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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Νέο φάρμακο
από το Ισραήλ
θεραπεύει
τον κορωνοϊό!

ΣΕΛΙΔΑ 7

barbiesgrill.com

Suggested presentation.

ΣΤΟΝ «ΠΥΡΕΤΟ» ΤΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΟ LAVAL-LES ÎLES

Υποψήφιος
των Συντηρητικών
ο ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΤΑΣ

Bloomberg:
«Στην… ουρά
τα κράτη
για το εμβόλιο
Sputnik V»

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μείωση της
απασχόλησης
τον Ιανουάριο

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΝΕΟ «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ»
ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«Αυτοκτονία για την Ελλάδα
τα συνεχή LOCKDOWN»
ΣΕΛΙΔΑ 24

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ ECONOMIST

Μόλις το 8,4%
του παγκόσμιου
πληθυσμού απολαμβάνει
πλήρη δημοκρατία!
ΣΕΛΙΔΑ 17

200 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η Φιλική Εταιρεία
και η προετοιμασία
για την επανάσταση

ΕΛΛΑΣ – ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ
SKYROS-21

ΣΕΛΙΔΑ 21

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

Είναι η ΕΕ πρόθυμη να υπερασπιστεί
τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως;

βελτιωθούν. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ χρειάζεται να κάνει
καλύτερη δουλειά στη σύνδεση της βοήθειας της και του
εμπορίου -με σχήματα όπως το Generalised scheme of
Preferences Plus- με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.
Το να αποστέλλονται χρήματα σε καθεστώτα ύποπτα
για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι μια σοβαρή μαύρη κηλίδας στο ιστορικό της ΕΕ για
τα ανθρώπινα δικαιώματα.

KEN GODFREY (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ
EUROPEAN PARTNERSHIP FOR DEMOCRACY)
Πρόθυμη; Σε μεγάλο βαθμό. Ικανή; Όχι αρκετά. Σε
γενικές γραμμές, η ΕΕ είναι ισχυρός υποστηρικτής των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο και έχει λάβει προσφάτως μέτρα για να ενισχύσει αυτή την εικόνα
μέσω ενός νέου μηχανισμού κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα νέο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.
Μου φαίνεται επίσης ότι η πρόεδρος της Κομισιόν,
Ursula von der Leyen είναι περισσότερο πρόθυμη να
μιλήσει για συγκεκριμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τον προκάτοχό της – ενώ

παράλληλα βρίσκει συμφωνίες για φυλετικά δικαιώματα και της κοινότητας των LGBΤ, ένα πολύ πιο δύσκολο
ζήτημα. Η υποστηρικτική ρητορική υπάρχει, αλλά υπάρχουν επίσης σαφή όρια για τη δράση της ΕΕ.
Η ΕΕ είναι εγκλωβισμένη από την ανάγκη για ομοφωνία
στην εξωτερική πολιτική. Παρά τις εσωτερικές προσπάθειες να μεταφερθούν οι αποφάσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα στο Συμβούλιο της ΕΕ, σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, υπάρχει μια ξεκάθαρη ομάδα κρατών
που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους.
Παρά την αποτυχία αυτή, οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να συνεχίσουν να πιέζουν
για αλλαγή. Χωρίς αυτή, τα πράγματα είναι απίθανο να

YOU HAVE IDEAS, VISION & DRIVE.
WE HAVE EXPERIENCE,
CONNECTIONS & EXPERTS.
Designed specifically for women entrepreneurs.

CREATING SUPPORTIVE
NETWORKS

BUSINESS COACHING

FREE | February 17 | 12:30PM - 2:00PM

Open to any age and any stage of business, we
offer individual and personalized support to help
you start, grow and expand your business.

THE SUPPLY CHAIN PROCESS:
EXPLAINED & READY FOR
ACTIVATION

Our entrepreneurship services including business
coaching, legal information and accounting clinics
are free of charge (with a nominal file activation fee)
for clients off the island of Montreal.

$50 | February 19 | 12:00PM - 5:30PM

MAKING FACEBOOK
WORK FOR YOU: INTRO TO
INSIGHTS, ANALYTICS & ADS
$50 | February 23 & 24 | 1:00PM - 4:30PM

INVEST IN
YOURSELF
AND YOUR
BUSINESS

WE ALSO OFFER:
+ Speaker panels
+ Networking events
+ Mentorship opportunities
+ A Pre-Accelerator program

All of our workshops are available as live streaming webinars only.
Pre-registration is strongly advised as limited spaces are available.

1-888-614-9788

|

yesmontreal.ca

SONJA LICHT (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ BELGRADE FUND
FOR POLITICAL EXCELLENCE)
Δεν υπάρχει καλύτερη περίπτωση για να αποδείξει η
ΕΕ την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ευρωπαϊκή προοπτική αυτών
των χωρών αν και λιγότερη βέβαιη σήμερα σε σχέση με
μετά τη Σύνοδο της ΕΕ στη Θεσσαλονίκη το 2003, είναι
ακόμη αυτή που μπορεί να φέρει διαρκή ειρήνη και ανάπτυξη σε αυτόν τον θύλακα επίδοξων μελών της ΕΕ που
περιβάλλεται από την ίδια την Ένωση.
Με εξαίρεση τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο, όλες
οι άλλες χώρες είτε διαπραγματεύονται ήδη ή είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις ένταξης με την
ΕΕ. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η στιγμή για εκείνους και
για την ΕΕ να αποδείξουν μαζί ότι θα περάσουν το κρίσιμο τεστ της εφαρμογής των κριτηρίων της Κοπεγχάγης
που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, κριτήρια τα
οποία πρέπει να πληρούν τα επίδοξα κράτη-μέλη.
Τα 23 κεφάλαια διαπραγμάτευσης για την ένταξη στην
ΕΕ, 23 αναφορικά με το δικαστικό σώμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα και 24 για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία
και την ασφάλεια, ενσωμάτωσαν τα βασικά στοιχεία των
κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Έγιναν τα θεμέλια της διαδικασίας ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων, πολύ περισσότερο από ό,τι στις προηγούμενες διευρύνσεις.
Η ΕΕ θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να επιβεβαιώσει
ότι παίρνει στα σοβαρά τις αρχές της και να αποδείξει
την ετοιμότητά της να είναι ισχυρή και αποφασιστική
όταν ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, καθώς και αυτά με χώρες με τις οποίες βρίσκεται
σε άμεση γειτνίαση -ενώ παραμένει ο φάρος στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και για την ειρήνη.
HUGH WILLIAMSON (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ HUMAN RIGHT
WATCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ)
Η ΕΕ γενικά έχει δείξει ότι είναι ανοιχτή σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηγεσίας σε διεθνή φόρουμ,
αλλά συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα στην εφαρμογή.
Δείτε τις εξελίξεις στη Λευκορωσία, στη Ρωσία και στην
Τουρκία.
Η ΕΕ έλαβε μια αυστηρή στάση για τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία
μετά από τις εκλογές του Αυγούστου 2020. Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερους από 80 ανθρώπους,
συμπεριλαμβανομένου και του Λευκορώσου προέδρου
Alexander Lukashenko, και ηγήθηκε της δράσης στο
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στον
ΟΑΣΕ. Αλλά χρειάζεται να καθορίσει μια ξεκάθαρη πορεία μελλοντικής δράσης.
Αναφορικά με τη Ρωσία, η ΕΕ γνωρίζει τη σοβαρότητα της κρίσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αλλά
δεν έχει βρει πολλούς τρόπους να ασκήσει πιέσεις στο
Κρεμλίνο να αλλάξει πορεία. Ως ένα πρακτικό βήμα, η
ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τη ρωσική κοινωνία, με πιο
εύκολη χορήγηση της βίζας και με υποτροφίες.
Αναφορικά με την Τουρκία, η ΕΕ έχει δηλώσει τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα που
εξακολουθεί να διαπραγματεύεται επισήμως την ένταξή
της, αλλά κατέστησε τα ανθρώπινα δικαιώματα μια χαμηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με την αυξανόμενη
γεωπολιτική ένταση αναφορικά με την Τουρκία και τη
συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας στη μετανάστευση.
Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα
δικαιώματα είναι μια συνεπής προτεραιότητα, όταν
σταθμίζουν γεωπολιτικούς και άλλους παράγοντες οι
οποίοι διαμορφώνουν τις αποφάσεις τους. Οι άνθρωποι που υφίστανται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους
ανά τον κόσμο, χρειάζονται τη στήριξη της Ευρώπης.|
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Οι Συντηρητικοί διορ
ίζουν
υποψήφιο τον Σπύρ
ο
Πέττα, αν και ακόμη,
δεν
έχει οριστεί ημερομ
ηνία
από τον πρωθυπουρ
γό
Justin Trudeau

Στο «χορό» των εκλογών
το Laval-Les Îles

Καναδά, φοβισμένος, θα θέσει την εκλο- και οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν
γική του επιδίωξη και τα συμφέροντά του για μεγάλο χρονικό διάστημα».
μπροστά από τα συμφέροντα των Κανα- Από την πλευρά του, ο Χουσάκος είπε:
δών».
«Τελικά, έχουμε έναν πρωθυπουργό που
αποφάσισε να αγνοήσει τη διαδικασία
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ PAYETTE ΚΑΙ ΤΟΥ TRUDEAU εξέτασης που είχε θέσει σε εφαρμογή ο
Σε ένα ξεχωριστό ζήτημα, ότι επειδή η [πρώην πρωθυπουργός] Χάρπερ, γεγονός
πρόσφατη παραίτηση της Γενικής Κυ- που μας οδήγησε στην επιλογή του πρώβερνήτριας Τζούλι Παγιέτ (η οποία διορί- ην ΓΚ ως ο κ. David Johnston που εκπροστηκε μονομερώς από τον Trudeau χωρίς σώπησε το ίδρυμα με τιμή και ακεραιόεπίσημες διαβουλεύσεις) και μια κακή τητα».
έκθεση σχετικά με τη συμπεριφορά της
«Ο Trudeau το παρακάμπτει », συνέχισε
απέναντι στους υπαλλήλους στο Rideau ο Χουσάκος. «Αποφάσισε μονομερώς και
Hall, ο Pettas είχε την ακόλουθη εκτίμη- κομματικά να επιλέξει τον απερχόμενο
ση: «Πιστεύω ότι γενικά για τους Κανα- κυβερνήτη που μόλις είχαμε. Και σαφώς
δούς η απόφαση του Justin Trudeau δεν η κρίση του κ. Trudeau απέτυχε στη χώρα.
ήταν δίκαιη», είπε. «Και επίσης, η πτυχή Είναι ατυχές που τώρα βρισκόμαστε σε
της μη τήρησης της δέουσας διαδικασίας μια άλλη ταπεινωτική κατάσταση».
προκαλεί επιπτώσεις ιδίως τώρα που θα
Επιμέλεια στα ελληνικά:
παραιτηθεί. Υπάρχουν σχετικές δαπάνες
Δημήτρης Ηλίας
Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
C
EN

«Ως εκ τούτου, ο κ. Πέττας ασχολήθηκε
με τις τοπικές επιχειρήσεις, σε κοινοτικά
ζητήματα και αισθάνομαι σίγουρος ότι
θα εργαστεί με όλη του τη δύναμη, για να
εκπροσωπήσει τις Συντηρητικές αξίες σε
αυτήν την έδρα», δήλωσε ο Χουσάκος.
Ο Πέττας γεννήθηκε στην Αθήνα το
1968. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Concordia με πτυχίο εμπορίου. Εκτός
Του Martin C. Barry
από
την εμπειρία του στα συστήματα διmarty@newsfirst.ca
αχείρισης επιχειρήσεων και ασφάλειας,
Όποια και αν είναι η απόφασή του, μπο- έχει επίσης υπηρετήσει ως εκπαιδευτής
ρείτε να είστε σχεδόν σίγουροι ότι κάτι στις μεθόδους ασφαλούς χειρισμού των
συμβαίνει μεταξύ των πολιτικών διοργα- πυροβόλων όπλων από αρχάριους κυνηνωτών στην Οτάβα, όταν τα κόμματα της γούς.
αντιπολίτευσης αρχίζουν να ενεργούν.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Έτσι, το Συντηρητικό Κόμμα του Καναδά
Η πιο πρόσφατη κοινοτική του εργασία
ανακοίνωσε τον υποψήφιο του για τις
επόμενες εκλογές στο μόνιμα φιλελεύθε- ήταν με τις υπηρεσίες Batshaw Youth and
Family Services, η οποία προσφέρει υπηρο προπύργιο του Laval-Les Îles.
ρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
και κοινωνικής ένταξης, σε οικογένειες
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
που έχουν ανάγκη. Είναι πατέρας δύο
παιδιών, που είναι τώρα νεαροί ενήλικες
και συνεχίζουν τις σπουδές, συμπεριλαμβανομένου ενός που είναι έφεδρος στις
Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις.
«Θα εργαστώ πολύ σκληρά και θα συνεργαστώ στενά με τους εκπροσώπους
των δημοτικών και επαρχιακών κυβερνήσεων, προκειμένου να συνεργαστώ με
την περιφέρειά μου και τα μέλη της για
Είναι ο Σπυρίδωνας Πέττας (φωτ.), ο την εξεύρεση λύσεων», δήλωσε ο Πέττας.
«Θα επιδιώξω επίσης με κάθε δυνατό
ιδρυτής και συνεργάτης της Arca Logistics
Solutions Inc., μιας εταιρείας ασφάλει- τρόπο, να βρω τρόπους με τους οποίους
ας και τεθωρακισμένων αυτοκινήτων με η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μπορεί να
έδρα το Δυτικό Νησί του Μόντρεαλ, που εφαρμόσει επενδύσεις για μεγαλύτερες
ειδικεύεται στην εμπορική μεταφορά με- ευκαιρίες στην περιφέρειά μου για επιτρητών, στην εξυπηρέτηση ΑΤΜ και στα χειρήσεις και ιδιώτες. Επί του παρόντος,
η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε
προϊόντα διαχείρισης μετρητών.
Ο Σπύρος, όπως τον αποκαλούν οι πε- είναι να είμαστε σε θέση να διασφαλίρισσότεροι, θα βάλει υποψηφιότητα σουμε και να παραδώσουμε όσο το δυεναντίον του κατεστημένου βουλευτή νατόν γρηγορότερα τους εμβολιασμούς
του Liberal Laval-Les Îles, Fayçal El-Khoury. COVID-19 σε όλα τα μέλη της κοινότητάς
Οι επόμενες εκλογές κανονικά θα είχαν μας».
προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου
2023, εκτός εάν ο Πρωθυπουργός ζητήσει
τη διεξαγωγή τους πριν από το τέλος του
τρέχοντος έτους σε μια προσπάθεια να
στηρίξει την πολιορκούμενη μειονοτική
κυβέρνησή του. Ο Πέττας παρουσιάστηκε
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο
Web Zoom από τον Συντηρητικό Γερουσιαστή, Λεωνίδα Χουσάκο (φωτ. δεξιά),
και τον υπαρχηγό του Κεμπέκ του Συντηρητικού Κόμματος, Μέλος του Κοινοβουλίου Chicoutimi-Le-Fjord, Richard Martel.
ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ 2021
«Γνωρίζω τον Σπύρο εδώ και αρκετό καιΌσον
αφορά το χρονοδιάγραμμα των
ρό και είναι ένα εξαιρετικό άτομο», είπε
εκλογών,
ο Χουσάκος είπε: «Είναι σαφές
ο Μαρτέλ. «Έχει καλή κρίση, γνωρίζει τα
ζητήματα στην οδήγηση και είναι κάποιος ότι βρίσκεται στα χέρια του πρωθυπουργού Τρουντό. Ξέρω ότι είναι ένα κοινοπου δείχνει μεγάλη ηγεσία».
βούλιο μειονοτήτων, αλλά έχουμε δει ότι
το NDP ήταν περισσότερο από αποφασιΧΟΥΣΑΚΟΣ: «ΣΚΛΗΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ»
«Ο Σπύρος Πέττας είναι κάποιος που έχω σμένο να συνεχίσει να υποστηρίζει την
γνωρίσει εδώ και πολλά χρόνια», είπε ο απερίσκεπτη συμπεριφορά τους. Τούτου
Χουσάκος. «Όσον αφορά τις ιδιότητές του λεχθέντος, είναι ξεκάθαρο, ότι ο πρωθυεκτός από το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και πουργός Trudeau, παρά την κρίση COVID
την αφοσίωσή του στην κοινότητα, είναι και παρά αυτήν την υπαρξιακή κρίση στον
ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να εργαστεί σκληρά. Είναι έτοιμος να αναλάβει
τις ευθύνες για να φέρει τις επιθυμίες και
τις ανάγκες των ανθρώπων του Laval-Les
Îles στην Οτάβα, αλλά όχι τα συμφέροντα
Στην υπηρεσία
της Οτάβας για το Laval-Les Îles».
των κατοίκων του
Ο Χουσάκος είπε ότι ήταν περήφανος
Guy Ouellette
Chomedey
που μπορούσε να πει ότι ο Σπύρος ΠέτΒουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey
τας ήταν ενεργό μέλος του Ελληνικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ευρύτε- 4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
ρου Μόντρεαλ.
E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca
πό την αυξανόμενη πίεση της αντιπολίτευσης για το χειρισμό της κρίσης
COVID-19 από την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Justin Trudeau θα πραγματοποιήσει μια απειλή που έκανε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στις αρχές Ιανουαρίου και θα διενεργήσει εκλογές πριν από
το τέλος του τρέχοντος έτους;
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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

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

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΙΩΠΗΣ

του Μιχάλη Τελλίδη

Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
Πτώση μη αναστρέψιμη;

Η

Διοίκηση της ΕΚΤ απευθυνόμενη στα μέλη του
οργανισμού επισημαίνει μέσω
δραματικής ανακοίνωσης:
«Η επιβίωση της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο κρέμεται
από μία λεπτή κλωστή. Δυστυχώς, οι τρέχουσες συνθήκες
είχαν καταστρεπτικές επιπτώσεις για την Κοινότητα. Τα συνολικά μας έσοδα μειώθηκαν
κατά περισσότερο από 90%. Το
τραπεζικό χρέος μας ανέρχεται
στα $3.2 εκατομμύρια δολάρια
με συνολικό χρέος $4.5 εκατομμύρια δολάρια και προβλέπεται να χάσουμε $2 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος
του 2021. Πρόκειται για μία
ειδεχθή κατάσταση που δε θα
βελτιωθεί, στην πραγματικότητα θα χειροτερέψει δραματικά.
Κινδυνεύουμε να χάσουμε τα
πάντα: τα σχολεία, τα τμήματα
χορών και θεάτρου, τη δυνατότητα να παρέχουμε κοινωνικές
υπηρεσίες και πολλά άλλα. Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής δυσχέρειας και μετά από
εκτεταμένη έρευνα και αξιολόγηση της κατάστασης, συνιστάται η πώληση ενός τουλάχιστον
ακινήτου που θα είναι ένας από
του Ιερούς Ναούς μας…».
Σε καμία περίπτωση η συρρίκνωση ενός οργανισμού, μάλιστα πρωτοβάθμιου, δεν αποτελεί μία θετική εξέλιξη. Όμως, η
πορεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο των 150.000 ομογενών, τις τελευταίες δεκαετίες
υπήρξε ακανθώδης.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στα 110 χρόνια ύπαρξής
της, δε μπόρεσε να ξεπεράσει
τις απαρχαιωμένες τοπικιστικές
αντιλήψεις που τη διέπουν, με
αποτέλεσμα να μείνει στη στασιμότητα. Σε αντίθεση με άλλες
προοδευμένες κοινότητες του
εξωτερικού, δεν κατάφερε να
αποκτήσει ημερήσιο ελληνικό σχολείο, κάτι που είχε σαν
αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό
των ελληνόπουλων στην αγγλοσαξονική γλώσσα και νοοτροπία. Η ανταγωνιστική εξάλλου

συμπεριφορά απέναντι στα
εθιμοτυπικά και πολιτιστικά
σωματεία και η στάση προς την
αντιπολιτευόμενη παράταξη,
απέκλεισε κάθε μορφή ενδεχόμενης συνεργασίας. Πριν τρία
χρόνια, η Διοίκηση συμπαρατάχτηκε με τη θέση της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ και
του Ελληνικού Κογκρέσου του
Κεμπέκ, όταν το τελευταίο έσυρε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο στα δικαστήρια, απομακρύνοντας έτσι ένα μεγάλο αριθμό
μελών. Την ίδια περίοδο και σε
ανύποπτο χρόνο, κατέθεσε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο
του Οντάριο εις βάρος της τότε
Μητρόπολης, του Μητροπολίτη Σωτηρίου, τεσσάρων ιερέων,
μελών των οικογενειών των και
ομάδας ατόμων, κάνοντας λόγο
για αδιαφάνεια, υπεξαίρεση
χρημάτων και σπατάλη, καθώς
επίσης και για παιδεραστία και
άλλα σεξουαλικά σκάνδαλα ιερέων. Οι διαφορές αυτές με τη
Μητρόπολη, «κέντρισαν» το ενδιαφέρον των Καναδικών Μέσων Ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να διασυρθεί το ελληνικό
όνομα στην Καναδική κοινωνία
με τα όποια επακόλουθα. Το οικονομικό πλήγμα που υπέστη η
Κοινότητα υπήρξε βαρύ.
Η ανέγερση του Κοινοτικού
Κέντρου Τορόντο πριν δέκα
χρόνια διεκόπη λόγω έλλειψης
κονδυλίων για να εκποιηθεί
αντί πινακίου φακής. Ακολούθησε η πώληση του κτιρίου
Κοινωνικών Υπηρεσιών, σε προνομιούχα τοποθεσία και άλλων
κτιρίων παρακειμένων του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας.
Εκκρεμεί, εν τω μεταξύ, η μήνυση των Ιερέων για απλήρωτους
μισθούς...
Το μέλλον της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο είναι όντως
αβέβαιο. Όπως αβέβαιο είναι
και το μέλλον κάθε κοινότητας
και οργανισμού, που επιλέγει
να ξεφύγει από τους θεμελιώδεις σκοπούς και κανόνες.
Ας μας γίνει παράδειγμα προς
αποφυγή…

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

άθε χρόνο απονέμεται ένα «Βραβείο Κωδικής Σιω- Τον περασμένο μήνα, 19 Μέσα Ενημέρωσης, συμπεπής για Κυβερνητική Μυστικότητα» στα διάφορα ριλαμβανομένων μεγάλων μέσων, όπως Radio-Canada,
κυβερνητικά υπουργεία και στους διάφορους κυβερνη- TVA, Journal de Montréal, Le Devoir, La Presse κ.λπ....),
τικούς οργανισμούς.
υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή, ζητώντας από την κυβέρΤην απονομή του ετήσιου αυτού βραβείου ψηφίζουν: νηση την ελεύθερη πρόσβαση δημοσιογράφων όλων
Το Σωματείο Καναδών Δημοσιογράφων, η Ομοσπονδία των ενημερωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων και
Καναδών Δημοσιογράφων Ελεύθερης Έκφρασης, το Σω- των τηλεοπτικών συνεργείων (τηρώντας τους νόμους
ματείο Καναδικών Εφημερίδων και Το Κέντρο Ελεύθε- ηθικής προς τους ασθενείς) στα υγειονομικά κέντρα και
εγκαταστάσεις υγείας.
ρης Έκφρασης.
Κάθε χρόνο λοιπόν, γίνεται ένας ετήσιος απολογισμός, «Εμείς, που εκπροσωπούμε τα μεγαλύτερα μέσα ενηποιο υπουργείο ή/και κυβερνητική υπηρεσία τήρησε μέρωσης στο Κεμπέκ, ζητούμε από την κυβέρνηση του
έντονη μυστικότητα των πεπραγμένων από τους δη- Κεμπέκ και τις αρχές δημόσιας υγείας, στο όνομα του
μοσιογράφους και φυσικά από τους Καναδούς πολίτες, δικαιώματος της ενημέρωσης του κοινού, να ανοίξουν
που έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν. Ακόμα, απο- στους δημοσιογράφους οι πόρτες των εγκαταστάσεων
τεινόμενοι στη νομοθεσία «πρόσβασης πληροφοριών», όπου διεξάγεται ένας πραγματικός πόλεμος, ο οποίος
πάλι τα ντοκουμέντα ήταν ελλιπή ή γεμάτο τις ανάλογες μας αφορά όλους», καταλήγει η επιστολή.
Όπως είναι γνωστό, το 90% των θυμάτων από τον ιό
μουτζούρες με μαύρο, λες και επρόκειτο για απόρρητα
Covid-19 σημειώθηκαν σε γηροκομεία (δημόσια ή ιδιέγγραφα για την ασφάλεια του κράτους.
Σχεδόν κάθε χρόνο «βραβεύεται» το Υπουργείο Θη- ωτικά).
Αν και ο διευθυντής Εθνικής Δημόσιας Υγείας, Δρ.
σαυροφυλακίου του Καναδά μια και αυτό είναι υπεύθυνο και κάνει όλες τις κυβερνητικές δαπάνες. Το 2014 Οράσιο Αρούντα, υποσχέθηκε την ελεύθερη πρόσβαέλαβε το βραβείο, λόγω της απόκρυψης επί πέντε χρό- ση προσεχώς, ακόμα δεν έχει δοθεί το «πράσινο» φως
νια στοιχείων και εγγράφων των δανείων, που δόθηκαν στους δημοσιογράφους του Κεμπέκ.
στις βιομηχανίες αυτοκινήτων για να αντιμετωπίσουν
Μην περιμένοντας την έγκριση της κυβέρνησης και
την οικονομική κρίση το 2009-2010. Ακόμα και η Γενι- προς όφελος της ελεύθερης δημοσιογραφίας, την πεκή ελεγκτής του Καναδά έγγραψε στο πόρισμα της ότι: ρασμένη εβδομάδα το τηλεοπτικό δίκτυο TVA, εφοδί«Είναι αδύνατο να μάθουμε τι είδους βοήθεια δόθηκε, ασε νοσοκόμους ακόμα και γιατρούς της εντατικής με
τη διαφορά που έκανε στη βιομηχανία αυτοκινήτων και κρυφές κάμερες «κουμπιά» και παρουσίασε την ωμή
τα ποσά που επιστράφηκαν από την αποπληρωμή των εικόνα της κατάστασης των νοσοκομείων, καθώς και τα
δανείων». Υπενθυμίζω, ότι ορισμένα δάνεια δεν πλη- παράπονα των ασθενών, νοσοκόμων και γιατρών.
ρώθηκαν ποτέ και η τότε κυβέρνηση αναγκάστηκε να τα
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΙΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
σβήσει για πάντα από τα έσοδα της.
Πρόσφατα δε, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε από τον
ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ
ίδιο λογαριασμό 650 εκατομμύρια δολάρια για να ενιΣτη Ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ, συνεχίζεται και
σχύσει τη General Dynamics για την κατασκευή στρα- εκεί ο «κώδικας της σιωπής». Όσο και να θέλει να πατιωτικών οχημάτων προς τη Σαουδική Αραβία, την ενί- ρουσιάζεται η κοινοτική διοίκηση ότι είναι «άσπονδη
σχυση εξαγωγών επιβατικών αεροπλάνων και την αγο- και αμόλυντη» και έχει πλήρη διαφάνεια, τα γεγονότα
ρά του αγωγού Trans Mountain.
των τελευταίων ετών δείχνουν εντελώς το αντίθετο.
Τα περισσότερα έγγραφα που δόθηκαν στους δημοΌλα άρχισαν το 2019, από τη «δημοκρατική» απόφασιογράφους μετά από επίσημη αίτηση, ήταν γεμάτο ση συνεδριάσεων «κεκλεισμένων των θυρών» και τη μη
μαύρες μουντζούρες κρύβοντας όλες τις λεπτομέρειες, έλευση δημοσιογράφων της παροικίας, καθώς και την
ενώ πολλές χιλιάδες έγγραφα δεν είδαν πότε το φως αποπομπή του Δημήτρη Παπαδόπουλου.
της δημοσιότητας.
Τους τελευταίους μήνες, μάς δόθηκε το δικαίωμα να
Ένα άλλο υπουργείο, που τα έγγραφα του κρύβονται, παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις – μέσω διαδικτύου
είναι το Υπουργείο Άμυνας. Παρόλο τις επίσημες αιτή- λόγω κορωνοϊού – αλλά με περιοριστικά μέτρα μίας και
σεις των δημοσιογράφων, ακόμα δε δόθηκαν έγγραφα μόνης ερώτησης από κάθε δημοσιογράφο, που πολλές
για την υπόθεση του τέως υπαρχηγού των ενόπλων δυ- φορές μένει αναπάντητη. Εδώ δε χρειάζεται να αναφένάμεων Αντιναυάρχου Mark Norman, για παραβίαση ρω τον «κώδικα σιωπής» που επικρατεί για την υπόθεκαθηκόντων. Πρόκειται για τις πληροφορίες του υπουρ- ση της στέγης.
Στην τελευταία συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης
γικού συμβουλίου, που διοχέτευσε σε δημοσιογράφο
του CBC το 2015, όσον αφορά τη μεταφορά του συμ- 9/2 στις 8:05 μ.μ. η ταμίας Β. Νεοφώτιστου, διευκρίνιβολαίου αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων ναυπήγη- σε: «δεν έχει γίνει ακόμα η μεταβίβαση της στέγης στην
σης πλοίων από τα ναυπηγεία του Κεμπέκ «Davie» στα Κοινότητα…». Η διοίκηση δε, για άλλη μια φορά μας
ναυπηγεία «Irving» στο New Brunswick. Υποστηρικτές είπε ότι «σύντομα θα έχει καλά νέα για το θέμα αυτό».
της μεταφοράς του συμβολαίου ήταν ο ίδιος υπουργός Το ελπίζουμε όλοι μας.
Αυτό όμως που διαπίστωσα – βάσει με τα λεγόμενα
του Θησαυροφυλακίου Scott Brison. Η δικαστική υπόθεση κόστισε $1.425.389,68 στους φορολογούμενους και τις προτάσεις μελών της διοίκησης – είναι ότι υπάρτου Καναδά.
χουν ελπίδες για περισσότερη διαφάνεια στον κοινοτιΦέτος λοιπόν, το βραβείο 2020 «κέρδισε» εξ ολοκλή- κό οργανισμό.
Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κατσαούνης πρότεινε να
ρου το Υπουργικό Συμβούλιο της Καναδικής Κυβέρνησης, αποκρύπτοντας, μεταξύ άλλων, σημαντικές πληρο- δημοσιευτεί ο προϋπολογισμός για να μπορούν να τον
φορίες για ογκώδη δάνεια δισεκατομμυρίων δολαρίων. δουν όλοι στην παροικία.
Ο δε Γιώργος Λάλος, ρώτησε πως μοιράζονται τα έσοΚΩΔΙΚΑΣ ΣΙΩΠΗΣ
δα από τα γεύματα που διοργανώνουν οι ενοριακές επιΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
τροπές των εκκλησιών.
Αν και δεν πρόκειται εδώ για απονομή ανάλογου βρα- Τέλος, θέλω να τονίσω, ότι ο ρόλος της δημοσιογραφίβείου, η κατακραυγή του Σωματείου δημοσιογράφων ας δεν είναι να λιβανίζει τις κυβερνήσεις και τις διοικήτου Κεμπέκ δίνει σχεδόν την ίδια εικόνα απόκρυψης σεις οργανισμών αλλά να κρίνει – ελέγχει τις διάφορες
μορφές εξουσίας και να παρουσιάζει την ωμή αλήθεια…
σημαντικών στοιχείων στην επαρχία.
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Αυτές οι εκλογές είναι που θα
σφραγίσουν την παγκόσμια οικονομία
Χρονιά εκλογών σε πολλές χώρες το 2021 | Αρκετές από αυτές
μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην κατεύθυνση που θα πάρει
και η παγκόσμια οικονομία

Ό

λοι ελπίζουν ότι το 2021 θα βάλει
τέλος σε έναν αρνητικό οικονομικό
κύκλο, που πυροδοτήθηκε από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, αλλά
έχει τη βάση της στις βαθύτερες αντιφάσεις που διαπερνούν την παγκόσμια
οικονομία. Όμως, ταυτόχρονα, είναι και
μια χρονιά εκλογικού κύκλου για πολλές
χώρες.
Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr
Εκλογών που επειδή θα έρθουν σε μια
στιγμή που οι χώρες είτε θα αντιμετωπίζουν ακόμη την πανδημία ή θα βρίσκονται
στην πρώτη φάση εξόδου από αυτή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πολιτικός αντίκτυπος θα μπορούσε να επηρεάσει και την οικονομία.
ΕΥΡΩΠΗ: ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ
ΜΕΤΑ-ΜΕΡΚΕΛ ΕΠΟΧΗΣ
Στην Ευρώπη, η χρονιά θα σηματοδοτηθεί από μια ιστορικών διαστάσεων αλλαγή: την έξοδο της Άνγκελα Μέρκελ από
την ενεργό πολιτική μετά τις επερχόμενες
γερμανικές εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου
2021. Βέβαια, στην πραγματικότητα όλα
δείχνουν ότι και σε αυτές τις εκλογές, θα
είναι η δική της πολιτική παρουσία που
θα τις καθορίσει.
Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με
το δεύτερο κύμα της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων
με τα εμβόλια, η Άνγκελα Μέρκελ κατάφερε να ανακτήσει τη δημοφιλία της, την
ώρα που ήταν καθοριστική για το ξεπέρασμα διαφόρων εμποδίων και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκινώντας από τη μεγάλη
προσπάθεια να εγκριθεί το «Ταμείο Ανάκαμψης». Κατάφερε επίσης να εκλεγεί ο
εκλεκτός της Άρμιν Λάσετ στην ηγεσία της
CDU, με σημαντικές πιθανότητες να είναι
και ο υποψήφιος καγκελάριος, παρά την
αυξημένη δημοσκοπική δημοφιλία του
Μάρκους Σέντερ, ηγέτη του «αδελφού»
κόμματος της Βαυαρίας CSU.
Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα σαφές
προβάδισμα στη CDU/CSU με δεύτερο
κόμμα τους «Πράσινους», ανοίγοντας το
δρόμο και για μια νέα «γεωμετρία» κυβερνητική.
Όλα αυτά παραπέμπουν σε μια συνθήκη, όπου μεγάλες αλλαγές στην οικονομική πολιτική της Γερμανίας μάλλον δε
θα υπάρξουν, αν και η νέα κυβέρνηση θα
κληθεί να αναμετρηθεί με την πρόκληση
της ανάπτυξης τόσο στο γερμανικό όσο
και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία και η προοπτική
εκλογών, επίσης δεν αναμένεται να σημάνουν κάποια σημαντική αλλαγή στην
οικονομική πολιτική, καθώς είναι πιθανό
ο Μάρκ Ρούτε και το Λαϊκό Κόμμα να διατηρήσουν σημαντικές δυνάμεις και άρα
κεντρικό ρόλο και στην επόμενη κυβέρνηση, παρά τη φθορά από το σκάνδαλο με
τα επιδόματα που πυροδότησε την παραίτησή του.
Στη Τσεχία, το κυβερνών κόμμα ΑΝΟ
του μεγαλοεπιχειρηματία πρωθυπουργού
Αντρέι Μπάρμπις δείχνει να διατηρεί την
πρωτιά στις δημοσκοπήσεις, όμως ανα-

μένεται στις εκλογές να καταγραφεί και η
φθορά από τα προβλήματα στη διαχείριση της πανδημίας, με τις δημοσκοπήσεις
να δείχνουν πιο ωφελημένη τη συμμαχία
ανάμεσα στους Πειρατές και το κόμμα
των Δημάρχων και Ανεξαρτήτων, αλλά και
το συνασπισμό των κεντροδεξιών κομμάτων SPOLU. Ωστόσο και εδώ δεν αναμένεται σημαντική αλλαγή στη βασική οικονομική πολιτική. Ούτε φαίνεται να υπάρχει
κάποια διάθεση για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης στο ευρώ.
Στη Βουλγαρία, το κόμμα του πρωθυπουργού Μπορίσοφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές
της 28ης Μαρτίου, όμως υπάρχει αρκετά
μεγάλη δυσαρέσκεια και πολλές κατηγορίες για διαφθορά.
Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει
την υποστήριξη ενός εθνικιστικού κόμματος στο συνασπισμό του, ο Μπορίσοφ
έχει σκληρύνει τη στάση του σε σχέση με
την ενταξιακή προοπτική της Δημοκρατίας
της Βόρειας Μακεδονίας, επιμένοντας ότι
δεν υπάρχει «μακεδονική» γλώσσα αλλά
μόνο μια «βουλγαρική διάλεκτος».
Η χώρα έχει το φθινόπωρο και προεδρικές εκλογές, με τον τωρινό πρόεδρο, το
σοσιαλιστή Ρούμεν Ράντεφ, να δικαιούται επανεκλογής και ανοιχτό είναι το ερώτημα ποιος θα είναι ο αντίπαλός του.
Εάν υπάρχει μια παράμετρος αστάθειας στην Ευρώπη, αυτή είναι πρωτίστως η
Ιταλία.
Παρότι τα περισσότερα κόμματα θέλουν
να αποφύγουν πρόωρες εκλογές, ιδίως με
το δεδομένο ότι στον ορίζοντα υπάρχουν
και οι προεδρικές εκλογές του 2022, που
αρκετοί θα ήθελαν να γίνουν με τη σημερινή Βουλή, εντούτοις όλα θα κριθούν από
το εάν θα σχηματιστεί τελικά κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο το μέγεθος της ιταλικής οικονομίας (και του
ιταλικού χρέους) το σε ποια κατεύθυνση
θα κινηθεί η οικονομική πολιτική θα έχει
ευρύτερο αντίκτυπο στην Ευρώπη, ιδίως
όταν από διάφορες πλευρές υπάρχει πίεση για σύγκρουση με το περιοριστικό δημοσιονομικό πλαίσιο που θέλει η ΕΕ.
Η ΡΩΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Εκλογές έχει και η Ρωσία το 2021. Οι
εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2021.
Ωστόσο, όλοι εκτιμούν ότι η «Ενωμένη
Ρωσία», ο σχηματισμός που στηρίζει το
Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν θα κερδίσει και πάλι τις εκλογές.
Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη
δημοφιλία του σχηματισμού να έχει υποχωρήσει, με τους ψηφοφόρους, που πέρσι έδωσαν την έγκριση στις συνταγματικές
αλλαγές που θα δίνουν δυνατότητα επανεκλογής στον Πούτιν, να μη συγχωρούν
τις αλλαγές στο ασφαλιστικό του 2018 και
την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.
Προφανώς και η προεκλογική περίοδος
θα δώσει δυνατότητα στην αντιπολίτευση να διαμαρτυρηθεί (εν μέρει το είδαμε
και στις πρόσφατες διαδηλώσεις), όμως
δύσκολα θα υπάρξει μια μεγάλη πολιτική
ανατροπή.
H ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΑΜΠΕ ΕΠΟΧΗΣ
Για την Ιαπωνία είναι επίσης χρονιά

εκλογών. Η αποχώρηση του Άμπε από
την πρωθυπουργία σήμανε ένα ιδιότυπο
«τέλος εποχής», όμως δε σηματοδότησε
αλλαγή οικονομικής πολιτικής.
Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό
Κόμμα δεν αναμένεται να χάσει την πρωτιά όποτε και εάν γίνουν οι εκλογές και
το ενδιαφέρον μεταφέρεται, στο ποιες
παράμετροι θα επηρεάσουν την εκλογική μάχη – από την πανδημία και το τι θα
γίνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι
τις εσωτερικές μάχες εξουσίας στο ίδιο το
κυβερνών κόμμα.
Όμως, δύσκολα θα αλλάξει η τρέχουσα
χαλαρή νομισματική πολιτική (ας μην ξεχνάμε ότι η Ιαπωνία ήταν από τις πρώτες
χώρες που κατέφυγε σε αυτό που καθιερώθηκε να αποκαλείται «ποσοτική χαλάρωση») και ο σχετικά μετριοπαθής ρυθμός εμπέδωσης μεταρρυθμίσεων, συνολικά αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε
Abenomics.
ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
Εάν κάπου αναμένονται εκλογές που
μπορεί να οδηγήσουν και σε αλλαγές ως
προς την οικονομική πολιτική είναι στη
Λατινική Αμερική.

Κυρίως, επειδή εκεί οι επιπτώσεις (κοινωνικές και οικονομικές) από την πανδημία ήταν μεγάλες.
Αυτό δεν αφορά τόσο το Μεξικό όπου
στις ομοσπονδιακές βουλευτικές εκλογές
ο συνασπισμός που υποστηρίζει τον πρόεδρο Ομπραδόρ αναμένεται να κερδίσει
και πάλι στις εκλογές – και όπου ούτως ή
άλλως η έμφαση στην κοινωνική πολιτική
συνδυαζόταν με τη δημοσιονομική πειθαρχία και την αξιοποίηση της εμπορικής
συμφωνίας με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Ούτε αναμένεται μεγάλη αλλαγή οικονομικής πολιτικής στο Περού.
Όμως, σε χώρες όπως ο Ισημερινός, (ο
σοσιαλιστής Αντρές Αράους και ο συντηρητικός Γκιγιέρμο Λάσο θα αναμετρηθούν
στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την 11η Απριλίου), με τον πρώτο να
θέλει να αναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία με το ΔΝΤ, στην Αργεντινή όπου στις
εκλογές του Οκτωβρίου για την ανανέωση μεγάλου μέρος των νομοθετικών οργάνων αλλά και στη Χιλή, που είχε ένα
μεγάλο κύκλο κοινωνικής αναταραχής το
προηγούμενο διάστημα, είναι πιθανό να
εκφραστεί πολύ περισσότερο η πίεση για
εγκατάλειψη των πολιτικών λιτότητας.
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Γιατί απολυμαίνουμε τις επιφάνειες
εφόσον ο ιός μεταδίδεται σπάνια
μέσω αυτών;
Ο

πλισμένοι με ενός έτους δεδομένα
για τον ιό SARS-CoV-2, το σίγουρο είναι πως οι άνθρωποι και όχι οι επιφάνειες
πρέπει να μας απασχολούν.
Οι περιπτώσεις πολλαπλών κρουσμάτων
μετά από μία συνάθροιση συνήθως σε
εσωτερικό χώρο, δύσκολα ερμηνεύεται
μέσω των μολυσμένων επιφανειών, ενώ
ξεκάθαρα καταδεικνύει την αερογενή οδό
μετάδοσης.
Σε μια πρόσφατη δημοσίευση του περιοδικού Nature, σχολιάστηκε το κατά πόσο
οι μολυσμένες επιφάνειες αποτελούν συχνή πηγή διασποράς του κορωνοϊού.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Ιωάννης Ντάνασης και Θάνος
Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) (https://
mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν τα δεδομένα αυτής της δημοσίευσης.
Στα τέλη του περασμένου Μαρτίου μία
εργαστηριακή μελέτη έδειξε ότι ο SARSCoV-2 μπορεί να παραμείνει σε πλαστικά
και μεταλλικά αντικείμενα για μέρες, οδηγώντας έτσι στην οδηγία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το Μάιο για την
απολύμανση των επιφανειών, ως μέτρο
πρωτογενούς πρόληψης.
Ο Goldman, ένας μικροβιολόγος από
την ιατρική σχολή Rutgers New Jersey,
επισήμανε σε ένα άρθρο του, ότι μάλλον
οι μολυσμένες επιφάνειες μικρό ρόλο διαδραματίζουν στη μετάδοση του ιού.
Έτσι, καθώς συσσωρεύονταν όλο και περισσότερα δεδομένα κατά την πορεία της
πανδημίας, καταδείχθηκε ότι κύριο μέσο
μετάδοσης ήταν τα μεγάλα σταγονίδια
που αποβάλλουν τα μολυσμένα άτομα
και μικρότερα σωματίδια καθώς μιλάνε,
βήχουν ή αναπνέουν, τα οποία εισπνέονται από τους ανθρώπους στον περίγυρο.
Ενώ η μετάδοση από μία μολυσμένη επιφάνεια είναι πιθανή, έχει μικρότερο κίνδυνο συγκριτικά.  

Όμως, είναι πιο εύκολο να απολυμανθούν οι επιφάνειες από το να βελτιωθεί
ο εξαερισμός, ειδικά τους χειμερινούς
μήνες. Μέχρι το τέλος του 2020 οι παγκόσμιες πωλήσεις των απολυμαντικών
για επιφάνειες είχαν αυξηθεί κατά 30%
από τον προηγούμενο χρόνο, φτάνοντας
τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ειδικοί θεωρούν λογική σύσταση το καλό
πλύσιμο των χεριών, αλλά η υπερβολική
απολύμανση των επιφανειών σπαταλά
χρόνο και πόρους, που θα μπορούσαν να
ξοδευτούν στον εξαερισμό και την εξυγίανση του εισπνεόμενου αέρα.
Η προγενέστερη ιατρική εμπειρία με τους
μικροοργανισμούς στα νοσοκομειακά περιβάλλοντα, όπως ο MRSA (methicillinresistant staphylococcus aureus), ο οποίος μπορεί να μεταδοθεί από ασθενή σε
ασθενή μέσω ενός στηθοσκοπίου, οδήγησε στην αναζήτηση του κορωνοϊού στα
δωμάτια των νοσοκομείων στην αρχή της
πανδημίας και φάνηκε να βρίσκεται παντού. Το RNA του ιού μπορεί να βρεθεί
τόσο σε αντικείμενα σε μονάδες υγείας
όσο και σπίτια που βρισκόταν σε καραντίνα, ή μπάνια, και μάλιστα μπορεί να παραμείνει για εβδομάδες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί το κρουαζιερόπλοιο
Diamond Princess, όπου 17 μέρες μετά
την εκκένωση του, όταν βρέθηκαν 712
επιβαίνοντες θετικοί στον κορωνοϊό, το
RNA του ιού εντοπιζόταν ακόμη στις επιφάνειες των καμπινών. Ωστόσο, διατυπώθηκε η θεωρία ότι το RNA αυτό είναι σαν
το «πτώμα» του ιού και δεν είναι πραγματικά μεταδοτικό. Για να αποδειχθεί αυτό,
διάφοροι ερευνητές χρησιμοποίησαν το
RNA αυτό και μόλυναν κύτταρα σε εργαστηριακό περιβάλλον. Έτσι μία μελέτη
έδειξε ότι ο ιός παρέμενε λοιμογόνος σε
πλαστικές και μεταλλικές επιφάνειες για 6
ημέρες, σε χαρτονομίσματα για 3 ημέρες,
στις χειρουργικές μάσκες τουλάχιστον για
7 ημέρες, στο δέρμα 4 ημέρες, ενώ στα
ρούχα λιγότερο από 8 ώρες.

Ενώ τα δεδομένα αυτά συνηγορούν υπέρ
της επιβίωσης του κορωνοϊού στις επιφάνειες, αυτό δε συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι μολύνονται από επιφάνειες, όπως το
χερούλι μίας πόρτας. Και αυτό, γιατί οι
μελέτες αυτές της επιβίωσης του ιού, όχι
μόνο χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες
του ιού αλλά και ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, διευρύνοντας έτσι
το χάσμα μεταξύ πειραματικών και πραγματικών συνθηκών ακόμα περισσότερο.
Σε μία μελέτη του Assuta Ashod πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ισραήλ, όπου
προσπάθησαν οι ερευνητές να εντοπίσουν ζωντανό τον ιό στα πράγματα ασθενών και στα έπιπλα σε μονάδες απομόνωσης και ξενοδοχεία καραντίνας, τα μισά
δείγματα από τα νοσοκομεία και το ένα
τρίτο των ξενοδοχείων ήταν θετικά, αλλά
δεν ήταν ικανά να μολύνουν κύτταρα.
Το 1987 ερευνητές του πανεπιστημίου
του Wisconsin-Madison έβαλαν υγιή άτομα να παίξουν χαρτιά στον ίδιο χώρο με
άτομα μολυσμένα με ρινοϊό.
Όταν τα υγιή άτομα είχαν περιορισμένα
τα χέρια τους, ώστε να μη μπορούν να αγγίζουν το πρόσωπο τους ή να ακουμπούν
τις επιφάνειες, οι μισοί νόσησαν.
Ένα παρόμοιο νούμερο μη περιορισμένων εθελοντών νόσησε. Όταν δόθηκαν
σε υγιείς εθελοντές μάρκες και χαρτιά
τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί και στα
οποία είχαν βήξει ασθενείς με ρινοϊό, και
τους ώθησαν να ακουμπούν τη μύτη και
τα μάτια τους όσο παίζουν χαρτιά, κανείς
δε νόσησε.
Αυτά τα πειράματα έδωσαν ισχυρό έρεισμα στη θεωρία, ότι οι ρινοϊοί μεταδίδονται αερογενώς, αλλά τέτοια πειράματα θα ήταν ανήθικα για τον SARS-CoV-2,
λόγω της φονικής δυναμικής του ιού.  
Σε μία μελέτη που διενεργήθηκε από τον
Απρίλιο έως τον Ιούνιο στο Tufts University
στη Μασαχουσέτη, οι ερευνητές έπαιρναν
καθημερινά δείγματα από εξωτερικούς
και εσωτερικούς χώρους, προκειμένου να

ανιχνεύσουν το γενετικό υλικό του ιού.
Με βάση τα επίπεδα RNA του ιού και το
πόσο συχνά οι άνθρωποι άγγιζαν τις επιφάνειες αυτές, υπολόγισαν τον κίνδυνο
λοίμωξης από μολυσμένη επιφάνεια σε
λιγότερο από 5 ανά 10.000, δηλαδή είναι
εφικτή αλλά σπάνια.
Αυτό ίσως εξηγεί, γιατί τα πρώτα μέτρα
που λήφθηκαν για να ελέγξουν την πανδημία, που ήταν κυρίως η απολύμανση
των επιφανειών, ήταν ελάχιστα αποτελεσματικά, ενώ οι κοινωνικές αποστάσεις, ο περιορισμός των ταξιδιών και τα
Lockdown ήταν πολύ πιο αποδοτικά.
Όλες αυτές οι πληροφορίες οδηγούν σε
συγχυτικά στατιστικά δεδομένα, σχετικά
με τα μοτίβα μετάδοσης του νέου ιού,
κάτι που είναι απαραίτητο να διερευνηθεί
περισσότερο.
Το πλύσιμο των χεριών παραμένει σημαντικό, αλλά πρώτιστο ρόλο παίζει η βελτίωση του εξαερισμού και ο καθαρισμός
του αέρα.
Παρά τα περιορισμένα δεδομένα για
τη μετάδοση μέσω επιφανειών, η λογικοφανής και πιθανή αυτή οδός οδηγεί
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο να
προτείνει τεχνικές απολύμανσης ως μέσο
πρόληψης.
Καταληκτικά ο Goldman αναφέρει, ότι
ενώ φοράει πάντα μάσκα όταν βγαίνει
από το σπίτι, δε λαμβάνει κάποιο ειδικό
μέτρο προφύλαξης για να μη μολυνθεί
από κάποια μολυσμένη επιφάνεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «προστατεύουμε τον εαυτό μας πλένοντας τα
χέρια μας, και αυτό ισχύει με ή χωρίς
πανδημία».
Η μελέτη του Nature: https://www.
nature.com/articles/d41586-021-002514?utm_source=Nature+Briefing&utm_
campaign=65657f8ef0-briefing-dy20210201&utm_medium=email&utm_
term=0_c9dfd3937365657f8ef0-45282330
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Bloomberg για Sputnik V: Οι χώρες τώρα στήνονται
στην… ουρά για το εμβόλιο του Πούτιν!

Ακόμη ένα άρθρο που «αποθεώνει» το ρωσικό εμβόλιο «Sputnik V» κατά
της COVID-19 δημοσιεύθηκε από το διεθνές πρακτορείο Bloomberg

Τ

ο εγκώμιο του Βλαντίμιρ Πούτιν και του ρωσικού
εμβολίου «Sputnik V» κατά του κορωνοϊού, πλέκει με νέο δημοσίευμά του (Τρίτη 9/2) το πρακτορείο Βloomberg, λίγα 24ωρα μετά το τελευταίο του άρθρο με το ίδιο αντικείμενο.
Όπως αναφέρει το άρθρο, παρά τον αρχικό σκεπτικισμό από την αυγουστιάτικη ανακοίνωση του κ. Πούτιν πως η Ρωσία παρήγαγε το πρώτο εμβόλιο κατά της
COVID-19 που μαστίζει τον πλανήτη, τώρα οι χώρες στήνονται σε ουρά για να λάβουν το «Sputnik V».
«Τώρα οι χώρες παρατάσσονται για προμήθειες του
«Sputnik V» μετά από αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet» την περασμένη
εβδομάδα, όπου αποτυπώνεται πως το ρωσικό εμβόλιο
έχει ποσοστό επιτυχίας 91,6%» σημειώνει το πρακτορείο.
Μάλιστα, τουλάχιστον 20 χώρες έχουν εγκρίνει το
ρωσικό εμβόλιο για άμεση χρήση, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, η οποία είναι κράτος – μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μεγάλες αγορές παγκόσμιου
βεληνεκούς, όπως η Βραζιλία και η Ινδία, είναι σχεδόν
έτοιμες να το εγκρίνουν επίσης.
Στη συνέχεια, τονίζει πως «ενώ η Λατινική Αμερική είναι
η πιο ενθουσιώδης αποδέκτης του ρωσικού εμβολίου»,
η Μόσχα στρέφει το βλέμμα της και στην ευρωπαϊκή

αγορά, την ώρα που η Γηραιά Ήπειρος «πνίγεται» από
την έλλειψη παραδόσεων εμβολίων και καθυστερούν
οι εμβολιασμοί των πληθυσμών της.
Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, δήλωσε
την περασμένη εβδομάδα ότι το ρωσικό εμβόλιο θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των
λαών των 27 μελών της ΕΕ, αρκεί να εγκριθεί από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αγώνας για τη λήψη
εμβολίων έχει αποκτήσει γεωπολιτική σημασία, καθώς
οι κυβερνήσεις πασχίζουν να ανταπεξέλθουν κόντρα
στην τεράστια κοινωνική και οικονομική ζημιά από τα
lockdown, η Ρωσία μπορεί να αποκομίσει «διπλωματικά οφέλη» ως μια από τις ελάχιστες χώρες που διαθέτει επιστήμονες που παρήγαγαν μια αποτελεσματική
άμυνα απέναντι στην COVID-19.
Ακόμη, επισημαίνεται πως η απόφαση της Ρωσίας να
ονομάσει το εμβόλιό της «Sputnik V» μετά τον πρώτο
δορυφόρο στον κόσμο, του οποίου η εκτόξευση το 1957
έδωσε στη Σοβιετική Ένωση έναν «εκπληκτικό θρίαμβο»
εναντίον των ΗΠΑ, αποτυπώνει το μέγεθος της σημασίας που προσδίδει η Μόσχα στο νέο, σπουδαίο της επίτευγμα.
Το Bloomberg, αναφερόμενο σε ένα ακόμη στρατηγικό
πλεονέκτημα του «Sputnik V», επισημαίνει πως σε αντί-

θεση με το εμβόλιο
Pfizer/BioNTech,
το ρωσικό εμβόλιο
μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα κανονικό ψυγείο και όχι
σε έναν καταψύκτη,
καθιστώντας ευκολότερη τη μεταφορά και διανομή σε φτωχότερες χώρες.
Ειδική μνεία γίνεται και στο χαμηλό του κόστος, καθώς τα σχεδόν 17 ευρώ για δύο δόσεις, το καθιστά επίσης φθηνότερο από τις περισσότερες δυτικές εναλλακτικές λύσεις.
«Αν και πιο ακριβό από το εμβόλιο της AstraZeneca, το
ρωσικό εμβόλιο έχει δείξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από εκείνο του Ηνωμένου Βασιλείου» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.
Ο συντάκτης του άρθρου, Χένρι Μέγιερ, καταλήγει λέγοντας πως «η εγχώρια ζήτηση» του ρωσικού εμβολίου
παραμένει «χλιαρή μέχρι στιγμής», όμως το θετικό σε
αυτό είναι πως «ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να
κλείσω ραντεβού το επόμενο πρωί στη Μόσχα για την
πρώτη από τις δύο δόσεις για τον εμβολιασμό μου».
© sputniknews.gr

Συσκευή εισπνοής στο Ισραήλ φέρεται
να θεραπεύει την Covid-19 κατά 96%!

Θαυματουργή συσκευή εισπνοής που εφαρμόζει σε ασθενείς με κορωνοϊό | Το νέο «φάρμακο» αποδεικνύεται
96% αποτελεσματικό σε ασθενείς: 29 από τους 30 που το έλαβαν ανάρρωσαν σε λίγες μόνο ημέρες!

Μ

ια θαυματουργή, όπως αποδεικνύεται, συσκευή εισπνοής και
ένα φάρμακο που εισχωρεί κατ’ ευθείαν
στους πνεύμονες, φέρνει επανάσταση
στην προσπάθεια καταπολέμησης του κορωνοϊού και έρχεται από το Ισραήλ.
Το Ισραήλ είναι μία από τις χώρες που
έχουν εγχύσει τα περισσότερα εμβόλια στους πολίτες της. Πλάι στο όπλο των
μαζικών εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού όμως, το Ισραήλ έχει εφαρμόσει μια
θεραπεία για ασθενείς με κορωνοϊό, που
έχει προκαλέσει επανάσταση στην κοινωνία και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του
διαδικτύου. Είναι ένα φάρμακο εισπνοής
και τα αποτελέσματά του έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ελπιδοφόρα και – γιατί όχι –
θαυματουργά.
Το Ισραήλ, όπως πολλές χώρες του κόσμου, εργάζεται από πέρυσι για να βρει
λύση για τον τερματισμό της πανδημίας.
Η εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά,
αλλά η χώρα της Μέσης Ανατολής έχει
ανακαλύψει και νέους τρόπους για να
αναχαιτίσει τον κορωνοϊό.
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚA ΤΑ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Λίγα έχουν γίνει γνωστά για τη νέα θεραπεία που αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Nadir Aber του Ιατρικού Κέντρου του
Τελ Αβίβ «Σουράσκι».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός χορήγησε το φάρμακο σε σοβαρά, αλλά και
μέτρια ασθενείς με κορωνοϊό, προκαλώντας εκπληκτικά αποτελέσματα.
Αυτό το φάρμακο ήταν 96% αποτελεσματικό στους ασθενείς, διασφαλίζοντας
ότι 29 στους 30 πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες, αφού έλαβαν τη θεραπεία σε διάστημα από 3 έως
5 ημέρες.
Και όλα αυτά, μετά την εισπνοή του
φαρμάκου μόνο μία φορά!
Έχοντας αυτά τα αποτελέσματα, ο καθηγητής μιλά για το φάρμακο «EXO-CD24»

ως «μια άνευ προηγουμένου εφεύρεση», ένα φάρμακο που θα λειτουργούσε
θετικά εισπνεόμενο:
«Είναι μια καινοτόμος συσκευή που βασίζεται σε εξωσώματα εμπλουτισμένα
σε CD24 και μπορεί να εισπνευστεί και
να φθάσει απευθείας στους πνεύμονες»,
λέει ο Καθηγητής.
Ωστόσο, προς το παρόν, καμία επίσημη υγειονομική αρχή δεν έχει εγκρίνει το
φάρμακο, αν και το Ιατρικό Κέντρου του
Τελ Αβίβ «Σουράσκι», δε δίστασε να συγχαρεί δημόσια το γιατρό για τη χρήση
«ενός καινοτόμου φαρμάκου», δηλώνοντας επίσημα πεπεισμένο για την ανακάλυψη που θα βοηθήσει στον τερματισμό
του κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο.
ΜΙΑ ΝEΑ ΘΕΡΑΠΕIΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝIΑ
Εκτός από αυτήν την εκπληκτική πρόοδο
του Ισραήλ, τα νοσοκομεία στην Ισπανία
διεξάγουν επίσης τις έρευνές τους.
Και η αλήθεια είναι ότι δεν υστερούν σε
προσπάθειες για να βρεθεί μια θεραπεία
για τον κορωνοϊό.
Η
περίπτωση
του
Νοσοκομείου
«Gregorio Marañón», στη Μαδρίτη είναι
ενδεικτική: Έχει γίνει το πρώτο ιατρικό
κέντρο που δοκίμασε νέα θεραπεία για
σοβαρές περιπτώσεις ασθενών με κορωνοϊό και αυτή βασίζεται στην ενδοφλέβια
εφαρμογή εμπλουτισμένης ανοσοσφαιρίνης, η οποία προορίζεται να αποτρέψει
την είσοδο των ασθενών στις ΜΕΘ, που –
να σημειώσουμε – βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης σε μεγάλο μέρος της
Ισπανίας.
Προς το παρόν, τα αποτελέσματα είναι
περισσότερο από θετικά: οι δύο πρώτοι
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με αυτή
τη νέα θεραπεία έχουν ήδη πάρει εξιτήριο!
© ΕΘΝΟΣ (ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟ ΑΠΕ & AS.COM)
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Πως ο εκ των έσω υβριδικός πόλεμος
αυτοκαταργεί την Ελλάδα
Έ

νας από τους λόγους που ο γράφων
αντιμετώπισε με σκεπτικισμό την έναρξη των «διερευνητικών» επαφών ήταν ότι
θα έδινε την ευκαιρία σε ένα πολυπλόκαμο
σύστημα διαμορφωτών γνώμης εν Ελλάδι
να επιχειρήσουν, για μια ακόμη φορά, να
επιβάλλουν ως «αναντίρρητη» αλήθεια τις
απόψεις τους περί «εξομάλυνσης» των σχέσεων με την Τουρκία, διά της παραχώρησης
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Εάν
αυτός δεν είναι εκ των έσω υβριδικός πόλεμος, τι είναι;
Κώστας Γρίβας*
© slpress.gr

Για να γίνουμε συγκεκριμένοι: Από ό,τι
φαίνεται, δε μιλάμε μόνο για τη σχολή
σκέψης που χαρακτηρίζουμε «κατευναστική», αλλά ενδέχεται να βρισκόμαστε σε
φάση στρατηγικής υβριδικής επίθεσης από
πλευράς της Τουρκίας, στην οποία συμμετέχει, ελπίζουμε ασυνείδητα, ένα διευρυμένο τμήμα των ελληνικών ελίτ. Κεντρικός
στόχος αυτής της προσπάθειας είναι, να
παραιτηθεί η Ελλάδα από το δικαίωμα της
επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12
μίλια, δηλαδή να γίνει η μόνη χώρα στον
πλανήτη που θα απαρνηθεί, διά της απειλής βίας, θεμελιώδες κυριαρχικό της δικαίωμα. Ο υβριδικός πόλεμος ξεκινά από
κάποια fake news, τα οποία προβάλλονται
σαν «φυσική» πραγματικότητα. Το πιο σημαντικό εξ αυτών είναι, ότι στην περίπτωση
επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, το Αιγαίο θα μεταβληθεί σε «ελληνική
λίμνη» και θα κλείσει, υποτίθεται, για την
παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Οι εν λόγω προπαγανδιστές προσπαθούν να μας πείσουν, ότι
το Αιγαίο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση σε
όλο τον κόσμο.
Στην πραγματικότητα, όμως, υπάρχουν
δεκάδες σημεία κλειστών θαλασσών στον
πλανήτη, όπου εμπορικά και πολεμικά
πλοία διέρχονται – όπως ακριβώς προβλέπει το διεθνές δίκαιο – ανεμπόδιστα μέσα
από εθνικά ύδατα, τα οποία πολλές φορές
είναι μικρότερα των έξι μιλίων. Ένα εξ αυτών είναι το Αιγαίο σήμερα, όπου σε πολλά
σημεία η διέλευση εμπορικών και ξένων
πολεμικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων και τουρκικών, διεξάγεται μέσα από
τα ελληνικά εθνικά ύδατα. Προφανώς, τα
πλοία δεν κάνουν ζικ-ζακ στο Αιγαίο για να
αποφύγουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα!
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ένα άλλο ψέμα είναι ότι η Τουρκία έχει
μεγάλη ακτογραμμή και δε μπορεί παρά να
κατέχει μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου. Πέραν
του ότι η Ελλάδα έχει περίπου τριπλάσια
ακτογραμμή από την Τουρκία, το πιο ση-

μαντικό είναι ότι απέναντι από την Τουρκία στελόριζο ή οπουδήποτε αλλού. Αρνείται
βρίσκεται μια άλλη χώρα, με την αλυσίδα την ύπαρξη συνολικώς ΑΟΖ – υφαλοκρηπίτων νησιών του ανατολικού Αιγαίου και τα δας για όλα τα ελληνικά νησιά, καθώς και
Δωδεκάνησα. Το επιχείρημα της «μεγάλης χωρικών υδάτων εύρους μεγαλύτερου των
τουρκικής ακτογραμμής» έχει νόημα, μόνο έξι μιλίων, με το τελευταίο να ισχύει και για
στην περίπτωση που τα ελληνικά νησιά την ελληνική ηπειρωτική ακτή.
Με αυτά λοιπόν τα ξεκάθαρα ψέματα και
θεωρηθούν ως μη υπάρχοντα. Αυτός είναι
άλλωστε και ο πυρήνας της τουρκικής στρα- με την απειλή στρατιωτικής βίας, η Άγκυτηγικής. Δηλαδή, να επιβάλει την κυριαρχία ρα και οι εγχώριοι –διά των θέσεων τους–
της στο Αιγαίο, «βυθίζοντας» τα ελληνικά σύμμαχοί της, επιδιώκουν κάτι περισσότερο από μια λεόντειο συμφωνία υπέρ της
νησιά.
Ο πυρήνας των fake news που διαμορφώ- Τουρκίας. Επιδιώκουν την εξάλειψη της Ελνουν τον τουρκικό υβριδικό πόλεμο κατά λάδας ως ανεξάρτητη χώρα και την de facto
της ελληνικής εθνικής υπόστασης, είναι μετατροπή της σε τουρκικό προτεκτοράτο.
η «συμβιβαστική» άποψη ότι ναι μεν το Γιατί περί αυτού μιλάμε.
Αν δεχθείς να υποκύψεις σε αυθαίρετες
διεθνές δίκαιο σου δίνει το δικαίωμα να
επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα μέχρι τα αξιώσεις, εις βάρος των πιο θεμελιωδών
12 μίλια, αλλά δε σε υποχρεώνει. Μπορείς, αρχών του Δικαίου της Θάλασσας και της
υποτίθεται, να απεμπολήσεις το δικαίωμα διεθνούς πρακτικής, τότε παραιτείσαι από
αυτό χάριν της καλής γειτονίας, χωρίς συνέ- το διεθνές δίκαιο. Ένα κράτος που θέτει
πειες στην εθνική σου κυριαρχία. Όμως, η εαυτόν εκτός του πλαισίου του διεθνούς διεφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας διε- καίου, τότε παύει να είναι κανονικό κράτος.
Αν αντικαθιστά τη διεθνή νομιμότητα με τις
θνώς, δείχνει μια άλλη ιστορία.
Όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν επε- απειλές του διεκδικητικού γείτονά του, τότε
κτείνει τα χωρικά τους ύδατα στα 12 μίλια. παύει ουσιαστικά να υφίσταται. Δεν παραΕπίσης, δεν υπήρξε καμία περίπτωση όπου δίδει απλώς κάποια κομμάτια της εθνικής
διεθνή δικαστήρια να μην αναγνωρίσουν του κυριαρχίας αλλά αυτοκαταργείται εν
τα 12 μίλια σε νησιά, ακόμη και σε περιπτώ- συνόλω. Τόσο απλά.
σεις που οι συνθήκες ευνοούσαν κατά πολύ
FAKE NEWS ΚΑΙ
τα ηπειρωτικά κράτη. Το γεγονός αυτό αυτομάτως μετατρέπει το δικαίωμα σε υπο- ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Για να το επιτύχει αυτό η Άγκυρα και οι εξ
χρέωση, εκτός και αν θες να εμφανιστείς
αντικειμένου προεκτάσεις της εν Αθήναις,
σαν κάτι λιγότερο από όλα τα άλλα κράτη.
περνούν στο επόμενο στάδιο των υβριδικών επιχειρήσεων: καλλιεργούν το φόβο
ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ
και την ηττοπάθεια στην ελληνική κοινωΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΝΗΣΙΑ
Επιπροσθέτως, η Τουρκία δεν αντιτίθεται νία, πάλι διά fake news. Το πρώτο εξ αυτών
μόνο στην επέκταση των ελληνικών χωρι- είναι το δίλημμα «παράδοση ή πόλεμος»,
κών υδάτων, αλλά αρνείται και όλα τα κυρι- που βαφτίζεται ψευδώς σαν «συμβιβααρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών, σμός ή πόλεμος».
Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, αν ασκήδηλαδή της υφαλοκρηπίδας – ΑΟΖ. Και
φυσικά, η προσπάθεια επιβολής αυτής της σουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα θα οδηαξίωσης γίνεται υπό την απειλή πολέμου. γηθούμε νομοτελειακά σε πόλεμο με την
Έχουμε δηλαδή από πλευράς της Τουρκίας Τουρκία. Όμως, αυτό δεν ισχύει. Η Τουρκία
την, διά των όπλων, προσπάθεια εξάλειψης δεν είναι «υποχρεωμένη» να προχωρήσει
σε πολεμική επίθεση κατά της Ελλάδας, αν
της Ελλάδας ως κρατική οντότητα.
Αυτό φαίνεται και από το καταχρηστικώς η τελευταία υπερασπίσει θεμελιώδη κυριαποκαλούμενο «τουρκολυβικό» σύμφωνο, αρχικά της δικαιώματα, όπως προσπαθούν
το οποίο αντιμετώπιζε την Κρήτη ωσάν να να μας πείσουν κάποιοι εγχώριοι «ρεαλιμην υπήρχε! Σαν μεταξύ Τουρκίας και Λιβύ- στές». Κυρίως, δεν είναι και τόσο «άνετη»
ης να βρίσκονταν τα νερά της Μεσογείου για να επιλέξει πόλεμο.
Συμπληρωματικό είναι ένα ακόμη ψέμα,
και μόνον. Καθαρό ψέμα είναι και το ότι
η Ελλάδα έχει «μαξιμαλιστική» στάση ως που επιχειρείται να επιβληθεί σαν αναπρος τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ντίρρητη αλήθεια. Πρόκειται για την υποστο Αιγαίο, κάτι που συνήθως «τεκμηρι- τιθέμενη στρατιωτική ανωτερότητα της
ώνεται» από τις ελληνικές θέσεις ως προς Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Σύμφωνα με
την ΑΟΖ του Καστελόριζου. Όμως, η άποψη αυτούς, η Ελλάδα «δε μπορεί να τα βάλει
αυτή δείχνει να αγνοεί πως δεν είναι η ΑΟΖ με την Τουρκία», γιατί η τελευταία είναι
«πανίσχυρη» και αυτό «το ξέρουν όλοι».
του Καστελόριζου το πρόβλημα.
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η Τουρ- Άρα, αν δε θέλει να υποστεί συντριπτική
κία δεν υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει ήττα, θα πρέπει να «συμβιβαστεί», δηλαδή
υπερβάλλουσες αξιώσεις ως προς την ΑΟΖ να αυτοκαταργηθεί ως κράτος.
Όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ δια– υφαλοκρηπίδα που της αναλογεί στο Κα-
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φορετική. Από πουθενά δεν τεκμαίρεται
η στρατιωτική ανωτερότητα της Τουρκίας,
την οποία θεωρούν δεδομένη. Θα λέγαμε,
μάλιστα, ότι παραμένουν κάποια μικρά,
πλην πιθανώς κρίσιμα, ποιοτικά ελληνικά
πλεονεκτήματα. Ακόμα κι αν υπήρχε τουρκική στρατιωτική ανωτερότητα, κάθε χώρα
που σέβεται τον εαυτό της υπερασπίζει την
υπόστασή της έναντι κάθε επιβουλέα, χωρίς να μετράει κουκιά. Αν δεν το κάνει, δεν
αξίζει να υπάρχει.

ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Το τελευταίο στάδιο του εγχώριου μηχανισμού υβριδικού πολέμου που επιδιώκει
τη δορυφοροποίηση της Ελλάδας από την
Τουρκία, είναι τα ΜΜΕ που περιθωριοποιούν όσους δε συμφωνούν με τα δίπολα
«ελληνική λίμνη – ελεύθερη ναυσιπλοΐα»,
«μαξιμαλιστική Ελλάδα – συμβιβαστική Τουρκία», «συμβιβασμός ή πόλεμος»,
«αποδοχή των τουρκικών θέσεων ή στρατιωτική συντριβή» κ.ο.κ.
Έτσι, η τεκμηριωμένη κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τις «διερευνητικές επαφές» χαρακτηρίστηκε «παραλήρημα», ενώ
κάθε άποψη που δεν ταυτίζεται με αυτήν
της Άγκυρας αναφέρεται σαν «εθνικιστική» και «ακροδεξιά». Εν κατακλείδι λοιπόν, ο εγχώριος μηχανισμός υβριδικού
πολέμου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1] Προώθηση στην ελληνική κοινή γνώμη
fake news και αναγνώσεων της πραγματικότητας, εις βάρος θεμελιωδών αρχών του
διεθνούς δικαίου.
2] Παρουσίαση της αυτοκατάργησης της
ελληνικής εθνικής κυριαρχίας σαν «συμβιβασμό».
3] Τρομοκράτηση της ελληνικής κοινής
γνώμης διά ψευδών ισχυρισμών για την
ικανότητα της Ελλάδας να αμυνθεί εάν δεχθεί επίθεση.
4] Περιθωριοποίηση των αντίθετων απόψεων από τα ΜΜΕ είτε διά του συστηματικού αποκλεισμού είτε διά της δαιμονοποίησής τους.
Αντιμετωπίζουμε, λοιπόν, έναν υβριδικό
πόλεμο. Και, δυστυχώς, στον πόλεμο αυτόν
φαίνεται πως συμμετέχουν και Έλληνες οι
οποίοι –ελπίζουμε λόγω ιδεοληψιών– πολεμάνε την ίδια τους τη χώρα. Και δεν αναφερόμαστε σε περιθωριακά στοιχεία, αλλά
σε ανθρώπους με ισχυρές και διαχρονικές
προσβάσεις στην πολιτική, μιντιακή και
ακαδημαϊκή εξουσία.
*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.

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 4 μμ.
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Αυτά που «ξεχνούν» οι Τούρκοι
όταν μιλούν για το Καστελόριζο
Π

Σε συνέχεια των ανωτέρω, εξετάζοντας
αρακολουθήσαμε τη Δευτέρα 18/1
από την Κωνσταντινούπολη, τον με βάση το διεθνές Δίκαιο το θέμα του
υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας κατά Καστελόριζου, προκύπτουν τα ακόλουθα:
την κοινή συνέντευξη Τύπου με το Γερμα- -Η Συνθήκη της Λοζάνης υπογράφτηκε το
έτος 1923, μετά τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο
νό ομόλογό του.
και τη Μικρασιατική καταστροφή, ενώ το
Καστελόριζο, τα Δωδεκάνησα γενικότερα,
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
αποδόθηκαν από την Ιταλία στην ΕλλάΙωάννης Αναστασάκης*
δα με τη Συνθήκη των Παρισίων το 1947,
© Liberal
μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Σε σχέση
Αναφέρθηκε με έκπληξη στο γεγονός, επομένως με την Ελλάδα, δεν υπάρχει
ότι ενώ το Καστελόριζο απέχει μόνο δύο άμεσος χρονικός συσχετισμός μεταξύ των
μίλια από τις Τουρκικές ακτές, η Ελλάδα Συνθηκών Λοζάνης και Παρισίων σχετικά
διεκδικεί πλήρη δικαιώματα στον καθορι- με το Καστελόριζο και συνολικά τα Δωδεσμό θαλάσσιων ζωνών και διεξάγει στρα- κάνησα. Βέβαια, χρονικά η Τουρκία είχε
αποδεχθεί τελεσίδικα την Ιταλική κυριαρτιωτικές ασκήσεις στην περιοχή.
Ο Γερμανός υπουργός κος Χάικο Μάας χία πριν την απόδοσή τους στην Ελλάδα.
παρακολουθούσε αμίλητος τις δηλώσεις -Η μελέτη της ιστορίας στις πηγές της,
οδήγησε στον εντοπισμό ενός άρθρου
του κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Πριν την αναχώρησή του για την Τουρ- στην ετήσια έκδοση της «Colliers new
κία, ο κος Μάας είχε δηλώσει ότι στη Encyclopedia» που εκδόθηκε στη Νέα
συνάντηση θα ζητούσε από τον Τούρκο Υόρκη. Συγκεκριμένα, στο φύλο του έτους
ομόλογό του να ακολουθεί η Τουρκία το 1932, στη σελίδα 43 και στο λήμμα Turkey,
Διεθνές Δίκαιο και να σέβεται τις υπο- περιγράφεται η σχέση Ιταλίας και Τουρκίχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό. ας, σχετικά με το Castellorizo και τη Συμφωνία οριοθέτησης που τότε υπογράφηκε.
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ
ΙΤΑΛΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Σχετικά με την αναφορά του Τούρκου
υπουργού στην απόσταση των δύο μιλί- Αναφέρεται λοιπόν στο κείμενο αρχείου
ων από την τουρκική ακτή, θα έπρεπε να του Colliers ότι στις αρχές του έτους 1932
γνωρίζει ότι όταν υπάρχουν καθορισμέ- υπογράφτηκε Συμφωνία (Treaty) που έληνα σύνορα μεταξύ των όμορων χωρών, ξε τη διαμάχη (conflict) μεταξύ της Ιταλίας
η απόσταση είναι μόνο ένα γεωγραφικό και της Τουρκίας σχετικά με τις βραχονημέγεθος και δεν έχει σχέση με την εθνική σίδες μεταξύ του Καστελόριζου και της
τουρκικής ηπειρωτικής γης.
κυριαρχία.
Βέβαια, οι σχετικές δηλώσεις Τσαβούσο- Καθορίστηκαν δηλαδή αμετάκλητα τα
γλου δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αφού σύνορα στη συγκεκριμένη περιοχή, με
επανειλημμένα Τούρκοι επίσημοι δηλώ- επίσημη διμερή Διακρατική Συμφωνία
νουν ενοχλημένοι από τις επισκέψεις της μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας.
Όταν λοιπόν το 1947 η Ιταλία παρέδωσε
Προέδρου της Δημοκρατίας και άλλων
Ελλήνων κυβερνητικών εκπροσώπων στο στην Ελλάδα τις κτήσεις της στο Αιγαίο,
Καστελόριζο, που σύμφωνα με το διεθνές δηλαδή τα Δωδεκάνησα, τα σύνορα ήταν
Δίκαιο είναι μέρος της Ελληνικής επικρά- ήδη σαφώς καθορισμένα και βέβαια πάντα με την πλήρη συμφωνία της Τουρκίας
τειας με πλήρη εθνική κυριαρχία.
Απείρου κάλους ήταν και η προ μηνών που είχε υπογράψει τη σχετική Συμφωνία.
Μάλιστα, αποτέλεσμα της Συμφωνίας
συνέντευξη του υπουργού άμυνας της
γείτονος, κ. Ακάρ, που καθήμενος σε του 1932 μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας,
ύψωμα κοντά στο Κας επί της τουρκικής ήταν και μία σειρά γεγονότων από τα
ακτής, άπλωνε το χέρι του λέγοντας ότι οποία σαφώς και πολλαπλώς ωφελήθηκε
η Τουρκία. Ειδικότερα και μάλιστα άμεσα
μπορεί να πιάσει το Καστελόριζο.
Θα έπρεπε κάποιος να του υπενθυμίσει το ίδιο έτος, βελτιώθηκαν οι σχέσεις των
ότι κάπως έτσι ένοιωθε και ο Ξέρξης πριν δύο χωρών.
Στις 22 Μαΐου 1932, επισκέφτηκαν επίαπό αιώνες, όταν πίστευε ότι απλώνοντας
το χέρι του θα έπιανε τη Σαλαμίνα, βασι- σημα την Ιταλία ο Πρωθυπουργός και ο
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
ζόμενος στον ισχυρό στόλο του.
Η εξέλιξη των γεγονότων τον διέψευ- Στις 3 Ιουνίου του 1932 η Τουρκία έλασε, αφού μετά την καταστροφή του στό- βε οικονομικές διευκολύνσεις από την
λου του από τους Έλληνες, αναγκάστη- Ιταλία της τάξεως των 300.000.000 λιρών
κε να φύγει τρέχοντας από την Ελλάδα που τότε αντιστοιχούσαν σε 15.420.000
και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, για πάντα. (USD) δολαρίων. Λαμβάνοντας υπόψη
Θύματα των ανερμάτιστων δηλώσεων τις τιμαριθμικές αναπροσαρμογές, το δάτων τούρκων επισήμων, είναι οι ίδιοι οι νειο αυτό του 1932 αντιστοιχεί σήμερα
σε αγοραστική αξία πολλών εκατοντάδων
τούρκοι πολίτες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν κάτοι- εκατομμυρίων δολαρίων.
κος του Κας, που ερωτήθηκε από δημο- Από το ποσό αυτό, το 1/3 ήταν σε ρευστό
σιογράφο του BBC σχετικά με τα Ελληνο- χωρίς περιορισμούς, το 1/3 προοριζόταν
για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
τουρκικά.
Ο τούρκος αυτός απολαμβάνοντας το από την Ιταλία και το άλλο 1/3 ήταν για να
ναργιλέ του στον ηλιόλουστο εξώστη του αποπληρωθούν παλαιότερα δάνεια της
καφενείου, δήλωσε: «Είναι φυσικό τα Τουρκίας προς τα ιταλικά ναυπηγεία.
Στις 6 Ιουλίου του 1932 η Τουρκία, μη
νησιά που είναι κοντά στις ακτές μας, να
όντας πλέον σε διαμάχη με την Ιταλία, δέανήκουν στην Τουρκία».
Τα θέματα διεθνούς Δικαίου δεν είναι χτηκε πρόσκληση να γίνει μέλος στην Κοιεπιπέδου καφενείου σε καμία περίπτωση. νωνία των Εθνών (League of Nations).
Η Τουρκική Ηγεσία θα έπρεπε να το γνω- Έκανε αμέσως δεκτή την πρόσκληση και
ρίζει και να τα αντιμετωπίζει με σοβαρό- στις 18 Ιουλίου 1932 έγινε μέλος. Κατ’
αντιστοιχία στο σήμερα, η Τουρκία δεν
τητα και σεβασμό.

είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον συντηρεί την
ένταση με Κράτη-Μέλη της.
Βέβαια, η Κοινωνία των Εθνών διαλύθηκε λίγα χρόνια αργότερα, διότι απέτυχε να
αποτρέψει τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο.
Στη θέση της ιδρύθηκε ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που έχει κύρια
αποστολή να προλάβει και να αποτρέψει
τις πολεμικές συγκρούσεις.
Στις μέρες μας, είναι μία πολύ δύσκολη
Αποστολή για τον ΟΗΕ και όλοι οι νοήμονες ευχόμαστε ολόψυχα να επιτύχει τελικά, ακόμα και μεσολαβώντας αποτελεσματικότερα στην επίλυση των περιφερειακών εντάσεων με μακρόχρονη διάρκεια.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Συνοψίζοντας για το Καστελόριζο, η
Τουρκία υπέγραψε τη Συνθήκη (Treaty)
καθορισμού των συνόρων στην περιοχή
του Καστελόριζου το 1932.
Έλαβε μάλιστα και υψηλά ανταλλάγματα, τόσο από την Ιταλία όσο και από τη
διεθνή αποδοχή, όπως προαναφέρθηκε.
Για πολλές δεκαετίες, ακόμα και κατά την
περίοδο υπογραφής της Συνθήκης των
Παρισίων το 1947, η Τουρκία δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση ή προβληματισμό για
τα σύνορα της Δωδεκανήσου με την Τουρκία.

Τι λοιπόν ζητάει σήμερα η Τουρκία στη
συστάδα των νήσων και βραχονησίδων
στο Καστελόριζο;
-Μήπως το τουρκικό κράτος, αν και το
2023 θα εορτάσει την επέτειο των εκατό
χρόνων από της ιδρύσεώς του, δεν αναγνωρίζει ότι έχει συνέχεια διακυβέρνησης
και κυβερνητικών δεσμεύσεων;
-Μήπως δεν αναγνωρίζει τις Διεθνείς Διμερείς Συνθήκες που Τουρκικές κυβερνήσεις έχουν υπογράψει και αποδεχθεί στο
παρελθόν;
-Μήπως απλώς, λόγω της περιρρέουσας
ατμόσφαιρας, εκφράζει την ενδόμυχη αρπακτική διάθεση, προβάλλοντας το δίκαιο
του ισχυρότερου κατά την κρίση της, αδιαφορώντας για τη διεθνή νομιμότητα;
Με αυτή την αντίληψη τίθεται
το ερώτημα, αν θα πρέπει να έχει
θέση
ανάμεσα
στα
πολιτισμένα
έθνη και την Ευρωπαϊκή οικογένεια;
*Στρατηγικός αναλυτής για θέματα Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.
Είναι συνεργάτης του ISDA στην Ελλάδα,
επίσης GCSP A.A.H. Chairman και πρόσφατα προσκλήθηκε να συμμετέχει στις
εργασίες του NDU/NESA CSS για θέματα
της Εγγύς Ανατολής και Νότιας Ασίας.
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Γιατί οι σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας
οδηγούνται σε ρήξη

Τ

α πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης Μπάιντεν δεν προοιωνίζονται
ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας βαίνουν
προς εξομάλυνση. Για την ακρίβεια, θα
εξακολουθήσουν για κάποιο διάστημα να
μετεωρίζονται μεταξύ μίας ημιανοικτής
εχθρότητας και μίας τάσης επαναπροσέγγισης, αλλά και αυτό, μόνο εάν η Άγκυρα
στείλει το μήνυμα ότι είναι διατεθειμένη
να υπαναχωρήσει από την άτυπη, πλην
ουσιαστική, στρατηγική σχέση που έχει
δημιουργήσει με τη Μόσχα. Πόσο πιθανό,
όμως, είναι αυτό;
Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr
Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα, πρέπει
να σημειωθεί ότι η ειδοποιός διαφορά
Τραμπ και Μπάιντεν είναι ότι ο δεύτερος
φέρεται αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει περισσότερο το «μαστίγιο» παρά το
«καρότο» για να επαναφέρει την Τουρκία
στο δυτικό «μαντρί». Η σχετικά ήπια τακτική του προκατόχου του, άλλωστε, δεν
έφερε αποτέλεσμα. Εξ ου και ο Πομπέο
επέβαλε κυρώσεις, οι οποίες έγιναν πιο
επώδυνες μετά την υπερψήφιση από το
Κογκρέσο του αμυντικού νομοσχεδίου.
Η Τουρκία είναι στην πρώτη γραμμή των
προβλημάτων εξωτερικής πολιτικής που
πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα αμερικανική κυβέρνηση. Στην Ουάσιγκτον όλοι συμφωνούν πως δεν πρέπει να χάσουν την
Τουρκία. Οι διαφωνίες αφορούν στον τρόπο που θα την επαναφέρουν στο δυτικό
«μαντρί». Η αποτυχία του Τραμπ σ’ αυτόν
τον τομέα έχει εξωθήσει όχι μόνο τους Δημοκρατικούς, αλλά και τους Ρεπουμπλικάνους στη σκληρή γραμμή.
Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι ο αποκλεισμός
της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και η επιβολή των πρόσφατων κυρώσεων είναι μόνο η αρχή. Η πολιτική δυναμική που αναπτύσσεται οδηγεί
σε κλιμάκωση. Αυτό ήδη φάνηκε. Ενώ η
συνομιλία του Αμερικανού Συμβούλου
Εθνικής Ασφάλειας με τον Καλίν (δεξί χέρι
του Ερντογάν) έδειξε ότι ίσως δρομολογηθεί κάποιου είδους διμερής διαπραγμάτευση, με σκοπό την εξομάλυνση των σχέσεων, τα όσα ακολούθησαν έδειξαν ότι το
περιθώριο είναι εξαιρετικά στενό ακόμα
και για μία τέτοια προσπάθεια.
ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Οι Αμερικανοί ζητούν από την Άγκυρα να
κάνει έμπρακτα βήματα πίσω και μάλιστα
γρήγορα. Η υπόθεση των S-400 έφερε τον
κόμπο στο χτένι, αλλά το ρήγμα έχει πλέον

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

βαθύνει. Ας σημειωθεί ότι μετά το πραξικόπημα του 2016, η Ουάσιγκτον ήταν
διατεθειμένη να έρθει σε κάποιον συμβιβασμό, αλλά δε βρήκε ανταπόκριση από
τον Ερντογάν. Όντας πεπεισμένος πως οι
Αμερικανοί επιχείρησαν να τον ανατρέψουν, δεν τους εμπιστεύεται. Και επειδή
δεν τους εμπιστεύεται, δεν επιστρέφει
στο δυτικό μαντρί.
Η πεποίθηση του Τούρκου προέδρου
πως τον έχουν προγράψει, τον εξώθησε
να εναγκαλισθεί, ως γεωπολιτικό αντίβαρο, τον Πούτιν, παρά τα αντιτιθέμενα
συμφέροντα Ρωσίας – Τουρκίας στη Συρία, στη Λιβύη και όχι μόνο. Η αμοιβαία
πλέον κρίση εμπιστοσύνης βάθυνε το
ρήγμα που είχε δημιουργηθεί στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά παρά την
αγορά των S-400 δεν τις οδήγησε σε ρήξη,
κυρίως λόγω του «φρένου» που πατούσε
ο Τραμπ.
Στην πραγματικότητα, όμως, ούτε η μία
ούτε η άλλη πλευρά θέλει και τώρα να
κόψει ολοσχερώς τις γέφυρες. Από την
πλευρά του, ο Ερντογάν προφανώς ποτέ
δεν πρόκειται να πει ρητά ότι εγκαταλείπει τη Δύση. Μπορεί σε τακτικό επίπεδο
και να συμπλέει με τις ΗΠΑ, αλλά μέχρις
εκεί. Αυτό ισχύει, παρά το γεγονός ότι
έχει ανάγκη τη Δύση για να αντιμετωπίσει
την επιδεινούμενη οικονομική κρίση στην
Τουρκία.
Γι’ αυτό, όπως και για άλλα ζητήματα,
όμως, ποντάρει στη Γερμανία, η οποία
δείχνει να μην τον απογοητεύει σε όλα
τα επίπεδα. Τα όσα αποθεωτικά έγραψε πρόσφατα, μάλιστα, ο Σρέντερ για το
ρόλο της Τουρκίας, επιβεβαιώνουν ότι
ένα μεγάλο μέρος των γερμανικών ελίτ
σκέφτεται έτσι. Ουσιαστικά επιστρέφει
αταβιστικά στην παράδοση, έστω κι αν ο
πρώην καγκελάριος χρησιμοποίησε σύγχρονη φρασεολογία.
Η ΣΧΟΙΝΟΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Στην πραγματικότητα, ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ
ΗΠΑ, Ευρώπης, Ρωσίας και εν μέρει Κίνας.
Εκτός των άλλων λόγων που ο Τραμπ δεν
είχε θεωρήσει την αγορά των S-400 «αιτία πολέμου» με την Τουρκία, ήταν επειδή
έβλεπε διαφορετικά τη Ρωσία από ό,τι τη
βλέπουν οι Δημοκρατικοί, αλλά και ο κορμός των Ρεπουμπλικάνων. Εάν ήταν στο
χέρι του θα τα είχε βρει με τον Πούτιν.
Στην πλευρά Μπάιντεν (όπως και στον
κορμό του αμερικανικού κατεστημένου
στις ΗΠΑ), όμως, φυσούν άλλοι άνεμοι, οι
οποίοι θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στον
τρόπο που η νέα αμερικανική κυβέρνηση

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

θα αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Το αντιρωσικό κλίμα στην Ουάσιγκτον είναι ισχυρό και επικαθορίζει τη στάση και έναντι
της Τουρκίας. Οι S-400, λοιπόν, ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Το «παγόβουνο»
είναι ο γεωπολιτικός εναγκαλισμός με τον
Πούτιν.
Από την πλευρά του, ο Ερντογάν προσπαθεί παραλλήλως να αναγορευθεί σε
ηγετική μορφή του ισλαμικού κόσμου.
Στο πλαίσιο αυτό και για να αποτρέψει
την αναβίωση σχέσεων εξάρτησης από
τη Δύση, ο Ερντογάν φροντίζει με τη ρητορική του να καλλιεργεί στο εσωτερικό
της χώρας του αντιδυτικά αισθήματα. Στο
πολιτικό επίπεδο βασικό επιχείρημά του
είναι ότι η Δύση επιδιώκει τον ακρωτηριασμό της Τουρκίας μέσω του Κουρδικού.
Στο ιδεολογικό επίπεδο, χρησιμοποιεί
ισλαμικά στερεότυπα για να αναβιώσει
και παροξύνει τα αντιδυτικά αισθήματα
στην τουρκική κοινή γνώμη.
Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί,
εντάσσεται και σ’ αυτό το πλαίσιο. Η τελετή της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής με το ξίφος του ιμάμη παραπέμπουν
σε συμβολική αναβίωση των θρησκευτικών πολέμων: από τη μία πλευρά το Ισλάμ
κι από την άλλη η χριστιανική Δύση. Μία
άλλη εκδοχή αυτού που συνέβη με τις
επιθέσεις της ισλαμικής τρομοκρατίας σε
Ευρώπη και ΗΠΑ.
Η ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Αυτό που δε θέλει να αποδεχθεί η Δύση
και ειδικά η Ουάσιγκτον είναι ότι μετά από
18+ χρόνια στην εξουσία, ο Ερντογάν έχει
αλλάξει ριζικά την Τουρκία. Με αυτή την
έννοια, αυτό που συνέβη είναι πραγματική επανάσταση, έστω κι αν ο τρόπος που
έγινε διαφέρει ποιοτικά από τις κλασικές
επαναστάσεις του 20ου αιώνα. Το πως
είναι δυνατόν η ιδεολογική οπτική και το
προσωπικό πολιτικό συμφέρον ενός ηγέτη, να μπορούν να επιφέρουν μία τόσο
μεγάλη στροφή στο γεωπολιτικό προσανατολισμό μία χώρας, είναι ζήτημα που
δε θα μας απασχολήσει σ’ αυτό το άρθρο.
Η αναγόρευση του Ερντογάν σε ένα είδος αιρετού μονάρχη έχει οδηγήσει σε
μία κατάσταση που τα τουρκικά εθνικά
συμφέροντα δεν ορίζονται πλέον συλλογικά από την παραδοσιακή μετακεμαλική
άρχουσα ελίτ, αλλά από το νέο-σουλτάνο
και την αυλή του, οι οποίοι εκφράζουν
πολιτικά τη «βαθιά Τουρκία». Ο νέο-οθωμανικός τρόπος, λοιπόν, που ο Ερντογάν
αντιλαμβάνεται και ορίζει τα τουρκικά
εθνικά συμφέροντα, αντανακλά το κυ-

ρίαρχο ιδεολογικό – πολιτικό ρεύμα στις
μάζες της Ανατολίας.
Ο ίδιος, πάντως, έχει και στενά προσωπικό πολιτικό συμφέρον να μην επιστρέψει
στο δυτικό «μαντρί». Είναι πεπεισμένος
πως εάν επιστρέψει θα γίνει όμηρος. Τα
αμερικανικά δίκτυα επιρροής θα ανασυσταθούν και πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν για να μεθοδευθεί η αποκαθήλωσή
του. Με σημαία το νέο-οθωμανικό μεγαλοϊδεατισμό και την αυτονόμηση από τη
Δύση, προσδίδει ευρύτερες ιδεολογικοπολιτικές διαστάσεις στο τωρινό ρήγμα,
ειδικά με τις ΗΠΑ.
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚO ΤΟ ΡHΓΜΑ
Η αντίθεση ΗΠΑ – Τουρκίας δεν είναι
πλέον μονοδιάστατα πολιτική. Είναι ταυτοχρόνως και πολιτισμική. Είναι ανάμεσα
στις δυτικές αξίες και στη «βαθιά Τουρκία», έστω κι αν οι Δυτικοί ακόμα δυσκολεύονται να το συνειδητοποιήσουν. Ο
Μπάιντεν θα υποχρεωθεί ίσως να το συνειδητοποιήσει λόγω του εναγκαλισμού
Ερντογάν-Πούτιν. Ο μόνος που φαίνεται
να το αντιλαμβάνεται σε όλες τις διαστάσεις του είναι ο Μακρόν.
Ο νέο-οθωμανισμός του Ερντογάν, ως
ιδεολογία και πολιτικό κίνημα, δεν έχει
σκοπό μόνο να κλείσει την ιστορική παρένθεση του κεμαλισμού και να επανασυνδέσει την Τουρκία με το οθωμανικό
παρελθόν της. Όπως προανέφερα, ήρθε
και με τη φιλοδοξία να μετατρέψει την
Τουρκία σε ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου με αντιδυτική κατεύθυνση. Μπορεί,
λοιπόν, η οικονομική κρίση να έχει φθείρει την εικόνα του Ερντογάν, αλλά το ιδεολογικό αφήγημά του συνεχίζει να συγκινεί
τη «βαθιά Τουρκία».
Αυτό δε θα αλλάξει ριζικά, ακόμα κι αν
η πολιτική φθορά του Τούρκου προέδρου
ενταθεί. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία,
όσο τουλάχιστον στο τιμόνι της θα βρίσκεται ο Ερντογάν, έχει ήδη χαθεί για τη
Δύση. Και επειδή έχει χαθεί όχι μόνο πολιτικά, αλλά βαθύτερα, στο πολιτισμικό
επίπεδο, είναι πιθανόν να μην επανέλθει
στο δυτικό «μαντρί» ούτε στη μετά-Ερντογάν εποχή.
*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή),
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Σήμερα είναι πολιτικός – διπλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής
Επιτροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου
το Νοέμβριο του 1973.

ΔΙΚΗΓΟΡIKO ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΣΣΑΝΗ

Αναλαμβάνουμε έμπιστα υποθέσεις Ελλήνων ομογενών.
Η βάση μας είναι στις ΗΠΑ, διαθέτουμε κεντρικά
γραφεία στην Ελλάδα & παρέχουμε νομικές
ενέργειες και συμβουλές για υποθέσεις :

• Πληρεξούσια και Εξώδικα
• Μεταφράσεις και Επικυρώσεις
• Αστικά & Κληρονομικά Θέματα
• Ακίνητα & Θέματα
/ Διαχειρίσεως Περιουσίας
• Κτηματολόγιο & Υποθηκοφυλακείο
• Οικογενειακό Δίκαιο
/ Σύμφωνα Συμβίωσης
• Ιθαγένειες & Ονοματοδοσίες
• Ιδιωτικές & Εμπορικές
Μισθώσεις: / Συμφωνητικά

 : (514) 794-0119

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

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

Η επικοινωνήστε μαζί μας εκθέτοντας
την υποθεση σας στην ηλεκτρονική
μας διεύθυνση :

sissanilaw@gmail.com

www.aikaterinisissani.com
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Η αιγιαλίτιδα ζώνη των 12 μιλίων
και η παραπομπή στη Χάγη

*Ο Θεόδωρος Καρυώτης είναι ομότιμος
καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημιακού
Συστήματος Μέρυλαντ, ΗΠΑ.

Θαλάσσιες Ζώνες Δικαίου Θάλασσας

Α

σχολούμαι με το Δίκαιο της Θάλασσας τα τελευταία
38 χρόνια και αυτό είναι το συντομότερο άρθρο που
έχω γράψει. Τον τελευταίο καιρό που Αθήνα και Άγκυρα
προσπαθούν να αποκαταστήσουν κάποιες διερευνητικές
επαφές, έχει αρχίσει στην Ελλάδα ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος από ειδικούς και μη, εάν πρέπει να προσφύγουμε στη Χάγη για την ελληνοτουρκική διαφορά.
Θεόδωρος Καρυώτης*
© slpress.gr

Έχουν ακουστεί και βαριές κουβέντες περί προδοσίας
κ.λπ., καθώς εισήλθαμε στο εορταστικό έτος για την 200η
επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Ένα πρόσφατο άρθρο στην εφημερίδα «Το Βήμα» με τίτλο «Ελληνοτουρκικά: Η αιγιαλίτιδα ζώνη και η προοπτική
της Χάγης» μου έδωσε την αφορμή να γράψω αυτό το
άρθρο.
Ο αρθρογράφος αναφέρει συγκεκριμένα: «Ας υποτεθεί
ότι η Ελλάδα πείθει την Τουρκία να προσφύγουν από κοινού στη Χάγη για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας /
ΑΟΖ, ανακύπτει, μεταξύ άλλων, το ερώτημα ποιο θα είναι
το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδος στην προς
οριοθέτηση περιοχή, ζήτημα καθ’ όλα επίκαιρο, λόγω και
της πολύ πρόσφατης αντίστοιχης επέκτασης της αιγιαλίτιδας στο Ιόνιο Πέλαγος».
Στην ίδια γραμμή κινούνται και πολλοί άλλοι ειδικοί στα
θέματα Δικαίου Θάλασσας, χωρίς όμως να έχουν διαβάσει προσεκτικά τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της
Θάλασσας (UNCLOS).
Όπως βλέπετε από τον παραπάνω χάρτη, όλες οι θαλάσσιες ζώνες ξεκινούν από τις γραμμές βάσης! Στο ΜΕΡΟΣ
V που αναφέρεται στην ΑΟΖ το άρθρο 57 της UNCLOS διευκρινίζει για το πλάτος της ΑΟΖ: Η ΑΟΖ δεν εκτείνεται
πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης
από τις οποίες μετράτε το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης.
Ιδού και το επίσημο κείμενο του ΟΗΕ: «Article57, Breadth
of the exclusive economic zone: The exclusive economic

Και για όσους επιμένουν να μη κατανοούν τη διαφορά,
ας γνωρίζουν ότι στο Διεθνές Δικαστήριο της Xάγης και
στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας του
Αμβούργου, δεν ενδιαφέρει το μήκος της αιγιαλίτιδας
ζώνης των εμπλεκόμενων κρατών. Η οριοθέτηση της ΑΟΖ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΓΗΣ
Η UNCLOS περιέχει παρόμοιες προβλέψεις και για την και της υφαλοκρηπίδας και οι γεωγραφικές συντεταγμέυφαλοκρηπίδα. Δηλαδή επισημαίνει ότι το Διεθνές Δικα- νες που τα διεθνή δικαστήρια αποφασίζουν, εκκινούν
στήριο της Χάγης θα οριοθετήσει την ΑΟΖ και την υφα- από την ακτογραμμή ή από τις ευθείες γραμμές βάσης
λοκρηπίδα ανάμεσα σε δύο παράκτια κράτη, εκκινώντας των εμπλεκόμενων κρατών. Άρα ένα κράτος μπορεί να
από την ακτογραμμή ή από τις ευθείες γραμμές βάσης, επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη του από 6 ναυτικά μίλια
χωρίς δηλαδή να λάβει υπόψη το υφιστάμενο μήκος της σε 12 και μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
αιγιαλίτιδας ζώνης αυτών των κρατών.
της Χάγης.
zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the
baselines from which the breadth of the territorial sea is
measured».

ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ…

Θησαυρίζει η Κίνα
από την πανδημία!

Η πανδημία μπορεί να ξεκίνησε από την Κίνα,
αλλά ενώ η παγκόσμια οικονομία γονατίζει,
η κινεζική αναπτύσσεται!

Π

λουτίζουν την Κίνα οι μάσκες, τα
τεστ, τα γάντια και τα εμβόλια για
την πανδημία! Την ίδια στιγμή που η παγκόσμια οικονομία γονατίζει και μπαίνει
σε έναν πρωτοφανή κύκλο ύφεσης. Όταν
ο Τραμπ αναφερόταν στον κορωνοϊό ως
«κινέζικο ιό», τον έλεγαν συνωμοσιολόγο. Όταν ο Πομπέο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών για την
προέλευση του κορωνοϊού από κινέζικο
εργαστήριο, κάποιοι άρχισαν να αλλάζουν γνώμη. Τα οικονομικά στοιχεία πλέον και πως αυτά διαμορφώθηκαν μετά
την πανδημία, ίσως κάνουν κάποιους να
το σκεφτούν διπλά.
Χρυσές business με τις μάσκες (και όχι
μόνο…) κάνει η Κίνα, η χώρα απ’ όπου
ξεκίνησε η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η χώρα εξήγαγε
πέρυσι περίπου 220 δισ. χειρουργικές
μάσκες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου, εν μέσω ισχυρής ζήτησης από το εξωτερικό για ιατρικά είδη
για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας

υγειονομικής κρίσης. Ο εντυπωσιακός
αριθμός αντιστοιχεί σε 40 μάσκες για
κάθε άνθρωπο που ζει εκτός συνόρων,
ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη
χώρα που επλήγη από τον κορωνοϊό, η
Κίνα, καθιερώθηκε γρήγορα ως ο κορυφαίος κατασκευαστής προστατευτικών
μασκών στον κόσμο.
Το Πεκίνο εξήγαγε επίσης 2,3 δισ. προστατευτικές στολές και 1 δισ. διαγνωστικά τεστ κορωνοϊού, όπως εξήγησε
πρόσφατα σε δημοσιογράφους ο υφυπουργός Εμπορίου, Τσιαν Κεμίνγκ, προσθέτοντας πως για την Κίνα είναι μια
σημαντική συνεισφορά στην παγκόσμια
μάχη απέναντι στην πανδημία. Η χώρα
σε γενικές γραμμές έχει καταφέρει να
ανακάμψει από την επιδημία σε επίπεδο δημόσιας υγείας, παρά την επανεμφάνιση κρουσμάτων σε περιοχές της τις
τελευταίες εβδομάδες, κυρίως στο βόρειο τμήμα της κοντά στη Ρωσία και στην
περιοχή γύρω από το Πεκίνο. Την ίδια
ώρα, οι Κινέζοι φαίνεται ότι κερδίζουν
και ακόμη μία μάχη, καθώς η κινεζική οικονομία αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, καταγράφοντας στο σκοτεινό 2020
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης (+2,3%),
κυρίως λόγω της παραγωγής εξοπλισμού
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
© Newsbreak.gr

Customized
Full Color
Masks
Branded with your
logo and colours

Face coverings are now required
to be worn in public.
Take advantage of this
opportunity to show off your
brand while keeping your team and
everyone around them protected.
✔ One-Size Fits All
✔ Comfortable Fit
✔ Reusable/
Washable
✔ High Thread Count
Micro Woven Fabric
✔ Made In North America
✔ Water Soluble Non-Toxic Ink
✔ Two Piece - Double Ply Design
✔ 100% Breathable Polyester Fabric

7

as low as

$ 47
/pc

250 pcs.

Communications - Promotions - Marketing

sales@ newsfirst.ca | 450.978.9999
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Υγεία και Διατροφή
Πώς να σταματήσουμε
τον κοινό πονοκέφαλο
πριν και αφού αρχίσει

Τ

ι προκαλεί τους πονοκεφάλους; Όλοι
γνωρίζουμε πώς νιώθουμε όταν
έχουμε πονοκέφαλο, αλλά τι τους προκαλεί; Οι πονοκέφαλοι συχνά προκαλούνται
από:
– Στρες
– Αφυδάτωση
– Ιγμορίτιδα
– Ορμόνες
– Κακή στάση του σώματος
– Προβλήματα όρασης
– Υπερκατανάλωση (αλκοόλ, κρασί,
τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση)
– Υποκατανάλωση
– Παθήσεις, όπως γρίπη ή κρυολόγημα
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΕΧΟΥΜΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
ΑΠ’ ΟΤΙ ΠΑΛΙΑ;
Η πανδημία έχει προκαλέσει μια μικρή
αύξηση στη συχνότητα των πονοκεφάλων, ακόμα και σε ανθρώπους που σπάνια είχαν στο παρελθόν.
Ακόμα κι αν δεν έχετε διαγνωστεί με
COVID-19, το στρες και η απομόνωση
αυτής της περιόδου προκαλεί αυτό το
φαινόμενο και μάλιστα ορισμένες φορές
εξελίσσεται σε επώδυνες ημικρανίες.
Αυτό οφείλεται σε πολλούς συνηθισμένους παράγοντες: έλλειψη ύπνου, πολλή καφεΐνη, φως των οθονών και στρες
εκτός από άγχος.
Αποτελεί ένα βλαβερό συνδυασμό, που
μπορεί να μας οδηγήσει στο κρεβάτι για
πολλές ώρες, ακόμη και ολόκληρες μέρες.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ
1. Προληπτικές διατάσεις και ασκήσεις:
Για να σταματήσουμε τις παρενέργειες
της κακής στάσης του σώματος όταν καθόμαστε στο γραφείο και αγκαλιά με το
κινητό μας τηλέφωνο, μπορούμε να προσθέσουμε διατάσεις και ασκήσεις ευθυγράμμισης στην καθημερινότητα. Μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο τέτοιες
ασκήσεις από ειδικούς.
2. Κατανάλωση αρκετού νερού: Δεν
αποτελεί μυστικό ότι η αφυδάτωση προκαλεί πονοκέφαλο. Οι γυναίκες χρειάζονται 11.5 φλιτζάνια (2.7 λίτρα) νερού την
ημέρα και οι άνδρες 15.5 φλιτζάνια (3.7
λίτρα) την ημέρα. Αναλόγως του πόσο
ασκείστε, θα χρειαστείτε και διαφορετικές ποσότητες. Συνηθίστε να μεταφέρετε
παντού μαζί σας ένα μπουκάλι νερό, ακόμα και μέσα στο σπίτι.
3. Μείωση του χρόνου μπροστά από
την οθόνη: Η πίεση τω ματιών από το
φως των οθονών προκαλεί πονοκεφάλους. Συστήνουμε να προσθέσετε χρόνο
μέσα στη μέρα σας που δε θα έχετε καμία
επαφή με οθόνες οποιουδήποτε τύπου.
Επιπροσθέτως, μπορεί να προσθέσετε
γυαλιά προστασίας από το μπλε φως.
4. Τρώμε και κοιμόμαστε αρκετά: Όταν
ο οργανισμός μας έχει λάβει το φαγητό
και την ξεκούραση που χρειάζεται, θα
λειτουργεί και καλύτερα. Η παράλειψη
γευμάτων ή ο ανεπαρκής ύπνος στρώνουν το δρόμο για τον πονοκέφαλο. Αν
έχετε συχνά πονοκεφάλους στο πίσω

μέρος του κεφαλιού σας, προμηθευτείτε
ένα ποιοτικότερο μαξιλάρι. Έτσι, θα μειώσετε τον πόνο στον αυχένα, στην πλάτη
και στους ώμους.
5. Μείωση του στρες: Εύκολα θα ειπωθεί, δύσκολα θα εφαρμοστεί. Αλλά όταν
μπορείτε, συστήνουμε το διαλογισμό ή
τις τεχνικές χαλάρωσης μέσω άσκησης
και αναπνοών. Και φυσικά ψυχοθεραπεία.
ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ΑΦΟΥ ΑΡΧΙΣΕΙ
1. Μινθέλαιο: Προσθέτοντας λίγο μινθέλαιο στον αυχένα και στους κροτάφους
κατά τη διάρκεια ενός πονοκεφάλου μπορεί να βοηθήσει στην υποχώρηση του πόνου (προσέξτε να μην έρθει σε επαφή με
τα μάτια). Προσοχή επίσης, σε περίπτωση που έχετε κατοικίδιο ή μικρά παιδιά,
είναι καλύτερα να το εφαρμόσετε σε ένα
χώρο όπου δε θα βρίσκονται και έτσι δε
θα το αναπνέουν. Το έλαιο αυτό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις
συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου και
ναυτίας.
2. Ιβουπροφαίνη ή ακεταμινοφαίνη:
Δεν ξεχνάμε φυσικά τη βοήθεια των
φαρμάκων. Οι δύο αυτές ουσίες είναι
αναλγητικές και απομακρύνουν την ένταση του πόνου. Χρειάζεται να προσέχετε
όμως να μην το παρακάνετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες του φαρμακοποιού και
του φύλλου οδηγιών.
3. Λίγα ποτήρια νερού: Προλαμβάνει,
αλλά και αντιμετωπίζει: Πιείτε περισσό-

τερο νερό, αλλά σε δόσεις. Αυτή η έξυπνη
κίνηση θα προλάβει την αφυδάτωση και
ο πονοκέφαλος δε θα επιδεινωθεί.
4. Λίγο πάγο: Συχνά, οι πονοκέφαλοι
συσχετίζονται με την αίσθηση ότι το κεφάλι μας καίγεται. Ακούστε τα σήματα
του σώματός σας και εφαρμόστε λίγο
καλυμμένο πάγο στην περιοχή από όπου
πηγάζει ο πόνος. Αν ο πονοκέφαλος έχει
προκληθεί από στρες ή πόνο στο σώμα,
θα θέλετε να εφαρμόσετε τον πάγο στον
αυχένα και στους ώμους σας.
5. Αποφεύγουμε τις οθόνες: Οι οθόνες
και ο τρόπος που καθόμαστε όταν βρισκόμαστε μπροστά τους είναι ένα σύγχρονο κοινό πρόβλημα. Αν νιώθετε ότι ο
πονοκέφαλος ξεκινά σε σημείο πίσω από
τα μάτια, το πιθανότερο είναι ότι οφείλεται σε αυτή την πίεση. Αν μπορείτε, ενεργοποιήστε την επιλογή του κίτρινου φίλτρου στον υπολογιστή και στο κινητό σας,
ώστε να μειωθεί το μπλε φως, και αν δε
μπορείτε, δοκιμάστε τη στρατηγική 20-20
όπου για κάθε 20 λεπτά που κοιτάτε στην
οθόνη σας, θα παίρνετε άλλα 20 λεπτά
μακριά από αυτή για να ξεκουράζετε τα
μάτια σας.
Αν παρ’ όλα αυτά αντιμετωπίζετε χρόνιο και έντονο πρόβλημα ή αν δεν έχετε
εντοπίσει τις πηγές των συχνών αυτών
πονοκεφάλων, είναι πάντα καλύτερα να
λαμβάνετε και τη βοήθεια ειδικών, δηλαδή γιατρών, οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν.
© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: https://dailylife.com/article/
headaches-remedies

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 15 février au dimanche 21 février 2021 · from monday february 15th to sunday february 21st 2021
TARTE AUX ÉPINARDS ET
FROMAGE FETA OU AU FROMAGE
FETA ILIOS
Spinach and Feta or Feta
Cheese Pies
450g

supermarché
CLÉMENTINES
Clementines
1.00/lb - 2.20/kg

MUFFINS ANGLAIS
GADOUA
English Muffins
342g

POIVRONS ROUGES
Red Peppers
1.00/lb - 2.20/kg

SAC DE 2LBS

CREVETTES CRUES
DÉCORTICAGE ÉCLAIR
EZ Peel Raw Shrimps
31/40

ASPERGES
Asparagus
botte de 1lb

TOMATES SUR VIGNE
Vine Tomatoes
1.00/lb - 2.20/kg

FILETS DE SAUMON FRAIS
DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic Salmon Fillets
15.41/kg

CANADA

ITALIE

FROMAGE ROMANO PECORINO
Cheese
22.02/kg

PILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Drumsticks
2.18/kg

PÂTES ALIMENTAIRES BARILLA
Pasta
454g*

FROMAGE EMMENTAL IMPORTÉ
Imported Cheese
11.00/kg

GROS OEUFS BLANCS NUTRI SELECT
Large White Eggs
dz

*Lasagne exclue
YOGOURTS BALKAN OU 0 à 3% ASTRO
Yogurts
750g

livraison à domicile
home delivery

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

épicerie en ligne

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

supermarchepa.com
PA SAMSON
4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ’ ΟΣΟ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ

Αυτό είναι το
μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα
που έχει κοιμηθεί
ποτέ άνθρωπος

Α

ν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια,
η αναφορά του γεγονότος αξίζει της
προσοχής μας.
Μια 95χρονη Κινέζα κατά το 2012, τρομοκράτησε όλη την τοπική κοινωνία του
χωριού της, καθώς σηκώθηκε από το…
φέρετρό της μετά από έξι ημέρες που
θεωρείτο νεκρή!
Η Λι Σιουφένγκ (φωτ.) κηρύχθηκε νεκρή από τους συγχωριανούς της, όταν
πριν από 9 χρόνια κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την ξυπνήσουν,

αφότου έπεσε για ύπνο. Μην καταφέρνοντας να τη βγάλουν από το λήθαργο
τη θεώρησαν νεκρή και την τοποθέτησαν
στο φέρετρό της, στις 19 Φεβρουαρίου
του 2012, δύο μέρες αφότου ανακηρύχθηκε νεκρή. Ως μέρος της κινεζικής παράδοσης το φέρετρο αφέθηκε ανοιχτό
στο σπίτι, έτσι ώστε τα μέλη της οικογένειάς της, αλλά και οι φίλοι της, να μπορέσουν να της αποτίσουν το ύστατο χαίρε. Επίσης, όλα τα υπάρχοντά της, σύμφωνα με την παράδοση, κάηκαν, ενώ ως

προτεινόμενη ημερομηνία για την ταφή
της είχε οριστεί η 24η του ίδιου μήνα.
Μια μέρα πριν από την ταφή της οι
συγγενείς και οι φίλοι που βρισκόντουσαν στο σπίτι της 95χρονης έζησαν
μια άκρως τρομακτική και φρικιαστική
εμπειρία, την οποία σίγουρα δε θα ξεχάσουν ποτέ. Ανακάλυψαν, λοιπόν, ότι το
πτώμα της Σιουφένγκ δε βρισκόταν πια
μέσα στο φέρετρο. Ψάχνοντας, τη βρήκανε να… μαγειρεύει στην κουζίνα, σα να
μην συμβαίνει τίποτα!

Αυτό που είπε στους οικείους της ήταν
ότι «κοιμήθηκα για μεγάλο χρονικό διάστημα και αφού ξύπνησα ένιωσα τόσο
πεινασμένη, ώστε να νιώσω έντονα την
ανάγκη να μαγειρέψω κάτι να φάω».
Σύμφωνα με το γιατρό της, η Σιουφένγκ
υπέστη «τεχνητό θάνατο», μια διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο δεν έχει
αναπνοή, αλλά το σώμα του παραμένει
ζεστό.
© NEWSBEAST.GR

Έσπασε το lockdown βγάζοντας
βόλτα με το λουρί τον… άνδρα της
Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν
πως είναι το… κατοικίδιό της

Μ

ια γυναίκα στο Μόντρεαλ, έβγαλε πρόσφατα βόλτα το κατοικίδιό της, έφαγε όμως πρόστιμο για παραβίαση των περιοριστικών όρων της
πανδημίας.
Όχι, δεν ήταν λάθος των αστυνομικών,
απλώς στην άλλη άκρη του λουριού ήταν
δεμένος ο… άντρας της! Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ της «Telegraph», η 24χρονη

είπε στους αστυνομικούς πως είχε βγάλει βόλτα το… σκύλο γύρω από το σπίτι
της. Στο οποίο υπάρχει ακόμα βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ
8.00 μ.μ. και 5.00 π.μ.
Η αστυνομία εντόπισε το παράξενο ζευγάρι κατά τις 9.00 το βράδυ.
«Είχε τον άντρα της δεμένο με λουρί και
είπε πως έβγαζε βόλτα το σκύλο, δείχνο-

ντας το σύντροφό της. Όπως επιτρέπεται
δηλαδή κάτω από τις εξαιρέσεις για τη
νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας»,
δήλωσε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα
η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Isabelle
Gendron.
Η γυναίκα και ο 40χρονος σύζυγός της
έφαγαν πρόστιμο 1.547 δολαρίων για
την παραβίαση των μέτρων.

Σύμφωνα με την Gendron, το ζευγάρι
είπε πως ήταν «χαρά τους» το πρόστιμο, προσθέτοντας πως «αυτό δε θα τους
σταματήσει από το να παραβιάζουν τα
μέτρα και στο μέλλον, θέλοντας να δούνε πόσα πρόστιμα θα μαζέψουν»…
© NEWSBEAST.GR

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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Ο δείκτης ανεργίας στον Καναδά
τους τελευταίους 6 μήνες

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αύξηση της ανεργίας
τον Ιανουάριο

9,4%

Κεμπέκ και Οντάριο τις μεγαλύτερες απώλειες

Σ

το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2020 μειώθηκε η απασχόληση στον Καναδά τον Ιανουάριο 2021,
πρώτο μήνα του νέου έτους. Ειδικότερα, η
απασχόληση μειώθηκε κατά 213.000 άτομα (-1,2%) τον Ιανουάριο, με συνέπεια ο
δείκτης ανεργίας από το 8,8% του Δεκεμβρίου να ανέβει στο 9,4% τον Ιανουάριο.
Οι απώλειες στις θέσεις εργασίας ήταν
εξ ολοκλήρου στη μερική απασχόληση
στο λιανικό εμπόριο στις επαρχίες Κεμπέκ
και Οντάριο. Η μείωση τον Ιανουάριο ακολούθησε την πτώση του Δεκεμβρίου κατά
53.000 θέσεις (-0,3%), γι αυτό και είχαμε
το χαμηλότερο επίπεδο εργασίας από τον
περασμένο Αύγουστο.
Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2020,
η απασχόληση μειώθηκε κατά 858.000
τον Ιανουάριο και οι απουσίες από την
εργασία που σχετίζονται με την COVID
αυξήθηκαν κατά 529.000. Μεταξύ των Καναδών που εργάστηκαν τουλάχιστον τις
μισές από τις συνήθεις ώρες τους, ο αριθμός που εργάζεται από το σπίτι αυξήθηκε
κατά περίπου 700.000 σε 5,4 εκατομμύρια τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 5,1 εκατομμυρίων
τον Απρίλιο.
Ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων
(άτομα που έψαχναν για εργασία ή που
βρίσκονταν σε προσωρινή απόλυση για
27 εβδομάδες ή περισσότερο) παρέμειναν σε ρεκόρ υψηλό (512.000).
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ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΝΑΔΑ
Η μείωση της απασχόλησης τον Ιανουάριο ήταν ιδιαίτερα συγκεντρωμένη στον
Κεντρικό Καναδά, με απώλειες στο Οντάριο και το Κεμπέκ που ανέρχονται συνολικά σε 251.000.
Η απασχόληση μειώθηκε επίσης στη Νέα
Γη και το Λάμπραντορ.
Αντίθετα, η απασχόληση αυξήθηκε στην
Αλμπέρτα, τη Μανιτόμπα, τη Νέα Σκωτία
και στο Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου και
παρέμεινε σταθερή στη Βρετανική Κολομβία, το Σασκάτσουαν και το Νιού Μπράνσγουικ.
Ιδού και ο πίνακας (δεξιά), συγκριτικά
με τους μήνες Δεκέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021.

ΕΠΑΡΧΙΑ
ΔΕΚ. 2020 ΙΑΝ. 2021
•NEWFOUNDLAND
& LABRADOR			12,6%		12,8%
•PRINCE EDWARD ISLAND		9,9%		7,9%
•NOVA SCOTIA			8,8%		8,3%
•NEW BRUNSWICK			9,6%		8,8%
•QUEBEC				6,8%		8,8%
•ONTARIO				9,6%		10,2%
•MANITOBA				8,3%		8%
•SASKATCHEWAN			
8%		 7,2%
•ALBERTA 			11,1%		10,7%
•BRITISH COLUMBIA		7,2%		8%

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Μεταξύ των Καναδών που δούλευαν
τουλάχιστον τις μισές συνήθεις ώρες τους,
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ο αριθμός που εργάζεται από το σπίτι αυΟι απώλειες απασχόλησης τον Ιανου- ξήθηκε κατά περίπου 700.000 σε 5,4 εκαάριο ήταν υπερδιπλάσιες στους νέους τομμύρια τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας το
ηλικίας 15 έως 19 ετών (-74.000 θέσεις / προηγούμενο υψηλό των 5,1 εκατομμυρί-9,3%) από ό,τι μεταξύ των ατόμων ηλικίας ων τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια του πρώ20 έως 24 ετών (-34.000 / -2,2%).
του κύματος της πανδημίας COVID-19.
Η απασχόληση μειώθηκε κατά 107.000
Ο αριθμός των Καναδών που εργάζονται
(-0,9%) μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25 έως από το σπίτι μπορεί να επηρεαστεί από
54 ετών τον Ιανουάριο, με τη μείωση των διάφορους παράγοντες, όπως οι αλλαγές
γυναικών στην ηλικία 25-54 ετών να φτά- στην τοποθεσία εργασίας των τρεχουσών
νει τις -73.000 θέσεις (-1,3%) περισσότερο θέσεων εργασίας, η θέση εργασίας των
από το διπλάσιο αυτής των ανδρών στην νέων προσλήψεων και ο βαθμός στον
ίδια ηλικία (-33.500 / -0,5%).
οποίο οι εργοδότες μπόρεσαν να προσαρ-
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μόσουν τις λειτουργίες τους για να κάνουν
την εργασία από το σπίτι πιο πρακτική.
Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που
εργάζονται από το σπίτι τον Ιανουάριο,
οφείλεται εν μέρει στην αύξηση του κλάδου των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς η εβδομάδα αναφοράς έπεσε κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία
ορισμένα σχολεία είχαν μεταβεί προσωρινά στη διαδικτυακή μάθηση.
Επιπλέον, τα μέτρα δημόσιας υγείας που
εγκρίθηκαν από το Οντάριο και το Κεμπέκ
το Δεκέμβριο, περιλάμβαναν απαιτήσεις
για εργασία από το σπίτι όπου ήταν δυνατόν.

$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
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρναία Χαλκιδικής:
Ιστορίες της Λιαρίγκοβας

Αρχοντικά μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, όμορφα
σπίτια, πλακόστρωτοι και λιθόστρωτοι δρόμοι και
σοκάκια στολίζουν την Αρναία, πυκνοδομημένη
κωμόπολη της Χαλκιδικής
Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Κ

ωμόπολη της Χαλκιδικής με παραδοσιακό χρώμα, χτισμένη στις βόρειες
απολήξεις του όρους Χολομώντα (υψόμετρο 600 μέτρα), η Αρναία, ιστορική
έδρα του Δήμου Αριστοτέλη, αποτελεί το
αγροτικό και εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Αρχοντικά μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, όμορφα σπίτια, πλακόστρωτοι και
λιθόστρωτοι δρόμοι και σοκάκια, στολίζουν την πυκνοδομημένη κωμόπολη με
τη μακρά παράδοση στον εκπαιδευτικό
τομέα, τη βυζαντινή και τη χορωδιακή
μουσική, την υφαντική και τη μελισσοκομία.
Οικιστικός πυρήνας της Αρναίας είναι η
κεντρική πλατεία με το μεγάλο πλάτανο,
το λεγόμενο παζάρι, γύρω από το οποίο
αναπτύσσεται το εμπορικό κέντρο της
κωμόπολης.

Η ΑΡΝΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τις βαθιές ρίζες της Αρναίας στο χρόνο
υποδηλώνει η ύπαρξη γειτονικής αρχαίας
πόλης με την ονομασία Αρναί.
Σύμφωνα με μια εκδοχή, η αρχαία πόλη
των Αρνών, την οποία μνημονεύει ο
Θουκυδίδης, βρισκόταν στο ύψωμα του
Προφήτη Ηλία, όπου έχουν αποκαλυφθεί
ευρήματα που χρονολογούνται από τους
Προϊστορικούς έως και τους Μεσοβυζαντινούς Χρόνους.
Η ΛΙΑΡΙΓΚΟΒΑ (ΛΙΑΡΙΓΚΟΒΗ)
Η Αρναία ήταν γνωστή επί αιώνες
ως Λιαρίγκοβα ή Λιαρίγκοβη (ονομασία

σλαβικής προέλευσης). Ο μικρός οικισμός της Λιαρίγκοβας, που είχε ιδρυθεί
περί τα τέλη του 15ου/αρχές του 16ου
αιώνα, από εργάτες – μοναχούς του μετοχίου της αγιορείτικης μονής Κωνσταμονίτου (Κασταμονίτου), αναφέρεται
πρώτη φορά σε ένα φιρμάνι του 1750, το
οποίο περιλαμβάνει έναν κατάλογο των
μετοχίων της προαναφερθείσης μονής.
Ο οικισμός αυτός γνώρισε περίοδο άνθησης κατά το 18ο αιώνα, χάρη στην
απασχόληση των κατοίκων του στα μεταλλεία των Σιδηροκαυσίων, αποτέλεσε
δε εμπορικό κέντρο της Χαλκιδικής και
πρωτεύουσα της περίφημης μεταλλευτικής ομοσπονδίας των δώδεκα κοινοτήτων των Μαντεμοχωρίων.
Οι κάτοικοι της Λιαρίγκοβας, τόσο κατά
τους Προεπαναστατικούς Χρόνους όσο
και μετά την Επανάσταση του 1821,
ασχολούνταν με την υφαντική (μάλλινοι
τάπητες), τη μελισσοκομία και το εμπόριο ξυλείας και ζώων.
Η Λιαρίγκοβα έλαβε μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα του έθνους, γεγονός
που προκάλεσε την πυρπόληση και την
ερήμωσή της.
Εξάλλου, αγωνιστές από τη Λιαρίγκοβα
συμμετείχαν στο Μακεδονικό Αγώνα των
ετών 1904-1908.
Το 1928 η Λιαρίγκοβα μετονομάστηκε
σε Αρναία. Το 1932 η Αρναία ήταν το μεγαλύτερο χωριό της Βόρειας Χαλκιδικής.
Οι 3.000 κάτοικοί της ασχολούνταν ως
επί το πλείστον με το εμπόριο, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, την υλοτομία,
την υφαντική και την κατασκευή χειροποίητων παπουτσιών.
ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Ο ναός του Αγίου Στεφάνου (τρίκλιτη
βασιλική που ιδρύθηκε σύμφωνα με την
προφορική παράδοση το 1812 και διαθέτει επιβλητικό καμπαναριό, έργο της
δεκαετίας 1880-1890) είναι ο μοναδικός
στην Ελλάδα που λειτουργεί κανονικά για
τις ανάγκες των πιστών, ενώ είναι χτισμέ-

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

νος πάνω σε σημαντικά ευρήματα της αρχαιότητας (το γυάλινο δάπεδο του ναού
καθιστά ορατές τις τουλάχιστον τέσσερις
παλαιότερες φάσεις του μνημείου που
έχουν αποκαλυφθεί).
Ο ναός του Αγίου Στεφάνου καταστράφηκε ολοκληρωτικά κατά τη διάρκεια
της Επανάστασης του 1821 αλλά και το
Σεπτέμβριο του 2005, ύστερα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό
του.
Η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, σταυροειδής με τρούλο, οικοδομήθηκε το 1919
σε σχέδια του Αναστασίου Ορλάνδου.
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ
Στην Αρναία σώζεται ένας σημαντικός
αριθμός παλαιών κατοικιών, που είχαν
κατασκευάσει με βασικά υλικά την πέτρα
και το ξύλο ντόπιοι μάστορες, αλλά και
αρβανίτες και ηπειρώτες τεχνίτες, που
στάθμευαν στην κωμόπολη καθ΄ οδόν
προς τις μονές της αθωνικής χερσονήσου.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν
το σχολικό κτίριο του 1871 (η λεγόμενη
Αστική Σχολή Λιαριγκόβης), το κτίσμα
του δημοτικού σχολείου με το μεγάλο
προαύλιο, τα αρχοντικά Αλεξάνδρου (ξενώνας Αλεξάνδρου), Μήτσιου και Ιατρού
(Γιατράδικο), που χρονολογείται στο β’
μισό του 18ου ή τις αρχές του 19ου αιώνα και φιλοξενεί τα εκθέματα του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου της Αρναίας.
ΟΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο της

μακεδονικής κωμόπολης περιλαμβάνει
οικογενειακά κειμήλια, αντικείμενα του
καθημερινού υλικού βίου, καθώς και
πλήθος άλλων αντικειμένων, που είναι
συνυφασμένα με την ιστορική και λαογραφική παράδοση του τόπου.
Μεταξύ άλλων, εκτίθενται αγροτικά
εργαλεία, μελισσοκομικά εργαλεία, ξυλουργικός και οικοδομικός εξοπλισμός,
εργαλεία υποδηματοποιών, οικιακά
σκεύη, υφαντουργικός εξοπλισμός, παραδοσιακά έπιπλα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Το Μουσείο Υφαντικής της Αρναίας,
απέναντι από το Ιστορικό – Λαογραφικό
Μουσείο, στεγάζεται σε κτίριο που οικοδομήθηκε το 19ο αιώνα και είναι γνωστό
ως οικία Γιαννούδενας.
Στους χώρους του Μουσείου αναδεικνύεται η μακρά παράδοση της Αρναίας
ως κέντρου υφαντικής τέχνης.
Το εκθεσιακό υλικό (αντικείμενα και εργαλεία της υφαντικής, πλήθος υφαντών,
«καλλιγραφικά» χαλιά που προορίζονταν
για τη διακόσμηση τοίχων κ.ά.) επιτρέπει
στον επισκέπτη να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαδικασία της
επεξεργασίας του μαλλιού και της δημιουργίας των υφαντών.
Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ
Σε μικρή απόσταση από την Αρναία βρίσκεται το αλσύλλιο της Αγίας Παρασκευής, χώρος αναψυχής με την ομώνυμη εκκλησία και εντυπωσιακές δρυς.
Στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία (Αϊ-Λια)
με την πανοραμική θέα είναι χτισμένο
το ομώνυμο ξωκλήσι.

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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ο σκληρό της πρόσωπο απέναντι
(και) στους δημοκρατικούς θεσμούς,
δοκιμάζοντας τα όριά τους, φαίνεται
πως άφησε η πανδημία του κορωνοϊού,
όπως προκύπτει από τη φετινή έκθεση
του Economist Intelligence Unit για την
ποιότητα της Δημοκρατίας ανά τον κόσμο.
Η ετήσια έρευνα, η οποία βαθμολογεί
την κατάσταση της Δημοκρατίας σε 167
χώρες βάσει πέντε παραγόντων – εκλογική διαδικασία και πλουραλισμός, λειτουργία της κυβέρνησης, πολιτική συμμετοχή, πολιτική κουλτούρα και πολιτικές ελευθερίες – διαπιστώνει ότι μόλις
το 8,4% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει
σε πλήρη Δημοκρατία, ενώ περισσότερο
από το ένα τρίτο ζει κάτω από αυταρχικούς κανόνες.
Η παγκόσμια βαθμολογία 5,37 στα 10
μάλιστα, είναι η χαμηλότερη που καταγράφεται από τότε που ξεκίνησε να διεξάγεται η έρευνα, το 2006.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ 70%
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι
δημοκρατικές ελευθερίες περιορίστηκαν
κατά σχεδόν 70% σε παγκόσμιο επίπεδο
το 2020 λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της μάχης κατά της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Η πανδημία οδήγησε σε μεγάλη υποχώρηση των δημοκρατικών ελευθερίων, τονίζεται.
Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, παρότι
ιδιαίτερα οξυμένο σε χώρες της Αφρικής
ή της Μέσης Ανατολής με αυταρχικά καθεστώτα, όμως η έρευνα υπογραμμίζει
ότι «το πιο αξιοσημείωτο το 2020 ήταν ο
περιορισμός των ατομικών ελευθεριών
στις προηγμένες Δημοκρατίες».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γαλλία
και η Πορτογαλία, οι οποίες υποβιβάστηκαν στην κατηγορία των «προβληματικών
Δημοκρατιών».
«Η εθελοντική εγκατάλειψη θεμελιωδών
ελευθεριών από εκατομμύρια ανθρώπους
ίσως να είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα αυτής της πρωτόγνωρης χρονιάς, όμως δε μπορούμε να καταλήξουμε
στο συμπέρασμα ότι το υψηλό ποσοστό
αποδοχής των περιοριστικών μέτρων σημαίνει ότι οι πολίτες εκτιμούν λιγότερο την
ελευθερία» σχολίασε η Τζόαν Χόεϊ, υπεύθυνη της έρευνας.
«Απλώς εκτίμησαν, με βάση τα στοιχεία,
ότι η αποφυγή θανάτων δικαιολογούσε
την προσωρινή απώλεια της ελευθερίας»
πρόσθεσε.

Economist: Βαριά «ασθενής»
η Δημοκρατία εν μέσω πανδημίας

Η ετήσια έρευνα, η οποία βαθμολογεί την κατάσταση της Δημοκρατίας
σε 167 χώρες βάσει πέντε παραγόντων -εκλογική διαδικασία και
πλουραλισμός, λειτουργία της κυβέρνησης, πολιτική συμμετοχή,
πολιτική κουλτούρα και πολιτικές ελευθερίες- διαπιστώνει ότι μόλις το
8,4% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πλήρη Δημοκρατία
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΓΟΙ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στις πρώτες θέσεις του καταλόγου, με τις
χώρες με τις περισσότερες δημοκρατικές
ελευθερίες, βρίσκονται η Νορβηγία, η
Ισλανδία, η Σουηδία, η Νέα Ζηλανδία και
ο Καναδάς. Στον αντίποδα, στην τελευταία θέση της κατάταξης είναι η Βόρεια

Στην πολιτική κουλτούρα βαθμολογείται
Κορέα, μετά τη Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρα- με 7,5 και στις ελευθερίες των πολιτών με
8,53.
τία, τη Συρία και το Τσαντ.
Ωστόσο, στη λειτουργία της κυβέρνησης
Η Ελλάδα κατατάσσεται 37η μεταξύ 167
ανεξάρτητων κρατών και περιοχών με λαμβάνει μόλις 5,21 και στην πολιτική
βαθμολογία 7,39 στα 10. Την καλύτερη συμμετοχή 6,11.
επίδοση αποσπά στην εκλογική διαδικα© ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
σία και τον πλουραλισμό με 9,58.

Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery
tine
wn Pou
Greekto

From mouthwatering appetizers,
refreshing salads and
authentic gyro, the entire
Greektown menu is available
for delivery or pickup via the
Online Ordering on our website

Greektown Grill

4637 Chemin du Souvenir, Laval
greektowngrill.ca

C

!
H MENU

N
NEW LU

450-688-6340
Open 7 days a week
from 11am to 10pm
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SKYROSαπό ψηλ
πιλότοι τ
«Α

πό που βγαίνει το όνομα
«SKYROS» της διεθνούς αποστολής σας;». «Μα…, από το δικό σας νησί
φυσικά, τη Σκύρο!», είναι η απάντηση της
Γαλλίδας αξιωματικού, που παρακολουθεί δίπλα μας τις εκδηλώσεις στην 114
Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα (σ.σ. στις
4/2/2021).
Είναι το στρατιωτικό αεροδρόμιο, όπου
εδώ και δεκαετίες διαβιούν τα… «Γαλλάκια», όλα τα μαχητικά, δηλαδή, που από
τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έχει αγοράσει η Ελλάδα από την αεροδιαστημική
αυτή δύναμη και απαντούν αστραπιαία,
όπως όλη η ελληνική Πολεμική Αεροπορία
σε κάθε παραβίαση του εναέριου χώρου.
Τη συζήτηση του συντάκτη του ΑΠΕΜΠΕ Σωτήρη Κυριακίδη με τους Γάλλους
πιλότους διακόπτουν μαζικές διελεύσεις
μαχητικών Rafale και Mirage 2000-5, που
άφησαν τους πολίτες άφωνους στην εκκίνηση της ημέρας, η οποία σχεδιάστηκε
από ΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ.
Αμέσως μετά, απόλυτη ησυχία. Σε λίγα
λεπτά θα έχουν προσγειωθεί στην ηλιόλουστη Τανάγρα όλα τα γαλλικά μαχητικά Rafale και ο καταγάλανος ουρανός θα
γαληνέψει, ώστε να «ξεκουραστούν» λίγο
τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη,
που βρέθηκαν στη χώρα μας αφού είχαν
ταξιδέψει από τη μια άκρη της Ευρασίας
μέχρι την άλλη. Μία τιτάνια προσπάθεια
που δε φαίνεται όμως να έχει ταράξει την
ήρεμη φιγούρα της Γαλλίδας στρατιωτικού, η οποία θα συνεχίσει να εξηγεί, πώς
μαζί με άλλους 169 συναδέλφους της από
τις 20 Ιανουαρίου είχε βρεθεί, πριν την
Ελλάδα, στην Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και την Αίγυπτο.

Οι Έλληνες, αλλά και οι Γάλλοι, είναι
αεροπόροι μάχιμοι. Και αυτό ισχύει για
πολύ λίγες αεροπορίες του πλανήτη.
Για τους Έλληνες, πεδίο δραστηριότητας
είναι κατά κανόνα οι ελληνικοί ουρανοί,
για τους Γάλλους από την άλλη, είναι ο
κόσμος όλος.

Αυτό το μαρτυρά το πολυμελές κλιμάκιο
της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας που
ξεχώριζε εύκολα γύρω μας φορώντας στολές με στοιχεία παραλλαγής ερήμου.
Οι χειριστές των μαχητικών μάλιστα κάπως… «ξένιζαν» ως εικόνα όταν έβγαιναν
από το κόκπιτ με ένα ιδιότυπο για τα ελληνικά δεδομένα ανοιχτό καφέ χρώμα
στολής, που παρέπεμπε θα έλεγε κανείς,

Η ΕΥΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ
Ο «Greg», ο Γάλλος πιλότος με ηρεμία,
και βαθύ συναίσθημα ευγνωμοσύνης
για τη φιλοξενία της Ελλάδας, στέκεται
μπροστά στο γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος των 95 εκατομμυρίων ευρώ και
απαντά στις ερωτήσεις για την αποστολή
«SKYROS» και την ολιγοήμερη παραμονή
του στην Τανάγρα, έχοντας ήδη τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες πετάξει και σε άλλες τρεις χώρες.
«Πόσο διαφορετικά ήταν από κει ψηλά
να παρατηρείτε τη μορφολογία του εδάφους στις χώρες όπου βρισκόσασταν;»,
είναι η πρώτη ερώτηση μετά τις απαραίτητες συστάσεις. «Είναι πολύ διαφορετικές, συγκλονιστικές, οι τόσες εικόνες που
αντικρίζουμε σε όλες αυτές τις χώρες»,
απαντά και αρχίζει να «ζωγραφίζει» με
λόγια τα τοπία που αντίκρισε μέσα στο
ιπτάμενο… γραφείο του.
«Στην Ελλάδα κυριαρχεί το γαλάζιο. Το
γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού,
που συνδυάζεται όμως με πολύ ιδιαίτερο τρόπο με τα νησιά και τη μορφολογία
του εδάφους στην ηπειρωτική χώρα. Είναι
εντυπωσιακό, ξεχωριστό και πολύ όμορφο
αυτό», θα τονίσει με έναν έτερο συνάδελφο του που συμμετέχει στη συζήτηση να
προσθέτει σχολιάζοντας την πλούσια γεμία άτυχη στιγμή, βρεθούν στο έδαφος σε ωμορφολογία της Ελλάδας, πως οι Γάλλοι
μία εχθρική περιοχή.
ιπτάμενοι της Armée de l’Air et de l’Espace
Ευγενέστατοι και έτοιμοι να απαντή- ενθουσιάστηκαν όταν είδαν «…ακόμη και
σουν, μέχρι εκεί που τούς επιτρέπε- βουνά με χιόνι!», κάτι που βίωσαν τις
ται, σε ερωτήσεις. Μετρούν τα λόγια στιγμές που πετούσαν πάνω από τον Παρτους, όπως μετρούν και τις κινήσεις νασσό.
τους, όταν βρίσκονται σε αποστολή, είναι όμως εδώ σε μια σπάνια ευκαι► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19
ρία ανοιχτοί σε μια σύντομη συζήτηση.

στις ατελείωτες ερήμους του γαλλόφωνου Μαγκρέμπ. Άλλο ένα στοιχείο της
νοοτροπίας μάχιμης δύναμης είναι το
εξής: οι Γάλλοι πιλότοι, φέρουν εμφανώς
στη στολή τους, μόνο το υπηρεσιακό τους
«παρατσούκλι». Ένα επιπλέον μέτρο για
την προστασία τους σε περίπτωση που, σε

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

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

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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-21: Τι είδαν
λά οι Γάλλοι
των Rafale
ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ
«Ελλάδα-Γαλλία-Συμμαχία» είχε πει πριν
λίγη ώρα ο πρέσβης μιας από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, Πατρίκ
Μεζονάβ, στους παρευρισκόμενους στην
Τανάγρα και όλα δείχνουν πως έπεται συνέχεια στη συνεργασία των κορυφαίων
μετά από τις τόσες πρόσφατες διακρίσεις
σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ Ελλήνων πιλότων
με Γάλλους συναδέρφους τους.
«Ενδεχομένως δε θα είμαι ο ίδιος εδώ
αλλά ως Αεροπορία θα επιστρέψουμε σύντομα, στα τέλη Απριλίου καλώς εχόντων
των πραγμάτων» προσθέτει ο «Greg» που
επαναλαμβάνει την επίσημη πληροφόρηση των ανωτέρων του όταν θα ερωτηθεί
εάν θα ήθελε να πετάξει ξανά μαζί με τους
συναδέρφους του της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελλάδα.
Το τέλος της κουβέντας ξεφεύγει από τις
πτήσεις και προσγειώνεται σε δύο τροχούς, αφού έχει και λίγο από… Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας (!) το αθλητικό event που
οι Γάλλοι λατρεύουν όσο τίποτα.
«Θα κερδίσει ο πρωταθλητής σας φέτος
στο Tour de France;».
Στην τελευταία ερώτηση το βλέμμα του
«Greg» φωτίζει και χαμογελά: «Μακάρι!
Ελπίζω πως φέτος θα τα καταφέρει…»
απαντά με ενθουσιασμό.
Κινητήρες σβήνουν και ακολουθεί ο επί- Πίσω στη συζήτηση, η κουβέντα γυρνά
Η συνεκπαίδευση στο πλαίσιο της διλογος μιας επιτυχημένης αποστολής που στη Σκύρο και σε μια… αναπάντεχη γνώ- εθνούς γαλλικής αποστολής «SKYROS
παρακολουθούμε για λίγο μαζί με τον ση: «Ξέρετε γνωρίζουμε γι’ αυτό το νησί 2021» τελείωσε την Παρασκευή 5 Φε«Greg» και το συνάδελφο του: ανοίγει η σας, τη Σκύρο, γνωρίζουμε και γι΄ αυτά τα βρουαρίου και εμείς με ένα au revoir ευκαλύπτρα, ο πιλότος με πολλή προσοχή πολύ ενδιαφέροντα μικρά αλλά με τόση χαριστήσαμε τον «Greg» για τη συζήτηση
κατεβαίνει και το προσωπικό σε μία «χο- δύναμη αλογάκια που έχει το νησί…» κοιτώντας ψηλά, αφού ένα ακόμη μαχητιρογραφία» που γνωρίζει άριστα, ξεκινά προσθέτει ο συνομιλητής μας που αναφέ- κό μόλις έχει απογειωθεί.
τον έλεγχο κάθε χιλιοστού του μαχητικού. ρεται στο, διάσημο όπως φαίνεται, σκυ© ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Είναι κρίσιμες στιγμές.
ριανό αλογάκι.

φαντικό βουητό κινητήρων. Πίσω μας ο
έτερος συνάδελφός του «Greg» ενεργοΚαι οι δύο ιπτάμενοι θα συμφωνήσουν, ποιεί τους κινητήρες ενός γαλλικού μαχηπως μια ξεχωριστή στιγμή ήταν η πτήση τικού που είχε προσγειωθεί κάπως μακριά
τους πάνω από ελληνικό νησί της Σκύρου, μας. Ακολουθεί μια σύντομη τροχοδρόαπό όπου πήρε και το όνομα η γιγαντιαία μηση και σιγά-σιγά ένα ακόμη θηριώδες
αυτή γαλλική διεθνής αποστολή.
διθέσιο Rafale ακινητοποιείται δίπλα μας.
Και οι εικόνες από την Ινδία, την Αίγυπτο
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τους
αμέσως προηγούμενους σταθμούς;
«Μεγάλες εκτάσεις ερήμου, μαγευτικό τοπίο και λίγα σημεία αναφοράς»
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έρημος
«αλλά και μία μοναδική εικόνα από πράσινο, φύση, νερό και ζωή από όπου περνούσε ο ποταμός Νείλος!» στην Αίγυπτο.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
«Την ελληνική φιλοξενία, εκτός δουλειάς,
στο… έδαφος φαντάζομαι πως δεν καταφέρατε να την απολαύσετε όσο θα θέλατε», είναι το σχόλιο, το οποίο φέρνει
κάποια απογοήτευση στο βλέμμα των χειριστών των Rafale, αφού και το 2021 είναι
χρονιά περιορισμών στις μετακινήσεις και
για τη γαλλική Πολεμική Αεροπορία, λόγω
της πανδημίας.
«Ναι, είναι αλήθεια πως δυστυχώς και
στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες
χώρες όπου βρεθήκαμε, δεν καταφέραμε
να δούμε τίποτα πέρα από τις βάσεις και
τα ξενοδοχεία μας, εξαιτίας της Covid-19,
παρόλα αυτά η φιλοξενία από τους συναδέλφους μας ήταν κάτι παραπάνω από
εξαιρετική κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας στην Ελλάδα», σχολιάζει ο «Greg».
Διακόπτουμε απότομα τη συζήτηση,
αφού στα αυτιά μας κυριαρχεί ένα εκκω-

Το περίπλοκο αυτό τεχνολογικό εργαλείο
πολεμικών επιχειρήσεων έχει κόστος 90
εκατομμύρια ευρώ και για να συλλειτουργεί με ένα ανθρώπινο σώμα πρέπει να
ελέγχεται σχολαστικά μετά από κάθε λεπτό πτήσης. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς,
σε τι βαθμό εξονυχιστικός έλεγχος γίνεται.

Fruits and Vegetables

Fresh of the day at amazing prices! Reserve yours today.

Read what people are saying about us:
https://www.facebook.com/PanierDuFermier/
FRUITS ET LÉGUMES

(514) 473-4591

3151-B boul. DAGENAIS OUEST
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com

A valu

e of
at the $60+
super
marke
You
t

pay on
ly

$3

5

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 12 Φεβρουαριου, 2021 / February 12, 2021 • 19

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Υπόθεση Μέρτεν

Ο Μαξ Μέρτεν (αριστερά) τη στιγμή
της σύλληψής του το Μάιο του 1957

Ο

Μαξ Μέρτεν (1911-1976) υπήρξε
υψηλόβαθμος Ναζί, που υπηρέτησε
στη Θεσσαλονίκη τη διετία 1942-1944,
ως σύμβουλος της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.
Ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε τη
μεταφορά των 50.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης στο κολαστήριο του Άουσβιτς,
ενώ είχε ευθύνη για αναρίθμητες αρπαγές και λεηλασίες των περιουσιών τους,
που η συνολική τους αξία ξεπερνούσε τα
125.000.000 χρυσά φράγκα, ποσό τεράστιο για την εποχή αυτή. Ένα τμήμα του
θησαυρού αυτού στάλθηκε στη Γερμανία
και το υπόλοιπο θάφτηκε κάπου στη Βόρειο Ελλάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις.
Το Μάιο του 1957, όντας υψηλόβαθμο
στέλεχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
της Δυτικής Γερμανίας, επέστρεψε στη
Θεσσαλονίκη ως τουρίστας, για να αναζητήσει, κατά μία εκδοχή, τον κρυμμένο
θησαυρό. Αναγνωρίστηκε από κάποια
θύματά του και συνελήφθη, με εντολή
τού αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
Ανδρέα Τούση, καθώς εκκρεμούσε εις
βάρος του ένταλμα σύλληψης από το
1947 για εγκλήματα πολέμου.
Σχεδόν αμέσως με την προφυλάκισή
του άρχισαν οι πιέσεις από τη γερμανική πλευρά για την απελευθέρωσή του.
Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή έδειξε να υποχωρεί. Οι δύο χώρες
ήταν τώρα στο ίδιο στρατόπεδο ως μέλη
του ΝΑΤΟ και η φτωχή Ελλάδα ήταν εξαρτημένη οικονομικά από τη Δυτική Γερμανία (μετανάστες, δάνεια κ.λπ.).
Οι πιέσεις εντάθηκαν το Νοέμβριο του
1958, όταν ο Καραμανλής επισκέφθηκε επίσημα τη Βόννη, προκειμένου να
διαπραγματευτεί τη σύναψη δανείου,
ύψους 200.000.000 μάρκων.

Τον Ιανουάριο του 1959 η κυβέρνηση
Καραμανλή εισάγει στη Βουλή και ψηφίζει νόμο «περί αναστολής διώξεως εγκληματιών πολέμου», με τη δικαιολογία ότι
«πρέπει να παραμεριστούν τα εμπόδια
διά την ανάπτυξιν των σχέσεων μας με
τη Δυτική Γερμανία», όπως δήλωσε ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος
Καλλίας. Η αντιπολίτευση, με προεξάρχοντες τους Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (Κόμ-

Suggested presentation.

μα Φιλελευθέρων), Ηλία Τσιριμώκο (ΕΔΑ)
και Σταύρο Ηλιόπουλο (ΕΔΑ), καταγγέλλει την «αμνήστευση των εγκληματιών
του ελληνικού λαού» και κατηγορεί την
κυβέρνηση ότι έχει υποκύψει σε πιέσεις
της δυτικογερμανικής κυβέρνησης, πράγμα το οποίο αρνείται ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ.
Υπό την πίεση της ελληνικής και της διεθνούς κοινής γνώμης («Η Ελλάδα αμνηστεύει τους σφαγείς της» έγραψαν οι Τάιμς του Λονδίνου) η κυβέρνηση υπαναχωρεί και εξαιρεί τον Μέρτεν από την εφαρμογή του του νόμου (ν.δ. 3933/1959).
Στις 11 Φεβρουαρίου 1959 αρχίζει η
δίκη του Μαξ Μέρτεν στο Ειδικό Στρατοδικείο Εγκληματικών Πολέμου της Αθήνας. Προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον και
την παρακολουθούν Άγγλοι νομομαθείς
και απεσταλμένοι των μεγαλύτερων εφημερίδων του κόσμου. Ο Μέρτεν ακούει
με ολύμπια ψυχραιμία το κατηγορητήριο
και δηλώνει αθώος. Οι μάρτυρες κατηγορίας που παρελαύνουν απαριθμούν τα
εγκλήματα που διέπραξε στη Θεσσαλονίκη, ενώ μόλις τρεις μάρτυρες καταθέτουν
υπέρ του.
Στις 5 Μαρτίου 1959, ο πρόεδρος του
Στρατοδικείου, συνταγματάρχης Κοκορέτσας, διαβάζει την ετυμηγορία ενοχής
του κατηγορουμένου. Στον Μέρτεν επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 25 ετών κατά
συγχώνευση.
Οι πιέσεις των Γερμανών για την αποφυλάκιση του Μέρτεν φθάνουν στο αποκορύφωμά τους.

Η ελληνική κυβέρνηση υπόσχεται στη
Βόννη, ότι μόλις καταλαγιάσει ο θόρυβος
θα τον απελευθερώσει. Ο Καραμανλής
διστάζει να προχωρήσει στην αποφυλάκιση του Μέρτεν, επειδή βρίσκεται προφυλακισμένος (θύμα πολιτικής δίωξης)
ένας από τους πρωτεργάτες της Αντίστασης, ο Μανώλης Γλέζος.
Η κατάλληλη στιγμή ήλθε τον Αύγουστο
του 1959. Με το νόμο 4016, η κυβέρνηση
τροποποίησε τη σχετική νομοθεσία (ν.δ.
3933/1959), με αποτέλεσμα να «αναστέλλεται αυτοδικαίως πάσα δίωξις Γερμανών υπηκόων φερόμενων ως εγκληματιών πολέμου, καθώς και η εκτέλεσις
πάσης ποινής ή το υπόλοιπον ταύτης.
Αντίγραφα των δικογραφιών αποστέλλονται εις τας γερμανικάς αρχάς».
Με βάση τη διάταξη αυτή, ο Μαξ Μέρτεν αποφυλακίστηκε στις 5 Νοεμβρίου 1959 και απελάθηκε στη Γερμανία, με
την προϋπόθεση να εκτίσει εκεί την ποινή
του. Όμως, τα γερμανικά δικαστήρια τον
απάλλαξαν πλήρως, ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων. Ο «Δήμιος της Θεσσαλονίκης» αποδόθηκε λευκός στην κοινωνία.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 1960, τα γερμανικά
έντυπα «Ηχώ του Αμβούργου» και «Ντερ
Σπίγκελ» δημοσιεύουν αποσπάσματα της
κατάθεσής του στις γερμανικές αρχές και
προκαλούν σεισμό πολλών Ρίχτερ στην
Αθήνα. Ο Μέρτεν ισχυριζόταν, ότι ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο
υπουργός Εσωτερικών και εξ απορρήτων
του Δημήτριος (Τάκος) Μακρής, η σύζυγός του Δοξούλα το γένος Λεοντίδη και

ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γεώργιος
Θεμελής, υπήρξαν συνεργάτες των Γερμανών. Η ελληνική κυβέρνηση διαψεύδει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον
Μέρτεν, το ίδιο και η γερμανική.
Στη Βουλή τα πνεύματα ανάβουν. Βουλευτές της ΕΡΕ επιτίθενται κατά συναδέλφων τους της ΕΔΑ, που ήταν τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Σημειώνονται
συμπλοκές και η συνεδρίαση διακόπτεται
(16 Οκτωβρίου 1960).
Τρεις από τους θιγόμενους, το ζεύγος
Μακρή και ο Θεμελής, προχώρησαν σε
μηνύσεις, όχι στα γερμανικά δικαστήρια,
αλλά στα ελληνικά και πέτυχαν την ερήμην καταδίκη του Μέρτεν για συκοφαντική δυσφήμιση. Πάντως, η δημοσιογραφική έρευνα αποκ
άλυψε ότι ο Μακρής, ως δικηγόρος στην
κατοχική Θεσσαλονίκη, είχε πολύ καλές
σχέσεις με τους Γερμανούς, η σύζυγός
του Δοξούλα ήταν γραμματέας του Μέρτεν και ο Θεμελής διορισμένος Νομάρχης. Για τον Καραμανλή δε βρέθηκε το
παραμικρό στοιχείο που να επιβεβαιώνει
τον ισχυρισμό του Μέρτεν.
Ο Μέρτεν απασχόλησε και μεταθανάτια
την Ελλάδα, με τη μεγάλη κινητοποίηση
του 2000 για την ανεύρεση του εβραϊκού
θησαυρού της Θεσσαλονίκης, που σύμφωνα με κάποια πληροφορία, βρισκόταν
στο βυθό στ’ ανοιχτά της Φοινικούντας
Μεσσηνίας. Την πληροφορία φέρεται να
έδωσε σε Έλληνα συγκρατούμενο ο ίδιος
ο Μέρτεν. Ο θησαυρός δε βρέθηκε ποτέ.
© ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821

Οι ήρωες και οι βιογραφίες τους, οι μάχες και τα ηρωικά
γεγονότα που σημάδεψαν τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821

Ο

ξεσηκωμός των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη
για ελευθερία και αυτοδιάθεση το 1821,
υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονός στην
ιστορία της Νεότερης Ελλάδας. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η αφετηρία της
εθνικής παλιγγενεσίας, καθώς πέτυχε
την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και
συνεπώς την παρουσία της Ελλάδας,
ύστερα από έκλειψη αιώνων, στον πολιτικό χάρτη του κόσμου.
Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε κι ένα
από τα κομβικά σημεία της ευρωπαϊκής
ιστορίας του 19ου αιώνα, καθώς ήταν η
αφετηρία για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ούτως ή άλλως
βρισκόταν σε φάση παρακμής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
1821: ΟΙ ΗΡΩΕΣ
Η Επανάσταση ξεκίνησε ουσιαστικά το

Φλεβάρη του 1821 στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και ενδυναμώθηκε στην Πελοπόννησο τον επόμενο μήνα με την απελευθέρωση της Καλαμάτας (23 Μαρτίου) και
την Προκήρυξη των επαναστατημένων
Ελλήνων προς την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ότι ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία
τους. Και παρά την αποτυχία του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, η σπίθα της
επανάστασης άναψε για τα καλά στην
Πελοπόννησο, ένα από τα πιο καθυστερημένα τμήματα του ελληνισμού κι επεκτάθηκε σ’ όλο τον ελλαδικό χώρο.
Η κατάληψη της Τριπολιτσάς το Σεπτέμβριο του 1821 παγίωσε την επανάσταση και ανέδειξε τη στρατηγική ιδιοφυΐα
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Οι επιτυχίες των επαναστατημένων Ελλήνων συνεχίστηκαν στα Δερβενάκια, τη
Γραβιά με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο,

αλλά και στη θάλασσα, όπου διακρίθηκαν ναυμάχοι του επιπέδου ενός Κωνσταντίνου Κανάρη κι ενός Ανδρέα Μιαούλη. Η αδυναμία των Οθωμανών Τούρκων να καταστείλουν την Επανάσταση
οδήγησε στην εμφάνιση των Αιγυπτίων
του Ιμπραήμ, που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη απειλή για την Επανάσταση,
σε συνδυασμό με τις εμφύλιες διαμάχες που είχαν ξεσπάσει μεταξύ των Ελλήνων («η διχόνοια... η δολερή» που λέει
και ο εθνικός μας ποιητής στον «Ύμνο εις
την Ελευθερίαν»).
Η πτώση του Μεσολογγίου τον Απρίλιο
1826 αναζωπύρωσε το κίνημα των φιλελλήνων στην Ευρώπη και ο ελληνικός
ξεσηκωμός έλαβε διεθνείς διαστάσεις.
ΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ
Η συνδρομή των Μεγάλων Δυνάμεων

στην απελευθέρωση υπήρξε καθοριστική, ιδιαίτερα με τη Ναυμαχία του
Ναβαρίνου, τον Οκτώβριο του 1827. Οι
Έλληνες εξακολουθούσαν να μάχονται
ηρωικά έως την τελευταία μεγάλη μάχη
του Αγώνα στην Πέτρα της Βοιωτίας, το
Σεπτέμβριο του 1829, στην οποία διακρίθηκε ο Δημήτριος Υψηλάντης, μία παραγνωρισμένη προσωπικότητα της Επανάστασης. Την περίοδο αυτή αναδείχθηκαν
οι στρατηγικές ικανότητες του Γεωργίου
Καραϊσκάκη, ιδιαίτερα στις Μάχες της
Αράχοβας και σε περιοχές της Αττικής.
Στο μεταξύ, η άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα στις αρχές του 1828
και η αναγόρευσή του από την εθνοσυνέλευση σε Κυβερνήτη της Ελλάδας σηματοδότησαν την απαρχή της οικοδόμησης του νέου κράτους. Όλα όμως ξεκίνησαν με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρίας…
© SanSimera.gr

Η Φιλική Εταιρεία, η προετοιμασία για
την Επανάσταση και οι πρωταγωνιστές της

Γράφει ο Κάρολος Μπρούσαλης*

Έ

νας υπαλληλάκος ήταν ο Νικόλαος
Σκουφάς που γεννήθηκε στο Κομπότι της Άρτας, το 1779. Στα 1812, ήταν
στη Μόσχα και προσπάθησε να σκαρώσει επαναστατική οργάνωση αλλά οι εκεί
Έλληνες τον κυνήγησαν, θεωρώντας τον
αλήτη και τυχοδιώκτη.
Μη έχοντας δικά του χρήματα, προσπάθησε να βρει τη φιλοσοφική λίθο των αλχημιστών του μεσαίωνα για να πλουτίσει,
ώστε να μπορεί να χρηματοδοτήσει μια
επανάσταση κατά των Τούρκων.
Στα 1814, βρέθηκε στην Οδησσό.
Ένας αποτυχημένος έμπορος ήταν ο
Εμμανουήλ Ξάνθος που γεννήθηκε στην
Πάτμο, το 1772. Στα 1813, ήταν μέλος της
τεκτονικής στοάς, στη Λευκάδα. Πτώχευσε κι έπρεπε να πάει στην τράπεζα της
Μόσχας να κανονίσει τα χρέη του.
Στα 1814, βρέθηκε στην Οδησσό.

Ένας ονειροπαρμένος νεαρός ήταν ο
Αθανάσιος Τσακάλωφ που γεννήθηκε
στα Γιάννενα, το 1788. Αναζήτησε την
τύχη του στο Παρίσι όπου, το 1809, έγινε
ένας από τους ιδρυτές της μυστικής οργάνωσης «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο».
Πέρασε από τη Βιέννη, όπου γνωρίστηκε
με τον Ιωάννη Καποδίστρια που, κατά κάποιες μαρτυρίες, τον έστειλε να οργανώσει παράρτημα της Εταιρείας των Φιλομούσων στη Ρωσία.
Στα 1814, βρέθηκε στην Οδησσό.
Ξάνθος, Σκουφάς και Τσακάλωφ συναντήθηκαν τυχαία στην Οδησσό.
Τα δεκάξι χρόνια που χώριζαν τον πρώτο από τον τρίτο, δεν τους εμπόδισαν να
καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Άρχισαν να
«ψαρεύουν» ο ένας τον άλλον. Συνωμότες με πείρα κι οι τρεις, ένιωσαν εύκολα
ποια φλόγα τους ένωνε. Άνοιξαν τα χαρτιά τους.

Η προοπτική μιας ελεύθερης Ελλάδας
τους συνεπήρε. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου
του 1814, όταν αποφάσισαν να ιδρύσουν
μια νέα μυστική επαναστατική οργάνωση: Τη Φιλική Εταιρεία.
Όλες οι ευπρεπείς μυστικές οργανώσεις
της εποχής, που δεν ήταν και λίγες στην
Ευρώπη, είχαν πολυσέλιδα καταστατικά,
με προοίμια, άρθρα για το ιδεολογικό
υπόβαθρο, στοιχεία του μελλοντικού συντάγματος που θα καθιέρωναν όταν θα
πετύχαιναν, και βαθυστόχαστες αναλύσεις, περί του τι σου είναι ο άνθρωπος.
Το καταστατικό της Φιλικής Εταιρείας δε
χρειαζόταν καν να είναι γραμμένο.
Περιοριζόταν στη φράση: «Με κάθε
τρόπο, να ελευθερωθεί η πατρίδα».
Οι τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας
έφτιαξαν συνθηματική γραφή, συμφώνησαν συνθηματικά σημεία αναγνώρισης
των μελών, καθόρισαν το τελετουργικό
της μύησης και τους τρεις όρκους της οργάνωσης και χώρισαν τα μέλη, που ΘΑ
αποκτούσε, σε κατηγορίες:
Αδελφοποιητοί ή βλάμηδες τα απλά
αγράμματα μέλη.
Συστημένοι οι εγγράμματοι.
Ιερείς εκείνοι που θα είχαν δικαίωμα κατήχησης και μύησης νέων μελών.
Ποιμένες οι πιο πάνω.
Από το 1820, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
καθιέρωσε άλλα δυο σκαλοπάτια: Τους
αφιερωμένους και τους αρχηγούς των
αφιερωμένων.
Πάνω απ’ όλους, ήταν η Ανώτατη Αρχή
που την αποτελούσαν οι Μεγάλοι Ιερείς
των Ελευσινίων.
Οι απαντήσεις που δίνονταν στα νέα
μέλη, ήταν πολύ συγκεχυμένες. Τι καθεστώς θα ίσχυε, μετά την επανάσταση;
Μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης.
Ποιοι θα κυβερνούσαν; Οι ικανοί.
Ποιοι ήταν οι μεγάλοι ιερείς; Απαγορευόταν να πουν, αλλά όλο και τους ξέφευ-

γαν μισόλογα κι ονόματα, όπως κόμης
Καποδίστριας ή τσάρος Αλέξανδρος Α’.
Που, βέβαια, δεν είχαν ιδέα πως ήταν
«αρχηγοί οργάνωσης».
Τα επόμενα τρία χρόνια πέρασαν πολύ
δύσκολα. Η απόφαση των τριών, να την
ιδρύσουν, είχε έρθει σε μια εποχή κατά
την οποία η ευρωπαϊκή αντίδραση βρισκόταν σε έξαρση.
Η δημιουργία της Ιερής Συμμαχίας
έσβησε και τις τελευταίες ελπίδες των
λαών, ότι θα μπορούσαν ν’ αποτινάξουν
την απολυταρχία.
Η γαλλική επανάσταση ήταν παρελθόν.
Ο Ναπολέων Βοναπάρτης το ίδιο. Και η
Οθωμανική αυτοκρατορία είχε την υποστήριξη των μεγάλων της Ευρώπης. Μπορούσε, με άνεση, να ασκεί τρομοκρατία
στα κατεχόμενα εδάφη.
Στα 1816, τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας
μόλις έφταναν τα είκοσι. Στα 1817, ανέβηκαν στα 42.
Οι τρεις ιδρυτές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έρευνα, με το ερώτημα, αν ο
λαός είχε ωριμάσει για μία επανάσταση.
Τον Ιούλιο του 1818, πέθανε ο ενθουσιώδης Νικόλαος Σκουφάς αλλ’ ένα ευτυχές γεγονός απάλυνε την απώλεια:
Ο μυημένος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος προσπάθησε να «ψαρέψει» έναν
παλαβό αρχιμανδρίτη, τον Γρηγόριο Δικαίο ή Παπαφλέσσα.
Ο παπάς έκανε για λίγο το χαζό, να δει
πού το πήγαινε ο συνομιλητής του.
Όταν κατάλαβε, τον άρπαξε από το λαιμό και τον ανάγκασε να του πει ό,τι ήξερε. Βρήκε τους αρχηγούς και μπήκε στην
Ανώτατη Αρχή με το «έτσι θέλω».
Η συνέχεια στο επόμενο…
*Ο Κάρολος Μπρούσαλης είναι δημοσιογράφος
και συγγραφέας, πτυχιούχος του Ιστορικού και
Αρχαιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
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GOSS!P
«Θερμό επεισόδιο»
στην όπερα
με πρωταγωνιστές
τη Nicole Kidman
και το σύζυγό της!

Μ

ετά την υποχρεωτική καραντίνα στην
Αυστραλία κι έχοντας μαζί της το
σύζυγο της Keith Urban και τη μητέρα της,
Janelle, η Nicole Kidman έκανε την πρώτη
της έξοδο. Οι τρεις τους παρακολούθησαν
την παράσταση Merry Widow στην παγκοσμίου φήμης Όπερα του Σίδνεϋ και ξετρελάθηκαν. Μάλιστα ο Keith, ενθουσιασμένος
κατά τη διάρκεια του φινάλε, σηκώθηκε όρθιος για να χειροκροτήσει τους πρωταγωνιστές.
Η διάσημη ηθοποιός ακολούθησε το σύζυγό της και σηκώθηκε και εκείνη. Ωστόσο,
ένας θεατής που καθόταν πίσω από το διάσημο ζευγάρι ενοχλήθηκε και τους ζήτησε
να καθίσουν στις θέσεις τους. Όταν ο Keith
αρνήθηκε να καθίσει στη θέση του, ο θεατής της όπερας χτύπησε την Kidman με το
πρόγραμμα της παράστασης που κρατούσε
στα χέρια του.
Έξαλλος ο Keith Urban τον κατηγόρησε ότι
επιτέθηκε στη σύζυγό του και κάλεσε τους
σωματοφύλακες να πάρουν τη Nicole και τη
μητέρα της από την αίθουσα. Η ασφάλεια
της όπερας παρενέβη επίσης, ενώ έκαναν
και κλήση στην αστυνομία, καθώς η διάσημη ηθοποιός φαινόταν κλονισμένη.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άντρας
53 ετών και ένας άντρας 67 ετών παρευρίσκονταν στο κέντρο ψυχαγωγίας όταν ξέσπασε επεισόδιο ανάμεσά τους. Οι αξιωματικοί μίλησαν και στους δύο άνδρες και το
επεισόδιο έληξε εκεί.
Παρά το δυσάρεστο περιστατικό, η Nicole
Kidman δεν αποχώρησε αλλά παρέμεινε και
χαιρέτησε τους πρωταγωνιστές στα παρασκήνια.
Η διάσημη ηθοποιός ήλπιζε ότι αυτή θα
ήταν μια διασκεδαστική βραδινή έξοδος,
αφού ολοκλήρωσε πρόσφατα την υποχρεωτική καραντίνα της, μετά την επιστροφή
της από το ταξίδι της στην Ιρλανδία για
τις ανάγκες της ταινίας του Robert Eggers
«Viking, The Northman», με τους Alexander
Skarsgård και Ethan Hawke.

Υιοθέτησε το νέο trend στις
προστατευτικές μάσκες και
η Sarah Jessica Parker

H

χολιγουντιανή
σταρ, Sara
Jessica Parker,
πάντα επιδείκνυε
απίστευτα γρήγορα αντανακλαστικά στο να υιοθετεί τα εκάστοτε
fashion trends,
και τώρα που η
πανδημία έχει
αναδείξει σε κορυφαίο αξεσουάρ
τις προστατευτικές
μάσκες, η ηθοποιός έχει υιοθετήσει
ένα μεγάλο νέο
fashion trend.
Ο λόγος για τις
διακοσμητικές (και χρηστικές, αφού σε βοηθούν να μη χάνεις τη
μάσκα) αλυσίδες, που έχουν γίνει πολύ της μόδας και εφαρμόζονται στις άκρες μιας προστατευτικής μάσκας ως... κόσμημα!
Η Sara Jessica Parker, όχι μόνο έχει φορέσει μάσκες με τα αρχικά
της SJP που αποτελούν και το logo του brand της, αλλά πλέον
κυκλοφορεί παντού και με μια διακοσμητική χοντρή μεταλλική
αλυσίδα στη μάσκα της.
Πρόκειται για μια απλή αλυσίδα με κουμπώματα στις δύο άκρες
που πιάνεται πάνω στη μάσκα. Και γενικά, οι αλυσίδες στις μάσκες αποτελούν πλέον κορυφαίο fashion trend.

© mag.sigmalive.com

Η Natalie Portman απαντά στις
φήμες που τη θέλουν έγκυο!

H

Natalie
Portman
απαντά στις
φήμες περί
εγκυμοσύνης,
ύστερα από
φωτογραφίες
της που την
έδειχναν με
φουσκωμένη κοιλιά.
Η 39χρονη
ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα story για να
μοιραστεί το στιγμιότυπο ενός άρθρου από το γνωστό
περιοδικό Page Six, με τίτλο: «Η Natalie Portman βγαίνει έξω στο Sydney και μοιάζει έγκυος».
Στο story της, η Portman έγραψε: «Λοιπόν, δεν είμαι
καθόλου έγκυος». Συνεχίζοντας, μοιράστηκε επίσης
το πόσο απογοητευμένη είναι με το γεγονός πως ένα
ακόμη άρθρο σχολιάζει το σώμα μιας γυναίκας.
«Αλλά προφανώς είναι ακόμα εντάξει το 2021 για
οποιονδήποτε να υποθέτει ό,τι θέλει και να σχολιάζει
το σώμα μιας γυναίκας όποτε το θέλει!», συνέχισε η
βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, πριν τελειώσει με
το «Πράξε καλύτερα @NYPost» και ένα νευριασμένο
emoji.
Η Portman είναι παντρεμένη με το Γάλλο χορευτή και
χορογράφο Benjamin Millepied, τον οποίο συνάντησε στο σετ της ταινίας της «Black Swan» το 2010. Το
ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και μαζί απέκτησαν δύο
παιδιά, τον Aleph, 9 ετών, και την Amalia, που θα γίνει
4 αργότερα αυτό το μήνα.

© govastileto.gr

Το πιο σέξι κορμί
του Περού
Δεν έχει τυχαία 2 εκατομμύρια
followers στο Instagram

Έ

χετε συναντήσει ποτέ, έστω και από
απόσταση, μια Περουβιανή; Αν κρίνουμε από την Paula Manzanal, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε όλες τις
χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι γυναίκες
είναι και όμορφες και σέξι.
Η παρουσιάστρια και μοντέλο, που φέτος
διανύει το 27ο έτος της ζωής της, αναδείχθηκε Miss SwimSuit International και Miss
Περού το 2014. Από τότε φροντίζει να επιδεικνύει τις πλούσιες καμπύλες της με κάθε ευκαιρία στους διαδικτυακούς θαυμαστές της. Κι αν
ρίξετε μια ματιά στις αναρτήσεις της, τότε
μάλλον θα αυξήσετε με τη σειρά σας τον
αριθμό των followers, που έχουν φτάσει
αισίως τα 2 εκατομμύρια!
© e-daily.gr

© govastileto.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;

Α-Καλημέρα Μάγδα, έτοιμη για τη Γιορτή
Α-Έλα
Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια
του
Βαλεντίνου;
οΜ-Φυσικά,
Λάμπης; πάντα έτοιμη!
Α-Τι ετοίμασες αυτή τη φορά;
Μ-Φυσικά
Μ-Που; Αλέκα μου.
Α-Για
φαγητό
κ.λπ.…
Α-Ωραία.
Πότε μας
φεύγεις;
Μ-Σκέφτηκα φέτος, ότι εκτός από κάτι
Μ- Την
άλλη
εβδομάδα.
δικά
μου
σπιτίσια
μεζεδάκια, να παραγγείλω
από κανένα
Α-Τόσο
νωρίς; εστιατόριο.
Α-Καλή ιδέα και δε θα κουραστείς καθόΜ-Τι
να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια
λου.
Μ-Εσύ τιλεςμου
φεύγουν
και προτείνεις;
είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου.
Α-Τώρα που το λες θα κάνω κι εγώ το ίδιο.
Α-Έχεις
δίκιοσήμερα
σ’ αυτό. κιόλας
Πολλοί γνωστοί
πάνε στην
Θα
πάρω
τα παιδιά
στο
Greek
Town
Grill,
να
μου
ετοιμάσουν
Ελλάδα. Άλλοι για διακοπές και άλλοι για τιςνα
λιχουδιές τους.
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά
και άλλα.
Μ-Ναι, αλλά είναι
στο Λαβάλ,
κι εγώ είμαι
στο
Παρκ
εξ.
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν
Α-Και τι μ’ αυτό. Τους παίρνεις τηλέφωνο,
κάποιοι
επιτήδειοι
επιτήδειες,
που υποτίθεται
παραγγέλνεις
καικαι
περνά
ο Αγαμέμνων
σου
και
τα παραλαμβάνει.
γνωρίζουν
τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη,
Μ-Και να βγάλω τον άνθρωπο ως το Λαυψώνουν
τα χεριά ψηλά,
και τα βάρη μαζί με τα
βάλ;
Δεν υπάρχει
άλλη λύση;
Α-Η άλληκαι
λύση
είναι να παραγγείλεις
από
πρόστιμα
τις ταλαιπωρίες
πέφτουν σε σένα.
το διαδίκτυο.
Εν
τω μεταξύ
την αμοιβήΜποτους
Μ-Δεν
ξέρωόμως,
πως.έχουν
Θα πάρει
μπερδευτώ.
ρείς
να
παραγγείλεις
εσύ
για
μένα;
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
Α-Δηλαδή;
Α-Τι
μου λες; θα παραγγείλεις, θα μου τα
Μ-Δηλαδή
στείλουν
και είσαι
θα σου
πληρώσω
χρωΜ-Και που
ακόμα.
Υπάρχειότι τέτοια
στάω.
ανευθυνότητα,
που αν μπλεχτείς σε τέτοιες
Α-Εντάξει, έγινε.
Μ-Και πεςτότε
μου
είναι να σε πληρώυποθέσεις
άσταπόσο
να πάνε.
σω.
Α-Έπρεπε
οι θα
κυβερνητικές
αρχές τιςΤόσα
Ελλάδας
να
Α-Σιγά που
με πληρώσεις.
δώρα
μας
Δεν ξεχνώμεεγώ
πράγμαήτανέκανες.
πιο συνεργάσιμες
τις τέτοια
προξενικές
αρχές
τα.
εδώ.
Μ-Μα…
Α-Δεν
Θα τα
σου
παραγγείλω
Μ-Έχειςακούω
δίκιο, αντίποτα.
ήταν έτσι
πράγματα,
δε θα
τα καλύτερα που θα τρως όλη την εβδομάαναγκαζόμασταν
πολλοί
από εμάς να πάμε στην
δα.
Άστο σ’ εμένα
αυτό.
Μ-Εντάξει,
δεν
επιμένω…
Ελλάδα.
Α-Το φαγητό το τακτοποιήσαμε. Τα υπόΑ-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα
λοιπα;
Μ-Ποιαγια
υπόλοιπα;
έστω
διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε
Α-Να, τι θα φορέσεις, τι θα ετοιμάσεις;
οικονομικά.
Το έχεις είναι
σκεφτείδ θα
αυτό;το γιορτάσετε
Μέρα
Βαλεντίνου
«ιδιαίτερα»;
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις.
Μ-Να σου πω, όσο για «εορτασμούς» ας
Έστωκαλά
και 15%
απ’ αυτούς που θα πάνε στην
είναι
ο… ιός.
Α-Γιατί
το
λες
αυτό;
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να
Μ-Διότι η υποχρεωτική κλεισούρα, όπως
τακτοποιήσουν
τις δουλειές
τους
εδώ.πολύ
σου
έχω πει πολλές
φορές,
μάςαπό
έφερε
κοντά
και
θυμόμαστε
κάθε
μέρα
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τα
τι θανιάτα
κάνω
μας. Ξέρεις, «κρυφτούλι», «τυφλόμυγα»
εγώ χωρίς τα νέα σου;
κ.λπ.…
Α-Μπράβο
φιλενάδα.
παιχνιδιάρα
Μ-Υπομονή όπως
κι’ εγώ. Πολύ
Αλλά έχω
κι ένα άλλο
μου έγινες τελευταία…
πρόβλημα
για το
ταξίδι. εμάς ως ζευγάρι
Μ-Σου είπα,
η κλεισούρα
μας
έκανε
καλό.
Α-Ποιο;
Α-Και αφού τόσο παίζεις, παίζεται, τότε τι
Μ-Φοβάμαι.
θα
παίξεις του Βαλεντίνου;
Μ-Τους
μαγείρους.
Α-Τι φοβάσαι;
Α-Ποιους… μαγείρους;
Μ-Το
αεροπλάνο,
τις βαλίτσες,
το ταξίδι… τους
Μ-Τους
μαγείρους
του Βαλεντίνου,
μαγείρους
του
έρωτα.
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Α-Για εξήγησε μου, γιατί δεν καταλαβαίΜ-Με
τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
νω
τίποτα.
πρώτα
απ΄
Μ-Άκου
Α-Ανοησίες.ναΤομαθαίνεις.
αεροπλάνοΛοιπόν,
είναι το πιο
ασφαλές
όλα διαλέγεις τι θα μαγειρέψεις με τον
μέσο μεταφοράς.
αντρούλη
σου. Το λένε κι οι στατιστικές.
Α-Οι
δυο
Μ-Δε
ξέρωσαςτι δηλαδή;
λένε οι στατιστικές αλλά εγώ
Μ-Φυσικά, εφόσον σου είπα «μαγείφοβάμαιόχι
και μεμαγείρισσα…
τους τρομοκράτες.
ρους»,
Συνεχίζω. Εμείς
διαλέξαμε
μια
και
θα
παραγγείλουμε
τα
Α-Ανοησίες.
φαγητά, να φτιάξουμε μια τούρτα ΒαλεΜ-Δεν είναι
καθόλου
ανοησίες
και και
υπερβολές.
ντίνου,
με πολύ
κόκκινο
χρώμα
άσπρη
κρέμα.
Δεν
είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε
Α-Μάλιστα…
αστυνομικός;
Μ-Συνταγές υπάρχουν πολλές, αλλά δεν
είναι
μυστικό
Α-Το εκεί
είδα, τοαλλά
τι σχέσητηςέχειεπιτυχίας
αυτό πουτου
θα μαπας
γειρέματος ή της ζαχαροπλαστικής.

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-Και τι είναι;
Μ-Α,
είπα
κι εγώ…
Μ-Η
ενδυμασία.
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Α-Για λέγε…
Α-Άλλες
προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Μ-Λοιπόν, φοράτε και οι δυο σας κάτι
Μ-Για
πες
μου
να
τις
μάθω.
το προκλητικό και σέξι, από κάτω από τη
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
μπροστέλα
του απ΄
μάγειρα.
Α-Φυσικά.
Πρώτα
όλα, όλοΌχιτονπολλά
καιρό πράγπου
ματα…
θαΑ-Μπορεί
λείπεις, θαναπρέπει
κάποιος
παίρνει
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
είμαστε
και ναμόνο
με τατη
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
μπροστέλα
ρούχα;
γράμματα
απόχωρίς
το γραμματοκιβώτιο
για να μη
HERMES
OVERSEAS
INC.
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
Μ-Αυτό εξαρτάται από σας. Γιατί όχι;
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
φαίνεται
ότι
λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Α-Πολύ ενδιαφέρον…
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
Μ-Επίσης,
Μ-Δίκιο
έχεις! θα συνιστούσα να βάλεις κάτω
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
στο πάτωμα κάτι που να καλύψει τον πόTRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Α-Ύστερα,
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
λεμο. για καλό και για κακό, σου συνιστώ να
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
Α-Έχειτοκαι
πόλεμο;
κλείσεις
γενικό
διακόπτη του νερού.
• katherine@hermesoverseas
Μ-Μιλάμε για τούρτα με κρέμα που ση- Tél.: (514) info@hermesoverseas.com
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Μ-Καλό
αυτό, τονασημειώνω.
το ηλεκτρικό
μαίνει κιμπορεί
παίξετε Και
τουρτοπόλεμο.
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Για
να
μη
λερώσετε
το
σπίτι
λοιπόν,
βάλε
να κλείσω;
το μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692 Avenue du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
κάτι στο πάτωμα.
γραφείων
στην Ελλάδα,
Α-Όχι.
Για
το
ηλεκτρικό,
σου
συνιστώ
να
Α-Εμείς όμως που θα είμαστε γεμάτοι
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
κρέμα και μερικούς
τούρτα; ηλεκτρονικούς διακόπτες
το λάδι σας από το χωριό σας
αγοράσεις
σεβόμαστε το όνομά μας.
Μ-Εκεί έχεις τρεις τρόπους καθαρισμού.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
από
αυτούςναπου
ανοίγουν
καιΠροσέχουμε
κλείνουν ταΜεσσαφώτα τα πράγματά σας...
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Α-Άντε
δούμε
τι σοφίστηκες…
από την Ελλάδα.
μελίνα!
προγραμματισμό. Με αυτό τονσεβόμαστε
τρόπο έστω
το όνομά μας.
Μ-Λοιπόν, πηγαίνετε και κάνετε μπάνιο ο
κικαθένας
αν λείπεις,
το σπίτι
κατοικείτεντους
και
με δείχνει
τη σειρά
του, ότι
ή κάνετε
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
και
αλληλο-σαπουνίζεστε
και
μετά
αν
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες πουθέσεβόμαστε το όνομά μας.
λετε μπαίνετε στη μπανιέρα για ρομάντζα
καιροφυλακτούν.
ή…
Α-Ή το
τι;Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε
Μ-Και
ΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
Μ-Ή τρώτε τις κρέμες σας ο ένας του άλανεξάρτητα από το βάρος και
χωρίς
πρόσθετο
κόστος
στην
Ελλάδα.
$
βοηθάει
που
έχω
σπίτι;
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας
ανακοίνωσης
λου και μετά κάνετε μπάνιο.
μειώνουμε
το
κόστος
μεταφοράς
μιάς
μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Βλέπω και
φιλενάδα
έχεις όταν
γίνεικτυπήσει
πολύ… σεΑ-Βεβαίως
βοηθά, αλλά
ο
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
ξουαλική τελευταία.
Σας
πληροφορούμε
τον
αντιπρόσωπό
μας
στον
Πειραιά,
στο
τηλέφωνο
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
συναγερμός
θα
είναι
αργά.
Θα
σου
έχουν
πάρει
Μ-Και γιατί όχι; Με τον Αγά μου «παίζω»
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης 210
όχι
με ξένο. Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι
τα πράγματα.
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Α-Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, για να μην
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
κατοικείται,
δε θα προσπαθήσουν
σε
ψάχνω γιατότε
συνταγές,
στείλε μου τη να
συντατο Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
γή που θα κάνεις.
κλέψουν.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
Μ-Όπα της… Σε κόλλησα ζαχαροπλαστική;
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Μ-Αλέκα,
τοκόλλησες,
έλεγα ότι ερωτύλα.
έχω την πιο έξυπνη
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
Α-Όχι, με
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
Μ-Σου
την
έστειλα
στο
λογαριασμό
σου.
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Α-Την έλαβα. Για πες μου τώρα, τι έγινε
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room, 2 good size bedrooms, new counter tops
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Μ-Καλά
Α-Και λες.
που ξέρεις αν ο οργανισμός της πιάclean and well maintained building. Includes 1
σει
παιδί.
Αυτό
το
λαμόγιο
θα
έχει
για
παindoor parking spot. Available immediately!!!
Α-Και
πότε
με
το
καλό
επιστρέφεις;
τέρα το παιδάκι...
Μ-Αν
όλα παν καλά,
πιστεύω
μέσαδίκιο.
Αυγούστου.
Μ-Φιλενάδα,
έχεις
απόλυτο
Πρέπει
να
σταματήσω
σήμερα
κιόλας
τη
σχέση
της
Να
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Pierrefonds Large 6 1/2 for rent
newer
με το λαμόγιο.
Excellent Location!
construction (2004) available immediately
πουθενά;
Α-Πήγαινε πριν σε πιάσει η καραντίνα.
excellent location just steps from Pierrefonds
Μ-Πάω!
Blvd renovated kitchen with granite countertops
Α-Λέει
ο
Μενέλαος
να
πάμε
Καλιφόρνια.
parquet floors master bedroom with ensuite
Α-Λοιπόν, θα σε δω αύριο Σάββατο στην
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1
Μ-Πολύ
ωραία.
Αννούλα
για τα χτενίσματα μας…
powder/laundry room in basement 2 car garage
and 2 car exterior parking included
Μ-Ναι,
αύριο
στις 3μπάνιο,
το αμμουδιά.
απόγευμα.
Α-Εγώ
όμως
θέλω
θάλασσα,
Τα λέμε!
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

ΝΕΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

«Η Ελλάδα αυτοκτονεί
με τα μέτρα που
λαμβάνονται»

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

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 14 Φεβρουαρίου
"Πως να καλυτερεύσουν
τα ζευγάρια τις σχέσεις τους
στη εποχή του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ;"
Πρακτικές συμβουλές με τον ψυχολόγο

Εμμανουήλ Αλιάτα

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Μια εθνική μελέτη επιπολασμού, που κοστίζει όσο μια
δημοσκόπηση, θα έδινε, σύμφωνα με τον καθηγητή, μια
ξεκάθαρη εικόνα της πορείας του Covid-19 στη χώρα

Τ

ις εγκληματικές παραλείψεις και αστοχίες της κυβερνητικής πολιτικής στην
Ελλάδα, που απειλούν να τινάξουν στον
αέρα το ασθμαίνον σύστημα υγείας και
να δώσουν παράλληλα τη χαριστική
βολή σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, επεσήμανε ο καθηγητής Παθολογίας,
Έρευνας και Πολιτικής Υγείας, Επιστημών
Δεδομένων και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του
στο Κρήτη TV.
Σύμφωνα με τον ομογενή επιστήμονα,
η Ελλάδα έχει ένα από τα σκληρότερα και
πλέον αναποτελεσματικά lockdown ανά
την υφήλιο, το οποίο όχι μόνο δεν αναχαιτίζει την πανδημία, αλλά αντιθέτως τη
χειροτερεύει, παρά το γεγονός ότι βαθμολογείται με 80 στο δείκτη της Οξφόρδης (επιπέδου… Γουχάν!) αναφορικά με
την αυστηρότητα των μέτρων.
«Έχουμε πάρει τη λάθος στράτα αν θεωρούμε ότι το lockdown είναι η συνταγή
που θα μας λύσει τα προβλήματα. Είναι
σα να λέμε ότι ξεκινάμε στην Ελλάδα έναν
πόλεμο με την Τουρκία και αντί να υπερασπιστούμε το πέλαγος, τα νησιά και τους
ανοιχτούς μας χώρους, κλειδωνόμαστε
όλοι στην Ακρόπολη και περιμένουμε να
λυθεί το πρόβλημα», σημείωσε εύστοχα και μέσα στο… πνεύμα των ελληνοτουρκικών.
«ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΠΟΥ «ΠΑΚΕΤΑΡΟΝΤΑΙ»
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ;
ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;»
Στη συνέχεια στηλίτευσε όλους εκείνους
που βγαίνουν καθημερινά στα τηλεπαράθυρα και κουνούν το δάχτυλο στους
απλούς πολίτες, επιρρίπτοντάς τους ευθύνες για την πορεία της πανδημίας στη
χώρα μας: «Φταίνε οι απλοί άνθρωποι
επειδή το κράτος δεν τους έχει δώσει τα
στοιχειώδη για να τους προστατεύσει;
Φταίνε αυτοί, επειδή ‘πακετάρονται’ στα
μέσα μαζικής μεταφοράς; Φταίνε αυτοί
επειδή δεν υπάρχουν υποδομές στα σχολεία; Φταίνε επειδή δεν υπάρχει τηλεργασία; Φταίνε αυτοί επειδή το κράτος τούς
κλειδώνει μέσα από τις 6 για να κυκλοφορούν οι αστυνομικοί μόνο;» διερωτήθηκε,
τονίζοντας πως η απαγόρευση κυκλοφορί-

ας από το απόγευμα, με παράλληλη αύξηση περιπολιών αντί για αύξηση των τεστ,
είναι μια αυτοκτονική κίνηση, που ουδεμία σχέση έχει με την επιστήμη.
Μια εθνική μελέτη επιπολασμού,
που κοστίζει όσο μια δημοσκόπηση,
θα έδινε, σύμφωνα με τον καθηγητή, μια ξεκάθαρη εικόνα της πορείας
του Covid-19 στη χώρα. Όπως είπε, κατά
τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 65 δημοσκοπήσεις, όλες με θέμα ποια πολιτική παράταξη προτιμούν οι πολίτες.
«Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνει κάτι αντίστοιχο και για κάτι που στοιχίζει χιλιάδες
ανθρώπινες ζωές. Μας ενδιαφέρει μόνο
ποιο κόμμα θα ψηφίσουν οι Έλληνες; Νομίζω, μας ενδιαφέρουν και οι ανθρώπινες
ζωές…», υπογράμμισε, τονίζοντας πως
η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια.
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΕΙΑ
Αναφορικά με τα εμβόλια, ο δρ Ιωαννίδης τόνισε πως πρόκειται για σπουδαία
όπλα στη φαρέτρα της ανθρωπότητας,
τα οποία, ωστόσο, θα φτάσουν μετά τη…
λήξη της μάχης. Τη δεδομένη χρονική
στιγμή, λιγότερο από το 1% του πληθυσμού στην Ελλάδα έχει λάβει και τις δύο
δόσεις του εμβολίου, ενώ το ποσοστό
του μολυσμένου πληθυσμού κυμαίνεται
από 6% έως 39%.
«Τα εμβόλια είναι χρήσιμα, δεν είναι πανάκεια. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε
με σύνεση, προσεκτικά, γνωρίζοντας πού
πηγαίνουμε. Αν δεν έχουμε σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση, δε μπορούμε να
ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Σας μιλώ ως
επιδημιολόγος – χωρίς δεδομένα, είναι σα
να βλέπετε έναν τενίστα χωρίς… ρακέτα
του τένις».
Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, ο διακεκριμένος γιατρός επεσήμανε για πολλοστή φορά πως η πανδημία του κορωνοϊού είναι μια πανδημία ανισοτήτων και τα
μέτρα για την αντιμετώπισή της δημιουργούν πολλούς φτωχούς, εξαθλιωμένους,
εξαγριωμένους και εκμαυλισμένους πολίτες.
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Δεν... ευδοκιμούν
οι επιστήμονες
στην Ελλάδα

A

Στις πρώτες θέσεις σε δημοσιεύσεις και διεθνή
αναγνώριση επιστήμονες από τη χώρα μας που
κάνουν καριέρα στο εξωτερικό | Η σύγκριση
με όσους επέλεξαν να μείνουν στην Ελλάδα

ν το άλφα της δημιουργικότητας ενός
επιστήμονα βρίσκεται στα γονίδια
του, το ωμέγα αναμφισβήτητα θα πρέπει
να αναζητηθεί στο περιβάλλον εντός του
οποίου λειτουργεί. Αν το περιβάλλον είναι
καταπιεστικό και στερητικό, η θετική γονιδιακή προδιάθεση μπορεί ποτέ να μην
εκφρασθεί. Στην Ελλάδα, το πανεπιστημιακό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια δεν
ήταν ιδιαίτερα δημιουργικό, κυρίως λόγω
των περικοπών στα κονδύλια για έρευνα,
την οποία επέβαλλαν οι καθοδηγούμενες
από τις Βρυξέλλες καταστροφικές «μνημονιακές» πολιτικές των κυβερνήσεων
που ασκούσαν την εξουσία. Από την άλλη,
δε βοηθούσε το κλίμα και η οξεία πολιτικοποίηση θεμάτων, όπως η αστυνομική
φρούρηση των σχολών, η δυνατότητα λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων κ.λπ.
– δηλαδή θέματα που προ καιρού έχουν
λυθεί σε άλλες χώρες.
Όλοι αυτοί οι λόγοι προκάλεσαν τα τελευταία χρόνια μια σημαντική φυγή
εγκεφάλων από την Ελλάδα -το λεγόμενο
«brain drain»- προς μέρη όπου το μαθησιακό και ερευνητικό περιβάλλον είναι πιο
δημιουργικό. Και τα αποτελέσματα ήταν
τα αναμενόμενα. Στο νέο περιβάλλον η
δημιουργικότητα άνθισε.

Σε μια επιστημονική τους μελέτη
(Comprehensive mapping of local and
diaspora scientists: a database and
analysis of 63951 Greek scientists) που
δημοσιεύτηκε στο bioRxiv (καταxωρητής επιστημονικών προδημοσιεύσεων
και εκδίδεται από το Cold Spring Harbor
Laboratories) οι ερευνητές John P.A.
Ioannidis, Chara Koutsioumpa, Angeliki
Vakka, Georgios Agoranos, Chrysanthi
Mantsiou, Maria Kyriaki Drekolia, Nikos
Avramidis, Despina G. ContopoulosIoannidis, Konstantinos Drosatos, Jeroen
Baas μελέτησαν τις συγκριτικές επιστημονικές επιδόσεις 63.951 Ελλήνων επιστημόνων, εκ των οποίων 35.116 δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι
στο εξωτερικό (προϋπόθεση συμμετοχής
ο κάθε επιστήμονας του δείγματος να έχει
δημοσιεύσει 5 τουλάχιστον πλήρη επιστημονικά άρθρα).
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ ο αριθμός των δημοσιεύσεων των επιστημόνων
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ήταν περίπου ο ίδιος με αυτό των Ελλήνων του εξωτερικού, η ποιότητα ήταν διαφορετική. Οι δημοσιεύσεις των Ελλήνων
του εξωτερικού προκαλούσαν περισσότερες αναφορές σε διεθνή επιστημονικά

έντυπα και αξιολογούντο κατά μέσο όρο
ως «υψηλότερου επιπέδου» σε σχέση με
τα δημοσιεύματα των Ελλήνων του εσωτερικού.
Μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων που
βρίσκονται μεταξύ του κορυφαίου 0,1%
του επιστημονικού τους πεδίου διεθνώς
(διαιρώντας την επιστήμη σε 174 πεδία), το 86% αποτελείται από Έλληνες του
εξωτερικού (96 Έλληνες εξωτερικού έναντι 15 Ελλήνων του εσωτερικού). Μεταξύ
του κορυφαίου 0,5% είναι 348 έναντι 89,
μεταξύ του κορυφαίου 1% είναι 648 έναντι 250 και μεταξύ του κορυφαίου 5% είναι 2.438 έναντι 1.724.
Σύμφωνα με την έρευνα, 32 Έλληνες επιστήμονες είναι μέσα στους κορυφαίους
15 στον κόσμο σε απήχηση στο επιστημονικό τους πεδίο, αλλά 30 από αυτούς
(94%) είναι στο εξωτερικό. Έξι είναι πρώτοι ή δεύτεροι στον κόσμο στο πεδίο τους,
αλλά και οι 6 βρίσκονται στο εξωτερικό.
Οι Έλληνες που είναι στη χώρα μας, έχουν
ισχυρή παρουσία στο κορυφαίο 20% των
επιστημόνων ως προς απήχηση, αλλά σε
πολύ υψηλές θέσεις βρίσκονται σχεδόν
αποκλειστικά Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Στη συνολική κατάταξη που στηρίζεται σε δεδομένα από τη βάση Scopus

που περιλαμβάνει περίπου 8 εκατομμύρια επιστήμονες από όλα τα επιστημονικά πεδία, οι κορυφαίοι 8 μεταξύ των
Ελλήνων επιστημόνων είναι όλοι σχεδόν
Έλληνες του εξωτερικού. Αυτοί είναι:
Ο επιδημιολόγος Ιωάννης Ιωαννίδης στo Stanford (θέση 33), Παύλος Αλιβιζάτος στο Berkeley (θέση 42), Νικόλαος
Πέππας στο University of Texas Austin
(θέση 177), Γεώργιος Χρούσος ομότιμος
στο ΕΚΠΑ (θέση 202), Φαίδων Αβούρης στην IBM (θέση 362), Κυριάκος Νικολάου στο Rice (θέση 380), Μερκούρης Κανατζίδης στο Northwestern (θέση
401), Κύπρος Νικολαΐδης στο King’s
College (θέση 415).
Έρευνες όπως αυτή, αποκαλύπτουν το
τεράστιο «ευκαιριακό κόστος» που είχε η
μνημονιακή πολιτική λιτότητας που ακολούθησαν τα δύο μεγάλα κόμματα, όσον
αφορά την ανυπολόγιστη απώλεια σε
ανθρώπινο επιστημονικό «software» που
προκάλεσε στη χώρα η φυγή των εγκεφάλων.
Το οποίο η κυβέρνηση -όπως και η προηγούμενη- ελπίζει να αναπληρώσει, πουλώντας άδειες παραμονής στους διεθνείς
λουμπενολιγάρχες!
© Euro2day
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ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
ΑΕΚ ΚΑΙ ΛΑΥΡΙΟ

ε νίκες συνέχισαν Λαύριο και ΑΕΚ, κι έτσι εξακολουθούν να βρίσκονται... αγκαζέ στην κορυφή της
βαθμολογίας της ελληνικής Basket League, μετά το πέρας
της «κουτσουρεμένης» 14ης αγωνιστικής. Και αυτό, διότι
αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού στον Παναθηναϊκό, το παιχνίδι των «πράσινων» με τον ΠΑΟΚ στην
Πυλαία.
Η Ενωση ήταν σαρωτική απέναντι στο Περιστέρι και επανήλθε στις νίκες μετά την ήττα-σοκ από τη Λάρισα, ενώ
και το Λαύριο έδωσε συνέχεια στις επιτυχίες του, με την
«παρθενική» του νίκη, για πρώτη φορά στην Ιστορία του
στο Αλεξάνδρειο, επί του γηπεδούχου Άρη!
Επιβλητικός ο Κολοσσός στη Ρόδο κόντρα στον Ηρακλή,
την 3η συνεχόμενη νίκη του σημείωσε ο Προμηθέας με
αντίπαλο τη Λάρισα, έχοντας πρωταγωνιστές τους Έλληνες παίκτες του (Αγραβάνης 17π., 6ρ. / Λούντζης 11π., 6ρ.,
4ασ. / Αθηναίου 16 π.).
Να σημειωθεί ότι, η 2η ήττα του Περιστερίου στα 3 τελευταία παιχνίδια, «οδήγησε» στην πόρτα της εξόδου τον
Αργύρη Πεδουλάκη, με το Σωτήρη Μανωλόπουλο να είναι
ο νέος τεχνικός της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.
Στα μεταγραφικά εξάλλου, παίκτης του Παναθηναϊκού
είναι ο 29χρονος Αμερικάνος Τι Τζέι Μπρέι (αγωνίστηκε
το 2017-2018 στον Κολοσσό Ρόδου). Έχει ύψος 1.96 και
αγωνίζεται στις θέσεις «1» και «2».
Από την πλευρά του ο Προμηθέας, ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού Κουίνσι Φορντ (2.03) ο
οποίος αγωνίζεται στις θέσεις «3» και «4».
Τέλος, τον 25χρονο Αμερικανό Ντάριλ Μέικον ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Αποκτήθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και έχει 8
συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Ντάλας (2018-2019). Με ύψος
1.88 αγωνίζεται στις θέσεις «1» και «2».
14η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 100-85
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ 84-61
ΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ 89-94
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ 81-63
ΑΕΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 91-59
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (αναβολή λόγω κρουσμάτων
κορωνοϊού στην ομάδα του Παναθηναϊκού)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 14 αγώνες)
01] ΛΑΥΡΙΟ
24 (10-4)
02] ΑΕΚ
24 (10-4)
03] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.
22 (9-4)
04] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
22 (10-2)
05] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
22 (8-6)
06] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
20 (6-8)
07] ΠΑΟΚ
19 (6-7)
08] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
19 (5-9)
09] ΗΡΑΚΛΗΣ
18 (5-8)
10] ΛΑΡΙΣΑ
18 (4-10)
11] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
18 (4-10)
12] ΑΡΗΣ
17 (4-9)
* Από 13 αγώνες έχουν Προμηθέας, ΠΑΟΚ, Ηρακλής
και Άρης και 12 αγώνες έχει ο Παναθηναϊκός
**1-8 Πλέι-οφ | 12 Υποβιβασμός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15η αγωνιστική
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
10:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΕΚ
10:00 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
10:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
13:00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
10:00 ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΟΚ
13:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
(09/2): ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 68-73
(10/2): ΛΑΥΡΙΟ-ΑΕΚ 90-85 (παρ.), 74-74 (κ.αγ.)
(10/2): ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΟΚ 61-63
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (αναβολή λόγω κρουσμάτων
κορωνοϊού στην ομάδα του Παναθηναϊκού)
(12/2): ΠΑΟΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (11 π.μ.)

ΜΟΝΟΣ ΠΡΏΤΟΣ Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
σε απόσταση... βολής
Ο ΙΏΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Λ

εβαδειακός και Ιωνικός
Νίκαιας «οδηγούν» την
κούρσα του πρωταθλήματος
της Σούπερ Λιγκ 2, μετά την
ολοκλήρωση των 7 πρώτων
αγωνιστικών.
Το γκολ του Τζιώρα στο...
7ο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε τη νίκη στο Λεβαδειακό κόντρα στη μαχητική
Ιεράπετρα, για την 7η αγωνιστική (είχε εμβόλιμη αγωνιστική μεσοβδόμαδα), ενώ το
2Χ2 που κατάφερε ο Ιωνικός
Νίκαιας σε διάστημα 4 ημερών, τον έφερε στη 2η θέση
της βαθμολογίας και στο -1
από την ομάδα της Βοιωτίας.
Τα Τρίκαλα έχασαν την
ευκαιρία να βρεθούν ισόβαθμοι με τους Νικαιώτες,
εφόσον δεν κατάφεραν στο
τελευταίο τους παιχνίδι να
επιβληθούν του Εργοτέλη
στην έδρα τους, ενώ πολύτιμο έδαφος έχασε και η Παναχαϊκή, με συγκομιδή μόλις
1 βαθμού στα δύο παιχνίδια
της. Τέλος, με 3 ήττες στα
ισάριθμα τελευταία τους
παιχνίδια, Ιεράπετρα και Καραϊσκάκης βρίσκονται πλέον
στις δύο τελευταίες θέσεις
του βαθμολογικού πίνακα.
ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΟ... 97΄
Ειδικότερα, για την τελευταία χρονικά αγωνιστική
(7η), ο Λεβαδειακός αποδείχθηκε πολύ... σκληρός για να
«πεθάνει».
Με γκολ στην «εκπνοή» του
αγώνα λύγισε τον ΟΦ Ιεράπετρας στη Λειβαδιά και συνέχισε να οδηγεί την κούρσα
της Super League 2, μετά και
το πέρας 7 αγωνιστικών.
«Ήρωας» για την ομάδα
του Σωτήρη Αντωνίου, ήταν

ο Χρήστος Τζιώρας, ο οποίος με σουτ μετά από σέντρα
του Κωστή στο έβδομο λεπτό
των καθυστερήσεων «χάρισε» στους γηπεδούχους την
τέταρτη νίκη της σεζόν.
Αποτέλεσμα που κρίνεται
δίκαιο με βάση την εικόνα
του ματς, καθώς μετά από
ένα νωθρό πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός ανέβασε
«στροφές» στην επανάληψη
και έφτασε στο τρίποντο.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο
Ιωνικός πανηγύρισε εντός
έδρας νίκη επί του Απόλλωνα Λάρισας, χάρη στο τέρμα του Κάστρο στο 56’ με
κοντινή προβολή, μετά από
ωραία ενέργεια του Πλατέλλα από τα δεξιά.
Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του
Μπρίτο στο 89’ με δεύτερη
κίτρινη κάρτα και ενώ είχε
περάσει στον αγωνιστικό
χώρο στο 64’.
Άξιο αναφοράς, πως πριν
την έναρξη του αγώνα, η διοίκηση του Ιωνικού τίμησε
τους Κλάους Αθανασιάδη
και Βαγγέλη Μόρα για την
προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα
χρόνια!
Στις νίκες επέστρεψε η Ξάνθη μετά από τρεις αγωνιστικές, φεύγοντας με το διπλό
από την Άρτα και την έδρα
της ουραγού ΑΕ Καραϊσκάκης.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Πάτρικ
Έμπερτ από το σημείο της
άσπρης βούλας στο 78’, μετά
από πέναλτι που κέρδισε ο
Σιατραβάνης.
© sport-fm.gr

Αθώος ο ΠΑΟΚ για την υπόθεση
πολυιδιοκτησίας με την Ξάνθη!

Κ

αμία συνέπεια για την
υπόθεση πολυιδιοκτησίας με την Ξάνθη δεν πρόκειται να έχει ο ΠΑΟΚ!
H Επιτροπή Εφέσεων της
ΕΠΟ έκρινε πειθαρχικά μη
ελεγκτέο το «δικέφαλο του
Βορρά».
Σχεδόν 2,5 μήνες λοιπόν
από την ημέρα που εκδικάστηκε η υπόθεση (και αφότου απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν η παρέμβαση του Ολυμπιακού) η ομάδα της Θεσσαλονίκης
απαλλάχθηκε
από τις κατηγορίες.
Κάτι που σημαίνει, ότι δεν
τίθεται θέμα τιμωρίας της,
ούτε πρόκειται να της επιβληθεί αφαίρεση βαθμών,
όπως αρχικά είχε αποφασιστεί πριν ο ΠΑΟΚ προσφύγει στο CAS το περασμένο
καλοκαίρι και πετύχει να

εκδικαστεί επί της ουσίας η
υπόθεση από το αρμόδιο
όργανο της ΕΠΟ.
Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ,
έκανε λόγο για δικαίωση και
τόνισε ότι πλήρης δικαιοσύνη θα απονεμηθεί μονάχα
όταν έχουν κυρώσεις εκείνοι που θεωρεί ότι μεθόδευσαν την τιμωρία του.
Συγκεκριμένα -μεταξύ άλλων- αναφέρει: «Ο αθώος
δεν αθωώνεται. Ο αθώος
δικαιώνεται. Η σημερινή
μέρα (σ.σ.: Τρίτη 9/2) αποτελεί δικαίωση της ιστορίας και της αξιοπρέπειας του
ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη
και όλων όσων λοιδορήθηκαν και σπιλώθηκαν αυτούς
τους 14 μήνες, καταγγέλλοντας την πρωτοφανή, στα
χρονικά, σκευωρία».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6η αγωνιστική (6-7/2)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΞΑΝΘΗ 2-1
(19΄Κόνραντ, 88΄Μπουρσέλης - 50΄Τάτος)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2-3
(31΄Λεμονής, 66΄Γκίνη - 3΄Μαυρίας,
21΄Βάντερσον, 51΄Αγγελόπουλος)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 3-0
(41΄Αθανασιάδης, 46΄Μπαμπής,
77΄Μπαστιάνος)
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0-1
(98΄Ομάρ)
ΧΑΝΙΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ 1-2
(40΄πέν. Διαμαντόπουλος - 82΄Σουλιώτης,
84΄Αλμπάνης)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 0-0
7η αγωνιστική (10/2)
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΧΑΝΙΑ 1-1
(52΄Μπαστακός - 85΄Μασένα)
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΞΑΝΘΗ 0-1
(76΄πέν. Έμπερτ)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1-0
(56΄Κάστρο)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1-0
(97΄Τζιώρας)
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0-0
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 7 αγώνες)
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
02] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
03] ΤΡΙΚΑΛΑ
04] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
05] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
06] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
07] ΞΑΝΘΗ
08] ΧΑΝΙΑ
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
10] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
11] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
12] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
*Εργοτέλης, Ξάνθη από 6 αγώνες
**Δόξα Δράμας 5 αγώνες

15 (9-3)
14 (7-4)
12 (9-6)
11 (7-4)
10 (9-5)
10 (4-3)
9 (5-4)
7 (5-6)
5 (4-7)
4 (3-8)
3 (6-11)
3 (5-12)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
07:45 | ΞΑΝΘΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ
08:00 | ΧΑΝΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
07:45 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
08:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
08:00 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
08:00 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προβάδισμα οι «δικέφαλοι»

Π

ροβάδισμα πρόκρισης στην ημιτελική φάση
του Κυπέλλου Ελλάδος, πήραν ΑΕΚ και
ΠΑΟΚ, μετά τους πρώτους αγώνες στη φάση των
«8» που διεξήχθησαν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου. Αντίθετα, το 2-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης»
αφήνει ανοιχτούς τους... λογαριασμούς για Ολυμπιακό και Άρη, ενόψει του αγώνα ρεβάνς στις
3 Μαρτίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Τέλος, αναβλήθηκε το παιχνίδι Γιάννινα-Παναθηναϊκός, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου
στα Γιάννινα, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών και θα οριστεί προσεχώς νέα ημερομηνία. Οι αγώνες ρεβάνς θα γίνουν στις 3 Μαρτίου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΕΚ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 4-2
(25΄Μάνταλος, 29΄,32΄Τάνκοβιτς, 36΄πέν.
Ολιβέϊρα - 14΄Δουβίκας, 57΄Μήτογλου)
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 5-2
(6΄, 67΄Τζόλης, 16΄Σβαμπ, 82΄Ροντρίγκο,
88΄Κρμέτσικ - 11΄Αντέγιο, 24΄Μπεχαράνο)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 2-1
(1΄,14΄Χασάν - 3΄αυτ. Μπα)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (-)
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ΕΧΕΙ 5 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ & 7 ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Ολυμπιακός: Έκανε πλάκα
ΚΑΙ με τον ΟΦΗ

Καβαλάρης ο ΑΡΗΣ, έριξε νοκ-άουτ την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (0-2) | «Δικέφαλοι»
για... κλάματα | Προελαύνει ο Παναθηναϊκός | «Κρας τεστ» για τους
«αιώνιους» που πάνε με ψυχολογία στο ντέρμπι της Κυριακής

Ο

ύτε με... κυάλια δε βλέπουν πλέον
οι αντίπαλοί του τον Ολυμπιακό!
Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν... πλάκα και
με τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο
πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Σούπερ
Λίγκας και σε συνδυασμό με τις... γκέλες
των «δικέφαλων», αύξησαν τη διαφορά
τους από τους διώκτες τους.
Ένας τραγικός ΠΑΟΚ σώθηκε από ήττα
στο 88ο λεπτό κόντρα στον αξιόμαχο
Απόλλωνα, ενώ και η ΑΕΚ τα έκανε... μαντάρα, εφόσον ηττήθηκε για 2ο συνεχόμενο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και μάλιστα με
το ίδιο σκορ (0-2) από τον Άρη αυτή τη

φορά - στο προηγούμενο παιχνίδι «θύτης» ήταν τα Γιάννινα.
Αντίθετα, ο Άρης ξεπέρασε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα του από τον Αστέρα
Τρίπολης, επανήλθε στις επιτυχίες και
ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι!
Οι «πράσινοι» με τους νεοαποκτηθέντες
Ενγκμπακοτό (ασίστ) και Σανκαρέ (γκολ)
να είναι οι πρωταγωνιστές στο νικητήριο
τέρμα του Παναθηναϊκού, επιβλήθηκαν
με 2-3 του Ατρόμητου, έμειναν αήττητοι
για 8ο συνεχόμενο παιχνίδι (6 νίκες & 2

Οι αριθμοί της 21ης αγωνιστικής

Μ

ε έξι παιχνίδια να διεξάγονται
για την 21η αγωνιστική, αυτή τη
φορά είδαμε αρκετά γκολ σε συναρπαστικά παιχνίδια, με εναλλαγές στα
σκορ. Άλλα 18 γκολ, μέσος όρος τρία
ανά αγώνα, τα 10 από αυτά από φιλοξενούμενους.
Η απουσία θεατών έχει φέρει πολύ
κοντά τα γκολ γηπεδούχων – φιλοξενούμενων, 170-159, αλλά και τις νίκες
γηπεδούχων – φιλοξενούμενων, που
είναι 54-52.
Ξεχωρίσαμε κάποιους ενδιαφέροντες
αριθμούς και σε αυτή την αγωνιστική...
4.652... μέρες απείχε η κυριακάτικη
συμμετοχή του Σωκράτη Παπασταθό-

Suggested presentation.

πουλου στη Super League από την αμέσως προηγούμενη, που ήταν στις 14
Μαΐου 2008. Ή αλλιώς ξαναέπαιξε μετά
από 12 χρόνια, 8 μήνες και 24 μέρες.
1.700... γκολ παθητικό στην Α’ Εθνική/
Super League έφτασε η ΑΕΚ, όταν ο Λίντσεϊ Ρόουζ άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με τον Άρη. Τώρα η ΑΕΚ έχει δεχτεί
1.701 γκολ σε 1.944 αγώνες στην ιστορία της, ενώ έχει πετύχει 3.538 τέρματα.
800... γκολ εκτός έδρας στην Α’ Εθνική/Super League έφτασε ο Άρης,
όταν ο Σάντε Σίλβα πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του σε βάρος
της ΑΕΚ. Ο Αρης έχει 800 γκολ σε
896 εκτός έδρας αγώνες, όπου παράλληλα έχει δεχτεί 1.293 τέρματα.
100... αγώνες στην καριέρα του στη
Super League έφτασε ο Χάρης Χαρίσης. Ο μέσος του Ατρομήτου έχει
45 με τη σημερινή του ομάδα, 26
με τον ΠΑΣ Γιάννινα και 29 με τον
ΠΑΟΚ. Έχει αγωνιστεί και στο Βέλγιο.
57... αγώνες Super League στον πάγκο του ΟΦΗ συμπλήρωσε ο Γιώργος Σίμος, περισσότερους από κάθε
άλλο Έλληνα προπονητή. Ο Νίκος
Αναστόπουλος είχε 56. Φυσικά πάνω
από το Σίμο υπάρχουν τρεις ξένοι,
Γκέραρντ, Σάνον και Καπετάνοβιτς.
6... διαδοχικά παιχνίδια χωρίς να έχει
σκοράρει έχει ο ΟΦΗ. Δε σκόραρε και
στο Νέο Φάληρο, ακριβώς ένα μήνα
μετά το τελευταίο του γκολ.
© slgr.gr

ισοπαλίες) και βρίσκονται σταθερά στην
5η θέση και σε απόσταση... βολής από
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Αν μάλιστα πάρουν και θετικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι της Κυριακής με τον
Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, τότε θα είναι
πολύ κοντά και στην ευρωπαϊκή τους έξοδο!
Αναβολή είχαμε στη Λαμία, στο παιχνίδι
της τοπικής ομάδας με τη Λάρισα, λόγω
του γεγονότος ότι ανακλήθηκαν 10 δελτία παικτών των φιλοξενούμενων που
αποκτήθηκαν στη μεταγραφική περίοδο
του Ιανουαρίου!

Η απόφαση για
το Λαμία – Λάρισα

Τ

ην αναβολή του αγώνα Λαμία – Λάρισα, της 21ης αγωνιστικής της Σούπερ
Λίγκας, αποφάσισε ο διαιτητής Αριστομένης Κουτσιαύτης, λόγω του γεγονότος
ότι ανακλήθηκαν από την Επιτροπή Μεταγραφών της ΕΠΟ τα δελτία 10 παικτών
των φιλοξενούμενων, που είχαν αποκτηθεί τον Ιανουάριο, εφόσον οι παίκτες με
τα ανακληθέντα δελτία βρίσκονταν στην
αποστολή της Λάρισας (στον αγωνιστικό
ή στον πάγκο).
Το παιχνίδι λοιπόν δεν ξεκίνησε, με
υπαιτιότητα των Θεσσαλών. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΚΑΠ, η υπαίτια
ομάδα για μη έναρξη αγώνα τιμωρείται
με απώλεια του αγώνα με τέρματα 3-0,
μηδενισμό βαθμών στο ματς και πρόστιμο 8.000-40.000 ευρώ.
Πάντως, την τύχη του αγώνα της Λαμίας
με την ΑΕΛ θα κρίνει το πειθαρχικό όργανο της Super League την Παρασκευή
12/2. Την ίδια ημέρα, δε, θα εκδικαστεί
και η ένσταση που έχει κάνει από την
πλευρά της η ομάδα του κάμπου για αντικανονική μη τέλεση του αγώνα.
Να σημειωθεί επίσης, ότι ο πρόεδρος
των «βυσσινί» Αλέξης Κούγιας γνωστοποίησε, ότι έγινε η επανέκδοση των
δελτίων των παικτών της Λάρισας, επισημαίνοντας ότι το παιχνίδι με τη Λαμία
θα πρέπει να διεξαχθεί κανονικά σε νέα
ημερομηνία…
© SPORT-FM

21η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-3
(45+1΄Γούτας, 54΄Αγκάγιεφ - 10΄Βέλεθ,
48΄Καρλίτος, 84΄Σανκαρέ)
ΠΑΟΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2-2
(29΄Ουάρντα, 88΄ Ίνγκασον - 52΄πέν.
Τσαμπούρης, 81΄Φερνάντεζ Μαρκ)
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-1
(28΄Φερνάντεζ Λουίς)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ 3-0
(19΄Εμβιλά, 37΄Μασούρας,
68΄Ελ-Αραμπί)
ΑΕΚ-ΑΡΗΣ 0-2
(29΄Ρόουζ, 91΄Σίλβα)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-2
(16΄Αριγίμπι - 54΄πέν. Κριζμάν,
84΄Κάργας)
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 21 αγώνες)
01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
57 (54-8)
02] ΑΡΗΣ
42 (27-13)
03] ΠΑΟΚ
40 (39-20)
04] ΑΕΚ
40 (32-23)
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
38 (25-14)
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 36 (22-20)
07] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
25 (21-28)
08] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
24 (20-28)
09] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
21 (20-24)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 (21-28)
11] ΟΦΗ
19 (18-34)
12] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13 (11-30)
13] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
11 (10-30)
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
09 (9-29)
* Απόλλων 20 αγώνες, Λάρισα
19 αγώνες, Λαμία 18 αγώνες
** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
ΣΚΟΡΕΡΣ
16 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
7 ΓΚΟΛ|ΜΑΣΟΥΡΑΣ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΣΙΣΤ
10|ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6 |ΜΑΝΤΑΛΟΣ|ΑΕΚ
6 |ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
22η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
10:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
12:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
08:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
10:15 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΕΚ
10:15 ΟΦΗ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
12:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Φεβρουάριος 2021

Τ

ην Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ με την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην πλατφόρμα Zoom.
Μετά τη συμπλήρωση απαρτίας και την προσευχή, ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Ανδρέας Κριλής κοινοποίησε στο Συμβούλιο μια επιστολή προς τον εξοχώτατο
Πρωθυπουργό Justin Trudeau ζητώντας με τον προσήκοντα σεβασμό την υποστήριξη του Καναδά προς
την Ελληνίδα υποψήφια για την Γενική Γραμματεία
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξκης Κα Άννα Διαμαντοπούλου.

Αναφορά Προέδρου
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής
Γλώσσας, ο Πρόεδρος αφιέρωσε μερικές στιγμές για
να πει λίγα λογια για τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ για
την προστασία και διατήρηση της ελληνικής γλώσσας
για τις ερχόμενες γενεές. Την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021, είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε, σε μια
ανοιχτή συζήτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ελληνικής Γλώσσας, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού Ιωάννη
Χρυσουλάκη καθώς και τον πολυβραβευμένο καθηγητή Νεοελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ
Dr. Jacques Bouchard. Την παρέα συμπλήρωσαν ο
δικός μας Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως
Ιάκωβος και ο πρόεδρος. Την συζήτηση συντόνισε ο
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Κοινότητας Δημήτρης Κατσαούνης.
Μαθητές από όλα τα παραρτήματα του Σχολείου Σωκράτης-Δημοσθένης και των σχολείων Ελληνικής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης γιόρτασαν την Ημέρα
των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου.
Εξετάσεις για μόλυβδο στο νερό έγιναν σε όλα τα
παρτήματα (όπως συνήθως ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας) και τα αποτελέσματα που ελήφθησαν
στις 5 Φεβρουαρίου έδειξαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε κανένα παράρτημα. Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι όλα τα αιτήματα
για συνεντεύξεις από οποιονδήποτε στο Συμβούλιο
πρέπει να κλείνονται από τον κ. Πάρη Πέτρου μέσω
της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ.
Σχετικά με τις εκκλησίες, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι
ο ανώτερος αριθμός παρόντων ατόμων που επιτρέπεται είναι όχι παραπάνω από 10, περιλαμβανομένων και των εθελοντών, με εξαίρεση τις κηδείες που
περιορίζονται στο ανώτατο όριο των 25 ατόμων. Τα
γεύματα των ερανικών επιτροπών θα συνεχιστούν
στις εκκλησίες μας. Ο Πρόεδρος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στην Ενοριακή Επιτροπή του Καθεδρικού Ναού Αγ. Γεωργίου για την επιτυχία πώλησης
γευμάτων για το σπίτι την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου.
Ευχαρίστησε όλους όσους υποστήριξαν αυτό το γεύμα, αλλά και κάθε γεύμα που οργανώνεται από τις
εκκλησίες μας. Κλείνοντας, υπενθύμισε σε όλους ότι
η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού θα οργανώσει ένα
ερανικό γεύμα στο τέλος του μήνα, την Κυριακή, 28
Φεβρουαρίου.

Αναφορά Ταμία
Στην αναφορά της, η Ταμίας Βούλα Νεοφώτιστου
επιβεβαίωσε ότι οι μισθολογικές κρατήσεις έχουν
πληρωθεί ως συνήθως. Ανακοίνωσε επίσης ότι η
αίτησή μας για μια πρόσθετη επιχορήγηση CEWS
έχει εγκριθεί και μια επιταγή 1.064.000 δολαρίων θα
κατατεθεί στον λογαριασμό της ΕΚΜΜ στις 12 Φεβρουαρίου.

Αναφορά Γραμματέων
Η Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών Άννα Δημητροκάλη ανακοίνωσε ότι η αίτησή μας για επιχορήγηση υποστήριξης τμήματος παροχής φροντίδας στην
περιοχή Νότιας Ακτής έχει εγκριθεί για έναν ακόμη
χρόνο. Αναμένονται νέα για τις υπόλοιπες αιτήσεις
επιχορηγήσεων.
Ως Αντιπρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου της
ΕΚΜΜ - Περιοχής Νότιας, η Αφροδίτη Σταθοπούλου
ανακοίνωσε ότι η ερανική προσπάθεια «Bake Sale»
θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Ακτή, στις 13 και 14
Φεβρουαρίου. Όλες οι δραστηριότητες οργανώνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ με
τη συνεργασία του Γυναικείου Τμήματος. Υπενθύμισε επίσης σε όλους ότι υπάρχουν ακόμα για πώληση
μερικά ημερολόγια τοίχου της ΕΚΜΜ.
Ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας και Προμηθειών Αχιλλέας Νικόπουλος ανακοίνωσε ότι το τμήμα
του προετοιμάζεται να υποβάλει μια αίτηση για νέα
επιχορήγηση στο Conseil du patrimoine religieux
du Québec για τον Καθεδρικό Ναό Αγ. Γεωργίου. Η
προθεσμία λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2021 και περιμένουμε να πάρουμε απάντηση μέχρι το καλοκαίρι.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που έγινε πέρυσι, το
περιφερειακό γραφείο της ΕΚΜΜ στο Λαβάλ, επί της
Notre Dame St, έχει κλείσει και έχει μεταφερθεί στην
εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Ο κ. Νικόπουλος έκανε
γνωστό ότι τα τεστ ποιότητας του αέρα C02 έχουν
ολοκληρωθεί σε όλα τα σχολικά παραρτήματα, όπως
έχει ζητηθεί από το Υτπουργείο Παιδείας. Αναμένεται
η τελική έκθεση. Το προσωπικό του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας έχει ολοκληρώσει τις επιθεωρήσεις
όλων των πυροσβεστικών εξοπλισμών και κάθε μέρα
διεξάγει ελέγχους και εκτελεί εργασίες συντήρησης
σε όλα τα κτίριά μας. Πρόσφατα έγινε μια παραγγελία
για περισσότερα προσωπικά προστατευτικά εφόδια,
επιπλέον από τις μάσκες, που παρέχονται στα σχολεία μας από το Υπουργείο Παιδείας.
Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Μάρκετινγκ Κωνσταντίνα Καρβελά ανέφερε ότι η ΕΚΜΜ
γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και κάλεσε
όλους να λάβουν γνώση και να απολαύσουν τα τόσα
μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες και εργασίες σπουδαστών που έχουν αναρτηθεί. Ύστερα από διακοπή
ενός μηνός, η επόμενη έκδοση του δεκαπενθήμερου
πολυσέλιδου ενημερωτικού Δελτίου της ΕΚΜΜ θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου. Η έκδοση
θα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η Κα Καρβελά ενημέρωσε επίσης
το Συμβούλιο ότι η εκστρατεία εγγραφής μελών της
ΕΚΜΜ, που άρχισε τον Νοέμβριο, θα συνεχιστεί και

παρακίνησε όλους να εγγραφούν μέλη ή να ανανεώσουν τη συνδρομή τους.
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΜΜ – Περιφερειακού Συμβουλίου Λαβάλ Ντένης Μαρίνος ανακοίνωσε ότι –
σε αντίθεση με ό,τι ανακοινώθηκε στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης – Ο Ι. Ναός του Τιμίου Σταυρού έχει
πραγματοποιήσει τρία ερανικά γεύματα, ενώ το τέταρτο έχει προγραμματιστεί για το τέλος Φεβρουαρίου. Εργάζονται επίσης σε σχέδια για ένα μεσημεριανό γεύμα για την υποστήριξη της εκκλησίας του
Αγ. Νικολάου.
Ο Γραμματέας Αθλητισμού Ζαχαρίας Τούρλας ανακοίνωσε ότι ελπίζουμε να έχουμε θερινές κατασκηνώσεις και στις τρεις μας περιφέρειες (αναμένεται
έγκριση επιχορήγησης) και ότι έχει δημιουργηθεί μια
επιτροπή που θα φροντίσει για την ολοκλήρωση του
προγράμματος.
Τέλος, ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης
Κατσαούνης απηύθυνε νέα πρόσκληση για εθελοντές για να βοηθήσουν την ΕΚΜΜ να πραγματοποιήσει πολλές από τις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ,
όπως το ενημερωτικό Δελτίο ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΜ.
Ενημέρωσε επίσης όλους ότι η ΕΚΜΜ εργάζεται σε
σχέδια για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Και για αυτή την περίπτωση,
χρειάζονται πολλοί εθελοντές για να έχουμε επιτυχία.
Ακολούθησαν ερωτήσεις από μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και από τους εκπροσώπους των
μέσων μαζικής ενημέρωσης .
Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε για τις 9
Μαρτίου 2021.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΚΜΜ
Νέα μορφή για το 2021

Η

ΕΚΜΜ παρουσίασε πρόσφατα το ημερολόγιο
του 2021 με νέα μορφή. Η πολυσέλιδη έκδοση,
σε μικρότερο μέγεθος είναι πιο λειτουργική και πιο
φιλική για τους χρήστες.
Αυτές τις δύσκολες στιγμές, σας παρακαλούμε να
προμηθευτείτε το ημερολόγιό σας, ώστε να υποστηρίξετε τους χορηγούς μας, οι οποίοι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν από την πανδημία, συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν.
Καθώς τα γραφεία της ΕΚΜΜ είναι κλειστά, τα ημερολόγια είναι διαθέσιμα για αγορά με $2, από τους
Ιερούς Ναούς μας καθώς και στις ακόλουθες τοποθεσίες.
K-Litho: 868A ave Beaumont, Montreal
Plaza Provincial: 6945 ave du Parc, Montreal
Mourelatos Supermarket, 1855 O’Brien Ave, SaintLaurent
Mourelatos Supermarket, 4919 Boul Notre-Dame,
Laval
Για την περιοχή της Νότιας Ακτής, επικοινωνήστε με
την Κα Αφροδίτη Σταθοπούλου στο τηλέφωνο 514582-5089

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Η «Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας» είναι, πιστεύω, μια ευκαιρία να
γιορτάσουμε την σημασία και την συμβολή της γλώσσας και της κοινότητας μας, αλλά και να συλλογιστούμε τις προκλήσεις των καιρών,
να αναγνωρίσουμε και να εντοπίσουμε ελλείψεις και αδυναμίες,
ώστε να επαναπροσδιορίσουμε με σύγχρονο και εξωστρεφή τρόπο
την καλλιέργεια και την μετάδοση της Ελληνικής γλώσσας και του
Ελληνικού πολιτισμού στις νέες γενιές μας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω την σημαντική προσφορά του
συμπολίτη μας, νεοελληνιστή, φιλέλληνα και δάσκαλο μου καθηγητή
Jacques Bouchard ο οποίος κλείνει φέτος 50 χρόνια διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας στα πανεπιστήμια του Μόντρεαλ και ο οποίος
δεν σταματά να μας μεταδίδει την αγάπη του για την ελληνική
γλώσσα, την οποία αποκαλεί «μητρική γλώσσα και το αγκωνάρι του
δυτικού πολιτισμού». Με την ευκαιρία θα ήθελα να επαινέσω και
να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν την ελληνική γλώσσα
στην μακρόχρονη ιστορία της κοινότητας μας και να ευχαριστήσω
επίσης από καρδιάς τους δασκάλους και τις δασκάλες που μέσα στις
δύσκολες τωρινές συνθήκες της πανδημίας συνεχίζουν δυναμικά το
λειτούργημά τους.

Η «ΦΙΛΙΑ»
ΝΑ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!
Σ

Ο κοινός παρονομαστής αυτής της συνέχειας και σύνδεσης μέχρι
σήμερα είναι η ελληνική μας γλώσσα, μέσα από την οποία εκφράζεται η ταυτότητα μας και ο πολιτισμός μας. Αυτό είναι το προνόμιο για το οποίο ήμαστε εμείς στο Μόντρεαλ (με παρουσία άνω
των εκατό χρόνων) περήφανοι και επιδιώκουμε να διατηρήσουμε
και να εμπλουτίσουμε στο μέλλον. Εδώ στην πόλη μας, φωτεινά
και ελπιδοφόρα παραδείγματα είναι τα τρίγλωσσα σχολεία της
Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ, Σωκράτης-Δημοσθένης και η
Συμπληρωματική Εκπαίδευση, όπου και σήμερα φοιτούν περισσότεροι από 2000 μαθητές. Σε αυτά τα σχολεία είχα την τύχη να φοιτήσω
και εγώ και σήμερα φοιτούν και τα παιδιά μου.

*

Η διαχρονικότητα και η οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας και
η συμβολή της στον γλωσσικό και στον πολιτισμικό εμπλουτισμό της
ανθρωπότητας είναι ευρέως γνωστές. Η γλώσσα που μιλάμε και γράφουμε σήμερα οι Έλληνες και οι Ελληνόφωνοι όπου γης είναι όπως
μας αναφέρει ο γνωστός γλωσσολόγος Γ. Μπαμπινιώτης «η αδιάσπαστη μακραίωνη συνέχεια που μας συνδέει άμεσα και άρρηκτα με
τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής σκέψης και γλώσσας και με τα
μεγαλύτερα πετάγματα της σκέψης του ανθρώπου στην οικουμένη».
Αυτή η σύνδεση με τον λόγο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, με τη
γλώσσα του Ομήρου, του Αισχύλου και του Θουκυδίδη, αλλά και των
Τριών Ιεραρχών, και πιο πρόσφατα του Σολομού του Καβάφη, του
Καζαντζάκη, του Σεφέρη και του Ελύτη, αλλά και με τις φωνές της
Μαρίας Κάλλας και της Μελίνας Μερκούρη είναι μεταξύ άλλων, η
μεγάλη μας κληρονομιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση της νέας περιόδου, μια συνεστίαση στην
αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch,

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ
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δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

Ας
όλοι
Η μόνηπαραμείνουμε
υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους
στο ασφαλεις!
σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.

Δάφνη

514-271-3969

Γεράσιμος Αντύπας
Απόφοιτος των Ελληνικών Σχολείων
της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ

ΠΑΝ

ΤΗ
ΦΟ

Στις 9η Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής
Γλώσσας», η οποία είναι παράλληλα και ημέρα μνήμης του εθνικού
ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για το περιεχό
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένο

*

Ελληνικής Γλώσσας

Ανακοινώσεις

ΛΑΚΩ
Ν

Τιμώντας τη Παγκόσμια Ημέρα

Στ

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.
Με εκτίμηση,

Οι συμπληρωμένες

Επιτροπής
Εκπαίδε
Το
πρόγραμμα
θ’ α

κάτωθη διεύθυνση

Για περισσότερες
AHEP
στο (514) 948AHEP
302
Εαν δεν απαντήσο
5777

Montr

H3S 2
Από τον Οργανισμ

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
Φιλανθρωπικός
Οργανισμός Ελληνίδων
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
Mπορείτε να βρήτε
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
Γιαιστοσελίδα
πληροφορμ
γραφεία
του
συλλόγου
937
ST-Roch
τηλ.
514
270
4858
στην
Κυριών
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304
FREE OF CHARGE
α
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης

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

ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΆ
ΜΑΣ Μακαρονάδας»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗ
Πρόσκληση
σε «Γεύμα
ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 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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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ
ΜΠΆΪΜΠΟΣ
(από Φιλιατρά Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

Μαρία Τζανάκος

ΓΈΩΡΓΊΟΥ
ΜΊΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δεκέμβριος 1931 - Φεβρουάριος 2020

(από Δάφνη Ναυπακτίας)

Eτήσιο Μνημόσυνο

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΜΆΚΡΗ
(από Ασωπό Λακωνίας)

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 στην
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montréal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

Θα εισαι παντα στις καρδιες μας

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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Ε

νώ οι εκκλησίες της παροικίας μας, με
εντολή της κυβέρνησης, λειτουργούν
κανονικά αλλά δέχονται μόνο 10 πιστούς,
συνεχίζονται με πολύ ζήλο οι εργασίες της
εικονογράφησης του Ιερού Ναού Της Κοίμησης Της Θεοτόκου.
Όπως είχαμε γράψει πέρσι στις 21 Μαΐου, την εικονογράφηση έχει αναλάβει ο
νεαρός Αντώνης Σάκκαρης.
Σας υπενθυμίζουμε ότι έμαθε αρχικά την
τέχνη εικονογραφίας κοντά στο Γ. Λαγάνη και αργότερα από τον πατέρα Αρσένιο της μικρής συνόδου των πατέρων στο
Μπουραζέρι. Όσοι είχαν την ευκαιρία να
επισκεφτούν τον Ιερό Ναό θα διαπίστωσαν ότι οι εικόνες του Αντωνίου «μιλούν»
στη ψυχή μας.
Στη φωτογραφία απεικονίζεται η μακέτα πως θα γίνει η εικονογράφηση του βόρειου τοίχου του Ναού. Ξεκινώντας από
την πρώτη σειρά, έχουμε τους αγίους που
απεικονίζονται σχεδόν σε μέγεθος ζωής.
Οι άγιοι ομαδοποιούνται σε κατηγορίες
μαρτύρων ή σε μοναστική τάξη.

Συνεχίζονται οι Εικονογραφίες
της «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ»
Χωρίζονται από τη δεύτερη σειρά με διακοσμητικά μοτίβα λουλουδιών. Η δεύτερη
σειρά είναι η σύνδεση μεταξύ της πρώτης και των σκηνών από τη ζωή του Ιησού
Χριστού. Αυτοί οι άγιοι απεικονίζονται σε
κύκλους ζωγραφισμένους το 1/3 και πνίγονται σε πολύχρωμα βυζαντινά μοτίβα
σε πλούσια χρώματα, όπως, κόκκινα, πράσινα και μπλε, που είναι ζωγραφισμένα σε
πλούσιο χρυσό-ώχρα φόντο. Στη συνέχεια
έρχεται η κορύφωση των εικόνων, η ζωή
του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Εδώ είναι
μερικές επιλεγμένες σκηνές από τη ζωή
Του στη γη. Ξεκινά από το πρώτο του θαύμα μέχρι την Ανάστασή Του.

«Ο λόγος για τον οποίο έχουμε τους αγίους στο κάτω μέρος είναι συμβολικός για
το πώς ξεκινά κάποιος από τη γη και όταν
η ζωή του Χριστού γεμίζει τον άνθρωπο με
το Άγιο Πνεύμα, με τη σειρά μας γινόμαστε μιμητές που μοιάζουν με το Χριστό.
Οι σκηνές από τη ζωή του Χριστού είναι
να μας ωθήσουν να κάνουμε το θέλημα
του Πατέρα Του, ο οποίος είναι πανταχού
παρών και τα πάντα πλήρων. Έτσι, οι άγιοι
είναι παραδείγματα για το πώς να γίνουμε
παιδιά του Θεού.
Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους
στην πνευματική ζωή και να αποκηρύξουμε τη δική μας θέληση για να γίνουμε, και

ημείς, άγιοι» μας διευκρινίζει ο εικονογράφος Της «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ». Αλλά για να
ολοκληρωθεί η εικονογράφηση χρειάζονται δωρητές.
Συγκεκριμένα, για Τις Αγίες χρειάζονται
δεκαοκτώ δωρητές και για Τους Αγίους
δεκατρείς. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το
παράπονο που εξέφρασε ο εικονογράφος,
δεν παρουσιάστηκε ούτε ένας άνθρωπος
να κάνει δωρεά για τις παραστάσεις του
Χριστού ούτε για τις θεομητορικές.
Ελπίζει όμως ότι θα φανερωθούν πιστοί,
να συμμετάσχουν στην ολοκλήρωση της
εικονογραφίας του Ναού.
© TA NEA
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ΤΑ SOCIAL MEDIA

υπό… παρακολούθηση

Η

χρήση αυτοματοποιημένων εργα- ματα τους να καταγράφονται σε ειδικές
λείων που επιτρέπουν τη μαζική βάσεις δεδομένων.
παρακολούθηση των χρηστών των μέ- Πολύ συχνά, κυβερνητικές υπηρεσίες
σων κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεφύγει δικαιολογούν την παρακολούθηση των
από κάθε έλεγχο.
χρηστών, με το επιχείρημα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και τη δίωξη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της παι© ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
δικής κακοποίησης, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έκθε- καταπατώντας σε πολλές περιπτώσεις το
ση της οργάνωσης Freedom on the Net δικαίωμα των χρηστών για το απόρρητο
(Ελευθερία στο Διαδίκτυο) η οποία προ- της ιδιωτικής τους ζωής. Τα επιχειρήμαειδοποιεί ότι εννέα στους δέκα χρήστες τα αυτά σε αρκετές περιπτώσεις χρησιτων κοινωνικών μέσων είναι υπό παρα- μοποιούνται σαν παραπέτασμα καπνού,
κολούθηση στο διαδίκτυο.
ώστε να παρακολουθούνται οι δραστηΣύμφωνα με την έκθεση, η παρακολού- ριότητες των χρηστών που παίρνουν μέθηση αυτή στο παρελθόν απαιτούσε τη ρος σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
χρήση εκατοντάδων αναλυτών, αλλά Σύμφωνα με την έκθεση, το σκάνδαλο
στις μέρες μας είναι πλέον αυτοματο- με την Cambridge Analytica έφερε στο
ποιημένη. Η χρήση αυτών των αυτομα- φως την ωμή αλήθεια για την απόλυτη
τοποιημένων μεθόδων επιτρέπει την ανυπαρξία ασφαλείας, όσον αφορά στα
παρακολούθηση δισεκατομμυρίων λο- προσωπικά δεδομένα των χρηστών των
γαριασμών σε πραγματικό χρόνο. Η έκ- μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πολλά
θεση αναφέρει, ότι η παρακολούθηση από τα νέα εργαλεία χρησιμοποιούνται
των χρηστών του Διαδικτύου είναι πιο για να «χαρτογραφήσουν» τις σχέσεις
διαδεδομένη στην Κίνα, τη Ρωσία, τις μεταξύ των χρηστών και να συλλέξουν
χώρες της Μέσης Ανατολής, την Αφρι- πληροφορίες για τις ιδέες τους, τις ποκή και τη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά λιτικές τους τοποθετήσεις, αλλά και τις
αναφέρει επίσης παραδείγματα παρα- μετακινήσεις τους. Η έκθεση υποστηρίκολούθησης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ζει ότι το 89% των παγκόσμιων χρηστών
καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων με του διαδικτύου παρακολουθείται ενεργά
κονδύλια των δυτικών κυβερνήσεων, – περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
που στη συνέχεια καταλήγουν στα χέρια Σχετικά με την παρακολούθηση των ποολοκληρωτικών καθεστώτων. Τον τελευ- λιτών, η Κίνα κατέχει τα πρωτεία. Ωστόταίο καιρό έχει ασκηθεί μεγάλη πίεση σε σο, από τις 65 χώρες που καλύπτει η έκπλατφόρμες, όπως το Facebook και το θεση, υπάρχουν άλλες 39 εκτός από την
Twitter, ώστε να παρακολουθούν και να Κίνα που έχουν θέσει σε εφαρμογή προαφαιρούν περιεχόμενο που σχετίζεται ηγμένα προγράμματα παρακολούθησης
με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως
μηνύματα που προωθούν τη βία και το αναφέρεται στην έκθεση, οι χρήστες των
μίσος. Όμως αυτή η παθητική παρακο- κοινωνικών μέσων θα πρέπει να γνωρίλούθηση – λογοκρισία καταλήγει πολύ ζουν ότι πιθανόν οι λογαριασμοί τους να
συχνά στο να γίνεται ενεργή με χιλιάδες παρακολουθούνται από κυβερνητικές
χρήστες να στοχοποιούνται και τα μηνύ- υπηρεσίες.

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 15/2/2021 – 21/ 2/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1709: Ο Σκοτσέζος ναυτικός Αλεξάντερ Σέλκιρκ δια-

σώζεται, έπειτα από τέσσερα χρόνια που έμεινε απομονωμένος στο νησί Φερνάντεζ. Θα αποτελέσει την
έμπνευση για το μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφόε
«Ροβινσών Κρούσος».
1861: Διεξάγεται ο πρώτος διασυλλογικός αγώνας
στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στο Σέφιλντ της Αγγλίας τίθενται αντιμέτωπες η Σέφιλντ (Sheffield F.C.)
και η Χάλαμ (Ηallam FC). Σήμερα και οι δύο αυτές
ομάδες αγωνίζονται στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.
1922: Δημοσιεύεται το Δημοκρατικό Μανιφέστο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
1945: Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας, με την
οποία οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ δέχονται να διαλυθεί
ο ΕΛΑΣ και οι μαχητές του να παραδώσουν τα όπλα
τους στη νόμιμη κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα.
2012: Με 199 «ναι» υπερψηφίζεται η νέα δανειακή
σύμβαση (δεύτερο μνημόνιο), έναντι 74 βουλευτών
που την καταψηφίζουν και 5 που δηλώνουν «παρών». Είκοσι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ισάριθμοι
της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν αρνητικά. Απέχουν
οι βουλευτές του ΛΑΟΣ, με εξαίρεση τους Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι ψηφίζουν θετικά.
Τη νέα δανειακή σύμβαση καταψηφίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
784

Απολαύστε την ανεξάρτητη και
ελαφρύτερη ατμόσφαιρα γύρω σας και
κυκλοφορήστε! Θα πετύχετε πολλά περισσότερα ομαδικά. Η ισχύς εν τη ενώσει! Μια υπενθύμιση από τον ανάδρομο
Ερμή στον ίδιο τομέα του χάρτη σας: Ίσως
κάποιο ομαδικό έργο σας καθυστερήσει
ή χάσετε προσωρινά κάποιους από τους
φίλους σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Κάποιος θα μπορούσε να σας κάνει μια επαγγελματική προσφορά αυτό το
διάστημα και σίγουρα θα είναι δελεαστική.
Ή, μπορεί να αναζητάτε συνεργασία με άτομα που έχουν τις ίδιες ιδέες και ιδανικά με
τα δικά σας. Τα λιοντάρια στην άγρια ζωή
ζουν σε φυλές και το αφοσιωμένο ζώδιό
σας, λαχταρά την υψηλής ποιότητας συντροφιά ενός πιστού ανθρώπου.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Εάν στοχεύατε σε κάποιου είδους αναγνώριση, μια επαγγελματική
προώθηση ή μια νέα δουλειά σάς κάνει
να νιώθετε ευτυχισμένοι. Ως πρακτικό
ζώδιο της Γης, λατρεύετε τη δομή και τα
απλά σχέδια. Θα καλωσορίσετε με ανοιχτές αγκάλες αυτή την ευκαιρία για να
θέσετε νέες προτεραιότητες στην εργασία
σας και να δράσετε για την επίτευξή τους.

Η υπερβολική προσήλωση στη
λεπτομέρεια δε θα βοηθήσει (ούτε εσάς,
ούτε το άλλο μέρος), οπότε αν θέλετε να
γίνουν όλα τέλεια και σωστά, δεν πρέπει
να απαιτείτε από τους άλλους, καλύτερα
να τα κάνετε μόνοι σας. Αν έχετε επιχείρηση, δώστε σε όλους ευκρινείς, σαφείς
οδηγίες και μη γίνεστε υπερβολικά επικριτικοί.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Ίσως συναντήσετε ανθρώπους
που σας εμπνέουν με τις καινοτόμες
και μοναδικές ιδέες τους, σχετικά με το
πως να αποκτήσετε περισσότερα χρήματα ή πως να έχετε περισσότερο κύρος.
Σκεφτείτε πού θα θέλατε να είστε με
τους οικονομικούς και εργασιακούς σας
στόχους σε έξι μήνες από τώρα και ξεκινήστε την προσπάθεια, βήμα προς βήμα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Η χαρά και η αισιοδοξία επιστρέφουν στη ζωή σας, έτσι επωφεληθείτε από αυτό το έντονα ερωτικό διάστημα. Ευκαιρία να ανανεώσετε την εμφάνισή σας! Ο πέμπτος οίκος κυβερνά επίσης
τη δημιουργικότητα, οπότε μπορεί να
δημιουργήσετε έναν ιστότοπο για τη νέα
σας επιχείρηση ή για να προβάλετε τα
ταλέντα σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Η ένωση δυνάμεων με επίλεκτους,
λίγους ανθρώπους, πραγματικά φωτίζει το
είναι σας, είτε στην προσωπική ή την επαγγελματική σας ζωή. Τα οικονομικά σας βελτιώνονται, καθώς σκέφτεστε πιο στρατηγικά
τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους σας. Εργαστείτε πιο έξυπνα, όχι πιο δύσκολα, εξερευνώντας επενδύσεις, προσφορές ακινήτων και έξτρα εισόδημα.

Καθίστε και συζητήστε με τους
πιο έξυπνους και καινοτόμους ανθρώπους, συζητώντας τα πάντα, από επαγγελματικά έργα μέχρι το πως να βελτιώσετε
τον κόσμο. Αυτή είναι επίσης μια εξαιρετική στιγμή για να προωθήσετε ιδέες και
έργα στο διαδίκτυο. Αν ψάχνετε για δουλειά, προγραμματίστε μια συνέντευξη, το
σύμπαν σάς χαρίζει ευφράδεια λόγου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Έχετε μια μεγάλη ιδέα για κάτι
που θέλετε να ξεκινήσετε; Αυτή είναι η
τέλεια στιγμή για να κάνετε το μεγάλο
βήμα και να προσεγγίσετε ένα νέο κοινό. Στόχος σας είναι μόνο η επιτυχία και
η δημόσια αναγνώριση και θα τις έχετε,
αφού οι προσπάθειές σας θα ευοδωθούν.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Ίσως αντιμετωπίσετε κάποιο
άγχος λόγω του ανάδρομου Ερμή στο
ζώδιό σας, μπορεί να νιώσετε εξαντλημένοι από την προσπάθεια να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε τον εαυτό σας.
Αυτό το αναζωογονητικό φεγγάρι σάς
βοηθά να συντάξετε μια εντελώς νέα σελίδα στο προσωπικό βιβλίο της ζωής σας.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Έχετε τη διάθεση να συνδεθείτε
με τις ρίζες σας, ίσως οι γονείς σας, ένα
παιδί σας ή ένας συγγενής, μπορεί να
συμμετάσχουν σε σημαντικά γεγονότα
της ζωής σας αυτό το διάστημα. Ίσως ξεκινήσετε προσπάθειες για να δείτε άτομα
που ζουν μακριά σας ή απλά οι συμβουλές των φίλων σας είναι ευεργετικές σε
ένα οικογενειακό ζήτημα.

Αφιερώστε χρόνο σκεπτόμενοι τις προηγούμενες σχέσεις σας, τις
κακές σας συνήθειες και τυχόν μη θεραπευμένες αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις. Τώρα είναι η ώρα να
απελευθερωθείτε από πρόσωπα και
καταστάσεις που δεν εξυπηρετούν την
πνευματική σας εξέλιξη.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 783

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

να παιδί 15 ετών δεν είχε ρωτήσει ποτέ τους γονείς του για
τίποτα. Δεν είχε ποτέ του καμία
απορία. Ο πατέρας του τον πήγε μια
μέρα στο γιατρό για να δει τι έχει.
Αφού τον εξέτασε ο γιατρός, λέει
στον πατέρα του ότι δεν έχει δει παρόμοια περίπτωση και ότι δεν έχει
λύση γι΄αυτό το πρόβλημα.
Ο πατέρας λοιπόν, αποφασίζει να
πάρει το γιο του μαζί του σε ταξίδια,
να δει τα αξιοθέατα του κόσμου,
μήπως αναρωτηθεί και ρωτήσει για
οτιδήποτε.

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

Έ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πάνε στην Αμερική να δουν το
άγαλμα της ελευθερίας. Ο πατέρας
εξηγεί τα σχετικά για το άγαλμα
αλλά ο μικρός δεν είχε ερωτήσεις.
Μετά πάνε στη Ρώμη για να δουν το
Κολοσσαίο.
Εξηγεί ο πατέρας τι είναι αυτό που
βλέπουνε αλλά ο μικρός και πάλι δεν
είχε ερωτήσεις.
Πάνε και στην Αίγυπτο για τις Πυραμίδες, όμως μετά τις εξηγήσεις του
πατέρα, ούτε τώρα ο γιος του είχε
ερωτήσεις. Όταν πάνε και σε ένα εργοστάσιο κρεάτων στη Γερμανία, ο

πατέρας λέει στο παιδί ότι «σε αυτό
το μηχάνημα βάζουμε κρέας από
βόδι και αυτό βγάζει λουκάνικα».
Ο μικρός για πρώτη φορά είχε μία
ερώτηση(!) και ο πατέρας του κόντεψε να χοροπηδήσει από τη χαρά
του!
Ρώτα ό,τι θέλεις παιδί μου! του
λέει. Ο μικρός τότε ρωτάει… αν
υπάρχει μηχάνημα που να βάζουμε
λουκάνικο και να βγαίνει… βόδι!
Και ο πατέρας νευριασμένος από
την ερώτηση, απαντάει: Ναι, το μ…
της μάνας σου!!!

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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Something for everyone | De tout pour tous

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
CHATEAU ROYAL
514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2
www.lechateauroyal.com
PALACE
514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC H7S 2K7
www.palacereception.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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

.

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

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

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

.

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638
E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ

.

A ALEVRAS

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

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

.

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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 -

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 7:00pm
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

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

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

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

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

978
9999

450

Απ’όλα για όλους
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SAINT-MARTIN
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The best choice
Since 1983

TO ALL OUR EMPLOYEES WHO MAKE A DIFFERENCE
IN OUR LIVES AND IN THAT OF OUR PRECIOUS CUSTOMERS.
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