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

• Import Car Specialists

• All Work Guaranteed

• American Muscle Cars

• Expert Color Matching

• Towing

• Factory Genuine Parts

• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!

Ari: 514-476-4565
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, QC H7M 2Y2
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Ο βετεράνος
του Β΄ΠΠ
και εφοπλιστής
ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ
διαθέτει όλη την
περιουσία του στις
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ!
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

παραμένει η απαγόρευση
κυκλοφορίας

Ό

Έρευνα σε
ΚΑΝΑΔΆ-ΚΕΜΠΈΚ
για ποινικές άδικες
ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑΣ
Οι παρατεταμένοι εγκλεισμοί
των πολιτών τούς οδηγούν
στο αλκοόλ και στις «ουσίες»

ΣΕΛΙΔΑ 17

πως αναμενόταν, ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ
Legault, συνοδευόμενος από τον διευθυντή
δημόσιας υγείας του Κεμπέκ, Horacio Arruda και
τον υπουργό Υγείας, Christian Dubé, ανακοίνωσαν
ότι επιχειρήσεις, κομμωτήρια, μουσεία ακόμη και
τα εμπορικά κέντρα, ανοίγουν και πάλι από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου. Συνεχίζεται το κλείσιμο των
γυμναστηρίων καθώς και των εστιατορίων, εκτός για
παραλαβή και διανομή. Παραμένει ωστόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας (8 μ.μ. έως 5 π.μ.).
«Το πιο αποτελεσματικό μέτρο που έχουμε για τη
μείωση των νοσηλίων είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας», δήλωσε ο Legault. Η επανεκτίμηση των
νέων μέτρων και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας
θα ανακοινωθεί στις 22 Φεβρουαρίου. | © ΤΑ ΝΕΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΣΤΕΙΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ
ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ

Έτσι «γκρίζαραν»
Ίμια – Αιγαίο!

ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ… LOCKDOWN!

Το έγκυρο «Lancet» επιβεβαιώνει
το ρωσικό υπ. Υγείας | Καλά νέα
και για τα εμβόλια «Johnson &
Johnson» και «Novavax»

ΚΕΜΠΕΚ

ΑΝΟΊΓΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ

Ν ΤΟ
ΝΤΟΚΟΥΜΕ

Sputnik V:
Πρωταθλητής
στα εμβόλια!

450 978-9999 | www.tanea.ca | info@newsfirst.ca

ΣΕΛΙΔΑ 3

Αυτός είναι
ΕΛΛΗΝΑΣ!

barbiesgrill.com

Suggested presentation.

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΕΛΛΑΔΑ|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μυρίζει»
5ο μνημόνιο!
Έκθεση-«κόλαφος» για
την Ελλάδα κάνει λόγο
για χρέος 245% του
ΑΕΠ στο τέλος του 2021

ΣΕΛΙΔΑ 21

ΑΠΟ
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΑ
ΕΛΛΗΝΟ
ΚΑΝΑΔΙΚΑ
ΝΕΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

200 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
VOULA

N OF YOUR
FREE EVANLOUOABTLIIO
GATION!
HOME WITH

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDIS0
514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM

AL RESULTS
E | EXCEPTION
EXCELLENT SERVIC

immobilière
Agence
RE
CENT
450.682.2121

A RE
NINT
HUNIMA
A CE
HUMA

Συνεχίζουμε να
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον
αγκώνα μας

Πλένουμε τα
χέρια μας

Υποχρεωτική για όλους
10 ετών ή άνω σε όλα τα
είδη δημόσιας συγκοινωνίας
και σε κλειστούς ή μερικώς
κλειστούς δημόσιους
χώρους.

Καλύπτουμε το
πρόσωπα σας

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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20-210-232W

Κρατάμε αποστάσεις

τε
Parc-Extension ή περάσα
Όσοι από εσάς μένετε στο
ότι
ατε
τώσ
πισ
δια
εκεί, θα
την Παρασκευή 29/1 από
είσει όλη την περιοχή με
η αστυνομία είχε κατακλ
αστυνομικούς σκύλους,
και
τές
περιπολικά, ανακρι
ς δρόμους βόρεια
του
«χτενίζοντας» όλους
am, η Bloomfield
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η
ενώ
,
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της
για πολλή ώρα.
αν
εισ
έκλ
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agn
και η Champ

«Φως» στις ποινικές
αδικίες στον Καναδά

Απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες για επίθεση
κατά αστυνομικού ο Mamadi Fara Camara

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.

kosta@kdmassurances.com
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
COIS
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«ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ»
Πολλές οργανώσεις που μάχονται για τα
δικαιώματα και την προστασία των ατόμων κάθε φυλής, πιστεύουν ότι η σύλλη-

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

C
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η κυβέρνηση του Κεμπέκ σκοπεύει να
ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα, για τη
σύλληψη και στη συνέχεια την κράτηση
για έξι ημέρες του Mamadi Fara Camara.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Simon JolinBarrette, συνεχάρη στην ομιλία του στη
βουλή τους εισαγγελείς της Διεύθυνσης
Ποινικών και Ποινικών Εισαγγελέων για
την έγκαιρη δουλειά που έκαναν για την
υπόθεση.

Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

POUR AÎ
NÉ
S

ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις
16:00 το απόγευμα της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου. Ο αστυνομικός – ειδικός στις παραβιάσεις της κυκλοφορίας – σταμάτησε
ένα αυτοκίνητο στο 900 Crémazie όπου ο
οδηγός μιλούσε στο κινητό του.
Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο
οδηγός επιτέθηκε στον αστυνομικό με κάποιο είδος μεταλλικού αντικειμένου, τον
αφόπλισε με κάποιο τρόπο, πήρε το όπλο
του και τον πυροβόλησε, καθώς ο αστυνομικός γεμάτος αίματα έτρεχε για να δραπετεύσει.

ΟΥΤΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ, ΟΥΤΕ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
Η άδικη ενοχή και φυλάκιση του Camara,
δεν είναι φαινόμενο. Σε όλες τις χώρες,
χιλιάδες είναι τα περιστατικά όπου στη
φυλακή μπαίνουν αθώοι για ποινικά αδικήματα που δεν έκαναν αλλά και που δε
μπορούν να αποδείξουν την αθωότητα
τους. Σε ορισμένες χώρες δε, αν το ίδιο
περιστατικό συνέβαινε, σίγουρα τώρα ο
31χρονος Camara θα βρισκόταν νεκρός,
με το σώμα του γεμάτο… τρύπες από
σφαίρες αστυνομικών. Αυτό θα γινόταν
ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που
πολύ εύκολα πυροβολούν κάθε ύποπτο.
Όμως υποθέσεις σαν αυτή, δεν είναι και
λίγες που διαδραματίζονται ετησίως στον
Καναδά.
Σύμφωνα με στοιχεία των δικαστικών
αρχών, περίπου 872 άτομα δικάζονται
αδίκως κάθε χρόνο για ποινικά αδικήματα
στον Καναδά. Στην επαρχία του Οντάριο
δικάζονται και φυλακίζονται 118 αθώοι
και στο Κεμπέκ 62. Από αυτά τα άτομα,
163 δικαιούνται χρηματική αποζημίωση
από τις αστυνομικές αρχές που προέβησαν σε εσφαλμένες κατηγορίες. Μελέτη
από ειδικούς και ποινικολόγους προσθέτει, ότι είναι άγνωστο πόσα άτομα βρίσκονται άδικα στη φυλακή, διότι δεν κατάφε-

Παρόμοιες επιτροπές υπάρχουν και σε
άλλα κράτη. Η ομάδα εργασίας περιλαμβάνει τον David Milgaard, ο οποίος πέρασε 23 χρόνια στη φυλακή για δολοφονία
που δεν διέπραξε.
Ενώ ο υπουργός Lametti είχε υπηρετήσει
ως νομικός υπάλληλος στον πρώην δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Peter Cory,
ο οποίος πριν από δύο δεκαετίες οδήγησε
δημόσια έρευνα στη Μανιτόμπα για την
υπόθεση Thomas Sophonow. Ο Sophonow
δικάστηκε τρεις φορές και καταδικάστηκε
κατά λάθος δύο φορές για τη δολοφονία
ενός εφήβου. Επίσης, ο Lametti είχε χειριστεί την υπόθεση τού Glen Assoun, στη
Νέα Σκοτία, που πέρασε 17 χρόνια στη
φυλακή, αφού καταδικάστηκε εσφαλμένα
για δολοφονία.

C ES
EN

Το απόγευμα της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου, κατά την ακρόαση της υπόθεσής του,
η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι είχε λάβει
νέα αποδεικτικά στοιχεία, ένα βίντεο που
θα μπορούσε «να επηρεάσει» κατά τη
διάρκεια της ακρόασης, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα. Αυτά τα νέα στοιχεία
άλλαξαν εντελώς την κατάσταση, προκαλώντας την άμεση απελευθέρωσή του
από τη δικαστή Karine Giguère.
Το βίντεο που έλαβε το δικαστήριο και
που προσκόμισαν επιθεωρητές της αστυνομίας, προερχόταν από κάμερα του
υπουργείου Μεταφορών που επιβλέπει
την κυκλοφορία στην περιοχή. Στο βίντεο
φαινόταν αρκετά καθαρά ότι δεν ήταν ο
Camara ο δράστης αλλά κάποιος άλλος.
Ο 31χρονος Camara είχε κατηγορηθεί για
απόπειρα δολοφονίας του αστυνομικού.
Η σύλληψή του προφανώς έγινε, όταν
εντοπίστηκε ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε το κέντρο 911 για το συμβάν.
Η αστυνομία πίστευε ότι το έκανε για να…
παραπλανήσει τις αρχές και να καλύψει
την ενοχή του!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΡΑΣΤΗ
Το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου, ο διοικητής της Αστυνομίας του Μόντρεαλ, Sylvain Caron, έστειλε δελτίου Τύπου όσον αφορά την υπόθεση, αναφέροντας ότι «το γεγονός που έλαβε χώρα στις
28 Ιανουαρίου είναι εξαιρετικά περίπλοκο
και ανακριτές της αστυνομίας εργάζονται
για να διευκρινίσουν τι συνέβη».
Ο διοικητής της αστυνομίας τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «οι υπό εξέταση εικόνες
βίντεο δεν είναι από μόνες τους απαλλακτικές. Επί του παρόντος, ο συνδυασμός
όλων των αποδεικτικών στοιχείων μας
επιτρέπει να εξετάσουμε την παρουσία
ενός επιπλέον ατόμου στη σκηνή του συμβάντος τη νύχτα του εγκλήματος».
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Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ραν να αποδείξουν την αθωότητά τους.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 0,5% έως το
1% όλων των φυλακισμένων, έχουν καταδικαστεί κατά λάθος. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Καναδά,
το 2010 υπήρχαν 403.340 ποινικές υποθέσεις που αποφασίστηκαν από τα καναδικά δικαστήρια. Από αυτές τις περιπτώσεις,
262.616 κατέληξαν σε πορίσματα ενοχής,
122.807 περιλάμβαναν υποθέσεις που
αποσύρθηκαν, απορρίφθηκαν ή απαλλάχτηκαν κατά την προκαταρκτική έρευνα
και 13.059 υποθέσεις ήταν αθωώσεις στη
δίκη. Πέρσι την άνοιξη, ο υπουργός Δικαιοσύνης του Καναδά, David Lametti, ανέφερε τη μελλοντική δημιουργία ειδικής
επιτροπής, που θα εξετάζει ποινικές υποθέσεις με προοπτικές αθώωσης.
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ψη του Camara είναι απλώς «συστημικός
ρατσισμός». «Αναρωτιόμαστε: αν ήταν
ένας λευκός, όλα αυτά θα είχαν συμβεί;»
δήλωσε ο Max Stanley Bazin πρόεδρος του
Οργανισμού Μαύρων του Κεμπέκ. «Χρησίμευσε ως ο ιδανικός ένοχος, μόνο και
μόνο επειδή είναι μαύρος και ήταν εκεί»,
τόνισε ο κ. Stanley Bazin.
Το ίδιο πιστεύει και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών του Κε«ΑΘΩΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ»
μπέκ. «Όποιος πιστεύει ότι έχει υποστεί
ΛΟΓΩ ΒΙΝΤΕΟ
Σε μια απροσδόκητη σειρά γεγονότων, ο διακρίσεις βάσει ενός από τους 14 λόγους
Camara, που ήταν ύποπτος για αφοπλι- που προβλέπονται στο Χάρτη Ανθρωπίσμό και χτύπημα αστυνομικού την περα- νων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, μπορεί
σμένη εβδομάδα, απελευθερώθηκε από να επικοινωνήσει μαζί μας για να υποβάόλες τις κατηγορίες στο δικαστήριο του λει καταγγελία», δήλωσε ο εκπρόσωπος
Meissoon Azzaria.
Μόντρεαλ.
πρόσφατη αθώωση
του κατοίκου της περιοχής Παρκ-Εξτένσιον,
Mamadi Fara Camara (φωτ.), από την κατηγορία ότι έδειρε με λοστό αστυνομικό,
άρπαξε το όπλο του και πυροβόλησε προς
το μέρος του, φέρνουν στο "φως" στοιχεία ατόμων που δικάστηκαν αδίκως για
ποινικά αδικήματα που δεν έκαναν.
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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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Το δίλημμα: Υποτέλεια ή συντριβή

Εσείς τι λέτε;

Α

ν υπάρχει ένα ακαταμάχητο τεκμήριο της
παρακμής μας των σημερινών Ελλήνων, δεν
είναι η ολοκληρωτική οικονομική χρεοκοπία του
κωμικού μας κρατιδίου, ούτε η ανίατη, μικροπρεπέστατη συμφεροντολαγνεία όσων διαχειρίζονται
την εξουσία και όσων τη διεκδικούν.

του Μιχάλη Τελλίδη

Μ

Η βία δεν έχει φύλο…

ορφή χιονοστιβάδας παίρνουν πλέον οι καταγγελίες για
σωματική, σεξουαλική και λεκτική κακοποίηση στο χώρο
του αθλητισμού και του θεάματος στην Ελλάδα.
Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε η αποκάλυψη της χρυσής Ολυμπιονίκη, Σοφίας Μπεκατώρου, για σεξουαλική βία που υπέστη από τον
προπονητή της Αριστείδη Αδαμόπουλο πριν 20 χρόνια.
Δεν άργησαν να έρθουν στο φως της δημοσιότητας σκανδαλιστικές μαρτυρίες επώνυμων καλλιτεχνών, για τον ηθοποιό – σκηνοθέτη, Γιώργο Κιμούλη, για εξευτελιστική μεταχείριση, τον επίσης
ηθοποιό – σκηνοθέτη, Κώστα Σπυρόπουλο, για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, τον παραγωγό Κώστα Ζάπα, για σεξουαλική
παρενόχληση και έπεται συνέχεια…
Οι εν λόγω καταγγελίες φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα ένα
θέμα, που επί χρόνια απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του γυναικείου
κυρίως πληθυσμού.
Πρόσφατη έρευνα της ActionAid έδειξε ότι οι ελληνίδες σε ποσοστό 85% πέφτουν θύματα κακοποίησης, ενώ παγκοσμίως μία στις
τρεις γυναίκες υποβάλλεται σε σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία. Στον Καναδά, μία στις τρείς γυναίκες βιώνουν κάποια
μορφή βίας ή ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς.
Το πρόβλημα ωστόσο δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο φύλο.
Ευρήματα πανευρωπαϊκής έρευνας αποκαλύπτουν, ότι τρείς
στους δέκα έλληνες κακοποιούνται σωματικά από τη γυναίκα
τους, ενώ επτά στους δέκα πέφτουν θύματα ψυχολογικής βίας.
Συγκεκριμένα, η οργάνωση Domestic Violence in Europe διεξήγαγε έρευνα σε Ελλάδα, Βρετανία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Σουηδία, Πορτογαλία, Γερμανία και Ισπανία, και από αυτή προκύπτει πως πάνω
από 7 στους 10 έλληνες έχουν πέσει θύματα κάποιας μορφής κακοποίησης. Στον Καναδά, το 35% των ανδρών δηλώνουν θύματα
σεξουαλικής ή άλλου είδους επιθετικότητας. Η παρενόχληση των
ανδρών στον εργασιακό χώρο άλλωστε είναι σύνηθες φαινόμενο.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Canadian Press, ποσοστό 59% ανάμεσα στους ομοφυλόφιλους δηλώνουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα πορίσματα των συγκεκριμένων
ερευνών δε διαφέρουν από φύλο σε φύλο. Στο δυτικό κόσμο μάλιστα, το ποσοστό των παρενοχλημένων ανδρών και ομοφυλόφιλων
είναι κατά τι υψηλότερο από εκείνο του λεγόμενου ασθενούς φύλου. Ωστόσο, δυσκολεύονται να μιλήσουν για την εμπειρία τους
από φόβο επικριτικότητας από τους άλλους, κυρίως τους άντρες,
και ακόμη φοβούνται ότι δε θα τους πιστέψουν, ότι θα τους στιγματίσουν ως ανώμαλους, ότι θα τους κατηγορήσουν ότι το προκάλεσαν επειδή ενδεχομένως είναι γκέι και ότι θα τους δουν ως
αδύναμους.
Ειδικά ένας ομοφυλόφιλος, που κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως
παιδί, μπορεί να βλέπει την κακοποίηση ως «τιμωρία» για τον
ομόφυλο προσανατολισμό του, το χειρότερο μάλιστα να ταυτίζει
τον ομόφυλο προσανατολισμό με το τραύμα, όπως και τη σεξουαλικότητά του με τη βία, την απαξίωση.
Δεν είναι τέλος, λίγες οι γυναίκες που κακοποιούν σεξουαλικά
νεαρά αγόρια, φαινόμενο ακόμη πιο αποσιωπημένο και παρεξηγημένο, αφού τότε το αγόρι θα θεωρηθεί «προνομιούχο» που το
«μύησαν νωρίς στο σεξ». Όμως, η κακοποίηση παραμένει πάντα
κακοποίηση και είναι ιδιαίτερα τραυματική για όλους.
Στο πλευρό της Σοφίας Μπεκατώρου και εμείς λοιπόν. Της κάθε
γυναίκας και του κάθε άνδρα. Καμία μόνη της, κανένας μόνος του…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Δεν είναι η κατακόρυφη πτώση επιπέδου τής
κατά κεφαλήν καλλιέργειας, μέσα σε ελάχιστα
χρόνια, ο εξωφρενικός πρωτογονισμός της δημόσιας «πληροφόρησης» και «ψυχαγωγίας», η ανυποληψία του σχολείου, ο ιλιγγιώδης εκπεσμός των
πανεπιστημίων. Δεν είναι ο αδίστακτος σε αναισχυντία αμοραλισμός, η διαστροφή ως «δικαίωμα», η αρνησιπατρία ως κορδακισμός, η ατιμία
ως προϊόν. Ούτε είναι το ξέφρενο ξεπούλημα κάθε
στοιχείου κοινωνικής περιουσίας – οδικών δικτύων, λιμανιών, αεροδρομίων, σιδηροδρόμων, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, υποδομών τουρισμού – δεν απομένει τίποτε από αυτά και από
ανάλογα απειράριθμα «τζιβαϊρικά πολυτίμητα».
Το εφιαλτικότερο τεκμήριο παραίτησής μας των
Ελλήνων από τη μετοχή στην Ιστορία είναι ότι παρακάμψαμε απεγνωσμένες προειδοποιήσεις για
τον επερχόμενο εφιάλτη του ιστορικού μας τέλους.
Ποιος από τους επαγγελματίες της εξουσίας έδειξε ποτέ ότι γνωρίζει και παίρνει στα σοβαρά τις
εκκλήσεις για πολιτική εντιμότητα, ανιδιοτέλεια
και σωφροσύνη, που κατέθεταν οι Νέστορες του
δημόσιου βίου; Σύμβολα ελληνοπρέπειας και χαρισματικής ωριμότητας, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο
Πικιώνης, ο Θεοτοκάς, ο Λορεντζάτος, ο Τσαρούχης, ο Μάνος Χατζιδάκις και όσοι ανάλογοι. Δεν
έχει ακουστεί ένας πολιτικός (ένας, για δείγμα)
να δείξει ότι τους πρόσεξε ή, τουλάχιστον, ότι
έχει διαβάσει τον μάλλον κορυφαίο της διαγνωστικής οξυδέρκειας που γνώρισε στις μέρες μας
η ελληνική κοινωνία: τον Παναγιώτη Κονδύλη.
Θα περίμενε κανείς, όσοι φιλοδοξούν σήμερα να
ασκήσουν πολιτική στην Ελλάδα, να κυκλοφορούν
έχοντας παραμάσχαλα τη «Θεωρία πολέμου» του
Κονδύλη και έχοντας αποστηθίσει, τουλάχιστον,
το «Επίμετρο: Γεωπολιτικές και στρατηγικές παράμετροι ενός ελληνοτουρκικού πολέμου». Το
1997 εκδεδομένο το βιβλίο, και μέσα σε δεκαπέντε μόλις χρόνια, οι προβλέψεις του επαληθεύονται με απίστευτη ακρίβεια.
Έγραφε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση (και πάντως τα
ισχυρότερα μέλη της), μη μπορώντας να δώσει
στην Τουρκία όλα όσα επιθυμεί, θα επιδιώκει να
την κατευνάσει με ελληνικά έξοδα, πιέζοντας δηλαδή την Ελλάδα να δεχθεί τις τουρκικές αξιώσεις
στο Αιγαίο και στην Κύπρο… Θα δούμε μια ακόμη
από τις τραγικές ειρωνείες, τις οποίες τόσο συνηθίζει η Ιστορία: Ενώ δηλαδή η Ελλάδα προσανατολίστηκε ψυχή τε και σώματι στην Ευρώπη για να
διασφαλισθεί από τον τουρκικό κίνδυνο, ακριβώς
ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός θα μεταβληθεί σε όργανο de facto μετατροπής της σε δορυφόρο της Τουρκίας».
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗ, επαληθευμένη εκπληκτικά.
«Δεν αποκλείεται η ελληνική πλευρά… να αρχίσει κάποτε να θεωρεί και η ίδια τις υποχωρήσεις
έναντι της Τουρκίας ως αυτονόητο μέρος και καθήκον του “εξευρωπαϊσμού” της – αφού μάλιστα
οι “πολιτισμένοι άνθρωποι” που έχουν ξεπεράσει
τους “εθνικιστικούς αταβισμούς”, δεν ξεκινούν
πολέμους… για κυριαρχικά δικαιώματα»!
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ, ψηλαφητά επαληθευμένη.
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«Η ελληνική πλευρά πρέπει να κατανοήσει έμπρακτα ότι… οι σύμμαχοι αξίζουν για σένα τόσο, όσο
αξίζεις εσύ γι’ αυτούς. Καμιά συμμαχία και καμιά
προστασία δεν κατασφαλίζει, όποιον βρίσκεται
μαζί της σε σχέση μονομερούς εξάρτησης. Τα “δίκαια” της Ελλάδας δεν εντυπωσιάζουν κανέναν,
όσο πίσω τους βρίσκεται ένας παρίας με διαρκώς
απλωμένο το χέρι, κάποιος που ζει από δάνεια,
επιδοτήσεις και “προγράμματα στήριξης”».
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΡΙΤΗ,
ανατριχιαστικά ρεαλιστική.
«Σε ορισμένους κρίσιμους τομείς, όπως ο δημογραφικός, το παιχνίδι, ξέρουμε από τώρα ότι είναι χαμένο… Η Ελλάδα μεταβάλλεται σταθερά σε
χώρα με περιορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα…
αποδεικνύοντας πόσο είναι πιθανό να μετατραπεί σε δορυφόρο της Τουρκίας, ακριβώς μέσω του
“ευρωπαϊκού δρόμου”… Στο βαθμό όπου η Ελλάδα θα καθίσταται, ανεπαίσθητα, γεωπολιτικός
δορυφόρος της Τουρκίας, ο κίνδυνος πολέμου θα
απομακρύνεται, οι ψευδαισθήσεις θα αβγατίζουν
και η παράλυση θα γίνεται ακόμα ηδονικότερη,
εφόσον η υποχωρητικότητα θα αμείβεται με αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς επαίνους, που τους
χρειάζεται κατεπειγόντως ο εκσυγχρονιζόμενος
Βαλκάνιος – αρκεί να χρηματοδοτείται ο παρασιτικός καταναλωτισμός».
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ,
επαληθευμένη χειροπιαστά.
«Την κάμψη της ελληνικής αντίστασης κάτω από
την πίεση του υπέρτερου τουρκικού δυναμικού,
οι Έλληνες θα συνηθίσουν σιγά-σιγά να την ονομάζουν “πολιτισμένη συμπεριφορά”, “υπέρβαση
του εθνικισμού”, “εξευρωπαϊσμό”… Το σημερινό
δίλημμα είναι αντικειμενικά τρομακτικό και ψυχολογικά αφόρητο: η ειρήνη σημαίνει για την Ελλάδα δορυφοριοποίηση και ο πόλεμος σημαίνει
συντριβή. Η υπέρβαση του διλήμματος αυτού…
απαιτεί την επιτέλεση ηράκλειου άθλου, για τον
οποίο η ελληνική κοινωνία, έτσι όπως είναι, δε
διαθέτει τα κότσια. Οι μετριότητες, υπομετριότητες και ανθυπομετριότητες που συναπαρτίζουν
τον ελληνικό πολιτικό και παραπολιτικό κόσμο,
δεν έχουν το ανάστημα να θέσουν και να λύσουν
ιστορικά προβλήματα τέτοιας έκτασης και τέτοιου
βάθους… Βρισκόμαστε σε συλλογική αναζήτηση
της ιστορικής ευθανασίας».
ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ αυτή, και τελεσίγραφο.
Τι μπορεί να προσφέρει οποιοσδήποτε δημόσιος
λόγος, όταν δεκαπέντε χρόνια μετά από ένα τέτοιο κείμενο, οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να στελεχώνονται με τη λογική της συλλογικής ευφραντικής ασχετοσύνης;
*Ο Χρήστος Γιανναράς (γεν. Αθήνα, 10 Απριλίου 1935) είναι σύγχρονος Έλληνας καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Βόννης και
του Παρισιού (Σορβόννη). Είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι
επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, του St. Vladimir’s Orthodox Seminary της Νέας Υόρκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και της Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης.
Από το 1982 μέχρι το 2002 υπήρξε τακτικός καθηγητής
της φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών
και Κοινωνικών Επιστημών της Αθήνας, αρχικά στο τότε
ενιαίο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
και μετά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Δίδαξε φιλοσοφική ορολογία, και μέθοδο, πολιτική φιλοσοφία και πολιτιστική διπλωματία. Επίσης έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Παρισιού, Γενεύης, Λοζάνης και Κρήτης.
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ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Απονομή Ξίφους από τον
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Κ. Φλώρο,
στον υποστράτηγο
Ιάκωβο Τσούνη

Ευπατρίδης κάνει
δώρο στην Ελλάδα
την περιουσία του
και 60 αποβατικά!
Ο νεότερος βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Ιάκωβος Τσούνης διαθέτει όλη την κινητή και
ακίνητη περιουσία του στο Στράτευμα

Α

ποδέκτης μιας επιστολής, η ανάγνωση της οποίας του επιφύλασσε
μεγάλη έκπληξη και ζωηρή συγκίνηση,
υπήρξε προ ημερών ο διευθυντής της καθημερινής εφημερίδας της Ελλάδας «ΕΣΤΙΑ», Μανώλης Κοττάκης. Αποστολέας
της ήταν ο απόγονος των αγωνιστών του
1821 Λιονταίων και Πετμεζαίων, νεότερος εν ζωή βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου (πλαστογράφησε την ταυτότητα
του σε ηλικία 16 ετών για να σπεύσει στο
αλβανικό μέτωπο) διακεκριμένος επιχειρηματίας και εφοπλιστής: Ο 97χρονος σήμερα συνδρομητής της «Εστίας» κύριος Ιάκωβος Τσούνης.
Ο υιός ενός έντιμου δασάρχη δημοσίου υπαλλήλου, γεννηθείς στην Πάτρα το
1925, το δέκατο τρίτο τέκνο μιας πολύτεκνης οικογένειας. Ο άνθρωπος που μεγάλωσε με πατρικές νουθεσίες του τύπου
«να μην ξεχνάς τις ρίζες σου», «να μάθεις
να ντρέπεσαι», «τα λεφτά που έχεις δε
σου ανήκουν».
Ο φάκελος που παρέδωσε στο Διευθυντή της «Εστίας» αγγελιοφόρος του αποστολέα κυρίου Τσούνη περιείχε:
1] Μια προσωπική επιστολή στο Διευθυντή της εφημερίδας με την οποία, πέρα
των επαίνων του για την ποιότητα της
εφημερίδας, τον ενημέρωνε για τα συνημμένα έγγραφα προς το ΑΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο, στα οποία περιγράφει
εν ολίγοις την επιθυμία του να διαθέσει
το υπόλοιπο της κινητής και της ακίνητης
περιουσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις.
«Αυτή είναι η τελευταία επιθυμία μου,
να φύγω ξυπόλητος από την ζωήν, όπως
ξεκίνησα στην αρχήν… πεινώντας, της
σταδιοδρομίας του», σημειώνει συγκινητικά ο κύριος Τσούνης που υπογράφει ως
«ένας μικρός και ασήμαντος ανθρωπάκος
αλλά γνήσιος απόγονος των πολεμιστών
του 1821».

μιώδη σεμνότητα αυτού του μέγα ευεργέτου, ο οποίος ουδέποτε διεκδίκησε το
δημόσιο έπαινο, είμαστε υποχρεωμένοι
να το αποκαλύψουμε. Και για να μάθει ο
ελληνικός λαός από τι πάστα είναι ο κύριος Τσούνης που θεωρεί πως όποιος είναι
Έλληνας στην καταγωγή είναι «τιτλούχος»
αλλά και για να καταλάβει -ευχόμαστετμήμα της επιχειρηματικής τάξης μας, τι
σημαίνει αθόρυβη ευεργεσία για το έθνος
και όχι δημόσιες σχέσεις.
Ο κύριος Τσούνης δώρισε λοιπόν όλα
αυτά τα χρόνια στις Ένοπλες δυνάμεις από
την περιουσία του 23 εκατομμύρια ευρώ!
Κοντά 7 δις σε παλαιές δραχμές! Χρήματα που δεν του χαρίστηκαν. Ξεκίνησε
ως απλός εκτελωνιστής για να φθάσει
να αποκτήσει ένα στόλο με 13 εμπορικά
πλοία και να διαπρέψει στη ναυτιλία μας.
Με αυτά τα ποσά ο κύριος Τσούνης
προσέφερε:
α) 60 αποβατικά σκάφη της Ζ ΜΑΚ
β) πλήρη ανακαίνιση 29 κλινών
της κλινικής 68 του 401 ΓΣΝΑ
γ) Αγορά ανταλλακτικών διά τα
τεθωρακισμένα των ακριτικών
μονάδων του Έβρου
δ) Αγορά υπερσύγχρονων καμερών
νυχτερινής όρασης
ε) μεγάλη δωρεά που προορίζεται
για το εξοπλιστικό πρόγραμμα
στ) συνεισφορά στην αποκατάσταση
ιστορικής εκκλησίας στο Καστελόριζο
ζ) πλήρη ανακαίνιση του τμήματος
επειγόντων περιστατικών του ΓΣΝΑ
η) ανακαίνιση κλινικών 417 Νίμιτς κ.λπ.

Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά. Για τις
πράξεις του αυτές του έχει απονεμηθεί ο
Πολεμικός Σταυρός Γ τάξεως, ο Αστέρας
Αξίας και Τιμής του Υπουργείου Αμύνης,
ο βαθμός του Υποστρατήγου επί τιμή με
απόφαση της Προέδρου της Δημοκρατίας,
ο χρυσός Λέων του αρχηγείου του ΝΑΤΟ
2] Προσωπική επιστολή – παρακαταθή- κ.α. Η «Εστία» διερωτάται αν θα έπρεπε
κη του ιδίου προς τους Έλληνες και τις Ελ- να του απονεμηθεί το ανώτατο Προεδρικό
ληνίδες με την οποία τονίζει ότι η «ελευ- Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Σωθερία που κερδίσαμε με κάθε κόστος ήταν τήρος. Εν ζωή!
δευτέρας κατηγορίας γιατί ακολουθούμε
την ασυδοσία ως ελευθερία και ως Ελευ- 4] Σημείωμα της συμβολαιογράφου του
Καλλιόπης Μαντζώρου προς τον αρχηγό
θερία Ελλήνων Πολιορκημένων».
ΓΕΕΘΑ με τον οποίο τον ενημερώνει σε γε3] Ένα συνοδευτικό σημείωμα με νικές γραμμές για το περιεχόμενο της διατα ποσά και τους εξοπλισμούς που δώ- θήκης του. Η κυρία Μαντζώρου σημειώνει
ρισε ο κύριος Τσούνης την τελευταία ότι «σε καιρούς ζοφερούς η προσωπικόεικοσαετία στις «Άγιες» όπως τις απο- τητα του εθνικού αυτού ευεργέτη είναι
καλεί Ένοπλες Δυνάμεις. Όταν τον περα- κατά το Γραφικό το φώς εν τη σκότει και
σμένο Ιούνιο η «Εστία» ενημερώθηκε για σκιά καθημένων».
το αστρονομικό ποσό από τον Υπουργό
Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον υφυπουργό
5] Επιστολή του ιδίου του κυρίου ΤσούΑλκιβιάδη Στεφανή και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ νη προς τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο
Κωνσταντίνο Φλώρο μετά από εκδήλωση Φλώρο στην οποία αφού εκφράζει προς
στην Αθηναϊκή Λέσχη, αν και εξεπλάγη τον ίδιο αλλά και προς την πολιτική ηγεσία,
ευχάριστα, σεβάστηκε τα προσωπικά δε- τον «άξιον Υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουδομένα του δωρητή και τώρα διαθέτη και λο και τον άξιον υφυπουργό Αλκιβιάδη
έκανε αόριστη αναφορά στα μηδενικά του Στεφανή» την εκτίμησή του, ενημερώνει
ποσού. Σήμερα όμως και παρά την παροι- ότι «η σύνταξη της δημοσίας διαθήκης

μου με την οποία καταλείπω μετά τον θάνατο μου το σύνολο της ακίνητης περιουσίας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη κατατεθεί
και αποτελεί πραγματικότητα των διαθέσεων μου διά τα περιουσιακά στοιχεία για
τα οποία πολλάκις ομιλήσαμε».
6] Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη
συνεισφορά του κυρίου Τσούνη προς
την Ορθοδοξία και την Εκκλησία της Ελλάδος αναλαμβάνοντας δαπάναις του τις
ανεγέρσεις ναών σε θέρετρα αξιωματικών,
σε τόπους που έπεσαν άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων (Όθρυς), στην Ιαπωνία
και τιμήθηκε γι αυτό από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας, του
Πατριαρχείου Αντιοχείας, της Εκκλησίας
της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Μεγάλης

Βρετανίας κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει
επίσης να γίνει στη δημιουργία Μουσείου
στη γενέτειρα του Αίγιο στο οποίο – υπό
την εποπτεία της Μητροπόλεως Αιγιαλείας – φυλάσσονται μεταξύ άλλων κειμήλια των Λιονταίων, των Πετμεζαίων και
του Παπαφλέσσα. Άγνωστη είναι τέλος η
έκταση του κοινωνικού έργου του κυρίου
Τσούνη, ο οποίος βρίσκεται μια ζωή δίπλα
στον πάσχοντα άνθρωπο.
Η «Εστία», ο εκδότης Ιωάννης Φιλλιπάκης και η Διεύθυνση της μετά ταύτα, ένα
μόνο μπορούν να πουν: Άξιος της πατρίδας! Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο αυτού
του ανθρώπου.
Ευχόμαστε το παράδειγμα του να ακολουθήσουν και οι νεότερες γενιές. Εκείνος δικαίωσε το πέρασμα του από τη ζωή.
Εμείς να δούμε τώρα!
© NEWSBREAK.GR
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Το γερμανικό… ντέφι θα δώσει
τον εκλογικό ρυθμό στην Ελλάδα
Τι αναφέρει υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας
στην εφημερίδα «Εστία» | Μονόδρομος οι κάλπες αν
το Βερολίνο δώσει στην Κομισιόν γραμμή επιστροφής
στη λιτότητα το 2022 | Οι έξοδοι της Ελλάδας στις αγορές,
οι συντάξεις και τα ελληνοτουρκικά

Υ

ψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας με τον οποίο συνομίλησε η
καθημερινή εφημερίδα της Ελλάδας
«Εστία», τονίζει ότι η πιθανότητα διεξαγωγής πρόωρων εκλογών έως το φθινόπωρο του 2021, είναι αυτή τη στιγμή 5050.
Ωστόσο, η τελική απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος
με βάση και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις διαθέτει μεγάλα περιθώρια ελιγμών
(η ΝΔ προηγείται με 16,5 μονάδες) θα κριθεί από τρεις παράγοντες:
1] Την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου σε συνάρτηση με τις εξελίξεις τόσο
στις ελληνοαμερικανικές όσο και στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.
2] Την πορεία της οικονομίας σε συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας
3] Την κατεύθυνση που θα δώσει το γερμανικό κατεστημένο στους υποψηφίους
των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών για την καγκελαρία στα
τέλη της άνοιξης προς αρχές του καλοκαιριού.
Ίσως μάλιστα η άποψη του γερμανικού
παράγοντα να αποβεί καθοριστική για τις
τελικές αποφάσεις του κ. Μητσοτάκη, καθώς από αυτήν θα κριθεί αν θα εξακολουθήσει η χαλαρή εφαρμογή των Συνθηκών
για τα ελλείμματα ή η Ένωση θα επιστρέψει στην αυστηρή πολιτική της λιτότητας και του «λιτού» βίου.
Αξιόπιστες αναφορές που έχει στη διάθεση της από το Βερολίνο η κυβέρνηση,
αλλά και άλλοι παράγοντες στην Ελλάδα,
τονίζουν ότι η οικονομική ελίτ της Γερμανίας θα λάβει τις αποφάσεις της και
θα διαβουλευτεί με τους βασικούς διεκδικητές της καγκελαρίας στις αρχές του
καλοκαιριού. Εάν κρίνει ότι η πολιτική
της χαλάρωσης και των μεγάλων ελλειμμάτων ευνοεί την εξαγωγική πολιτική και
τις πωλήσεις της γερμανικής βιομηχανίας,

τότε η κατεύθυνση που θα δοθεί –έτσι
δουλεύει το σύστημα– τόσο στην Κομισιόν όσο και στην πολιτική τάξη της χώρας,
είναι να εμείνει στην αυτή ρητορεία.
Αναλόγως, θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται και η ΕΚΤ, προστατεύοντας τα κράτη-μέλη από κρίσεις χρέους, αγοράζοντας
ομόλογά τους στη δευτερογενή αγορά.
Εάν όμως μετά και την οριστικοποίηση
– έγκριση των σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης ανά χώρα, κριθεί πως η πολιτική
αυτή ό,τι είχε να δώσει το έδωσε και πως
τα κράτη διαθέτουν κοινοτικό χρήμα για
την επιστροφή στην ανάπτυξη, τότε η
προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία θα
αλλάξει εντελώς ύφος και ρότα.
Οι υποψήφιοι καγκελάριοι -ειδικώς
ο Λάσετ- θα είναι σφικτοί στις εξαγγελίες
τους και το αυτό θα απαιτήσουν για τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και για την
Ελλάδα βεβαίως.
Το πρώτο σενάριο, η εξακολούθηση της
άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής με δανεικά, ευνοεί την αναβολή
των εκλογών στην Ελλάδα.
Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, εντελώς αθόρυβα, πραγματοποιεί εξόδους
στις αγορές, συγκεντρώνει σιγά-σιγά ένα
ποσό που ενισχύει περαιτέρω το μαξιλάρι
ασφαλείας, ενώ -σημειωτέων- ποτέ δε δέχθηκε να δανειστεί το σύνολο του ποσού
που της διατίθεται από τις αγορές.
Και για να μην εκπέμψει σήμα αδυναμίας στις αγορές, αλλά και για να μην αλλάξει η καμπύλη εξυπηρέτησης του χρέους
(το επιτόκιο είναι μεν χαμηλότατο αλλά το
χρέος αυξάνεται).
Στο δεύτερο σενάριο όμως, στην περίπτωση που η γερμανική ελίτ επιβάλλει
στην πολιτική τάξη της χώρας και στη γερμανόφωνη ηγεσία της Κομισιόν τη βίαιη
επιστροφή στη λιτότητα, τότε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι υποχρεωμένος να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές.

Σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στα μέτωπα των ελληνοτουρκικών και της πανδημίας. Και τούτο, διότι επιστροφή στην
εφαρμογή των κανόνων για τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ για τα ελλείμματα θα σημάνει και την επιβολή της λήψης σκληρών
οικονομικών μέτρων υπό τύπων εσωτερικών Μνημονίων ελληνικής ιδιοκτησίας.
Χωρίς μάλιστα την επίκληση της μισητής
τρόικα και του ΔΝΤ από την παρουσία του
οποίου απαλλαχτήκαμε μετά την εξόφλησή του και την τελευταία απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου (επαναφορά σε
κανονικές σχέσεις).
Πρόκειται για εξέλιξη – οικονομικά μέτρα, την οποία δε μπορεί να αντέξει μια
κυβέρνηση που διαθέτει πλειοψηφία
οκτώ Βουλευτών στην παρούσα Βουλή. Ούτε βεβαίως μια κυβέρνηση εθνικής
σωτηρίας με ρετάλια του ΠΑΣΟΚ και του
ΣΥΡΙΖΑ, εάν αυτά προθυμοποιηθούν να
μετάσχουν σε αυτήν (γιατί οι ηγεσίες τους
θα αρνηθούν).
Οι εκλογές άλλωστε -πλην του καθοριστικού ρόλου που θα παίξει στην τελική απόφαση της κυβέρνησης η γερμανική ελίτ- είναι ήδη στο μυαλό του
πρωθυπουργού ως πιθανότητα εδώ και
καιρό, έστω και αν αυτό δεν ομολογείται.
Και τούτο διότι:
-οι κάλπες σε συνθήκες πανδημίας ίσως
και καραντίνας ευνοούν τη διεξαγωγή
ενός «κλειστού» προεκλογικού αγώνα
πολιτικού θερμοκηπίου, χωρίς μεγάλες
συγκεντρώσεις και επισκέψεις αρχηγών
στην περιφέρεια. Οι εκλογές αυτές θα είναι κατά βάση μιντιακές, πεδίο στο οποίο
αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης
έχει απόλυτο πλεονέκτημα.
-η καμπύλη της πανδημίας δε μπορεί να
προσδιοριστεί, καθώς τα εμβόλια καθυστερούν και η μετάλλαξη του ιού προκαλεί συναγερμό στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων. Απόρρητη έκθεση του καθηγητή

του ΑΠΘ κυρίου Σαρηγιάννη που έχει στη
διάθεση του ο πρωθυπουργός, μετακινεί
ήδη την αποκλιμάκωση στα τέλη Ιουνίου από το Μάιο που την προσδιόριζε αρχικά.
Είναι πολύ πιθανό το Μαξίμου να προβληματίζεται ακόμη και για εκλογικό αιφνιδιασμό την Άνοιξη, αν γνωρίζει ότι και
αυτό το καλοκαίρι θα είναι ολέθριο για
τον τουρισμό και ότι το τσουνάμι λουκέτων στην αγορά και ανεργίας είναι επί θύραις. Ανεξαρτήτως αποφάσεως της γερμανικής ελίτ.
Τέλος, ας μη μας διαφεύγει από την
προσοχή η διάσταση του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Οι Τούρκοι θα μείνουν
ήσυχοι σίγουρα έως τη Σύνοδο Κορυφής
του Μαρτίου υποδυόμενοι τις περιστερές
του διαλόγου και υπό προϋποθέσεις έως
και τον Ιούνιο. Το ερευνητικό τους «Oruc
Reis» έχει λάβει οδηγία να κινηθεί σε
άλλες θάλασσες έως τότε, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Τυχόν δε συμφωνία μαζί τους, για παραπομπή διαφορών
στη Χάγη, δεν πρόκειται να παρουσιαστεί
στον ελληνικό λαό αν δε διεξαχθούν προηγουμένως εκλογές, όπως έχει αποκαλύψει η «Εστία».
Όλα λοιπόν συγκλίνουν ότι το σενάριο
των εκλογών είναι ισχυρότατο και κάθε
μέρα που περνά αυξάνεται. Το γεγονός δε
ότι τα χρήματα από την τελευταία έξοδο
της Ελλάδος στις αγορές θα διατεθούν
για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και για την καταβολή προσωρινών
συντάξεων σε χιλιάδες συνταξιούχους,
που επί ματαίω αναμένουν επί καιρώ την
απονομή τους, το ενισχύει ακόμη περισσότερο.
Η απόφαση του γερμανικού κατεστημένου, που ασφαλώς θα επιδράσει στις εξελίξεις, θα γείρει τελικά την πλάστιγγα οριστικά προς τη μία ή την άλλη πλευρά.
© Newsbreak.gr
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Έ

χω ενώπιον μου το βιβλίο Γεωγραφίας της Έ Δημοτικού, τάξη στην οποία
φέτος είμαι δάσκαλος. Το εγχειρίδιο τιτλοφορείται «Γεωγραφία» και υπότιτλος
«Μαθαίνω την Ελλάδα» (το σωστότερο
θα ήταν «Μαθαίνω από την Ελλάδα»
αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους
συγγραφείς του). Το βιβλίο επανεκδόθηκε
το 2020. Όμως τη φετινή σχολική χρονιά,
μας ήρθε πολύ διαφορετικό, αγνώριστο,
μασκαρεμένο.
Δημήτρης Νατσιός
Δάσκαλος – Κιλκίς
Περιέχει μια «καινοτομία», μια λεπτομέρεια που όσοι παραμένουν ακόμη Έλληνες, διατηρούν άγρυπνη την ιθαγένεια και
έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής τους,
αισθάνονται θλίψη, οδύνη και σπαραγμό.
Πολύ περισσότερο όσοι δάσκαλοι αντικρίζουμε τη μαγαρισιά, τη μεγαλύτερη
προδοσία από καταβολής του ελληνικού
έθνους. Σε όλους τους χάρτες της πατρίδας μας – 20 περίπου – που φιλοξενούνται στο «σχολικό βιβλίο», τα Σκόπια πλέον ονομάζονται «Βόρεια Μακεδονία».
Να καμαρώνει, για παράδειγμα, στη σελίδα 112, χάρτης με τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος, και να «καπνίζουν τα μάτια σου» από οργή, να ματώνει
η καρδιά σου, βλέποντας πάνω από τη
Μακεδονία μας, «να καμαρώνει» το βδέλυγμα της ιστορίας: «Βόρεια Μακεδονία».
Είναι ένας άλλος ξεριζωμός. Διαφορετικός,
αλλά το ίδιο επώδυνος και εγκληματικός.
Ένα σιωπηλό ξερίζωμα. Δεν είναι αυτός
ο χάρτης της πατρίδας μας. Όχι. Είναι το
χαρτί της προδοσίας και της ανικανότητας της συφοριασμένης πολιτικής κάστας,
που λυμαίνεται τον τόπο μας εδώ και δεκαετίες. Ο χάρτης αυτός δεν απεικονίζει
την Ελλάδα, όπως μας την παρέδωσαν
με της καρδιάς τους το πύρωμα και με το
αίμα τους, οι άχραντες σκιές των προγόνων μας. Ο χάρτης περιγράφει και αποτυπώνει την πλήρη πανωλεθρία των πολιτικών και την κατάπτωση της πατρίδας.
Όχι το πέσιμό της, αλλά τον ξεπεσμό της.
Αχνίζει ακόμη το αίμα των Μακεδονομάχων, από το γέρο Όλυμπο ως το Μπέλλες,
και ακούγεται ο αντρειωμένος ψίθυρος,
η φωνή της Παύλαινας, της Ναταλίας
Παύλου Μελά, που όταν τη ρώτησαν, αν
επιθυμεί να πάρει τα οστά του αετού της
Μακεδονίας στην Αθήνα, είπε αγέρωχα:
«Όχι. Ο άντρας μου θυσιάστηκε για τη
Μακεδονία. Εδώ σκοτώθηκε και τούτη η
γη, ας κρατήσει τα οστά του σαν αρραβώνα μυστικό και άγιο με τη λευτεριά». Δεν
ήθελε να πάνε τα ηρωικά λείψανα στην
Αθήνα, «την πόλη της δουλοπαροικίας και
των πλουτοκρατών» (Παπαδιαμάντης). Τα
οστά του Παύλου «καρτερούν» στο μνήμα
τους, για να ελέγχουν τους προδότες και
να υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι «ό,τι
κερδήθηκε με αίμα δε μπορεί να ξεπουληθεί με το μελάνι μιας υπογραφής».
Και η πρώτη αντίσταση στην προδοσία να
ξεκινήσει από τις σχολικές αίθουσες.
Μέχρι πέρυσι, οι δάσκαλοι διδάσκαμε
μία Μακεδονία. Την ξακουστή του Αλεξάνδρου χώρα. Τώρα πώς, δάσκαλοι με
στοιχειώδη πνευματική και παιδαγωγική
εντιμότητα, θα σταθούν μπροστά στους
μαθητές τους και θα υποστηρίξουν το
ανοσιούργημα; Τι θα τους πουν; Ότι τόσα
χρόνια έκαναν λάθος; Ότι τους έλεγαν
ψέματα; Ντροπή να ντροπιαστούμε. Θα
τους τοξεύουν αλύπητα τα βλέμματα
των μαθητών του. Το βλέμμα της ιστορίας, των νεκρών και των αγέννητων. Έχει
γραφεί πολύ εύστοχα, πως η ιστορία εξ
ορισμού είναι μια συμφωνία μεταξύ
των νεκρών, των ζώντων και των αγέννητων. Και αφού είναι τριμερής η συμφωνία, δε μπορεί να αλλάξει εν απουσία
των άλλων δύο μερών: των νεκρών και
των αγέννητων. Κανείς δάσκαλος, φιλότιμος και φιλόπατρις, δεν πρέπει να διδάξει την προδοσία. Καταντά συνένοχος.

Εμείς δεν υπογράψαμε! Συνεχίζουμε
να συνορεύουμε με τα Σκόπια…

Το κατ΄ εμέ, είπα από την αρχή στους μαθητές μου, να σβήσουν την ατιμωτική καινοτομία και να γράψουν το πραγματικό
όνομα των κλεπταποδόχων: Σκόπια.
«Πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» λέει κάπου η Αγία Γραφή. Την
ίδια υπακοή οφείλουμε και στην πατρίδα. Σ’ αυτήν πειθαρχούμε και όχι
στα εντάλματα της εφήμερης απάτης.
Θυμήθηκα κάτι από την ιστορία μας. Το
1789 λήγει ο ρωσοτουρκικός πόλεμος. Ο
θρυλικός Λάμπρος Κατσώνης, όταν του
ζητήθηκε από τους Ρώσους να σταματήσει τις επιθέσεις, γιατί υπογράφτηκε ανακωχή, απάντησε αγέρωχα. « Αν η Αικατερίνη υπέγραψε ειρήνη με τους Τούρκους,
εγώ δεν υπέγραψα ακόμη τη δική μου»
και συνέχισε τον αγώνα…
Ο λαός, ο πολύς λαός, δεν υπέγραψε
ούτε στις Πρέσπες, ούτε σε κανένα κοινοβούλιο την παραχώρηση του εθνικού μας ονόματος. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τελικής νίκης.
Οι Βούλγαροι, τον περασμένο Νοέμβριο,
έκλεισαν την πόρτα της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια. Χλόμιασαν
λίγο, μυξοδιαμαρτυρήθηκαν οι… Ευρωπαίγοι, δηλαδή οι Γερμανοί και… έσπευσε
ο Ζάεφ στην Ελλάδα για παρηγοριά, στους
αφοσιωμένους φίλους του: τον πρώην
και νυν πρωθυπουργούς. Οι Βούλγαροι
αντιστάθηκαν σθεναρώς, εδραζόμενοι και
αυτοί πάνω σε ψεύδη και παραποιήσεις
της ιστορίας και κέρδισαν. Εδώ, οι ημέτεροι, σέρνονται από διάλογο σε διάλογο,
επαφές και διαβουλεύσεις και τρέμουμε
και αγωνιούμε τι πάλι θα ξεπουλήσουν,
τι πλεκτάνες, μυθεύματα και παραχαράξεις απεργάζονται, για να διατηρήσουν το
«χρυσό θερισμό», την πολύφερνη εξουσία, όπως την ονόμαζε ο Πλούταρχος.
Πότε θα καταλάβουμε ότι οι κατ’ ευφημισμόν Μεγάλες Δυνάμεις κρίνουν και
συναγάγουν συμπεράσματα για την αξία
των μικρών κρατών, όχι με την ετοιμότητα υποκλίσεων και το πνεύμα υποταγής
τους, αλλά με την αποφασιστικότητά
τους να υπερασπιστούν, πάση θυσία, την
εθνική τους αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.
Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν την τακτική
του «βασιλικού κύνα», όπως ονομαζόταν
ο Αρίστιππος ο Κυρηναίος. Αυτός ήταν
ευνοούμενος του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου – γι’ αυτό τον αποκαλούσαν «βασιλικό κύνα», δηλαδή σκυλί του
βασιλιά. Ζήτησε κάποτε από τον ηγεμόνα
ένα ρουσφέτι. Και επειδή δε βρήκε αντα-

πόκριση, έπεσε στα πόδια του και τον
θερμοπαρακαλούσε. Έτσι έπραττε πάντα,
όταν ζητούσε κάτι από τον αφέντη του.
Κάποια φορά κέρδισε τη χαριστική πράξη,
μα όλοι τον λοιδορούσαν για τη δουλοπρεπή συμπεριφορά του. Και ο φιλόσοφος απάντησε: «Ουκ εγώ αίτιος αλλά ο
Διονύσιος ο εν τοις ποσί τας ακοάς έχων»,
δηλαδή, δε φταίω εγώ, αλλά ο Διονύσιος
που έχει τα αυτιά του στα πόδια. Κάποτε
που τον έφτυσε ο τύραννος, είπε: «Εδώ οι
ψαράδες γίνονται μούσκεμα για ένα ψάρι,

εγώ τι θα πάθω αν ραντισθώ λίγο για κάτι
πολύ μεγαλύτερο».
Είμαστε στη δεύτερη περίπτωση του
«βασιλικού κύνα». Εκλιπαρούμε για «επαφές» – τα ίδια γίνονται και στην Κύπρο –
και εισπράττουμε ταπεινώσεις και προδοσίες, που στα πλαίσια της εκλογίκευσης,
βαφτίζονται εθνικές επιτυχίες. Όσο θα
μας κυβερνούν άνθρωποι, που θα νομίζουν ότι οι δήθεν ισχυροί έχουν τα αυτιά
στα πόδια, θα συνεχίζονται οι απανωτές
ήττες και οι συνεχείς εξευτελισμοί.
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Το lockdown της κυβέρνησης
οδήγησε τους Αθηναίους
στην κοκαΐνη, τις αμφεταμίνες
& τα ψυχοφάρμακα

– Το lockdown καταστρέφει τις ψυχές των Ελλήνων
– Πολλοί θα βγουν με ψυχιατρικά προβλήματα

Σ

οκ προκαλούν τα στοιχεία από τα λύματα της Αττικής, σχετικά με τη χρήση
ουσιών κατά τη διάρκεια του lockdown,
καθώς όπως αποκαλύπτει ο καθηγητής
Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος
Θωμαΐδης, καταγράφεται κατακόρυφη
αύξηση χρήσης κοκαΐνης, αμφεταμίνης,
αγχολυτικών και αντικαταθλιπτικών.
Η χρήση των ουσιών αυτών εκτινάχθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας και
των απαγορεύσεων που έχει επιβάλλει η
κυβέρνηση, ενώ όπως υποστηρίζει ο καθηγητής, τα ψυχολογικά προβλήματα θα
εκτιναχθούν το προσεχές διάστημα λόγω
lockdown.
Κοκαΐνη, αμφεταμίνες, αγχολυτικά,
υπνωτικά, ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά,
βρίσκονται στην καθημερινότητα χιλιάδων ατόμων στην Αττική εν μέσω της πανδημίας, ενώ η χρήση αυξάνεται όσο πιο
αυστηρά είναι τα μέτρα.
Η αρχή έγινε τον περασμένο Μάρτιο και
για όσο διάστημα κράτησε τότε η καραντίνα. Στη συνέχεια, όπως λέει ο κ. Θωμαΐδης, καταγράφεται μια μείωση, ενώ σε
κάποιες ουσίες, η χρήση είναι ελάχιστη
τον Αύγουστο.
Στη συνέχεια, η χρήση των ουσιών αυξάνεται και πάλι, τόσο στις ναρκωτικές ουσίες όσο και στα ψυχοφάρμακα, τόσο τον
Σεπτέμβριο αλλά και τον Οκτώβριο.
Όπως διευκρίνισε ο κ. Θωμαΐδης, οι
αναλύσεις συνεχίζονται από το εργαστήριο του στα δείγματα του Νοεμβρίου και
του Δεκεμβρίου, δηλαδή κατά το δεύτερο
lockdown, ενώ η εκτίμησή του είναι ότι
για το επόμενο τρίμηνο, τα προβλήματα
ψυχικής υγείας θα ενταθούν και (ίσως)
μαζί τους και η χρήση ουσιών.
ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΧΡΗΣΗ ΚΟΚΑΪΝΗΣ
Όπως ανέφερε ο κ. Θωμαΐδης, οι παράνομα διακινούμενες ουσίες αυξήθηκαν το
Μάρτιο του 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 και «ιδιαίτερα οι διεγερτικές ουσίες» σημείωσαν μεγάλη αύξηση «μεταξύ των οποίων και η κοκαΐνη».
«Το επόμενο διάστημα (σ.σ. εννοεί μετά
το τέλος της πρώτης καραντίνας), παρου-

σίασε μια μικρή μείωση η οποία, όμως,
σε καμία περίπτωση, δεν επανήλθε στα
επίπεδα του 2019 και μετά το Σεπτέμβριο
παρουσίασε αύξηση. Καταγράψαμε το
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μια μεγάλη
αύξηση στην κοκαΐνη, που σχεδόν διπλασίασε τη χρήση της σε σχέση με το Μάρτιο».
Η επιστημονική κοινότητα, όπως επισήμανε ο καθηγητής, ορίζει ως μέση δόση
στις μετρήσεις τα 100 μιλιγκράμ.
«Οπότε μπορούμε να πούμε ότι τον
Οκτώβριο του 2020 καταγράφηκε μια
χρήση της τάξης των 4 δόσεων ανά 1.000
άτομα ανά ημέρα, ενώ το Μάρτιο ήταν 2
δόσεις ανά 1.000 άτομα ανά ημέρα. Άρα,
μέσα σε αυτό το οκτάμηνο παρουσιάστηκε μία αύξηση στη χρήση. Αυτό συσχετίζεται με αναφορές για μεγαλύτερη
διακίνηση στην Ελλάδα και ταυτόχρονα
με αύξηση χρήσης κοκαΐνης στην Ευρώπη, υπάρχει δηλαδή αντίστοιχη αναφορά
σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Κάτι
λοιπόν συμβαίνει με την κοκαΐνη που το
βλέπουμε εμείς, το πιάνουμε στα λύματα. Κι αυτό είναι σημαντικό γιατί -σε
πραγματικό χρόνο- αναλύοντας τα λύματα, μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην
κοινότητα, πριν το δούνε καλά-καλά οι
Αρχές» υπογράμμισε ο κ. Θωμαΐδης.
  
ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ
Από το ρεκόρ χρήσης της ακριβής κοκαΐνης, του «ναρκωτικού των πλουσίων»
όπως είναι ευρύτερα γνωστό και η τιμή
-όπως λέγεται- μπορεί να είναι και πάνω
από 100 ευρώ το γραμμάριο, υπάρχει αύξηση και στη χρήση του λεγόμενου «street
drug», της αμφεταμίνης.
«Επίσης, μέσα στο 2020, είχαμε αύξηση
της αμφεταμίνης και κατέγραψε ένα ρεκόρ το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Είναι
περίπου 8 δόσεις ανά 1.000 άτομα ανά
ημέρα, τη στιγμή που το Μάρτιο και τον
Απρίλιο, αλλά και τους επόμενους μήνες,
ήταν περίπου 4 οι δόσεις» είπε ο κ. Θωμαΐδης, προσθέτοντας ότι «η κοκαΐνη και
η αμφεταμίνη είναι δύο ναρκωτικά με διαφορετικό target group».

ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Οι αναλύσεις των λυμάτων που πραγματοποιεί η ομάδα του καθηγητή Θωμαΐδη
έδειξε και μικρή αύξηση στη χρήση κάνναβης τον περασμένο Σεπτέμβριο.
«Το χασίς δεν είχε μεγάλη αλλαγή, μπορώ να πω ότι είναι η παράνομα διακινούμενη ουσία η οποία έχει μια σταθερότητα
όλα αυτά τα χρόνια και αυξομειώνεται
ελαφρώς. Μέσα στο 2020, παρουσιάστηκε μια μικρή αύξηση το Σεπτέμβριο, αλλά
μετά τον Οκτώβριο τα επίπεδα χρήσης
ήταν ίδια με το Μάρτιο, δηλαδή ουσιαστικά είναι σταθερή η κατανάλωση της κάνναβης μέσα στο χρόνο» ανέφερε.
ΑΥΞΗΣΗ 70% ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ «ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ»
Τα αγχολυτικά χάπια είχαν από την αρχή
της πανδημίας μεγάλη ζήτηση, ενώ κάποιες δραστικές ουσίες σημείωσαν ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση.
«Τα αγχολυτικά είναι αυτά που λένε
«ηρεμιστικά» και «υπνωτικά», δηλαδή οι
βενζοδιαζεπίνες. Παρατηρήθηκε μια αύξηση όσον αφορά κάποιες δραστικές ουσίες. Συγκεκριμένα, η βενζοδιαζεπίνη είχε
τη μεγαλύτερη αύξηση. Το Μάρτιο αυξήθηκαν σε σχέση με το 2019 τρεις δραστικές, οι οποίες είναι και πολύ συνηθισμένες στα φάρμακα αυτά και συγκεκριμένα
η λοραζεπάμη, η οξαζεπάμη και η βρωμαζεπάμη» τόνισε, προσθέτοντας ότι «σε
κάποιες δραστικές ουσίες η αύξηση ήταν
και 70%».
Με το τέλος της πρώτης καραντίνας σημειώθηκε μια υποχώρηση στη χρήση, ενώ
τον Αύγουστο καταγράφηκε ελάχιστη χρήση. «Μετά υπήρξε μια σταδιακή αύξηση.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν
έφτασε στα επίπεδα του Μαρτίου, αλλά
η οξαζεπάμη τα ξεπέρασε» υποστήριξε ο
καθηγητής.

Τα στοιχεία των αναλύσεων του εργαστηρίου του καθηγητή Αναλυτικής Χημείας κρούουν τον κώδωνα για αύξηση
των προβλημάτων ψυχικής υγείας και
εθισμού που προκαλεί η πανδημία.

«Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια πολύ εύθραυστη ισορροπία μεταξύ δημόσιας
υγείας λόγω κορωνοϊού, ψυχικής υγείας
και οικονομίας.
Αυτοί είναι τρεις πόλοι. Κάποιοι βάζουν
μαζί κοινωνική ζωή και οικονομία, γιατί
συνήθως αυτά ήταν η κανονικότητα μας
τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν είναι
στο ίδιο μέρος, στο ίδιο ζύγι.
Γιατί ξέρετε πολύ καλά, ότι και κάτω
από τις συνθήκες οικονομικής κρίσης ή
υπερεργασίας, πάλι αυξάνονται τα ψυχιατρικά προβλήματα. Άρα τώρα είναι μια
άλλη συνθήκη που έχουμε τρεις πόλους
να ισορροπήσουμε.
Αυτή τη στιγμή, αυτό που θα πρέπει να
δούμε, είναι πώς θα μπορέσουμε σιγά-σιγά να αποκτήσουμε κοινωνική και εργασιακή ζωή κάτω από συνθήκες πανδημίας.
Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση» δήλωσε ο κ.
Θωμαΐδης και εκτίμησε ότι:
«το επόμενο τρίμηνο θα ενταθεί το πρόΕΚΤΙΝΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ
βλημα της ψυχικής υγείας. Ενδεχομένως
Μια άλλη κατηγορία φαρμάκων που η και αύξηση της χρήσης ουσιών. Το παραχρήση τους εκτινάχθηκε, είναι τα αντικα- κολουθούμε».
ταθλιπτικά: «Αυξήθηκαν το Μάρτιο του
© PRO NEWS
2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
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του 2019, από 30% έως 60% ανάλογα τη
δραστική ουσία» τόνισε ο κ. Θωμαΐδης,
διευκρινίζοντας ότι αφορούν συγκεκριμένες ουσίες όπως τη σιταλοπράμη και τη
βενλαφαξίνη «στις οποίες, στη συνέχεια,
είχαμε μια σχετική μείωση χρήσης με ελάχιστο τον Αύγουστο και μετά -δηλαδή το
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο- είχαμε αύξηση με τη μεγαλύτερη χρήση να την καταγράφει η βενλαφαξίνη».
«Ήταν η μεγαλύτερη χρήση βενλαφαξίνης που έχουμε καταγράψει έως τώρα
στην Ελλάδα. Δηλαδή η αύξηση από το
Μάρτιο στον Οκτώβριο ήταν επιπλέον
20%» τόνισε.

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 4 μμ.
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Καναδάς: Η αγορά κάνναβης
εκτοξεύτηκε λόγω πανδημίας

Η

απομόνωση, η πλήξη ή ακόμη το
άγχος, εξαιτίας επαναλαμβανόμενων εγκλεισμών ή οι απώλειες θέσεων
εργασίας, αύξησαν παντού την κατανάλωση αλκοόλ. Εκτός όμως από το αλκοόλ, οι Καναδοί, από την πλευρά τους,
αξιοποίησαν, επίσης, τις φημισμένες
καταπραϋντικές ή ευφορικές αρετές της
κάνναβης, πωλούμενης νομίμως εδώ και
δύο χρόνια στη χώρα, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του άγχους τους.
Η Agathe, ένα 28χρονο -άνεργο εδώ και
δύο μήνες- κορίτσι από το Μόντρεαλ, έξω
από ένα υποκατάστημα της Εταιρείας
Κάνναβης του Κεμπέκ, δεν κρύβει ότι
τα λίγα γραμμάρια αποξηραμένων φύλλων που αγοράζει κάθε εβδομάδα, της
επιτρέπουν να αντέχει. «Με εμποδίζει
να σκέφτομαι αυτή την πανδημία. Μην
έχοντας τίποτα να κάνω όλη την ημέρα,
είναι πιο ευχάριστο να στριφογυρίζω
σε ένα σύννεφο παρά στην πραγματική
ζωή», δήλωσε στην εφημερίδα Le Monde.
Ο Πασκάλ, οικοδόμος, επίσης αναγκασμένος σε απραξία, παραδέχεται ότι αύξησε
σημαντικά την κατανάλωσή του από την
αρχή της κρίσης. Πριν, κάπνιζε μόνο το
βράδυ, μετά τη δουλειά με τους φίλους
του. Πλέον, αποκομμένος από κάθε κοινωνική και φιλική σχέση, επιδιώκει, όπως
δηλώνει, να «μαστουρώνει» από το πρωί.
«Αυτό που βιώνω είναι πάρα πολύ βαρύ,
το «χόρτο» με χαλαρώνει, με κάνει να κοιμάμαι και μου δίνει την ψευδαίσθηση ότι
παρακάμπτω την κρίση», εκμυστηρεύεται,
με μερικά γραμμάρια κάνναβης στην τσέπη, που αγοράζει για 125 δολάρια Καναδά
(80 ευρώ) – αρκετά, για να αντέξει ημέρες.
Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
Από την αρχή του πρώτου εγκλεισμού
το Μάρτιο του 2020, οι τακτικοί καταναλωτές συνέρρευσαν στα καταστήματα ή
τους ιστότοπους ηλεκτρονικών παραγγελιών. Η εταιρία «Ontario Cannabis Store»
, η οποία κατέχει το μονοπώλιο στις διαδικτυακές πωλήσεις στην επαρχία με τη μεγαλύτερη αγορά κάνναβης στον Καναδά,
κατέγραψε, στις 3 Απριλίου 2020, ρεκόρ
14.000 παραγγελιών, με συνήθεις -κατά
μέσο όρο περίπου- 2.000 ημερήσιες παραγγελίες.
Μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2020, οι
αγορές αποξηραμένων λουλουδιών ή
άλλων δευτερογενών προϊόντων μαριχουάνας σημείωσαν άλμα κατά 600%. Ο
φόβος να κλείσουν αιφνιδίως τα καταστήματα και ο φόβος της έλλειψης απογείωσαν παντού τις πωλήσεις: η Εταιρία
κάνναβης του Κεμπέκ, η μόνη υπό δημόσιο έλεγχο εταιρία, εξουσιοδοτημένη για
νόμιμη πώληση στην επαρχία του Κεμπέκ
(«Belle Province»), ανακοίνωσε, για το
δεύτερο τρίμηνο του έτους, ρεκόρ πωλήσεων των 120 εκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 56,6 εκατομμυρίων δολαρίων
για την ίδια περίοδο του προηγούμενου
έτους.
Σε όλον τον Καναδά, οι πωλήσεις αυτής
της ψυχοτρόπου ουσίας εκτιμώνται σε
2.600 εκατομμύρια δολάρια Καναδά, έναντι 1.190 εκατομμυρίων το προηγούμενο
έτος. Πρόκειται για αύξηση 118% σε ένα
χρόνο, σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά.
Το Καναδικό Κέντρο Τοξικομανίας και
Χρήσης Ουσιών ανησυχεί γι αυτή την αυξανόμενη χρήση, την οποία συνδέει με τις
ψυχολογικές αδυναμίες που επηρεάζουν
ένα αναπτυσσόμενο τμήμα του πληθυσμού. Στο Κεμπέκ, ωστόσο, ή ακόμη στην
Αλμπέρτα, κάθε φορά που τίθετο θέμα

Αυτή η ενοποίηση στην -ακόμη νέα- αγορά θα μπορούσε, επίσης, να φέρει νέες
ευκαιρίες ανάπτυξης. «Η κοινωνική απαγόρευση που εξακολουθεί να ισχύει για
την κάνναβη εξασθενίζει και επιτρέπει
σταδιακά νέες χρήσεις», εξηγεί ο Sylvain
Charlebois, Διευθυντής του Εργαστηρίου
Ερευνών Ανάλυσης Αγροτικών Προϊόντων
Διατροφής (Αγροτροφίμων) στο Πανεπιστήμιο Νταλχάουζι στο Χάλιφαξ της Νέας
Σκωτίας. «Πολλοί Καναδοί, π.χ., ανακά-

κλεισίματος των καταστημάτων πώλησης
κάνναβης, ελπίζοντας, έτσι, στην αποτροπή των νέων επιθέσεων του ιού, οι πολιτικές αρχές επέλεξαν να τα εντάξουν στα
«καταστήματα βασικών ειδών» και έτσι
να τα αφήσουν ανοικτά.
«Η πανδημία ήταν πρωτίστως μάννα εξ ουρανού για το νόμιμο εμπόριο
κάνναβης», τονίζει ο Ντέιβιντ Σομπίρμαν (David Soberman), καθηγητής μάρκετινγκ στο πανεπιστήμιο του Τορόντο. Η μαύρη αγορά, η οποία, όπως
είπε, συνέχιζε να αποτελεί το 80% των
συνολικών πωλήσεων προ πανδημίας,
φάνηκε λιγότερο «ασφαλής» στους καταναλωτές. Η συνάντηση με έναν πωλητή
στο δρόμο περιλάμβανε ανεπιθύμητες
«αλληλεπιδράσεις» εν καιρώ αυστηρών
υγειονομικών κανόνων, όταν, αντιθέτως,
τα νόμιμα καταστήματα επέβαλαν χρήση μάσκας, πλύσιμο των χεριών και φυσική απόσταση, υποχρεωτικά προς καθησυχασμό των πελατών τους.
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
«Η νόμιμη χρήση κάνναβης εξουδετέρωσε αναμφισβήτητα το μερίδιο της μαύρης αγοράς, ειδικά μετά τη σημαντική
προσέγγιση της τιμής της νόμιμης μαριχουάνας με αυτήν της παράνομης κάνναβης», εξηγεί ο Σομπίρμαν. Πρόκειται για
πολύ καλά νέα για τα δημόσια οικονομικά,
εφόσον οι επαρχίες λαμβάνουν φόρους
επί των νόμιμων πωλήσεων, αλλά, κυρίως,
«στο βαθμό, όπου οι υιοθετηθείσες κατά
τη διάρκεια της πανδημίας συνήθειες θα
συνεχιστούν, αποτελεί ένα τεράστιο επιταχυντή ενοποίησης της αγοράς στον Καναδά», καταλήγει.
Αυτός ο τομέας, ο οποίος φοβόταν πέρυσι την έκρηξη -μετά τον ενθουσιασμό
για την προ διετίας νομιμοποίηση- μιας
κερδοσκοπικής φούσκας, επωφελήθηκε
από αυτή την ανάκαμψη της κατανάλωσης, για τη συνέχιση της συγκρότησής
του. Το Δεκέμβριο του 2020, δύο μεγάλοι
καναδοί παραγωγοί, οι εταιρίες «Aphria»
και «Tilray», ανακοίνωσαν τη συγχώνευσή τους, για να καταστούν η μεγαλύτερη εταιρία όσον αφορά στον κύκλο εργασιών. Η μετοχή της -εδρεύουσας στο
Οντάριο- κορυφαίας στον τομέα εταιρίας
«Canopy Growth», αφού βυθίστηκε στην
άβυσσο το Μάρτιο του 2020, φτάνοντας
στα 9,73 δολάρια, φάνηκε να σταθεροποιείται στο τέλος του έτους σε περίπου 24
δολάρια.

λυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας
τη βρώσιμη κάνναβη (προσφάτως νομιμοποιηθείσα), για το μαγείρεμα, για την παρασκευή μάφιν-κάπκεϊκ ή αφεψημάτων».
Ενώ τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν το 2021
«Έτος των Φρούτων και Λαχανικών», ο
εν λόγω ερευνητής δηλώνει πεπεισμένος
ότι αυτές οι νέες χρήσεις ανοίγουν μία
«πολλά υποσχόμενη μελλοντική προοπτική» για την καναδική αγροδιατροφική βιομηχανία. | © TVXS.GR

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 5 Φεβρουαριου, 2021 / February 5, 2021 • 9

Γιατί η Κίνα δε θέλει να γίνει Αμερική
ΣΤΗ ΘΈΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ

H

ανάληψη των καθηκόντων της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Τζο Μπάιντεν
σηματοδοτεί μια νέα περίοδο, όχι απλώς
για τις ΗΠA αλλά και για ολόκληρο τον
κόσμο. Και αυτό, γιατί η μετάβαση γίνεται μετά τα ιστορικά γεγονότα της 6ης
Ιανουαρίου 2021, που αποτέλεσαν την
αντίστοιχη στιγμή της πτώσης του τείχους του Βερολίνου για το μύθο της αμερικανικής παντοκρατορίας.
Κώστας Γρίβας*
© slpress.gr
Όσο και αν στην Ελλάδα επιμένουμε να
χαρακτηρίζουμε τον εκάστοτε Αμερικανό
πρόεδρο με τον κωμικό τίτλο του «πλανητάρχη», το γεγονός παραμένει ότι, τόσο
σε ουσιαστικό όσο κυρίως σε συμβολικό
επίπεδο, οι ΗΠΑ δε μπορούν να εμφανίζονται πλέον ως ο «άρχων του πλανήτη».
Πολλοί θεωρούν ότι η αποκαθήλωση των
ΗΠA από το φαντασιακό θρόνο του «παγκόσμιου ηγεμόνα» θα σημάνει νομοτελειακά την άνοδο σε αυτόν της Κίνας.
Κάποιοι άλλοι επιμένουν να λειτουργούν ως λατρευτές της αμερικανικής
ισχύος και να αρνούνται την (αναντίρρητη πλέον) μεγάλη «περικοπή βαθμών»
στην παγκόσμια κατάταξη που έχουν
υποστεί οι ΗΠΑ, ακριβώς γιατί δυσανασχετούν εντόνως στο ενδεχόμενο να βρεθεί η Κίνα σε αυτή τη θέση.
Παρεμπιπτόντως, είναι απορίας άξιο,
πώς και γιατί άτομα του λεγόμενου «πατριωτικού χώρου» έχουν τόση απέχθεια,
μίσος και φόβο, για μια χώρα που δεν
έχει πειράξει ποτέ την Ελλάδα, σε αντίθεση σχεδόν με όλους τους Δυτικούς «συμμάχους» της, ενώ αντιθέτως τρέφει τεράστια εκτίμηση, σεβασμό και θαυμασμό
για τον ελληνικό πολιτισμό.
Μάλιστα, έχουν αρχίσει να ευδοκιμούν
θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες οι υπόγειες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης
δίνουν το σκήπτρο του παγκόσμιου ηγεμόνα στην Κίνα, γιατί έτσι θα προωθήσουν τη δική τους ατζέντα, ενώ υποτίθεται ότι οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν έναν πιο
εθνοκεντρικό κόσμο. Δε θα μπούμε στον
κόπο να προσπαθήσουμε να αντιτάξουμε
επιχειρήματα σε αυτές τις θεωρίες, γιατί
στην ουσία τους είναι θρησκευτικές αντιλήψεις και δε μπορείς να αντιμετωπίσεις
μια μαγική ανάγνωση της πραγματικότητας με λογικά επιχειρήματα.
Ωστόσο, αυτοί που ανησυχούν για την
πτώση των ΗΠΑ και την άνοδο της Κίνας, μάλλον δε θα πρέπει να ανησυχούν
και πολύ, γιατί η Κίνα πολύ δύσκολα θα

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •
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εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγεμόνα. Ούτε
το θέλει, αλλά ακόμη και αν το ήθελε δε
μπορεί να το πετύχει. Όσο και αν αυξηθεί η ισχύς και η επιρροή της, η Κίνα δε
μπορεί καν να λειτουργήσει ως πρώτος
μεταξύ ίσων, όπως ήταν (και μάλλον θα
παραμείνουν στον ορατό χρονικό ορίζοντα) οι ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, η Κίνα δε
μπορεί να γίνει Αμερική. Και μάλλον δεν
το θέλει κιόλας.

ΣΙΝΟΡΩΣΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Αυτό ισχύει για μια σειρά από λόγους.
Καταρχάς, η Κίνα δε θέλει μια υπερβολικά αποδυναμωμένη Αμερική. Και αυτό,
γιατί κρίσιμες για τη γεωπολιτική της
στρατηγική συμμαχίες, ιδιαίτερα δε αυτή
με τη Ρωσία, βασίζονται ακριβώς στην
από κοινού αντιμετώπιση της αμερικανικής ισχύος.
Αν αυτή εκλείψει, τότε είναι εξαιρετικά
πιθανόν τα ανταγωνιστικά στοιχεία στις
γεωπολιτικές ταυτότητες των δύο κρατών
να έλθουν ξανά στο προσκήνιο και το σινορωσικό σχήμα να διαλυθεί εις τα εξ ων
συνετέθη.
Και αυτό θα ήταν καταστρεπτικό για την
Κίνα, δεδομένου ότι η απέραντη Ρωσία
είναι η «χερσαία θάλασσα», που της προσφέρει ασφάλεια και αποτελεί το βασικό
της τροφοδότη σε ενέργεια και πρώτες
ύλες. Επιπροσθέτως, μια ισχυρή συμμαχία με τη Ρωσία είναι αναγκαία προϋπόθεση, για να μπορεί το Πεκίνο να κρατάει
κοντά του τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Έτσι ώστε να
προωθήσει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της
BRI (Belt and Road Initiative), τον περιβόητο «νέο δρόμο του Μεταξιού», που θα
αποτελέσει τον ομφάλιο λώρο, ο οποίος
θα την ενώνει με τον υπόλοιπο κόσμο.
Επιπροσθέτως, μια συμμαχία με τη Ρωσία είναι μεγάλης σημασίας για το Πεκίνο, για να μπορέσει να κρατήσει την αντιπαλότητα με το Βιετνάμ και την Ινδία σε
«λελογισμένα» επίπεδα, μιας και οι δύο
αυτές χώρες είναι εχθρικές έναντι της Κίνας αλλά διατηρούν στενές σχέσεις με τη
Μόσχα.
Γενικότερα, για να κατανοήσουμε γιατί
η Κίνα δε μπορεί να γίνει δεύτερη Αμερική, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπό
έννοια η Κίνα είναι το ακριβώς αντίθετο
αυτής. Συγκεκριμένα, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ασφαλή απομόνωση στο κέντρο
του βορείου τμήματος της αμερικανικής
ηπείρου και συνορεύουν με δύο παντελώς ακίνδυνες χώρες, η Κίνα βρίσκεται
στο άκρο της Ευρασίας και περιβάλλεται
από επικίνδυνες εχθρικές χώρες.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Επίσης, οι ΗΠΑ περιβάλλονται από δύο
μεγάλους ωκεανούς οι οποίοι τους παρέχουν ασφάλεια, ενώ ταυτοχρόνως αποτελούν το δίαυλο, που τους επιτρέπει να
ασκούν προβολή ισχύος και να παρεμβαίνουν στα διεθνή δρώμενα σε όλο τον
πλανήτη. Όσο δε και να μειωθεί η αμερικανική ισχύς στα επόμενα χρόνια, είναι
πολύ δύσκολο έως αδύνατον, οι ΗΠΑ να
χάσουν την κυριαρχία τους στους ωκεανούς.
Αντιθέτως, η Κίνα βρίσκεται σε ένα θαλάσσιο κλοιό από την Ιαπωνία, τη Νότιο
Κορέα, τη Ρωσία και φυσικά τις ΗΠΑ και
η μόνη της ρεαλιστική φιλοδοξία είναι να
μετατρέψει τη Νότιο Σινική Θάλασσα και
την Ανατολική Σινική Θάλασσα σε «γαλάζιο έδαφος». Έτσι ώστε να έχει μια ζώνη
θαλάσσιας θωράκισης και να τοποθετήσει και την Ταϊβάν σε ένα θύλακα, που
θα καθιστά αδιανόητη από πλευράς της
κυβέρνησης της Ταϊπέι την ανακήρυξη
ανεξαρτησίας.
Το τεράστιο κινεζικό ναυτικό, που πλέον
είναι πρώτο σε αριθμό πλοίων στον πλανήτη, έχοντας ξεπεράσει το αμερικανικό,
αλλά και τα πολυεπίπεδα πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής (A2 /
AD), με αιχμή του δόρατος τους αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBM) DF
– 21D και DF – 26Α στοχεύουν ακριβώς σε
αυτό.

Η ΚΙΝΑ ΔΕΣΜΙΑ
ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΤΗΣ
Οι ΗΠΑ έχουν ενεργειακή αυτάρκεια
χάρη στο σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αλλά και σε άλλους ενεργειακούς πόρους, καθώς και σχεδόν πλήρη
αυτάρκεια σε πρώτες ύλες, αλλά και σε
τρόφιμα, ενώ ότι δεν έχουν, μπορούν να
εξασφαλίσουν την ασφαλή ροή του προς
τα εδάφη τους χάρη στην ωκεάνια κυριαρχία που απολαμβάνουν. Αντιθέτως, η
Κίνα εξαρτάται από ροές ενέργειας και
φυσικών πόρων από το εξωτερικό και
εύκολα οι ΗΠΑ και άλλοι αντίπαλοί της
μπορεί να της στερήσουν τις επικοινωνίες διαμέσου των θαλασσίων οδών (SLOC),
κλείνοντας κάποια κρίσιμα choke points
με πιο σημαντικό τα διάσημα Στενά της
Μάλακκα.
Με άλλα λόγια, η γεωπολιτική ταυτότητα της Κίνας την καθιστά δέσμια των γειτόνων της. Και αν η ισχύς της ανέβει απότομα, εν παραλλήλω με μια κατακόρυφη
πτώση αυτής των ΗΠΑ, τότε ενδέχεται να
βρεθεί σε έναν περιοριστικό κλοιό και
να υποστεί ασφυξία. Άρα λοιπόν, η Κίνα

θέλει καλές σχέσεις με τη Ρωσία και τις
χώρες της Κεντρικής Ασίας για να μπορέσει να δημιουργήσει την BRI, στις κολοσσιαίες υποδομές της οποίας θα μπορέσει
και να κατευθύνει και τα τεράστια πλεονάσματα στην παραγωγή τσιμέντου και
χάλυβα που έχει.
Επίσης, στοχεύει σε ελεγχόμενες σχέσεις με την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Νότιο
Κορέα, το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες και την
Αυστραλία, έτσι ώστε να μπορέσει να
λειτουργήσει η τεράστια αγορά της ως
δέλεαρ και να μπορέσει σε βάθος χρόνου
να μειώσει τις τριβές με τις χώρες αυτές
και να τις οδηγήσει σε ένα συνεργατικό
σχήμα.
Για το λόγο αυτό, το Πεκίνο καλοβλέπει
την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αυτών, παρόλο που είναι
ανταγωνιστές της, έτσι ώστε διά της γιγάντωσης του εμπορίου μαζί τους, να αναπτυχθούν σε βάθος χρόνου ευρύτερες
γεωπολιτικές συνέργειες.
ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Και φυσικά, το ίδιο θέλει να πράξει με
την πολυάνθρωπη και σε κρίσιμη γεωπολιτική θέση Ινδονησία, τη Μαλαισία, το
Πακιστάν, την Ταϊλάνδη και γενικότερα
με το σύνολο των ασιατικών χωρών. Αυτό
λοιπόν, αυτό που δείχνει να επιδιώκει η
Κίνα, δεν είναι ένα καθοδηγούμενο από
αυτήν διεθνές σύστημα, αλλά ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, στο οποίο όμως
το κέντρο βάρους θα έχει μετακινηθεί
προς ανατολάς. Η Κίνα δηλαδή θέλει
έναν ασιοκεντρικό πολυπολικό κόσμο και
την επιδίωξή της αυτή συμμερίζονται και
πολλά άλλα ασιατικά κράτη, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και ορκισμένοι
αντίπαλοι της.
Αυτή η μετακίνηση του κέντρου βάρους
προς την ανατολική Ευρασία, κυρίως διά
της ανάπτυξης της οικονομίας και της τεχνολογίας, θα στρέψει προς τα εκεί και
την πυξίδα των αραβικών χωρών και του
Ιράν, κάτι που ήδη φαίνεται να συμβαίνει. Άρα λοιπόν, φαίνεται πως κινούμαστε προς έναν πολυπολικό και όχι προς
έναν ελεγχόμενο από την Κίνα κόσμο, με
κάποια νέα χαρακτηριστικά. Σε αυτόν τον
καινοφανή κόσμο, ο ρόλος της Ελλάδας
μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που θα εξετάσουμε άλλη φορά.
*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων. Διδάσκει επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή στο Τμήμα
Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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To Ιράν, η Τουρκία και
η αραβική δίνη στο 2021
Ο Ερντογάν αντιλαμβάνεται τον αραβικό κατακερματισμό, τη
ρωσική στροφή, την αμερικανική ασάφεια και την ευρωπαϊκή
αδράνεια, ως ευκαιρία για την αλλαγή του στάτους κβο δεκαετιών

Η

σκιώδης αναμέτρηση της Αμερικής
και του Ισραήλ με το Ιράν, ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας και το ρήγμα ανάμεσα στις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις
των αραβικών κρατών, θα συνεχίσουν να
αποτελούν ζητήματα με μεγάλη σημασία
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής μέσα
στο 2021.
Δρ. Μιχάλης Σαρλής*
© Huffington Post
Το 2020 είχε αρχίσει με δραματικό τρόπο στη Μέση Ανατολή, με την εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί. Επρόκειτο για μια απότομη
κλιμάκωση της στρατηγικής της «μέγιστης πίεσης» που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η Αμερική έναντι του Ιράν.
Ένα χρόνο μετά, η κατάσταση στην περιοχή επιβεβαιώνει τη σημασία που
είχε ο Ιρανός στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης για την πολιτική της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.
Η εκτέλεσή του ήταν ένα ισχυρό πλήγμα στο ισλαμικό καθεστώς και η επιλογή
του να μην απαντήσει άμεσα και ανάλογα, ήταν ενδεικτική της πίεσης στην
οποία αυτό βρέθηκε. Την ίδια στιγμή,
όμως, η πραγματικότητα στο έδαφος
ελάχιστα έχει αλλάξει, από την εποχή
που ο Σουλεϊμανί καθοδηγούσε τις σιιτικές πολιτοφυλακές στη Μέση Ανατολή.
Από τη Χεζμπολά στο Λίβανο και τις σιιτικές παραστρατιωτικές οργανώσεις
στη Συρία έως τις Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης στο Ιράκ, οι σιιτικές πολιτοφυλακές λειτουργούν ως εμπροσθοφυλακές του Ιράν και το καθεστώς της
Τεχεράνης διατηρεί ανέπαφη τη δυνατότητα να ασκεί επιρροή σε όλα σχεδόν τα κρίσιμα θέματα της περιοχής.
Το Ισραήλ, που ενισχύει τις σχέσεις του με
τις σουνιτικές μοναρχίες του Κόλπου, σε
μια προσπάθεια σχηματισμού ενός ευρύτερου αντι-ιρανικού μετώπου, θα συνεχίσει να επιδιώκει τον περιορισμό την
παρουσίας του Ιράν στη Μέση Ανατολή
με αεροπορικά πλήγματα στη Συρία και
το Ιράκ, ενδεχομένως και στο Λίβανο. Υπό
αυτό το πρίσμα, το ενδεχόμενο μιας νέας
θερμής κρίσης, παρόμοιας με εκείνη του
2006 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά,
θα υπάρχει συνεχώς ως απειλή στον ορίζοντα της περιοχής. Η προσέγγιση της νέας
αμερικανικής διακυβέρνησης, κυρίως ως
προς τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και την ευρύτερη παρουσία του Ιράν στην περιοχή, θα καθορίσει εν μέρει την πορεία των εξελίξεων.
Ωστόσο, η δυνατότητα της Αμερικής να
επηρεάζει αποφασιστικά τις εξελίξεις στη
Μέση Ανατολή έχει περιοριστεί, σε αντίθεση με τη Ρωσία, που έχει αποκτήσει
κομβικό ρόλο στις περιφερειακές κρίσεις.
Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας ήταν
κατά το 2020 σε πλήρη εξέλιξη. Μια ημέρα πριν την εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού στη Βαγδάτη, στις 2 Ιανουαρίου
2020, η τουρκική εθνοσυνέλευση είχε
εγκρίνει την ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη. Ήταν το αποκορύφωμα
μιας μακροχρόνιας υπερεντατικής πολιτικής από την κυβέρνηση Ερντογάν, κυρίως

από το 2016, και τη δυνατότητα που της
έδωσε τότε η Μόσχα να εξέλθει από το
περιφερειακό αδιέξοδο και να ξεκινήσει
μια σειρά στρατιωτικών επεμβάσεων στη
βόρεια Συρία με στόχο τους Κούρδους.
Η τρίτη επέμβαση, τον Οκτώβριο του 2019,
με το «πράσινο φως» της διακυβέρνησης
Τραμπ, ήταν καθοριστική. Η απώθηση
των κουρδικών δυνάμεων και η εδραίωση
της τουρκικής παρουσίας, με την ανοχή
του Κρεμλίνου, λειτούργησε ως προωθητική δυναμική για τους σχεδιασμούς της
Άγκυρας. Αμέσως μετά, το Νοέμβριο, η
κυβέρνηση Ερντογάν και η κυβέρνηση της
Τρίπολης υπέγραψαν το τουρκο-λιβυκό
μνημόνιο για την εκμετάλλευση θαλασσίων ζωνών και την εδραίωση της τουρκικής
στρατιωτικής παρουσίας στη δυτική Λιβύη.
Στη συνέχεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του
2020 η Τουρκία ανέπτυξε μια έντονη
υπερεντατική δραστηριότητα από τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο έως τον
Καύκασο. Αμφισβήτησε τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, έπληξε
τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις στο
Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας, εισέβαλε βαθιά στο Βόρειο Ιράκ καταδιώκοντας τους Κούρδους του PKK και στήριξε
στρατιωτικά το Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουση με την Αρμενία στον Καύκασο.
Παρά τα σημαντικά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
η κυβέρνηση Ερντογάν στο εσωτερικό, ο
περιφερειακός αναθεωρητισμός βρίσκεται στον πυρήνα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Η κυβέρνηση Ερντογάν
αντιλαμβάνεται τη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα – τον αραβικό κατακερματισμό, τη ρωσική στροφή, την
αμερικανική ασάφεια και την ευρωπαϊκή αδράνεια – ως μια ευκαιρία για
την αλλαγή του στάτους κβο δεκαετιών.
Ταυτοχρόνως, ο πρόεδρος Ερντογάν φαίνεται να εκτιμά, πως η τουρκική εμπλοκή στα διάφορα μέτωπα της Ανατολικής
Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του
Καυκάσου και η άσκηση μιας έντονης
επιθετικής πολιτικής, μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά έναντι των αυξανόμενων εσωτερικών προβλημάτων του.
Ωστόσο, τα πολιτικά νήματα που συντηρούν την τουρκική υπερένταση αρχίζουν
πλέον να ταλαντεύονται. Η νέα αμερικανική διακυβέρνηση θα θέσει, σε κάθε περίπτωση, τις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις
σε ένα νέο πλαίσιο. Από τη νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή
και την αναπόφευκτη αναδιαμόρφωση
των σχέσεων Ουάσιγκτον-Άγκυρας, θα
επηρεαστούν όλες οι άλλες σχέσεις της
κυβέρνησης Ερντογάν, με τη Ρωσία, το
Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν.
Ούτως ή άλλως, οι σχέσεις Άγκυρας-Μόσχας δε θα είναι εντελώς ανέφελες. Αν και
οι δύο πλευρές έχουν βρει κοινό σημείο
επαφής ένα νέο ασιατικό πολυπολισμό,
που ενισχύθηκε μέσα από το Συριακό Πόλεμο και θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν
μια στρατηγική εκτοπισμού άλλων δυνάμεων από τις κρίσεις της περιοχής, η στήριξη διαφορετικών στρατοπέδων – στη
Συρία, στη Λιβύη, στον Καύκασο – δημιουργεί τριβές, που υπό προϋποθέσεις θα
μπορούσαν να προκαλέσουν μια αλυσιδωτή αντίδραση, με πιθανότερη εστία
ανάφλεξης εκείνη στη βόρεια Συρία.

Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΙΝΗ
Η αρχή του 2021 συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την έναρξη των
αραβικών εξεγέρσεων. Στη νότια πλευρά
της Μεσογείου, εκεί από όπου ξεκίνησαν
και επεκτάθηκαν πριν από δέκα χρόνια οι
αραβικές εξεγέρσεις, όλα δείχνουν πως η
περιοχή εισέρχεται σε μια νέα δύσκολη
δεκαετία. Από τη Λιβύη, που εξακολουθεί
να βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο, έως την
Αλγερία, την Αίγυπτο και την Τυνησία, το
σημείο μηδέν των εξεγέρσεων, τα αραβικά κράτη αποτελούνται από νέες δημογραφικά κοινωνίες που επιζητούν μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική συμμετοχή.
Ανατολικά της Μεσογείου, στην κατακερματισμένη Λεβαντίνη, από το Λίβανο
και τη Συρία έως το Ιράκ, κυβερνήσεις
και κοινωνίες βρίσκονται σε συνεχείς και
βαθιές κρίσεις μέσα σε διαλυμένα κράτη.
Στο Ιράκ, τη χώρα από την οποία ξεκίνησε
η σχεδόν εικοσαετής πλέον αστάθεια στη
Μέση Ανατολή, η νέα κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να ισορροπήσει ανάμεσα στη βαθιά επιρροή του Ιράν και την
αμερικανική στρατηγική της «μέγιστης
πίεσης» προς το καθεστώς της Τεχεράνης.
Στο Λίβανο, η πολιτική ελίτ της χώρας
προσπαθεί να διατηρήσει προνόμια που
βασίζονται σε ένα χρεοκοπημένο μετααποικιοκρατικό σύστημα οκτώ δεκαετιών,

ενώ η φιλο-ιρανική Χεζμπολά παραμένει
η κυρίαρχη δύναμη στη χώρα. Την ίδια
στιγμή, η πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση έχουν φέρει το Λίβανο
στο όριο της ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Πριν το ξέσπασμα της πανδημίας,
στις δύο χώρες είχαν εκδηλωθεί μεγάλες
διακοινοτικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ενάντια στην εκτεταμένη διαφθορά
και τους σεχταριστικούς μηχανισμούς.
Κοινωνικές εξεγέρσεις που παραμένουν
παγωμένες μέχρι το τέλος της πανδημίας.
Στην εξαντλημένη Συρία, οι Άσαντ διατήρησαν την εξουσία μισού αιώνα πάνω στα
ερείπια των ιστορικών πόλεων της Συρίας.
Εκεί όπου ο συριακός πληθυσμός αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της καθημερινής
επιβίωσης σε μια κατεστραμμένη χώρα,
αλλά και τις νέες οικονομικές κυρώσεις
που επέβαλε η Αμερική πριν από μερικούς μήνες. Αυτό είναι το μωσαϊκό των
πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων, που εγκλωβίζουν ολόκληρη την περιοχή στη δίνη μιας αστάθειας
που γίνεται ατέρμονη, λόγω της έλξης που
ασκεί στις φιλοδοξίες των περιφερειακών
δυνάμεων.
*Δρ. Γεωπολιτικής Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση σε θέματα της Μέσης
Ανατολής
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Υγεία και Διατροφή
Κράμπες: Γιατί τις παθαίνεις
& πως να τις αντιμετωπίσεις
Φ

οράς τις αθλητικές σου κάλτσες,
βάζεις τα παπούτσια του τρεξίματος και ξεκινάς την προπόνηση. Το κάνεις
με κέφι, με όρεξη, με ζωντάνια και με
ενέργεια αλλά περίπου μισή ώρα αργότερα όλα μοιάζουν να έχουν καταστραφεί:
οι πόνοι στις γάμπες σου είναι τόσο έντονοι που δε μπορείς να συνεχίσεις.
Τι συμβαίνει; Σε έχουν χτυπήσει αυτές
οι ενοχλητικές κράμπες που προκύπτουν
με το τρέξιμο.
Γιατί σε χτυπάνε οι εν λόγω κράμπες;
«Διότι το πίσω μέρος των μυών δεν είναι
τόσο δυνατό, ώστε να μπορεί να αντέξει
τους σπασμούς και τις συσπάσεις όταν το
πόδι πιέζεται πολύ σκληρά», λέει ο Τζόρνταν Μετζλ, ειδικός αθλητικός γιατρός
στο Νοσοκομείο Ειδικής Χειρουργικής
στη Νέα Υόρκη. «Λιγότερο συχνά οι κράμπες οφείλονται σε διατροφικά προβλήματα όπως η ενυδάτωση και οι ανισορροπίες των ηλεκτρολυτών», προσθέτει.
Συνήθως αυτές οι κράμπες ξεκινάνε είτε
στην αρχή είτε στο τέλος μιας κούρσας.

Γιατί; «Στην αρχή μιας κούρσας δεν έχει
ζεσταθεί ακόμα ο οργανισμός σου, ενώ
στο τέλος της το σώμα σας είναι πολύ
κουρασμένο για να προστατευθεί», λέει
ο Μετζλ. Πρόκειται για δυο καταστάσεις
που αφήνουν τους μυς εξαιρετικά ευάλωτους. Επίσης, μια συνθήκη που οδηγεί
σε κράμπες είναι το ανώμαλο έδαφος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
Αν και το πρώτο που σκεφτόμαστε όταν
μας πιάνει μια κράμπα, είναι να σταματήσουμε το τρέξιμο, αυτό δεν είναι πάντα
η πιο σωστή λύση. Αν ο πόνος είναι απλά
ήπιος καλό είναι μόνο να χαλαρώσετε το
βήμα σας και να συνεχίσετε να τρέχετε.
Αν είναι πιο έντονος, τότε σταματήστε να
τρέχετε και τεντώστε τα πόδια σας μέχρι
να περάσει ο πόνος οριστικά. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να τρέξετε ξανά.
«Εάν ο πόνος είναι τόσο δυνατός που
σας φαίνεται αδύνατο να συνεχίσετε να
τρέχετε, τότε απλά σταματήστε και πάρτε το χρόνο σας, γιατί το τελευταίο που

θέλετε είναι να σπάσετε το μυ», λέει ο
Μετζλ.
Αν πάντως παθαίνετε συχνά κράμπες
στις γάμπες και υποψιάζεστε ότι δεν
προκαλούνται από τα θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι καλύτερο να
μιλήσετε με το γυμναστή ή με το γιατρό

σας για να καταλάβετε τι τις προκαλεί.
Οι υπόλοιποι, απλά βεβαιωθείτε ότι οι
μύες σας είναι αρκετά ζεστοί πριν ξεκινήσετε το τρέξιμο και αρκετά γυμνασμένοι,
ώστε να μπορούν να σταθούν σε κάθε
έδαφος καθώς τρέχετε.
© runnfun.gr

Το πλούσιο πρωινό βοηθά στην
καύση διπλής ποσότητας θερμίδων
μοσιεύτηκε στο «The Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism». Εμφανίζουν επίσης μικρότερη επιθυμία, ειδικά
για γλυκά, και έχουν πιο υγιή επίπεδα
γλυκόζης και ινσουλίνης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τ

ο πρωινό έχει αναδειχθεί πολλάκις
ως το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Αυτά που τρώμε και πίνουμε αφού
ξυπνήσουμε, έχει αποδειχθεί ότι έχουν
μεγάλη επίδραση στη γνωστική μας επίδοση, τη διάθεση και τα επίπεδα ενέργειας, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Τώρα, νέα έρευνα από την Ενδοκρινο-

λογική Εταιρεία δείχνει ότι το πρωινό
παίζει έναν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στη
συνολική μας υγεία σε σύγκριση με ό,τι
πιστεύαμε προηγουμένως.
Όσοι καταναλώνουν πλούσιο πρωινό,
καίνε διπλάσιες θερμίδες σε σύγκριση με
όσους τρώνε ένα πλουσιότερο δείπνο,
σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δη-

Ο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Επί 3 μέρες, οι ερευνητές παρακολουθούσαν 16 άνδρες, οι οποίοι ενάλλασσαν
πρωινό με λίγες θερμίδες και δείπνο με
πολλές θερμίδες και αντίστροφα. Στη συνέχεια, μετρούσαν το ρυθμό μεταβολής,
την αίσθηση πείνας, τα επίπεδα γλυκόζης
και την επιθυμία για γλυκά. Οι ερευνητές
ανακάλυψαν ότι κατά μέσο όρο ο ρυθμός μεταβολισμού ήταν 2,5 φορές υψηλότερος μετά από ένα πλούσιο πρωινό
και ένα λιτό δείπνο, αποδεικνύοντας ότι
ο μεταβολισμός τους ήταν πιο ενεργός
μετά το πρωινό γεύμα.
Επιπλέον, η κατανάλωση πρωινού με
πολλές θερμίδες συνδέθηκε με μικρότε-

ρη αίσθηση πείνας και επιθυμία για γλυκά. Το πρωινό με λίγες θερμίδες είναι πιο
πιθανό να προκαλέσει ανάγκη για λιπαρά
σνακς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, τείνουν να καταναλώνουν μεγαλύτερα γεύματα στο δείπνο.
Η ινσουλίνη, τέλος, – η ορμόνη που είναι
υπεύθυνη για τη μετατροπή του φαγητού
σε ενέργεια – και η γλυκόζη, που χρησιμοποιείται για ενέργεια, ήταν επίσης χαμηλότερες μετά το πρωινό σε σύγκριση με
το δείπνο. Τα ευρήματα μπορεί να έχουν
μεγάλη επίδραση σε όσους προσπαθούν
να χάσουν βάρος με υγιή τρόπο, αλλά και
σε όσους έχουν διαβήτη.
© Εναλλακτική Δράση
Πηγές:
https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1878450X17300045
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27327252
https://academic.oup.com/jcem/
article/105/3/dgz311/5740411

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 19h30 tous les jours · from 8 to 7:30pm every day

du lundi 8 février au dimanche 14 février 2021 · from monday february 8th to sunday february 14th 2021
PÂTES AUX OEUFS
BONONI
Egg Noodles
250g

supermarché
ORANGES
8lbs

JEUNES ÉPINARDS
Baby Spinach
11oz

NECTARINES
3.73/kg

COULIS DE TOMATES BELGUSTO
Strained Tomatoes
690g

JUMBO

PISTACHES SALÉES OU
AU SAFRAN
Pistachios
454g ou 13.21/kg

CAFÉ GREC MERAKLIS
Greek Coffee
490g

ASPERGES
Asparagus
botte de 1lb

GRÈCE

FROMAGE AU LAIT DE
BREBIS GRAVIERA
DE CRÈTE
Cheese
17.61/kg

CANADA AAA

PAIN D’ITALIANO
Bread
600 à 675g
CÔTES LEVÉES DE PORC FRAIS
Fresh Pork Spareribs
5.49/kg

POIS CHICHES OU
HARICOTS ROUGES CEDAR
Chick Peas or Red Kidney Beans
540ml
YOGOURTS GRECS LIBERTÉ
Greek Yogurts
500g*

BIFTECK D’ENTRECÔTE
DE BOEUF FRAIS
Fresh Rib Steak
22.02/kg

livraison à domicile
home delivery

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

*Biologique exclu

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 πόλη όπου δεν επιτρέπεται
να... πεθάνεις!

Ο ήλιος κάνει τέσσερις ολόκληρους μήνες μέχρι να φανεί…

Σ

τη Νορβηγία υπάρχει μια μικρή πόλη
που για όμοια της δεν έχεις ακούσει
ποτέ ξανά. Μετρά μόλις 2.000 κατοίκους
και όλοι τους υπακούν στο νόμο για την
«απαγόρευση του θανάτου».
Νέλλη Σταθακίδου
© e-daily.gr
Το Λογκιαρμπίεν, αποτελεί ένα από
τα βορειότερα κατοικημένα σημεία του
πλανήτη και ο ήλιος εκεί κάνει πολλούς
μήνες για να φανεί. Μπορεί για εσένα
αυτό να ακούγεται εφιαλτικό, όμως οι
κάτοικοι του έχουν συνηθίσει να ζουν
και η συνθήκη αυτή για εκείνους είναι
κάτι φυσιολογικό.
Όμως, έχουν όλοι τους μια συνήθεια
που θα σε κάνει να παραξενευτείς, μιας
και όλοι τους κουβαλούν συνέχεια όπλα
μαζί τους, αφού δεν είναι απίθανο να
έρθουν αντιμέτωποι με μια πολική αρκούδα, ανά πάσα στιγμή.
Όσο για το κλίμα που επικρατεί εκεί, μιλάμε για πολύ κρύο και πολύ χιόνι, κάτι
που οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ειδικού οδικού δικτύου για snowmobiles.
Οι δρόμοι στο Λογκιαρμπίεν δεν έχουν
ονόματα, αλλά μόνο αριθμούς και η
πόλη διαθέτει το δικό της πανεπιστήμιο,
που έχει περίπου 300 φοιτητές.
Την περίοδο της νύχτας, οι κάτοικοι πηγαίνουν στις δουλειές τους φορώντας
φως στο κεφάλι και συχνά απολαμβάνουν

τ

Βόρειο Σέλας στον ουρανό, ενώ το καλοκαίρι που η μέρα διαρκεί για μήνες, οι
μεταμεσονύχτιες έξοδοι γίνονται με το…
φως του ήλιου.
Πρόκειται για μια πόλη που γεννήθηκε από/και για τη βιομηχανία εξόρυξης,
τον περασμένο αιώνα, αποτελεί όμως

και ένα γνωστό πόλο έλξης για τους τουρίστες παγκοσμίως, αρκετοί από τους
οποίους φτάνουν εκεί με κρουαζιερόπλοια.
Μεταξύ των νόμων που έχει όμως
το μέρος, ο πιο παράξενος είναι αυτός που αφορά τη λεγόμενη

«απαγόρευση του θανάτου», η οποία
για τους κατοίκους του, έχει μια άκρως
φυσιολογική εξήγηση.
Στην ουσία, δεν απαγορεύεται ακριβώς
ο… θάνατος, κάτι που θα ήταν αδύνατο αντικειμενικά, αλλά αποφεύγεται να
συμβεί εκεί και γι αυτό λαμβάνονται και
μέτρα για να συμβεί σε πιο… κατάλληλα
σημεία.
Λίγο οι πολικές αρκούδες, λίγο το ψύχος, οι κίνδυνοι για να συμβεί κάποιο
θανατηφόρο ατύχημα είναι αρκετοί.
Επίσης, στην πόλη απαγορεύονται οι
γάτες, ενώ επιβάλλεται και περιορισμός
στην κατανάλωση αλκοόλ και κάθε κάτοικος μπορεί να προμηθευτεί μια συγκεκριμένη ποσότητα ανά μήνα.
Το παραπάνω γεγονός, συνδέεται και
με το ότι δεν υπάρχει κάποια επιλογή
ταφής στο εν λόγω μέρος και οι κάτοικοι
που βρίσκονται σε τελικό στάδιο μεταφέρονται στο Όσλο, για να ζήσουν εκεί
τις τελευταίες ημέρες της ζωής τους.
Τέλος, ακόμα κι αν κάποιος έχει περάσει όλη τη ζωή του στο Λογκιαρμπίεν, δε
μπορεί να ταφεί εκεί.

ο

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

n
.la

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

w
ww

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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ΕΛΛΑΔΑ|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκθεση – «επιτάφιος» Unicredit & BNYM:

«Τέλος χρόνου για Ελλάδα»

Στα 370 δις το χρέος της «κυβέρνησης λοιμωξιολόγων»!

Κ

οινή έκθεση των οικονομικών διευθύνσεων των τραπεζών Unicredit
(ιταλική) και Bank of New York Mellon
(αμερικανική) αποκαλύπτει, ότι αυτή
τη στιγμή το χρέος της Ελλάδας εξαιτίας
των lockdown που επέβαλε η κυβέρνηση,
έφτασε τα 370 δισ. ευρώ και το χρέος
που υπολογιζόταν να «φρενάρει» στο
210% τώρα βρίσκεται στο 224% του
ΑΕΠ και θα χρειαστούν επιπλέον πολλά
χρόνια σκληρής, για τους πολίτες, οικονομικής πολιτικής και καμία βεβαιότητα
ότι ακόμα και έτσι, θα γίνει κάποια στιγμή
«διαχειρίσιμο» και η οικονομία θα ανακάμψει.

Στο τέλος του 2021, δε, το χρέος μπορεί να έχει σκαρφαλώσει και
στο 245% του ΑΕΠ!

Ουσιαστικά, η έκθεση κήρυξε το «τέλος
χρόνου» της χώρας και κανείς δεν ξέρει
αυτό πώς θα αποτυπωθεί σε όλα τα επίπεδα (εθνικά, κοινωνικά, γεωστρατηγικά
κ.λπ.) όταν τελειώσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης (η οποία πλέον κανείς δεν
ξέρει πόσο θα διαρκέσει, εφόσον και το
2021 είναι βέβαιο ότι θα είναι μια χαμένη
χρονιά λόγω των lockdown).
Συγκεκριμένα, η έκθεση των δύο τραπεζικών κολοσσών αναφέρει πως το χρέος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή βρίσκεται
στα 370 δισ. και στο 224% του ΑΕΠ (η
Ελλάδα μπήκε στα Μνημόνια με 126%
ΑΕΠ) μετά τις αποτυχημένες πολιτικές
της κυβέρνησης και των λοιμωξιολόγων
που αφέθηκαν να κυβερνούν τη χώρα,
ίσως και με υστερόβουλες σκέψεις αυτών
που στην πραγματικότητα κυβερνούν την
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ηση της χώρας το 2012, με το περίφημο
PSI που διέλυσε τον εσωτερικό οικονομικό ιστό, για να μειωθεί κατά 100 περίπου
δισ. το χρέος και να μείνει στα «φυσιολογικά» επίπεδα του 170%.
Και βέβαια, την επινοικίαση της κρατικής – εθνικής περιουσίας το 2016 για 99
έτη.
Σε απλά ελληνικά: Η καταστροφή μετά
από δέκα χρόνια Μνημονίων ακολουθήθηκε από την καταστροφή των lockdown,
τα οποία δεν πέτυχαν τίποτα περισσότερο από αυτό που θα συνέβαινε, αν η πανδημία αντιμετωπιζόταν ως ένα μείζον,
μεν, υγειονομικό πρόβλημα, αλλά όχι ως
πρόβλημα ύπαρξης του πληθυσμού και
του Έθνους.
Η Ελλάδα, έχοντας ήδη καταστραφεί,
πλέον δανείζεται (με 100% την εγγύηση
της ΕΚΤ, αλλιώς δε θα δανειζόταν ούτε
σεντ από τις αγορές) για να μπορέσει να
υπάρξει ως κρατική οντότητα με «μηχανική υποστήριξη».
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το δημοσιονομικό έλλειμμα στην πράξη φθάνει τα 27 δισ. και όχι 23 δισ. ευρώ κι αναμένεται να εκτοξευθεί στα 30 δισ., αφού
το σκληρό lockdown που επέβαλλε πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση, θα κοστίΕλλάδα (Βερολίνο). Και αυτό, γιατί όπως 2020 που και αυτή αναθεωρούσε την αρ- σει άλλα 3 δισ. στην ελληνική οικονομία.
Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει
αναφέρει η έκθεση, «η Ελλάδα αποτελεί χική πρόβλεψη του Απριλίου του 2020:
μια ειδική περίπτωση γιατί εισήλθε στην Τον Ιούνιο του 2020 προέβλεπαν μείωση επιδεινωθεί οριζόντια και θα απαιτηθεί
κρίση της πανδημίας τελείως απροετοί- ΑΕΠ -18,6% ενώ τον Απρίλιο 16% και τον μια περίοδος σκληρότατης πολυετούς
μαστη, όχι με επιδημιολογικούς όρους Ιούνιο η πρόβλεψη για την ανάκαμψη του οικονομικής πολιτικής, ενώ τα κεφάλαια
από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον ευρωαλλά με οικονομικούς».
2021 είχε μειωθεί στο 12% από 15,5%!
H έκθεση αναθεωρεί επί τα χείρω την
Να σημειώσουμε, ότι το 224% του χρέ- παϊκό προϋπολογισμό θα είναι «ψίχουπροηγούμενη πρόβλεψη του Ιουνίου του ους έρχεται μετά την ουσιαστική εκποί- λα» και με όρους. | © PRO NEWS
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$349,000
MLS: 28732459

PARC-EXTENSION,
MONTRÉAL
(VILLERAY/SAINTMICHEL/PARC-EXTENSION), MONTRÉAL
Beautiful and bright open
concept unit situated in
the heart of everything.
Offering 2 bedrooms 1
bath with shower, laundry
area, large windows, 2
balconies, close to all
shopping and University de
Montreal. Varnished floors
and freshly painted. A Must
See!! Impeccable unit.

CALL ME FOR
MORE INFO.

VOULA

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDI0S
514 993.501
M
AGENTVK@GMAIL.CO

SULTS
| EXCEPTIONAL RE
EXCELLENT SERVICE

Delays and
Withdrawals

ents
Special assessmips
for co-ownersh
Legal
Assistance

Latent
Defects
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2.2
450.68 121
HUMAN
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καστάνιτσα Αρκαδίας: Ένας τόπος
με ιδιαίτερη φυσιογνωμία
Η Καστάνιτσα Αρκαδίας
(πηγή: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας)

Ό

μορφο χωριό, χτισμένο στην καρδιά
του Πάρνωνα (υψόμετρο 840 μέτρα), η Καστάνιτσα (ή Καστανίτσα), σε απόσταση 72 χλμ.
ΝΑ από την Τρίπολη, γοητεύει τους ταξιδιώτες με
την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της.
Παραδοσιακά σπίτια με στέγες από σχιστολιθικές πλάκες Μαλεβού, πυργόσπιτα εκατοντάδων
ετών, πλακόστρωτα σοκάκια, λουλουδιασμένοι
κήποι και αυλές, συνθέτουν τη γραφική εικόνα
της Καστάνιτσας.
Δεμένος αρμονικά με τον κατάφυτο από καστανιές και έλατα ορεινό όγκο του Πάρνωνα, ο ιστορικός οικισμός, τμήμα της Τσακωνιάς (περιοχής
της Κυνουρίας), έχει κηρυχθεί διατηρητέος.
Στην Καστάνιτσα, όπως και σε άλλα χωριά
της Τσακωνιάς, ακούγονται ακόμα και σήμερα
τα τσακώνικα, αρχαιοπρεπής γλωσσική διάλεκτος
(κατάγεται από την αρχαία δωρική διάλεκτο της
Λακωνίας) με σαφέστατες διαφορές από την κοινή νεοελληνική και τις υπόλοιπες διαλέκτους.
Η γλωσσική αυτή διάλεκτος διατηρήθηκε μέχρι
τις μέρες μας σχεδόν αναλλοίωτη, κι αυτό οφείλεται στην απομόνωση της Τσακωνιάς επί σειράν
αιώνων, εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου και της
δυσκολίας προσπέλασης στην εν λόγω περιοχή.
Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την Καστάνιτσα
ανάγεται στα τέλη του 13ου αιώνα.
Στα αξιοθέατα του χωριού συγκαταλέγονται
η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, με
ξυλόγλυπτο τέμπλο, και η πλατεία με την υπέροχη
θέα.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας, στο κτίριο του παλαιού δημοτικού σχολείου του χωριού, αναδεικνύει τη φυσική κληρονομιά, την οικολογική αξία και τα πολιτισμικά γνωρίσματα της περιοχής του Πάρνωνα.
Πάνω σε βράχο, στο βόρειο τμήμα του χωριού,
σώζονται τα ερείπια πύργου που χρονολογείται
στους Βυζαντινούς Χρόνους και είναι γνωστός ως
ο πύργος του Καψαμπέλη (καστανιτσιώτη οπλαρχηγού).
Αξιόλογο θρησκευτικό μνημείο της ευρύτερης
περιοχής της Καστάνιτσας αποτελεί, εξάλλου,
το ξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμωνος, άλλοτε
καθολικό της μονής του Αγίου Νικολάου Κοντολινάς, που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της
Ελληνικής Επανάστασης.
Στην Καστάνιτσα πραγματοποιείται κάθε χρόνο,
στα τέλη Οκτωβρίου, η Γιορτή Κάστανου, που
προσελκύει πλήθος επισκεπτών.
*Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται
στο παρόν άρθρο προέρχονται από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
(discoverkynouria.gr)

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

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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Κορυφαίο σε
αποτελεσματικότητα το
ρωσικό εμβόλιο Sputnik V
Η βρετανική ιατρική επιθεώρηση «The
Lancet» επιβεβαιώνει πλήρως το ρωσικό
υπ. Υγείας | Ενθαρρυντικά αποτελέσματα
και για τα εμβόλια της Johnson & Johnson
και της Novavax

Ε

ξαιρετική είναι η αποτελεσματικότητα του ρωσικού εμβολίου Sputnik
V μετά από μία μόνο δόση, τονίζει ο
καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, Ηλίας
Μόσιαλος, της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE),
αναφερόμενος στα πρώτα αποτελέσματα
από τη δοκιμή φάσης ΙΙΙ που δημοσιεύτηκαν προ ημερών, στη βρετανική ιατρική
επιθεώρηση «The Lancet».
Το έγκυρο ιατρικό περιοδικό επιβεβαιώνει πλήρως το ρωσικό υπουργείο
Υγείας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Sputnik V η οποία η φτάνει
το 91,5%. Από τους 16.500 πολίτες που
έλαβαν και τις δυο δόσεις, μόλις οι 16
νόσησαν από Covid-19, ενώ ουδείς δεν
πέθανε ή χρειάστηκε να νοσηλευτεί.
Όπως επισημαίνει ο Ηλίας Μόσιαλος,
η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, με
βάση τον αριθμό των επιβεβαιωμένων
περιπτώσεων Covid-19, 21 ημέρες μετά
την πρώτη δόση του εμβολίου (δηλαδή
την ημέρα που θα λάμβαναν τη δεύτερη
δόση), καταγράφηκε ως 91,6% (με διαστήματα εμπιστοσύνης 85,6 – 95,2).
Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής
δείχνουν ισχυρή προστασία – μεγαλύτερη από 87% – σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες των συμμετεχόντων ανεξαρτήτως
φύλου.

ντες ηλικίας άνω των 60 ετών.
-Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου
έναντι μέτριας ή σοβαρής λοίμωξης από
τη νόσο Covid-19 ήταν 100% (94,4 –
100%).
-Από τη 15η έως την 21η ημέρα μετά
την πρώτη δόση, η αποτελεσματικότητα
ήταν 73,6% και μετά από την ημέρα 21, η
αποτελεσματικότητα ήταν 100%.

Το ρωσικό εμβόλιο, που είναι γνωστό και
ως Gam-Covid-Vac (Sputnik V), χρησιμοποιεί δύο ιικούς φορείς: αρχικά για την
πρώτη δόση τον αδενοϊό 26 (Ad26) και
μετά τον αδενοϊό 5 (Ad5). Η χρήση δύο
διαφορετικών «εμβολίων», με μεσοδιάστημα 21 ημερών, αποσκοπεί στην υπέρβαση πιθανής προϋπάρχουσας ανοσίας στον αδενοϊό στον πληθυσμό. Η κύρια
διαφορά του με το εμβόλιο Oξφόρδης
– AstraZeneca είναι πως χρησιμοποιούνται δύο φορείς για να μεταφέρει στα
κύτταρα την πληροφορία της παραγωγής
της πρωτεΐνης – ακίδας, ώστε να ενεργοποιηθεί το ανοσοποιητικό σύστημα έναντι του ιού.
Ο κ. Μόσιαλος χαρακτηρίζει «εξαιρετική» την κίνηση της AstraZeneca να δοκιμάσει νέο σχήμα εμβολίου με διπλό ιικό
φορέα, χρησιμοποιώντας τον ένα από
τους δύο αδενοϊούς που χρησιμοποιεί
και το ρωσικό εμβόλιο, σε συνεργασία με
ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
το ρωσικό ινστιτούτο ερευνών Gamaleya.
-Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου
Υπογραμμίζει επίσης ότι, όπως προκύήταν 91,8% (67,1 – 98,3%) σε συμμετέχο- πτει από τα νέα αποτελέσματα για το

ρωσικό εμβόλιο, τα δεδομένα υψηλής
αποτελεσματικότητας και ασφάλειάς του,
οφείλονται σε μία μόνο δόση του εμβολίου. Την πληροφορία για την παραγωγή
της πρωτεΐνης ακίδας τη φέρει στο σώμα
ο ιικός φορέας Ad26.
Το μονοδοσικό εμβόλιο των Janssen/
Johnson & Johnson χρησιμοποιεί επίσης
τον αδενοϊό Ad26 και στοχεύει στην πρωτεΐνη ακίδα. Επισημαίνει ότι αυτή η υψηλή αποτελεσματικότητα και η μείωση της
σοβαρότητας της νόσου μετά από μόνο
μία δόση του εμβολίου, είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντική για τις τρέχουσες στρατηγικές εξοικονόμησης δόσεων.
«Περιμένουμε νέα για την πορεία του
φακέλου του ρωσικού εμβολίου στην ΕΕ
και αισίως και νέα για την προστασία που
παρέχει έναντι των νέων παραλλαγών
του ιού», σημειώνει ο κ. Μόσιαλος και
καταλήγει: «Είναι επίσης πολύ σημαντικό, πως πολλές άλλες χώρες έχουν κάνει
συμφωνίες αγοράς του ρωσικού εμβολίου και χιλιάδες άνθρωποι θα ξεκινήσουν
να εμβολιάζονται σύντομα και με αυτό.
Η πανδημία δε θα λήξει, αν δεν έρθουν
σε πέρας μαζικοί εμβολιασμοί σε όλο τον
πλανήτη».

σοβαρών συμπτωμάτων του Covid-19
στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
των κλινικών δοκιμών μεγάλης κλίμακας,
που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις ηπείρους.
Ειδικότερα, το μονοδοσικό εμβόλιό
της έχει σε γενική κλίμακα αποτελεσματικότητα 66% κατά του Covid-19, ενώ
στις ΗΠΑ η αποτελεσματικότητά του
ανεβαίνει στο 72%. Στις κλινικές δοκιμές
επί 44.000 εθελοντών το επίπεδο προστασίας από του Covid-19 κατά μέτριας ή σοβαρής μορφής της νόσου ήταν
66% στη Λατινική Αμερική και μόνο 57%
στη Νότια Αφρική, όπου βρίσκεται σε κυκλοφορία ένα ανησυχητικό στέλεχος του
ιού.
Ο βασικός στόχος της έρευνας της J&J
ήταν η πρόληψη μέτριας έως σοβαρής
μορφής νόσου και το εμβόλιο έδειξε
85% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη
σοβαρής νόσου και νοσηλείας σε όλες τις
περιοχές του κόσμου, όπως επίσης κατά
πολλών παραλλαγών του ιού 28 ημέρες
μετά τον εμβολιασμό.
Την ίδια ώρα, υψηλή αποτελεσματικότητα, που φτάνει το 89,3%, έχει το εμβόλιο κατά του Covid-19 που ανέπτυξε
η Novavax, σύμφωνα με ανακοίνωση της
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΗΣ JOHNSON & JOHNSON αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρίας. Η
εκτίμηση προέκυψε από τα στοιχεία της
ΚΑΙ ΤΗΣ NOVAVAX
To εμβόλιο κατά του Covid-19 που ανέ- τρίτης και τελευταίας φάσης των κλινικών
πτυξε η Johnson & Johnson και χορηγεί- δοκιμών, σε περισσότερους από 15.000
ται σε μία μόνο δόση είναι αποτελεσματι- ανθρώπους που διεξήγαγαν ερευνητές
κό κατά 72% στην αποτροπή μέτριων έως της εταιρίας.
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ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αυτή είναι η συμ
και το «γκριζάρ

Μιχάλης Ιγνατίου
© Hellas Journal

Ε

πειδή έχω διαβάσει πολλά κείμενα
τις τελευταίες ημέρες για τη συμφωνία των Ιμίων, θα ήθελα να επαναφέρω
στη μνήμη, τουλάχιστον αυτών που πραγματικά σέβονται την ιστορία και ΔΕΝ την
παραποιούν, ένα συγκλονιστικό απόρρητο έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που
αναφέρει την αλήθεια για τα συμβάντα
εκείνης της βραδιάς, που οδήγησαν στο
«γκριζάρισμα» του Αιγαίου Πελάγους.
Πρόκειται για το κείμενο που έμεινε γνωστό ως τη Συμφωνία των Ιμίων.
Το έγγραφο κέρδισε η ερευνητική ομάδα,
της οποίας ηγήθηκα τότε, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που κάναμε, αναζητώντας τα έγγραφα για την κρίση των
Ιμίων. Θα το διαβάσετε παρακάτω, αλλά
θα ήθελα να καταγράψω το εξής, που είναι σημαντικό για όσους από εμάς ασχολούμαστε με την έρευνα:

αλλά και σε άρνηση. Ήταν τρομοκρατημένη. Ουδείς γνώριζε τι έκανε ο άλλος.
Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο
τότε υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος έκλεισε από νωρίς τη συμφωνία
με τον Γουόρεν Κρίστοφερ. Στον Αμερικανό ομόλογό του είπε, ότι την ελληνική
σημαία θα την πάρουν οι άνεμοι. Και βεβαίως, δεν αναφερόταν στη σημαία που
τοποθέτησε ο δήμαρχος της Καλύμνου,
όπως ισχυρίζεται στο βιβλίο του. Αλλά
στη σημαία που τοποθέτησαν οι Έλληνες
κομάντος. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα.
Η γαλανόλευκη των κομάντος έπρεπε να
αποσυρθεί, σύμφωνα με τη συμφωνία.
Παρακάτω ακολουθεί το κείμενο για τη
συμφωνία και όχι μόνο. Διαβάστε και θα
καταλάβετε τι συνέβη εκείνο το μοιραίο
βράδι, όταν οι πολιτικοί -και όχι οι στρατιωτικοί- «γκρίζαραν» το Αιγαίο:

1] Οι ερευνητές έχουν από τους δημοσιογράφους, μία σημαντική διαφορά: Οι
ερευνητές πρέπει να είναι απόλυτοι στο
συμπέρασμα που θα υποστηρίξουν, ενώ
οι δημοσιογράφοι έχουν, αν θέλετε, το
«δικαίωμα» της ανάλυσης. Οι ερευνητές
δεν το έχουν. Έρευνα κάνουν και πρέπει
να καταλήξουν σε συμπέρασμα.
2] Θα ήθελα να σημειώσω, ότι η έρευνα
μας ανακάλυψε, ότι η συμφωνία παραλήφθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών
της Ελλάδας και της Τουρκίας, έγινε αποδεκτή, αλλά δεν υπογράφτηκε. Δεν έχουμε απόδειξη μέχρι σήμερα.

«ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ»
Η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε να
γραφεί η συμφωνία με τους όρους απόσυρσης από τα Ίμια σε επίσημη επιστολή
που απέστειλε ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Γουόρεν Κρίστοφερ, προς τους ομολόγους του της Ελλάδας και της Τουρκίας, τον Θεόδωρο Πάγκαλο και τον Ντενίζ
Μπαϊκάλ.
Οι πανομοιότυπες επιστολές έφτασαν
στην Αθήνα και την Άγκυρα στις 2 Φεβρουαρίου 1996 με τη μορφή τηλεγραφήματος του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ προς τις
αμερικανικές πρεσβείες και μεταβιβάστηκαν αμέσως στους κ. Πάγκαλο και Μπαϊκάλ από τον πρέσβη Τόμας Νάϊλς και τον
επιτετραμμένο Φράνσις Ρίτσαρντοουν
αντίστοιχα.
Ο κ. Νάϊλς παρέδωσε την πραγματική
επιστολή (original hard copy) στον Έλληνα
υπουργό Εξωτερικών, στη διάρκεια συνάντησης που είχαν στις 6 Φεβρουαρίου
1996, στις 09:39 το πρωί. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο κ. Πάγκαλος έδειξε να
ενοχλείται, προφανώς επειδή αντιλήφθηκε πως η Ουάσιγκτον επιβλήθηκε σε ρόλο
διαιτητή και εγγυητή στις διαφορές για το
Αιγαίο.
Ο Αμερικανός πρέσβης έγραψε σε σχετικό τηλεγράφημα: «Έδωσα στον Πάγκαλο
την επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών
Κρίστοφερ. Τη διάβασε χωρίς σχόλια και

Το έγγραφο είναι ολίγο λογοκριμένο
αλλά φαίνεται ότι δεν αλλάζει το νόημα
του. Είναι απόλυτο. Ομιλεί για τη συμφωνία εκείνης της βραδιάς. Αλλά ως ερευνητής, θα κρατήσω μία μικρή ελάχιστη
αμφιβολία για το περιεχόμενο αυτό καθ’
αυτό του εγγράφου, λόγω των λογοκριμένων τριών γραμμών.
Από την έρευνα μας -που κατέληξε στο
βιβλίο που γράψαμε με τον αγαπητό
συνάδελφο Αθανάσιο Έλλις- είναι όλα
ξεκαθαρισμένα. Αλλά οι λογοκριμένες
γραμμές θεωρώ, ως ερευνητής, όχι ως δημοσιογράφος, ότι είναι ένα θέμα…
Κατά τα άλλα: Πιστεύω -από νέες πληροφορίες που έχω συλλέξει- ότι η τότε
ελληνική κυβέρνηση ήταν και σε διάλυση,

είπε ότι θα απαντήσει το συντομότερο δυνατόν» (1).
Η διπλωματική πηγή εξήγησε στην ιστοσελίδα μας Hellas Journal -σχετικό κείμενο
δημοσιεύθηκε παλαιότερα και στο Έθνος
της Κυριακής- ότι η επιβεβαίωση της συμφωνίας με επίσημο γράμμα του επικεφαλής του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ ήταν ιδέα του
αρχηγού της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας, μακαρίτη Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ.
Ο έμπειρος διπλωμάτης εξέφρασε φόβους, ότι κάποια από τις δύο χώρες θα
μπορούσε να υποχωρήσει από τα συμφωνηθέντα με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέας κρίσης, η οποία θα οδηγούσε σε
ελληνοτουρκικό πόλεμο και διάλυση της
νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Ντιπάρτμεντ για τους όρους αποχώρησης
από τα Ίμια, οφειλόταν σε διχογνωμία
που παρατηρήθηκε μεταξύ των στελεχών
της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
(EUR) για το περιεχόμενο της ελληνοτουρκικής συμφωνίας.
Έτσι, η κ. Ολμπράιτ ζήτησε να ερευνηθούν τα αρχεία της EUR. Παράλληλα ζήτησε «να φρεσκάρουν τη μνήμη τους» και
όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις.
Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η ανεύρεση της επιστολής του κ. Κρίστοφερ προς
τους κ.κ. Πάγκαλο και Μπαϊκάλ, που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.
Η συμφωνία που πέτυχε ο Χόλμπρουκ
και με την οποία αμφισβητήθηκε επίσημα το καθεστώς των συγκεκριμένων
βραχονησίδων, περιείχε ακόμα έναν όρο,
εκτός της ταυτόχρονης αποχώρησης των
πλοίων, των στρατιωτικών αγημάτων και
των σημαιών της Ελλάδας και της Τουρκίας: προέβλεπε και τη μη επιστροφή των
στρατών, των σημαιών και των πλοίων
επί και πλησίον των βραχονησίδων, καθιστώντας τα Ίμια «γκρίζα περιοχή».
Μάλιστα, η ελληνική κυβέρνηση υπό την
πίεση της Άγκυρας, ένιωσε την ανάγκη
επισημοποίησης και επαναβεβαίωσης της
συμφωνίας, όταν τέθηκε σε κίνδυνο η ελληνικότητα της Καλολήμνου την οποία η
Τουρκία έθεσε ως δεύτερο πιθανό στόχο
για «γκριζοποίηση», με τη δικαιολογία ότι
το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας
απέστειλε Έλληνες στρατιώτες στο νησί.

Στην επιστολή προς τους ομολόγους του,
ο κ. Κρίστοφερ γράφει ανάμεσα στα άλλα
και τα εξής: (2) «Οι διαβεβαιώσεις που
μας προσέφεραν η Ελλάδα και η Τουρκία
ότι θα απομάκρυναν τα πλοία, το (στρατιωτικό) προσωπικό και τις σημαίες – με
ένα αλληλοδιαδοχικό και συντονισμένο
τρόπο – επέτρεψε σε κάθε πλευρά να
υποχωρήσει από το χείλος (του πολέμου)
με αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση της (άλλης
χώρας) μας έχει διαβεβαιώσει ότι δε θα
τοποθετήσει τη σημαία της ή οπλισμένο προσωπικό της στις νησίδες, ούτε θα
τοποθετήσει πλοία κοντά στις νησίδες.
Προσδίδουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτή
τη διαβεβαίωση από ένα σύμμαχο του
ΝΑΤΟ. Προσδίδουμε εξίσου μεγάλη βα- Στις 7 Φεβρουαρίου 1996, στις 5:19 μ.μ.,
ρύτητα στις διαβεβαιώσεις της κυβέρνη- η αμερικανική πρεσβεία απέστειλε προς
σής σας ως προς τα ίδια, και το έχουμε τον υπουργό Εξωτερικών στην Ουάσιδιαβιβάσει προφορικά και γραπτώς στην γκτον το ακόλουθο τηλεγράφημα: (3)
κυβέρνηση της (άλλης χώρας)».
«Θέμα: Πληροφορίες περί απόβασης ελΤο περιεχόμενο της επιστολής, που κρα- ληνικών στρατευμάτων στην Καλόλιμνο
τήθηκε μυστική, περιλαμβάνεται σε τηλε- Διαβάθμιση από αναπληρωτή επικεφαγράφημα προς την αμερικανική πρεσβεία λής αποστολής Τόμας Μίλερ.
της Αθήνας που υπογράφει η αντικα- Το παρόν μήνυμα απαιτεί την ανάληψη
ταστάτης του κ. Κρίστοφερ, μετέπειτα ενεργειών – Βλέπε παράγραφο 5.
υπουργός Εξωτερικών, Μαντλίν Ολμπράιτ,
και το οποίο εστάλη στις 22 Μαΐου 1999
(Εμπιστευτικό) Απαντώντας σε ερωτή(ώρα 05.49) με τίτλο: «Το επεισόδιο στα σεις σχετικά με πληροφορίες περί παρουΊμια / Καρντάκ το 1996: Οι όροι απόσυρ- σίας ελληνικών στρατευμάτων στη νησίδα
σης».
της Καλολίμνου κοντά στα Ίμια / Καρντάκ,
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος για
τον οποίο διατάχθηκε έρευνα στο Στέϊτ
► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19
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Ο ΤΟΥ ΣΤΕΙΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝ
ΤΟ

μφωνία για τα Ίμια
ρισμα» του Αιγαίου
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18

«1. Διαβάθμιση από Κέρι Κάβανο, διευθυντή Υποθέσεων Νοτιοανατολικής Ευτο Υπουργείο Εξωτερικών και το ελληνικό ρώπης.
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας είπαν ότι
(Εμπιστευτικό) Το ακόλουθο σημείωμα
μόνον η νησίδα των Ιμίων καλύπτεται από διαβιβάσθηκε στον Υπουργό Εξωτερικών
τη συμφωνία απεμπλοκής που επιτεύχθη- στις 7 Φεβρουαρίου:
κε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις 30-31 Ιανουαρίου.
Η κατάσταση παραμένει τεταμένη στο
(Εμπιστευτικό) Έτσι, κατά την άποψή
τους, η παρακείμενη νησίδα της Καλολίμνου δεν υπάγεται στη συμφωνία, και
δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν την
παρουσία ελληνικών στρατευμάτων (ή
άλλων προσώπων) στην Καλόλιμνο (ή σε
άλλα νησιά / νησίδες του Αιγαίου). Επισημαίνουμε ότι τουλάχιστον μια είδηση στον
Τύπο της 7ης Φεβρουαρίου αναφέρει ότι
τοποθετήθηκαν Έλληνες στρατιώτες σε
νησίδες κοντά στα θαλάσσια σύνορα της
Ελλάδας με την Τουρκία στο Αιγαίο, όμως
μέχρι τώρα δε μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την είδηση αυτή.
(Εμπιστευτικό) Σχόλιο και αίτημα ανάληψης ενεργειών: Η πρεσβεία ενεργεί θεωρώντας ότι η συμφωνία περί επανόδου
στο προηγούμενο καθεστώς καλύπτει μόνον τα Ίμια / Καρντάκ και όχι άλλα γειτονικά νησιά / νησίδες. Θα εκτιμούσαμε την
επιβεβαίωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι η
αντίληψή μας αυτή είναι ορθή. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών όσον
αφορά την ενδεχόμενη αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στις νησίδες κοντά
στα Ίμια / Καρντάκ ή σε άλλα σημεία κατά
μήκος των θαλάσσιων συνόρων Ελλάδας
και Τουρκίας στο Αιγαίο. Υπογραφή: Νάιλς».
Η απάντηση του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ
έφτασε με τηλεγράφημα που απέστειλε
ο υπουργός των Εξωτερικών με την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Στρόουμπ Τάλμποτ στον Αμερικανό πρέσβη
στην Αθήνα, στις 8 Φεβρουαρίου 1996,
στις 2.25 το πρωί. Το τηλεγράφημα διαφωτίζει πλήρως για το περιεχόμενο της
ελληνοτουρκικής συμφωνίας που πέτυχε
ο Χόλμπρουκ και αποδέχθηκαν οι Έλληνες
και οι Τούρκοι.
Αναφέρονται τα εξής: (4)

Αιγαίο. Οι Τούρκοι παραπονέθηκαν στην
πρεσβεία μας ότι η Ελλάδα τοποθέτησε
κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις στη νήσο
Καλόλιμνο (ένα ελληνικό νησί κοντά στα
Ίμια / Καρντάκ), παραβιάζοντας τη συμφωνία που επέτρεψε στις δύο πλευρές να
υποχωρήσουν από το χείλος της σύγκρουσης. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν παραβιάζει τη συμφωνία για την ταυτόχρονη
απομάκρυνση στρατιωτικών δυνάμεων
και σημαιών από τα Ίμια, την αποχώρηση
των πολεμικών σκαφών και τη μη επιστροφή τους. Εγείραμε τους τουρκικούς προβληματισμούς στην ελληνική πρεσβεία,
τονίζοντας τη σημασία της επίδειξης της
μεγαλύτερης δυνατής σύνεσης στη χρήση
στρατιωτικών δυνάμεων και από τις δύο
πλευρές κατά τη διάρκεια της ευαίσθητης
αυτής περιόδου. Καταστήσαμε σαφές ότι
δεν αμφισβητούμε το δικαίωμά τους να
αναπτύξουν αυτά τα στρατεύματα, αλλά
ανησυχούμε για το γεγονός ότι τέτοιου
είδους ενέργειες είναι δυνατόν να παρερμηνευθούν και να προκαλέσουν αντιδράσεις στην Άγκυρα. Ο πρέσβης Τσίλας
μεταβίβασε το μήνυμα αυτό στον Υπουργό Εξωτερικών Πάγκαλο και στον Υπουργό Άμυνας Αρσένη. Παραπονέθηκαν ότι
επρόκειτο για ανάπτυξη ελληνικών δυνάμεων σε ελληνικό έδαφος και ότι δεν
ήταν θέμα προς συζήτηση. Υπογραφή:
Τάλμποτ».

ραδόθηκε κατόπιν απανωτών εφέσεων σε
ερευνητές στην Ουάσιγκτον και τη Φιλαδέλφεια, λίγες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα του 2016, η αμερικανική πρεσβεία
περιγράφει τη συνομιλία του επιτετραμμένου της στην Άγκυρα, με τον Ονούρ Οϊμέν, ο οποίος παρουσιάζεται ως να μην
έχει ιδέα για την επιβεβαίωση της αποχώρησης από τους Αμερικανούς: (5)
«Ο Οϊμέν τηλεφώνησε στον επιτετραμμένο στις 2 Φεβρουαρίου για να ζητήσει
διευκρίνιση της πληροφορίας που έλαβε
από την τουρκική πρεσβεία της Ουάσιγκτον σύμφωνα με την οποία η αμερικανική κυβέρνηση “είναι δυσαρεστημένη”
επειδή η Τουρκία αρνήθηκε να δώσει
άδεια να πετάξουν τα αμερικανικά αεροπλάνα για να παρακολουθούν την απόσυρση από τα Καρντάκ. Ο Οϊμέν είπε ότι
έλεγξε με τις Ένοπλες Δυνάμεις και το
προσωπικό του υπουργείου του και δε
βρήκε καμία αναφορά ότι η αμερικανική
κυβέρνηση ζήτησε τέτοια άδεια».
Στη συνέχεια σημειώνεται ότι ο Οϊμέν
ήταν βέβαιος πως οι Αμερικανοί δεν υπέβαλαν αίτημα για να επιτραπούν πτήσεις
που θα έλεγχαν την αποχώρηση των δυνάμεων από τα Ίμια και ότι η Τουρκία δεν
απέρριψε το αίτημα. (Ο Οϊμέν) υπέθεσε
ότι «πιθανότατα οι Έλληνες αρνήθηκαν
άδεια για τις αμερικανικές υπερπτήσεις».

κή άρνηση, οι Αμερικανοί παρακολούθησαν με δικά τους μέσα τη διαδικασία της
απόσυρσης που ξεκίνησε στις 7 το πρωί
(ώρα Ελλάδος) και ολοκληρώθηκε τρεις
ώρες αργότερα. Στις 10 π.μ. (3 το πρωί
ώρα Ουάσιγκτον) ο Χόλμπρουκ αναχώρησε από το Στέϊτ Ντιπάρτμεντ αφού στο
μεταξύ είχε λάβει μήνυμα από το αμερικανικό Πεντάγωνο υπογεγραμμένο από
το στρατηγό Σαλικασβίλι, ότι οι στρατιώτες, οι σημαίες και τα πλοία αποχώρησαν
ειρηνικά, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα
επεισόδιο ή πρόβλημα…
ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
(1). Τηλεγράφημα από την Πρεσβεία των
ΗΠΑ στην Αθήνα προς τον υπουργό Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον. Ημερομηνία: 6
Φεβρουαρίου 1996, Ώρα: 09:39. Ενημέρωση: Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα.
Θέμα: Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Πάγκαλο. Επίσκεψη Χόλμπρουκ.
Πιθανή επίσκεψη Σημίτη/Πάγκαλου στην
Ουάσιγκτον.
(2). Τηλεγράφημα από την υπουργό Εξωτερικών Ολμπράιτ προς την Πρεσβεία των
ΗΠΑ στην Αθήνα. Ημερομηνία: 22 Μαΐου
1999, Ώρα: 05.49. Ενημέρωση: Πρεσβείες
των ΗΠΑ στην Άγκυρα και τη Λευκωσία.
Θέμα: «Το επεισόδιο στα Ίμια/Καρντάκ το
1996: Οι όροι απόσυρσης».
(3). Τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας της Αθήνας προς τον υπουργό Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον. Ημερομηνία: 7
Φεβρουαρίου 1996, Ώρα: 17:19. Ενημέρωση: Υπουργείο Άμυνας Ουάσιγκτον,
Γενικό Επιτελείο Στρατού, Ουάσιγκτον.
Θέμα: Πληροφορίες περί απόβασης ελληνικών στρατευμάτων στην Καλόλιμνο
(4). Τηλεγράφημα από τον υπουργό Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον προς την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ημερομηνία:
8 Φεβρουαρίου 1996, Ώρα: 2.25 το πρωί.
(5). Τηλεγράφημα από την αμερικανική
πρεσβεία στην Άγκυρα προς τον υπουργό
Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον. Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 1996, Ώρα: 5.16 π.μ.

Ο κ. Ριτσαρντόουν καταλήγει γράφοντας
τα εξής: «4»
(Εμπιστευτικό) Σχόλιο: «Εκτός από την
επιθυμία «αποσαφήνισης αυτού του σημείου» και διαβεβαίωσης της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τη διάθεση της
κυβέρνησής του να συνεργασθεί με εμάς,
ο Οϊμέν προσπαθεί φυσικά να κάνει επίΑξίζει να σημειωθεί, ότι ο Χόλμπρουκ δειξη δύναμης στην Αθήνα. Θα προσπαεπέβαλε στην Αθήνα και την Άγκυρα ότι θήσουμε να αποθαρρύνουμε κάτι τέτοιο:
η διαδικασία της απόσυρσης από τα Ίμια στην περίπτωση αυτή, εάν οι Έλληνες αρθα παρακολουθείτο από αμερικανικά αε- νήθηκαν πράγματι να χορηγήσουν άδεια
ροπλάνα και ελικόπτερα του 6ου Στόλου, πτήσεων πάνω από τη χώρα, οι Τούρκοι
που θα επιβεβαίωναν την αποχώρηση δε χρειάζεται να το γνωρίζουν. Αλλά, εάν
των ελληνικών και των τουρκικών δυνά- μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα τηλεγραφήματα είμεων. Η συμφωνία παραβιάστηκε από χει κάποια άλλη εξήγηση στην ιστορία
την Άγκυρα, η οποία όμως προσπάθησε αυτή, θα θέλαμε να μπορέσουμε να την ναι αποχαρακτηρισμένα και βρίσκονται
στην κατοχή της ερευνητικής ομάδας. Η
να επιρρίψει τις ευθύνες στην ελληνική αναφέρουμε στον Οϊμέν».
δημοσίευση τους δεν παραβιάζει τους
πλευρά.
Σε εμπιστευτικό τηλεγράφημα που πα- Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρά την τουρκι- σχετικούς αμερικανικούς νόμους.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα

Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 υπογράφηκε στο Παρίσι η Συνθήκη Ειρήνης με
την Ιταλία, σύμφωνα με την οποία τα Δωδεκάνησα αποδίδονταν στην Ελλάδα

Τ

α Δωδεκάνησα (για την ακρίβεια είναι 14) ήταν από αρχαιοτάτων χρόνων δεμένα με τις τύχες του Ελληνισμού.
Εν τούτοις, μόλις το 1947 ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος.
Εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης
δέχθηκαν καταστρεπτικές επιδρομές από
τους Πέρσες, τους Σαρακηνούς, τους Βενετούς, τους Γενουάτες, τους Σταυροφόρους και τους Τούρκους (Σελτζούκους και
Οθωμανούς).
Από το 1309 περιήλθαν στην εξουσία
των Ιωαννιτών Ιπποτών και έμειναν υπό
την κυριαρχία τους έως το 1522, οπότε καταλήφθηκαν από τους Οθωμανούς Τούρκους.
Με την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821 τα Δωδεκάνησα
επαναστάτησαν αλλά το 1830 επιστράφηκαν (μαζί με τη Σάμο) στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, με αντάλλαγμα την Εύβοια, η οποία ενσωματώθηκε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος.

Υποστολή της αγγλικής σημαίας
στη Ρόδο και έπαρση της ελληνικής
Η κατάληψη των Δωδεκανήσων από
τους Ιταλούς το 1912 αναπτέρωσε τις ελπίδες των κατοίκων τους ότι σύντομα τα
νησιά θα ενταχθούν στον εθνικό κορμό.
Πράγματι, με τη συνθήκη των Σεβρών
(10 Αυγούστου 1920) τα Δωδεκάνησα

Suggested presentation.

παραχωρούνταν στην Ελλάδα, με εξαίρεση τη Ρόδο, που θα παρέμενε για ένα
διάστημα υπό ιταλική διοίκηση.
Όμως, η ατυχής έκβαση της μικρασιατικής εκστρατείας, έδωσε την ευκαιρία
στους Ιταλούς να υπαναχωρήσουν και με
την άνοδο του Μουσολίνι προσπάθησαν
να τα εξιταλίσουν.
Μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών
(1943), κύριοι των Δωδεκανήσων έγιναν
οι Γερμανοί και μετά την παράδοση της
Χιτλερικής Γερμανίας (Μάιος 1945), η
Μεγάλη Βρετανία.
Ήταν η χρυσή ευκαιρία για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στο ελληνικό
κράτος, την οποία η ελληνική διπλωματία
δεν έπρεπε να αφήσει να πάει χαμένη.
Ήταν απαίτηση του ελληνικού λαού και
είχε χυθεί άφθονο ελληνικό αίμα για την
εκδίωξη των Γερμανών από τα Δωδεκάνησα.
Το θέμα θα λυνόταν οριστικά από τη Διάσκεψη Ειρήνης των νικητριών δυνάμεων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που θα
συνερχόταν στο Παρίσι.
Η Ελλάδα, διά του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, διαμήνυσε ότι θα
έθετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως εθνικές διεκδικήσεις την πρόσκτηση της Βορείου Ηπείρου και των Δωδεκανήσων, τη διευθέτηση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ενώ σκόπευε να θέσει
και το ζήτημα της Κύπρου στη Μεγάλη
Βρετανία.
Από τις τέσσερις αυτές εθνικές διεκδικήσεις, μόνο το θέμα των Δωδεκανήσων
ευοδώθηκε, χωρίς δυσκολίες και περιπλοκές.
Είναι γνωστό ότι ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ,
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προσπάθησαν να δελεάσουν την
Τουρκία, προσφέροντάς της ορισμένα
παράκτια νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να την πείσουν να βγει στον πόλεμο
στο πλευρό των Συμμάχων ή τουλάχιστον
να παραμείνει αυστηρά ουδέτερη.
Επιπροσθέτως, ο Στάλιν είχε συνδέσει
το θέμα των Δωδεκανήσων με την Τριπολίτιδα (σημερινή Λιβύη), για την οποία η
Σοβιετική Ένωση είχε διατυπώσει το αίτημα να της ανατεθεί η εντολή.
Όμως, σε μια απρόσμενη στροφή της
πολιτικής της, η Σοβιετική Ένωση συγκατατέθηκε να αποδοθούν τα Δωδεκάνησα
στη Ελλάδα, στη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών που προετοίμαζε τη Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων.

Ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης υπογράφει το πρωτόκολλο
παράδοσης των Δωδεκανήσων
Η δήλωση έγινε στις 27 Ιουνίου 1946 μίωση ύψους 105 εκατομμυρίων δοαπό τον Υπουργό Εξωτερικών Βιατσε- λαρίων προς τη χώρα μας. Με επιμονή
σλάβ Σκριάμπιν, γνωστότερο ως Μολό- της σοβιετικής πλευράς, οριζόταν στο
τοφ, με μοναδικό όρο την αποστρατιω- κείμενο ότι τα νησιά θα παρέμεναν αποτικοποίηση των νησιών. Έτσι, προτού καν στρατιωτικοποιημένα, πρόβλεψη που θα
συνέλθει η Διάσκεψη Ειρήνης, το θέμα επικαλεστεί η Τουρκία κατά τρόπο κατατων Δωδεκανήσων είχε λάβει ευνοϊκή χρηστικό μετά το 1974.
τροπή για την Ελλάδα.
Από την τουρκική ερμηνεία του κειμέΗ είδηση για την απόδοση των Δωδεκα- νου της ελληνοϊταλικής συνθήκης του
νήσων στη Ελλάδα χαιρετίστηκε με μεγά- 1947, σε συνδυασμό με τις ιταλοτουρλο ενθουσιασμό, σε μια περίοδο που η κικές συμφωνίες του 1932, θα προκύψει
χώρα βρισκόταν στη δίνη του Εμφυλίου και το ζήτημα των «γκρίζων ζωνών», που
Πολέμου.
έθεσε η Άγκυρα μετά την Κρίση των ΙμίΗ Διάσκεψη της Ειρήνης συνήλθε στο ων το 1996.
Παρίσι από τις 29 Ιουλίου έως τις 11
Η τελετή παράδοσης των Δωδεκανήσων
Οκτωβρίου 1946, όπου τέθηκαν από ελ- στην Ελλάδα από τις βρετανικές αρχές
ληνικής πλευράς και τα θέματα της Βο- έγινε στις 31 Μαρτίου 1947 στη Ρόδο
ρείου Ηπείρου και της διευθέτησης των μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.
ελληνοβουλγαρικών συνόρων, χωρίς επιΠρώτος διοικητής των Δωδεκανήσων
τυχία, αφού οι ΗΠΑ δε θέλησαν να δυσα- ανέλαβε ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωανρεστήσουν την (τότε) σύμμαχό τους Σο- νίδης, με πολιτικό σύμβουλο τον πανεπιβιετική Ένωση και τους δορυφόρους της στημιακό και δικαστικό Μιχαήλ ΣτασινόΑλβανία και Βουλγαρία.
πουλο, μετέπειτα πρόεδρο της Ελληνικής
Η προσπάθεια της Τουρκίας να διεκδι- Δημοκρατίας.
κήσει το Καστελόριζο και τη Σύμη έπεσαν
Η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης έγιστο κενό.
νε στις 7 Μαρτίου 1948 και το 1955 τα
Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 υπογρά- Δωδεκάνησα έγιναν νομός με πρωτεύφηκε στο Παρίσι η Συνθήκη Ειρήνης με ουσα τη Ρόδο.
την Ιταλία, σύμφωνα με την οποία τα
Δωδεκάνησα αποδίδονταν στην Ελλάδα,
© SanSimera.gr
ενώ η Ιταλία υποχρεωνόταν σε αποζη-
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1821 - 2021

200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Το 1821 μας υπενθυμίζει σε κάθε επέτειό του πως υπέρτατο αγαθό
είναι η Ελευθερία και η αποφυγή της «διχόνοιας της δολερής»

Ο

«Ελευθερία» δεν είναι το να μην είσαι σκλάβος ή δούλος, αλλά το να πράττεις
εν γένει σύμφωνα με ό,τι σου γεννά έρωτα στην ψυχή σου

ι εθνικές επέτειοι και οι γιορτές μνήμης σαν της
25ης Μαρτίου, κατά την άποψή μου, δεν είναι
μόνον ιερατικά μνημόσυνα ούτε ευκαιρία για παρελθοντολαγνεία (περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να
κλαις).
Αντιθέτως είναι γιορτές αναστοχασμού, αυτοκριτικής και ώθησης, με έμπνευση προς το μέλλον, σε μια
αγαστή συνεργασία όπου το διαχρονικό «Αξιακό» υφέν
συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σ’ ένα χωροχρονικό συνεχές.
Δρ. Δημήτρης Σταθακόπουλος
Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου –
Οθωμανολόγος [© HuffPost Greece]
Σύμφωνα με τους ποιητές Γ. Σαραντάρη και Γ. Σεφέρη: «... Κατάγομαι από τα παιδικά μου χρόνια / όπως
από μια χώρα ..» και «...πατρίδα, ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια», η έννοια πατρίδα, είναι αυτή για την οποία αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας,
δηλαδή για τις κοινές μνήμες που τους ένωναν σ’ έναν
ιστορικό δεσμό, αξιών, «Πιστεύω» και πολιτισμού.
Όταν μετά την επανάσταση του ’21, προσπάθησαν να
οργανώσουν την έννοια πατρίδα γραφειοκρατικά, δηλαδή να την κάνουν Κράτος ελεύθερο, τόσο τα λάθη τους
(κυρίως η παθογένεια της δολερής διχόνοιας), όσο και
ο εξωτερικός παράγοντας, δεν επέτρεψαν την ορθή διοίκηση αυτού του Κράτους, αλλά την επιβολή μιας συνεχούς Επιτροπείας και εξάρτησης – κάτι που δυστυχώς
επανάκαμψε την τελευταία 8ετία, όπως πασιφανώς βιώνουμε όλοι, καταβάλλοντας εξαντλητικά κοπιαστικές
προσπάθειες απεξάρτησης από την Επιτροπεία αυτή.
Η λέξη / έννοια «Ελευθερία» που βροντοφώναξαν τότε
με το διαζευκτικό ή Θάνατος, μάλλον προέρχεται από
το ρήμα ἐλεύθω που σημαίνει έρχομαι, πορεύομαι, δηλώνοντας ότι η έννοια Ελευθερία πάντοτε έρχεται και
ουδέποτε φτάνει ως παρούσα, μιας και είναι διαρκές
ζητούμενο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Καθόλου
αυτονόητη. Διεκδικείται και κατακτάτε με αγώνα, ενώ
συντηρείται με μεγάλη επαγρύπνηση.
Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική νόηση, η «Ελευθερία» δεν είναι το να μην είσαι σκλάβος ή δούλος, αλλά
το να πράττεις εν γένει σύμφωνα με ό,τι σου γεννά έρωτα στην ψυχή σου.
Δεν αρκεί επομένως το να μην είσαι υπόδουλος για να
είσαι ελεύθερος, αλλά πρέπει να βαδίζεις σύμφωνα με
ό,τι έρωτα σου προκαλεί, δηλαδή σε ενθουσιάζει, ταράζει την ψυχή σου, σε οδηγεί στη δημιουργία και την
υπέρβαση, σε συγκλονίζει.
Ζώντας μία ζωή ρουτίνας και ημίμετρων, ελεύθερος
δεν είσαι ποτέ (όπως στις μέρες μας δηλαδή που δεν
πράττουμε αυτά που η ψυχή μας θέλει, αλλά αυτά που
μας επιβάλλονται και «πρέπει», από καταστάσεις, τρίτους μέσα και έξω).
Μοιάζει σα να μην είμαστε ελεύθεροι καταστάσεων,
με την αρχική έννοια του όρου, αλλά Liber σύμφωνα με
τη λατινική λέξη / έννοια, που ουσιαστικά σημαίνει τον
μη δούλο*.
(*Δεν αναφέρομαι στα ατομικά και Πολιτικά μας δικαιώματα όπως αποτυπώνονται και προστατεύονται από
το Σύνταγμα και τους Νόμους, αλλά αναφέρομαι στην
ψυχική μας ελευθερία).
Με την παρούσα σύντομη αναφορά, θ’ αναφερθώ στο
παρελθόν, το παρόν και θα πιθανολογήσω / ευχηθώ /
ονειρευθώ το μέλλον της πατρίδας μας, με αφορμή την
επέτειο, επικεντρώνοντας στο διαχρονικό μήνυμα της
ομόνοιας, της ενότητας και της αποφυγής της διχόνοιας
της δολερής, όπως γράφει και ο Διονύσιος Σολωμός.
Το 1821 – τη στιγμή της απόφασης να εκδηλωθεί
ως κίνημα/στάση/επανάσταση αυτοδιάθεσης (selfdetermination ) – υλοποίησε την Πλατωνική διαλεκτική, δηλ. τη σύνθεση μέσα από την τριβή και την αντίθεση της συντηρητικής επιφυλακτικής γνώμης με την
ενθουσιώδη ορμή.

Με την αρχή του 1821, τα πάντα σηματοδοτούσαν το
ξέσπασμα ενός ακόμα επαναστατικού κινήματος των Ελλήνων στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας.
Η απόφαση για επανάσταση από τη Φιλική Εταιρία, η
σύναξη στη Βοστίτσα (Αίγιο) τον Ιανουάριο, η επανάσταση του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία το Φεβρουάριο
και η απασχόληση των στρατευμάτων του Χουρσίτ Πασά
στα Γιάννενα ενάντια στο στασιαστή Αλή Πασά, έδιναν
την κατάλληλη ευκαιρία για να ξεσηκωθεί ο Μοριάς,
όντας «ανακουφισμένος» από τα Οθωμανικά στρατεύματα…
Η «Συνέλευσης της Βοστίτσας» (τέλη Ιανουαρίου 1821)
την οποία δημοσίως, προφορικά και εγγράφως, έχω
θεωρήσει ως: «το τελευταίο προεπαναστατικό και ταυτόχρονα το πρώτο Πολιτικό Επαναστατικό γεγονός του
αγώνα του 1821» , συμφωνώντας απόλυτα με τον καθηγητή Β. Σφυρόερα, σηματοδότησε αυτό που θα ξεκινούσε λίγο αργότερα. Ως δικαιολογία της Συνέλευσης, προς
τους Οθωμανούς, δόθηκε, η τάχα κτηματική διαφορά
μεταξύ των ιερών μονών Ταξιαρχών και Μ. Σπηλαίου.
Έλαβε χώρα για λίγες ημέρες και γινόταν σε διαφορετικό
κάθε φορά χώρο ή σπίτι, όπως του Ανδρέα Λόντου, του
Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου και του Άγγελου Μελετόπουλου, καθώς και σ’ ένα ναΐδριο (Τέμενη;).
Οι συζητήσεις, δεν αφορούσαν τις δήθεν κτηματικές
διαφορές, αλλά τα της Επανάστασης και άρχισαν μετά
την άφιξη του Φιλικού και ορμητικού Γρηγορίου Δικαίου
/ Παπαφλέσσα ως εκπροσώπου του Υψηλάντη και της
Φιλικής Εταιρίας. Στη Συνέλευση πήραν μέρος πολλοί
κληρικοί από όλη την Πελοπόννησο, όπως και πρόκριτοι
από τις επαρχίες Πατρών, Βοστίτσας και Καλαβρύτων.
Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίστηκε ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός.
Ο Παπαφλέσσας, ήταν ο εισηγητής της Φιλικής εταιρίας, ενώ σώζονται τα ονόματα των παρευρισκόμενων:
Χριστιανουπόλεως Γερμανού Ζαφειρόπουλου, με τον
Πρωτοσύγκελό του Αμβρόσιο Φραντζή, ο Νικόλαος και
Ανδρέας Λόντος. Ο Ασημάκης και ο Ανδρέας Ζαΐμης. Ο
Ανδρέας Χριστόδουλος ή Χριστοδούλου. Ο Σωτήρης Χαραλάμπης. Ο Επίσκοπος Κερνίκης Προκόπιος. Ο Ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου Ρεγκλής ή Μπόχαλης. Ο
Ιερομόναχος Ιερόθεος. Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο Λέων Μεσσηνέζης, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο
Ασημάκης Φωτήλας, ο Σωτήριος Θεοχαρόπουλος, ο Επίσκοπος Μονεμβασίας Χρύσανθος κ.ά.
Οι σημερινοί οικονομικοί δείκτες που θέλουν τον άνθρωπο ως απλή οικονομική φορολογική μονάδα, υπήκοο (υπό + ακούω) και όχι ενεργό Πολίτη, είναι τα σύγχρονα όπλα καταλύσεως της «Σεφερικής» έννοιας πατρίδας.

Ο Αλ. Δεσποτόπουλος, αναφέρει στα απομνημονεύματά του: «Οι πρόκριτοι αποφάσισαν να στείλουν τον
Ιωάν. Παπαρρηγόπουλον να πληροφορηθούν αν ο Τσάρος θα τους βοηθούσε, αν επαναστατούσαν και παρεδέχθησαν ως ημέρα εξεγέρσεως την 25ην Μαρτίου, αν
οι απαντήσεις ήσαν ευνοϊκαί, ή την 23ην Απριλίου αν θα
αργούσαν. Αλλιώς, την 21ην Μαΐου. Απεφάσισαν ακόμη, στην Βοστίτσαν αν η τουρκική διοίκησις μάθαινε τα
τεκταινόμενα και τους προσκαλούσε στην Τρίπολη να
μην πάνε σύμφωνα με το άρθρο ΙΑ των πρακτικών της
Συνέλευσης».
Επομένως, πρόκειται για γεγονός ιστορικό, πανελλήνιο, (όχι μόνο τοπικό), με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος,
αφού σε αυτήν συμμετείχαν πολλοί ex officio εκπρόσωποι των Ελλήνων του Μοριά, αλλά και μέλη της Φιλικής
Εταιρίας.
Τα παραπάνω, μας μαρτυρούν κάτι πολύ σημαντικό:
Πως παρά τις αντεγκλήσεις, τις διαφορές, τις επιφυλάξεις των συμμετεχόντων, της «πλαστογραφίας εγγράφων» από τον Παπαφλέσσα / Γρηγόριο Δικαίο, – για
να τους παρασύρει σε άμεση επανάσταση – , τελικώς,
η μυστική αυτή σύναξη, με τον άκρως πολιτικό της χαρακτήρα, πέτυχε το σκοπό που έγινε, μιας και, παρά τις
επιφυλάξεις και τις βαθιές αντιθέσεις τους, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν μια κοινή πεποίθηση, πως: ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΑΛΛΟ.
Δεν ήξεραν ακριβώς τι θα έρθει (καταστροφή ή ελευθερία και άραγε τι είδους Ελευθερία;), ήξεραν όμως πως
δεν ήθελαν άλλο απ’ αυτό που βίωναν. Θέλησαν λοιπόν
από κοινού να δώσουν χώρο, να γεννηθεί το νέο και εναντιώθηκαν με τίμημα τη ζωή τους στο παλαιό δυναστικό.
Η Συνέλευση, δε φανερώθηκε, δεν προδόθηκε, – αν και
οι Οθωμανοί αμέσως υποψιάστηκαν τι δρομολογούσε
– οργάνωσε την επανάσταση στο Μοριά και κυρίως την
υλοποίησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς.
Ο Επετειακός εορτασμός του ’21, ανορθώνει το πνεύμα
και την ψυχή, σε κάνουν να αιτείσαι και να αξιώνεις την
αξιοπρέπειά σου. Σε παραδειγματίζουν.
Η σύγχυση, η απαξίωση και αποδόμηση των διαχρονικών παραδοσιακών αξιών, που μέχρι πρόσφατα λειτούργησαν ως συνεκτικός κρίκος της κοινωνίας, οι σημερινοί οικονομικοί δείκτες που θέλουν τον άνθρωπο
ως απλή οικονομική φορολογική μονάδα, υπήκοο (υπό
+ ακούω) και όχι ενεργό Πολίτη, είναι τα σύγχρονα όπλα
καταλύσεως της «Σεφερικής» έννοιας πατρίδας.
Τότε οι πρόγονοί μας έμειναν ραγιάδες, χωρίς δικό
τους κράτος, αλλά με πατρίδα (δηλ. παράδοση όπως
λέει ο Σεφέρης και ο ποιητής Σαραντάρης) και γι’ αυτό
επέζησαν.
Σήμερα, παρότι έχουμε Κράτος, φαίνεται να χάνουμε
την κοινωνική μας συνοχή, δηλ. την έννοια πατρίδα και
γι’ αυτό πρώτη φορά στην ιστορία ίσως κινδυνεύουμε
πραγματικά.
Πέραν από ατομικά συμφέροντα και κόμματα, πρέπει να λειτουργήσουμε συλλογικά, συναινετικά και με
όραμα προοπτικής και αξιοπρέπειας, παραλείποντας
τη διχόνοια, απομονώνοντας τους ακραίους ένθεν και
ένθεν (εθνικιστές ή αποδομητές) αναζητώντας την Αριστοτελική Μεσότητα, αφήνοντας πίσω την Ύβρι είτε κατ’
έλλειψιν, είτε καθ’ υπερβολήν. Το 1821, είναι ένα παράδειγμα τέτοιας ομοψυχίας και γι’ αυτό πάντα επίκαιρο.
Επειδή λοιπόν οι πρόγονοί μας ήταν συνεχιστές των
παλαιών προσταγών και νοημάτων, εμείς δε ως απόγονοι δε μπορούμε ν’ αφήσουμε να περιπέσουμε σε καθεστώς ηθελημένης ανελευθερίας, οφείλουμε ως θεματοφύλακες, της παράδοσης της Ελευθερίας, να κρατήσουμε τη σκυτάλη της συνέχειας, ενστερνιζόμενοι τις αξίες
που υπηρετεί το γένος μας διαχρονικά, για να μην περιπέσουμε σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις απώλειας
ατομικής και συλλογικής αξιοπρέπειας και Ελευθερίας.
Εναπόκειται σε όλους μας (λαό – πολιτικούς – Εκκλησία – φορείς) να διαφυλάξουμε και προστατεύσουμε το
έθνος, το γένος, από τον «κακό του εαυτό», τη διχόνοια,
διασώζοντας την Ελευθερία του.
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Η

ΝΙΚΟΛ ΚΙΝΤΜΑΝ βρίσκεται στο
στάδιο της προετοιμασίας για
να υποδυθεί τη Λουσίλ Μπολ και η
ηθοποιός δε θα μπορούσε να είναι
πιο «ενθουσιασμένη». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το
ρόλο της στην ταινία του Άαρον Σόρκιν «The Ricardos» σε συνέντευξή της
στο Variety.
«Είπα: «Ναι, θα ήθελα πολύ να το
κάνω»», είπε η Κίντμαν για την αποδοχή του ρόλου. Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ
θα παίξει τον Ντέζι Αρνάζ, τον τότε
σύζυγο της Μπολ και συνεργάτη της
στο «I Love Lucy».
«Λατρεύω τη Λουσίλ, είναι μια καταπληκτική γυναίκα», πρόσθεσε η
Κίντμαν. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη
που οι άνθρωποι θα μπορέσουν να
δουν αυτά που ο Άαρον έμαθε για τη
Λουσίλ και τον Ντέζι. Δεν ήξερα τίποτα απ’ όλα αυτά» είπε.

Ο

ΚΕΒΙΝ ΚΟΣΤΝΕΡ με τη μπάντα
του θα εμφανιστούν στο 10ο
Φεστιβάλ Κάντρι Μουσικής Outlaws
& Legends, στο Back Porch of Texas,
στην Άμπιλιν των ΗΠΑ. «Είμαστε
πολύ ενθουσιασμένοι και αισθανόμαστε εξαιρετικά τυχεροί που θα
έχουμε τον Κέβιν Κόστνερ και τους
Modern West στη σκηνή μας στις 19
Μαρτίου» δήλωσε ο διοργανωτής
της εκδήλωσης, Μαρκ Πάουελ.
Ο Μαρκ Πάουελ και η Ντίνα Κάρτερ
με το γκρουπ The Hamiltons θα ανοίξουν το Outlaws & Legends Music
Fest.
Τα πρωτόκολλα για την COVID-19
θα τηρηθούν, σε μια προσπάθεια
να προστατευτούν οι διοργανωτές,
οι καλλιτέχνες και το προσωπικό του
Φεστιβάλ.

Ο

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ αποκάλυψε για
άλλη μια φορά τη βαθιά του
ανησυχία για τον αντίκτυπο των κοινωνικών μέσω κοινωνικής δικτύωσης
στην κοινωνία, σε συνέντευξή του
στο Fast Company, μετά την επίθεση
στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Επισημαίνοντας ότι «τελειώνει ο χρόνος» για
τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τη διαχείριση
της τεράστιας παραπληροφόρησης
που διαδίδεται τόσο εύκολα στο διαδίκτυο, το μέλος της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου
δήλωσε ότι πιστεύει ότι είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία.
«Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να
το υποτιμήσουμε» είπε. «Υπήρξε κυριολεκτικά επίθεση κατά της δημοκρατίας στις ΗΠΑ, που οργανώθηκε
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένα ζήτημα βίαιου εξτρεμισμού»
τόνισε.

Αγνώριστη από τις πλαστικές η Demi Moore!

Γ

ια δεκαετίες η χολιγουντιανή σταρ
Demi Moore ήταν (και παραμένει)
μια από τις πιο γοητευτικές και σέξι γυναίκες στον κόσμο, αλλά μάλλον έκανε

κάποια αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό της, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα
σχεδόν να την... παραμορφώσει!
Η 58χρονη σταρ, εμφανίστηκε πρόσφα-

ΕΦΗ AΧΤΣΙΟΓΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ…

Για πρώτη φορά γονείς!

Σ

ε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Έφη Αχτσιόγλου και ο
Δημήτρης Τζανακόπουλος, καθώς σε λίγους μήνες
θα υποδεχτούν τον καρπό του έρωτά τους.
Η τομεάρχης Οικονομικών του Σύριζα, σύμφωνα με
όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, βρίσκεται στον
πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει αγόρι.
Το ερωτευμένο ζευγάρι έχει αποκαλύψει το ευτυχές
γεγονός σε στενό κύκλο φίλων και συνεργατών, ενώ είναι μαζί περίπου τρία χρόνια.
© govastileto.gr

τα στην πασαρέλα fashion show που
έγινε στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας
του Παρισιού και όλοι έμειναν άναυδοι,
με το πόσο αγνώριστη δείχνει στο πρόσωπο.
Η Demi Moore εμφανίστηκε στο σόου
του Οίκου Μόδας Fendi, φορώντας
ένα εντυπωσιακό μαύρο σατέν σύνολο
και κοσμήματα, αλλά το πρόσωπό της
έδειχνε… παραμορφωμένο.
Μάλιστα, η ίδια ανέβασε στο Instagram
ένα βίντεο από την εμφάνισή της, σχολιάζοντας πως το να εμφανιστεί ως μοντέλο στο Παρίσι ήταν ένα από τα εφηβικά
όνειρά της, αλλά δημοσιεύματα αναφέρουν πως μόλις το κοινό είδε τη σταρ
του σινεμά στην πασαρέλα, έγινε χαμός
από σχόλια για το πόσο αγνώριστη δείχνει, ενώ και τα social media έχουν πάρει
«φωτιά» τις τελευταίες ημέρες, με επικριτικά σχόλια για το παραμορφωμένο
πρόσωπο τής σταρ.
© sigmalive magazine

Η σέξι
influencer που
κάνει άνω κάτω
την Ιταλία
Η Giada Brince σε πόζες
που αναστατώνουν

Ε

ίναι Influencer και από τις
πιο γνωστές στην Ιταλία.
Ο λόγος για την Giada Brince,
η οποία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για το μοναδικό τρόπο που
συνδυάζει αθωότητα και πρόκληση. Αν ρίξετε μια ματιά στο λογαριασμό της στο Instagram, θα
καταλάβετε.
Η 27χρονη έχει ένα απίστευτα
γλυκό πρόσωπο κι εντυπωσιακό
κορμί και ποζάρει στο φακό πότε
με ύφος αθώο και πότε προκλητικά, με την ίδια άνεση. Κι
αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάνουν τους Ιταλούς
να «τρώνε» κόλλημα μαζί της.
Ο άλλος λόγος είναι καθαρά η εμφάνισή της, που μόνο
απαρατήρητη δεν περνά.
© e-daily.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

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

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.
Αναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα

Α-Καλημέρα
Μάγδα,
πως
πας; εισιτήρια Μ-Α,
Α-Άντε
Α-Έλα
Μάγδα μου.
Τι έγινε,
σουταβρήκε
είπα κιτελείωνε,
εγώ… διότι έχουμε και δουΜ-Μια χαρά. Και ευχαριστώ το Θεό που λειές…
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
οδεΛάμπης;
Α-Άλλες
προφυλάξεις.
Κι εδώ,
στο «εγώ
ταξίδι. δυμας έκανε… μαύρες.
που λες,
μουκαιλέει
Μ-Λοιπόν,
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Α-Πως θα μας έκανε μαύρες, εφόσον στυχώς έχασα τον δικό μου εδώ και δύο
Μ-Φυσικά
Αλέκα
μου.
Μ-Για
πες
μου
να
τις
μάθω.
προερχόμαστε από λευκή φυλή;
χρόνια και έρχομαι και μιλώ μαζί του κάθε
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Μ-Ναι,Πότε
αλλά
προερχόμασταν από Α-Φυσικά.
Α-Ωραία.
μας αν
φεύγεις;
Πρώτα
όλα, όλοτηςτονζωής
καιρόμου»,
που
εβδομάδα.
Ήταναπ΄
ο άνδρας
σκούρα φυλή θα είμασταν μαύρες, έτσι τόνισε.
Μάλλη εβδομάδα.
θαΑ-Και
λείπεις,πουθα κολλάει
πρέπει κάποιος
να παίρνει τα
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
δενΤην
είναι;
ο αρραβωνιαστικός
www.hermesoverseas.com
Α-Ναι,νωρίς;
αλλά δε σε καταλαβαίνω, τι σ’ γράμματα
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
της ανιψιάς
Α-Τόσο
απόσου;
το γραμματοκιβώτιο για να μη
HERMES
OVERSEAS
INC.
INTERNATIONAL
FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
έπιασε με τις άσπρες και σκούρες φυλές
Μ-Στάσου, μη βιάζεσαι. Λοιπόν, καθώς
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
Μ-Τι
να
κάνουμε
χρυσή
μου,
φέτος
τα
εισιτήρια
φαίνεται
ότι
λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
σήμερα;
κατεβαίναμε με τα πόδια το μονοπάτι του
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
Μ-Αυτά
γύρω
μου…
βουνού,
μου εμπιστεύτηκε ότι ο άνδρα
φεύγουν
λεςπου
και έγιναν
είναι ζεστά
ψωμιά
του φούρνου. Μ-Δίκιο
έχεις!
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Α-Τι έγινε δηλαδή;
της, τής άφησε ένα πολύ μεγάλο ποσό που
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
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για κακό, ζωής
σου συνιστώ
να
Α-Έχεις
δίκιοδεν
σ’ αυτό.
Πολλοίπου
γνωστοί
πάνεξύλο
στην Α-Ύστερα,
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Μ-Καλά,
έμαθες
έφαγε
προήλθε για
απόκαλό
τηνκαι
ασφάλεια
που είχε.
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
ένας αστυνομικός
από οδηγό
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
Α-Μάλιστα…
το γενικό διακόπτη του νερού.
Ελλάδα.
Άλλοι για διακοπές
και που
άλλοισταμάγια να κλείσεις
τησε; Του πήρε το όπλο και τον πυροβο• katherine@hermesoverseas
Μ-Λοιπόν λέγε-λέγε-λέγε, μου εκμυστη- Tél.: (514) info@hermesoverseas.com
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
το σημειώνω.έχει
Και τοερωτευτεί
ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν
άλλα. ένα Μ-Καλό
λούσε και μετάκληρονομικά
έπιασε η και
αστυνομία
ρεύτηκεκι αυτό,
ότι τελευταίως
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
νεαρό
σκούρο
για
το
συμβάν;
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
ξανά.
να
κλείσω;
Μ-Μόνο
που
αν
δεν
προσέξεις,
υπάρχουν
το μεγαλύτερο δίκτυο
Α-Όχι. Δεν το ήξερα αυτό…
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
Α-Όπα…
6692 Avenue du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
Για
το
ηλεκτρικό,
σου
συνιστώ
να
κάποιοι
επιτήδειοι
και επιτήδειες,
που 31
υποτίθεται
Μ-Πιάσανε
λοιπόν
ένα νεαρό
ετών, Α-Όχι.
Μ-Έναν κατά 12 χρόνια μικρότερο σε ηλιπροκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
και αφού τον φυλάκισαν, τον άφησαν κία απ’ αυτήν, παλικάρι…
το λάδι σας από το χωριό σας
γνωρίζουν
τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, αγοράσεις μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες
σεβόμαστε
το
όνομά
μας.
ελεύθερο όταν παρουσιάστηκαν στοιχεία
Α-Και πάλι όπα…
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
από βίντεο
ήταν
αυτούςσκέφτεται
που ανοίγουννακαικάνει
κλείνουν
τα φώτα
υψώνουν
τα που
χεριάδεν
ψηλά,
καιαυτός
τα βάρηπουμαζίέδωσε
με τα από
Μ-Και…
δεσμό
μαζί
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε
τα πράγματά σας...
το ξύλο.
τουπρογραμματισμό.
και να του ανοίξει
και
ένα
μαγαζί,
μιας
από την Ελλάδα.
με
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
πρόστιμα
και
τις
ταλαιπωρίες
πέφτουν
σε
σένα.
σεβόμαστε το όνομά μας.
Α-Κι εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά;
και αυτός δεν έχει χρήματα να το κάνει.
παρακολουθώ
τιςαμοιβή
ειδήσεις,
αν λείπεις,
δείχνειτόσο
το σπίτι
ότιεμπιστοσύνη,
κατοικείτε και
ΕνΜ-Πρώτον,
τω μεταξύ όμως,
έχουν πάρει την
τους κιΕπίσης,
του έχει
τυφλή
και δεύτερον, η ανιψιά μου γνωρίζει το δι- που θα του δώσει να αναλάβει αυτός την
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που
για
τη δουλειά
που…ο νεαρός
δεν έκαναν.
κηγόρο
που είχε
και μου τα είπε. δε
σεβόμαστε το όνομά μας.
περιουσία της – ασφάλεια ζωής του ανΑ-Αν
Α-Τι
μουείναι
λες; αυτή η ανιψιά, ξέρω ότι δε μι- καιροφυλακτούν.
δρός της – μια κα αυτή δε γνωρίζει πολλά
λάτε πολύ, για κάποια παρεξήγηση.
πράγματα από διαχείριση χρημάτων.
το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε
Μ-Και
είσαι ακόμα.διότι
Υπάρχει
τέτοια Μ-Και
ΜΌΝΌ
Μ-Ναι,που
δε μιλούσαμε,
με κατηγοΜεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Α-Και γνωρίζει ο λεγάμενος; Κι εσύ τι της
Σαςμικρά
πληροφορούμε
ρούσε
ότι
προσπαθούσα
να
βάλω
λόγια
ανεξάρτητα από το βάρος και
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
$
βοηθάει
ανευθυνότητα,
που
αν
μπλεχτείς
σε
τέτοιες
είπες; που έχω σπίτι;
ότιχωρίς
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
για να χωρίσει από τον αρραβωνιαστικό
Μ-Τι να της πω;
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Α-Βεβαίως
και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο
υποθέσεις
τότε άστα να πάνε.
της.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
Α-Δεν την προφύλαξες, και να της πεις ότι
Α-Δεν έβαζες;
Σας
πληροφορούμε
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στον
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
Αθήνα
σε μόνο
είναι λαμόγιο
και είναι
αρραβωνιασμένος
συναγερμός
θα
είναι
αργά.
Θα
σου
έχουν
πάρει
Α-Έπρεπε
οι
κυβερνητικές
αρχές
τις
Ελλάδας
να
Μ-Καθόλου. Προσπαθούσα να της ανοί- με την ανιψιά σου;
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης 210
ξω ταπιο
μάτια,
με τι τύπο
να παντρευπράγματα.
Ανώρα.
όμως νομίζουν ότι το σπίτι
ήταν
συνεργάσιμες
με ήθελε
τις προξενικές
αρχές ταΜ-Όχι
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
για την
τεί.
Tél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
Α-Γιατί; τότε δε θα προσπαθήσουν να σε
κατοικείται,
εδώ.
Α-Και τι έγινε;
Μ-Διότι ήθελα πρώτα να τον χωρίσει η
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Μ-Τον δίκιο,
χώρισε
Μ-Έχεις
αν τοήτανΔεκέμβριο…
έτσι τα πράγματα, δε θα κλέψουν.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
ανιψιά μου και ύστερα να της το πω.
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
Α-Πως κι έτσι, αφού τον υπεραγαπούσε;
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Α-Κι αν το
προλάβει
της πάρει
περιΣας
έλεγα ότικαιέχω
την πιοτηνέξυπνη
αναγκαζόμασταν
πολλοίέπιασε
από εμάς
να πάμε στην Μ-Αλέκα,
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
Μ-Ναι, αλλά τον
να μπαινοβγαίΑπαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
ουσία; Δεν τη λυπάσαι;
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης νει στο σπίτι που της έλεγα που μπαινό- φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Ελλάδα.
Μ-Δε νομίζω να προλάβει. Απ΄ ότι ξέρω,
βγαινε…
Ταξιδεύετε
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
ακόμαΠάρε
δεν παντρεύτηκαν.
τις πιστωτικές σου κάρτες και πεςμειώνουμε το
Α-Ναι
με τοτοναήξερες;
πηγαίνουμε στην πατρίδα Α-Ναι.
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Α-Κι αλλά
εσύ που
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
Α-Αφού δε γίνονται γάμοι…
ανεξαρτήτως βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
Μ-Διότι
έχω δει πολλέςτηφορές
όταν ότι θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα
το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
Καναδ
κάνεις
έστω
για τονδιεκπεραιώσεις,
βοηθούμε
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
σας
στηνστον
Ελλάδα
Μ-Γίνονται όμως στους συμβολαιογράπήγαινα να πάρω καντήλια από το ΑΣΤΟΡ,
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
στην
πόρτα
σας
στο
Μόντρεαλ,
στις
καλύτερες
τιμές
της
αγοράς.
φους. Αλλά
τέτοια
ζήτηση
αγορές
από τουπάρχει
εξωτερικό.
Το άλλο
δε, λόγω
αν οι
οικονομικά.
αυτό;κοντά.
να μπαίνειΤο
σ΄έχεις
ένα σκεφτεί
σπίτι εκεί
και
της
τρομακτικής
αύξησης
αγοροπωΑ-Και
πως
ξέρεις
ότι
ήταν
γυναίκα
εκεί
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
τραπέζης
έχουνπου
κώδικα
με 5 αριθμούς,
δε
Μ-Όχι
να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. κάρτες
λησιών
ακινήτων,
δύσκολα
βρίσκεις
Είναι
ένας
τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
που πήγαινε;
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
Υπάρχει
μεγάληνα αναδουλεύουν
στο
εξωτερικό.
Θα
πρέπει
τους
Έστω
καιγυναίκα
15% απ’καιαυτούς
που θα πάνε στην θασυμβολαιογράφο.
Μ-Και
Ελληνίδα.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
μονή.
Α-Θα μου λύσεις την απορία;
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
σε τέσσερα.
Ελλάδα,
δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να αλλάξεις
προλάβεις να την ειδοποίησης;
Α-Και θα
Μ-Μια μέρα ειδωθήκαμε στο βουνό,
Μ-Φυσικά.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
όπου άλλαζα τις
το δουλειές
καντήλιτους
του από
κυρεδώ.
Σταμάτη Μ-Άλλο;
τακτοποιήσουν
Α-Πόσο σίγουρη είσαι;
του χήρου, πρώην γείτονα μου. Θυμάσαι;
το αυτοκίνητό
και από την Ελλάδα στον Καναδά.
πιο σημαντικό,
θα Αλλά
σου
συνιστούσα
να σας από Καναδά στην Ελλάδα
A-Και
δε μουπειλες,
φύγεις,όλες
τι θατιςκάνω
Μ-Γίναμε
φιλενάδες.
δεν της έδωΣου είχα
ότιτώρα
ενώπου
είχεθακάνει
τε- Α-Το
George
Tellides
Soula
Tellides
πείρα. Carol Deros
σα το όνομα μου, για να Απαράμιλλες
μην ψυλλιαστεί το τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια
λευταίες
και
μια
ασφάλεια
υγείας.
Μη
τυχόν
και
εγώ
χωρίς προετοιμασίες
τα νέα σου; και είχε πληρώσει πάρεις
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
τα πάντα στο νεκροπομπείο όταν πέθανε λαμόγιο. Της τηλεφωνώ τακτικά και έμαChartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
χρειαστεί
σε περίπτωση
ανάγκης.
Άνθρωποι
Μ-Υπομονή
όπωςχρόνια,
κι’ εγώ.οΑλλά
έχω κι ένακαναάλλο σου
θα ότι
έκλεισε
συμβολαιογράφο
στα
μέσα
εδώ και πέντε
μονάκριβος
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Μαρτίου.
κάρης του,γιαπάλι
καλά που τον έθαψε.
είμαστε.
πρόβλημα
το ταξίδι.
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Α-Αλλά εσύ…
Α-Γιατί το λες αυτό;
NDG Bright corner unit with huge windows
situated!
Μ-Αλλά
εγώ τηνδιότι
άλλη
εβδομάδα
πριν
του
θα χρειαστεί,
έχουμε
μεπάντα,
την
Α-Ποιο;
Μ-Διότι πήγε εκείνο τον καιρό στο νεκρο- Μ-Δε
allowing
natural light
dawn Ελλάδα
to dusk.
Καιασφάλεια
όπως
σας μεταφέρουμε τοIdeally
λάδι
σας από
τοfull
χωριό
σαςfrom
στην
Βαλεντίνου θα τις τα πω όλα, με τι κουμάIdeally situated between Monkland Village and
πομπείο
και
ζήτησε
την
πιο
φτηνή
κηδεία
πιστωτική μας κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές
της10αγοράς.
Hampstead.
min walk from Monkland cafes
και τη διαφορά απ’ ότι είχε κανονίσει και σι πάει να μπλέξει και να χάσει τα πάντα.
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk
Α-Και
αφήνεις
να γιορτάσει
έστω
καλόδενπουτηνσου
θέλω, πάρε
και βεβαιώσου
Α-Τι
είχε φοβάσαι;
προπληρώσει ο πατέρας του κάπου Α-Το
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66,
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro,
τον ψεύτικο έρωτα της με το λαμόγιο και
$11.000
την
τσέπωσε.
καλύτερα.
Μ-Το
αεροπλάνο,
τις
βαλίτσες,
το
ταξίδι…
accessible family friendly neighborhood!
μετά
να
της
τα
πεις;
Α-Τι πράγμα;
Μ-Όχι,
αυτός
αφούδιότι
το λες.
Τίποτεσίγουρα
άλλο; θα της προΑ-Δε
σε καταλαβαίνω.
Μ-Αυτό
που άκουσες. Τέλος πάντων. Πά- Μ-Οκ,
ντα ο κυρ Σταμάτης είχε προβλήματα με σφέρει αξέχαστες στιγμές και άντε μετά να
κρατάς
τσάντα
που θα μπορούν
να την
Μ-Με
τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου. Α-Μην
μπορέσω
να την
καταφέρω
να ακούσει
τις
τον κανακάρη του.
New Bordeaux for rent Beautiful 2 bedroom
Available immediately!
αλήθειες
που
θα
πω
γι’
αυτόν.
Α-Μου
είπες
πριν
για
το
βουνό…
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
condo for rent in an excellent location, large living
room, 2 good size bedrooms, new counter tops
Μ-Ναι, λοιπόν, καθώς άλλαζα το καντη- Α-Δίκιο έχεις. Λοιπόν σ΄ αφήνω. Α, πριν
and backsplash in kitchen, freshly painted, very
λες. κλείσε και για τις δυο μας ραμέσο
Το λένε κι ήρθε
οι στατιστικές.
το ξεχάσω,
λάκι μεταφοράς.
του κυρ Σταμάτη,
μια γυναίκα Μ-Καλά
clean and well maintained building. Includes 1
ντεβού
στην
κομμώτρια
σου
την
Αννούλα.
και
σταμάτησε
3
μνήματα
πιο
πέρα.
Μου
indoor parking spot. Available immediately!!!
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Από πότε τα κομμωτήρια είναι ανοιφάνηκε γνωστή. Τότε με πλησίασε και με
φοβάμαι
με τουςχωρέστον
τρομοκράτες.
κτά; όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου.
ρώτησε;και
«Θεός
τον άνδρα σας». Μ-Αν
ερχόμενη
εβδομάδα!
Φυσικά
της
εξήγησα
ότι
ο
άνδρας
μου
είΝαΑ-Ανοίγουν
κάνουμε καιτηνκανένα
μπανάκι.
Εσύ θα πας
Α-Ανοησίες.
Pierrefonds Large 6 1/2 for rent
newer
Μ-Τότε να προλάβουμε, πριν τα κλείσει
ναι μια χαρά και το μνήμα είναι κάποιου
Excellent Location!
construction (2004) available immediately
Μ-Δεν
είναιπου
καθόλου
ανοησίες
η κυβέρνηση πάλι. Εντάξει, θα κλείσω για
γνωστού
δεν έχει
κανένακαιναυπερβολές.
του ανά- πουθενά;
excellent location just steps from Pierrefonds
το ερχόμενο
Σάββατο,
παραμονή Αγίου
ψει είδες
το καντήλι.
Blvd renovated kitchen with granite countertops
Α-Λέει
ο
Μενέλαος
να
πάμε
Καλιφόρνια.
Δεν
τι
έγινε
στην
Αμερική
που
μαχαιρώθηκε
parquet floors master bedroom with ensuite
Βαλεντίνου!
Α-Και αυτή τι είπε;
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1
Μ-Πολύ
ωραία.για να είμαστε όμορφες για τα
αστυνομικός;
Α-Φυσικά,
Μ-Τη λύση του μυστηρίου.
powder/laundry room in basement 2 car garage
αγόρια μας…
Α-Ποιου μυστηρίου;
and 2 car exterior parking included
Α-Εγώ
όμως
θέλω
θάλασσα,
μπάνιο,
αμμουδιά.
Α-Το
είδα,
αλλά
τι
σχέση
έχει
αυτό
που
θα
πας
Μ-Μη βιάζεσαι και θα μάθεις.
Μ-Και καλοχτενισμένες!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
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Πατρίδα
Το ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
ΣΤΟ 232/1034

Δεν έγινε καμία εκδήλωση μνήμης στην Αθήνα,
μόνο συγκέντρωση οργανώσεων με συνθήματα
υπέρ της… αδελφοσύνης Ελλάδος – Τουρκίας!

Υ

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

SATELLITE TV

Πανηγύρια στην Τουρκία
επειδή «οι Έλληνες δεν
πάτησαν στα Ίμια»!

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κυριακή: 7:30 το πρωί και 9 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:00 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30 το πρωί και 4:30 το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

Αυτή την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Συνέχεια της συνέντευξης της Ιουστίνης Φραγκούλη
με την Ευγενία Μανωλίδου, διευθύντρια της σχολής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, όπου διδάσκεται στα παιδιά
η εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

ποτίθεται ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται να συζητήσει θέμα «γκρίζων
ζωνών» στις διερευνητικές συνομιλίες
μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας οι οποίες άρχισαν την περασμένη εβδομάδα
στην Κωνσταντινούπολη. Και σωστά.
Αυτή τη σταθερή και πάγια άρνησή της,
από το 2002 που άρχισαν οι συνομιλίες αυτές έως και το 2019, τη συνόδευε
όμως και με μία πειστική άσκηση κυριαρχίας κάθε χρόνο τέτοια εποχή: Όλοι
ανέκαθεν οι Υπουργοί Εθνικής Αμύνης
προσέγγιζαν το μικρό αυτό σύμπλεγμα των βραχονησίδων, είτε από αέρος
είτε διά θαλάσσης, και έριχναν ένα στεφάνι στη θάλασσα, στη μνήμη των τριών ηρωικών πιλότων του ελικοπτέρου
που κατέπεσε τη μοιραία για τον Ελληνισμό εκείνη βραδιά: Του Βλαχάκου,
του Γιαλοψού και του Καραθανάση.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Εστία»,
δεν υπήρξαν ήρωες κατά λάθος οι συγκεκριμένοι. Υπήρξαν ήρωες από επιλογή. Είχαν τη δυνατότητα και τη σχετική
άδεια να προσνηωθούν σε τουρκική
φρεγάτα εκείνη τη βραδιά για να μη συντριβούν αλλά είπαν όχι. Αρνήθηκαν τον
εξευτελισμό με τίμημα την απώλεια της
ζωής τους, πέφτοντας για την πατρίδα.
Στο παρελθόν λοιπόν, Υπουργοί Αμύνης
όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από τη
ΝΔ ή ο Πάνος Καμένος από τους ΑΝΕΛ/
ΣΥΡΙΖΑ, έστω υπό αντίξοες συνθήκες,
προσέγγιζαν αυτή την αποφράδα ημέρα τα Ίμια και έκαναν το καθήκον τους.
ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ
Δυστυχώς από πέρυσι, όταν ο… μαρτυριάρης Υπουργός Αμύνης της Τουρκίας,
Χουλουσί Ακάρ, υποστήριξε ότι υπάρχει συμφωνία να μην προσεγγίζουμε
τα Ίμια αυτή την ημέρα, γεγονός που
αποτελεί και ξεκάθαρη άσκηση κυριαρχίας, η παράδοση αυτή που άφηνε ζωντανή την κυριαρχία μας στην περιοχή
εγκαταλείφθηκε. Με συνέπεια να πανηγυρίζουν οι Τούρκοι από το Σάββατο
30/1, επειδή δεν τολμήσαμε να πάμε
στα Ίμια. Και να προβάλλουν στα μέσα
τους δικές τους φρεγάτες ανεμίζουσες τη σημαία με την ημισέληνο γύρω
από τα νησάκια, που έως το έτος 1995
η αμερικανική υδρογραφική υπηρεσία
εμφάνιζε στους χάρτες της ως ελληνικά!
Η προσκείμενη στον Πρόεδρο Ερντογάν
Yeni Safak έγραψε θριαμβευτικά το Σάββατο 30/1: «Οι Έλληνες δεν πήγαν στα
Ίμια για πρώτη φορά τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια».
Με συνέπεια να ερωτάται κανείς, πώς θα
οριοθετήσουμε υφαλοκρηπίδα επί αμφισβητούμενων νήσων και βραχονησίδων;
Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική εφημερίδα σημείωσε: «Μάθαμε ότι οι ελληνικές αρχές, που έρχονταν στις βραχονη-

σίδες Καρντάκ κάθε χρόνο και ρίχνουν
στεφάνια, δεν έρχονται φέτος. Όμως
με την ευκαιρία της 25ης επετείου της
κρίσεως στις βραχονησίδες, ένα πολεμικό πλοίο και δύο σκάφη της Ακτοφυλακής περιπολούν την περιοχή. Για
πρώτη φορά σε 25 χρόνια δεν υπήρξε
ένταση στις βραχονησίδες Καρντάκ».
Το μέγα θέμα βεβαίως δεν είναι ότι δεν
τιμήθηκαν οι ήρωες μας στα Ίμια αλλά
– με εξαίρεση κάποιες εκδηλώσεις αποστράτων στη Μακεδονία και την Ήπειρο
και δηλώσεις ορισμένων Βουλευτών της
ΝΔ – δεν έγινε καμία εκδήλωση μνήμης
στην πρωτεύουσα των Αθηνών! Δεν είναι
«γκρίζα ζώνη» και η Αθήνα υποθέτουμε…
Προκειμένου όμως να απαγορευτεί
ακόμη και η σκέψη διοργάνωσης μνημόσυνου στο μνημείο που ανήγειρε ο
Δήμος Αθηναίων στην οδό Ρηγίλλης
το 1997, αριστερίστικες οργανώσεις το
κατέλαβαν! Έκαναν εκεί συγκέντρωση
το Σάββατο 30/1 με συνθήματα υπέρ
της… αδελφοσύνης Ελλάδος – Τουρκίας! Με την ανοχή του αρμοδίου
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης δυστυχώς.
Όπως ανέφεραν στην πρόσκληση
τους, «συγκεντρωθήκαμε για να δείξουμε ότι ο διεθνισμός και οι κοινοί
αγώνες των λαών σε Ελλάδα – Τουρκία
και Κύπρο είναι η δική μας απάντηση στους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων, στις πολιτικές Ερντογάν
– Μητσοτάκη και στα σχέδια των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή».
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης ανέφεραν ότι «στη δική μας πολιτική προοπτική δεν έχουν θέση ο πόλεμος, η καταστροφική για το περιβάλλον πολιτική
των εξορύξεων στις ΑΟΖ, η ανθρωποθυσία για τα κέρδη του κεφαλαίου».
Στη συγκέντρωση στην πλατεία Ρηγίλλης μετείχαν ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας/Πειραιά, Antinazi Zone/
YRE, Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Δίκτυο Ελεύθερων
Φαντάρων Σπάρτακος/Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων, Καμπάνια ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ/Οι ναζί στη φυλακή, Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό, Κυριακάτικο
Σχολείο Μεταναστών, Στέκι Μεταναστών/Κοινωνικό Κέντρο, ΣΥντονισμός
για το ΠΡΟσφυγικό Μεταναστευτικό.
Στήριξαν οι οργανώσεις: ΑναμέτρησηΟμάδα Κομμουνιστών-κομμουνιστριών,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΡΑΝ, ΑΡιστερή ΕΝότητα, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Εργατικό
Επαναστατικό Κόμμα ΕΕΚ, ΕΚΚΕ, Κόκκινο
Νήμα, ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Νεολαία Κομμουνιστική
Απελευθέρωση, Συνάντηση για μια Αντικαπιταλιστική – Διεθνιστική Αριστερά,
Ξεκίνημα – Διεθνιστική Σοσιαλιστική Οργάνωση, ΟΚΔΕ Σπάρτακος.
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ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΉΣΕΙΣ
των ελληνικών ελίτ για το Αιγαίο

α είχαν εντελώς σαπίσει, μετά από
εξήντα γύρους, οι διερευνητικές
συνομιλίες με την Τουρκία, αν δεν υπήρχε προδιάθεση από διαδοχικές ελληνικές
κυβερνήσεις, να ενδώσουν στις πιέσεις
ξένων και εγχώριων παραγόντων και, επιτέλους, «οι Μήδοι θα διαβούνε», όπως
έλεγε ο Καβάφης.

μα θα λυθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Ωστόσο:
-Πρώτον, όλος ο πολιτικός κόσμος της
Τουρκίας έχει τις ίδιες επεκτατικές βλέψεις. Την εισβολή στην Κύπρο δεν την
έκανε ο Ερντογάν. Οι ΗΠΑ, με υποβολέα
τον Κίσινγκερ, έστρωσαν το χαλί, αλλά την
εισβολή τη διέπραξαν οι Τούρκοι.
-Δεύτερον, οι ΗΠΑ είχαν άφθονο χρόνο
Απόστολος Αποστολόπουλος*
να επέμβουν και να λύσουν και το Κυ© slpress.gr
πριακό και το πρόβλημα στο Αιγαίο. Επέτρεψαν την εισβολή/κατοχή, αλλά δεν τη
Το μόνο που συγκρατεί κάθε φορά τους νομιμοποιούν. Διαιωνίζεται ένα αμφιλεκυβερνώντες στην Αθήνα, είναι ο τρόμος γόμενο καθεστώς που αποδυναμώνει και
μήπως η «πλέμπα» ξεσηκωθεί και τους τους τρεις συμβαλλόμενους – Τουρκία,
πάρει φαλάγγι. Αν και καμιά φορά φτά- Ελλάδα και Κύπρο. Και δίνει αφορμή για
νει μονάχα ένας για να κάνει τη δουλειά, έκρηξη του τριγώνου, όταν κριθεί χρήσιόπως είχε γίνει στα τέλη του περασμένου μο. Τα κοιτάσματα είναι σημαντικά, αλλά
αιώνα.
το οικονομικό σκέλος είναι υποδεέστερο.
Γι’ αυτό, πριν έρθουν τα πάνω-κάτω, δεν Προέχει η στρατηγική κυριαρχίας στην πεείναι απίθανο να γίνουν εκλογές νωρίς- ριοχή από τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνωρίς την άνοιξη και πάντως πριν από νια ως τη Ρωσία.
οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία.
Ώστε, σκέπτονται, με πρόσφατη εντο- ΑΣΥΜΦΟΡΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ
λή, να κλείσουν άφοβα συμφωνία με την -Τρίτον, στο Αιγαίο η κυριαρχία της ΕλλάΤουρκία. Λάθος! Στοιχειώδες λάθος! Με δας είναι απόλυτη, βασισμένη σε Διεθνείς
άλλα κριτήρια ψηφίζει ο κόσμος κυβέρνη- Συνθήκες, όπως η Συνθήκη της Λοζάνης.
ση και για άλλους λόγους θα διαδηλώνει Σε καμία Μεγάλη Δύναμη δεν αρέσει μια
εναντίον της, ακόμα και την επομένη των μικρή και αδύναμη χώρα, όπως η Ελλάδα
εκλογών, αν κρίνει ότι αυτή παραδίδει τα (ένα προτεκτοράτο, για την ακρίβεια), να
ιερά και τα όσια.
ελέγχει έναν ευαίσθητο χώρο σε μια τόσο
Η λαϊκή αντίληψη ότι δε θα γίνει τίποτα κρίσιμη περιοχή.
επειδή (δεν) το θέλουν οι Αμερικάνοι, δεν
Για να κρατήσει η Ελλάδα τον έλεγχο στο
είναι εντελώς αβάσιμη. Ο Ερντογάν και οι Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπροηγούμενοι στην Άγκυρα δεν ανέλα- πει να παλέψει με νύχια και με δόντια, με
βαν ποτέ δράση, χωρίς άδεια των ΗΠΑ, με οδηγό στην ύστατη ανάγκη το «υπόδειγκορυφαίο παράδειγμα την εισβολή στην μα Σαμψών».
Κύπρο. Αυτή η αντίληψη υποκρύπτει την
Έτσι ώστε να προκληθεί ασύμφορη αναεπιθυμία να ξορκίσει ό,τι μπορεί να τα- ταραχή στην περιοχή με αποτέλεσμα:
ράξει την ησυχία μας «κι ας καεί και το -Η Δύση να σκεφτεί ότι μπορεί να χάπαλιάμπελο». Το Κυπριακό είναι διεθνές σει τον απόλυτο και σταθερό έλεγχο που
ζήτημα και οι ΗΠΑ είναι ο υπερκείμενος ασκεί μεταπολεμικά στην περιοχή.
καθοριστικός παράγων, αλλά το πρόβλη- -Να καταρρεύσει ο μύθος περί φοβερών

και τρομερών τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, οπότε η νοτιοανατολική πτέρυγα
του ΝΑΤΟ θα ήταν για τα μπάζα. Διότι, το
μόνο αβέβαιο σε μια ελληνοτουρκική σύγκρουση είναι, ότι η Τουρκία θα βγει νικήτρια.
-Τέλος, θα «τέλειωνε» και η στρατηγική
των ΗΠΑ (Ομπάμα) να μετατραπούν τα
κράτη της περιοχής σε «σκόνη», σε χώρους ανίκανους να αυτοκυβερνηθούν,
όπως π.χ. η Λιβύη. Ο Τραμπ αντιστρατεύθηκε και έχασε. Η Ελλάδα είναι υποψήφια
για μια τέτοια τύχη, μια κονιορτοποιημένη
οντότητα, χειρότερα από προτεκτοράτο.

ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΙΤ
Οι ελίτ νομίζουν ότι θα κρατήσουν τα κεκτημένα ξεπουλώντας τη χώρα. Είναι μακριά νυχτωμένες. Επειδή μετά από ριζική
ανατροπή, από μια πανωλεθρία, έρχονται
νέοι που αντικαθιστούν τους παλιούς για
να χειριστούν, σαν «σωτήρες» τα πράγματα. Να αλλάξουν όλα, ώστε να μείνουν
όπως ήταν. Η ελληνική ελίτ δεν κατάλαβε,
ότι μόνο αν διατηρούσε τη σχετική ισχύ
που είχε θα συνέχιζε να έχει την ανάλογη υποστήριξη του συμμαχικού (αμερικανικού) παράγοντα, ακόμα και μετά την
εισβολή – κατοχή της Κύπρου. Ήταν χρήσιμη στις ΗΠΑ ως φόβητρο στις τουρκικές
φιλοδοξίες.
-Τέταρτον, στις Πρέσπες δεν παραχωρήσαμε κάτι «απτό» δικό μας και άμεσα επικίνδυνο για την υπόστασή μας. Ακόμα και
έτσι, όμως, η γοητεία του ΣΥΡΙΖΑ και της
ηγεσίας του εξανεμίστηκε, κράτησε όσο
«το τέταρτο δημοσιότητας» που μπορεί
να έχει ο κάθε τυχεράκιας.
-Πέμπτον, κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα
μέτρα για τον κορωνοϊό (καραντίνα κ.λπ.)
και η προσπάθεια επιβολής υποχρεωτικού εμβολιασμού (παρά τις παρενέργειες)
θα κρατήσουν ώσπου οι παγκοσμιοποιη-

τές να πετύχουν τους σκοπούς τους. Και η
«υπόθεση Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος» τόσο θα κρατήσει, όσο να πετύχουν
τους σκοπούς τους.
-Έκτον και τελευταίο, οι Ρώσοι με χαρά
τους θα έβλεπαν μια ελληνοτουρκική σύγκρουση που θα έπληττε βαριά το ΝΑΤΟ,
χωρίς οι ίδιοι να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους. Η νέα αμερικανική κυβέρνηση
φροντίζει, τουλάχιστον στα πρώτα λόγια
της, να κρατάει ισορροπία με την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας του Ερντογάν. Ας
κρατούσαν και οι Ρώσοι, έμπρακτα, μια
τέτοια ισορροπία, αντί να προσπαθούν να
ρίξουν στην αρένα ζιζάνια. Αναγνωρίζουν
π.χ. το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα
χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια αλλά σιωπούν για την αντίδρασή τους αν η Τουρκία
μας επιτεθεί.
Στην πολιτική, κάθε πράγμα πρέπει να
λέγεται και να γίνεται στην ώρα του. Αυτές οι ώρες είναι πραγματικά κρίσιμες. Οι
ισχυροί της περιοχής, μεταξύ τους και η
Τουρκία ως αδύναμος αλλά κρίσιμος κρίκος, είναι ώριμες να πάρουν αποφάσεις
για τα πολλά επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα
οφείλει επιτέλους να συνειδητοποιήσει
ότι γλείφοντας και έρποντας δεν έχει τίποτα να κερδίσει.
*Ο Απόστολος Αποστολόπουλος είναι
δημοσιογράφος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη με μικρασιατική παιδεία, από τη μητέρα του. Ο παππούς και
ο πατέρας του ήταν επίσης δημοσιογράφοι. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Παρίσι, στα χρόνια της δικτατορίας. Ξεκίνησε
δημοσιογραφία στην Αυγή και, μεταδικτατορικά, σε εφημερίδες, περιοδικά και
στο δημοτικό ραδιόφωνο 9,84. Από το
1974 ως το 2000 ήταν ως παρουσιαστής
του Δελτίου Ειδήσεων στην ΕΡΤ, ρεπόρτερ και αρχισυντάκτης.
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Έπιβλητική νίκη στο ντέρμπι
ο Λεβαδειακός, 1-3 στα Τρίκαλα!

ΠΡΟΜΗΘΈΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ
έριξαν... νόκ-άουτ
ΠΑΟ & ΑΈΚ!!!

κπλήξεις τεραστίων… διαστάσεων επεφύλαξε η 13η
αγωνιστική της ελληνικής Basket League, η οποία αποδείχτηκε… γρουσούζικη για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ!
Ο Προμηθέας Πάτρας νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό (80-78) ύστερα από
μεγάλη ανατροπή (9-0) στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης! Η «ομάδα του τριφυλλιού» με γκολ-φάουλ του Ντίνου
Μήτογλου προηγήθηκε με 78-71, 1’ και 11’’ πριν τη λήξη
της συνάντησης. Η αντεπίθεση της ομάδας της Πάτρας άρχισε με τρίποντο του Μιχάλη Λούντζη (78-74) με 56’’ να
απομένουν για το τέλος του αγώνα. Στη συνέχεια, οι Πατρινοί πίεσαν σε όλο το γήπεδο, αναγκάζοντας τους γηπεδούχους σε απανωτά λάθη! Πρώτα ο Σέλβιν Μακ υπέπεσε σε
λάθος πάσα, με τον Τζάουν Έβανς να φτάνει στο λέι-απ και
να μειώνει στο καλάθι (78-76) 28’’ πριν τη λήξη του αγώνα.
Κατόπιν, το κλέψιμο από τον Μιχάλη Λούντζη και το καλάθι από διείσδυση του Τζέριαν Γκραντ «έγραψε» το (78-78)
με 16’’ να απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης.
Τη… χαριστική βολή στους «πράσινους» έδωσε ο Τζάουν
Έβανς, που έκλεψε τη μπάλα από τον Λευτέρη Μποχωρίδη
και με το καλάθι που πέτυχε 8’’ πριν τη λήξη (80-78) έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Πάτρας, καθώς το τρίποντο του
Μποχωρίδη με την εκπνοή του ματς ήταν άστοχο.
Οι 26 πόντοι με 7/8 δίποντα και 4/6 τρίποντα του Ιωάννη
Παπαπέτρου δεν ήταν αρκετοί για να αποφύγουν οι «πράσινοι» τη δεύτερη ήττα τους στη Basket League της φετινής
σεζόν.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 36-43, 58-55, 78-80
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, ο Τζέρι Σμιθ με το λέι-απ που πέτυχε 3,3’’
πριν τη λήξη της αναμέτρησης έδωσε την εντός έδρας νίκη
στην ομάδα του επί της ΑΕΚ (76-75) και έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα σε ένα συγκλονιστικό ματς και μια δική
του εκπληκτική εμφάνιση. Ο 34χρονος Αμερικανός της θεσσαλικής ομάδας σκόραρε 30 πόντους με 4/6 δίποντα, 6/7
τρίποντα και 4/5 βολές, ενώ έδωσε και 3 ασίστ. Η Λάρισα
είχε συνολικά εξαιρετική ευστοχία έξω από τα 6,75 μέτρα.
Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο (σκορ 51-43) με 11/13 τρίποντα και τη συνάντηση με 14/26. Τον Σμιθ ακολούθησε
σε απόδοση ο Τζέιμς Ουέμπ ο οποίος σκόραρε 19 πόντους
με 3/7 τρίποντα, πήρε 8 ριμπάουντ και έκανε 3 κλεψίματα.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 51-43, 64-60, 76-75

Σε απόσταση βολής Παναχαϊκή και Διαγόρας

Επέβαλαν το... νόμο τους οι φιλοξενούμενοι με 4 νίκες στους 6 αγώνες

Σ

αρωτικό πέρασμα από τα Τρίκαλα έκανε ο Λεβαδειακός! Η ομάδα της Βοιωτίας επιβλήθηκε στο
ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ 2 με 1-3
των γηπεδούχων και απολαμβάνει τη... μοναξιά της
κορυφής.
Από κοντά ακολουθούν Παναχαϊκή και Διαγόρας,
που πέτυχαν αμφότεροι εκτός έδρας νίκες επί των
ουραγών Απόλλωνα Λάρισας και Δόξας Δράμας αντίστοιχα. Παρά την ήττα τους, τα Τρίκαλα είναι σε απόσταση... βολής από την κορυφή, μαζί με τον Ιωνικό
Νίκαιας που νίκησε στην έδρα του την Ιεράπετρα.
Γενικά, η 5η αγωνιστική ήταν αγωνιστική των φιλοξενούμενων, εφόσον στα 6 παιχνίδια είχαμε 4... διπλά,
μία ισοπαλία και μόλις μία νίκη γηπεδούχου!
Τρεις οι αήττητες ομάδες (οι τρεις πρώτοι της βαθμολογίας), ενώ οι 5 τελευταίοι δεν έχουν σημειώσει
ακόμα νίκη...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5η αγωνιστική
Ξάνθη-Χανιά 0-0
Τρίκαλα-Λεβαδειακός 1-3
(51΄Αλμπάνης - 34΄αυτ. Σουλιώτης,
45΄Τζιώρας, 72΄Νίλι)
Καραϊσκάκης Άρτας-Εργοτέλης 0-1
(65΄Πατρινός)
Απόλλων Λάρισας-Παναχαϊκή 0-3
(17΄Κουσκουνάς, 36΄Γιούσης, 92΄Κόκας)
Δόξα Δράμας-Διαγόρας 0-2
(14΄Μπαστακός, 67΄Κοντοχρήστος)
Ιωνικός Νίκαιας-ΟΦ Ιεράπετρα 2-1
(13΄Πλατέλλας, 56΄Κάμης - 42΄Μπαράτα)

Super Bowl: Με 25.000
θεατές στο γήπεδο ο τελικός!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
13η αγωνιστική

ΛΑΥΡΙΟ-ΠΑΟΚ 84-77
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 87-77
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 86-70
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΕΚ 76-75
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 78-80
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΡΗΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 13 αγώνες)
1] ΛΑΥΡΙΟ
22 (9-4)
2] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
22 (10-2)
3] ΑΕΚ
22 (9-4)
4] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
21 (8-5)
5] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 20 (8-4)
6] ΠΑΟΚ
19 (6-7)
7] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
18 (5-8)
8] ΗΡΑΚΛΗΣ
17 (5-7)
9] ΛΑΡΙΣΑ
17 (4-9)
10] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
17 (4-9)
11] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
17 (4-9)
12] ΑΡΗΣ
16 (4-8)
*Παναθηναϊκός, Προμηθέας, Ηρακλής & Άρης
έχουν από 12 αγώνες
**1-8 Πλέι-οφ | 12 Υποβιβασμός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14η αγωνιστική
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021
10:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
10:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ
10:00 ΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ
10:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ
13:00 ΑΕΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021
10:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Τ

ο μεγαλύτερο κοινό σε γήπεδο, στην εποχή του κορωνοϊού, θα έχει το φετινό Super
Bowl, ανάμεσα στους Tampa Bay Buccaneers και
τους Kansas City Chiefs, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021.
Ο 55ος τελικός θα γίνει στο «Raymond James Stadium»
της Φλόριντα και σύμφωνα με τη λίγκα, στις κερκίδες
του γηπέδου θα βρίσκονται 25.000 φίλαθλοι! Το συγκεκριμένο γήπεδο είναι χωρητικότητας 65.000 θεατών.
Φυσικά, θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα της απόστασης ανάμεσα στους φιλάθλους και θα πρέπει να
τηρηθούν όλα τα πρωτοκόλλα υγείας, ενώ το NFL
προσφέρει σε κάθε φίλαθλο από μία μάσκα, ένα αντισηπτικό υγρό, αλλά και μαντηλάκια! | © SPORTFM.GR
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1η αγωνιστική (εξ αναβολής)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Χανιά-Δόξα Δράμας 1-0
(38΄ Διαμαντόπουλος)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 5 αγώνες)
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
02] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
03] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
04] ΤΡΙΚΑΛΑ
05] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
06] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
07] ΞΑΝΘΗ
08] ΧΑΝΙΑ
09] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
10] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
12] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
*Εργοτέλης, Ξάνθη από 4 αγώνες
**Δόξα Δράμας 3 αγώνες

11 (8-3)
9 (9-4)
9 (6-3)
8 (7-5)
8 (5-4)
6 (2-2)
6 (3-2)
6 (3-3)
3 (4-7)
3 (5-8)
2 (1-6)
0 (0-6)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6η αγωνιστική (όλα τα ματς 7.45 π.μ.)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Εργοτέλης-Ξάνθη
Ιεράπετρα-Δόξα Δράμας
Λεβαδειακός-Διαγόρας Ρόδου
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Απόλλων Λάρισας-Καραϊσκάκης Άρτας
Παναχαϊκή-Ιωνικός Νίκαιας
Χανιά-Τρίκαλα
ΚΥΠΈΛΛΟ ΈΛΛΑΔΑΣ

Προκρίθηκαν τα φαβορί

Τ

ην πρόκριση στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου
Ελλάδας πήραν, όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα φαβορί, μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών αγώνων.
Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι έγινε στο Περιστέρι, όπου τα
Γιάννινα «ξέραναν» τον γηπεδούχο Ατρόμητο με τρία γκολ
στα πρώτα 13 λεπτά(!) παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση
(πρώτο παιχνίδι 2-2). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, μείωσαν
σε 2-3 αλλά μέχρι... εκεί. Οι 6 ομάδες που προκρίθηκαν
μαζί με τους Παναθηναϊκό και Λαμία, που ευνοήθηκαν στην
κλήρωση και πέρασαν χωρίς αγώνα, αποτελούν τις 8 ομάδες που θα παίξουν στην προημιτελική φάση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΟΚ 1-2 (0-5)
(39΄αυτ. Περέιρα - 19΄Τσιγγάρας, 29΄Κρέμντσικ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3-0 (3-0)
(9΄Μασούρας, 30΄Κάιπερς, 81΄Ανδρούτσος)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-3 (2-2)
(28΄, 82΄Κωτσόπουλος - 3΄Νάουμετς,
10΄Μιλιντσεάνου, 13΄Σάλιακας
ΟΦΗ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 1-1 (0-2)
(12΄Σαρντινέρο - 19΄Δουβίκας)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ 0-2 (0-2)
(45΄Μάνος, 68΄Γκαρσία)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΕΚ 2-1 (0-2)
(16΄Ντάουντα, 27΄Λαγός - 20΄Ολιβέιρα)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΈΑ

Προμηθέας συνεχίζει να γράφει ιστορία με όλους τους τρόπους.
Αυτή τη φορά το έκανε με την
πρώτη του νίκη επί του Παναθηναϊκού μετά από 11 ήττες για τη
Basket League – τον είχε νικήσει
πέρυσι στο Κύπελλο.
Όμως η επικράτηση του μέσα στο
ΟΑΚΑ δίνει σε αυτήν την επιτυχία
ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις,
αφού υποχρέωσε τον Παναθηνα-
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ϊκό στην πρώτη εντός έδρας ήττα
Πρωταθλήματος –εξαιρουμένων
των αγώνων με τον Ολυμπιακό–
μετά από σχεδόν 13 χρόνια.
Θα πρέπει να γυρίσουμε σχεδόν
13 χρόνια πίσω, στην 1η Μαρτίου
2008, για να βρούμε την τελευταία
εντός έδρας ήττα Πρωταθλήματος
του Παναθηναϊκού από αντίπαλο
εκτός του Ολυμπιακού και χωρίς να
υπολογίζουμε την ήττα άνευ αγώνα από την Κύμη για τη σεζόν 201819. Ήταν για τη 18η αγωνιστική του

Πρωταθλήματος 2007-08 όταν το
Μαρούσι είχε επιβληθεί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με 93-89
(Σπανούλης 19, Διαμαντίδης 18 –
Μαυροειδής 20, Καϊμακόγλου 15).
Από τότε μεσολάβησαν 4.719 μέρες και 178 αγώνες Πρωταθλήματος (144 για την κανονική περίοδο
και 34 πλέι-οφ) χωρίς εκείνους
απέναντι στον Ολυμπιακό, για να
φύγει μία ομάδα με τη νίκη από
την έδρα των «πράσινων» για τη
Basket League!
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ΜΕ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΝΙΚΗ

20η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ

Ολυμπιακός: Προχωράει
ακάθεκτος για το 46ο

Πέρασε 2η η ΑΕΚ με τη νίκη της στο Ηράκλειο | Ο Αστέρας
έριξε στο... καναβάτσο τον Άρη | Προπόνηση του ΠΑΟΚ με
Παναιτωλικό | «Φρένο» στο σερί του ΠΑΟ έβαλε η Λαμία!

Α

σταμάτητος δείχνει ότι είναι ο Ολυμπιακός, μετά και την ολοκλήρωση
της 20ης αγωνιστικής της ελληνικής Σούπερ Λίγκας.
Οι Πειραιώτες πέρασαν άνετα και από
την έδρα του Απόλλωνα Σμύρνης (1-3),
με τον Χασάν να σκοράρει δις, διατηρώντας έτσι τη διαφορά των 14 βαθμών
από τη 2η ΑΕΚ. Η Ενωση, με τη σειρά
της, σημείωσε σημαντική νίκη (κυρίως
από πλευράς ψυχολογίας) επί του ΟΦΗ
στο Ηράκλειο (0-2), αφήνοντας πίσω της,

εκτός από την ήττα με τον ΠΑΣ στο ΟΑΚΑ,
και τους ΑΡΗ-ΠΑΟΚ στη βαθμολογία...
Οι Θεσσαλονικείς κινήθηκαν σε βίους...
αντίθετους. Αυτό διότι, ενώ ο ΠΑΟΚ έκανε... πάρτι στην Τούμπα με αντίπαλο τον
Παναιτωλικό (5-0), ο Άρης δεν τα κατάφερε στην Τρίπολη. Αν και προηγήθηκε
στο σκορ, οι γηπεδούχοι γύρισαν... τούμπα το παιχνίδι, παίρνοντας μεγάλη νίκη
με 2-1, εξακολουθώντας να βρίσκονται
σε απόσταση... ανάσας από τον Παναθηναϊκό.

Οι αριθμοί της 20ής αγωνιστικής

Η

20η αγωνιστική
ολοκληρώθηκε
με μικρή άνοδο
στα γκολ, αφού
έφτασαν
τα
15, τα μισά και
πλέον χάρη σε
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Πάλι επτά
ομάδες δε βρήκα δίχτυα, ωστόσο
τα γκολ της σεζόν ξεπέρασαν τα
300 διά... κεφαλής Σάκχοφ.
Η 20η αγωνιστική δεν είχε ούτε
ένα πέναλτι, κάτι που έχει να συμβεί από την 3η αγωνιστική. Ακόμα
44 αγώνες απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας
του πρωταθλήματος.
Και από αυτό το διήμερο ξεχωρίσαμε ενδιαφέροντες αριθμούς...
300... γκολ στο πρωτάθλημα συμπληρώθηκαν, όταν ο Σάκχοφ
άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο
Ηράκλειο. Με το τέλος της αγωνιστικής, τα γκολ στο φετινό πρωτάθλημα έφτασαν τα 311, με μέσο
όρο 2,25 γκολ ανά αγώνα.
200... αγώνες με τη φανέλα της
ΑΕΚ σε επίσημους αγώνες έφτασε
ο Αντρέ Σιμόες, στην έκτη του σεζόν στην ομάδα. Ο 31 ετών Πορτογάλος μέσος ήλθε στην ΑΕΚ το 2015
και κατέκτησε ένα Κύπελλο και ένα
πρωτάθλημα. Έχει 137 αγώνες στη
Super League, 33 στο Κύπελλο Ελλάδας και 30 στα Κύπελλα Ευρώπης. Από τους σημερινούς παίκτες

Suggested presentation.

της ΑΕΚ, μόνο ο Μάνταλος έχει περισσότερα παιχνίδια (228).
200... αγώνες στη βασική ενδεκάδα στη Super League έφτασε ο
Μανώλης Μπέρτος στο παιχνίδι
της ΑΕΛ με το Βόλο. Ο 32χρονος
αμυντικός έχει άλλες 17 συμμετοχές σαν αλλαγή.
13... αγώνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα συμπλήρωσε η ΑΕΛ,
κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία της
στη μεγάλη κατηγορία. Το προηγούμενο ήταν 12 αγώνες, από το
Μάιο ως τον Οκτώβριο του 2009,
μάλιστα ήταν σε δύο διαφορετικές
σεζόν, με καλοκαίρι ανάμεσα. Ακόμα είναι 11 αγώνες χωρίς νίκη στην
έδρα της και επτά επίσημους χωρίς
γκολ, επίσης αρνητικά ρεκόρ.
4... φορές στην ιστορία του στην
κατηγορία έχει χάσει ο Παναιτωλικός με πέντε γκολ διαφορά, δύο
από ομάδες της Θεσσαλονίκης και
δύο από ομάδες του Πειραιά. Το
1976, 6-1 από τον Άρη και 5-0 από
τον Εθνικό, το 2019, 5-0 από τον
Ολυμπιακό εντός έδρας και τώρα
5-0 από τον ΠΑΟΚ.
0… Ο αριθμός «0» παραμένει
ακόμα στη βαθμολογία στις ήττες του Ολυμπιακού και τις εντός
έδρας ισοπαλίες του, στις εντός
έδρας νίκες της ΑΕΛ, στις εντός
έδρας ήττες του ΠΑΟΚ και στις
εκτός έδρας νίκες του Παναιτωλικού και της Λαμίας.

© slgr.gr

Στον αντίποδα, οι «πράσινοι» είδαν να
παίρνει τέλος το σερί των 5 συνεχόμενων νικών και επέστρεψαν εκεί που ήταν
πριν το 5Χ5. Στην εντός έδρας ισοπαλία
με 0-0. Μόνο που αντί για τον Αστέρα
Τρίπολης (3/1, 0-0) αυτή τη φορά ήταν η
Λαμία που τους έβαλε... ΣΤΟΠ.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Ατρόμητος πέρασε από τα Γιάννινα
με το γκολ του Αγκάγιεφ μόλις στο 5ο λεπτό, ενώ στο Θεσσαλικό ντέρμπι, Λάρισα
και Βόλος έμειναν στο 0-0.
© iefimerida.gr

Ολυμπιακός: Η 2η πιο
αποτελεσματική
ομάδα της Ευρώπης!

Ο

Ολυμπιακός είναι η 2η ομάδα στην Ευρώπη
που χρειάζεται τις λιγότερες τελικές για να σκοράρει! Ένα αν μη τι άλλο σπουδαίο επίτευγμα, που
τοποθετεί την ελληνική ομάδα στη δεύτερη θέση σε
όλη την Ευρώπη.
Σύμφωνα με στατιστικά που παρουσιάζονται από,
επιβεβαιωμένο, λογαριασμό στο Twitter, η ομάδα
του Πέδρο Μαρτίνς είναι η 2η ομάδα στην Ευρώπη
που χρειάζεται τις λιγότερες τελικές για να σκοράρει
και βρίσκεται πάνω από πολλούς σπουδαίους συλλόγους.
Πρώτη ομάδα στη σχετική λίστα και μοναδική με
κάτω από πέντε τελικές μέσο όρο, είναι το Αμβούργο στη Γερμανία, που χρειάζεται 4.7 τελικές μέσο
όρο για να σκοράρει.
Δεύτερος ο Ολυμπιακός που πετυχαίνει γκολ κάθε
5.2 τελικές προσπάθειες, ενώ ακολουθούν Μπάγερν
Μονάχου και Φένλο με 5.3, η Ατλέτικο με 5.4 και άλλες πέντε ομάδες.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΛΙΣΤΑ:
1] Αμβούργο (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 1 γκολ ανά 4,7 τελικές
2] Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 1 γκολ ανά 5,2 τελικές
3] Μπάγερν (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 1 γκολ ανά 5,3 τελικές
4] Φένλο (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) 1 γκολ ανά 5,3 τελικές
5] Ατλέτικο Μαδ. (ΙΣΠΑΝΙΑ) 1 γκολ ανά 5,4 τελικές
6] Γκεζτέπε (ΤΟΥΡΚΙΑ) 1 γκολ ανά 5,4 τελικές
7] Μπρόντμπι (ΔΑΝΙΑ) 1 γκολ ανά 5,4 τελικές
8] Χόνβεντ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) 1 γκολ ανά 5,5 τελικές
9] Σεντ Πόλτεν (ΑΥΣΤΡΙΑ) 1 γκολ ανά 5,5 τελικές
10] Μπεσίκτας (ΤΟΥΡΚΙΑ) 1 γκολ ανά 5,5 τελικές
© SPORTFM.GR

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ 2-1
(66΄Ρίτζις, 70΄Ριέρα - 28΄Μάνος)
ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-2
(43΄Σάκχοφ, 71΄Τάνκοβιτς)
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5-0
(39΄Μουργκ, 51΄Σβαμπ, 57΄Τζόλης,
61΄, 90΄ Σφιντέρσκι)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0-1
(5΄Αγκάγιεφ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3
(90΄Ντάουντα - 31΄, 93΄Χασάν,
72΄Εμβιλά)
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 0-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 20 αγώνες)
1] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2] ΑΕΚ
3] ΑΡΗΣ
4] ΠΑΟΚ
5] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
6] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
7] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
8] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
9] ΟΦΗ
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
12] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

54 (51-8)
40 (32-21)
39 (25-13)
39 (37-18)
35 (22-12)
33 (21-20)
25 (19-25)
24 (20-27)
19 (18-31)
18 (19-26)
18 (18-23)
13 (10-28)
11 (10-30)
09 (9-29)

* Απόλλων & Λάρισα από 19 αγώνες,
Λαμία 18 αγώνες
** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
ΣΚΟΡΕΡΣ
15 ΓΚΟΛ|ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 ΓΚΟΛ|ΜΠΑΡΑΛΕΣ|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
9 ΓΚΟΛ|ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ|ΠΑΟΚ
8 ΓΚΟΛ|ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ|ΑΕΚ
7 ΓΚΟΛ|ΔΟΥΒΙΚΑΣ|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
7 ΓΚΟΛ|ΧΑΣΑΝ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΣΙΣΤ
9|ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6|ΜΑΝΤΑΛΟΣ|ΑΕΚ
4|ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4|ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4|ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ|ΑΕΚ
4|ΣΒΑΜΠ|ΠΑΟΚ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
21η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
10:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
12:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
08:00 ΠΑΟΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
10:15 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
10:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ
12:30 ΑΕΚ-ΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
08:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

barbiesgrill.com
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 5 Φεβρουαριου, 2021 / February 5, 2021 • 27


Facebook.com/TheHCGM

YouTube.com/user/TheHCGM

Instagram: @thehcgm

hcgm.org

info@hcgm.org



ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ

Για την ενίσχυση του Κ.Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Ιανουάριος 2021

Τ

Α

γαπητοί πιστοί,

Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου,
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το επόμενο «Γεύμα σε πακέτο», για την
ενίσχυση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου,
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου
2021.

ην Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας και την καθιερωμένη προσευχή, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της
ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής, ο οποίος αναφέρθηκε στη
Στέγη Ηλικιωμένων. Είπε, ότι η μεταβίβαση πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα και τόνισε ότι μέχρι να
γίνει αυτό, η Στέγη παραμένει ένας ανεξάρτητος οργανισμός, που έχει τη δική του οικονομική κατάσταση
και τα δικά του έξοδα και έσοδα. Με την ολοκλήρωση
της μεταβίβασης όλη η νομική και οικονομική υπόσταση της Στέγης θα περάσει στην ΕΚΜΜ. Συνεπώς, ότι
χρήματα εισπράττει σήμερα η Στέγη αλλά και ότι έξοδα έχει, παραμένουν εκτός ΕΚΜΜ. Τόνισε ακόμα ότι
η παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΚΜΜ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης εξασφαλίζει ότι τα συμφέροντα της ΕΚΜΜ θα προστατευτούν
στο ακέραιο.

Για άλλη μια φορά, ο ευγενικός και γενναιόδωρος
ιδιοκτήτης εστιατορίων Ted Dranias, θα ετοιμάσει
και θα συσκευάσει το γεύμα στην Petros Taverna
του Westmount.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Ταμίας της ΕΚΜΜ Βούλα
Νεοφώτιστου, η οποία παρουσίασε τον συγκεντρωτικό προϋπολογισμό της ΕΚΜΜ για το οικονομικό έτος
2020-2021.

Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επιλογή του γεύματος. Ο Ted, μαζί με το προσωπικό του, θα φτιάξουν
νόστιμη κνήμη αρνιού (κότσι) με κριθαράκι (orzo)
κοκκινιστό, με μυζήθρα στο πλάι. Ελληνικό στιλ!!!
Τυρόπιτα, σαλάτα και ψωμί. Για επιδόρπιο, «δίπλες».

Η Κα Νεοφώτιστου χαρακτήρισε αυτόν τον προϋπολογισμό ως πολύ συντηρητικό, που αντικατοπτρίζει
την τρέχουσα πραγματικότητα και τους περιορισμούς
που ζούμε, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Αξίζει
να σημειωθεί, πως επειδή αυτός ο προϋπολογισμός
παρουσιάζεται αργότερα από ότι συνήθως, συμπεριλαμβάνει έξι μήνες πραγματικών στοιχείων στους
υπολογισμούς του.

Ο μεγάλος δωρητής μας για αυτήν την εκδήλωση είναι η οικογένεια Εφραιμίδη, που πρόσφερε $1,500
στη μνήμη του αγαπημένου συζύγου, πατέρα και
παππού, Γρηγόρη. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες.
Και πάλι, θα προσφέρουμε υπηρεσία παράδοσης
(delivery) στα σπίτια σας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Οι οδηγοί θα φορούν μάσκες και γάντια. Σας
παρακαλούμε να φοράτε τις μάσκες σας, όταν απαντάτε στην πόρτα και να έχετε το ακριβές ποσό του
κόστους των γευμάτων σας. Παραλαβή γεύματος
από την Petros Taverna του Westmount θα είναι διαθέσιμη μόνο για προπαραγγελίες, από τις 12 μ.μ.
Κόστος $30 ανά γεύμα.
Κάντε την παραγγελία σας έως το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου, καλώντας στο 514-813-4052 ή μέσω
email στη διεύθυνση stgeorgephiloptochosmont@
gmail.com
Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους εθελοντές και τους οδηγούς μας, που βοήθησαν στη
μεγάλη επιτυχία του φετινού «Γεύματος της Βασιλόπιτας». Παρά τα περιοριστικά μέτρα, τα γεύματα
εξαντλήθηκαν.
Είθε ο Θεός να ευλογεί τον Επίσκοπο Ιάκωβο για
το όραμα και την επιμονή του και ο Θεός να ευλογεί
όλους όσοι συμμετείχαν και υποστήριξαν τον όμορφο Καθεδρικό Ι. Ναό μας.
Δόξα τω Θεώ.

Ο φετινός προϋπολογισμός της ΕΚΜΜ είναι μειωμένος κατά $1,5 εκατομμύρια σε σχέση με τα έσοδα
της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Τα συνολικά
έσοδα αναμένονται σε περίπου $14,36 εκατομμύρια και τα συνολικά έξοδα $14,97 εκατομμύρια, με
αναμενόμενο έλλειμα περίπου $614.000. Ωστόσο,
ο οργανισμός βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής
αιτήσεως για νέα επιχορήγηση CEWS ύψους περίπου $1 εκατομμυρίου. Η προθεσμία υποβολής είναι η
31 Ιανουαρίου 2021. Η επιχορήγησή αυτή θα δώσει
στον οργανισμό πλεόνασμα περίπου $386.000. Η Κα
Νεοφώτιστου ανέφερε ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να υποβάλουμε αίτηση για οποιεσδήποτε επιχορηγήσεις είναι διαθέσιμες καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
Όσον αφορά τις λειτουργικές δραστηριότητες της
ΕΚΜΜ, η Ταμίας ανέφερε μείωση του κεφαλαίου της
έναντι της πιστωτικής γραμμής (line of credit) κατά
$380.000 και κατά $293.000 έναντι του δανείου. Η
Κοινότητα έχει προϋπολογίσει περίπου $500.000 σε
κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ακίνητα και εξοπλισμό,
συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών μας.
Στη συνέχεια, η Κα Νεοφώτιστου προχώρησε στην
αναλυτική παρουσίαση του προϋπολογισμού κάθε
τμήματος της ΕΚΜΜ. Και εδώ, οι εκτιμήσεις είναι συντηρητικές εξ αιτίας των περιορισμών του COVID-19.
Σε ό,τι αφορά στα έσοδα, σαν γενικός κανόνας σε
ολόκληρο τον οργανισμό, δεν έχει προϋπολογιστεί
κανένα ποσό από χορούς, εκδηλώσεις ή φεστιβάλ.
Σχετικά με τα έξοδα, η ΕΚΜΜ προϋπολόγισε το ίδιο
ύψος δαπανών με το προηγούμενο οικονομικό έτος,

λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και την εμπορική
πραγματικότητα του COVID 19.
Συνολικά, η ΕΚΜΜ παρουσίασε έναν προϋπολογισμό που θα επιτρέψει στον οργανισμό να διατηρήσει
τη λειτουργία του, σε αυτές τις ταραχώδεις στιγμές.
Η ΕΚΜΜ εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή μιας διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης, σε μια
επαγγελματική διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδιασμένη
για αυτόν τον σκοπό, αλλά μέχρι σήμερα οι διαθέσιμες επιλογές έχουν απαγορευτικό κόστος για τα οικονομικά δεδομένα της ΕΚΜΜ. Συνεχίζουμε να ερευνούμε αυτό το ζήτημα, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί μια
πλατφόρμα με προσιτή για την ΕΚΜΜ τιμή, η οποία
θα μπορεί να ικανοποιήσει τις παραμέτρους σχετικά
με την ιδιότητα μέλους, όπως αυτή ορίζεται στους
εσωτερικούς κανονισμούς μας, την επαλήθευση των
μελών, τις εγγραφές, και τις διαδικασίες ψηφοφορίας.
Κατόπιν, τον λόγο πήραν οι γραμματείς των υπολοίπων τμημάτων. Πρώτη μίλησε η Γραμματέας Νεολαίας Εμμανουέλα Στρατουδάκη, η οποία αναφέρθηκε στη συνεργασία που έχει συνάψει με το Hellenic
Board of Trade για την ενδυνάμωση του προγράμματος mentoring που έχει σχεδιάσει και βρίσκεται στο
στάδιο της υλοποίησης.
Η Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών Άννα Δημητροκάλη ανέφερε ότι φέτος, όπως και πέρσι, υποβλήθηκε ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων, μέσω του
προγράμματος Canadian Summer Jobs, για κρατική
επιχορήγηση προσλήψεων νέων ηλικίας 15 έως 30
ετών, προκειμένου να εργαστούν στην Κοινότητα,
προσφέροντας κοινωνικό έργο ανάλογα και με τις
ανάγκες της.
Η Γραμματέας Εκπαίδευσης Τασία Τσαούση είπε
ότι το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» λειτουργεί
κανονικά, από τις 11 Ιανουαρίου και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης δεν υπήρξε κανένα περιστατικό
COVID-19 σε κανένα από τα παραρτήματά του. Ο
Γενικός Διευθυντής του σχολείου κ. Χρήστος Αδαμόπουλος, που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση, συμπλήρωσε ότι την περίοδο αυτή γίνονται μετρήσεις από
συνεργεία του Υπουργείου Παιδείας, τόσο για την
ποιότητα του αέρα στις τάξεις, όσο και για τις εν γένει
συνθήκες μέσα στους χώρους διδασκαλίας και ότι μέχρι τώρα, όλα βαίνουν καλώς.
Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Κατσαούνης είπε ότι πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε την
προσπάθεια που γίνεται με τον πίνακα διαθέσιμων
θέσεων εργασίας «Job Board» καθώς, ιδιαίτερα την
περίοδο της πανδημίας, οι Έλληνες πρέπει να βοηθούν Έλληνες.
Στη συνέχεια, ακολούθησαν ερωτήσεις από τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των ερωτήσεων, αξίζει να σημειωθεί το σχόλιο
της Συμβούλου και Γραμματέως Νεολαίας Εμμανουέλας Στρατουδάκη, η οποία προέτρεψε όλο τον Ελληνισμό του Μόντρεαλ να είναι ενωμένος, να συζητάει
με θετική αύρα τα τεκταινόμενα στην Κοινότητα, καθώς μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά. Η
συνεδρίαση έκλεισε με τις ερωτήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις απαντήσεις που δόθηκαν.
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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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
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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
Δελτίο
Τύπου σε WORD. Η διαδικασία
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.

ΝΑΔΑ

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021

Μήνυμα Υφυπουργού κ. Κωνσταντίνου Βλάση με αφορμή
Αγαπητά μέλη και φίλοι
τον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
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Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στις 7:00 μ.μ.

το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
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τη μαγεία της έκφρασης του πλούσιου ψυχικού κόσμου τους. Στις λέξεις της βρήκαν
τον τρόπο να εδραιώνονται στον χρόνο και να δημιουργούν. Η Ελληνική Γλώσσα
είναι γλώσσα ποιητική. Εύλογα η Ελλάδα σεμνύνεται διαχρονικά για τα δύο βραβεία
Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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Γλώσσα σε όλη την ιστορική της πορεία.
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με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445
πανανθρώπινο μήνυμα της Αλήθειας, της Πίστεως, της Αγάπης και της Ειρήνης.

Φορολογική Έδρα στην Ελλάδα! Μάθετε
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
περισσότερα
στο webinar του THI Canada
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τορόντο,ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
2 Φεβρουαρίου 2021 ΠΕΤΥΧΑΜΕ
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την
καινούργια
θαπροσφορές
γίνει
και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
Για
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
έδρας
στην
Ελλάδα.
Ειδικοί
φοροτεχνικοί
και
νομικοί
από την Ελλάδα και τον Καναδά
μελών για το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
θα παρουσιάσουν τα οφέλη και
τους 948
όρους3021
της μεταφοράς στην εκδήλωση που
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο
Μόντρεαλ
διοργανώνει το The Hellenic Initiative Canada.
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε μέχρι
αλλά12:00
και εκπροσώπους
παροικιακών
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και ώρα
το μεσημέρι
στην
Καθώς
η Ελλάδα
επενδύει
στην εξωστρέφεια
και την
βιώσιμη
ανάπτυξη,
έχει εστιάΣυλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αφού
για
αίθουσα
του
οργανισμού,
821
Ogilvy
Ave
(γωνία
Outremont)
Η
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
για
να
θαυμάσουμε
σει στην προσέλκυση πίσω στην χώρα των νέων ταλέντων της που έφυγαντα
κατά την
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα
τουπου
Φθινοπώρου
διάρκεια
της κρίσης,
νομάδωνχρώματα
επαγγελματιών
βλέπουν στην χώρα μία ελκυστικαι
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
κή
βάση
για
τις
δραστηριότητές
τους,
αλλοδαπών
και
συνταξιούχων
και
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00 τοναομογενών
μεσημέρι
στο
με το
μικρό ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
βεβαίως
των
μελών
της
διασποράς
κάθε
ηλικίας
που
θα
ήθελαν
να
περνούν
ένα
θα
καιστο
στοΛαβάλ
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο συνέχεια
στο
οσο
και
θα προσφερθεί
τους Μόντρεαλ
και
τον
τόποπάμε
καταγωγής
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
του
έτους
στην
Ελλάδα.τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν μεσημεριανό.
Την Πέμπτη

22 Οκτωβρίου 2015.

την συμμετοχή
σας θα σας δοθεί
ευκαιρία
η μεγάληφορολογικού
τιμή να συμβάλετε
ΗΜε
δικηγόρος
(LL.Μ), οικονομολόγος
καιηειδικός
τουκαι
ελληνικού
δικαίου

Μετά
τιςλεωφορείο
καλοκαιρινές
διακοπές
θατου
είναι
μιαμέτρα
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
ΤοΑσπασία
ξεκινήσει
απο
την
“ΦΙΛΙΑ”
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
του
ονόμματος
σας,
όσο
και
του
τόπου
κυρία
Μάλλιου
θα
παρουσιάσει
ταΟργανισμού
νέα
της Ελληνικής
κυβέρνησης,
πάλι
όλοι
μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
ενώ ο φοροτέχνης
(CPA CA γωνία
CAIT CISA
CITP) και ειδικός
σε 9:30
διεθνήτο
φορολογικά
821 Ogilvy
Outremont
στις
πρωί θέματα
ακόμη
χρόνο
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
καισυνέπειες
απόΛαβάλ
κοινούθακαι
με η
υπερηφάνεια
James Belesiotis συμμετείχαμε
θα εστιάσει
στο
έχει
αλλαγή φορολογικής έδρας
και απο
το
στις
10:00
ειδικά
για
τους
Ελληνοκαναδούς.
Η
συζήτηση,
την
οποία
θατο
συντονίσει
πρόεδρος
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
&
Notre οDame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από
Λαβάλ.
του THI Canada John Sotos, θα εστιάσει στις πρακτικές και φορολογικές επιπτώσυμπεριλαμβάνει
το λεωφορείο,
το επιχειρήσεων
φαγητό και και
σεις Το
της εισιτήριο
αλλαγής
φορολογικής
έδρας, και
τις στην
επιλογές
πώλησης
των
Στην
επιτυχία
της εκδήλωσης
ενίσχυση
των σχολείων
μας
μια
κάρτα
αξίας
$10.00
για
να
παίξετε
στο
καζίνο.
2007
–
2017,
11ο
Ετήσιο
“WALK-A-THON”
στηνμας
Ελλάδα,
τις συνέπειεςτην
γιαΔευτέρα,
τις επενδύσεις
και το φορολογικό
Ησυνταξιοδότησης
επόμενη συνάντησή
πραγματοποιείται
16 Νοεμβρίου
στις 7:00
στάτους
στον
Καναδά,
τακαι
οφέλη
του προγράμματος
αλλαγής
φορολογικής
έδρας
και
Οι
θέσεις
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
Ηλικία”
μμ.
στην
αίθουσα
του
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.
Levesque
O. Laval
πως να κάνει κάποιος αίτηση συνταξιοδότησης
στην Ελλάδα.
το
συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να2017
παρακολουθήσουν
την συζήτηση
διαδικτυακά,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,
Αντιπρόσωπους
Σωματείων,
εκπροσώπους
εφόσον εγγραφούν
ηλεκτρονικά
μέχρι
τις
12:00
EST
της
προηγούμενης
ημέρας
στην
Εγγραφές
9:00π.μ.
Ενημέρωσης,
εθελοντές
και όσους
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948 3021.
ιστοσελίδα:
https://ca.thehellenicinitiative.org/2021/01/18/greek-tax-residency/
Αναχώρηση
11:00π.μ.
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή
«Γεύση και Παράδοση»
Μέσω αυτής μπορούν επίσης να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την εκδήΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
λωση και να αποστείλουν συγκεκριμένες ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες.
Τάσσος Ξυπολιτάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΧΕΠΑ

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
THI Canada
είναι στα
μέλοςσπίτια
της διεθνούς
Ελληνικής Πρωτοβουλίας
The Hellenic
(ΤοΔιανομή
φαγητού
των ηλικιωμένων
).

–

Initiative, μίας φιλανθρωπικής οργάνωσης της διασποράς που έχει στόχο να συνΘα
περπατήσουμε
μέχρι
Πάρκο ΗJarry,
όπουοργάνωση
θα κάνουμε
διάφορες
δράμει
στην ανάκαμψη
τηςτο
Ελλάδας.
Καναδική
συστήθηκε
το 2016
ασκήσεις
και
θα
επιστρέψουμε
στήν
ΦΙΛΙΑ.
Η
απόσταση
είναι
με στόχο να προσθέσει την συνεισφορά του Καναδά και της ιστορικής5χλμ.
ελληνικής
Για
δεν περπατάνε
με ευκολία
θα υπάρχει
αυτοκίνητο.
του όσους
κοινότητας
στην παγκόσμια
προσπάθεια
της διασποράς
και των σύγχρονων
Φιλελλήνων.
Συγκεκριμένα,
υποστηρίζει
τις
πλέον
απαραίτητες
φιλανθρωπικές δράAHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.
σεις, σίτισης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης, μέσω αξιόπιστων Ελληνικών
και διεθνών
επιτελούν
μετρήσιμο και πολύτιμο
Καλούμε
τιςφιλανθρωπικών
οικογένειες &οργανώσεων
άτομα που που
έχουν
ηλικιωμένους,
έργο
στην μας,
χώρα.φίλους
Για περισσότερες
πληροφορίες
το THI Canada και τα προγράμτα
Μέλη
και υποστηρικτές
της για
“ΦΙΛΙΑΣ”,
ματα
που
στηρίζουμε,
γιαμια
να γίνετε
ή για
στηρίξετε
να
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύμέλος
μας για
ναναδείξουν
τηντο έργο μας ως συνεΣας
προσκαλούμε
για
βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ
προσφέρει
δύο (2) υποτροφίες
των $1,000 για την
ταίρος/partner,
επισκεφθείτε
τηνηλικία.
ιστοσελίδα
μας
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
https://ca.thehellenicinitiative.org/
σε
πανεπιστήμια
της
επαρχίας
του
Quebec.Οι
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται
Για
πληροφορίες
και
προσφορές
τηλεφωνήστε
(514) 948-3021
Μέσω
αυτήςαπό
μπορούν
επίσης
λάβουν
περισσότερες
πληροφορίες
για τηνή εκδήΈνα ποσό
τα έσοδα
τηςναβραδιάς
θα
κυρίως
με
βάση
την
ακαδημαϊκή
επίδοση
των
υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
λωση
και να
αποστείλουν
συγκεκριμένες
ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες.
για
την βοήθεια
των
διατεθεί

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Κυριακή

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:
συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED

Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
για
άτομα
60
ετών
και άνω
που σκοπό
έχει την πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
από
πεσίματα
της ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
μέσω ασκήσεων
και
θεωρίας
.
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον

επαγγελματικό
τους
προσανατολισμό
πώς ηΜάλλιου
Ελληνική τους
Κωνσταντίνα
Αθανασιάδου
Ασπασία
James Be
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και
Τα μαθήματα
είναι
ΔΩΡΕΑΝ
για
τους
αρχάριους,
και
θα
γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
έχει
συμβάλει
στη
διαμόρφωση
του
χαρακτήρα
τους
και CPA CA CAIT
Πρέσβης
της
Ελλάδας
στον
Δικηγόρος
και
επικοινωνήστε
με τη ΓεωργίαΕλληνίδα,
Τριδήμα στο William
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
Καναδά τους στόχων.
Οικονομολόγος
georgia.tridimas@gmail.com
Roch δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της

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

κάτωθη διεύθυνση:
Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
«Από την εποχή των
που γονέων,
μίλησε με
ο την
Όμηρος
ως
σήμερα,
μιλούμε,
ανασαίνουμε
και
ετήσια συνδρομή των 20 δολ.
Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education Committee
τραγουδούμε την ίδια γλώσσα» γράφει ο Γεώργιος Σεφέρης, αποδίδοντας λιτά και
στο
(514)
948
3021
Δάφνη να κάνετε τις
514-271-3969
AHEPA Montreal
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
Οι εγγραφές τη
άρχισαν
και για τηντον
σωστότερη
οργάνωση
παρακαλείστε
παραστατικά
διαχρονικότητα,
συναισθηματικό
πλούτο
και τη στάση απέναντι
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα. ( Ευκαιρία
δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue
για
να
δείτε
Βιτάλη, Νταλάρας
των όπως
παιδιών
σας η των
εγγονιών
σας
το συντομότερο.
Κωνσταντίνα
Αθανασιάδου
Ασπασία Μάλλιου
JamesQC
Belesiotis
John Sotos
στη ζωή καιεγγραφές
στην ουσία,
αντανακλώνται
στην Ελληνική
Γλώσσα. Η διδασκαλία
Montreal,
Πρέσβης της Ελλάδας στον
Δικηγόρος και
CPA CA CAIT CISA CITP
Iδρυτικό
μέλος
του26 Νοεμβρίου
και
Γλυκερία
στις
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό
της
αποτελεί
καθήκον
όλων
μας
για
τη
διατήρηση
και
τη
διάδοση
του
ελληνικού
Καναδά
Οικονομολόγος
δικηγορικού
γραφείου
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
στο θέατρο St-Denis - αξία $250
Sotos LLP και πρόεδρος της
Πολιτισμού.
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
Mπορείτε
να
βρήτε
την
αίτηση
και
να
λάβεται
περισσότερες
πληροφορίες
Ελληνικής
Πρωτοβουλίας
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
α
ΒΛΑΣΗΣ
γραφεία
του
συλλόγου
937
Καναδά
ST-Roch
τηλ.
514
270
4858
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304
FREE OF CHARGE

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 5 Φεβρουαριου, 2021 / February 5, 2021 • 29

Επιτροπή Ανοικοδόμησης

του Ιερού Ναού
Αγίας
της του Θεού Σοφίας
Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΆ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
Πρόσκληση
σε ΜΑΣ
«Γεύμα
Μακαρονάδας»
ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΜΑΣ ΝΑΟΎ!
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε

Πρόσκληση σε
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της
Γιατου
μιαΘεού
ακόμα
φορά,
Χριστώ
αγάπη
σας στο
για να
σας
πληροφορήσουμε ότι παρά τις πολΣοφίας
πουαπευθυνόμαστε
βρίσκεται στο 898στην
Saintεν
- Roch
γωνία
Wiseman,
Park
Extension.

λαπλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού
Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία

μας,
του
στηντην
Παροικία
ως Ιερού
Ναού
Αγίας
του6:00
Θεού
που βρίσκεται στην γωνία
του,
σαςγνωστού
προσκαλούμε
Κυριακήμας
11 Ιουνίου
2017,
από τις
12:00της
ως τις
μ.μ.Σοφίας,
σε μια εκδήλωση

με Μακαρονάδα,»
με τιμήστο
εισιτηρίου
$15.00.
των«Γεύματος
οδών WISEMAN
και St-ROCH
Παρκ Εξτένσιον.

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Δυστυχώς
λόγω
των στην
πολλών
δυσκολιών
που Μεσσηνίων
αντιμετωπίζουμε
και κυρίως λόγω
τηςOGILVY,
πανδημίας
του Κορωνοϊού,
Η εκδήλωση
θα γίνει
αίθουσα
του Συλλόγου
7287 CHAMPAGNEUR,
γωνία
την οποία
ο Σύλλογος,

πρόσφερενα
καιδιοργανώσουμε
πάλι δωρεάν και ως
τούτου ευχαριστούμε
την Διοίκηση
Συλλόγου.
δενμας
μπορούμε
τιςεκσυνηθισμένες
εκδηλώσεις,
μέσωτου
των
οποίων πολλοί συμπάροικοι έδειχναν

υπενθυμίζουμε
λόγω μας.
του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας
τηνΠαράλληλα
έμπρακτη σας
αγάπη
τους προς ότι
το έργο

Μέσω
μας, στον
τηςέρανο
δεύτερης
Ανοικτής
Επιστολής,
προτρέπουμεαυτής
να συμμετάσχετε
καταθέτοντας
την δωρεά σας,
κατ΄ευθείαν στουςαπευθυνόμαστε
δύο ειδικούς λογαριασμούς
προς
εσάς
γιασας
να
σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα
*CIBC
1254προσφορά
Ave Beaumont
Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
εσείς
με την
*The Bank of Nova Scotia,
Rockland
Shopping
Cent, 2305 Rockland Road,
ste 1830,
Mont Royal,
H3P 3E9,
σχετίζονται
με σας
τονκατ΄υπό
ανοικοδόμηση
Ιερό
ΝαόVilleΑγίας
τηςQCτου
Θεού
καταθέτοντας
την
δωρεά
ευθείαν
στο
λογαριασμό
Transit no 62851, account no 0005215.
Σοφίας
βρίσκεται
στο
Saint
- Roch
γωνία
Wiseman,
Αναφέρονταςπου
τους
αριθμούς,
μπορείτε επίσης
να898
πάτε
σε
οποιοδήποτε
άλλο υποκατάστημα
της CIBC,
ή της ScotiaBank
SCOTIABANK,
Rockland
Shopping
Centre,
Branch
Transit
number
62851 Account
Number
0005215 σας
διευκολύνει
και να
κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
στο
Park
Extension.
που
ανοίχτηκε
ειδικά
για τον σκοπό αυτόν, ή στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

ΩςΤραπεζών
τόσο αν που
επιθυμείτε
να συμβάλλετε
στην
αποπεράτωση του Ιερού μας Ναού, μπορείτε να μας ενισχύσετε και
έχουν ανοιχτεί
για τον σκοπό
αυτόν:

ÉGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTRÉAL QC. H2S 3K6

Βασιζόμενοι
πάντα
στην
αγάπη
όσων
θέλουνή ηνα
δούν
την
σας στείλουμε και την σχετική
απόδειξη.
Η συμμετοχή
σαςόλων
στο «Γεύμα
της Μακαρονάδας»
ενίσχυσή
σας με
οποιονδήποτε
Πληροφορίες:
514-744-4576
και
ζητείστε
την
κα
Δήμητρα.
άλλον τρόπο μπορείτε, θα
μας χαροποιήσει
ιδιαιτέρως
και θακαι
ενθαρρύνει
προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση
τελειοποίηση
του
Ιερού μας
Ναού,
την την
επαναλειτουργία
του, του
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
σας
προσκαλούμε
την
Κυριακή
11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως
τηλεφωνείτε
στην κα Δήμητρα στον
αριθμό:
514-744-4576
τις 6:00 μ.μ. Mε
σεαγάπη
μια
εκδήλωση
«Γεύματος
με Μακαρονάδα,»
Χριστού
καικαι
τιςτις
ευλογίες
π.Βίκτωρος
Βίκτωρος
Τσέκερης
Mε αγάπη
Χριστού
ευλογίες του
του π.
Τσέκερη
με τιμή εισιτηρίου
$15.00.
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
Φυσικά λόγωστο:
του ότι
έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα
ή e-transfers
agiasofiamontreal@gmail.com

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

στις 12 μ.μ. θα τελεστεί 40 ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεις της ψυχής
του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

10:30 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής αείμνηστης
μητέρας, γιαγιάς και προ-γιαγιάς

Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

ΠΑΝΑΓΊΏΤΗ
ΦΡΑΓΚΊΑ

ΜΑΡΊΑ ΗΛΊΑΚΗ

(Ετών 75)

Λόγω του COVID-19 το μνημόσυνο
θα τελεστεί στο νεκροταφείο
Cemetery Notre-Dame de L’Esperance
(1759 Rue Antoine-Dalmas,
Ste-Dorothée, Laval)

(ετών 108, από Μελίσσια Κισσάμου, το γένος Γεωργιακάκη)

Η σύζυγος: Νικολίτσα
Τα παιδιά: Ευαγγελία (Adam),
Στεφανία, Ανδρέας
Τα εγγόνια: Δημήτρης και Zωή
Τα αδέλφια και κουνιάδια με τις οικογένειες τους,
τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση
και συμπαράσταση.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 7 Φεβρουάριου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal),
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

Τα παιδιά:
Αντωνία – Δημήτριος Μπούρας

ΕΡΑΣΜΊΑΣ
ΟΖΕΚΊΔΗ

Τα εγγόνια:
Παναγιώτα, Ευτύχιος, Μαρία, Παναγιώτης

(από Κεράσια Ηρακλείου Κρήτης)

Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα στην Ελλάδα.
Πολύ μου λείπεις Μάνα μου
και ο πόνος με βαραίνει
λουλούδια στέλνω νοερά
στη γη που είσαι θαμμένη
Οι αναμνήσεις όμορφες
έρχονται κάθε μέρα
να είσαι καλά μανούλα μου
μαζί με τον πατέρα

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερινά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους
αγαπάμε και να τους αποζητάμε...

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

Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com
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Πανδημία… οργής

Σήμερα οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πολλαπλασιάζονται, γιατί
οι κυβερνώντες λειτουργούν κυρίως με… δελτία Τύπου, όπως
γράφουν στο περιοδικό «Infectious Diseases Now» ο Φλοριάν
Καφιερό, ερευνητής στο Γαλλικό Κέντρο Επιστημονικών
Ερευνών, ο Τζέρεμι Γουάρντ, καθηγητής Επιδημιολογίας
στη Σορβόννη και ο Πατρίκ Περετί Ουάτελ, κοινωνιολόγος και
διευθυντής έρευνας στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικών
Ερευνών (Inserm).

Σ

ε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις διοργανώθηκαν την Κυριακή 31/1 συγκεντρώσεις, κατά των μέτρων απαγόρευσης της
κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας.

Μιχάλης Ψύλος
© Newsbreak.gr
Στις Βρυξέλλες, η Αστυνομία συνέλαβε
200 άτομα, με την κατηγορία ότι μετείχαν
σε παράνομη διαδήλωση.
Στο Άμστερνταμ, η ολλανδική αστυνομία
διέλυσε απαγορευμένη διαδήλωση περίπου 600 νεαρών στην κεντρική πλατεία,
μπροστά από το περίφημο Reichsmuseum.
Ανάλογες εκδηλώσεις και βίαια επεισόδια είχαν ξεσπάσει πριν από λίγες ημέρες
σε πολλές ολλανδικές πόλεις, ενώ οι Αρχές παραδέχονται ότι ήταν οι μεγαλύτερες
διαδηλώσεις στη χώρα εδώ και 40 χρόνια.
Στη Βιέννη, πάνω από 5.000 άτομα διαδήλωσαν επίσης κατά των κυβερνητικών μέτρων, παρά την απαγόρευση των διαδηλώσεων, καθώς στην Αυστρία έχει επιβληθεί
από τις 26 Δεκεμβρίου και τρίτο lockdown.
«Δεν πρόκειται για κάτι νέο» υποστηρίζει
η γαλλική «Le Figaro».
«Σε όλη την Ιστορία είναι σχεδόν ένα κυκλικό φαινόμενο: Όταν υπάρχει πανδημία,
προκαλείται αναταραχή» υποστηρίζει η
γαλλική εφημερίδα, υπενθυμίζοντας ότι
στο 14ο αιώνα ο λεγόμενος «μαύρος θάνατος», η επιδημία πανώλης που ξέσπασε
από το 1346 ως το 1353, προκάλεσε εκρήξεις βίας, ιδίως εναντίον των ξένων.
Η καθηγήτρια Ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, Ναόμι Σαρέ Μπουρντόν,
υπενθυμίζει πάντως την κοινωνική αναταραχή που πυροδότησε η επιδημία της
ισπανικής γρίπης την περίοδο 1918-1920.

«Οι επιπτώσεις της ισπανικής γρίπης
έπληξαν πολύ περισσότερο τη ζωή των
εργαζόμενων οικογενειών» λέει η Σαρέ
Μπουρντόν και προσθέτει: «Η ισπανική
γρίπη επιδείνωσε τις κοινωνικές ανισότητες και κατέδειξε τη σημασία της διασύνδεσης μεταξύ υγείας και κοινωνίας, επηρεάζοντας μάλιστα τότε τους εργατικούς
αγώνες».
Σύμφωνα με την Καναδή ιστορικό, «η
τρέχουσα περίοδος είναι ίσως λιγότερο
ευνοϊκή για την κοινωνική αναταραχή από
ό,τι πριν από έναν αιώνα και συνοδεύεται κυρίως από ένα κύμα καταγγελιών
και καταστολής γενικά ασήμαντων πράξεων. Αλλά αν κοιτάξουμε τα γεγονότα του
1918-1920 και τον αντίκτυπό τους στις
οικογένειες της εργατικής τάξης, ίσως να
βλέπουμε τώρα την ηρεμία πριν από την
καταιγίδα»!
Σήμερα οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
πολλαπλασιάζονται, γιατί οι κυβερνώντες
λειτουργούν κυρίως με… δελτία Τύπου,
όπως γράφουν στο περιοδικό «Infectious
Diseases Now» ο Φλοριάν Καφιερό, ερευνητής στο Γαλλικό Κέντρο Επιστημονικών
Ερευνών, ο Τζέρεμι Γουάρντ, καθηγητής
Επιδημιολογίας στη Σορβόννη και ο Πατρίκ Περετί Ουάτελ, κοινωνιολόγος και διευθυντής έρευνας στο Εθνικό Ινστιτούτο
Υγείας και Ιατρικών Ερευνών (Inserm).
«Κυβερνούν με… δελτία Τύπου, δε γίνεται καμία συζήτηση» λένε οι τρεις επιστήμονες και προσθέτουν: «Πρέπει να
υπάρξει μια ανοιχτή και δημόσια συζήτηση σχετικά με τη φύση των περιοριστικών
μέτρων. Αυτό θα έδινε στους πολίτες το
χρόνο για να προετοιμαστούν, στην αντιπολίτευση να εκφράσει επιφυλάξεις ή να
ασκήσει κριτική, καθώς και στους εμπει-

ρογνώμονες ή τους άμεσα ενδιαφερόμενους να αναφέρουν τα προβλήματα που
θα αντιμετωπίσουν. Αυτό θα έδινε πραγματικές δυνατότητες προσαρμογής στα
μέτρα».
Η γερμανική «Suddeutsche Zeitung»
προειδοποιεί ότι «η κοινωνική διαμαρτυρία αρχίζει να λαμβάνει διαστάσεις με διάφορες μορφές σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις», καθώς οι αντιδράσεις για την κακή
διαχείριση της πανδημίας πολλαπλασιάζονται σε όλο τον κόσμο. Διαδηλώσεις στη
Γερμανία, συγκεντρώσεις σε εργατογειτονιές της Μαδρίτης. «Αντιμέτωποι με μια
επιδημία που έχει σκοτώσει σε όλον τον
κόσμο περισσότερα από δύο εκατομμύρια
ανθρώπους, οι πολίτες έχουν κουραστεί
πλέον με τα συνεχή απαγορευτικά μέτρα»
γράφει η γαλλική «Le Figaro».
Αλλά δεν είναι μόνο η κόπωση. Είναι και
η δυνατότητα επιβίωσης, όπως τόνισε και
ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ στην Ελλάδα, Γιώργος Καρανίκας, περιγράφοντας την απογοήτευση του ελληνικού εμπορικού κόσμου για τη νέα παράταση του lockdown.
«Πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να καταλάβουν
ότι πίσω από τα κατεβασμένα ρολά των
εμπορικών καταστημάτων εκτυλίσσονται
πλέον σοβαρά επιχειρηματικά και οικογενειακά δράματα, που θα φανούν τους
αμέσως επόμενους μήνες. Η απαξίωση
των εμπορευμάτων και των ίδιων των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, η
πλήρης απορρύθμιση της αγοραστικής
κίνησης και των καταναλωτικών συνηθειών και η συσσώρευση τεράστιων οφειλών,
οδηγούν σε εργαλειοποίηση της πανδημίας και σε βίαιη αναδιάρθρωση της αγοράς
προς όφελος των ισχυρών πολυεθνικών
και των εγχώριων αλυσίδων».

Πίσω από όλα τα σπασμωδικά μέτρα τού
«βλέποντας και κάνοντας» βρίσκεται «η
αδυναμία του κράτους να λαμβάνει αποφάσεις, αλλά και η προσφυγή σε επικοινωνιακά μέσα για την επίλυση των προβλημάτων» τονίζουν οι Φλοριάν Καφιερό, Τζέρεμι Γουάρντ και Πατρίκ Περετί
Ουάτελ και εξηγούν πώς οι κυβερνώντες
αντιμετωπίζουν την ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων για την πανδημία:
«Αρχικά γίνονται διαρροές σε διάφορα
μέσα ενημέρωσης που υπονοούν ότι θα
μπορούσαν να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για την υγεία. Οι διαρροές αυτές στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνονται για να
προετοιμάσουν τους πολίτες, αλλά στην
ουσία δυσφημούν την έννοια του κράτους
και κυρίως σπέρνουν την αβεβαιότητα
στους πολίτες. Οι κυβερνώντες χρησιμοποιούν απλά το κλασικό εργαλείο στην
πολιτική επικοινωνία, που είναι η προετοιμασία των ανθρώπων, ενώ παράλληλα
διατηρείται η δυνατότητα αλλαγής των
αποφάσεων. Αυτό θέτει ένα μεγάλο ηθικό
πρόβλημα, επειδή χρησιμοποιούν τεχνικές επικοινωνίας από άλλους τομείς και
θεωρούν ότι είναι καλές και στον τομέα
της υγείας».
Η καθηγήτρια Ναόμι Σαρέ Μπουρντόν
προειδοποιεί πάντως ότι «η υγειονομική
κρίση θα μπορούσε πιθανώς να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα για μεγάλα κινήματα
διαμαρτυρίας». Όπως λέει η Καναδή ιστορικός, «οι κακές συνθήκες εργασίας στον
τομέα της υγείας και οι επιπτώσεις της
υποχρηματοδότησης στην υγεία δημιουργούν ένα εκρηκτικό πλαίσιο και μπορεί να
πυροδοτήσουν μια πιεστική έκκληση για
αλλαγή».
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SOCIAL MEDIA
και αντικοινωνικές
συμπεριφορές
στους έφηβους
Κλείσιμο στον εαυτό τους όταν
αφιερώνουν περισσότερες από τρεις ώρες
την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο

ι έφηβοι που αφιερώνουν περισσότερες από τρεις ώρες τη μέρα
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social
media), είναι πιθανότερο να εμφανίσουν υψηλά επίπεδα εσωτερικευμένων
συμπεριφορών και κλείσιμο στον εαυτό
τους, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική
επιστημονική έρευνα.
Η εσωτερίκευση περιλαμβάνει την κοινωνική απόσυρση και τη μοναξιά, τη
δυσκολία αντιμετώπισης του άγχους και
της κατάθλιψης, καθώς και τη δυσκολία
έκφρασης των συναισθημάτων τους. Το
αντίθετο πρόβλημα εξωτερίκευσης είναι η επιθετικότητα προς τους άλλους, η
ανυπακοή, η γενικότερη αντικοινωνική
συμπεριφορά κ.ά.
Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης, με επικεφαλής την
Κίρα Ριμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό ψυχιατρικής «JAMA Psychiatry», εξέτασαν
στοιχεία για σχεδόν 6.600 παιδιά 13 έως
17 ετών, συσχετίζοντας σε βάθος τριετίας το χρόνο που περνούσαν στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, με την ψυχική
τους υγεία.
Η μελέτη διαπίστωσε, ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος στα social media, τόσο
αυξάνεται και η πιθανότητα για προβλήματα εσωτερίκευσης, είτε μόνα τους είτε
σε συνδυασμό με αντίθετα προβλήματα
συμπεριφοράς. Δε βρέθηκε συσχέτιση
ανάμεσα στη χρήση social media και

μόνο, στα προβλήματα εξωτερίκευσης.
«Πολλές μελέτες έχουν βρει σχέση ανάμεσα στα ψηφιακά ή κοινωνικά μέσα και
στην υγεία των εφήβων, αλλά ελάχιστες
μελέτησαν το ζήτημα σε βάθος χρόνου.
Η μελέτη μάς δείχνει ότι οι έφηβοι που
περνάνε πολλές ώρες στα social media,
είναι πιθανότερο να αναφέρουν προβλήματα εσωτερίκευσης μετά από ένα
χρόνο. Δε μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι οπωσδήποτε τα social media προκαλούν τα προβλήματα ψυχικής υγείας,
αλλά θεωρούμε ότι ο λιγότερος χρόνος
στα social media μπορεί να είναι καλύτερος για την υγεία των εφήβων», δήλωσε
η Ριμ.
Είναι αξιοσημείωτο, ότι περίπου το 17%
των εφήβων που εξετάσθηκαν δεν έκαναν καθόλου χρήση social media. Το 32%
αφιέρωναν σε αυτά λιγότερο από 30 λεπτά τη μέρα, το 31% μισή ώρα έως τρεις
ώρες, το 12% τρεις έως έξι ώρες, ενώ το
8% -δηλαδή ένα παιδί στα δέκα- πάνω
από έξι ώρες τη μέρα (σ.σ. είναι απορίας
άξιο πώς βρίσκουν χρόνο για τα μαθήματα τους και τις εξωσχολικές δραστηριότητες…).
Το 9% των παιδιών (σχεδόν ένα στα
δέκα) είχαν μόνο προβλήματα εσωτερίκευσης, το 14% μόνο εξωτερίκευσης, το
18% και τα δύο, ενώ το 59% μικρά έως
καθόλου προβλήματα. Δε βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, όσον
αφορά τη σχέση χρόνου στα social media
και ψυχικής υγείας.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

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

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

- Ζωντανή αναµετάδοση
της τελετής
(funeraweb.tv)

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

514 871-2020

12 locations on the
North Shore of Montréal

450 463-1900

5 locations on the
South Shore of Montréal

514 342-8000

chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal


dignitequebec.com

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

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

complexeaeterna.com | 514 228-1888 | 1 877 299-1889 | 55, rue Gince, Montréal, QC H4N 1J7
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ

Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ 08/02/2021 – 14/0 2/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1669: Ο Μολιέρος παρουσιάζει επίσημα τη θεατρική κωμωδία «Ταρτούφος ή ο απατεώνας»
(Tartuffe, ou l’Imposteur), με τεράστια επιτυχία.
1930: Εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα με
το οποίο οι Ελληνίδες αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.
1968: Συνέρχεται στη Βουδαπέστη η 12η Ευρεία Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ, που θα οδηγήσει στη διάσπαση του κόμματος σε ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού.
1991: Αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται στο Όρος
Όθρυς, κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στο
αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Νεκροί και οι
63 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 19 αξιωματικοί
και υπαξιωματικοί και 44 στρατεύσιμοι.
1994: Μακελειό του Σεράγεβο. 60 άνθρωποι
σκοτώνονται και 200 τραυματίζονται από έκρηξη όλμου στην αγορά της πόλης.
2015: Ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, συναντά στο Βερολίνο το Γερμανό ομόλογό του, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Στο
μόνο που συμφωνούν είναι ότι διαφωνούν...

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
783

Με την Αφροδίτη και τη νέα
Σελήνη στον Υδροχόο και στον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας και της ομαδικής
εργασίας, δημιουργείτε τις τέλειες συνθήκες για κοινωνική δικτύωση και νέες
φιλίες. Ο συγχρονισμός με ανθρώπους
από όλα τα κοινωνικά στρώματα είναι η
ειδικότητά σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Πόσο ωραίο είναι να σε θέλουν,
να σε θαυμάζουν και να σε χρειάζονται!
Ετοιμαστείτε για ποιοτικές και χαρούμενες στιγμές, είτε με τους αγαπημένους
σας φίλους ή με την αγάπη σας, καθώς
η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη στον Υδροχόο ενεργοποιούν τον έβδομο οίκο σας,
των σχέσεων και συνεργασιών.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη
στον Υδροχόο και στο δέκατο οίκο σας,
της καριέρας, σας βοηθούν πραγματικά
να πετύχετε τις μεγάλες φιλοδοξίες σας.
Αναμείνατε επαίνους, βραβεία και αναγνώριση, το δικό σας όνομα θα μπορούσε να είναι στα χείλη όλων, εμπνέετε
δέος και θαυμασμό.

Με την Αφροδίτη και τη νέα
Σελήνη στον Υδροχόο και στον έκτο
οίκο σας, της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της οργάνωσης, βάζετε σε
τάξη τη ζωή σας, φέρνετε εις πέρας τις
καθημερινές και επαγγελματικές υποχρεώσεις σας με ευκολία και χάρη στο
διορατικό και καινοτόμο μυαλό σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Με την Αφροδίτη και τη νέα
Σελήνη στον Υδροχόο και στο δεύτερο
οίκο σας, των χρημάτων, είναι ένας καλός μήνας για μια νέα οικονομική αρχή
ή για ένα συγκεκριμένο βήμα σε ένα νέο
μονοπάτι. Μπορεί να ξεκινήσετε μια νέα
καλοπληρωμένη δουλειά, να αλλάξετε
εργασία, να ανοίξετε μια επιχείρηση και
να αυξήσετε τα κέρδη σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Φέρνετε τον ήλιο παντού, όπου
κι αν πάτε μαγεύετε με τη γεμάτη αυτοπεποίθηση και ανεξάρτητη προσωπικότητά σας και χάρη στην Αφροδίτη και τη
νέα Σελήνη στον Υδροχόο και στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας. Απολαύστε άφθονη
διασκέδαση, ερωτικό πάθος και παιχνίδι,
είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Με την Αφροδίτη και τη νέα
Σελήνη στον Υδροχόο και στον όγδοο
οίκο σας, της συγχώνευσης, επιθυμείτε
μια βαθιά ψυχική σχέση και να ενώσετε
τους οικονομικούς πόρους σας με κάποιον, η ασφάλεια, συναισθηματική και
οικονομική, είναι τώρα για σας μείζον
ζήτημα.

Όλοι σας θαυμάζουν για τις καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες σας!
Με την Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στον
Υδροχόο και στον επικοινωνιακό και κινητικό τρίτο οίκο σας, σάς περιμένει άφθονη επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών, το
πρόγραμμά σας είναι γεμάτο, υπάρχει
ένα πνευματικά ενεργό κλίμα γύρω σας
που ξεσηκώνει τον ενθουσιασμό σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Μια μεγάλη ευκαιρία σάς δίνεται από την Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη
στον Υδροχόο και στον ένατο οίκο σας, των
ταξιδιών, της επιχειρηματικότητας και των
διεθνών διασυνδέσεων, για να δείξετε τις
μεγάλες ιδέες σας και να οραματιστείτε το
μέλλον σας. Το σύμπαν σάς δίνει μια σπάνια έξαρση κινητικότητας και αισιοδοξίας.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Δεν είναι ποτέ πολύ αργά για
μια νέα αρχή και ίσως να είστε τώρα
πραγματικά έτοιμοι χάρη στην Αφροδίτη
και τη νέα Σελήνη που ανάβουν τον πρώτο οίκο σας, του εαυτού σας και της προσωπικής ταυτότητάς σας. Γυρίζετε σελίδα
στο πρόγραμμά σας και τη ζωή σας, έχετε
θάρρος και δύναμη να αλλάξετε τα πάντα.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Με την Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στον Υδροχόο και στον τέταρτο οίκο
σας, του σπιτιού και της οικογένειας,
επιθυμείτε το δικό σας προσωπικό χώρο
ή τους πιο οικείους φίλους σας. Μείνετε
στη θαλπωρή του σπιτιού σας. Φιλοξενήστε τα πλησιέστερα και πιο αγαπητά
σας πρόσωπα για ένα ζεστό δείπνο.

Πηγαίνετε κάπου ήσυχα και
ήρεμα, φύγετε μακριά από τον πόνο
και τη θλίψη. Με την Αφροδίτη και
τη νέα Σελήνη στον Υδροχόο και στον
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας, έχετε
ανάγκη από ξεκούραση και ανάπαυση,
σχεδιάζετε τη φυγή σας από την πραγματικότητα, ζείτε στα όνειρά σας.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 782

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Κ

αλούνται να εμβολιαστούν ένας
Άγγλος, ένας Γερμανός, ένας
Αμερικάνος και ένας Έλληνας. Πάει
πρώτος ο Άγγλος.
-Δεν εμβολιάζομαι, λέει.
-Μα Κύριε, το εμβόλιο θα χορηγηθεί
ειδικά στους τζέντλεμαν!
-Α, εντάξει τότε… Και εμβολιάστηκε.
Ακολουθεί ο Γερμανός…
-Δε θέλω να εμβολιαστώ, τονίζει
εμφατικά.
Μα Κύριε, είναι διαταγή!
-Α, εντάξει τότε… Και εμβολιάστηκε.
Ακολουθεί ο Αμερικανός.

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
-Ούτε να το συζητάτε, τους το ξεκόβει
εξαρχής.
-Μα Κύριε, γιατί; Εδώ εμβολιάστηκε
ο… γείτονάς σας!
- Α, εντάξει τότε… Και εμβολιάστηκε.
Ακολουθεί ο Έλληνας…
-Μακριά από μένα, ούτε κατά διάνοια.
- Μα Κύριε, το εμβόλιο θα χορηγηθεί
ειδικά στους τζέντλεμαν!
-Δε μ’ ενδιαφέρει!!
- Μα… είναι διαταγή!
-Σιγά που θα υπακούσω στις διαταγές
σας!!
-Καλά, δεν βλέπετε που το έκανε και

ο… γείτονάς σας;
-Και λοιπόν; Μου είναι αδιάφορο…
-Μα, τέλος πάντων, από που έρχεστε;
Τι εθνικότητας είστε;
-Είμαι Έλληνας!
- Έλληνας; Α, εντάξει τότε, κανένα
πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς, δε
συμπεριλαμβάνεστε στους προς
εμβολιασμό, δεν το… δικαιούστε!
-ΤΙ; ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ; ΜΕ ΠΟΙΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ ΜΕ ΑΜΕΣΩΣ
ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ
ΣΗΚΩΣΕΙ!!
Κι έτσι, εμβολιάστηκε και ο Έλληνας!

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

514-800-0666

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
E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

• 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

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:

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

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

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
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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

X

O

SAINT-MARTIN
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Greek Tax
Residency Webinar
Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, 2021
12:00 μ.μ. (EST)
H Ελληνική Πρωτοβουλία του Καναδά διοργανώνει ένα διαδικτυακό
ενημερωτικό σεμινάριο για να παρουσιάσει τα φορολογικά κίνητρα
για ¨Ελληνες κατοίκους εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν και
να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα με βάση τον
νέο νόμο 4646/2019.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΊΑΔΟΥ

Πρέσβης της Ελλάδας
στον Καναδά

ΑΣΠΑΣΊΑ ΜΑΛΛΊΟΥ

Δικηγόρος και
Οικονομολόγος

JAMES BELESIOTIS
(ΤΖΈΗΜΣ ΜΠΈΛΈΣΊΟΤΗΣ)

Ορκωτός λογιστής

JOHN SOTOS
(ΤΖΟΝ ΣΟΤΟΣ)

Δικηγόρος, ιδρυτικό
μέλος του δικηγορικού
γραφείου Sotos LLP και
πρόεδρος της Ελληνικής
Πρωτοβουλίας Καναδά.

Στο σεμινάριο θα απαντηθούν
ερωτήσεις σχετικά με:
• Ποιές είναι οι φορολογικές και πρακτικές δεσμεύσεις που
θα έχω εφόσον μεταφέρω την φορολογική μου κατοικία
στην Ελλάδα;
• Υπάρχουν κίνητρα εάν πουλήσω την επιχείρησή μου και να
επιστρέψω στην Ελλάδα;
• Πώς θα επηρεάσει η μεταφορά της φορολογικής μου
κατοικίας την περιουσία μου στον Καναδά;
• Γιατί να προτιμήσω την Ελλάδα ως την νέα φορολογική
μου κατοικία;
• Είμαι συνταξιούχος και θέλω να μετακομίσω στην Ελλάδα.
Τι ενέργειες πρέπει να κάνω και πως θα φορολογηθώ;
Για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την ενημέρωση,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να εγγραφείτε
ca.thehellenicinitiative.org/2021/01/18/greek-tax-residency
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο ca.thehellenicinitiative.org

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να προσφέρετε και εσείς στο έργο μας.

