύει στο να αδράξει όσα περισσότερα οφέλη μπορεί.
Η Ελλάδα έχει αρχίσει ήδη και υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι αν αναθεωρηθεί η
Συνθήκη της Λοζάνης, τότε θα υπάρξουν
προβλήματα για την ίδια την Τουρκία (π.χ.
τα Μοσχονήσια).
Επιπρόσθετα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο εκδημοκρατισμός της Τουρκίας και η
κοινωνικοποίησή της, ώστε να γίνει μέρος
της διευρυνόμενης ομάδας των πολιτισμένων εθνών, χρειάζεται να έχει ειδική
θέση στην επιχειρηματολογία μας, θυμίζοντας στην Τουρκία ότι αν ποτέ επανέλθει σε ευρωπαϊκή τροχιά, εξαρτάται και
από μας και από την Κύπρο. Όπως είδαμε,
το State Department δημοσίευσε μια έκθεση-κόλαφος για την Τουρκία σχετικά με
την Αγία Σοφία.
Αν φερθούμε με οξύνοια και σύνεση, θα
υιοθετήσουμε κομμάτια της επιχειρηματολογίας δυτικών χωρών με την οποία
ασκούν κριτική στην Τουρκία. Έτσι, θα
καταφέρουμε να μη θεωρεί κανένας στην
Ευρώπη και στις ΗΠΑ ότι η Ελλάδα προκαλεί την Τουρκία και ότι οι διαφορές μας με
αυτήν είναι καθαρά διμερείς.
Η διεθνοποίηση των διαφορών μας με
την Τουρκία, χρειάζεται να διατυπώνεται
με τη γλώσσα των εταίρων και συμμάχων
μας. Αυτή η διατύπωση, θα μας αποφορτίσει και από κάτι ακόμη: Να μην επιρρίψει κανείς ευθύνες στην Ελλάδα με προσχηματικό τρόπο (όπως στο παρελθόν)
επειδή δε θα μπορεί η Τουρκία να προχωρήσει πάνω στα Κριτήρια της Κοπεγχάγης
που είναι απαραίτητα για την εισδοχή
ενός κράτους στην ΕΕ.
Πολλά ευρωπαϊκά κράτη στο παρελθόν,
επειδή άλλαξαν γνώμη για μια πιθανή
ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα τις ελληνοτουρκικές
διαφορές, χρεώνοντας έτσι έμμεσα στην
Ελλάδα ένα blame game ιδιαίτερα επωφελές για την Τουρκία.
Αν ακολουθήσουμε τα παραπάνω, μπορούμε να θέσουμε δικλείδες ασφαλείας, καθώς η προσφυγή στη Χάγη
από μόνη της, δεν αποτελεί πανάκεια.
ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ωστόσο, αν θέσουμε ως στρατηγικό μας
στόχο την προετοιμασία για μια δεκαετία,
έτσι ώστε η ψαλίδα ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να κλείσει υπέρ της Ελλάδας (αυτό απαιτεί οικονομική ανάπτυξη, ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της
ελληνικής αεροναυτικής ισχύος, διατήρηση και επαύξηση κρίσιμων συμμαχιών) θα
μπορούσε μια διευρυμένη και στοχευμένη ελληνική επιχειρηματολογία, να πείσει
την Τουρκία να αλλάξει τους τρόπους με
τους οποίους θα πολιτεύεται στο μέλλον.
Μια τέτοια προετοιμασία, θα έκανε καλό
στην Ελλάδα, είτε πάει, είτε δεν πάει τελικά η ελληνοτουρκική υπόθεση στη Χάγη.
Άλλωστε, το νόημα της στρατηγικής είναι
να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο, για
να μπορούμε να ελπίζουμε για το καλύτερο.

*Research Fellow HALC, P.hD Cand.
Greek-American Relations
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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
Πώς επηρεάζει το στρες την
επιδερμίδα και πώς μπορούμε
να το αντιμετωπίσουμε;
T

ο στρες είναι από τις κύριες αιτίες που
προκαλούν διάφορες ασθένειες στον
οργανισμό. Όταν περνάμε εκείνες τις περιόδους έντονου άγχους, όπου λειτουργούμε υπό πίεση, τότε όλος ο οργανισμός
μας είναι στην ίδια κατάσταση και διαπιστώνουμε ότι και το δέρμα, το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, επηρεάζεται
αισθητά.
Γράφει η Λήδα Κοτταροπούλου
© Shape.gr
Ο επιδερμικός φραγμός, το ανώτερο
στρώμα του δέρματος που λειτουργεί
σαν ασπίδα προστασίας και κρατά την
υγρασία στο εσωτερικό του, δε λειτουργεί
επαρκώς, αφήνοντας την επιδερμίδα ανυπεράσπιστη σε εξωτερικές επιθέσεις.
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΣΤΡΕΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ;
Στρες και κορτιζόλη: Υπάρχουν διάφοροι
τρόποι με τους οποίους το άγχος επηρεάζει την επιδερμίδα, όμως ένας από τους
βασικούς είναι η ορμόνη του στρες, η κορτιζόλη. Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, το
σώμα μας νομίζει ότι δέχεται επίθεση και
αντιδρά παράγοντας κορτιζόλη και άλλες
ουσίες που οδηγούν σε φλεγμονές.
Δε χρειάζεται να ανησυχείς βραχυπρόθεσμα, ωστόσο το παρατεταμένο στρες
αυξάνει τον αριθμό των σμηγματογόνων
αδένων στην επιδερμίδα, που σημαίνει
ότι η επιδερμίδα παράγει περισσότερη
λιπαρότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε φραγμένους πόρους και σπυράκια,
ειδικά ακριβώς πριν από το γεγονός που
σε αγχώνει εκείνη την περίοδο, όπως μια
σημαντική παρουσίαση. Το παρατεταμένο
στρες δεν οδηγεί μόνο σε αυξημένη λιπαρότητα, αλλά κάνει τη φυσική διαδικασία
επανόρθωσης της επιδερμίδας ακόμα πιο
δύσκολη, καθώς μειώνει την παραγωγή
κολλαγόνου και ελαστίνης και προκαλεί
ρυτίδες και λεπτές γραμμές. Επιπλέον, είναι αποδεδειγμένο ότι, όταν αγχώνεσαι,
π.χ. για μια εξέταση ή μια συνέντευξη
για δουλειά, αποδυναμώνεται η φυσική

προστασία της επιδερμίδας και γίνεται
πιο ευάλωτη σε εξωτερικούς παράγοντες,
όπως είναι η περιβαλλοντική ρύπανση και
η ηλιακή ακτινοβολία.
Στρες και μικροβίωμα: Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν, ότι ο παράγοντας
στρες επηρεάζει επίσης το λεγόμενο μικροβίωμα της επιδερμίδας. Το μικροβίωμα είναι ένα οικοσύστημα δισεκατομμυρίων μικροοργανισμών που αποτελείται
από βακτήρια, ιούς και μύκητες, και είναι
μοναδικό για κάθε άνθρωπο, γι’ αυτό και
πολλές φορές παρομοιάζεται με το δαχτυλικό μας αποτύπωμα. Σκέψου ότι ανά 2
τετραγωνικά εκατοστά του δέρματος, σε
έκταση περίπου όσο το κέρμα των 2 λεπτών του ευρώ, κατοικούν 2 εκατομμύρια
μικροοργανισμοί.
Ο ρόλος του μικροβιώματος: Το μικροβίωμα προστατεύει το σώμα από την εισβολή ξένων και περισσότερων παθογόνων
και επικίνδυνων μικροοργανισμών, καθώς
ενισχύει και διατηρεί υγιές το ανοσοποιητικό σύστημα του δέρματος.
Συνήθως γεννιόμαστε έχοντας το σωστό
μικροβίωμα στο δέρμα μας, αλλά οι εξωτερικοί παράγοντες διαταράσσουν το ισοζύγιο αυτό. Η προστατευτική ιδιότητά του
αποδυναμώνεται, όταν η ισορροπία του
διαταραχθεί από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η ρύπανση, η
λάθος επιλογή καλλυντικών προϊόντων
και, κυρίως, το στρες. Μια κρέμα φροντίδας με πολύ δραστικά συστατικά ή ένα
σκληρό απολεπιστικό προϊόν είναι αρκετά για να επηρεάσουν το μικροβίωμα και
κατά συνέπεια τον επιδερμικό φραγμό.
Το δέρμα αντιδρά και έτσι εμφανίζει
ερυθρότητα, ξηρότητα, αυξημένη ευαισθησία, ακμή, τράβηγμα, θαμπή και κουρασμένη όψη. Ισορροπημένο μικροβίωμα
σημαίνει φωτεινό και υγιές δέρμα.
Η κατάλληλη φροντίδα: Μπορεί να είναι
δύσκολο να ελέγξεις το άγχος σου και να
το καταπολεμήσεις, ώστε να προλάβεις
τις επιπτώσεις του, αλλά με τη σωστή
περιποίηση μπορείς να ενισχύσεις τους
αμυντικούς μηχανισμούς της επιδερμίδας
σου. Βασική αρχή είναι η προστασία του

μικροβιώματος που ζει στην επιδερμίδα
και το οποίο την προστατεύει από όσα
αντιμετωπίζει καθημερινά.
Επίλεξε γι’ αυτόν το σκοπό ήπια καθαριστικά προϊόντα που σέβονται το μικροβίωμα και ενυδατικά προϊόντα με προηγμένη τεχνολογία φιλική σε αυτό, που μετατρέπουν το αφυδατωμένο, ευαίσθητο,
θαμπό, κουρασμένο δέρμα, σε υγιές και
λαμπερό.
Επίσης, ιδανική θεωρείται η χρήση προϊόντων ομορφιάς με πρεβιοτικά και προβιοτικά, σημαντικά συστατικά για τη διατήρηση της υγείας του πεπτικού μας συστήματος, τα οποία βοηθούν την ανάπτυξη
και διατήρηση των ήδη υπαρχόντων ευεργετικών βακτηρίων του μικροβιώματος.
Οι καλές καθημερινές συνήθειες θα ενισχύσουν την υγεία του δέρματος ώστε
να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Συγκεκριμένα:
Περιόρισε τη χρήση επιθετικών προϊόντων: Οι περισσότεροι δερματολόγοι
διαφωνούν με την τάση του διπλού και
τριπλού καθαρισμού της επιδερμίδας με
προϊόντα που μπορεί να καθαρίζουν σε
βάθος, αλλά απομακρύνουν και τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας που είναι πολύτιμη για τη διατήρηση της ισορροπίας
του μικροβιώματος. Αντίθετα, προτείνουν
τον ήπιο καθαρισμό του προσώπου με
ένα απαλό προϊόν καθαρισμού με ενυδατικούς παράγοντες, μόνο όταν είναι
απαραίτητο, δηλαδή για την απομάκρυνση του μακιγιάζ το βράδυ ή μετά από μια
έντονη προπόνηση στο γυμναστήριο.
Επίσης, περιόρισε την τακτική απολέπιση της επιδερμίδας σου σε μία φορά την
εβδομάδα.
Μην αμελείς την ενυδάτωση:
Η αφυδάτωση της επιδερμίδας επηρεάζει το μικροβίωμα, γι’ αυτό πρέπει να
ενυδατώνεις πρώτα τον οργανισμό σου
εκ των έσω πίνοντας αρκετό νερό μέσα
στην ημέρα.
Επίσης, από την καθημερινή ρουτίνα
της ομορφιάς σου δεν πρέπει να λείπουν
προϊόντα με υαλουρονικό οξύ και γλυκερίνη, τα οποία συγκρατούν στο μέγιστο

την υγρασία στο εσωτερικό της επιδερμίδας αλλά και ceramides ή σκουαλένιο,
τα οποία επανορθώνουν τον επιδερμικό
φραγμό.
Εφάρμοσε μία φορά την εβδομάδα μια
μάσκα βαθιάς ενυδάτωσης για άμεση
αποκατάσταση της χαμένης υγρασίας και
σε περιόδους έντονου στρες, προτίμησε
ορούς και θεραπείες πλούσιες σε προβιοτικά και πρεβιοτικά.
Φρόντισε τα μάτια σου: Η περιοχή των
ματιών είναι η πρώτη που προδίδει τα σημάδια του στρες και της κούρασης, όπως
μαύροι κύκλοι, λεπτές γραμμές κ.ά.
Επίλεξε μια κρέμα ματιών με δροσερή
υφή και συστατικά που τονώνουν την κυκλοφορία του αίματος, όπως η καφεΐνη,
για να περιορίσεις την εμφάνιση των μαύρων κύκλων και να επαναφέρεις τη λάμψη στο βλέμμα σου.
Αν παρατηρείς πιο έντονες ρυτίδες και
χαλάρωση, προτίμησε μια πιο πλούσια
αντιγηραντική κρέμα που θα προσφέρει
την απαραίτητη θρέψη και σύσφιγξη στην
περιοχή.
Δοκίμασε συμπληρώματα διατροφής:
Τα προβιοτικά που μπορεί να λαμβάνεις
για την καλή λειτουργία του εντέρου σου
θα βοηθήσουν και στη διατήρηση της
υγείας της επιδερμίδας σου. Μελέτες δείχνουν ότι μειώνουν τη φλεγμονή και βοηθούν στην αντιμετώπιση της ροδόχρου
νόσου και της ακμής.
Πρόσφερε στην επιδερμίδα σου
την απαραίτητη προστασία:
Όταν περνάς μια περίοδο έντονου στρες,
η επιδερμίδα γίνεται πιο ευάλωτη στους
εξωγενείς παράγοντες, όπως η περιβαλλοντική μόλυνση, γι’ αυτό φρόντισε να
της παρέχεις την απαραίτητη προστασία
από τις ελεύθερες ρίζες, χρησιμοποιώντας προϊόντα πλούσια σε αντιοξειδωτικά
συστατικά, όπως οι βιταμίνες C και Ε και
οι πολυφαινόλες.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση και ειδικά
σε μια περίοδο έντονου στρες, πολύ σημαντική για τη διατήρηση της υγιούς της
εικόνας είναι η καθημερινή αντηλιακή
προστασία ακόμα και το χειμώνα.

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 29 juin au dimanche 5 juillet 2020 · from monday june 29th to sunday july 5th 2020

supermarché
QUÉBEC

QUÉBEC

CÔTELETTES DE PORC FRAIS
Fresh Pork Chops
6.59/kg

AUBERGINES
Eggplants
2.18/kg

GRÈCE

FROMAGE KEFALOTYRI
Cheese
19.82/kg

LAITUE ICEBERG
Lettuce
CHAMPIGNONS
Mushrooms
8oz

DORADES FRAÎCHES
Fresh Porgies

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapples
gr.8

6.59/kg

Nettoyé · Cleaned
8.80/kg

MORTADELLE
Mortadella
11.00/kg
FILET MIGNON DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef Tenderloin
22.02/kg

HUILE D’OLIVE DE GRIGNONS HERMES
Olive Pomace Oil
3L

MIEL TSIKNAKIS
Honey
1kg

JUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated Juice
1.65 à 1.75L

LÉGUMINEUSES ILIOS
Legumes
540ml*
BAGELS GADOUA
540g

*Haricots lupins ou lima exclus

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
Η παραλία έρχεται
ΣΤΟ ΣΠΊΤΊ ΣΑΣ…

Ε

άν θέλετε να απολαμβάνετε την ομορφιά μιας παραλίας στην αυλή του σπιτιού σας, τότε έχετε τη δυνατότητα να το
κάνετε.
Η ισπανική εταιρεία Piscinas de Arena
NaturSand, μπορεί να μετατρέψει την
ήδη υπάρχουσα πισίνα σας σε μια αμμώδη όαση ακριβώς έξω από την αυλή
του σπιτιού σας. Με λευκή άμμο και

γαλανά νερά, θα νιώσετε σα να βρίσκεστε σε κάποια παραθαλάσσια κατοικία,
ακόμα κι αν είστε μέσα στην πόλη. Εκτός
από την ομορφιά της κατασκευής, οι πισίνες που κατασκευάζει η εταιρία έχουν
αρκετά ακόμα πλεονεκτήματα, ένα από
αυτά η σύσταση της άμμου. Η άμμος
μπορεί να φτάσει παντού αν δεν είναι
κάποιος προσεκτικός και η εταιρία για

να διασφαλίσει ότι το σπίτι δε θα γεμίσει
με άμμο μετά το μπάνιο, έχει αναπτύξει
ένα ειδικό υλικό στο οποίο αναμειγνύει
σκυρόδεμα με άμμο. Αυτό την κάνει να
μοιάζει με παραλία, ενώ έχει τη δομή
και τα πλεονεκτήματα μιας πισίνας. Ένα
ακόμα θετικό στοιχείο του υλικού που
χρησιμοποιείται, είναι ότι δε ζεσταίνεται
και άρα δεν προκαλεί αυτό το δυσάρε-

στο συναίσθημα, όταν κανείς αποφασίζει να περπατήσει στην άμμο. Η είσοδος
στην πισίνα γίνεται σταδιακά, δηλαδή με
τη χρήση μιας ράμπας που βαθαίνει σιγά-σιγά, ακριβώς όπως συμβαίνει με την
είσοδο στην παραλία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός,
η εγκατάσταση μπορεί να ολοκληρωθεί
σε ένα μήνα.

Μάσκα συνδέεται με
φορτιστή κινητού
και εξουδετερώνει
τον κορωνοϊό!
Ι

σραηλινοί ερευνητές εφηύραν επαναχρησιμοποιούμενη προστατευτική
μάσκα που μπορεί να εξουδετερώσει το
νέο κορωνοϊό με τη θερμότητα που παράγεται από την ενέργεια του φορτιστή
του κινητού τηλεφώνου.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η διαδικασία αποστείρωσης διαρκεί
περί τα 30 λεπτά και οι χρήστες δε θα
πρέπει να φορούν τη μάσκα όσο βρί-

σκεται στην πρίζα, δηλώνει ο καθηγητής
Γιαΐρ Έιν-Ελί, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Technion University στη
Χάιφα.
Η ΝΕΑ ΜΑΣΚΑ ΕΧΕΙ ΠΥΛΗ USB που
συνδέεται με ένα συνήθη φορτιστή κινητού τηλεφώνου που θερμαίνει ένα
εσωτερικό στη μάσκα στρώμα ινών άνθρακα μέχρι τους 70 βαθμούς Κελσίου,
θερμοκρασία αρκετή για να σκοτώσει
τους ιούς.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
Ο ισραηλινός καθηγητής επισημαίνει
ότι οι μάσκες μίας χρήσης, ευρύτατα
χρησιμοποιούμενες λόγω της πανδημίας, είναι ακριβές και επιζήμιες για το
περιβάλλον.
«Πρέπει να τις κάνουμε επαναχρησιμοποιούμενες και φιλικές, και αυτή είναι
η λύση». Το πρωτότυπο μοιάζει με μία
συνήθη μάσκα N95, με μία βαλβίδα στο
μπροστινό μέρος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οι ερευνητές έχουν καταθέσει την πατέντα για τη μάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος του Μαρτίου και λένε ότι
συζητούν τη διάθεσή της στον ιδιωτικό
τομέα.
Η μάσκα θα πωλείται πιθανόν 1 δολάριο ακριβότερα από τη συνήθη μάσκα
μίας χρήσης, λένε οι ερευνητές.
© ΑΠΕ – ΜΠΕ

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS

om

c.c

va
lan

w.

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

35

ww

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Ποια τα πιθανά χτυπήματα
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ

Κ

άθε πιθανή περίπτωση πρόκλησης οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μία
από την Άγκυρα, ειδικά τους προσε- τέτοιας έκταση απειλή.
χείς μήνες, μελετάται ενδελεχώς από το
«Πεντάγωνο», όμως το τελευταίο διάστημα
ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
έχει μπει στο μικροσκόπιο των επιτελών,
Με βάση όσα έχει δηλώσει το τελευταίο
σύμφωνα με πληροφορίες, ίσως το πιο διάστημα η τουρκική ηγεσία μετά το τουρακραίο σενάριο τουρκικής επιθετικότητας: κολυβικό σύμφωνο, τα πρόσφατα αιτήματα
μία ταυτόχρονη αποστολή ερευνητικών της TPAO για αδειοδότηση ερευνών αλλά
σκαφών και γεωτρύπανων σε τρεις διαφο- και παλαιότερες απόπειρες για σεισμικές
ρετικές περιοχές.
έρευνες εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η
Άγκυρα «σημαδεύει» τρία σημεία.
Γράφει ο Μάνος Χαραλαμπάκης
Το πρώτο είναι η περιοχή νότια του Καστελόριζου στα όρια της κυπριακής με την
© TA NEA [έντυπη έκδοση]
ελληνική ΑΟΖ. Η Τουρκία θεωρεί ότι το ΚαΗ Τουρκία διαθέτει αυτή τη στιγμή δύο στελόριζο δε δικαιούται υφαλοκρηπίδας
«ετοιμοπόλεμα» ερευνητικά σκάφη – τα και τον Οκτώβριο του 2018 με παράνομη
Barbaros και Oruc Reis – και τρία γεωτρύ- Navtex το σεισμογραφικό «Βarbaros» επιπανα – τα Fatih, Υavuz και Κanuni.
χείρησε ανεπιτυχώς να εισβάλλει στην ελΈχει δηλαδή τη δυνατότητα, εάν το επι- ληνική υφαλοκρηπίδα.
διώξει, να προχωρήσει σε μία ακραία ενέρΤο δεύτερο σημείο είναι οι περιοχές νότια
γεια σε τρία διαφορετικά μέτωπα, με προ- και ανατολικά της Κρήτης, της Ρόδου και της
φανή στόχο να προκαλέσει αντιπερισπασμό Καρπάθου – εντός της ελληνικής υφαλοκαι να διασπάσει τις ελληνικές δυνάμεις, οι κρηπίδας πάλι – για τις οποίες ζήτησε άδεια

για έρευνες υδρογονανθράκων η τουρκική
εταιρεία πετρελαίων TPAO.
Η τρίτη περίπτωση είναι η Τουρκία να
αποστείλει ερευνητικό ή άλλο σκάφος για
λογαριασμό της Λιβύης, στα νοτιοδυτικά
της Κρήτης, εντός της υποτιθέμενης λιβυκής υφαλοκρηπίδας.
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Η Αθήνα έδειξε και το 2018 ότι θα αντιδράσει δυναμικά και δε θα ανεχθεί παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και έρευνα
εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ακόμη και
αν ένα τουρκικό ερευνητικό συνοδεύεται
από πολεμικά πλοία, το «Πεντάγωνο» έχει
ετοιμάσει σενάρια αντίδρασης, ακόμη και
στρατιωτικής εμπλοκής. Τι θα γίνει όμως,
σε περίπτωση που η Άγκυρα επιλέξει να
στείλει δύο ερευνητικά ταυτόχρονα, για
παράδειγμα ένα στην περιοχή του Καστελόριζου, το δεύτερο νότια της Κρήτης αλλά
και ένα τρίτο σκάφος, ενδεχομένως ένα γεωτρύπανο στα νοτιοδυτικά της Κρήτης;

Πώς θα αποκρουστεί αυτή η πρόκληση,
αν σε όλες τις περιπτώσεις τα σκάφη συνοδεύονται και από πολεμικά πλοία;
Στο «Πεντάγωνο» δε θεωρούν τίποτα
απίθανο από πλευράς Τουρκίας. Οι επιτελείς έχουν τη βεβαιότητα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν την ικανότητα να απαντήσουν
όπως πρέπει, αν η Τουρκία επιχειρήσει να
μετατρέψει την αποστολή ενός ερευνητικού σκάφους σε θερμό επεισόδιο. Υπάρχει
πλήθος σχεδίων για τις ενέργειες του Στόλου, την υποστήριξη από την Αεροπορία και
την ενεργοποίηση άλλων μέσων.
Η κατάσταση όμως περιπλέκεται, αν η
Άγκυρα επιλέξει να τραβήξει κι άλλο το
σχοινί, απειλώντας δηλαδή σε άλλα δύο
μέτωπα. Το σενάριο αυτό αναλύεται προσεκτικά και γίνεται προετοιμασία από το
ελληνικό «Πεντάγωνο». Σ’ αυτή την ακραία
περίπτωση προσωπικό και μέσα θα πρέπει
να φτάσουν στα όρια αντοχών και δυνατοτήτων, προκειμένου να σπεύσουν για να
εξουδετερώσουν ένα τριπλό τουρκικό χτύπημα, σε διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου και της Ανατολικής Μεσογείου.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ
Σε Μαξίμου και «Πεντάγωνο» γνωρίζουν
καλά, ότι αν Ελλάδα και Τουρκία φτάσουν
στο έσχατο σημείο μίας στρατιωτικής αντιπαράθεσης, πολύ δύσκολα μία τρίτη χώρα
– ακόμη και σύμμαχός μας – θα εμπλακεί.
Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο η Αθήνα καταβάλλει προσπάθειες το τελευταίο διάστημα,
ώστε να πείσει κυρίως τους Γάλλους αλλά
και τους Αμερικανούς, να παγιώσουν και
να ενισχύσουν τη ναυτική τους παρουσία
στη Μεσόγειο, προκειμένου να φρενάρουν
εγκαίρως τους τουρκικούς «τσαμπουκάδες». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με
κοινές ασκήσεις με τις δύο χώρες και ήδη
γίνονται κινήσεις σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Οι σχέσεις της χώρας μας, τόσο με το Παρίσι όσο και με την Ουάσιγκτον, είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και η Αθήνα, και σε
διπλωματικό και σε αμυντικό επίπεδο, επιχειρεί να εκμεταλλευτεί αυτό το μομέντουμ.

Fine Greek Cuisine
TAVERNE GRECQUE

Για παραλαβή
και παραγγελίες
514 938-5656
ή 514 312-0220

Ελάτε ν’απολαύσετε τα περίφημα πιάτα μας
στο ζεστό και εγκάρδιο περιβάλλον μας.
Κλέιστε σήμερα το τραπέζι σας
σ’ένα από τα περίφημα εστιατόρια μας!

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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Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Ο όρμος της Αγίας Ειρήνης, στην
ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς
(πηγή: Γιάννης Τούντας)

Πάρος: Η καρδιά
των Κυκλάδων

Ν

ησί με φιλόξενους κατοίκους και άρτια τουριστική υποδομή, η Πάρος,
η καρδιά των Κυκλάδων, αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους τουριστικούς
προορισμούς της χώρας μας.
Χρυσαφένιες αμμουδιές με γαλαζοπράσινα νερά, γραφικές ακρογιαλιές και
εύφορες πεδινές εκτάσεις γύρω από το
ορεινό συγκρότημα των Αγίων Πάντων,
στο κέντρο του νησιού, συνθέτουν την
ταυτότητα της Πάρου σε ό,τι αφορά το
φυσικό περιβάλλον της.
Τη μακραίωνη ανθρώπινη δημιουργία
φανερώνουν οι αξιόλογοι αρχαιολογικοί
χώροι, τα βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία, οι παλαιές μονές, που συνυπάρχουν αρμονικά με τους παραδοσιακούς
οικισμούς και τα παραθαλάσσια θέρετρα.
Το νησί, με ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης ήδη από τα τέλη της 4ης χιλιετίας
π.Χ., υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα
κέντρα του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού
(3η χιλιετία π.Χ.). Η αρχαία πόλη της Πάρου, στη θέση της σύγχρονης πρωτεύουσας, εξελίχθηκε σε αξιόλογο εμπορικό λιμάνι κατά τη Μέση και την Ύστερη Εποχή
του Χαλκού (2η χιλιετία π.Χ.).

Η πατρίδα του Αρχίλοχου (7ος αιώνας
π.Χ.), αρχηγέτη της ελληνικής λυρικής
ποίησης και διαμορφωτή της ιαμβικής
ποίησης, γνώρισε κατά τους Ιστορικούς
Χρόνους (ειδικότερα, από τους Αρχαϊκούς έως τους Ρωμαϊκούς Χρόνους) μεγάλη οικονομική και πολιτιστική ακμή,
αποτέλεσμα της κεντρικής θέσης της στο
νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων,
της γεωργικής, βιοτεχνικής και ναυτικής
δραστηριότητας των κατοίκων της, της
ίδρυσης αποικιών (Θάσος κ.ά.) και της
εκμετάλλευσης των λατομείων μαρμάρου που διέθετε.
Περιζήτητο σε όλον τον ελλαδικό κόσμο,
το μοναδικής υφής και καθαρότητας λευκό παριανό μάρμαρο (λυχνίτης) χρησιμοποιήθηκε τόσο στη γλυπτική όσο και
στην αρχιτεκτονική. Μάλιστα, από τον 6ο
αιώνα π.Χ. αναπτύχθηκε στο νησί σπουδαία σχολή πλαστικής, που παρουσίασε
πανελλήνια δραστηριότητα και ανέδειξε
στους κατοπινούς αιώνες σημαντικούς
καλλιτέχνες (Σκόπας, Αγοράκριτος, Θρασυμήδης κ.ά.).
Από το ξακουστό παριανό μάρμαρο (τα
σημαντικότερα λατομεία του νησιού λειτούργησαν στο Μαράθι επί πέντε χιλιε-

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

τίες περίπου) φιλοτεχνήθηκαν, μεταξύ
άλλων αριστουργημάτων της αρχαιότητας, η Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της
Σαμοθράκης, η Νίκη του Παιωνίου και ο
Ερμής του Πραξιτέλη.
Σημείο αναφοράς στους κατοπινούς αιώνες, μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, υπήρξε η κατασκευή του ναού της
Παναγίας της Εκατονταπυλιανής ή Καταπολιανής (μέσα του 6ου αιώνα).
Το 1207 η Πάρος ενσωματώθηκε στο
Δουκάτο του Αιγαίου ή του Αρχιπελάγους, υπό τον ενετό Μάρκο Σανούδο. Η
Ενετοκρατία (οικογένειες Σομμαρίπα,
Βενιέρη και Σαγρέδου) διήρκεσε έως το
1537, όταν το νησί έπεσε στα χέρια των
Τούρκων και οι κάτοικοί του εξανδραποδίστηκαν.
Κατά τη διάρκεια των Ορλωφικών το λιμάνι της Νάουσας αποτέλεσε ορμητήριο
του ρωσικού στόλου. Οι κάτοικοι της Πάρου έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του
1821.
Τους επισκέπτες της σύγχρονης Πάρου,
που σέβεται και τιμά τις παραδόσεις της,
προσελκύουν οικισμοί και παραλίες με
γνήσιο κυκλαδίτικο χρώμα:
-η Παροικιά, πρωτεύουσα και λιμάνι

του νησιού, με αξιόλογα μνημεία (μαρτυρούν το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στη διαδρομή των αιώνων), μεγάλη τουριστική κίνηση (προπάντων,
στα καφέ, τις ταβέρνες και τα εστιατόρια
κατά μήκος της παραλίας) και έντονη νυχτερινή ζωή.
-η Νάουσα, λιμάνι και σημαντικό τουριστικό κέντρο στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου τα ψαροκάικα «αγγίζουν» με
τις πλώρες τους τα τραπεζάκια των εστιατορίων, των παραδοσιακών μεζεδοπωλείων και των καφέ μπαρ.
-η Αλυκή, ο Αμπελάς, ο Δρυός, ο Λογαράς, ο Μώλος και το Πίσω Λιβάδι, παραθαλάσσιοι τουριστικοί οικισμοί.
-οι Κολυμπήθρες, ακρογιαλιά με ξεχωριστή φυσική ομορφιά (κοντά της, η
μυκηναϊκή ακρόπολη στη θέση «Κουκουναριές» και η μονή του Αγίου Ιωάννη του
Δέτη).
-η Πούντα, η Χρυσή Ακτή και η Νέα Χρυσή Ακτή (Τσερδάκια), παραλίες ιδανικές
για τους λάτρεις του γουίντ σέρφινγκ.
-οι Λεύκες, η Μάρπησσα και ο Πρόδρομος, παραδοσιακά χωριά της ενδοχώρας
με ιδιαίτερα αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία.

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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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ «ΑΤΛΑΣ 1» ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Μεγάλη συμφωνία για το Πολεμικό
Ναυτικό με Ισραήλ-ΗΠΑ

7 κορβέτες «Θεμιστοκλής» & 4 φρεγάτες MMSC

Ρ

αγδαίες εξελίξεις έχουμε στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα του σχεδίου αναβάθμισης του Πολεμικού Ναυτικού παίρνουν
«σάρκα και οστά» και προέρχονται από τη
συνεχώς αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ
Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και από τις
ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Χρήστο
Μαζανίτη και τη Realnews, έρχεται μεγάλη συμφωνία της Αθήνας με Ισραήλ και
ΗΠΑ, με καθαρό προσανατολισμό κορβέτες και φρεγάτες, που θα ενισχύσουν τα
υπάρχοντα πλεονεκτήματα του ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο και την
ανατολική Μεσόγειο.
Συγκεκριμένα, η συμφωνία αφορά 7
κορβέτες κλάσης «Θεμιστοκλής», σχεδιασμός που βασίζεται στην ισραηλινή Saar72, ενώ και οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόταση ναυπήγησης 4 φρεγατών MMSC, σε
συνδυασμό με τη δελεαστική πρόταση
πλήρους αναβάθμισης των ΜΕΚΟ, αξίας
ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.
Η κορβέτα Saar-72, κλάση στην οποία
βασίζεται η «Θεμιστοκλής», αποτελεί
σχεδιαστική εξέλιξη των πυραυλοφόρων
σκαφών τύπου Saar (Saar 4, 4.5 και 5).
Αναπτύχθηκε με κύριο σκοπό την ικανοποίηση της απαίτησης ναυτικής περιπολίας και επιτήρησης των αποκλειστικών
οικονομικών ζωνών, τόσο του Ισραήλ όσο
και άλλων χωρών, γεγονός που την καθιστά ιδανική για τις ανάγκες του Ελληνι-

Dimitrios Jim Beis
Maire de l’arrondissement
Pierrefonds-Roxboro
Δήμαρχος του
Pierrefonds-Roxboro

dimitrios.beis@montreal.ca
514 624-1400

κού Πολεμικού Ναυτικού. Από την άλλη
πλευρά, οι αμερικανικές φρεγάτες MMSC,
έχουν εκτόπισμα 4.000 τόνους και πλήρωμα 110-130 ατόμων. Είναι ελαφρώς
μεγαλύτερα σε μήκος και ενσωματώνουν
σύστημα κάθετης εκτόξευσης Mk.41 οκτώ
κελιών, έκαστο με δυνατότητα ενσωμάτωσης τεσσάρων αντιαεροπορικών βλημάτων ESSM, ενώ μπορούν επίσης να
φιλοξενήσουν και βλήματα SM-2, καθώς
και βλήματα προσβολής στόχων εδάφους Tomahawk. Επίσης, διαθέτουν το
νεότερο ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης
TRS4D και το σύστημα διαχείρισης μάχης COMBATSS21, το οποίο βασίζεται στο
Aegis. Φέρουν ακόμα, οκταπλό εκτοξευτή
βλημάτων Harpoon Block II.
H ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΟΥ «ΑΤΛΑΣ 1»
Το διάστημα 15 – 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Μυρτώο άσκηση μικρής κλίμακας του Πολεμικού Ναυτικού. Η είδηση
όμως ήταν η παρθενική εμφάνιση του
ενός εκ των δύο νεοαποκτηθέντων Πλοίων Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ), ΑΤΛΑΣ 1.
Πρόκειται για πλοίο το οποίο ναυπηγήθηκε το 1999 για εμπορική χρήση και που
το 2019 ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης
δώρισε στο Πολεμικό Ναυτικό. Μάλιστα,
τον περασμένο Μάρτιο δώρισε και δεύτερο Πλοίο Γενικής Υποστήριξης, με την ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ». Το ΑΤΛΑΣ, ήταν η πρώτη φορά που πήρε μέρος σε άσκηση του

Πολεμικού Ναυτικού, κατά τη διάρκεια
της οποίας χρησιμοποιήθηκε σε μεταφορά φόρτου εφοδίων και κρίσιμου βαρέως υλικού. Στις δυνατότητές τους είναι ο
ανεφοδιασμός του Στόλου, όπως η πετρέλευση πλοίων σε ανοιχτή θάλασσα και η
παροχή λιπαντικών ή ακόμη και πόσιμου
νερού. Και τα δύο πλοία υπάγονται στη
διοίκηση φρεγατών. Όμως, οι δυνατότητές τους, και η ένταξή τους στον Ελληνικό
Στόλο, προσδίδουν στο ΠΝ μία μονοπωλιακή δυνατότητα. Τα συγκεκριμένα πλοία
διαθέτουν Dynamic Positioning System,
δηλαδή σύστημα σταθεροποίησης σε ακινησία κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές
συνθήκες. Αυτό, όπως και ο σχεδιασμός
τους, τα καθιστά ως τα μοναδικά πλοία

Πολεμικού Ναυτικού σε όλη τη Μεσόγειο
που έχουν τη δυνατότητα διάσωσης υποβρυχίων. Κάτι που δημιουργεί μονοπωλιακή πολιτική και φέρνουν τη χώρα μας
σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση όχι μόνο
λόγω της δυνατότητας ανάληψης ιδιαίτερων αποστολών αλλά και υψηλών δυνατοτήτων.
Και αυτή τη δυνατότητα το Πολεμικό
Ναυτικό την απέκτησε αθόρυβα, με δύο
δωρεές πολύ σημαντικές, που πλέον το
φέρνουν σε πλεονεκτική θέση στη Μεσόγειο, αφού όποιος χρειαστεί βοήθεια σε
υποβρυχιακό επίπεδο μόνο το ΠΝ θα μπορεί να του την προσφέρει, με το ανάλογο
κόστος βέβαια.
© PENTAPOSTAGMA

Catherine Clément Talbot

Benoit Langevin

Louise Leroux

Yves Gignac

Mary Deros

Effie Giannou

Conseillère de Ville-District CapSaint-Jacques
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Conseiller de Ville - Bois de Liesse
Arrondisement PierrefondsRoxborro

Conseillère de ville du district
Bordeaux-Cartierville, AhuntsicCartierville

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή
Bois de Liesse-Arrondisement
Pierrefonds-Roxborro

Conseiller d’arrondissement-District
Cap-Saint-Jacques
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Δημοτικός σύμβουλος περιοχή
Cap-Saint-Jacques
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Conseillère de ville du district ParcExtension, Villeray–Saint-MichelParc-Extension

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή
Cap-Saint-Jacques-Arrondisement
Pierrefonds-Roxborro

Conseillère d’arrondissement-District
Bois-De-Liesse
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Δημοτικός σύμβουλος περιοχή
Bois-De-Liesse-Arrondisement
Pierrefonds-Roxborro

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή
Parc-Extension, Villeray–SaintMichel-Parc-Extension

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή
Bordeaux-Cartierville, AhuntsicCartierville

catherine.clement-talbot@montreal.ca
514 626-5295

benoit.langevin@montreal.ca
514 626-5328

louise.leroux@montreal.ca
514 626-5286

yves.gignac@montreal.ca
514 626-5301

mary.deros@montreal.ca
514 872-3103

effie.giannou@montreal.ca
514 872-2246

Bonne fête nationale du Québec et Bonne fête du Canada
Happy fête nationale of Québec and Happy Canada Day!
Ευχόμαστε σε όλους, Χρόνια Πολλά για την
Εθνική Γιορτή του Κεμπέκ και την Ημέρα του Καναδά
Είμαστε πάντα στην υπηρεσία όλων των Ελλήνων
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Αν το γεωτρύπανο ακουμπήσει στο βυθό μας
Το γεωτρύπανο θα βγει συνοδευόμενο από δύο τουρκικές φρεγάτες, θα ρίξει άγκυρες κάπου στο Λιβυκό και
τα εργαλεία του θα αγγίξουν το βυθό της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτή την οριακή στιγμή, δεν υπάρχει
επιστροφή για καμιά ελληνική κυβέρνηση...

Α

ς υποθέσουμε ότι αρχές Σεπτέμβρη
το τουρκικό γεωτρύπανο αποπειράται να τρυπήσει το βυθό στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, έξω από τα ελληνικά
χωρικά ύδατα των έξι μιλίων αλλά εντός
της υφαλοκρηπίδας μας.
Γράφει ο Δημήτρης Ευθυμάκης
© Protagon.gr
Η Ελλάδα προφανώς θα εξαντλήσει κάθε
διπλωματικό περιθώριο αντίδρασης και
θα κινητοποιήσει κάθε σύμμαχο χώρα ή
οργανισμό στο εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, θα απευθυνθεί σε όλους εκείνους
που αναγνωρίζουν ότι τα νησιά έχουν
υφαλοκρηπίδα, άρα το τουρκολυβικό
μνημόνιο είναι άκυρο, άρα η παρουσία
του τουρκικού γεωτρύπανου παράνομη.
Όταν η Τουρκία κάνει την κίνηση να βγάλει το γεωτρύπανο, θα τα έχει συνυπολογίσει όλα αυτά. Άρα η λεκτική και διπλωματική κινητοποίηση του διεθνούς παράγοντα υπέρ της Ελλάδας, θα την αφήσει
αδιάφορη. Θα πρόκειται για ένα λελογισμένο κόστος, δίχως καμιά πρακτική
επίπτωση για την Άγκυρα. Εξάλλου, μια
κλιμάκωση θα δημιουργήσει νέες διπλωματικές ανάγκες και δεδομένα, τα οποία
θα υπερκεράσουν τις κακές διεθνείς εντυπώσεις που θα αφήσει η αρχική κίνηση
των Τούρκων.
Άρα, το γεωτρύπανο θα βγει συνοδευόμενο από δυο τουρκικές φρεγάτες, θα
ρίξει άγκυρες κάπου στο Λιβυκό και τα
εργαλεία του θα αγγίξουν το βυθό της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτή την οριακή
στιγμή, δεν υπάρχει επιστροφή για καμιά
ελληνική κυβέρνηση.

Αν το επιτρέψει, όχι μόνο θα καταρρεύσει στο εσωτερικό, αλλά και ο πρωθυπουργός της θα υπογράψει με το ίδιο του
το χέρι τον πολιτικό του θάνατο και την
καταχώρισή του στα χειρότερα κατάστιχα
της ελληνικής ιστορίας.
Από εδώ και πέρα αρχίζει ο πραγματικός
γρίφος. Τα υπουργεία Εξωτερικών κάνουν
προσωρινά πίσω και βγαίνουν μπροστά
τα υπουργεία άμυνας και τα στρατιωτικά επιτελεία. Μόνο εικασίες μπορούμε
να κάνουμε για τα δεδομένα του γρίφου,
αφού αυτά βρίσκονται κλειδωμένα στους
φωριαμούς του ελληνικού και του τουρκικού ΓΕΕΘΑ. Όταν οι απόρρητοι χάρτες
απλωθούν στα τραπέζια των επιχειρήσεων και όταν οι πλοίαρχοι και οι διοικητές
ανοίξουν τους φακέλους με τα σχέδια
εμπλοκής, τα δάκτυλα θα ακουμπήσουν
τις σκανδάλες και στα κουμπιά εκτόξευ-

Σας εύχομαι
Χρόνια Πολλά
για την Εορτή του Καναδά!

σης, ο χρόνος θα μηδενιστεί. Έχουν γραφτεί και ακουστεί πολλά γι αυτή την ώρα
μηδέν.
Το σοβαρότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι
ο διάλογος ανάμεσα σε Τραμπ και Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο, που
ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε αλλά ούτε και
διαψεύστηκε κατηγορηματικά.
-«Θα τους χτυπήσουμε, να το ξέρετε,
ενημερώστε τους». -«Κι αν χάσετε;».
-«Δε θα χάσουμε».
Το Τραμπικό «κι αν χάσετε;» έδειξε ότι
οι Αμερικανοί ήταν ενημερωμένοι για τη
σιγουριά του Ερντογάν ότι η Ελλάδα δε
μπορεί να τα βάλει στρατιωτικά με την
Τουρκία. Οι βεβαιότητες αυτές ενίοτε
αποδεικνύονται παγίδες, αλλά από την
άλλη δεν είναι σοφό να αγνοεί κάποιος
τις αντικειμενικές στρατιωτικές δυνατότητες του αντιπάλου.

Από τη στιγμή που ένα ελληνικό υποβρύχιο θα λοκάρει το πλωτό γεωτρύπανο
και θα ενημερώσει επισήμως πως αν δεν
αποχωρήσει αμέσως θα το βυθίσει, όλα
θα παιχτούν μέσα σε έξι ώρες. Τόσο υπολογίζουν οι επιτελείς και οι διπλωμάτες το
χρόνο, για να κινητοποιηθεί αποτελεσματικά ο υψηλότερος διεθνής παράγοντας
και να σταματήσει την εμπλοκή δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ.
Τι θα έχει συμβεί αυτές τις έξι ώρες, κανένας δεν ξέρει. Η αντιπαράθεση θα γίνει
θερμή με άδηλο αποτέλεσμα ή θα παραμείνει στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού για
γερά νεύρα, με όλα τα πλοία του ενός να
είναι στο στόχαστρο του άλλου και με το
μακελειό να περιμένει προ των πυλών;
Επίσης, η αντιπαράθεση θα μείνει στο
συγκεκριμένο σημείο ή θα μεταφερθεί
και αλλού; Σε κάποιο νησάκι μας, ας πούμε, ή στον Έβρο; Και ποιος θα κάνει την
πρώτη κίνηση γενίκευσης σε σημείο που
τον παίρνει, ώστε να έχει στη συνέχεια
πλεονέκτημα διαπραγμάτευσης;
Και πώς θα λήξει όλο αυτό, αφού η Ελλάδα θα αρνείται να καθίσει σε τραπέζι
διαπραγματεύσεων εφ’ όλης της ύλης,
πράγμα που θα επιδιώκει η Τουρκία και
θα ενθαρρύνει ο διεθνής παράγων;
Για εμάς τους απέξω, αυτές είναι οι ερωτήσεις του ενός εκατομμυρίου, οι επιτελείς μας υποτίθεται ότι έχουν έτοιμες
απαντήσεις, που θα τις δούμε στην πράξη.
Σαν μια παρτίδα σκάκι με άπειρους συνδυασμούς κινήσεων και πάντα με επιλεκτική ανάγνωση της Ιστορίας.
Οι Τούρκοι διαβάζουν την ιστορία του
ασταμάτητου Τζένκινς Χαν κι εμείς το βιβλικό μύθο του Δαβίδ με τον Γολιάθ.

Bonne Fête du Canada!
Happy Canada Day!
Χρόνια Πολλά για την
Εορτή του Καναδά!

AGLAIA REVELAKIS
Municipal Councillor
Δημοτική σύμβουλος
Chomedey

514-242-5761

a.revelakis@laval.ca
facebook.com/arevelakis.al

Emmanuella
Lambropoulos
Députée / MP Saint-Laurent
Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca

emlambropoulos
514-335-6655

750, boul Marcel Laurin, suite 102, Saint-Laurent,H4M 2M4
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΥΡΙΓΟ

Οι δυσκολίες της θαλάσσιας
οριοθέτησης με την Αίγυπτο

Τ

ις δυσκολίες της θαλάσσιας οριοθέτησης με την Αίγυπτο επισήμαινε
ήδη από το 2015, σε άρθρο του τότε στην
Καθημερινή, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και
νυν βουλευτής της ΝΔ.
Ακριβώς επειδή σήμερα έχει ανακύψει
το μείζον θέμα του τουρκολιβυκού συμφώνου, η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο
είναι ακόμα σημαντικότερη. Παράλληλα,
η στάση του Καΐρου έναντι της θαλάσσιας οριοθέτησης με την Αθήνα παραμένει
επίκαιρη: «Μέχρι το 2003 όλα τα κράτη
της Μεσογείου τηρούσαν μια άτυπη συμφωνία κυρίων περί αποφυγής θεσπίσεως
ΑΟΖ. Η δυνατότητα τεχνολογικής εκμεταλλεύσεως υποθαλάσσιων κοιτασμάτων σε
μεγάλα βάθη οδήγησε στη διακοπή της
συμφωνίας. Το 2003 Αίγυπτος και Κύπρος
προχώρησαν στην πρώτη συμφωνία οριοθετήσεως ΑΟΖ στη Μεσόγειο. Έκτοτε, η
Ανατολική Μεσόγειος έχει τραβήξει την
προσοχή της ελληνικής και της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής.
Οι πρώτες συζητήσεις για οριοθέτηση
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με την ΑΟΖ

της Αιγύπτου έγιναν στα μέσα της πρώτης
δεκαετίας του 2000. Από τότε (και παρά
τις πολλές συναντήσεις) δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Η εκκρεμής θαλάσσια
οριοθέτηση Ελλάδος-Αιγύπτου ήλθε μοιραίως στην επιφάνεια κατά την πρόσφατη
τριμερή συνάντηση της Αθήνας. Θεωρητικώς, η συγκεκριμένη οριοθέτηση δε θα
έπρεπε να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Οι δύο χώρες έχουν ίδιες θέσεις
στο θέμα της επήρειας των νησιών στις
θαλάσσιες οριοθετήσεις και της εφαρμογής της αρχής της μέσης γραμμής. Στην
πραγματικότητα, όμως, η οριοθέτηση με
την Αίγυπτο είναι εξαιρετικά δύσκολη για
πολιτικούς λόγους.
Τμήμα της οριοθετήσεως περιλαμβάνει
το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης
(Καστελόριζο). Η Αίγυπτος μέσω της συμφωνίας καλείται να πάρει θέση στην ελληνοτουρκική διαμάχη ως προς την επήρεια
του Καστελόριζου. Εάν υπογράψει συμφωνία με την Ελλάδα που θα περιλαμβάνει την περιοχή από την Κρήτη έως το τριεθνές με την Κύπρο, θα αναγνωρίζει στο
Καστελόριζο και στα γύρω νησιά πλήρη
επήρεια.

Σε αυτή την περίπτωση, η Αίγυπτος δε
θα έχει θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία.
Εάν, αντιθέτως, επιλέξει να υπογράψει
συμφωνία με την Τουρκία, θα αποδέχεται
ότι η θαλάσσια περιοχή ανατολικώς της
Ρόδου και μέχρι το τριεθνές με την Κύπρο
ανήκει στην Τουρκία. Σε αυτή την περίπτωση η ελληνική υφαλοκρηπίδα δε θα
εφάπτεται με την κυπριακή ΑΟΖ.
Μετά την ανατροπή του εκλεγέντος Αιγυπτίου προέδρου Μόρσι από το στρατό
τo 2013, η Τουρκία ξεκίνησε μια πρωτοφανή επίθεση κατά της νέας κυβερνήσεως Σίσι. Η ελπίδα της ελληνικής πλευράς
είναι ότι οι κακές σχέσεις Αιγύπτου-Τουρκίας θα ωθήσουν το Κάιρο να υπογράψει
συμφωνία οριοθετήσεως μαζί μας. Το
ερώτημα είναι απλό: θα δεχθεί η Αίγυπτος να εμπλακεί τόσο άμεσα στην ελληνοτουρκική διαμάχη προχωρώντας με
την Ελλάδα σε οριοθέτηση νοτίως του
Καστελόριζου; Η εκτίμηση είναι αρνητική.
Είναι προφανές, ότι η Αίγυπτος δεν επιθυμεί να γίνει τμήμα της ελληνοτουρκικής
διενέξεως. Ούτως ή άλλως, ουδείς αμφισβητεί τη δική της θαλάσσια περιοχή. Βάσει της μέσης γραμμής, η αιγυπτιακή ΑΟΖ
θα είναι τουλάχιστον η ίδια, είτε υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία είτε με την
Ελλάδα. Ενδέχεται να είναι και μεγαλύτερη, σε περίπτωση που Ελλάδα ή Τουρκία
θελήσουν να «δελεάσουν» την Αίγυπτο
προσφέροντας ευρύτερη υφαλοκρηπίδα/
ΑΟΖ. Εκτιμάται ότι η Αίγυπτος θα προτιμούσε να υπογράψει με την Ελλάδα μερική οριοθέτηση μέχρι και την Κρήτη και να
άφηνε εκτός την υπόλοιπη περιοχή έως το
τριεθνές. Η αποδοχή μιας τέτοιας προτάσεως θα ήταν λανθασμένη.

Θα δημιουργούσε την εύλογη εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει παραιτηθεί των δικαιωμάτων της στην υπόλοιπη περιοχή.
Είναι πάντως σημαντικό, ότι η Αίγυπτος
δε φάνηκε διατεθειμένη να υπογράψει
συμφωνία οριοθετήσεως με την Τουρκία ούτε την περίοδο 2011-2013 που ο
Ερντογάν είχε άριστες σχέσεις με την κυβέρνηση των Αδελφών Μουσουλμάνων.
Ενδεικτικώς, το Σεπτέμβριο του 2011 ο
Ερντογάν έγινε δεκτός στο Κάιρο με τιμές
ήρωα. Ακολούθως, προσπάθησε να εκμεταλλευθεί τη δημοτικότητά του ζητώντας
από την Αίγυπτο να υπογράψει συμφωνία
θαλάσσιας οριοθετήσεως. Οι πιέσεις που
άσκησε παρέμειναν ατελέσφορες. Αντί
της οριοθετήσεως, η Αίγυπτος υπέγραψε
με την Τουρκία δύο, μάλλον αδιάφορα,
μνημόνια συνεργασίας για ενεργειακά θέματα. Εκτιμάται ότι κάτι ανάλογο, μάλλον
θα συμβεί και τώρα. Το βάρος της ελληνικής πλευράς ορθώς έχει πέσει σε άλλα θέματα περιφερειακής συνεργασίας με την
Αίγυπτο, περιλαμβανομένης και της αξιοποιήσεως των μεγάλων υποθαλάσσιων
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Στόχος
των δύο τριμερών συμμαχιών με Αίγυπτο
και Ισραήλ είναι να αναδειχθεί το δίδυμο
Ελλάδος-Κύπρου σε παράγοντα σταθερότητας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
Εάν, παράλληλα, δεχθεί η Αίγυπτος να
οριοθετήσει την ΑΟΖ της με την ελληνική
υφαλοκρηπίδα, αυτό θα συνιστά αδιαμφισβήτητη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας.
Βασικό στοιχείο για την ευόδωση αυτού
του στόχου, είναι η απόλυτη μυστικότητα.
Αυτό αποδεικνύει το επιτυχημένο προηγούμενο της Κύπρου, που υπέγραψε συμφωνίες με Αίγυπτο, Λίβανο και Ισραήλ».

Χρόνια Πολλά για τη Εορτή του Καναδά

À tous les Canadiens et Canadiennes
de Laval, nous vous souhaitons une
Joyeuse Fête du Canada !

FAYÇAL

EL-KHOURY

MP FOR LAVAL-LES ÎLES
faycal.el-khoury@parl.gc.ca

To all Canadians of Laval,
we wish you
Happy Canada Day!

ANNIE

KOUTRAKIS

MP FOR VIMY
annie.koutrakis@parl.gc.ca
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Αντίθετος σε νέο καθο
Ο καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδ
σύντομη εμφάνιση αποτελεσματικών ε

Δ

ικαιολογημένη αλλά «τυφλή» απάντηση στην αντιμετώπιση του πανδημικού κύματος θεωρεί τα γενικευμένα
lockdown ο Ιωάννης (ή Τζον) Ιωαννίδης,
καθηγητής Ιατρικής, Επιδημιολογίας και
Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ο ίδιος, σε συνέντευξή του στο
Protagon, εξηγεί ότι μπορεί να έχουν σωθεί αρκετές ζωές, όμως ακόμη δεν έχουμε
δει όλα τα αποτελέσματα της διαδικασίας.
Γι’ αυτό και επισημαίνει ότι, στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερο πανδημικό
κύμα, τώρα που γνωρίζουμε τις ευαίσθητες ομάδες, θα ήταν μεγάλο λάθος να επιχειρηθεί οπουδήποτε στον κόσμο δεύτερο lockdown.
Συνέντευξη στον
ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ
© Protagon.gr
Αναφερόμενος στο δεύτερο κύμα, εξηγεί
ότι τα μαθηματικά μοντέλα προβλέπουν
ότι θα είναι ισχυρότερο στις χώρες που
τα πήγαν καλά στην πρώτη φάση, όπως η
Ελλάδα, ενώ δεν εκφράζει ιδιαίτερη αισιοδοξία σε σχέση με την ανακάλυψη ενός
αποτελεσματικού εμβολίου για τον κορωνοϊό. Παράλληλα, εξηγεί ότι το πανδημικό
κύμα έχει συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης
σε κάθε περιοχή-χώρα και οι τουρίστες
μπορούν να προκαλέσουν αναζωπύρωση.
Σχολιάζοντας το πλήθος των ανεξέλεγκτων κλινικών μελετών που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τις
χαρακτηρίζει «ψωρο-μαθηματικές εικασίες με κραυγαλέα εσφαλμένες παραδοχές», ενώ αναφορικά με δημοσίευμα
που κατηγόρησε τον ίδιο για υποκινούμενη μελέτη, αποκαλεί τον ισχυρισμό «πιο
φαιδρό από ό,τι άθλιο».
O καθηγητής του Στάνφορντ στέκεται
απέναντι στη μετριοκρατία, τη «διανοητική δυστοπία», κατηγορεί όποιον κλείνεται στο καβούκι του για να διαφυλάξει τη
θέση του, εγκαλεί αυτόν που αρνείται να
αναλάβει την ατομική του ευθύνη -μαζί
και τον εαυτό του- απορρίπτει την παρωχημένη εδώ και χρόνια ανάγκη για ηγέτες
ή οραματιστές και πιστεύει μόνο σε πολ-

λούς σε αριθμό, έντιμους πολίτες, επιστή- τατα, εμείς βλέπουμε μόνο την απατηλή,
μονες, γνώστες, καλά πληροφορημένους. μακρόσυρτη εικόνα που αποσπασματικά
«Δε θέλω άλλον έναν τεχνοκράτη, θέλω καταγράφεται στις καθημερινές ενημερώπολλούς τεχνοκράτες», έχει πει.
σεις. Αυτό που δε γνωρίζουμε καλά, είναι
σε τι βαθμό το κύμα ίσως αφήνει πίσω μιΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
κρά ποσοστά μολυσματικών ατόμων, που
συνεχίζουν να αποτελούν πιθανές εστίες
-Κύριε Ιωαννίδη, παρατηρούμε το παν- αναζωπύρωσης και πόσο υψηλά ακριβώς
δημικό κύμα να περνάει από χώρα σε είναι αυτά τα ποσοστά. Κάποιοι, επισφαχώρα και να μένουν μόνο τοπικές εστίες. λείς, υπολογισμοί που έχουμε κάνει με
Έχει συγκεκριμένο «χρόνο ζωής» το παν- την ομάδα μου, υπολογίζουν αυτή τη στιγδημικό κύμα; Παρατηρείται δηλαδή μία μή το ποσοστό του πληθυσμού που είναι
«ξέφρενα» μεταδοτική δραστηριότητα ενεργά μολυσματικό σε περίπου 0,4% στη
του κορωνοϊού σε κάθε χώρα συγκεκρι- Νέα Υόρκη (όπου μολύνθηκε μάλλον το
μένες ημέρες και μετά «χαλαρώνει» και 25-40% του πληθυσμού), 0,01% στη Γεδημιουργεί εστίες;
νεύη (όπου μολύνθηκε μάλλον περίπου
«Σε κάθε μια περιοχή, από ό,τι έχουμε το 8% του πληθυσμού) και 0,1% στο Βέλπαρατηρήσει μέχρι τώρα, το επιδημικό γιο και την Ολλανδία. Για την Ελλάδα δεν
κύμα φαίνεται να ακολουθεί πορεία που έχουμε δεδομένα, αλλά πρέπει να είναι
προσομοιάζει μια συνάρτηση Gompertz, μικρό το ποσοστό. Επίσης, αναζωπύρωση
δηλαδή έχει μια αρχική φάση που είναι μπορεί να προέλθει σε μια περιοχή από
εκθετική, αλλά πολύ γρήγορα κάμπτεται νέες εισαγωγές του ιού από το εξωτερικαι μετά σταματάει, ανεξάρτητα αν έγι- κό, π.χ. από επισκέπτες-τουρίστες. Όπως
νε «σκληρό» lockdown ή τα περιοριστι- έλεγα και από την αρχή της επιδημίας,
κά μέτρα ήταν πιο «χαλαρά». Αν και οι συνεχίζω να επιμένω ότι είναι σημαντικό
θάνατοι «απλώνονται» σε περίοδο τεσ- να γίνεται εντατική χρήση τεστ στα αρχισάρων μηνών ή και παραπάνω (επειδή κά στάδια, ώστε να πιάσει κάποιος νωρίς
έχουμε την ικανότητα να κρατήσουμε με πιθανή αναζωπύρωση. Την πιο επιτυχημηχανική υποστήριξη ασθενείς για μεγά- μένη διαχείριση μέχρι τώρα την είχαν χώλο διάστημα), το κύριο επιδημικό κύμα ρες όπως η Ταϊβάν και η Σιγκαπούρη, που
διαρκεί πιθανότατα πολύ λιγότερο και η κατόρθωσαν να κάνουν εντατική χρήση
περίοδος μεγάλης ενεργότητας σε κάθε τεστ για ανίχνευση κρουσμάτων και ιχνηπεριοχή που πλήττεται είναι μάλλον διάρ- λάτηση επαφών και να μην αφήσουν το
κειας λίγων εβδομάδων. Η παρατεινόμενη επιδημικό κύμα καν να υψωθεί. Για παρά«ουρά» των κρουσμάτων που συνεχίζουν δειγμα, η Σιγκαπούρη έχει διαγνώσει 40
να ανιχνεύονται για πολύ μεγαλύτερο δι- χιλιάδες κρούσματα και έχει μόλις 25 θαάστημα προκύπτει γιατί τα μοριακά τεστ νάτους. Χώρες που είχαν μεγάλο αριθμό
PCR μπορεί να παραμένουν θετικά για εισαγόμενων κρουσμάτων και δεν έκαναν
περισσότερες από 45 μέρες, ενώ πλέον τα εντατικά τεστ (π.χ. βόρεια Ιταλία, ΗΠΑ)
κρούσματα αυτά έχουν πάψει να είναι μο- είχαν μεγάλο πρόβλημα. Χώρες που είχαν
λυσματικά. Υπάρχει πάντα πολύ μεγαλύ- μικρό αριθμό εισαγόμενων κρουσμάτων
τερη δεξαμενή αδιάγνωστων κρουσμάτων και δεν έκαναν εντατικά τεστ (π.χ. χώρες
που μπορεί να καταγραφούν όψιμα, αν νότιας Βαλκανικής) στάθηκαν τυχερές και
και δεν είναι μολυσματικά, μάλιστα αυτή τα πήγανε καλά, αλλά μπορεί να μην τα
η δεξαμενή με τα απομεινάρια-σκουπίδια πάνε καλά αν υπάρξει δεύτερο κύμα με
του σβησμένου επιδημικού κύματος είναι μεγαλύτερο επιδημικό φορτίο που δεν
ακόμα μεγαλύτερη όταν δε γίνονται αρκε- εντοπιστεί και σβηστεί εγκαίρως».
τά τεστ στην αρχή της επιδημίας. Με απλά
λόγια, ενώ το επιδημικό κύμα εκτινάσσε- -Οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων δεν
ται ταχύτατα αλλά και κάμπτεται ταχύ- ολοκληρώνονται λόγω μικρού αριθμού

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

συμμετεχόντων, καθώς οι πανδημίες
«λήγουν» τοπικά. Τώρα, μεταφέρουν τις
δοκιμές στη Βραζιλία για να προλάβουν
το πανδημικό κύμα. Τα εμβόλια πώς θα
τα δοκιμάσουν;
«Η κλινική ερευνητική μηχανή που στήθηκε για την πανδημία σε χρόνο-ρεκόρ,
αποτέλεσε μια πραγματικά ηρωική προσπάθεια. Μαζί με συνεργάτες μου έχουμε
φτιάξει μια βάση δεδομένων, την COVID
Evidence, όπου μπορεί κάποιος να βρει
πληροφορίες και αξιολογήσεις για όλες
τις κλινικές δοκιμές που έχουν ξεκινήσει.
Η βάση περιλαμβάνει περισσότερες από
1.100 κλινικές μελέτες, αλλά φοβάμαι ότι
σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για μια «φούσκα» που είναι έτοιμη να σκάσει. Μόνο 28
από αυτές τις μελέτες έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι σήμερα. Υπολογίζω, με επιφύλαξη, ότι περίπου 80% ή περισσότερες θα
εγκαταλειφθούν λόγω έλλειψης ασθενών.
Μπορεί βέβαια να υπάρξει δεύτερο κύμα
και να βρεθούν οι ασθενείς. Όσο για τα
εμβόλια, ψάχνουν υγιείς εθελοντές και
μάλλον θα τους βρουν πιο εύκολα από
ό,τι τους ασθενείς. Πολύ φοβάμαι όμως,
μήπως στην υπερπροσπάθεια να βρεθούν
αποτελεσματικά εμβόλια, δεν γίνουν
επαρκείς κλινικές δοκιμές. Τα εμβόλια
είναι τεράστια κατάκτηση της ανθρωπότητας, αλλά κάθε νέο εμβόλιο πρέπει να
ελέγχεται σχολαστικά για αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Με προβληματίζει,
ότι κάποιες από τις εταιρείες που υπόσχονται πολύ γρήγορη επιτυχία είναι προβληματικές, π.χ. η Moderna, που έχει ένα
προφίλ ήδη από την προ Covid-19 εποχή,
όπου υποσχόταν πολλά και θεαματικά,
αλλά δημοσίευε λίγα πράγματα στην αυστηρή επιστημονική βιβλιογραφία».
-Για τους προηγούμενους κορωνοϊούς
έχει υπάρξει εμβόλιο; Πόσο δύσκολο ή
επικίνδυνο είναι να γίνει άμεσα ένα αποτελεσματικό εμβόλιο;
«Η έρευνα για εμβόλια εναντίον των κορωνοϊών έχει αποτύχει εδώ και δεκαετίες. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι ίσως
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Τι πρέπει να (μην) κάνουμε
θει δεύτερο κύμα του κορωνοϊού

ολικό lockdown είναι ένας από τους πιο γνωστούς παγκοσμίως ειδικούς.
δης, του Στάνφορντ, μιλάει στο Protagon και δε δηλώνει αισιόδοξος για
εμβολίων – όμως βλέπει και κάτι περίεργο να «σταματάει» την Covid-19
αυτή την πρόβλεψη της μετρητοίς, και μακάρι και αυτή η πρόβλεψη να βγει λανθαοι καταστρεπτικές συνέπειες του ιού δεν σμένη. Όμως έχει τεράστια σημασία να είπροκύπτουν συνήθως από τον ίδιο τον μαστε προετοιμασμένοι για ένα δεύτερο
ιό, αλλά από την ανοσολογική απάντηση κύμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραστον ιό. Με πιο απλά λόγια, ο ίδιος ο ιός κολουθούμε πάρα πολύ στενά τις εισαγωείναι σχετικά «άκακος» από μόνος του, γές στα νοσοκομεία, να κάνουμε εντατική
αλλά ο τρόπος που αντιδρά ο οργανισμός χρήση τεστ, και ιδανικά κάθε 2 με 3 εβδοστον ιό οδηγεί στη νόσο και το θάνατο του μάδες αντιπροσωπευτική δειγματοληψία
ασθενούς. Παλαιότερες προσπάθειες σε στο γενικό πληθυσμό (π.χ. δείγματα από
μοντέλα κορωνοϊών ζώων έδειξαν ότι ο περίπου 3.000 άτομα που αντιπροσωεμβολιασμός οδηγούσε το πειραματόζωο πεύουν το γενικότερο πληθυσμό) για να
σε άσχημη έκβαση, επειδή δημιουργού- διαπιστώσουμε από νωρίς πιθανή νέα
σε υπερευαισθησία όταν δεχόταν έκθε- αναζωπύρωση και να την καταστείλουμε
ση στον ιό. Επίσης, δε γνωρίζουμε καλά εγκαίρως».
ποια είναι η σχετική συνεισφορά διαφόρων μηχανισμών του οργανισμού στην -Καθώς οι ιοί έχουν «νοημοσύνη» και ο
απάντηση κατά του κορωνοϊού. Κλασικά στόχος τους είναι να συμβιώσουν και να
σκεφτόμαστε ότι θέλουμε ένα εμβόλιο επιζήσουν, η συμπεριφορά του συγκενα παράγει αντισώματα, αλλά μπορεί η κριμένου, όπως καταγράφεται από τις
εγγενής και η κυτταρική ανοσία να είναι μέχρι τώρα μεταλλάξεις που έχει παρουσημαντικοί ή και σημαντικότεροι μηχανι- σιάσει, ποια προβλέπεται να είναι στο
σμοί ανταπόκρισης. Δε θέλω να δώσω μια μέλλον;
«Δε νομίζω ότι οι ιοί έχουν νοημοσύνη,
υπερβολικά απαισιόδοξη προοπτική για
τα εμβόλια κορωνοϊού και αναγνωρίζω ότι απλώς αυτά είναι ζητήματα βιολογικής
πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες δουλεύ- ισορροπίας πληθυσμών. Υπάρχει μεγάλη
ουν εντατικά σε αυτό το πεδίο, και μακάρι αβεβαιότητα για την πιθανή εξέλιξη του
να επιτύχουν, αλλά διατηρώ σοβαρές επι- ιού, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι
φυλάξεις. Επίσης, ακόμα και αν βρεθούν η μεταβλητότητά του SARS-CoV-2 θα είναι
αποτελεσματικά εμβόλια (π.χ. μέχρι το τέ- μικρότερη από της γρίπης. Δε νομίζω ότι
λος του έτους όπως ισχυρίζονται μερικοί), θα γίνει πιο επιθετικός, αλλά μάλλον ούτε
η μαζική παραγωγή τους χρειάζεται συνή- και πιο ήπιος από βιολογικής πλευράς.
Όμως εξαρτάται από εμάς να τον κάνουμε
θως άλλους 6-12 μήνες επιπλέον».
πολύ πιο ήπιο από πλευράς του αντίκτυ-Χρονικά πότε θα γνωρίζουμε αν θα που που έχει. Γνωρίζουμε ότι σε αυτό το
υπάρξει δεύτερο πανδημικό κύμα; Από πρώτο κύμα, σε χώρες που πλήγηκαν κατ’
πού θα ξεκινήσει και ποιες βασικές πλη- εξοχήν, περίπου οι μισοί θάνατοι ήταν σε
ροφορίες θα έχουμε από τις πρώτες ημέ- γηροκομεία, με την εκτίμηση να είναι από
41% έως 52% για τις ΗΠΑ (μάλιστα μέχρι
ρες;
«Είναι εντελώς άγνωστο αν θα υπάρξει και 81% στη Μινεσότα) και εξίσου υψηλά
δεύτερο επιδημικό κύμα και, αν υπάρξει, ποσοστά για ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. 53%
πότε ακριβώς θα συμβεί και πόσο ισχυρό στο Βέλγιο). Επιπλέον, ποσοστό από 10%
θα είναι. Μαθηματικά μοντέλα προβλέ- έως 30% των θανάτων ήταν νοσοκομειαπουν την ύπαρξη δεύτερου κύματος και κές λοιμώξεις (λοιμώξεις που έγιναν μέσα
μάλιστα με πιο θεαματική ισχύ στις χώρες στα νοσοκομεία). Επίσης, δεν προστατεύπου τα πήγαν καλά στο πρώτο κύμα (π.χ. σαμε αρκετά περιθωριοποιημένους, φτωστην Ελλάδα). Με βάση όμως το πόσο θε- χούς συνανθρώπους μας, με μαζικές λοιαματικά έχουν πέσει έξω τα ταλαίπωρα μώξεις σε καταφύγια αστέγων, σε φυλαμαθηματικά μοντέλα σε αυτή την πανδη- κές, και σε μερικά χαμηλόμισθα επαγγέλμία μέχρι τώρα, δε μπορούμε να πάρουμε ματα, όπως επεξεργασία κρεάτων. Έχουμε
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λοιπόν την ευκαιρία να προστατεύσουμε
με δρακόντεια μέτρα αυτούς τους πληθυσμούς, αντί να διακινδυνεύουμε τα πάντα
(μαζί και την υγεία όλων) με τυφλά μέτρα
παρατεταμένου μεσαιωνικού εγκλεισμού
για όλο τον πληθυσμό».
-Μπορεί σε λίγους μήνες να εξελιχθεί σε
έναν ιό «κοινού κρυολογήματος» άνευ
ουσίας;
«Ήδη ο ιός αυτός είναι ένας ιός «κοινού κρυολογήματος», όπως λέτε, για τη
μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που
μολύνει. Οι περισσότεροι είτε δεν έχουν
καθόλου συμπτώματα, είτε έχουν τόσο
ελαφρά συμπτώματα, που δεν του δίνουν
προσοχή και δεν πάνε καν να ελεγχθούν.
Αυτό που τον κάνει εξαιρετικά επικίνδυνο,
είναι ότι πρόκειται για το πρώτο πέρασμα
του ιού ανάμεσά μας. Έχουμε τέσσερις κορωνοϊούς απλού κρυολογήματος, όχι τους
ιούς του SARS και MERS, αλλά αυτούς που
μολύνουν ήπια όλο τον πληθυσμό από την
παιδική ηλικία και μετά κάνουν επαναλοιμώξεις σε μεγαλύτερες ηλικίες, με συντριπτική επιθετικότητα όταν «χτυπούν»
γηροκομεία ή νοσοκομεία και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Από αυτούς τους
τέσσερις ιούς, ο OC43 φαίνεται να πέρασε
από τα ζώα σε ανθρώπινους πληθυσμούς
για πρώτη φορά σχετικά πρόσφατα, κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα. Μάλιστα,
κάποιοι ισχυρίζονται ότι η θανατηφόρα
πανδημία γρίπης του 1890 δεν ήταν από
στέλεχος ινφλουέντσας, αλλά από τον
OC43. Η πρώτη εισαγωγή ενός νέου ιού
σε ανθρώπινους πληθυσμούς προκαλεί
πολλούς θανάτους και αυτό είναι που
φοβόμαστε. Όμως στην περίπτωση του
SARS-COV-2 κάτι περίεργο φαίνεται να
τον «σταματάει», ίσως λοιπόν υπάρχει κάποια διασταυρούμενη κυτταρική ή άλλη
ανοσία με τους προηγούμενους κορωνοϊούς. Ένα άρθρο στο Cell, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, έδειξε ότι περίπου το 50%
των ανθρώπων έχουν CD4 κυτταρική ανοσία στον SARS-CοV-2, αν και δεν έχουν καν
εκτεθεί. Όλα αυτά είναι αισιόδοξα, αλλά
καλό είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να αποφύγουμε τα χειρότερα,

Fruits and vegetables

καθώς είναι η πρώτη μας φορά που αλληλοεπιδρούμε σαν ανθρώπινο είδος με το
συγκεκριμένο ιό».
-Τι «σημάδια» θα αφήσει στην κοινωνική ψυχολογία η πανδημία και ποιες μεγάλες αλλαγές θα δούμε στις ζωές μας;
«Η δικαιολογημένη μεν, τυφλή δε, απάντηση με τα γενικευμένα lockdown, ήδη
έκανε τεράστια βλάβη στη ζωή και στην
υγεία μας και ελπίζω να μην επαναλάβουμε τέτοια μεσαιωνικά μέτρα, τώρα
που ξέρουμε καλύτερα το τι συμβαίνει.
Το ερώτημα δεν είναι «υγεία ή οικονομία», όπως αφελώς το παρουσίασαν μερικοί, προσπαθώντας να φτιάξουν ένα
ψευτο-ηρωικό αφήγημα εγκλεισμού. Τα
παρατεταμένα lockdown καταφέρνουν
συντριπτικές βλάβες στην υγεία. Κατάρρευση της ψυχικής υγείας, αυτοκτονίες,
οικογενειακή βία, αλκοολισμός, αύξηση
σε χρόνια νοσήματα, όπως στεφανιαία
νόσος, μη αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων από το σύστημα υγείας, είναι μόνο
μερικά από τα προβλήματα. Η κατάρρευση της οικονομίας τσακίζει το σύστημα
υγείας και πρόνοιας, και αυτό οδηγεί σε
πιο γρήγορο θάνατο, τόσο τους ηλικιωμένους όσο και τους νέους. Σε κάποιες
παλαιότερες οικονομικές κρίσεις βέβαια,
μειώθηκαν οι θάνατοι από τροχαία και
επίσης θάνατοι από μερικά χρόνια νοσήματα, γιατί οι άνθρωποι ήταν άνεργοι
μεν, αλλά είχαν χρόνο να δούνε και να
αγκαλιάσουν τους φίλους τους, να χαλαρώσουν, να κάνουν άλλα ενδιαφέροντα
πράγματα – όλα αυτά τα πλεονεκτήματα δεν υπάρχουν με το lockdown και την
αποστασιοποίηση. Σε παγκόσμιο επίπεδο,
τα παρατεταμένα lockdown κινδυνεύουν
να αυξήσουν κατακόρυφα τον αριθμό
θανάτων από φυματίωση. Περίπου 1,5
εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν κάθε
χρόνο από φυματίωση, κυρίως νέοι, όσο
κι αν τα ΜΜΕ δεν έχουν γράψει ούτε μια
υποσημείωση γι αυτούς, όσο πουλάνε
υστερική τρομολαγνεία κορωνοϊού. Επίσης με τα lockdown, έχουν ανασταλεί τα
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προγράμματα παιδικών εμβολιασμών,
με κίνδυνο να πεθάνουν εκατοντάδες
χιλιάδες παιδιά, ενώ ο αριθμός ατόμων σε κίνδυνο λιμού έχει αυξηθεί σε
1,1 δισεκατομμύριο.
Αν παραταθούν τα τυφλά lockdown,
μπορεί να γίνουν ίσως το σημαντικότερο σφάλμα στην Ιστορία του σύγχρονου κόσμου. Δημιουργούν δυστοπικές, απάνθρωπες κοινωνίες φοβικών, αποξενωμένων, καταθλιπτικών,
στενά εποπτευόμενων και χειραγωγούμενων ανθρώπων».
-Έχουμε λόγο στην Ελλάδα να ανησυχούμε σε αυτή τη φάση; Τι εκτιμάτε ότι θα γίνει όταν ανοίξουν τελείως
τα σύνορα;
«Χρειάζεται εγρήγορση, ακόμα δεν
έχουν κριθεί όλα. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι με σχετικά περιορισμένη χρήση τεστ και με έλλειψη
συνεχούς αντιπροσωπευτικής επιδημιολογικής επιτήρησης, αν υπάρξει
ένα νέο επιδημικό κύμα, αυτό θα το
καταλάβουμε με καθυστέρηση δύο
εβδομάδων όταν θα αρχίσουν να έρχονται ασθενείς για νοσηλεία και σοβαρή κλινική εικόνα.
Τα κύματα του κορωνοϊού είναι ταχύτατα, δύο με τρεις χαμένες εβδομάδες μπορεί να κάνουν τεράστια διαφορά. Η Ελλάδα ήταν τυχερή ότι το
πρώτο κύμα που την έπληξε δεν ήταν
υψηλό, καθώς ειδικά το χειμώνα είμαστε σχετικά μια απομονωμένη χώρα
με λίγους επισκέπτες και μάλλον υποτονική κινητικότητα πληθυσμών.
Μακάρι να μην υπάρξει σημαντικό
δεύτερο κύμα, το σενάριο αυτό είναι
σχετικά πιθανό, το εύχομαι, αλλά δεν
είναι βέβαιο.
Αλλά αν υπάρξει, και ειδικά αν είναι υψηλό (π.χ. λόγω του τουρισμού),
πρέπει να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα ώστε να το αντιμετωπίσουμε».

-Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό κλινικές μελέτες που δεν έχουν περάσει
peer review, μελέτες με χαμηλό αριθμό συμμετεχόντων και γενικά μία
έντονη επιστημονική δραστηριότητα
με δημοσιεύσεις που θα κατέληγαν
στον κάδο των απορριμμάτων πριν
από πέντε μήνες. Τι αποτελέσματα
μπορεί να έχει η «ανεξέλεγκτη» επιστήμη;
«Κυκλοφορούν πολλά σκουπίδια
δυστυχώς, ακόμα και στα καλύτερα
ιατρικά περιοδικά. Δε συζητώ βέβαια
για τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, όπου γίνεται το «έλα
να δεις» από συνωμοσίες, παρερμηνείες, και όπου ακόμα και σοβαροί
επιστήμονες τιτιβίζουν και μπλογκάρουν αστοχίες και αυτο-εκτίθενται
καθημερινά στο Facebook. Οι μελέτες
που αποσύρθηκαν από το Lancet και
το New England Journal of Medicine
ήταν εκρήξεις μεγατόνων. Μεγάλα
ονόματα, π.χ. καθηγητές του Harvard,
είχαν προσθέσει το κύρος του ονόματός τους σε μελέτες όπου δεν είχαν
δει τα δεδομένα ούτε οι ίδιοι! Αυτό είναι κάτι που πολλοί από εμάς το έχουμε στηλιτεύσει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά με τη βιασύνη που έχει
φέρει η πανδημία, οι χρόνιες δυσπραγίες του συστήματος μεγαλώνουν περισσότερο. Μερικές άλλες δημοσιεύσεις μεγάλης επιδραστικότητας στο
δημόσιο διάλογο είναι αστρονομικά
εσφαλμένες, αλλά δεν αποσύρονται
καν, με το δικαιολογητικό ότι είναι μαθηματικά μοντέλα και άρα μπορούν
να ισχυρίζονται ότι τους καπνίσει και
να μένουν στο απυρόβλητο. Μαζί με
την επιδημία αυτή έχουμε δει μια
επιδημία απάτης και μια ακόμα μεγαλύτερη επιδημία άστοχων μοντέλων
και θεωριών. Το χειρότερο είναι ότι
οι οπαδοί των αστοχιών προσπαθούν
να καταπνίξουν αυτούς που συγκεντρώνουν πραγματικά δεδομένα και
όχι ψωρο-μαθηματικές εικασίες με
κραυγαλέα εσφαλμένες παραδοχές.

MLS: 12466356

Διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια μάχη
για την ψυχή της επιστήμης – ελπίζω
η επιστήμη να μην ξεψυχήσει».
-Πρόσφατα υπήρξαν αρνητικά δημοσιεύματα, τα οποία εμμέσως πλην
σαφώς σας κατηγόρησαν ότι κάνατε
ελεγχόμενη έρευνα, ώστε ο κορωνοϊός να «παρουσιαστεί, στατιστικά,
λιγότερο θανατηφόρος». Και αυτό
διότι η αεροπορική εταιρεία JetBlue
Airways είχε κάνει δωρεά για να φαίνονται ασφαλέστερα τα ταξίδια. Μάλιστα, γράφτηκε ότι έδωσαν 5.000
δολάρια για τους «επιστήμονες».
Πόσο αληθείς είναι οι ισχυρισμοί;
«Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν είμαι ο κύριος ερευνητής, αλλά ένας
από τους 17 συγγραφείς και πολλοί
περισσότεροι ερευνητές συμμετείχαν
στη μελέτη. Και εγώ και πάνω από
100 άλλοι επιστήμονες προσφέραμε
το χρόνο μας και τη δουλειά μας σε
αυτή την προσπάθεια χωρίς καμία
απολύτως αμοιβή, η μελέτη ήταν πλήρως αμερόληπτη, η χρηματοδότηση
η πιο ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη
που μπορεί να υπάρξει (από το γραφείο Ανάπτυξης του πανεπιστημίου
με ανώνυμες δωρεές) και τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν ήδη επικυρωθεί από πολλές άλλες μελέτες (ήδη
130 επιστημονικά άρθρα αναφέρουν
τη μελέτη αυτή μέσα σε λιγότερο από
δυο μήνες).
Αν πιστέψει κάποιος αυτά που γράφτηκαν από σκανδαλοθηρική ιστοσελίδα, έχουμε εδώ έναν ισχυρισμό ότι
κάποιοι ερευνητές σε ένα κορυφαίο
πανεπιστήμιο επηρεάστηκαν από το
μηχανισμό του «μια πάστα και εκατόν
πενήντα κουταλάκια, παρακαλώ».
Ο ισχυρισμός είναι περισσότερο φαιδρός από ό,τι άθλιος. Καταλαβαίνω
βέβαια ότι η βιομηχανία λάσπης είναι
από τους λίγους τομείς δραστηριότητας που δεν έχουν πληγεί επί κορωνοϊού. Τι να πω και τι να ευχηθώ. Υγεία
μόνο!».

Ο

Γιάννης Ιωαννίδης κατατάσσεται ανάμεσα στους 20 πλέον αναφερόμενους επιστήμονες
παγκοσμίως και είναι ο πιο πολυαναφερόμενος γιατρός ανάμεσα σε
πάνω από 20 εκατομμύρια άτομα
που έχουν δημοσιεύσει στην επιστημονική βιβλιογραφία, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του
Thomson Reuters. Γεννήθηκε στη
Νέα Υόρκη το 1965, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Έκανε κάθε βήμα
της σταδιοδρομίας του σημειώνοντας πρωτιές! Πρώτος στο σχολείο του (Valedictorian στο Κολέγιο Αθηνών), πρώτος στην Ιατρική Σχολή (με αστρονομικό βαθμό
πτυχίου 9,4) και έκτοτε έχει λάβει
δεκάδες βραβεία και τιμητικούς
τίτλους. Ολοκλήρωσε την ιατρική
εκπαίδευση στα αμερικανικά πανεπιστήμια Χάρβαρντ / Harvard
και Ταφτς / Tufts (αργότερα έγινε
καθηγητής Επιδημιολογίας και στα
δύο) και διηύθυνε από το 1999 έως
το 2010 το εργαστήριο Υγιεινής και
Επιδημιολογίας, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
όπου σταδιακά απέκτησε διεθνή
αναγνωρισιμότητα. Αποφάσισε να
μετακομίσει στις ΗΠΑ και από το
2010 διδάσκει στο Στάνφορντ, το
3ο καλύτερο πανεπιστήμιο στον
κόσμο για το 2020-2021.
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Kottaridis
514.993.5010
Real Estate Broker

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

HUMANIA CENTRE
HUMANIA
CENTRE

Latent
Defects

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

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

MLS: 25457401

Agence immobilière 450.682.2121

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

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Το Βορειοαφρικανικό Μέτωπο
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Διαδοχικές μάχες, που έγιναν στα εδάφη της
Βόρειας Αφρικής από τις 10 Ιουνίου 1940
έως τις 13 Μαΐου 1943, κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στις
στρατιωτικές δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας και των συμμάχων της (Αμερικανών,
Πολωνών, Γάλλων, Ελλήνων, Αυστραλών,
Νεοζηλανδών κ.ά.) και των στρατευμάτων
του Άξονα (Ιταλίας, Γερμανίας και Γάλλων
του Βισί).

Σ

τις 10 Ιουνίου 1940, ο Μουσολίνι κήρυξε τον πόλεμο κατά της Μεγάλης
Βρετανίας. Οι Ιταλοί διέθεταν στη Λιβύη,
η οποία ήταν αποικία τους από το 1911,
300.000 άνδρες υπό τον στρατάρχη Ροντόλφο Γκρατσιάνι, έναντι 36.000 Βρετανών υπό τον στρατηγό Άρτσιμπαλντ
Γουέιβελ, που ήταν συγκεντρωμένοι στην
Αίγυπτο για την προστασία της διώρυγας
του Σουέζ.
Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Γκρατσιάνι εξαπέλυσε επίθεση και κατέλαβε την πόλη
Σίντι Μπαράνι, στην έρημο που χωρίζει
την Κυρηναϊκή (Ανατολική Λιβύη) και την
Αίγυπτο. Ο Γουέιβελ, αφού έλαβε ενισχύσεις, αντεπιτέθηκε και ως τις 6 Φεβρουαρίου 1941, που εισήλθε στη Βεγγάζη,
ολοκλήρωσε την κατάληψη της Κυρηναϊκής.
Οι Ιταλοί έπαθαν πανωλεθρία, όπως και
στα βουνά της Πίνδου την ίδια περίοδο
από τον ελληνικό στρατό, και ο στρατάρχης Γκρατσιάνι αντικαταστάθηκε, ενώ τα

υπολείμματα του στρατού του παραδόθηκαν. Στις 9 Φεβρουαρίου, οι Βρετανοί
προωθήθηκαν στην Ελ-Αγκέιλα, κοντά
στα σύνορα της Τριπολίτιδας (Δυτικής Λιβύης). Όμως, δεν αποτόλμησαν να προωθηθούν περαιτέρω και να καταλάβουν
την Τρίπολη, επειδή οι διαθέσιμες δυνάμεις τους μειώθηκαν σημαντικά, μετά την
απόφαση του Τσόρτσιλ να στείλει ένα
μέρος τους στην Ελλάδα, ενόψει της αναμενόμενης γερμανικής επίθεσης.
Η αποτυχία της συμμάχου του Ιταλίας,
ανάγκασε τον Χίτλερ να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να στείλει στη
Βόρειο Αφρική το νεαρό και φιλόδοξο
στρατηγό, Έρβιν Ρόμελ (τον επονομαζόμενο και «Αλεπού της Ερήμου»), επικεφαλής δύο μηχανοκίνητων μεραρχιών,
που έλαβαν την ονομασία «Άφρικα Κορπς». Στα μέσα Φεβρουαρίου, ο Ρόμελ
βρισκόταν στην Τριπολίτιδα και τον επόμενο μήνα ανέλαβε δράση.
Στις 24 Μαρτίου ανακατέλαβε την Ελ-Αγκέιλα και συνέχισε την προέλασή του,
αναγκάζοντας τους Βρετανούς να υποχωρήσουν άτακτα προς την Αίγυπτο, εγκαταλείποντας όλη την Κυρηναϊκή, με εξαίρεση τη στρατηγικής σημασίας περιοχή
του Τομπρούκ με το λιμάνι της (σύνορα
Λιβύης – Αιγύπτου), την οποία υπερασπίστηκαν ηρωικά επί 241 ημέρες Αυστραλοί και Ινδοί. Ο Ρόμελ δεν προχώρησε
πέρα από τα αιγυπτιακά σύνορα, επειδή
βρισκόταν μακριά από τα κέντρα ανεφοδιασμού του.

Το καλοκαίρι του 1941 ο Τσόρτσιλ αντικατέστησε τον Γουέιβελ με τον στρατηγό
Κλοντ Όκινλεκ, ως αρχιστράτηγο Μέσης
Ανατολής. Ο στρατηγός Όκινλεκ, επικεφαλής της 8ης Στρατιάς, αντεπιτέθηκε
στις 18 Νοεμβρίου, έλυσε την πολιορκία
του Τομπρούκ και απώθησε τον Ρόμελ ως
την Ελ-Αγκέιλα (30 Δεκεμβρίου), ανακτώντας εκ νέου την Κυρηναϊκή.
Στις 21 Ιανουαρίου 1942, ο Ρόμελ πραγματοποίησε νέα έφοδο, κατέλαβε τη
γραμμή Γκαζάλα – Μπιρ Χακίμ (27 Μαΐου – 10 Ιουνίου) και κατόπιν το Τομπρούκ
(21 Ιουνίου), η πτώση του οποίου θεωρήθηκε εθνική καταστροφή στο Λονδίνο. Στα τέλη Ιουνίου, οι Γερμανοί, αφού
ανακατέλαβαν για δεύτερη φορά την
Κυρηναϊκή, διείσδυσαν στο αιγυπτιακό
έδαφος και καθηλώθηκαν στο Ελ-Αλαμέιν, 90 χιλιόμετρα ανατολικά της Αλεξάνδρειας, όπου οι Βρετανοί αντέταξαν την
τελευταία γραμμή άμυνά τους. Ο Χίτλερ
και ο Μουσολίνι πίστευαν ότι ήταν θέμα
ημερών η κατάληψη ολόκληρης της Αιγύπτου. Η πρώτη μάχη του Ελ-Αλαμέιν,
όμως, που ακολούθησε και συνεχίστηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου (1-27
Ιουλίου) διέψευσε τις ελπίδες τους για
γρήγορη νίκη. Τα εξαντλημένα στρατεύματα του Ρόμελ δεν κατόρθωσαν να σπάσουν τη γραμμή άμυνας του Όκινλεκ. Τον
Αύγουστο, ο Όκινλεκ αντικαταστάθηκε
από τον στρατηγό Χάρολντ Αλεξάντερ,
όταν διαφώνησε με τον Τσόρτσιλ σε θέματα διεξαγωγής των επιχειρήσεων.

Ο Αλεξάντερ ανέθεσε τη διοίκηση της
8ης Στρατιάς στο στρατηγό Μπέρναρντ
Μοντγκόμερι. Στις 23 Οκτωβρίου προς 24
Οκτωβρίου 1942, ο Μοντγκόμερι εξαπέλυσε την τελική, νικηφόρα επίθεση,
η οποία τον έφερε στην Τρίπολη στις 23
Ιανουαρίου 1943.
Στο μεταξύ, οι θέσεις των δυνάμεων του
Άξονα δέχονταν πίεση από τα δυτικά από
τη συμμαχική επιχείρηση «Πυρσός», που
βρισκόταν σε εξέλιξη υπό τη διοίκηση
του Αμερικανού υποστρατήγου, Ντουάιτ
Αϊζενχάουερ. Έως τις 6 Μαΐου 1943, οπότε καταλήφθηκε η Τύνιδα, οι Σύμμαχοι
(Βρετανοί, Αμερικανοί και λοιποί) ήταν
κύριοι ολόκληρης της Βόρειας Αφρικής κι
άρχιζαν τις προετοιμασίες για την επέμβαση στην Ιταλία. Ο Ρόμελ απογοητευμένος από την εξέλιξη των επιχειρήσεων
είχε παραιτηθεί από τη διοίκηση των
στρατευμάτων του, ενώ ο στρατάρχης
φον Άρνιμ αιχμαλωτίστηκε στις 12 Μαΐου 1943.
Κατά τις τρίχρονες εχθροπραξίες στη
Βόρειο Αφρική, οι Σύμμαχοι απώλεσαν
253.000 άνδρες (νεκροί, τραυματίες και
αγνοούμενοι), ενώ οι δυνάμεις του Άξονα 47.000 άνδρες. Γύρω στις 400.000
αιχμαλωτίστηκαν. Τεράστιες ήταν και οι
απώλειες σε πολεμικό υλικό. Οι Σύμμαχοι
έχασαν 1.400 αεροπλάνα και 2.000 τανκς
και οι δυνάμεις του Άξονα 8.000 αεροπλάνα και 2.550 τανκς.
© SANSIMERA.GR

Following the most recent requests from the provincial government
regarding the spread of COVID-19, we wish to confirm that all Cinémas
Guzzo will be closed until July 3rd.

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

The Cinémas Guzzo Team
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Η Αμερικανίδα καλλονή Brangelina: Κάλλιο αργά παρά ποτέ…
με τα… ατελείωτα πόδια! 4 χρόνια μετά και μόλις μάθαμε τον πραγματικό

Η

Natalie Pack είναι 29 χρόνων, κατάγεται από την
Καλιφόρνια και θεωρείται από τα πετυχημένα μοντέλα της Αμερικής. Είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του Instagram και διαθέτει ένα εντυπωσιακό σώμα που δε διστάζει να το δείχνει με κάθε
ευκαιρία. Αν κάνεις μία βόλτα στο λογαριασμό της, θα
πέσεις κυρίως σε φωτογραφίες της από την παραλία
ή φωτογραφήσεις με μαγιό ή σέξι εσώρουχα. Γενικά,
διαθέτει όλα τα προσόντα, για να έχει το δικό της πιστό
κοινό.

λόγο που χώρισαν

Σ

τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 συμπληρώνονται τέσσερα
χρόνια ακριβώς από την ημέρα που «έτσι ξαφνικά»
μάθαμε πως η Angelina Jolie κατέθεσε αίτηση διαζυγίου
από τον Brad Pitt με τον οποίο ήταν μαζί συνολικά 12
χρόνια, με τα δύο τελευταία να είναι και παντρεμένοι.
Στην αρχή διαβάζοντας το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε όλοι πιστέψαμε πως είναι fake news, όμως δυστυχώς τίποτα δεν ήταν ψέμα. Έκτοτε ξεκίνησε ένας Γολγοθάς για τους Brangelina, με δικηγόρους, καυγάδες και
μηνύσεις. Η Jolie στα δικηγορικά έγγραφα που είχε καταθέσει και είχαν δημοσιευτεί σε λιγότερο από 24 ώρες,
κατέθετε πως εκείνη και τα παιδιά της ήταν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, και πως ο Brad δύο βράδια πριν
την ανακοίνωση είχε μεθύσει και χτύπησε το μεγάλο
τους γιο, Maddox.
Φυσικά, η Angelina Jolie πήρε τα έξι παιδιά της και πήγε
σε άλλο σπίτι, ενώ ο Brad έκανε εισαγωγή σε ένα κέντρο
αποκατάστασης όπου και ελέγχθηκε από ειδικούς ψυχολόγους και όχι μόνο για να ανιχνευθεί αν όντως είχε
ασκήσει βία. Τα αποτελέσματα των εμπειρογνωμόνων
ήταν αρνητικά, παρά το γεγονός πως τόσο η Jolie, όσο
και ο Maddox είχαν καταθέσει το αντίθετο.
Στη συνέχεια η Angelina απαίτησε να έχει την πλήρη
και μόνη κηδεμονία των παιδιών της, με τον Brad Pitt εννοείται να αντιδρά στην απόφαση αυτή της πρώην του.
Στα χρόνια που πέρασαν οι Brangelina ψάχνουν μια
μέση λύση για την κηδεμονία, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη
γνωστό αν τελικά το διαζύγιό τους έχει οριστικοποιηθεί
και σε τι μορφή βγήκε. Φανταζόμαστε συναινετικό για
να μην έχουν δημιουργηθεί άλλες τριβές, αλλά κανείς
δεν ξέρει με σιγουριά. Τουλάχιστον, μάθαμε τον πραγματικό λόγο του χωρισμού τους σχεδόν 4 χρόνια μετά.
Η Angelina Jolie αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Brad Pitt

για την «ευημερία» της οικογένειάς της, καθώς συνεχίζει να «επικεντρώνεται στη θεραπεία τους».
Η ηθοποιός του Hollywood είπε ότι ήταν η «σωστή
απόφαση» να τερματίσουν το γάμο τους μετά από (κάτι
περισσότερο) δύο χρόνια, και επαίνεσε τα παιδιά τους
λέγοντας πως είναι «έξι πολύ γενναίοι, πολύ δυνατοί
άνθρωποι».
Τέλος κλείνοντας με τις δηλώσεις της στο Vogue Global
Network ανέφερε: «Μερικοί έχουν εκμεταλλευτεί τη σιωπή μου, και τα παιδιά βλέπουν ψέματα για τον εαυτό
τους στα μέσα ενημέρωσης, αλλά τους υπενθυμίζω ότι
γνωρίζουν τη δική τους αλήθεια και έχουν τη δική τους
άποψη».
© QUEEN.GR

George Clooney: Είναι η Julia Roberts το τρίτο
πρόσωπο στο γάμο του με την Amal Alamuddin;

Τ

ους τελευταίους μήνες φήμες
θέλουν τον George Clooney και
την Amal Alamuddin να βρίσκονται
ένα βήμα πριν το διαζύγιο.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που
κυκλοφορούν στα ξένα Μέσα, αιτία
για όλη αυτή την κατάσταση στάθηκε το πολιτικό έργο της Amal, το
οποίο φαίνεται να έθεσε σε κίνδυνο
τη ζωή των παιδιών τους, καθώς η
πετυχημένη δικηγόρος ήταν απα-

σχολημένη με την υπόθεση εναντίον του ISIS. Ο γοητευτικός ηθοποιός,
όπως έχει γραφτεί, έπειτα από έναν
πολύ έντονο καβγά με τη σύζυγό
του, έχει πάρει τα παιδιά τους σε
ένα ασφαλές σπίτι στο Μαλιμπού,
καθώς δυσκολεύεται πολύ με την
κατάσταση που θέτει, σύμφωνα
με τον ίδιο, σε κίνδυνο τη ζωή των
παιδιών τους. Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο κυκλοφορούν έντονα
και κάποιες φήμες, που θέλουν την
Julia Roberts να είναι το τρίτο πρόσωπο στο γάμο του διάσημου ηθοποιού. Ο 58χρονος Clooney κρατά
αποστάσεις από τη δημοσιότητα
και δεν έχει διαψεύσει δημοσιεύματα που τον θέλουν ζευγάρι με
την Julia Roberts, με την οποία διατηρούν μακροχρόνια φιλία. Να θυμίσουμε πως ο Clooney και η Amal

Alamuddin παντρεύτηκαν στις 27
Σεπτεμβρίου 2014 στη Βενετία. Τρία
χρόνια αργότερα το λαμπερό ζευγάρι απέκτησε τα δίδυμά του, τον
Alexander και την Ela.
© govastileto.gr

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

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

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Αναλαμβάνουμε:

• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
Α-Έλαφιλενάδα,
Μάγδα μου.πως
Τι έγινε,
βρήκε σου;
εισιτήρια Μ-Α,
είπαηκιαλήθεια
εγώ… είναι ότι το να παίρνεις
Μ-Ναι,
Α-Έλα
είναισου
ο δικός
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
ο Λάμπης;
Α-Άλλες
Κι εδώ, και στο ταξίδι.
• Ιατρικά έγγραφα
ενοίκιαπροφυλάξεις.
από 81 διαμερίσματα
δεν είναι
Μ-Ε,
τέτοιος που είναι, καλά να πάθει!
• Φορολογικά έγγραφα
και λίγο
Α-Αφού
ξέρεις
Μ-Φυσικά
Αλέκαπόσο
μου. του αρέσουν τα ψητά. Μ-Για
πες πράγμα.
μου να τις μάθω.
Α-Δεν
παίρνουν
από
81.
Έτσι
δεν
είναι;
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις;
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
Μ-Ναι, αλλά αυτός το παράκανε. Μόλις Μ-Αφού τόσα είναι. Τόσα δεν είναι;
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
ΜΤην
άλλη
εβδομάδα.
θα
λείπεις,
θα
πρέπει
κάποιος
να
παίρνει
τα
μπήκε η τσίκνα από τα σουβλάκια στο Α-Είναι. Αλλά μην το ψάχνεις τώρα. Είναι
Α-Τόσο νωρίς;
από το γραμματοκιβώτιο για να μη
ψιλά γράμματα…
ρουθούνι
του, μεταμορφώθηκε σε μπό- γράμματα
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Μ-Πάλιότιόμως
τα έσοδα θα είναι καλά για
μπιρα
κατάστημα
καραμέλες.
Αλλά φαίνεται
Μ-Τι νασεκάνουμε
χρυσήμε
μου,
φέτος τα εισιτήρια
λείπεις.
την Κοινότητα.
δεν
ήτανλες
το και
φαγουριό
Τρίτης
τον Μ-Δίκιο
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
φεύγουν
είναι ζεστάτης
ψωμιά
του που
φούρνου.
έχεις!
Α-Ναι, αλλά θα πρέπει να αφαιρεθεί το
πείραξε…
www.hermesoverseas.com
Α-Ύστερα,
για
καλό
και
για
κακό,
σου
συνιστώ
να
Α-Έχεις
δίκιο
σ’
αυτό.
Πολλοί
γνωστοί
πάνε
στην
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
HERMES
OVERSEAS
INC.
ποσό που πληρώνει η Κοινότητα στη ΣτέΑ-Αλλά;
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
διακόπτη
του νερού.
Ελλάδα. φύγαμε
Άλλοι γιααπό
διακοπές
και άλλοι γιαμου
να κλείσεις
γη απότοταγενικό
συνολικά
έσοδα.
Μ-Όταν
το ξενοδοχείο,
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Δεν κι
τοαυτό,
σκέφτηκα
αυτό…Και το ηλεκτρικό
ήθελε
πάλι να περάσει
από
πανηγύρι Μ-Καλό
το σημειώνω.
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά
καιτο
άλλα.
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
Α-Εγώ
πιστεύω, μόλις γίνει η μεταβίβαση
και
να πάρει
σουβλάκιαυπάρχουν
για το να
κλείσω;
Μ-Μόνο
που «μερικά»
αν δεν προσέξεις,
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
στην Κοινότητα θα υποθηκεύσουν τη Στέσπίτι.
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Α-Όχι.
Για
το
ηλεκτρικό,
σου
συνιστώ
να
κάποιοι
επιτήδειοι
και
επιτήδειες,
που
υποτίθεται
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
γη και το με το ποσό αυτό θα ξοφλήσουν
Α-Και;
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
μερικούς
ηλεκτρονικούς διακόπτες
γνωρίζουν
τις διαδικασίες
και όταν
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
τα χρέη των
14 εκατομμυρίων.
Μ-Τι
και; Τον
βλέπω λοιπόν
καικάνουν
γυρίζειλάθη,
στ’ αγοράσεις
• katherine@hermesoverseas
270-1961 • Fax:
(514) 274-2600
αυτούς
που ανοίγουν
και κλείνουν τα φώτα Tél.: (514) info@hermesoverseas.com
υψώνουν τα με
χεριά
και–ταδιότι
βάρημόνο
μαζί κούμε τα από
Μ-Λες
να γίνει
κάτι τέτοιο;
αυτοκίνητο
μιαψηλά,
κούτα
Α-Εδώ
είμαι και είσαι,
θυμηθείς
ταπρόστιμα
μπορούσε
ναταλαιπωρίες
χωρέσει τόσα
σουβλάκια
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
προγραμματισμό.
Με αυτόνατοντοτρόπο
έστω info@hermesoverseas.com
και τις
πέφτουν
σε σένα. με
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
αυτό
που
σου
είπα…
και
μεζέδες.
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και
το μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
τι θα κάνουμε
Μ-Κατάλαβα τότε ότι τον έπιασε πάλι η Μ-Δε μου λες κάτι άλλο, 6692
Avenue du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
δε
γίνεται
εύκολη
λεία
για
τους
κλέφτες
που
για
τη
δουλειά
που…
δεν
έκαναν.
λαιμαργία του και θα είχαμε στομαχικές εντέλει φέτος το καλοκαίρι;
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
καιροφυλακτούν.
Α-Τι μου λες;την επόμενη ημέρα.
Α-Τι να κάνουμε δηλαδή;
διαταραχές
το λάδι σας από το χωριό σας
σεβόμαστε
το
όνομά
μας.
Μ-Να,
τι λες από
να τα
πάμε
πατρίδα δε
να
Α-Καλά
είπεςακόμα.
να κάνει
κράτει;τέτοια Μ-Και
το Αλάρμ
παιδιάστην
του SPARTAN
Μ-Και δεν
πουτου
είσαι
Υπάρχει
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
κάνουμε
και
το
γάμο
των
παιδιών
που
εί- τα πράγματά σας...
Μ-Λες
και
θα
μ’
άκουγε…
Μόλις
μπήκαμε
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες βοηθάει που έχω σπίτι;
σπίτι πάει και παίρνει μια μεγάλη πιατέλα παμε.
από την Ελλάδα.
το όνομά μας.
και βοηθά,
αλλά ότανσεβόμαστε
κτυπήσει ο
υποθέσεις
τότε τα
άστα
να πάνε. Τα υπόλοιπα Α-Βεβαίως
Α-Λες να είναι
καλή ιδέα;
και
αραδιάζει
σουβλάκια.
αργά. Θα σου
πάρει
Μ-Πάντωςθα
θαείναι
περάσουμε
πολύέχουν
καλύτερα
ταΑ-Έπρεπε
ξέρεις… οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να συναγερμός
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
από
το να μείνουμε
με τόσα
περιοριΑ-Ναι,
παραλίγο
θα πήγαινε
στο νοσοκοπράγματα.
Αν όμωςεδώ
νομίζουν
ότι το
σπίτι
ήταν πιο
συνεργάσιμες
με τις προξενικές
αρχές τα
στικά
μέτρα.
μείο…
σεβόμαστε το όνομά μας.
κατοικείται, τότε δε θα προσπαθήσουν να σε
εδώ.
Μ-Ευτυχώς έχω πάντα χυμό από δαμά- Α-Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πως ξέρουμε
Μ-Έχειςγια
δίκιο,
αν ήτανπεριπτώσεις
έτσι τα πράγματα,
θα κλέψουν.
αν μας αφήσουν να ταξιδέψουμε;
σκηνο
τέτοιες
που δετου
Μ-Αλέκα,
το ένα
έλεγακόλπο…
ότι έχω την πιο έξυπνη
αναγκαζόμασταν
πολλοί
από
εμάς
να
πάμε
στην
ΜΌΝΌ
Μ-Υπάρχει
φέρνουν «πλήρη» ανακούφιση.
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
Α-Πάντως,
Α-Τι κόλπο
πάλιάλλο;
έμαθες;
Τίποτε
Ελλάδα. πολύ ωραία τα περάσαμε στο φιλενάδα.
ανεξάρτητα από το βάρος και
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
$
ότιχωρίς
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
πικνίκ
Ακτή.
Μ-Να,Πάρε
έμαθα
ότι αν σου
ταξιδέψεις
τις πιστωτικές
κάρτες καιμέσω
πες
Α-Ναι μας
αλλάστη
με τοΝότια
να πηγαίνουμε
στην πατρίδα Α-Ναι.
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Μ-Μου θύμιζε όταν κάναμε πικνίκ μετά Ευρώπης και όχι με κατευθείαν πτήση,
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
πας Ελλάδα
για να ξέρουν
ότι θα κάνεις
για διεκπεραιώσεις,
τη πάρκο.
βοηθούμε ότι
καιθααφού
έχεις ελληνικό
διαβατήριο,
δεν
τοέστω
εργοστάσιο
ή τα Σάββατα στο
Σας
πληροφορούμε
τον
αντιπρόσωπό
μας
στον
Πειραιά,
στο
τηλέφωνο
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
αγορές
από και
το τόσο
εξωτερικό.
Το άλλο όταν
δε, ανφτάοι
οικονομικά.εκείνες
Το έχειςοισκεφτεί
αυτό;
υπάρχουν
περιορισμοί
Α-Ωραίες
εποχές…
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης 210
σεις στο
αεροδρόμιο
στηνμε
Ελλάδα.
Μ-Ναι
Τότεμάλλον
βγαίναμε,
τραπέζης
έχουν κώδικα
5 αριθμούς, δε
Μ-Όχι ,πραγματικά.
να σου πω. Αλλά
δίκιο αγκαέχεις. κάρτες
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Α-Εγώ
θα σού’
λεγα πρινΘα
κάνουμε
λιαζόμασταν,
πρέπει
δουλεύουν
στο εξωτερικό.
πρέπει ναοποιατους
Έστω και 15%χορεύαμε.
απ’ αυτούς Τώρα
που θαθαπάνε
στην θα
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
σε
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,
ή
ενός
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
να παίρνουμε άδεια για πολλά πράγματα δήποτε κίνηση να σιγουρευτούμε. Δεν
σε τέσσερα.
Ελλάδα,
θα πήγαιναν
αν θαστους
μπορούσαν
να αλλάξεις
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
και
ξέχναδε
αγκαλιές
και φιλιά
φίλους
έχω καθόλου
όρεξη να περάσω δυο εβδοΓια μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Μ-Άλλο;
τακτοποιήσουν
τις
δουλειές
τους
από
εδώ.
και γνωστούς.
μάδες κλεισμένη καραντίνα σε ξενοδοinfo@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
Α-Τώρα
άνοιξαν
οι εκκλησίες,
τι κάνω
σκο- Α-Το
χείο.πιο σημαντικό, θα σου συνιστούσα να
A-Και δε που
μου λες,
τώρα που
θα φύγεις, τι θα
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
Μ-Ούτε
κι
εγώ.
πεύεις
να
κάνεις;
Θα
πας;
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης πάρεις και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και
εγώ χωρίς τα νέα σου;
Μ-Θα προσπαθήσω και με το παραπάνω, Α-Ψάξτο κι αν είναι τα πράγματα όπως
σε περίπτωση
ανάγκης.Εκεί
Άνθρωποι
Μ-Υπομονή
όπως κι’πάρα
εγώ. Αλλά
κι ένα άλλο σου
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
μουχρειαστεί
λες, βουρ
για την Κρήτη.
δε θα
διότι
μου έλειψε
πολύέχω
ο εκκλησιαΓια
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
είμαστε.
πρόβλημα
για
το
ταξίδι.
ανεξαρτήτως βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
πάμε;
σμός.
το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
στον
Καναδ
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
σας
στην
Ελλάδα
Μ-Ναι
αφού θέλουν
νααπό
παντρευτούν
Α-Αυτό
θα χρειαστεί,
διότι έχουμε
ασφάλεια
με τηντα
Α-Ποιο; το ξέρω. Πάντα ήσουν κοντά στην Μ-Δε
το Μόντρεαλ
στηνΑπαράμιλλες
Αθήνα
σεσας
μόνο
$50.00.
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
στην
πόρτα
στο
Μόντρεαλ,
στις
καλύτερες
τιμές
της
αγοράς.
εκκλησία.
παιδιά σ’μας
εκκλησάκι
πιστωτική
κάρτα. στη Σαντορίνη…
Μ-Φοβάμαι.
Μ-Ευτυχώς και είμαι δίπλα στην «Παναγί- Α-Μόνο που θα πρέπει να φοράς μάσκα.
Α-Το καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου
Α-Τι φοβάσαι;
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
τσα» και πιστεύω να τα καταφέρω να μπω Μ-Που θα φοράω μάσκα;
Είναι ένας τρόπος να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
καλύτερα.
Μ-Το
αεροπλάνο,
τις
βαλίτσες,
το
ταξίδι…
Α-Στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο καθ’
μέσα.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
Μ-Οκ,
το λες. της
Τίποτε
άλλο;
Α-Δε σε αν
καταλαβαίνω.
όλη τηαφού
διάρκεια
πτήσης.
Α-Εκτός
σε προλάβουν άλλοι πιστοί.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Μ-Πως
θαπου
μεγίνονται,
προλάβουν,
μένω Α-Μην
Μ-Τόσες
ώρες;
Θα σκάσω!
κρατάς
τσάντα
που θα μπορούν να την
Μ-Με τόσα
φοβάμαιαφού
Αλέκα μου.
Α-Δε
θα
σκάσεις.
Διότι
θα
αλλάζεις
τη
μάσχεδόν
δίπλα;
μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
οι τσαντάκηδες μεΓια
τις μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αρπάξουν
σκα κάθε τέσσερις ώρες νομίζω…
Α-Κι αν πιάσουν θέση πιο νωρίς;
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θέλει
να επισκεφτεί
καιμου!
την Καλιφόρνια. Πάντως
άνθρωπο
με τιςγίνεται…
σαχλαμάρες σου.
Α-Καλά, όλα αυτά τα χρόνια «κάτι άλλο» Μ-Σ ’αφήνω τώρα διότι πρέπει να βράσω
εύχομαι
καλό ταξίδι και να με
Μ-Καλά καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα φιλενάδα,
τα χόρτα σου
για το
Μενέλαο.
γίνεται;
Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
θυμάσαι.
μου ταΐσεις
κάνα τηλέφωνο
που και που.
προσπαθήσω
να ηρεμήσω.
for rent in an excellent location, large living
Α-ΧόρταΚάνε
θα τον
τον άνθρωπο;
Μ-Αυτό
πιστεύω
εγώ και πολλοί άλλοι!
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Χόρτα.
Μετά απόΤατον
αγλέορα
σουβλά- permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
Α-Ευτυχώς
μεταβίβαση
της Μ-Θα
προσπαθήσω.
λέμε
τον Αύγουστο.
Α-Το μόνο, θα
θα γίνει
πρέπειη να
πάρεις κάποιες
painted, very clean and well maintained
modified
to
suit
the
needs
of
a
non
profit
organization
thus
needing
κια που
μου σου
έφαγε,
τον έριξα στα ζαρζα«Στέγης»
στην Κοινότητα και θα δει άσπρη Καλό
Includes 1 indoor parking spot.
Καλοκαίρι
εύχομαι.
προφυλάξεις.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
βατικά και στα όσπρια. Σ’ αφήνω!
ημέρα.
potential!!
Α-Να περάσεις το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην
Μ-Τώρα στα γεράματα; Σοβαρολογείς;
Tα Ελληνοκαναδικa
Nεα πας,
• Les
Nouvelles
Grecques
Ελλάδα
σίγουρα
θα περάσεις
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Βόμβα από την Κίνα: «Συμφωνία από τον
Ιανουάριο για απόκτηση του Παναθηναϊκού»

Τ

ο θέμα της αγοράς του Παναθηναϊκού
από Κινέζικο Fund, έχει αποκαλυφθεί
από την «ΑΠΟΨΗ» και οι όποιες διαψεύσεις από τον Γιάννη Αλαφούζο, δεν έχουν
καμία ουσία, πόσο δε μάλλον δεν ανατρέπουν το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες
μας. Αυτή τη φορά ο ισχυρός άνδρας του
Παναθηναϊκού θα πρέπει να διαψεύσει
και τους… Κινέζους. Συγκεκριμένα δημοσίευμα κινεζικής ιστοσελίδας.
Σύμφωνα με τη sohu.com κινεζική σύμπραξη εταιρειών αναμένεται να αποκτήσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα μπορούσε
να έχει ολοκληρωθεί προ κορωνοϊού,
με την πανδημία να παγώνει τα πάντα.
Ωστόσο, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι
εάν δεν προκύψει κάποιο νέο εμπόδιο, το
deal θα κλείσει προσεχώς. Η συμφωνία,
μάλιστα, ανάμεσα στις εμπλεκόμενες
πλευρές έχει επιτευχθεί από τον Ιανουάριο και στο πλάνο είναι να αγοραστούν
προσεχώς και άλλες ομάδες.
Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Επενδυτική ομάδα από την Κίνα αναμένεται να
αποκτήσει την ελληνική ομάδα. Προτίθεται να αποκτήσει ακόμη 4 ομάδες από
την Ευρώπη στο μέλλον. Το ενδιαφέρον
για τον Παναθηναϊκό θα γνωστοποιηθεί
το διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου και αποτελεί κομμάτι του επενδυτικού σχεδιασμού

στην Ευρώπη. Η κινέζικη σύμπραξη εταιρειών βρέθηκε κοντά στο να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να υπογράψει με
τον Παναθηναϊκό την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, όμως η υγειονομική κρίση
άλλαξε τα δεδομένα. Αν δεν υπάρξει κάποιο νεότερο εμπόδιο, η παραχώρηση
του Παναθηναϊκού θα ολοκληρωθεί τους
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
Για την ακρίβεια, η συμφωνία οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Ο λόγος που ο
Παναθηναϊκός συμφώνησε με την κινέζικη σύμπραξη εταιρειών είναι στην προσπάθειά του να αντλήσει κεφάλαια και
πηγές χρηματοδότησης ώστε να χτίσει
νέο γήπεδο και αθλητικές εγκαταστάσεις
κορυφαίου επιπέδου. Αν το επιτύχει, θα
αλλάξει όλα τα δεδομένα υπέρ του. Η
απόκτηση του Παναθηναϊκού αποτελεί
μόνο ένα μέρος της επένδυσης της Κίνας
στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο επενδυτικός σχηματισμός έχει πάρει την άδεια της UEFA, ώστε
να προχωρήσει στην αγορά 4 ομάδων στο
μέλλον. Ο Παναθηναϊκός είναι μία από
αυτές, ωστόσο στο σχεδιασμό κρίνεται
ως η σημαντικότερη. Στα ελληνικά media
δεν έχει γίνει καμία ονομαστική αναφορά για την ταυτότητα των Κινέζων επενδυτών. Πρόκειται για μεγάλο μέγεθος

στη δημιουργία αθλητικών προϊόντων
και στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως και στη διαχείρισή τους.
Ο Παναθηναϊκός ιδρύθηκε το 1908 και
είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους
συλλόγους στην Ελλάδα. Έχει φτάσει
στον τελικό του Champions League. Τις
δεκαετίες του 1980 και του 1990 υπήρξε
ισχυρό μέγεθος, που ουδείς μπορούσε
να αγνοήσει στην Ευρώπη. Στον 21ο αιώνα ο Ολυμπιακός, όμως, εμφανίζεται πιο

«Έφυγε» από τη ζωή
ο Νίκος Αλέφαντος
Θ

ρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς την Τρίτη 23 Ιουνίου, έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Νίκος Αλέφαντος.
Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες των γηπέδων,
γράφοντας τη δική του διαδρομή στα
γήπεδα. Εργάστηκε στους πάγκους πολλών ομάδων, μεταξύ των οποίων και του
Ολυμπιακού και ξεχώρισε για τον αυθορμητισμό του, αλλά και τον τρόπο που
συνήθιζε να περιγράφει τα πράγματα,

τόσο εντός όσο κι εκτός των αγωνιστικών χώρων. Τον τελευταίο καιρό φέρεται
να αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν
πως ο θάνατός του επήλθε από καρδιακή
προσβολή.
Γεννημένος στις 3 Γενάρη του 1939 ο
Αλέφαντος μεγάλωσε στα Εξάρχεια και
πρωτόπαιξε ποδόσφαιρο στον Αστέρα
Εξαρχείων. Ακολούθως αγωνίστηκε σε
ΑΕ Χαλανδρίου, ΠΑΟ Ρουφ, Ολυμπιακό
Πειραιώς (μετέχοντας σε έναν αγώνα

«Έδεσαν» τον Παναθηναϊκό
στην Ευρωλίγκα

Σ

την Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν η ομάδα
μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» ναι μεν επέμειναν στο αίτημα να
αποχωρήσουν, ωστόσο αυτό δεν έγινε
δεκτό από την πλευρά των μετόχων.
Τους έγινε σαφές, δε, ότι αν «σπάσει»
το συμβόλαιο, δε θα πρέπει να καταβάλλουν μονάχα τα 10 εκατ. ευρώ της ρήτρας, αλλά και όσες ζημιές προκύψουν
στο εμπορικό κομμάτι και σε επίπεδο χορηγιών. Δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός
δε μπορεί να καλύψει ένα τόσο μεγάλο
κόστος, αναγκαστικά θα παραμείνει και
του χρόνου στις τάξεις της διοργάνωσης.
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
Η αποχώρηση του Δημήτρη Γιαννακό-

πουλου από τον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί και άλλες αλλαγές στο διοικητικό
επίπεδο της ΚΑΕ. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ,
Μάνος Παπαδόπουλος, εξετάζει σοβαρά
το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους
«πράσινους», ενώ ήδη του έχει γίνει
πρόταση να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.
Ένας ακόμη άνθρωπος… συνώνυμο της
σύγχρονης ιστορίας του μπασκετικού
Παναθηναϊκού, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης,
βρίσκεται επίσης στην πόρτα της εξόδου. Ο πρώην αρχηγός των «πρασίνων»
και σημαία του Παναθηναϊκού επί περίπου 20 χρόνια (19990-2009), αναζητά
τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.
© Η ΑΠΟΨΗ

δυνατός και οι επιδόσεις του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη είναι κακές. Αυτός είναι
και ο λόγος ο οποίος πιστεύει πώς η επένδυση από την Κίνα θα είναι ωφέλιμη.
Λόγω της επιρροής του Παναθηναϊκού,
ο κινέζικος επενδυτικός σχηματισμός επιχειρεί μία δυνατή είσοδο στο ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο», αναφέρει το δημοσίευμα
από την Κίνα.
© Η ΑΠΟΨΗ

Υπήρξε μία από τις πιο
χαρακτηριστικές φιγούρες
του ελληνικού ποδοσφαίρου
που έγραψε τη δική του
διαδρομή στα γήπεδα

πρωταθλήματος), Ατρόμητο Πειραιώς
(Καμινίων), Ολυμπιακό Χαλκίδας (για
τον οποίο σημείωσε τέρμα σε βάρος του
αντίστοιχου του Πειραιά, όταν το 1963
επέστρεψε ως αντίπαλος στο Καραϊσκάκης), Παναιγιάλειο, Πανελευσινιακό και
Βύζαντα Μεγάρων, όπου το 1969 τερμάτισε την καριέρα του.
Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε επίσης από τον Αστέρα Εξαρχείων κι
εν συνεχεία πέρασε από δεκάδες ομάδες. Εργάστηκε στους περισσότερους

από τους πλέον δημοφιλείς ελληνικούς
συλλόγους, με αποκορύφωμα τον Ολυμπιακό, στον οποίο εργάστηκε τρεις φορές (ανά μία δεκαετία: τέλη 1983, 1994
και 2004), αλλά και στους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕ
Λάρισας, Ηρακλή, Πανιώνιο και Εθνικό
Πειραιώς.
Στην Α’ Εθνική κάθισε στους πάγκους
των ΟΦΗ, Καστοριάς, Παναχαϊκής, Ιωνικού, Δόξας Δράμας, Κορίνθου, Απόλλωνα Καλαμαριάς, Προοδευτικής και Εθνικού Αστέρα.
© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

«Λουκέτο» στη Super League 2
με ελπίδα αναδιάρθρωσης

«Λ

ουκέτο» που προκαλεί προβλήματα
στο πρωτάθλημα της Super League
2 αποφάσισαν να βάλουν οι ομάδες. Για
τις ομάδες το οικονομικό αποδείχτηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο, καθώς στο υγειονομικό
θέμα όλα ήταν λυμένα.
Στην ψηφοφορία που έγινε στο πλαίσιο
του Δ.Σ. της διοργανώτριας το αποτέλεσμα
που προέκυψε ήταν 11-4 υπέρ της οριστικής διακοπής. Μόνο οι Λεβαδειακός, Χανιά, Α.Ε. Καραϊσκάκης και Απόλλων Λάρισας ήθελαν να συνεχιστεί το πρωτάθλημα.
Η Δόξα Δράμας δε συμμετείχε στη συνεδρίαση, τα Τρίκαλα δεν ψήφισαν και τα
11 «ναι» προήλθαν από τις 7 ομάδες της
SL2, τον πρόεδρο της Ένωσης SL2-FL Λεωνίδα Λεουτσάκο, τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ
Λεωνίδα Θωμαΐδη και τον Ιάλυσο με την

Καβάλα από πλευράς Football League.
Έτσι, υπήρξε η απαιτούμενη πλειοψηφία
των 3/4 που απαιτείτο. Αυτό που φαινόταν πιθανό, καθώς άφησαν το χρόνο και
πέρασε, με αποτέλεσμα να μη βγαίνουν οι
ημερομηνίες για να διεξαχθούν οι εναπομείνασες αγωνιστικές, γίνεται πραγματικότητα και πλέον μένει να φανεί τι θα γίνει
με το μπαράζ που προβλέπεται ανάμεσα
στον προτελευταίο της Super League 1 και
το δεύτερο της Super League 2.
Με βάση την επικύρωση της βαθμολογίας, πρωταθλητής είναι ο ΠΑΣ Γιάννινα και
δεύτερος στην κατάταξη ο Απόλλων Σμύρνης. Από εκεί και πέρα, στην 3η θέση είναι
τα Χανιά που υπερτερούν στην ισοβαθμία
του Λεβαδειακού.
© Η ΑΠΟΨΗ
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SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εν αναμονή της… στέψης!

Σ

το κατ’ ευφημισμό ντέρμπι των «αιωνίων» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής
των πλέι-οφ της Σούπερ Λίγκας, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες 3-0 τον αποδεκατισμένο Παναθηναϊκό,
άνοιξε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση
στους 19 βαθμούς και περιμένει απλώς τη
μαθηματική κατάκτηση ενός τίτλου που δε
μπορεί να χαθεί με τίποτα στις υπόλοιπες
7 αγωνιστικές.
Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυνικοί, κέρδισαν άνετα 3-0, με τρία γκολ σε ισάριθμες
ευκαιρίες και διατήρησαν το αήττητο σερί
τους στο πρωτάθλημα.
Ο Παναθηναϊκός προδόθηκε από την έλλειψη κινήτρου και τις πολλές απουσίες
του, που θα γίνουν ακόμα περισσότερες
καθώς αποχωρούν στη συνέχεια και οι Ζαχίντ, Δώνης, Γιόχανσον, Νατς, Νούνες και
Ανουάρ. Ο Ινσούα, πάντως, διέψευσε τις
φήμες για επαφές του με τον Ολυμπιακό.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
Όσο πιο ξεκάθαρη κάνει την κατάσταση
στην κορυφή της Σούπερ Λίγκας η ασταμάτητη προέλαση του Ολυμπιακού προς
τον… άχαστο τίτλο, άλλο τόσο μπερδεμένη
εμφανίζεται η εικόνα στην ουρά της βαθμολογίας, με ευθύνη του καταπληκτικού
Πανιωνίου, ο οποίος με ένα σπουδαίο ντεμαράζ μοιάζει ικανός να σώσει μια παρτίδα, που τρεις εβδομάδες νωρίτερα έμοιαζε ολότελα χαμένη.
Οι «κυανέρυθροι» νίκησαν εκτός έδρας
1-0 τη Λαμία (27΄Τσιλούλης) και με πορεία… πρωταθλητισμού στις τρεις πρώτες
αγωνιστικές των πλέι άουτ (δύο νίκες –
μία εκτός έδρας ισοπαλία) βρίσκονται σε
απόσταση μιας νίκης από τον Παναιτωλικό
και στο -4 από την Ξάνθη, την οποία αντιμετωπίζουν την επόμενη αγωνιστική στη
Νέα Σμύρνη, σε παιχνίδι που θα κρίνει το
μέλλον των δύο ομάδων στην κατηγορία.
«ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ
Μεσοβδόμαδα πάντως, η Ξάνθη πήρε
βαθιά βαθμολογική ανάσα...
Ειδικότερα, στο εξ αναβολής παιχνίδι της
1ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ, που έγινε
την Τετάρτη 24 Ιουνίου, η Ακριτική ομάδα,
με το γκολ που σημείωσε στο 77΄ο Μπαριέντος, επιβλήθηκε στην έδρα της με 1-0
του Ατρόμητου Αθηνών και ξέφυγε με +4
από τον τελευταίο Πανιώνιο, ενώ είναι και
στο +1 από τον προτελευταίο Παναιτωλικό.
Όπως ήδη αναφέραμε, το Σάββατο στη
Νέα Σμύρνη η Ξάνθη παίζει σε μεγάλο
βαθμό την παραμονή της στην κατηγορία,
έχοντας μάλιστα το πλεονέκτημα ότι «ψάχνει» δύο αποτελέσματα (ισοπαλία ή νίκη)
σε αντίθεση με τον Πανιώνιο που το μόνο
που τον ενδιαφέρει είναι οι τρεις βαθμοί
για να μειώσει τη διαφορά στο -1 από την
ομάδα της Θράκης.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΛΕΪ-ΟΦ & ΠΛΕΪ-ΑΟΥΤ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-1
58΄Τζόλης, 91΄ Άκπομ, 100΄Ελ Καντουρί 49΄Νέϊρα
ΑΕΚ-ΑΡΗΣ 2-2
62΄Αραούχο, 86΄Ολιβέιρα - 55΄Γκάμα,
75΄Μαρτίνες
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-1
33΄Πασαλίδης - 45΄Ρισβάνης
ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-1
62΄Τζουρίσκοβιτς - 83΄Μπαΐροβιτς
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0
5΄Γκιγιέρμε, 21΄Ελ Αραμπί, 91΄Καφού
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ 3-1
45+5΄, 83΄Τόρζε, 93΄ Μπούστος 15΄Τσοκάνης
ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0-1
27΄Τσιλούλης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 29 αγώνες)

ΠΛΕΪ-ΟΦ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2. ΠΑΟΚ
3. ΑΕΚ
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
5. ΑΡΗΣ
6. ΟΦΗ

75
56
56
46
38
34

ΠΛΕΪ-ΑΟΥΤ
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
9. Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ
10. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
11. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
12. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ
13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
14. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

35
34
33
31
30
22
21
18

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΞΑΝΘΗ
[12:15]
ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
[14:30]
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ
[12:15]
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ [12:30]
ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
[14:30]
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΒΟΛΟΣ-ΛΑΜΙΑ
[12:30]
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
[13:00]
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, SLGR.GR

ΤΖΟΛΗΣ: Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΣΚΟΡΕΡ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!
Ο Χρήστος Τζόλης του ΠΑΟΚ έγινε ο νεότερος σκόρερ στο φετινό πρωτάθλημα,
αφού πέτυχε γκολ στο παιχνίδι με τον
ΟΦΗ σε ηλικία 18 ετών, τεσσάρων μηνών
και 21 ημερών! Ήταν σχεδόν 15 μέρες νεότερος από τον Βαγιαννίδη του Παναθηναϊκού, όταν αυτός σκόραρε τον περασμένο

Ιανουάριο. Ο Χρήστος Τζόλης είναι ένα
χρόνο μεγαλύτερος από τον Γιώργο Κούδα, όταν αυτός πέτυχε το πρώτο του γκολ
για τον ΠΑΟΚ στην Α’ Εθνική. Ο Κούδας την
1η Απριλίου 1964 είχε σκοράρει στο ΠΑΟΚ
– Νίκη Βόλου σε ηλικία 17 ετών, τεσσάρων
μηνών και εννέα ημερών. Σε ηλικία κάτω
των 18 ετών έχουν σκοράρει για τον ΠΑΟΚ
ακόμα ο Σταύρος Σαράφης το 1967 και ο
Κώστας Παναγιωτούδης το 2012.
Οι πέντε σκόρερ κάτω των 20 ετών
στο φετινό πρωτάθλημα:
1. Τζόλης Χρήστος 18 ετών, 4 μηνών,
21 ημερών
(20.06.2020 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ)
2. Βαγιαννίδης Γιώργος 18 ετών,
5 μηνών, 5 ημερών
(16.02.2020 ΠΑΟ – Παναιτωλικός)
3. Εμμανουηλίδης Δημήτρης 19 ετών,
0 μηνών, 29 ημερών
(23.11.2019 Πανιώνιος – Ολυμπιακός)
4. Περέα Χουάν Χοσέ 19 ετών, 8 μηνών,
17 ημερών
(10.11.2019 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ)
5. Λύρατζης Λευτέρης 19 ετών, 10 μηνών,
12 ημερών
(04.01.2020 ΟΦΗ – Βόλος)
© SLGR.GR

Ο ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΕΠΙΑΣΕ ΙΒΙΤΣ
ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΑ ΝΤΕΤΑΡΙ!
Μόνο ένας ξένος ποδοσφαιριστής έχει
πετύχει πλέον περισσότερα γκολ από τον
Γιουσέφ Ελ Αραμπί σε μια σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, μετά και το γκολ του στο παιχνίδι
με τον Παναθηναϊκό.
Ο Μαροκινός επιθετικός έφτασε τα 19
γκολ στο πρωτάθλημα και συνολικά 26
σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας την
επίδοση του Ίλια Ίβιτς, που το 1997-98 είχε
βάλει 26, όλα μάλιστα στο πρωτάθλημα.
Στόχος του Ελ Αραμπί είναι πλέον ο Λάγιος Ντέταρι και τα 30 γκολ που έβαλε το
1988-89. Ο Ούγγρος είχε 22 στο πρωτάθλημα και οκτώ στο Κύπελλο.
Ο Ελ Αραμπί έχει ακόμα ως το τέλος της
σεζόν επτά αγώνες πρωταθλήματος, ένα
τουλάχιστον Κυπέλλου και ένα τουλάχιστον ευρωπαϊκό, για να βελτιώσει την επίδοσή του.
Μάλιστα, μπορεί να ξεπεράσει και τα ελληνικά μεγάλα κανόνια του Ολυμπιακού,
που βρίσκονται πάνω από τα 30 γκολ.
Οι ξένοι του Ολυμπιακού με
τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν:
1988-89: Λάγιος Ντέταρι 30 γκολ
(σε 53 αγώνες)
1997-98: Ίλια Ίβιτς 26 γκολ
(σε 39 αγώνες)
2019-20: Ελ Αραμπί 26 γκολ
(σε 42 αγώνες)
© SLGR.GR

ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΣΕΝΤΡΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Η Super League βρίσκεται στο ξεκίνημα
της διαδικασίας των πλέι οφ και των πλέι
άουτ καθώς έχουν παιχτεί οι πρώτες τρεις
αγωνιστικές των μίνι πρωταθλημάτων.
Ωστόσο, ήδη προετοιμάζεται η επόμενη
ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ούτως ή άλλως, πρόκειται για ένα διαφορετικό καλοκαίρι λόγω των συνθηκών
που δημιούργησε ο κορωνοϊός, με πλήρη
αγωνιστική δραστηριότητα τον Ιούνιο και
τον Ιούλιο αλλά και το υπόλοιπο των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων τον Αύγουστο.
Την Παρασκευή (26/6) η Super League
προγραμμάτισε διοικητικό συμβούλιο με
θέμα την ημερομηνία έναρξης του νέου
πρωταθλήματος. Κι όπως προκύπτει από
τις πρώτες συζητήσεις-επαφές, το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου είναι το επικρατέστερο για τη σέντρα της Super League της
σεζόν 2020-21, ενώ εναλλακτική αποτελεί
το επόμενο Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου. Άλλωστε, νωρίτερα είναι αδύνατο να αρχίσει το πρωτάθλημα, δεδομένου ότι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου υπάρχουν προγραμματισμένα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων για το Nations
League. Σύμφωνα με το καλεντάρι της
UEFA τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα θα επιστρέψουν στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις τους στο διάστημα
3-8 Σεπτεμβρίου.
© ΕΘΝΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

Π

λώρη για την κατάκτηση του φετινού νταμπλ έβαλε ο Ολυμπιακός,
μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.
Οι «ερυθρόλευκοι» ανέτρεψαν το
3-2 του πρώτου αγώνα της Τούμπας,
νίκησαν τον ΠΑΟΚ με 2-0 στη ρεβάνς
του «Γ. Καραϊσκάκης» (64΄Μασούρας,
85΄Καμαρά) και θα συναντηθούν με
την ΑΕΚ στον τελικό, τέσσερα χρόνια
μετά τον τελικό του 2016 (Κυπελλούχος η ΑΕΚ με 2-1 στο ΟΑΚΑ).
Η Ενωση με τη σειρά της, σε ένα παιχνίδι γκραν-γκινιόλ, πήρε ισοπαλία 2-2
από τον Άρη στο «Κ.Βικελίδης» (πρώτο
παιχνίδι 2-1) και θα δώσει το παρών σε
τελικό για 5η συνεχόμενη χρονιά!
Οι γηπεδούχοι είχαν την πρόκριση στην... τσέπη τους (2-0 στο 92΄ /
57΄Μαντσίνι, 92΄Ντιγκινί) όμως ο τρομερός Λιβάγια έστειλε το παιχνίδι στην
παράταση στο 96΄, ενώ σκόραρε και
στο 103΄ στέλνοντας την ομάδα του
στον τελικό και τον Άρη να μην πιστεύει πως έχασε μία... σίγουρη πρόκριση!

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
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24 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ...

Ο Ανδρέας
και η ιστορία
Ε

ικοσιτέσσερα χρόνια μετά νιώθουμε τη σκιά του βα- με το χέρι του το δρόμο για τους Έλληνες και την Ελλάδα. λώνει η παρουσία του, αποκτά το φυσικό της μέγεθος
ριά να μας συντροφεύει, να μας προστατεύει και να Τον είπαν δημεγέρτη και δημαγωγό. Τον είπαν λαοπλάνο στις δέλτους της ιστορίας.
μας οδηγεί.
και λαϊκιστή. Τον είπαν ανεύθυνο και συνθηματολόγο.
Ο Ανδρέας, ο δικός μας Ανδρέας απάνω απ’ όλα, υπήρξε
Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι παρών, να δείχνει σταθερά
Όσο απομακρυνόμαστε από την εποχή του, τόσο μεγα- Εθνικός ηγέτης. Ένας φλογερός Έλληνας που υπηρέτησε την πατρίδα και τα συμφέροντα της με συνέπεια και
τόλμη. Ένα λαϊκός ηγέτης που ένωσε τις δυνάμεις του
ελληνισμού και υπερασπίστηκε τα δίκαια αιτήματα των
Ελλήνων.
Ένας οραματιστής πολιτικός, που έβλεπε πάντα τη μεγάλη εικόνα και προέβλεπε τα μελλούμενα, που άκουγε
πιο καθαρά απ’ όλους τη βουή των επερχόμενων γεγονότων και αλλαγών, που είχε σε υπερβολικό βαθμό ανεπτυγμένη την ικανότητα της σύνθεσης και της στρατηγικής σύλληψης.

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.

Γράφει ο Κώστας Σκανδαλίδης
© enikos.gr

5.0”

6.0”

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

ΤΙΜΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

Τυπωμένες με μη τοξικές μπογιές
Υψηλής ποιότητας ύφασμα και κλωστές
Παραγωγή Βόρειας Αμερικής

ΔΙΑΝΟΜΗ

$6970* για 1,000 μάσκες: 6.97$/η μία σε 21 ημέρες
*Σύν οι φόροι

Ύφασμα διπλού πάχους
100% αναπνεύσιμο ύφασμα

sales@newsfirst.ca

Για τις παραγγελίες σας: 450 978-0070

Ένας πραγματικός αναμορφωτής της μεγάλης δημοκρατικής
και προοδευτικής παράταξης,
που νομιμοποίησε και κατέστησε πλειοψηφικές τις σοσιαλιστικές αξίες και ιδέες, που ένωσε κάτω από την ίδια στέγη τις
δυνάμεις του αστικού εκσυγχρονισμού, της διάχυτης σοσιαλδημοκρατίας, του συνταγματικού πατριωτισμού, της
απελευθερωμένης από τα δόγματα ιστορικής αριστεράς
και της γενιάς του αντιδικτατορικού αγώνα.
Ένας ριζοσπάστης και μεταρρυθμιστής πολιτικός, που
ως κυβερνήτης τόλμησε τις μεγάλες αλλαγές που σηματοδότησαν την ελληνική αριστερά με την ευρύτατη αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου και τις κοινωνικές δομές που επέβαλε.
Ένας καταξιωμένος παγκοσμίως επιστήμονας, που ενέταξε τη γνώση του στην υπηρεσία της πατρίδας του, που
με όπλο του την πείρα πολύχρονων αγώνων για τη δημοκρατία και την απεξάρτηση της χώρας και στην ισχυρή
οικογενειακή πολιτική του παράδοση, οδήγησε στην Ελλάδα της χρυσής δεκαετίας του ‘80, και στη συγκρότηση
της πρώτης πραγματικής αριστερής διακυβέρνησης. Και
που στην ύστερη διαδρομή του σχεδίασε την πορεία από
την Ελλάδα των Ελλήνων στην Ελλάδα της Ευρώπης.
Τον θυμάμαι να δίνεται ολόκληρος στον αγώνα για την
ειρήνη με την πρωτοβουλία των έξι ηγετών. Τον θυμάμαι
να προβλέπει με τα γραπτά του πριν το 1980 το τέλος του
«υπαρκτού σοσιαλισμού». Τον θυμάμαι να επιβάλλει με
αποφασιστικότητα την ειρήνη, το Μάρτη του ’87, ετοιμάζοντας τη χώρα για πόλεμο υπέρ των δικαίων της. Τον
θυμάμαι να προβλέπει με ακρίβεια τη νεοφιλελεύθερη
πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εποχή του Μάαστριχτ για ότι θα συνέβαινε μετά το 2008. Τον θυμάμαι
να παρουσιάζει το πρόγραμμα σύγκλισης και τη στρατηγική της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
πρόγραμμα και στρατηγική που υλοποίησε στη συνέχεια
η Κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη, για να φέρει την Ελλάδα
στην καλύτερη ιστορική της στιγμή στην αρχή του νέου
αιώνα.
Για μένα προσωπικά και για χιλιάδες άλλους, για μια
ολόκληρη γενιά που τον ζήσαμε από κοντά, που μεγαλώσαμε πολιτικά μαζί του, που μας άνοιξε χιλιάδες πόρτες
και μας καλούσε να περπατήσουμε μόνοι μας διαλέγοντας το δρόμο, υπήρξε ένας μεγάλος δάσκαλος και πραγματικός σύντροφος και οδηγητής.
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Πόσο ευθύνεται ο Ανδρέας
Παπανδρέου για την κρίση
χρέους και τα Μνημόνια
Π

οιος είναι ο ένοχος για τη σύγχρονη
ελληνική κρίση και τη φτωχοποίηση
των Ελλήνων; Μα φυσικά ο Ανδρέας Παπανδρέου! Αυτό είναι το κλασικό μοτίβο
με το οποίο βομβαρδίζεται όλα τα τελευταία χρόνια η κοινή γνώμη.
Γράφει ο Κωστής Κατσανέβας*
Το τεράστιο ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ ΧΡΕΟΣ της δεκαετίας του 1980 εξερράγη το 2009, τρεις
ολόκληρες δεκαετίες αργότερα, με αποτέλεσμα την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου το 2010, λένε οι «δικαστές» του Ανδρέα. Τόσο απλά.
Από όλους τους επώνυμους και μη οικονομολόγους και οικονομολογούντες που
τον σταυρώνουν, κανένας δεν έκανε τον
κόπο να προσφύγει στον πιο έγκυρο κατά
τεκμήριο ανώτερο «δικαστή»: στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου τα
στατιστικά στοιχεία πολύ δύσκολα μπορεί
να αμφισβητήσουν οι ίδιοι.
Ας δούμε λοιπόν τι λέει το ΔΝΤ για την
πορεία του ελληνικού για τις επίμαχες περιόδους που μας ενδιαφέρουν.
Σύμφωνα λοιπόν με το IMF World
Economic Outlook Database 2019, και
παρόμοια στοιχεία της Eurostat, η πορεία
του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, φαίνεται
στο ιστόγραμμα που παρουσιάζεται εδώ,
από όπου μπορεί ο καθένας να βγάλει κατάλληλα συμπεράσματα.
-Στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης
του Ανδρέα Παπανδρέου (18 Οκτωβρίου
1981—23 Νοεμβρίου 1989), το χρέος αυξήθηκε συνολικά κατά 33,14%, με μέση
ετήσια αύξηση κατά 4,14%.
-Στη δεύτερη περίοδο της διακυβέρνησής
του (13 Οκτωβρίου 1993—22 Ιανουαρίου
1996), αυξήθηκε συνολικά κατά 1,05%, με
μέση ετήσια αύξηση κατά 0,34%.
-Αντίθετα, στην περίοδο 1989-1993 όπου
κυριάρχησε η ΝΔ, σε λιγότερο δηλαδή από
τέσσερα χρόνια, το χρέος αυξήθηκε κατά
40,47% με ετήσιο μέσο όρο κατά 9,04%
εκτινάσσοντάς το στο 100,2% του ΑΕΠ.
Θυμίζουμε ότι την περίοδο 1 Ιουλίου
1989 – 11 Οκτωβρίου 1989 είχαμε την κυβέρνηση Τζανή Τζαννετάκη με τη συνεργασία ΝΔ και Συνασπισμού, του ΚΚΕ και
της ΕΑΡ.

Το διάστημα 23 Νοεμβρίου 1989 – 11
Απριλίου 1990 ανέλαβε η οικουμενική κυβέρνηση Ξενοφώντα Ζολώτα με τη στήριξη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού και από 11
Απριλίου 1989 μέχρι την 13η Οκτωβρίου
1993 κυβέρνηση η ΝΔ υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

δηλ. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ σε σχέση με το 1989
(33,14%).
Η νέα οικονομική πολιτική του νεοφιλελευθερισμού μετά τον Ανδρέα, δεν
κατάφερε να προστατέψει τη χώρα από
την καταστροφική φύση των κοινωνικών
μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν τη

το κύριο βάρος για την κρίση του 2009,
είναι καιρός να αναζητήσουν αλλού τα
αίτια και τους ένοχους. Και σίγουρα, όχι
σε έναν οραματιστή πολιτικό που ακολούθησε μια κεϊνσιανική πολιτική ενίσχυσης
της εσωτερικής ζήτησης, με αναδιανομή
του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Από την ένταξή μας στην Ευρωζώνη τον
Ιανουάριο του 2002 μέχρι τα τέλη του
2009, η συνολική αύξηση του χρέους
ανήλθε σε 21,89%, με μέση ετήσια αύξηση κατά 2,42%. Στην περίοδο μετά την κρίση το 2008 και μέχρι σήμερα, η αντίστοιχη
αύξηση ήταν 49,89% και ετήσιο μέσο όρο
5%.
Κοντολογίς, σε έντεκα χρόνια συνολικής διακυβέρνησης της χώρας από τον
Ανδρέα Παπανδρέου, το χρέος αυξήθηκε
κατά 33% και ετησίως +3,1%, έναντι πολύ
υψηλότερης μέσης ετήσιας αύξησής του
σε άλλες περιόδους μέσα και έξω από την
Ευρωζώνη.
Τέλος, υπολογίζοντας τη συνολική απουσία του Ανδρέα από το τιμόνι της οικονομίας στις περιόδους 1989-1993 και 19962009, το χρέος αυξήθηκε κατά 65,88%,

δεκαετία του 1980. Αντίθετα, την πολλαπλασίασε επί δύο.
Σύμφωνα με τα διεθνή μακροοικονομικά
μοντέλα του ΔΝΤ, ότι το αποδεκτό ύψος
του χρέους ανέρχεται σε επίπεδα της τάξης του 60%, ποσοστό δηλ. που δεν ξεπέρασε η κυβέρνηση του Ανδρέα, o οποίος
το Νοέμβριο του 1989, στα τέλη της επίμαχης οκταετίας, το παρέδωσε στο 59,8%
του ΑΕΠ.
Στη σημερινή εποχή στα τέλη του 2019,
ο μέσος όρος του χρέους της Ευρωζώνης
ανέρχεται σε 86,1%, της Γερμανίας σε
58%, ενώ σε πολύ υψηλότερα επίπεδα
βρίσκονται τα χρέη χωρών όπως η Ιταλία
(133,4%), η Πορτογαλία (119,4%), το Βέλγιο (99,5%), η Γαλλία (99,2%) κ.λπ..
Ύστερα από όλα αυτά, οι ατεκμηρίωτοι
κατήγοροι και άδικοι «δικαστές» του Ανδρέα Παπανδρέου που του επιρρίπτουν

τάξεων, σύμφωνα με το πρόγραμμά του
και τις οικονομικές και κοινωνικές του παρακαταθήκες.
Γι αυτό και παρ’ όλη την πολεμική εναντίον του, είναι ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός από τη μεταπολίτευση μέχρι
σήμερα, γεγονός που δε μπορεί να το αλλάξουν όποια στατιστικά μαγειρέματα και
διαστρεβλώσεις της ιστορίας.
*Ο Κωστής Κατσανέβας έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα MSc στη συμπεριφορική
οικονομική από το City University του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου και πτυχίο
(Β.Α.) από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο
(Καναδάς). Είναι υποψήφιος διδάκτορας
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υπεύθυνος ερευνών σε μεγάλη εταιρεία του
τραπεζοασφαλιστικού κλάδου.
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Η αστάθεια στις ΗΠΑ αποτελεί
τεράστιο κίνδυνο για την Ευρώπη

H Αμερική αιμορραγεί και δύο μεγάλοι κοινωνικοί κίνδυνοι έχουν συμπέσει απειλώντας τη σταθερότητα της
χώρας που παρέχει εγγυήσεις για την ομαλή λειτουργία των διεθνών θεσμών και του διεθνούς εμπορίου

Τ

ο τρέχον έτος ίσως είναι πιο κομβικό
για τις ΗΠΑ ακόμη και από το έτος κατά
το οποίο η Αμερική δέχτηκε την πισώπλατη μαχαιριά από τους τρομοκράτες
κατά την 9/11. Φαίνεται πως η «μονοπολική στιγμή», όπως ονόμασε κάποτε ο
Krauthammer την αμερικανική παντοδυναμία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, δεν ήταν αρκετή για να αποκτήσει η
Αμερική μια σαφή και συνεκτική στρατηγική στα διεθνή.
Γράφει ο Αλέξανδρος Δρίβας*
Η ευθυγράμμιση εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής επέφερε στην Ουάσιγκτον μια ιδιότυπη εσωστρέφεια αλλά
και μια βεβαιότητα, ότι η χρονική αυτή
στιγμή θα διαστελλόταν επ’ άπειρον και
ότι πράγματι, η Ιστορία είχε φτάσει στο
τέλος της, όπως έγραφε ο Fukuyama.
Σήμερα, η Αμερική αιμορραγεί και δύο
μεγάλοι κοινωνικοί κίνδυνοι έχουν συμπέσει, απειλώντας τη σταθερότητα της
χώρας που παρέχει εγγυήσεις για την
ομαλή λειτουργία των διεθνών θεσμών
και του διεθνούς εμπορίου.
Οι ΗΠΑ είναι η δύναμη που παρέχει τα
λεγόμενα συλλογικά αγαθά (π.χ. ασφάλεια). Το μέγεθος των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με το ότι αποτελούν την ηγετική δύναμη του δυτικού κόσμου, είναι ικανά να
διεθνοποιούν άμεσα τις κρίσεις που λαμβάνουν χώρα σε αμερικανικό έδαφος και
αυτό που συμβαίνει μετά τη δολοφονία

του George Floyd αποτελεί ένα μεγάλο
κίνδυνο για την Ευρώπη.
Η Δύση βρίσκεται σε τροχιά συρρίκνωσης και αυτό είναι οφθαλμοφανές. Δεν
είναι μόνο ο κορεσμός, ο οποίος οφείλεται στους πέντε περίπου αιώνες στους
οποίους πρωταγωνιστεί, αλλά και η άνοδος άλλων δυνάμεων, όπως είναι η Κίνα.
Η ΕΕ έχει περιέλθει εδώ και πολλά χρόνια σε κατάσταση εσωστρέφειας. Το πρώτο σημαντικό βήμα για την οικονομική
ανάκαμψη της ΕΕ με τρόπο που θα έχει
οφέλη για όλα τα μέλη, έγινε με το υβριδικό πακέτο (επιχορηγήσεις και δάνεια)
που έχει αρκετές πιθανότητες να υλοποιηθεί, αν ψηφισθεί στη Σύνοδο Κορυφής
του Ιουνίου.
Παρόλα αυτά, η ΕΕ είναι βαθιά διχασμένη, τόσο σε διακρατικό επίπεδο ανάμεσα
στα κράτη-μέλη της, όσο και εντός των
κοινωνιών των κρατών-μελών. Η ακροδεξιά, λόγω της πολύ κακής διαχείρισης του
προσφυγικού ζητήματος, έχει αποκτήσει
σημαντικό λόγο στα πολιτικά πράγματα
κάθε χώρας της ΕΕ.
Τα όσα γίνονται στις ΗΠΑ οφείλουν να
μας απασχολούν πολύ στην Ευρώπη, γιατί έχουμε όλες εκείνες τις συνθήκες που
ανά πάσα στιγμή μπορούν να αποδειχθούν ως «εύφλεκτες». Η ανεργία είναι
σε πολύ υψηλά επίπεδα σε αρκετές χώρες. Τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία έχουν
δείξει, πως οι κοινωνικές αναταραχές στη
Γηραιά Ήπειρο αγγίζουν πρωτίστως τις
μεγάλες οικονομίες. Η πανδημία έφερε

ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, καθώς ήδη υπάρχουν αρκετοί πολίτες που
διαδηλώνουν εναντίον των περιοριστικών μέτρων που πάρθηκαν για υγειονομικούς λόγους. Η Γερμανία είναι ενδεικτικά ένα τέτοιο παράδειγμα.
Oι ΗΠΑ αποστασιοποιούνται από τον
κόσμο όσο αντιμετωπίζουν κρίσεις που
φέρνουν εσωστρέφεια. Το προεκλογικό
κλίμα είναι πράγματι τοξικό, καθώς πάνω
από 104 χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους από τη νόσο Covid-19 ενώ ο θάνατος του George Floyd από υπέρμετρη
αστυνομική βία έφερε κοινωνικές αναταραχές, οι οποίες και αυτές με τη σειρά
τους αυξάνουν την ένταση του ήδη πολωμένου προεκλογικού κλίματος.
Με άλλα λόγια, η Ευρώπη πρέπει να
μπορεί να στηριχθεί στις δυνάμεις της,
όσο οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποκτήσουν
ξανά το χαμιλτονικό τους προφίλ.
Αρκετοί επιστήμονες που ασχολούνται
με την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και συμπεριφορά έχουν μιλήσει αρκετές φορές
για τον κίνδυνο που υπάρχει να λάβει
χώρα μια επικίνδυνη κοινωνική αποσυμπίεση μετά από τα μέτρα του lockdown,
ειδικά αν αυτά συνοδεύονται από δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες.
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις. Ένας ακόμη παράγοντας, που μπορεί να οδηγήσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει
καταστάσεις μαζικής βίας και χάους, σαν
αυτήν που εξελίσσεται στις ΗΠΑ μετά το
θάνατο του George Floyd από αστυνομι-

κή βία, είναι ότι οι ΗΠΑ είναι η ηγέτιδα
δύναμη του δυτικού κόσμου. Οι ΗΠΑ
αποτελούν πάντα την αστραπή και η ΕΕ
τη βροντή. Η εκλογή του Donald Trump
έδωσε τεράστιο έρεισμα στην Ευρώπη σε
αρκετούς ηγέτες, οι οποίοι υιοθέτησαν
τόσο την επικοινωνιακή του στρατηγική,
όσο και πολλές από τις αρχές του.
Πολλά κινήματα και κόμματα στην Ευρώπη, αγνοούν ή περιφρονούν για λόγους πολιτικού marketing τις σημαντικές
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην
πολιτική κουλτούρα των ΗΠΑ και στην
αντίστοιχη της Ευρώπης.
Μια περίπτωση «μιμητισμού» των όσων
γίνονται στις ΗΠΑ, καθώς διανύουμε την
περίοδο της πανδημίας Covid-19, οφείλει
να καθιστά πολύ προσεκτικό το πολιτικό
προσωπικό των Βρυξελλών αλλά και κάθε
κράτους-μέλους της ΕΕ ξεχωριστά.
Η δύναμη του δυτικού κόσμου είναι η
δημοκρατία και όσες αξίες τη συνιστούν.
Η οικονομική ευημερία και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι τα πρώτα συστατικά της πανάκειας όλων αυτών των
κοινωνικών προβλημάτων που αν δε λυθούν μέσα από πολιτικές πρόληψης, τότε
οι πιθανότητές τους να γίνουν μέρος της
πραγματικότητας αυξάνονται και η ΕΕ
δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει και
άλλες κρίσεις. ©ΕΘΝΟΣ
*Ο Αλέξανδρος Δρίβας κατέχει Ph.D
Cand. στις «Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις», Research Fellow – HALC
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Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης (Ε.Ι.Σ) ολοκλήρωσε πρόσφατα την τελική πληρωμή στην Ελληνική Κοινοτιτα Μείζονος Μοντρεάλ ( ΕΚΜΜ), για τη χορηγία διδάκτρων στους γονείς που χρειάζονται οικονομική βοήθεια προκειμένου να συνεχίσουν τα παιδιά τους στο σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης.
Εφέτος, το Ε.Ι.Σ. προσέφερε συνολικά 49 954 $ στην ΕΚΜΜ. Από την ίδρυσή του, το
Ε.Ι.Σ. έχει δωρίσει περίπου 500 000 $ στην ΕΚΜΜ για χορηγίες διδάκτρων.
Το Ε.Ι.Σ. είναι ένα αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Καναδική
Φορολογική Υπηρεσία, η οποία εκδίδει αποδείξεις φοροαπαλλαγής για όλες τις
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δωρεές που προσφέρονται σε μή κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Από την ίδρυσή του, το Ε.Ι.Σ. είχε ως στόχο να αποτελέσει το Ίδρυμα έκδοσης
αποδείξεων φοροαπαλλαγής για δωρεές σχετικές με τις ανάγκες των σχολείων της
ΕΚΜΜ. Το Ε.Ι.Σ. πίστευε πάντα ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο Ίδρυμα,
αναγνωρισμένο από την Καναδική Φορολογική Υπηρεσία, για να υποστηρίζει την
ανάπτυξη και τη λειτουργία των σχολείων με διαφάνεια και σταθερότητα, έτσι
όπως γίνετα με όλα τα ιδιωτικά σχολεία, αλλά και ορισμένα δημόσια σχολεία στο
Κεμπέκ.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, το Ε.Ι.Σ. προσπάθησε επανειλημμένα να εξηγήσει
στην ΕΚΜΜ ότι θα ήταν πιο σωστό και πιο αποτελεσματικό να έχουμε ένα τέτοιο
ειδικό Ιδρυμα για τα σχολεία, μέσα στα πλαίσια της ΕΚΜΜ.
Ενας τέτοιος τρόπος λειτουργίας θα είχε το πλεονέκτημα του διαχωρισμού των
γενικών αναγκών αυτοχρηματοδότησης της ΕΚΜΜ από τις ανάγκες αυτοχρηματοδότησης των σχολείων. Και θα είχε μεγαλύτερη ανταπόκριση στα μέλη της ΕΚΜΜ
που επιθυμούν να προσφέρουν για την ανάπτυξη των σχολείων.
Δυστυχώς, η ΕΚΜΜ δεν συμμερίστηκε ποτέ αυτή την άποψη, προτιμώντας μία
κοινή διαδικασία αυτοχρηματοδότησης για τα σχολεία και για όλες τις άλλες ανάγκες της.
Μια άλλη συνέπεια αυτού του τρόπου λειτουργίας ήταν ότι οι οικονομικές δυσκολίες της ΕΚΜΜ δημιουργούν συχνά σύγχυση σε πολλούς δωρητές σχετικά με τον
τρόπο χρησιμοποίησης των δωρεών τους.
Τον Δεκέμβριο του 2019, με πνεύμα συνεργασίας και κοινοτικής αλληλεγγύης, ο κ.
Χρήστος Σύρρος, ως νέος πρόεδρος του Ε.Ι.Σ., πρότεινε για άλλη μια φορά στην
ΕΚΜΜ να ξεκινήσουν συζητήσεις με στόχο την ένταξη του Ε.Ι.Σ. στον οργανισμό της
ΕΚΜΜ ως του μοναδικού φορέα αυτοχρηματοδότησης για τα σχολεία.
Αυτή η νέα προσέγγιση απορρίφθηκε κατηγορηματικά.
Η ΕΚΜΜ απάντησε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να αναγνωρίσει το Ε.Ι.Σ. ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν εξωτερικό οργανισμό, στον οποίο οι γονείς θα μπορούσαν να ζητήσουν οικονομική βοήθεια.
Στη συνέχεια, το Ε.Ι.Σ. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, χωρίς τη θεσμική αναγνώριση
της ΕΚΜΜ, δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί την οικονομική ενίσχυση στους γονείς
των μαθητών.
Δεδομένου ότι η ΕΚΜΜ διαφημίζει δημόσια από το 2015 ότι ενισχύει τους γονείς
που έχουν οικονομικές ανάγκες, το Ε.Ι.Σ. παρέπεμψε τους ενδιαφερόμενους γονείς
στην επιτροπή αυτοχρηματοδότησης της ΕΚΜΜ.
Στην πρόσφατη επιστολή που συνόδευε την ολοκλήρωση της πληρωμής των 49 954

Είστε
ανοικτά;

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

$, το Ε.Ι.Σ. έδωσε πάλι την ευκαιρία στην ΕΚΜΜ να αναθεωρήσει τη θέση της.
Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει επίσημη απάντηση.
Στην πραγματικότητα δεν έχουμε λάβει ούτε μια απλή ευχαριστήρια επιστολή.
Ωστόσο, ενημερωθήκαμε για τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ στο
Διοικητικό Συμβούλιο αυτόν τον μήνα, με την οποία κατέστησε σαφές ότι η ΕΚΜΜ
δεν ενδιαφερόταν να επανεξετάσει την πρόταση του Ε.Ι.Σ.
Η θέση της ΕΚΜΜ παραμένει, σύμφωνα με τα λόγια του κ. Κριλή ότι,
«δεν υποστηρίζουμε καμία εξωτερική επιτροπή που λειτουργεί χρησιμοποιώντας το
όνομα της ΕΚΜΜ». Θεωρούμε για άλλη μια φορά λυπηρό το γεγονός ότι η διοίκηση της ΕΚΜΜ επιμένει σε μιαν ηγεμονική στάση που δεν βοηθάει καθόλου στο να
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών της.
Το Ε.Ι.Σ. θα συνεχίσει τις προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης για την υποστήριξη της
τρίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελληνική παροικία, αλλά στο εξής δεν θα συνεισφέρει στην χρηματοδότηση των διδάκτρων για τα σχολεία της ΕΚΜΜ.
Εκ μέρους του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης (Ε.Ι.Σ)
Χρήστος Σύρρος
Πρόεδρος
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Ανοίγουν οι εκκλησίες μας

Η

Ελληνική
Κοινότητα
Μείζονος
Μοντρεάλ
ανακοινώνει, με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, το
άνοιγμα τον εκκλησιών στο κοινό, αλλά ακολουθώντας
συγκεκριμένες οδηγίες ελέγχου και πρόληψης.
Εθελοντές θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε εκκλησία για να
σας καθοδηγήσουν στην τήρηση του πρωτοκόλλου.
Παρακαλούμε να το λάβετε αυτό υπόψη και να
ακολουθείτε τις οδηγίες τους.
Τι θα πρέπει να κάνετε από την πλευρά σας;
ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΕΤΕ

Εάν είστε ηλικιωμένοι και/ή έχετε προβλήματα υγείας,
που σας κάνουν ακόμα πιο ευάλωτους, τότε θα είστε πιο
ασφαλής στο σπίτι.
Από σεβασμό και ενδιαφέρον για την υγεία των άλλων,
παρακαλούμε μείνετε στο σπίτι εάν δεν νιώθετε καλά.
Είναι προτιμότερο να είστε προσεκτικοί, παρά να θέτετε
σε κίνδυνο την υγεία σας και πιθανώς την υγεία των άλλων
σε οποιαδήποτε ασθένεια.
Θα συνεχίσουμε να μεταδίδουμε ζωντανά τις
λειτουργίες μας από το διαδίκτυο και το ραδιόφωνο, ώστε
να εξυπηρετηθούν όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν.

Όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να
συγκεντρώνονται, έχει καθοριστεί στους 50. Παρακαλούμε
να είστε υπομονετικοί! Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο
μπορούμε, προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε όλους
και όσο πιο συχνά γίνεται. Σε περίπτωση που φτάσουμε
το όριο της κοινωνικής απόστασης, θα σας ζητηθεί να
ακούσετε τη Θεία Λειτουργία έξω από τον Ι. Ναό.

από τα στασίδια. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε
τη λειτουργία, παρακαλούμε να φέρετε το δικό σας
βιβλιαράκι από το σπίτι ή μπορείτε να τη διαβάσετε από
εδώ: https://www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs/dcs.
html
Ο ασπασμός των εικόνων θα γίνεται με υπόκλιση και
κάνοντας τον σταυρό σας. Μην φιλάτε τις εικόνες.

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Απολυμάνετε τα χέρια σας κατά την είσοδο σας στον Ι.
Ναό.
Σας παροτρύνουμε να φορέσετε μάσκα ή κάλυμμα
προσώπου. Μπορείτε να τα φέρετε από το σπίτι.
Δεν επιτρέπεται η χρήση γαντιών εντός των Ι. Ναών.
Λόγω των απαιτήσεων της κοινωνικής απόστασης,
δε θα είναι διαθέσιμα όλα τα στασίδια. Μόνο τα μέλη
των άμεσων οικογενειών θα μπορούν να κάθονται μαζί.
Παρακαλούμε να ακολουθείτε και να τηρείτε τις οδηγίες
των επιτρόπων. Μην αλλάξετε τη θέση στην οποία σας
έχουν ζητήσει να καθίσετε. Οι γονείς παρακαλούνται να
προσέχουν ώστε τα παιδιά τους να μην περιφέρονται
στους διαδρόμους.
Όλα τα βιβλιαράκια με τους ύμνους έχουν αφαιρεθεί

Ένας δίσκος δωρεών θα είναι διαθέσιμος στο πίσω
μέρος της εκκλησίας. Προσφέρετε όσο πιο γενναιόδωρα
μπορείτε. Είμαστε πολύ πίσω στον προϋπολογισμό μας.
Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε να κάνετε δωρεές online,
στο Keep the Faith Fund.
Μετά τη λειτουργία, μην δίνετε χειραψίες και μην
αγκαλιάζετε τους φίλους σας. Μην συγκεντρώνεστε έξω.
Επιστρέψτε στα αυτοκίνητα και στα σπίτια σας.
Όπως πάντα, μείνετε υγιείς και μείνετε ασφαλείς.

υγειονομικές αρχές του Κεμπέκ, για την αποφυγή της
διασποράς του κορονοϊού.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής, οι Γραμματείς Εκπαίδευσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Διεύθυνση του Σχολείου και το εκπαιδευτικό
προσωπικό συγχαίρουν όλους τους μαθητές και τους
εύχονται καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία.

Οδηγίες σχετικά με τη Θεία Λειτουργία θα παρέχονται
εντός των Ι. Ναών από τους ενοριακούς Ιερείς και
σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται από την
Αρχιεπισκοπή Καναδά.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 2020

Στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Τ

ην εβδομάδα που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των μαθητών, σε όλα
τα παραρτήματα του σχολείου μας “Σωκράτης-Δημοσθένης”. Φέτος, οι μαθητές, οι γονείς τους, αλλά και
το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, έζησαν μια
ιδιαίτερη τελετή αποφοίτησης, αφού εφαρμόστηκαν τα
πρωτόγνωρα μέτρα, που όρισαν οι κυβερνητικές και

Παρά τους περιορισμούς, οι μαθητές παρέλαβαν τα διπλώματα και τα αριστεία τους, με έκδηλο ενθουσιασμό
και υπερηφάνεια, καταχειροκροτούμενοι από τους γονείς, τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους.

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΝΕΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Μ

Τ

Στο εικονικό Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή
ε θερμή υποδοχή από το διαδικτυακό κοινό, ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη, 23
Ιουνίου, το εικονικό Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, για πρώτη φορά
online, από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής. Το πρόγραμμα
παρουσιάζεται με σειρά αναρτήσεων, βίντεο, διαδραστικών δραστηριοτήτων και
φωτογραφιών, από την σελίδα της ΕΚΜΜ στο Facebook, ενώ τις δύο πρώτες μέρες
του πανηγυριού, μια μικρή, αλλά αφοσιωμένη ομάδα εθελοντών άναψε τις ψησταριές του Κοινοτικού Κέντρου Νότιας Ακτής και έψησε σουβλάκια, τα οποία πουλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς: Olympia Breads, Christos και Johanna Yambouranis, Jimmy Nikolidakis,
Groupe Alimentaire Miron, Labelle Province, Stelios Lazaropoulos για την προσφορά
των υλικών.

Από την Ποδηλατική Λέσχη της ΕΚΜΜ

ο περασμένο Σάββατο, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδρομή της
νεοσύστατης ποδηλατικής λέσχης του Αθλητικού Τμήματος της ΕΚΜΜ, από το
Parc de la Cite του St. Hubert μέχρι το Chambly. Παρά την αφόρητη ζέστη, οι ποδηλάτες, μικροί και μεγάλοι, ολοκλήρωσαν χωρίς δυσκολία, και τα 29 περίπου χιλιόμετρα της διαδρομής.
Αυτό το Σάββατο, έχει προγραμματιστεί ποδηλατική εκδρομή στο Lasalle, ενώ το
επόμενο Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο Pointe-des-Cascades. Όλες οι διαδρομές γίνονται
σε σημεία του ποδηλατικού δικτύου La route verte, με εύκολες και χαμηλές κλίσεις,
ώστε να μπορούν να τις ακολουθήσουν ποδηλάτες κάθε ηλικίας. Για πληροφορίες
και εγγραφές, επισκεφτείτε τη σελίδα της ΕΚΜΜ στο διαδίκτυο, hcgm.org/cyclingclub/.

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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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο, σύνταξη, ορθογραφία και την ποιότητα των
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD. Η διαδικασία
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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.
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει 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

–

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
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
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
Οσυνεργασία
Φιλανθρωπικός
ΟργανισμόςΥπηρεσίες
Ελληνίδωντης
Κυριών είναι εδώ για να
με τις Κοινωνικές
Οβοηθήσει
Οργανισμός
τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
:
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED
Ouzeri
• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με
βαθμούς
τους
Η πανδημία
«COVID
- 19»
εξακολουθεί
να απειλεί
τηντους
υγεία
και την
για
άτομα
60
ετών
και
άνω
που
σκοπό
έχει
την
πρόληψη
ατυχημάτων
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
•
δύο
συστατικές
ευημερία
μας,και
προκαλώντας
άγχος
εύλογη ανησυχία σε όλους μας.
από
πεσίματα
την βελτίωση
της και
ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
μέσω
ασκήσεων
καιΟργανισμός
θεωρίας
. στην
Ο Φιλανθρωπικός
Ελληνίδων
Κυριών
συνεχίζει
• μία έκθεση
250
λέξεων
οποία θα
περιγράφουν
τοννα
επαγγελματικό
τους
προσανατολισμό
και
πώς
η
Ελληνική
τους
εκπληρώνει
τις
υποχρεώσεις
του,
βοηθώντας
όσους
έχουν
ανάγκη
στην
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
Τα
μαθήματα
είναι
ΔΩΡΕΑΝ
για
τους
αρχάριους,
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
έχει
συμβάλει
στη
διαμόρφωση
του
τους
και
παροικία
μας
με
κουπόνια
για
φαγητό,
βοήθεια
ενοικίου,
βοηθητικά
επικοινωνήστε
με τη ΓεωργίαΕλληνίδα,
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
στο
William
Hingston
419
Saint
των
επανγελματικών
τους
στόχων.
προγράμματα και οποιεσδήποτε βασικές ανάγκες που μπορεί να
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιοκατά
SS-21,
κάθε Τρίτη
καιτης
Παρασκευή.
απαιτηθούν
τη διάρκεια
αυτής
δύσκολης περιόδου.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της

Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Δρ.
Νικόλαο
Παρακαλούμε
τητην
γραμμή
στο Αμπατζόγλου,
(514)2017.
344-1666στην
και
Το
πρόγραμμα
θ’καλέστε
αρχίσει
Τρίτηβοήθειας
19 Σεπτεμβρίου

κάτωθη
αφήστεδιεύθυνση:
μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να μπορέσουμε να σας

. πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
απαντήσουμε
Για
περισσότερες
AHEPA
Education Committee
στο
(514) διαθέσιμοι
948
3021 Montreal
Είμαστε
24/7.
AHEPA
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα. ( Ευκαιρία
δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue
Ας παραμείνουμε
όλοι σε εγρήγορση! για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας
Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από
τον Οργανισμό
Με εκτίμηση,
στο θέατρο St-Denis - αξία $250
Φιλανθρωπικός
Οργανισμός
Κυριών
Mπορείτε
να βρήτε
την αίτηση Ελληνίδων
και να λάβεται
περισσότερες πληροφορίες
Hellenic
Ladies
Benevolent
Society
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021
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ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ « Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α »
ΜΙΚΡΗ

Γ Ε Θ Σ Η Μ Α Ν Η !!!

ΤΑΜΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΔΕΗΣΗ - ΔΩΡΕΑ

ΜΗ ΤΑΞΕΙΣ Σ› ΑΓΙΟ ΚΕΡΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ !

Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα παιδί που
σε έναν δικό του Άγιο προσεύχεται !

Γιαυτό λέμε ότι ο Άγιος περιμένει έως και σαράντα χρόνια το τάμα του...

Η παράδοση μας λέει ότι, ο Άγιος περιμένει έως και 40 χρόνια το τάμα σου κάτι το οποίο είναι επιγέννημα
ευλάβειας και σεβασμού !
Πώς δικαιολογείται πιό εύκολα στο νού μας, αυτό το καρτέρημα του Αγίου ;
Το 1870, κάποιος έκανε τάμα να πάει να προσκυνήσει στη χάρη ενός Αγίου σε πολύ μακρινό προσκύνημα, που
ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο, τόσο οικονομικά όσο και πρακτικά, για να το εκπληρώσει.
Έτσι λοιπόν για να υπάρχει αρκετός χρόνος για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ενός τέτοιου τάματος και για να
μην απελπίζεται ο άνθρωπος ο οποίος εκείνη τη δύσκολη στιγμή έταζε δύσκολα πράγματα, υπάρχει αυτή η
προφορική ανθρώπινη παράδοση, η οποία φυσικά και δεν έβλαπτε πουθενά.
Η προφορική αυτή παράδοση με το πέρασμα των χρόνων επεκτάθηκε και παρέμεινε έτσι, ακόμα και για τα απλά
τάματα, πόσο μάλλον για τα σημαντικά.
Για να μη χάνει, ωστόσο, ένα τάμα το ουσιαστικό του νόημα οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι όταν προσφέρουμε
υλικά τα προσφέρουμε έχοντας καθαρή καρδιά και πνευματικότητα.
Όταν προσφέρουμε «κόπο», τον προσφέρουμε με αληθινή επίγνωση και συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας.
Σε καθε περίπτωση η προσφορά γίνεται με πνεύμα ταπείνωσης, ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης
και δοξολογίας πολύς προς τον Θεό και για τα καλά και για τα «ανάποδα».
Ο Άγιος � δεν παρεξηγεί �, ούτε « θυμώνει �, ούτε « απαιτεί �...
αλλά, περιμένει και μεσιτεύει για μας σε κάθε περίπτωση.
Άρα μια ωραία ερμηνεία των 40 χρόνων, μπορεί να είναι αυτή:
Ότι ο Άγιος, στον οποίο τάξαμε κάτι, περιμένει μέχρι και σαράντα χρόνια
δηλαδή μια ζωή ουσιαστικά, την επιστροφή μας και την μετάνοιά μας›
περιμένει την ουσιαστική μας προσπάθεια και αγωνιστική μας διάθεση
να πολεμήσουμε πάθη, αδυναμίες, να ενισχυθούμε στην πίστη μας
αναγνωρίζοντας πρωτίστως ότι τα πάντα, γίνονται›

«Χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων».
παπανικόλας

«Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α»
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΔΕΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟ - ΑΠΑΡΑΚΛΗΤΑ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ - ΑΥΤΟΒΟΥΛΑ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ... ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑ !!!  
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Δυστοκία της Ε.Ε.
για το άνοιγμα
των συνόρων

Ο

ρατός είναι πλέον ο κίνδυνος αδυναμίας συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. για το άνοιγμα των
εξωτερικών συνόρων από την 1η Ιουλίου. Παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις
σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων, με
πολύωρες συναντήσεις τη Δευτέρα 22/6
και ξανά την Τετάρτη 24/6, παραμένουν
διαφωνίες σχετικά με τα επιδημιολογικά
κριτήρια και την αξιοπιστία τους, αλλά
και πολιτικοί παράγοντες που αφορούν
τις ειδικές σχέσεις κρατών-μελών με συγκεκριμένες τρίτες χώρες, που δεν έχουν
επιτρέψει την επίτευξη συμφωνίας.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Η συζήτηση θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 26/6 και, αν δεν υπάρξει σημαντική πρόοδος, θα στραφεί σε ένα
σχέδιο Β. Ορισμένα κράτη-μέλη προσανατολίζονται προς νέα παράταση της ταξιδιωτικής απαγόρευσης για αφίξεις από
τρίτες χώρες, με μία ημερομηνία που
έχει πέσει στο τραπέζι να είναι η 15η Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
το ενδεχόμενο αυτό απορρίφθηκε από
την ελληνική πλευρά, η οποία υπενθύμισε τις προσπάθειές της ήδη από το Μάιο
για να υπάρξει συντονισμός στο άνοιγμα
των εξωτερικών συνόρων, οι οποίες δεν
έτυχαν της ανάλογης ανταπόκρισης.
Η γενική κατεύθυνση είναι στη λίστα
να συμπεριληφθούν χώρες που έχουν
επιδημιολογικά δεδομένα αντίστοιχα με
το μ.ό. της Ε.Ε. – 16 νέα κρούσματα ανά
100.000 πληθυσμού στις προηγούμενες
δύο εβδομάδες – ή ελαφρώς υψηλότερο

(έως 20 ανά 100.000) αν έχουν καθοδική
τάση. Για χώρες όπου εκφράζονται αμφιβολίες για την ακρίβεια των στοιχείων, έχει προταθεί να επιστρατευθούν οι
κατά τόπους πρεσβείες (είτε της Ε.Ε. είτε
συγκεκριμένων κρατών-μελών) για να
δώσουν την πραγματική εικόνα. Η λίστα
προτείνεται να ανανεώνεται κάθε δύο
εβδομάδες – συνταγή για ατελείωτους
διπλωματικούς μαραθωνίους στην καρδιά του καλοκαιριού.
Μία συμβιβαστική πρόταση –που η
Αθήνα εξετάζει με επιφύλαξη, και την
οποία θα κρίνει με βάση ποιες χώρες θα
συμπεριληφθούν– είναι η αρχική λίστα
να είναι πολύ μικρή. Μία άλλη ιδέα που
εξετάζεται είναι να υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης των κρατών-μελών από το
άνοιγμα των συνόρων σε συγκεκριμένες
τρίτες χώρες που θα μπουν στη λίστα –
αν και ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικές επιπλοκές στην εφαρμογή.
Ευρωπαίος διπλωμάτης από χώρα με
σημαντική εξάρτηση από τον τουρισμό
σημειώνει ότι θα ήταν «παράλογο» να
μην καταλήξουν τα κράτη-μέλη σε κοινή
λίστα και «να ακολουθήσει ο καθένας το
δικό του δρόμο» και δηλώνει ανοιχτός
σε μια παράταση της προθεσμίας. Η ίδια
πηγή αναφέρει ότι «δεν πρέπει να υπάρξει πολιτικοποίηση της διαδικασίας».
Για την Ελλάδα, ωστόσο, η οποία ελπίζει να ανοίξει τα αεροδρόμιά της την
1η Ιουλίου σε σημαντικό αριθμό τρίτων
χωρών, οποιαδήποτε παράταση θα υπονομεύσει καταλυτικά τις προσπάθειες
διάσωσης της τουριστικής περιόδου. Στο
άλλο άκρο, μία ομάδα βόρειων χωρών,
με άτυπη επικεφαλής τη Δανία, εκφράζει
έντονο σκεπτικισμό απέναντι στην ιδέα

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

του ανοίγματος προς τρίτες χώρες γενικότερα. Η Δανία μάλιστα διατηρεί ακόμα τα σύνορά της κλειστά σε χώρες της
Ε.Ε. με περισσότερα από 20 κρούσματα
ανά 100.000 πληθυσμό (Πορτογαλία και
Σουηδία).
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Η αδυναμία επίτευξης συμβιβασμού
στις επόμενες ημέρες θα μπορούσε να
οδηγήσει σε αποκλίσεις στην πολιτική
για τα εξωτερικά σύνορα, με αρνητικές
συνέπειες για το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων. Ένα κράτος-μέλος που δεν
επιθυμεί να φιλοξενήσει ταξιδιώτες από
συγκεκριμένες τρίτες χώρες –ή από τρίτες χώρες γενικότερα– ενδεχομένως να
υποχρεωθεί να επιβάλει εκ νέου συνοριακούς ελέγχους με έτερο κράτος-μέλος που έχει ανοίξει τα εξωτερικά του
σύνορα. Η Αθήνα επιφυλάσσεται του
δικαιώματος να κινηθεί μονομερώς από
1ης Ιουλίου –αλλά θα πρέπει να λάβει
τις σχετικές αποφάσεις, υπολογίζοντας
το ρίσκο άλλα κράτη-μέλη να κλείσουν
ξανά τα σύνορά τους με την Ελλάδα,
όπως διατυπώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από ορισμένες χώρες του Βορρά.
Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουνίου είχε συστήσει το
σταδιακό άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων από 1/7 με «χώρες με παρεμφερή ή
καλύτερα επιδημιολογικά στοιχεία» από
τις χώρες της Ε.Ε. και της Ζώνης Σένγκεν»,
όπως είχε πει η αρμόδια Επίτροπος Ίλβα
Γιόχανσον. Η Επιτροπή είχε εισηγηθεί τα
κράτη-μέλη να συμφωνήσουν στη σχετική λίστα πριν από το τέλος του Ιουνίου
και να συμπεριληφθούν σε αυτήν τα Δυτικά Βαλκάνια.

ΟΙ ΔΥΟ ΛΙΣΤΕΣ
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York
Times, υπήρχαν την Τρίτη 23/6 δύο λίστες, επί των οποίων διεξάγονταν οι
διαβουλεύσεις – η διευρυμένη των 54
χωρών και η ελαφρώς μικρότερη των
47 χωρών.
Σε καμία από τις δύο δε συμπεριλαμβάνονταν οι ΗΠΑ. Ευρωπαίος διπλωμάτης επιβεβαιώνει στην «Κ» ότι αποκλείεται οι ΗΠΑ να βρεθούν στην αρχική λίστα
(αν προκύψει), σημειώνοντας δηκτικά
«δεν τους χρωστάμε τίποτα» (δεδομένου
μεταξύ άλλων του ωμού τρόπου με τον
οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε την
ταξιδιωτική απαγόρευση των ΗΠΑ στην
Ευρώπη τον περασμένο Μάρτιο).
Η Τουρκία βρίσκεται στη διευρυμένη
λίστα, με επιδημιολογικά δεδομένα κοντά στα αποδεκτά, αλλά –πέρα από τις
αμφιβολίες για την ακρίβεια των στοιχείων της– η τάση της επιδημίας στη χώρα
είναι ανοδική. Προβληματισμό επίσης,
σύμφωνα με πληροφορίες, δημιουργεί
και το γεγονός ότι έχει ανοίξει τα σύνορά
της με τη Ρωσία.
Μεταξύ των 11 τρίτων χωρών στις οποίες η Αθήνα είχε δώσει προτεραιότητα
για άνοιγμα στα τέλη Μαΐου, ορισμένες
(π.χ. Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα, Λίβανος)
έχουν επιδημιολογικά δεδομένα σαφώς
καλύτερα από της Ε.Ε. Άλλες (Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία) αντιμετωπίζουν ισχυρό
δεύτερο κύμα και είναι εκτός ακόμα και
της διευρυμένης λίστας.
Η Σερβία βρίσκεται στη λίστα των «47»
(10 κρούσματα/100.000 πληθυσμού),
αλλά η επιδημία στη χώρα παρουσιάζει
αυξητικές τάσεις.

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η κολχικίνη μειώνει
τη θνησιμότητα
από κορωνοϊό
Σ

ημαντική μείωση της πιθανότητας διασωλήνωσης και κατ’ επέκταση θνητότητας, σε ασθενείς που νοσηλεύονται
με κορωνοϊό έδειξε η χορήγηση κολχικίνης, στο πλαίσιο πολυκεντρικής μελέτης
που διεξήχθη στην Ελλάδα.
Η μελέτη GRECCO-19, τα αποτελέσματα
της οποία δημοσιεύονται σε ένα από τα
πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το JAMA, είναι από τις ελάχιστες σε
ολόκληρο τον κόσμο, που έχουν δείξει
έως σήμερα σημαντικό όφελος σε ασθενείς που χρειάσθηκε να νοσηλευτούν σε
νοσοκομείο με κορωνοϊό, όπως αναφέρουν οι επικεφαλής της.
«Το ότι μείωσε τους δείκτες φλεγμονής ήταν ένα ενθαρρυντικό στοιχείο αλλά
το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ότι η παράλληλη χορήγηση της -ως συμπληρωματική φαρμακευτική αγωγή- μείωσε το ποσοστό όσων ασθενών διασωληνώθηκαν
από covid-19» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
καθηγητής καρδιολογίας Χριστόδουλος
Στεφανάδης.
Όπως επισημαίνει, από τους 105 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη οι 55
έλαβαν συμπληρωματικά Κολχικίνη.
«Σε αυτή την ομάδα μόνο ένας χρειάσθηκε να διασωληνωθεί. Από την άλλη ομάδα, των 50 που δεν έλαβαν Κολχικίνη και
ακολούθησαν την κλασική θεραπεία, επτά
διασωληνώθηκαν», προσέθεσε σημειώνοντας ότι «πάνω από 60% όσων διασωληνώνονται καταλήγουν».

Η αντιφλεγμονώδης δράση της κολχικίνης ήταν γνωστή εδώ και χρόνια, καθώς
πρόκειται για ένα ασφαλές, φθηνό και
αποτελεσματικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε διάφορες παθήσεις, μεταξύ
άλλων και στην περικαρδίτιδα.
Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σπύρος Δευτεραίος, καθηγητής καρδιολογίας, «οι
ασθενείς που έλαβαν κολχικίνη παρουσίασαν λιγότερο συχνά επιδείνωση κατά
δύο κλινικές κατηγορίες στην κλίμακα του
παγκόσμιου οργανισμού υγείας σε σχέση
με την ομάδα που δεν έλαβε (1,8% έναντι
14%)».
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η διασωλήνωση (η μεγάλη αναπνευστική ανεπάρκεια δηλαδή) ήταν λιγότερο πιθανή στους
ασθενείς που έλαβαν κολχικίνη, όπως εξηγεί.
«Η
αντιμετώπιση
της
λοίμωξης
covid-19 γίνεται σήμερα με αντιικά, ανοσοτροποποιητικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Η κολχικίνη ως αντιφλεγμονώδες, έχοντας δράσει αποτελεσματικά
στη φλεγμονή που προκαλείται όχι μόνο
στο μυοκάρδιο αλλά στο σύνολο του οργανισμού, δίνει περιθώρια στον ανθρώπινο
οργανισμό να ανακάμψει από τη λοίμωξη
covid-19» αναφέρει και ο καθηγητής-λοιμωξιολόγος, Παναγιώτης Γαργαλιάνος.
ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΙΔΕΑ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ Η ΚΟΛΧΙΚΙΝΗ
Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, όταν

Αν αποδειχθεί ότι το φάρμακο είναι αποτελεσματικό από την αρχή της νόσου,
αναφέρει ο κ. Γαργαλιάνος, «ανοίγει και
το ενδεχόμενο της προληπτικής χορήγησης του σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
(υγειονομικοί κ.ά.) ως προφυλακτική αγωγή».
Η αρχική σύλληψη της μελέτης
GRECCO-19 ήταν ελληνική, αλλά η πλήρης
ανάπτυξη του πρωτοκόλλου, η ανάλυση
και δημοσίευση των αποτελεσμάτων έγινε
με συνεργασία επιστημόνων από την Ελλάδα, την Ιταλία (Humanitas Clinical and
Research Hospital), την Ισπανία (Hospital
Universitario y Politécnico La Fe, Valencia)
και τις ΗΠΑ (Yale University, Icahn School
of Medicine at Mount Sinai) – συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων επιστημόνων της
Διασποράς.
«ΙΣΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
Αρχικός σκοπός ήταν να ενταχθούν ασθεΚΑΙ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ
νείς σε όλες αυτές τις χώρες, αλλά λόγω
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου για
Όπως συμπληρώνει ο κ. Στεφανάδης, τις κλινικές μελέτες και το σύντομο χρο«δε γνωρίζουμε ακόμα αν περιορίζεται η νικό ορίζοντα, τελικά αυτό έγινε εφικτό
πιθανότητα να νοσήσει κάποιος, όταν το μόνο στην Ελλάδα.
φάρμακο χορηγηθεί -προληπτικά- με την
Στη μελέτη συμμετείχαν πάνω από 70
εμφάνιση των πρώτων ήπιων συμπτω- επιστήμονες από 16 κέντρα στη χώρα μας,
μάτων. Ήδη υπάρχει μεγάλο διεθνές επι- σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλοστημονικό ενδιαφέρον και βρίσκονται σε νίκης, της Καστοριάς, της Πτολεμαΐδας,
εξέλιξη μελέτες για να διερευνηθεί αυτό της Κοζάνης, της Αλεξανδρούπολης, των
το ενδεχόμενο. Το αν μπορεί να χορηγηθεί Ιωαννίνων και της Πάτρας.
και να δράσει αποτελεσματικά στην αρχή
της νόσου θα το γνωρίζουμε το φθινόπω© ΑΠΕ-ΜΠΕ
ρο».
προκύπταν τα πρώτα δεδομένα σχετικά
με τη νόσο covid-19, έγινε γρήγορα κατανοητός ο αρνητικός ρόλος της υπέρμετρης φλεγμονώδους απόκρισης του οργανισμού στον εισβολέα (o ιός που σήμερα
ονομάζεται SARS-CoV-2) και μάλιστα σε
πολυσυστηματικό επίπεδο – δηλαδή επηρεάζοντας πολλά όργανα, του μυοκαρδίου συμπεριλαμβανομένου.
Η πολύχρονη εμπειρία τους με την κολχικίνη, η ασφάλειά της, αλλά και οι θεραπευτικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
της, όπως αναφέρουν, τους οδήγησαν
στη σκέψη να τη χρησιμοποιήσουν ώστε
να θωρακίσουν τον οργανισμό από τις παράπλευρες αρνητικές φλεγμονώδεις επιδράσεις που δημιουργούνται κατά τη
νόσο covid-19.

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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ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4η στην Ευρώπη
σε καθαρά νερά

Στην 1η θέση η Κύπρος!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΙΤΟΙ

Ή

ταν πριν λίγο καιρό, που η Ελλάδα
βρέθηκε στη 2η θέση παγκοσμίως
σε γαλάζιες σημαίες. Σήμερα, μια νέα
σπουδαία διάκριση έρχεται να μας κάνει
και πάλι υπερήφανους, αφού η χώρας
μας κατατάσσεται στην τέταρτη θέση σε
καθαρά νερά στην Ευρώπη. Πλέον, το
95% των ελληνικών υδάτων χαρακτηρίζονται ως αρίστης ποιότητας.
Συγκεκριμένα, η μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την
ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στη
Ευρώπη, λίγο πριν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα και οι παραλίες υποδεχτούν
τους λουόμενους, ανέδειξε τη χώρα μας
τέταρτη στην Ευρώπη σε καθαρά νερά,
με το 97,5 των υδάτων της να χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικά».
Πρώτη σε καθαρά νερά με το 99,1% των
υδάτων της να είναι εξαιρετικής ποιότητας κατατάχθηκε η Κύπρος και ακολουθούν η Αυστρία, η Μάλτα, η Ελλάδα και
η Κροατία, συμπληρώνοντας την πρώτη
πεντάδα.
Τις χειρότερες θέσεις κατέλαβαν η Πολωνία με το 21% των υδάτων της να χαρακτηρίζονται εξαιρετικά και η Αλβανία
με μόλις το 5,9%.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επεσήμανε ότι οι παραλίες στη
Μεσόγειο έχουν καθαρότερα νερά, το
δε πόρισμα της μελέτης της περιβαλλο-

ντικής υπηρεσίας της ΕΕ μεταξύ 22.295
παραλιών που ελέγχθηκαν, ήταν ότι το
84,6% είχε εξαιρετική ποιότητα νερού,
κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
ποιότητα των υδάτων στην Ευρώπη παραμένει υψηλή.
Ένα άλλο συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης είναι γενικά καλύτερη στις παράκτιες περιοχές από ό,τι στην ενδοχώρα, με
το 87,4% των παράκτιων περιοχών κολύμβησης να χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικές, σε σύγκριση με το 79,15% των
νερών της ενδοχώρας στην ΕΕ.
Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών
και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους,
δήλωσε: «Τα καθαρά ύδατα κολύμβησης θεωρούνται πολλές φορές σαν κάτι
δεδομένο, αλλά στην πραγματικότητα
είναι ένα από τα ευρωπαϊκά συλλογικά
επιτεύγματα. Είναι το αποτέλεσμα της
σκληρής δουλειάς πολλών ανθρώπων
για πολλά χρόνια. Η φετινή έκθεση επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν
να απολαμβάνουν πολύ υψηλά πρότυπα
ποιότητας όταν κολυμπούν σε ευρωπαϊκά ύδατα και ότι πρέπει να ληφθούν
όλα τα μέτρα για να συνεχιστεί αυτή η
πορεία».
© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

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

26
1945

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 29/6/2020 – 5/7/2020
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1963

50 κράτη υπογράφουν
στο Σαν Φρανσίσκο τον
καταστατικό χάρτη του
Οργανισμού Ηνωμένων
Έθνών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζον
Κένεντι, επισκέπτεται
το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει
το λόγο του με την
περίφημη φράση: «Ich
bin ein Berliner» (Έίμαι
κι εγώ Βερολινέζος).

1992

1996

Η Διάσκεψη
Κορυφής
της ΈΟΚ στη
Λισαβόνα
αποφασίζει να μην αναγνωρίσει
τα Σκόπια με το όνομα
Μακεδονία, αποδεχόμενη τις ελληνικές θέσεις – προτάσεις.

Με τιμές αρχηγού κράτους κηδεύεται στο Α’
Νεκροταφείο ο ιδρυτής
και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
Ανδρέας Παπανδρέου.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
757

Η Έκλειψη Σελήνης στις 5 Ιουλίου
ενδέχεται να σας θέσει απρόσμενα υπό
τους προβολείς. Αλλά θα είναι μια συγκυρία που θα σας κάνει να νιώσετε άβολα…
Γι’ αυτό θα πρέπει να διαφυλάξετε την
ακεραιότητά σας, προκειμένου να μη βρεθείτε εκτεθειμένοι έναντι άλλων! Ωστόσο,
οι αγαπημένοι σας άνθρωποι θα δείξουν
μεγάλη κατανόηση και θα σας στηρίξουν.
ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Η Έκλειψη Σελήνης που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου, υποδεικνύει μια επερχόμενη κρίση: Θα κεντρίσει τις πεποιθήσεις ή τις αρχές σας. Θα είναι αρκούντως
σοβαρή για να σας κάνει να σταματήσετε και να
σκεφτείτε, να αναρωτηθείτε αν είχατε άδικο για
κάποια πράγματα! Τώρα θα ανακαλύψετε ότι
οι άνθρωποι του στενού σας περιβάλλον έχουν
κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες και απόψεις.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Τις μέρες γύρω από την Έκλειψη
Σελήνης στις 5 Ιουλίου, θα καταλάβετε
περί τίνος πρόκειται: Μην εκπλαγείτε αν
νιώσετε περίεργα πράγματα, αν «βλέπετε» πράγματα με την άκρη του ματιού σας
ή έχετε περίεργα όνειρα! Όλα αυτά σημαίνουν ότι κάποιες πτυχές του υποσυνείδητου και του πνευματικού κόσμου, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Η Έκλειψη Σελήνης στις 5 Ιουλίου θα κεντρίσει τη ζώνη σας της χαράς. Έίναι πιθανό να βιώσετε έναν κλονισμό από την ανακάλυψη ότι κάτι που
απολαμβάνετε, έχει αρνητική επίδραση σε ένα άλλο άτομο… Μπορείτε να το
ξεπεράσετε, καθώς θα έχετε τη στήριξη
των φίλων και του έτερου σας ήμισυ.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Η Έκλειψη Σελήνης στις 5 Ιουλίου,
ενδέχεται να προκαλέσει «εμπλοκή» σε όλα
τα συστήματά σας. Αλλά ακόμα κι αν αποτύχετε να ισορροπήσετε τώρα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πανικοβληθείτε. Πρόκειται για μια καταλυτική ώθηση μεν, που
έχει όμως τη θετική πρόθεση να κάνετε αλλαγές. Αυτή θα αφυπνίσει την αποφασιστικότητά σας να βελτιώσετε πολλά στο εξής!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Η Έκλειψη Σελήνης στις 5 Ιουλίου, θα κεντρίσει μια εσώτερη αίσθηση μοναξιάς… Ακόμα κι αν σε πρακτικό επίπεδο
νιώθετε περιχαρείς και συνδεμένοι με το
περιβάλλον σας. Μπορείτε να ισορροπήσετε αυτή τη συγκυρία, με το να στραφείτε περισσότερο στους άλλους αν είστε αδέσμευτοι. Και όσοι έχετε σχέση, αναζητήστε την
πιο ουσιαστική επικοινωνία με το ταίρι σας!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Η Έκλειψη Σελήνης στις 5
Ιουλίου μπορεί να σας προκαλέσει μια
πικρία, ότι δε λαμβάνετε όση εκτίμηση
δικαιούστε σε επαγγελματικό επίπεδο.
Αλλά δεν πρέπει να σας καταβάλει ή
να σας αποθαρρύνει αυτή η αίσθηση…
Η αναγνώριση δεν είναι μακριά!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Φαίνεται ότι είναι καιρός να
θέσετε πλαίσιο, ακόμα και στον τομέα
της σχέσης με το ταίρι σας, αγαπητοί
Καρκίνοι. Αυτό θα υπογραμμίσει και
η Έκλειψη Σελήνης στις 5 Ιουλίου, που
θα υποδείξει μια τάση εξάρτησης…
Μπορεί να την έχετε εσείς, είτε να νιώθετε ότι σας πνίγει το ταίρι σας με τη
δική του.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Η Έκλειψη Σελήνης στις 5 Ιουλίου κεντρίζει τη ζώνη σας των χρημάτων. Ακόμα κι αν φέρει κάποιο οικονομικό σοκ, θα αποτελέσει μόνο τον καταλύτη για να αφήσετε πίσω σας τον
υλισμό! Αυτό που σας συμβαίνει στις
αρχές του μήνα, είναι μια μεταμορφωτική διαδικασία για την αυτογνωσία
σας.

Το εσώτερο έναυσμα προς αυτή
την κατεύθυνση, θα σας το δώσει η Έκλειψη Σελήνης στις 5 Ιουλίου. Κάτι προκύπτει
σε αυτή τη φάση και χάνετε την ισορροπία
σας, γι’ αυτό πυροδοτήστε να ανακτήσετε
τον έλεγχο και την οργάνωση της ζωής σας!
Θα σημειώσετε σημαντική πρόοδο, μόλις
αρχίσετε να «καθαρίζετε» την πνευματική
αλλά και τη ρεαλιστική ακαταστασία σας.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Κάτι σας προσεγγίζει τις μέρες
γύρω από την Έκλειψη Σελήνης στις 5 Ιουλίου. Οι πληροφορίες που θα αντλήσετε
από αυτό, μπορεί να σας σοκάρουν… Και
θα αποτελέσουν έναυσμα για να αρχίσετε να αμφιβάλετε για όσα θεωρείτε ότι
ξέρετε. Η αναζήτηση των απαντήσεων θα
σας συναρπάσει, ειδικά επειδή έχετε μια
φυσική έφεση στην έρευνα!

Μια τέτοια συγκυρία θα υπογραμμίσει η Έκλειψη Σελήνης στις 5
Ιουλίου. Και θα αποτελέσει τον καταλύτη, για να αποφασίσετε ότι πρέπει
να γίνουν κάποιες αλλαγές. Με αυτό
το σκεπτικό, οι πρώτες μέρες του μήνα
αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευχάριστες για εσάς, αγαπητοί Ιχθύες!

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 756

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

ΕΝ... ΣΥΝΤΟΜΙΑ

-Φυσική ξανθιά;
-Βεβαίως.
-Παντρεμένη;
-Ναι.
-Με παιδί;
-Όχι βρε, με ενήλικα…

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ…

Τα αρχεία στην οθόνη του
Ηλεκτρονικού Ύπολογιστ
ή...

Γυναίκα: Γκουχ… Γκουχ…
Άντρας: Να σου πάρω κάτι για το
λαιμό σου;
Γυναίκα: Ναι, ναι… Έκείνο το κολιέ
με τα διαμάντια!
-Ποιες γυναίκες προτιμάς; Αυτές
που μιλάνε πολύ ή τις άλλες;
-Ποιες άλλες...;

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

-ΡΕ ΣΥ, ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΦΑΓΕΣ ΠΙΤΣΑ;
-ΗΤΑΝ... ΠΙΤΣΟΓΥΡΙΣΜΑ!

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

38 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 26 Ιουνιου, 2020 / June 26, 2020

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

X

O

SAINT-MARTIN
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FEATURING

Dancing • Vocal Training
Acting • Masterclasses
Theatrical Make-up & Costumes
Fully Staged Shows • Studio Recording

MONTRÉAL

(Mary Poppins)
July 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, and 17
Hellenic Community Center, 5757 Av Wilderton, Montréal
In collaboration with the Hellenic Community of Greater Montreal

SPACES ARE LIMITED! COVID-19 SAFETY MEASURES
IN ACCORDANCE WITH
INFO & REGISTRATION: chromapanarmonia.com/voicecamp
10:00am to 4:00pm (supervision from 8.30am to 5 pm available) | Ages: 7 to 16 years old
Info: 514-616-6919 dimil@videotron.ca | Directors: Maria Diamantis BMus , Dimitris Ilias BFA, DAMPS

