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Η πρώτη φωτό από τον Άρη...

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία αλλά…

Τα «ψιλά» γράμματα
των δημοσκοπήσεων
θα κάνουν τη διαφορά

Μία Μοντρεαλίτισα
ψάχνει... ζωή στον Άρη!
Η 33χρονη Farah Alibay οδηγεί το ρομπότ
Perseverance στον "κόκκινο πλανήτη"

Θολώνουν τα… νερά
των διερευνητικών
Προβληματισμός στην Αθήνα για τις
πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας
ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Νέα «Κολομβία»
η Τουρκία
Σε κόμβο διακίνησης
ναρκωτικών έχουν μετατραπεί
τα τουρκικά λιμάνια…
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Σ. Λυγερός: «Αντί
για κυρώσεις…
επενδύσεις»
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Ποιος είναι
ο Ισραηλινός
που ανακάλυψε
το φάρμακο για
την Covid-19

Covid-19: Ποιες
είναι οι καλύτερες
μάσκες

√ Γερμανία: Επιστήμονες εξαγοράστηκαν
για να δικαιολογήσουν τα Lockdown!
√ Π.Ο.Υ.: «Μειώθηκαν κρούσματα
και θάνατοι»

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
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O Πούτιν, ο Ερντογάν και τα διλήμματα της Δύσης
Δ

ύο κλασικές παγίδες είναι πάντα πιθανές, για κάθε
ανάλυση που επιχειρεί να εξηγήσει τα τρέχοντα. Η
μία είναι η περιγραφική παγίδα, όπου ο παρατηρητής
αναλίσκεται σε κατά το δυνατόν ακριβείς παρατηρήσεις.
Η δεύτερη συνίσταται στην υπερβολικά σχηματική, ψευδο-θεωρητική παγίδα, απόρροια συνήθως κακοχωνεμένων ερμηνευτικών προσεγγίσεων, που οι αναλυτές εισέπραξαν από δεύτερο χέρι και πασχίζουν να εφαρμόσουν.
Κώστας Α. Λάβδας*
© Liberal
Για παράδειγμα, την περίοδο που διανύουμε, οι περιφερειακές ισορροπίες μετατοπίζονται αλλά – σε αντίθεση με
πολλά που λέγονται – μετατοπίζονται αργά, με ασύμμετρους τρόπους και μάλλον προσεκτικά. Αυτό συμβαίνει εν
μέρει, λόγω της εξαιρετικά διστακτικής σύγκλησης στην
οποία οδηγήθηκαν η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, αρχικά λόγω της προσέγγισης της κυβέρνησης Ομπάμα στο
Ιράν. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Τραμπ από άλλη σκοπιά
ευνόησε περαιτέρω αυτή τη διστακτική σύγκλιση του Ριάντ και των συμμάχων του με το Ισραήλ. Ο Μπάϊντεν σήμερα φαίνεται να επιστρέφει εν μέρει σε αντιλήψεις της
περιόδου Ομπάμα, με το Ιράν να αναμένει κάποια βελτίωση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον και την Τουρκία να
βλέπει πολύ θετικά μια τέτοια εξέλιξη. Ωστόσο, ο θεμελιώδης για την περιοχή ανταγωνισμός Σαουδικής Αραβίας – Ιράν παραμένει σταθερά κυρίαρχος και δεν αλλάζει.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα σημαντικά ερωτήματα για την Ελλάδα διαμορφώνονται ως εξής:
(α) πώς θα εξελιχθεί η νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική για τα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στη διεθνή
σκηνή,

(β) ποια καθεστώτα στην ευρύτερη περιοχή – από την
Τουρκία μέχρι την Αίγυπτο – φαίνονται σταθερά και ποια
ενδέχεται να κινδυνεύσουν στο μεσοπρόθεσμο διάστημα
και
(γ) κατά πόσον η Άγκυρα επιτυγχάνει να χρησιμοποιεί
τις σχέσεις της με το Κρεμλίνο για να επαναπροσδιορίσει
τη θέση της απέναντι στη Δύση.

Όπως ακριβώς εξηγούσα στο Liberal.gr το 2018, η
προσέγγιση Ρωσίας – Τουρκίας εμπεριέχει και δομικά στοιχεία οπότε, παρά τις επιμέρους διενέξεις, είχε
και εξακολουθεί να έχει μέλλον. Η Ρωσία επενδύει
στις ρωγμές της ευρω-ατλαντικής συνεργασίας. Ευτυχώς, η Ελλάδα δεν έπαιξε τελικά το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.
Για την κυβέρνηση Μπάιντεν, η Ρωσία του Πούτιν αναδεικνύεται ως μείζονος σημασίας πρόκληση για τη Δύση.
Για το Κρεμλίνο, αυτός ο νέος κύκλος έντασης αποτελεί
εξέλιξη μάλλον καλοδεχούμενη. Οι απελάσεις διπλωματών από τη Μόσχα οδήγησαν σε κοινές δηλώσεις καταδίκης της Ρωσίας από τη Γαλλία και τη Γερμανία και μια –
αυτή τη στιγμή – ενίσχυση του ευρωατλαντικού μετώπου.
Η έντονη κριτική που ασκείται από τη νέα κυβέρνηση
στην Ουάσιγκτον για τις κατάφωρες παραβιάσεις ατομικών δικαιωμάτων από το καθεστώς Πούτιν, βρίσκει ανταπόκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε βαθμό που ο κ. Μπορέλ – μετά την ατυχέστατη παρουσία του στη Μόσχα –
δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ότι θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.
Ως προς την Τουρκία και τις όποιες ελληνικές και κυπριακές προσπάθειες για επιβολή κυρώσεων, είναι απίθανο
στην ΕΕ οι δυνάμεις που τελικώς καθορίζουν τη συλλογική γραμμή να βάλουν στο ίδιο κάδρο Ρωσία και Τουρκία,
με επιβολή κάποιου είδους κυρώσεων και στις δυο.

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

Funded by:

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

A program by

Κατά συνέπεια, όσο πλησιάζει το ενδεχόμενο κυρώσεων στην Ρωσία, τόσο απομακρύνεται το ούτως ή άλλως
ασθενές ενδεχόμενο για κυρώσεις στην Τουρκία.

Άλλωστε, το Βερολίνο προωθεί συστηματικά τη «θετική ατζέντα» απέναντι στην Άγκυρα. Φυσικά αυτό
δε σημαίνει πως οι κυβερνήσεις σε Αθήνα και Λευκωσία δε θα πρέπει να προσπαθήσουν και να επιμείνουν για τις κυρώσεις στην Τουρκία, εάν πρόκειται να συμφωνήσουν για κυρώσεις στη Ρωσία.
Είναι βεβαίως αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι η νέα κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον ασκεί κριτική στο καθεστώς Ερντογάν, όχι μόνο σε σχέση με τους S-400 και την επιλεκτική
συνεργασία του με το καθεστώς Πούτιν, αλλά – επιτέλους
– με αναφορά και στις εντεινόμενες αυταρχικές πρακτικές
της Άγκυρας. Το 2021-2022, για λόγους που έχω εξηγήσει
διεξοδικά κατά καιρούς σε άρθρα, θα σφραγίσει τη σχέση της Τουρκίας με τη Δύση, με πιθανότερο το σενάριο
ακόμη μεγαλύτερης απομάκρυνσης και, τελικά, ρήξης.
ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΗΠΑ;
Αλλά τα αυταρχικά καθεστώτα του Πούτιν και του Ερντογάν δεν ήταν μόνα σε αυτό το πλαίσιο κριτικής και προειδοποιήσεων. Σε ένα βαθμό, παρόμοια αντιμετώπιση από
τη νέα κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον έχει και η Σαουδαραβική απολυταρχία, της οποίας οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη δεν υποστηρίζονται πια από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, η συζήτηση έχει ξεκινήσει για το εάν θα έπρεπε
να προχωρήσουν οι πωλήσεις (που συμφωνήθηκαν επί
Τραμπ) οπλικών συστημάτων αξίας 36 δισεκατομμυρίων
δολαρίων σε ένα τόσο καταπιεστικό καθεστώς. Ενώ σε
αμερικανικές πιέσεις φαίνεται να οφείλεται και η απελευθέρωση της ακτιβίστριας Loujain al-Hathloul στο Ριάντ.
Περί τίνος πρόκειται, τελικά; Πρόκειται για προσπάθεια
αποφυγής της ρωσικής επιρροής, για την ανάδειξη μιας
καθαρής φιλελεύθερης θέσης απέναντι στη σκιά του
αναδυόμενου κινεζικού υποδείγματος, για την προάσπιση ενός αξιακού πυρήνα απέναντι σε φίλους και εχθρούς
ή για την επιστροφή σε μια εργαλειακή αξιοποίηση δικαιωματιστικών κριτηρίων και ανθρωπιστικών επεμβάσεων;
Πρόκειται – αυτή τη στιγμή – για ένα αβέβαιο μείγμα.
Για ένα διάστημα, ας πούμε – σχηματικά – μεταξύ
1993 και 2009, η φιλελευθεροποίηση των κριτηρίων
βάσει των οποίων αξιολογούνταν οι αποφάσεις περί
εξωτερικής πολιτικής υπήρξε αδιαμφισβήτητη, παρότι οι στόχοι τούς οποίους κλήθηκε να υπηρετήσει
αυτή η φιλελευθεροποίηση ήταν πολλοί και διάφοροι.
Η επίκληση του προφανούς, ότι δηλαδή τα ανθρώπινα
δικαιώματα συχνά χρησιμοποιούνται στην εξωτερική
πολιτική και με τρόπους που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κρατικών ηγεσιών, δε μας απαλλάσσει από την
ανάγκη αποτίμησης της σημασίας των συνεπειών που
προκύπτουν από την αναγωγή των δικαιωμάτων σε γενικές αρχές πολιτικής. H πολύτιμη ιδέα των ανθρώπινων
δικαιωμάτων ως κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας,
αποτελεί έναν από τους πυλώνες του πολιτισμού μας.
Στο πρακτικό όμως επίπεδο, εδώ αναφερόμαστε σε δύο
διακριτές πιθανότητες. Η υπεράσπιση αξιών στο εσωτερικό μιας συμμαχίας ή μιας ένωσης κρατών και στην
περίμετρό της (συνεργαζόμενα ή/και υποψήφια προς
ένταξη κράτη) δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την προβολή και – κυρίως – την πρακτική υποστήριξη αξιακών
προτιμήσεων σε πλανητικό επίπεδο. Πρέπει να μάθουμε καλά τα μαθήματα από την «Αραβική Άνοιξη».
Βάσει εμπειριών, όπως αυτή του γιουγκοσλαβικού πολέμου και των ανθρωπιστικών επεμβάσεων επί Κλίντον, η
Ρωσία θεωρεί ότι έχει λόγους να αμφιβάλλει για τα πραγματικά κίνητρα των αξιακά προσανατολισμένων πολιτικών της Δύσης. Επίσης βάσει εμπειριών, όπως αυτή της
Κριμαίας και της γενικότερα αδυσώπητης εμμονής για κυριαρχία, η Δύση θεωρεί ότι έχει λόγους να αμφισβητεί τις
δυνατότητες ειρηνικής συνύπαρξης με το Κρεμλίνο έξω
από ένα πλαίσιο συνεχούς και πολυεπίπεδης αποτροπής.
Αλλά «η Δύση» είναι μια αφαίρεση, ενώ το πλέγμα αυταρχικής εξουσίας στο Κρεμλίνο έχει συγκεκριμένη υλική υπόσταση, μέσα και σκοπούς. Το ερώτημα για την
προεδρία Μπάιντεν είναι κατά πόσον οι πολιτικές της
τα επόμενα χρόνια θα ενισχύσουν τα συνεκτικά στοιχεία
των ευρωατλαντικών σχέσεων και θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο διαφορές, συγκλίσεις και αποκλίσεις θα τυγχάνουν εποικοδομητικής
διαχείρισης.
*Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Senior Research Fellow
στο London School of Economics και Καθηγητής στην Έδρα
Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts στις ΗΠΑ
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Αναζητώντας ζωή στον Άρη

Η Μοντρεαλίτισα Farah Alibay
υπεύθυνη για το όχημα ρομπότ της ΝΑΣΑ

Α

πό την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, η ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η FARAH ALIBAY
33χρονη Farah Alibay (φωτ.), έγινε
Η Farah Alibay γεννήθηκε στο Μόντρεαλ,
το πρόσωπο της ημέρας σε όλο τον πλα- από γονείς μετανάστες από τη Μαδαγανήτη! Από το διαστημικό κέντρο του Λος σκάρη της Αφρικής.
Άντζελες θα κατευθύνει και θα ελέγχει το
Από πολύ μικρή είχε την τάση να απορομπότ-όχημα PERSEVERANCE.
συναρμολογεί ότι έβρισκε μπροστά της,
όπως τοστιέρες, ως και την ηλεκτρική
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
σκούπα.
gg@newsfirst.ca
Ήταν οκτώ ετών όταν είδε την προσγείωΤο διαστημικό όχημα, αξίας 2,9 δις, προ- ση του Apollo 13. Αυτό που την εντυπωσίσγειώθηκε με επιτυχία το απόγευμα της ασε δεν ήταν μόνο ο πύραυλος αλλά όλοι
Πέμπτης στις 3:57 μ.μ., στον κρατήρα αυτοί οι μηχανικοί που αποτελούσαν το
Jezero του πλανήτη Άρη όπου εδώ και διαστημικό πρόγραμμα της ΝΑΣΑ.
Η Alibay σπούδασε αεροδιαστημι3,9 δισεκατομμύρια χρόνια υπήρχε νερό.
Απώτερος σκοπός είναι να συλλεχθούν κή μηχανολογία στο πανεπιστήμιο του
ευρήματα, με τα οποία θα λυθεί το μυ- Cambridge. Εκεί είχε την ευκαιρία να την
στήριο του κόκκινου πλανήτη, ο οποίος επιλέξουν να συμμετάσχει στην ακαδημία
σύμφωνα με τους επιστήμονες είχε «ζωή» της ΝΑΣΑ. Διάλεξε δε, τον κλάδο της ρομποτικής.
εδώ και 3,9 δισεκατομμύρια χρόνια.

Αυτό την ώθησε να κάνει το διδακτορι- Ο προγραμματισμός θα γίνεται κατά τις
κό της στη μηχανολογία συστημάτων στο βραδινές ώρες του Άρη.
πανεπιστήμιο MIT, ενώ συνάμα συνέχισε
Να σημειωθεί ότι, οι εντολές που θα
την απασχόλησή της στη ΝΑΣΑ και πιο παίρνει το ρομπότ από τη γη χρειάζονται
συγκεκριμένα στο τμήμα Jet Propulsion 20 με 30 λεπτά να φτάσουν στον Άρη, ενώ
Laboratory (JPL).
(εκτός από τις φωτογραφίες) τα ευρήμαΗ όλη τεχνολογία των ρομπότ – οχήμα- τα του ρομπότ θα επιστρέψουν στη γη το…
των για διαστημικές έρευνες, τη μάγεψε.
2031.
Η επόμενη πρόκληση της Alibay είναι η
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΟΧΗΜΑ PERSEVERANCE κατασκευή διαστημικού οχήματος για ανίΤο όχημα αυτό χρειάστηκε δύο ολόκλη- χνευση στον πλανήτη Ερμή, όπου υπάρχει
ρα χρόνια να κατασκευαστεί (2014-2016) φως όσο 3 λάμπες ηλεκτρικού, κάπως δύστα εργαστήρια της Lockheed Martin.
σκολο για να φορτίζεται η μπαταρία του
Η Alibay ζει από την Πέμπτη 18/2 στο… οχήματος με τόσο λίγο φως…
ωράριο του πλανήτη Άρη, που η μέρα
Αυτό όμως που ελπίζει η Alibay είναι κάτου έχει 40 επιπλέον λεπτά. Τις πρώτες ποτε να γίνει αστροναύτης και να ταξιδέ20 ημέρες η ομάδα της θα ελέγχει τα ηλε- ψει σ΄ έναν από τους πλανήτες.
κτρονικά όργανα του οχήματος, πριν αρχίσει τη συλλογή ευρημάτων.

Ο Καναδάς θα υποστηρίξει την Ελληνική
υποψηφιότητα στην προεδρία του ΟΟΣΑ

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

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Τ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δημόσιας ΑσφάλειΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ας, Geneviève Guilbault, ανακοίνωσε με
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, ότι στο διά- τη σειρά της τα μέτρα που θα πάρουν
στημα των δύο εβδομάδων θα επιτραπεί οι αστυνομικές αρχές της επαρχίας, οι
ακόμα και στις «κόκκινες περιοχές» η οποίες θα είναι πιο δραστήριες και οραλειτουργία των εξής:
τές την περίοδο των διακοπών.
-Εσωτερικές πισίνες
Οι παραβάτες των κυβερνητικών μέ-Αθλητικοί χώροι
τρων θα λαμβάνουν πρόστιμα από
-Μουσεία
1.000$ ως 6.000$ δολάρια. Σημειωτέων,
-Βιβλιοθήκες
ότι δίνονται περίπου 1.000 παραβάσεις
-Κινηματογράφοι (χωρίς εστίαση)
την εβδομάδα.
-Παγοδρόμια και εσωτερικά σπορ με© ΤΑ ΝΕΑ
ταξύ των μελών μιας οικογένειας που
μένουν στην ίδια στέγη

Επίσης, θα επιτρέπονται οι συναντήσεις -πάντα τηρώντας τις αποστάσεις και
φορώντας μάσκες- οκτώ ατόμων.
Όμως, η απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ 8 το βράδυ και 5 το πρωί θα συνεχιστεί.
Όσοι έχουν σκοπό να νοικιάσουν εξοχικά και δωμάτια ξενοδοχείων, συνιστάται
να μην το κάνουν και αν τελικά το πρά-

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.
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kosta@kdmassurances.com
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων

MBRE
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
ES POUR AÎN
ÉS

ξουν, να περιοριστούν στις οικογένειες
τους και μόνο. Επίσης, δε συνιστάται να
επιβλέπουν τα εγγόνια οι παππούδες και
οι γιαγιάδες.

KOSTA D. MENOUTIS

C
EN

Μ

ε σκοπό να μπορούν οι οικογένειες να έχουν περισσότερες δραστηριότητες μεταξύ της 26 Φεβρουαρίου
και 7 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François Legault, ανακοίνωσε την
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη
Τύπου, διάφορες ελαφρύνσεις των κυβερνητικών μέτρων κατά τη διάρκεια της
περιόδου σχολικών διακοπών.

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

POUR AÎ
NÉ
S

Ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων
στην περίοδο σχολικών διακοπών

assurances

C ES
EN

ην Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου η βουλευτής
του Ville St-Laurent, Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, διοργάνωσε διαδικτυακή συνάντηση,
με συμμετοχή των βουλευτών Wayne Easter,
Άννη Κουτράκη, Fayçal El-Khoury, Anthony
Housefather, Sherry Romanado, Sameer
Zuberi, Francesco Sorbara, Scott Simms, Niki
Ashton και Nadine Athanassiadou, με απώτερο σκοπό τη γνωριμία και την υποστήριξη της
καναδικής βουλής στην υποψηφιότητα της
κας Άννας Διαμαντοπούλου – πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ – στην προεδρία του ΟΟΣΑ.
Η πρωτοβουλία της κας Λαμπροπούλου προέρχεται από το γεγονός ότι είναι συ-πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας
Ελλάδας-Καναδά. Στη συνάντηση συμμετείχε και η πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά,
Κωνσταντίνα Αθανασιάδου.
© ΤΑ ΝΕΑ
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

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

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

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

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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Γερμανική «ασπίδα» κρατά την
Τουρκία εκτός «μαύρης λίστας»

Εσείς τι λέτε;

Σ

του Μιχάλη Τελλίδη

Ε

Κάθε νόμισμα
έχει δύο πλευρές…

πανέρχομαι στο θέμα της σεξουαλικής βίας, που δεν αφορά
μόνο τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού αλλά ευρύτερα την κοινωνία, καθώς περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης
και κακοποίησης υπάρχουν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους.
Το φαινόμενο σίγουρα είναι παγκόσμιο και τα κινήματα των σεξουαλικά παρενοχλημένων ατόμων, τα τελευταία χρόνια, μεγαλώνουν με ραγδαίο ρυθμό.
Στην Ελλάδα, οι καταγγελίες αθλητών και καλλιτεχνών για σεξουαλική παρενόχληση έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, φέρνοντας για μία ακόμα φορά στην επιφάνεια τη σκληρή πλευρά της
ζωής των λαμπερών προσώπων.
Ότι λάμπει δεν είναι χρυσός. Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας
καλύπτεται έντεχνα η θλίψη, η απελπισία, ο πόνος και η δυστυχία...
Το καίριο ερώτημα που εγείρεται ωστόσο είναι γιατί τα άτομα που
χαίρουν της ευρύτερης αποδοχής και εκτίμησης και που έχουν
επιλύσει τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας όπως το οικονομικό, μπλέκονται στα δίχτυα ενός κόσμου βρώμικου και διεφθαρμένου; Η επιδίωξη της δόξας; Η μάταιη φιλοδοξία;
Λέγεται ότι στην Ελλάδα οι μισοί Έλληνες θέλουν τα γίνουν
ηθοποιοί και οι άλλοι μισοί τραγουδιστές. Και όσοι - ταλαντούχοι και ατάλαντοι - για διάφορους λόγους τα καταφέρουν,
αφού εισέλθουν στον χώρο του θεάματος γρήγορα διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν την απατηλή λάμψη
του κόσμου στον οποίο κινούνται και που πάντως οι ίδιοι
έχουν διαλέξει. Ο συμβιβασμός συνήθως είναι μονόδρομος...
Η λάμψη είναι εφήμερη και αντλεί τη δύναμή της από ουτοπίες.
Πικρή η διαπίστωση όταν τα φώτα της ράμπας κάποτε χαμηλώσουν και πέσει η αυλαία, η μοναξιά καθίσταται αφόρητη και η μελαγχολία επώδυνη. Το κοινό, που εύκολα επικροτεί και αποθεώνει,
το ίδιο εύκολα γυρίζει τη πλάτη στα κατασκευασμένα εφήμερα
είδωλα.
Παραγωγοί, σκηνοθέτες, αφού αρπάξουν και γευτούν τη λεία
τους δεν διστάζουν να περιθωριοποιήσουν τα απομεινάρια και να
τα ρίξουν στην αφάνεια...
Πρότεροι στενοί συνεργάτες και κολλητοί «συνάδελφοι» γυρίζουν την πλάτη, πόρτες κλείνουν διάπλατα και τα αδηφάγα κανάλια δεν χάνουν την ευκαιρία να προβάλλουν την κάθε μιζέρια,
προς χάριν της τηλεθέασης…
Από την άλλη πλευρά του νομίσματος, αστέρια και αστεράκια
που αφέθηκαν στις ανώμαλες ορέξεις του κάθε σκηνοθέτη για να
εξασφαλίσουν ένα ρολάκο, εμφανίζονται σήμερα στις οθόνες των
τηλεοράσεων ως θύματα, καταγγέλλοντας προ εικοσαετίας συμβάντα ως αίτια της «καταστροφής» των ονείρων τους…
Τελευταία παρελαύνουν στα κανάλια «καυτές σεξοβόμβες» του
παλιού κινηματογράφου προσπαθώντας να μας πείσουν ότι η
«λαμπρή» καριέρα οφείλεται αποκλειστικά στο «πηγαίο» ταλέντο
τους! Σε πρόσφατες τηλεοπτικές συνεντεύξεις, τις οποίες έτυχε να
παρακολουθήσω, τα πάλαι ποτέ σύμβολα του σεξ Ρίκα Διαλυνά,
Ελένη Φιλίνη και Βάνα Μπάρμπα ισχυρίστηκαν ότι ουδέποτε παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά και πως κατέκτησαν την κορυφή με την
«υποκριτική» τους ικανότητα! Ο θαυμαστός κόσμος της showbiz,
βλέπετε…
Κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές. Ας είμαστε ρεαλιστές. Οι μόνοι
υπαίτιοι των αποφάσεων και πράξεών μας είμαστε εμείς.
Κάθε στιγμή έχουμε την επιλογή να επιλέξουμε ποιο δρόμο να
ακολουθήσουμε…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Νίκος Μελέτης*
© Liberal
Η Ε.Ε. έχει συντάξει τη «μαύρη λίστα» των φορολογικών παραδείσων, που ήδη περιλαμβάνονται 12 χώρες που έχουν χαμηλούς ή μηδενικούς
εταιρικούς φόρους και δε συνεργάζονται με τις
ευρωπαϊκές Αρχές, με αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Η λίστα αυτή ανανεώνεται ανά εξάμηνο αλλά
στη συνεδρίαση του Coreper η Γερμανία εμπόδισε την επίτευξη συναίνεσης για την παραπομπή
του θέματος στη συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου 2021 των Υπουργών Οικονομικών, όπου θα
αποφάσιζαν την ένταξη της Τουρκίας στη… μαύρη λίστα. Και παραμένει έτσι στην «γκρίζα λίστα»
χωρών, στις οποίες η Ε.Ε. προσφέρει χρόνο, για
να επιδείξουν καλύτερη συνεργασία σε φορολογικά θέματα.
Μια τέτοια απόφαση θα είχε δυσμενέστατες
επιπτώσεις για την τουρκική οικονομία, η οποία
είναι σε οριακό σημείο, και θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην κυβέρνηση Ερντογάν,
καθώς το σήμα στις αγορές θα ήταν απολύτως
αρνητικό και θα ανέκοπτε τυχόν ευρωπαϊκές
επενδύσεις στη χώρα.
Δεν είναι άσχετη η γερμανική στάση, με την
αντίληψη η οποία κυριαρχεί στο Βερολίνο, ότι
θα πρέπει να «χρυσωθεί» η Τουρκία προκειμένου να ανανεωθεί η Συμφωνία για το μεταναστευτικό και της λανθασμένης προσέγγισης, ότι
πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά η κυβέρνηση
Ερντογάν, με την κίβδηλη προσδοκία ότι έτσι ο
τούρκος ηγέτης θα γίνει πιο συναινετικός και πιο
συνεργάσιμος.
Η Ε.Ε. δέχεται κριτική ότι η μάχη της κατά της
φοροδιαφυγής είναι αναποτελεσματική και μάλιστα ο γνωστός οργανισμός Oxfam, όπως ανέφερε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ζητά
να συμπεριλαμβάνονται αυτόματα κατά τη μεταρρύθμιση της «μαύρης λίστας» οι χώρες, χωρίς και με πολύ χαμηλούς εταιρικούς φόρους.
Και επίσης, συστήνει τα υψηλά ποσοστά άμεσων επενδύσεων και παθητικού εισοδήματος
ορισμένων χωρών να αναγνωρίζονται ως προειδοποιητικά κριτήρια.
Η μαύρη λίστα ανανεώνεται κάθε έξι μήνες και
σε αυτήν τώρα έχουν συμπεριληφθεί δώδεκα
χώρες ή περιοχές: Αμερικανική Σαμόα, Ανγκουίλα, Μπαρμπάντος, Φίτζι, Γκουάμ, Παλάου, Παναμάς, Σαμόα, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ, Βανουάτου και Σεϋχέλλες.
Η Τουρκία είχε ενταχθεί στην γκρίζα λίστα και
πριν ένα χρόνο, το Φεβρουάριο του 2020, τής
είχε δοθεί προθεσμία για να συνεργασθεί με την
Ε.Ε. μέχρι το τέλος του 2020 ώστε να υπάρξει
πρόοδος, δέσμευση η οποία βεβαίως αθετήθηκε
από την Τουρκία.
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ε μια ακόμη από τις συνηθισμένες πλέον παρεμβάσεις του, το Βερολίνο προσέφερε προστασία και ατιμωρησία στην Τουρκία, κρατώντας
τη χώρα εκτός της «μαύρης λίστας» των φορολογικών παραδείσων, κι έτσι δεν έγινε δυνατή η
λήψη απόφασης για την περίπτωση της Τουρκίας
στο τελευταίο Ecofin.

Costas Hovris • Elena Molter
Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Παναγιώτης Σταυρόπουλος • Peter Stavropoulos

Η Άγκυρα δεν εφαρμόζει ούτε τα διεθνή στάνταρτ για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών
πληροφοριών και υποστηρίζει ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, που σχετίζονται με την αδυναμία επαλήθευσης της φορολογικής ιθαγένειας
7 εκατομμυρίων Τούρκων που κατοικούν στην
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5
εκατομμυρίων στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αυστρία και την Ολλανδία.
Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, καταβλήθηκαν
κάποιες προσπάθειες αλλά δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών με τις τουρκικές Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα χωρών, η
Γαλλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αυστρία και η Δανία, ζήτησαν να υιοθετηθεί πιο σκληρή γραμμή,
αλλά η προσπάθεια προσέκρουσε στη Γερμανία, που φρόντισε να εμποδίσει την απόφαση,
επικαλουμένη μάλιστα ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί το κλίμα με την Τουρκία!
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα επρόκειτο
να επανέλθει στο Coreper την Τετάρτη 17/2 και
κατόπιν στους Υπουργούς Εξωτερικών τη Δευτέρα 22/2 που πιθανότατα θα δοθεί μία νέα προθεσμία στην Τουρκία να συμμορφωθεί μέχρι την
επομένη ανανέωση της λίστας.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένας ευρωπαίος διπλωμάτης έκανε λόγο για
«πολύ σκληρή» προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο, καθώς εάν η Τουρκία δεν ανταποκριθεί μέχρι τότε
στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, τότε θα μπει
στη «μαύρη λίστα» των φορολογικών παραδείσων, στην επόμενη ανανέωση της λίστας τον
Οκτώβριο.
Βεβαίως, η συμπερίληψη της στη «μαύρη λίστα» δε γίνεται αυτόματα και θα χρειασθεί νέα
συζήτηση και ομόφωνη απόφαση. Και τότε θα
φανεί εάν πράγματι η Γερμανία έχει ως στρατηγική επιλογή πλέον την προστασία της Τουρκίας,
την οποία θα διατηρεί συνεχώς στο απυρόβλητο.
Την ώρα που η Γερμανία απλώνει μια ακόμη φορά δίκτυ προστασίας για την Άγκυρα, ο
Υπουργός Οικονομικών της χώρας Όλαφ Σολτζ
σχεδιάζει νέο νόμο για την αντιμετώπιση των
φορολογικών παραδείσων.
Ένας ομοσπονδιακός νόμος που θα αποτρέπει
άτομα και επιχειρήσεις από το να συναλλάσσονται με χώρες που δε συμμορφώνονται με τα
διεθνή φορολογικά πρότυπα. Και ο νόμος αυτός
θα έχει σημείο αναφοράς τη «μαύρη λίστα» της
Ε.Ε.
Η συμπερίληψη της Τουρκίας στη «μαύρη λίστα» των φορολογικών παραδείσων, θα προκαλέσει έτσι σοβαρά προβλήματα για τις δεκάδες
γερμανικές εταιρίες που επενδύουν στην Τουρκία αλλά και στη διακίνηση κεφαλαίων, ακόμη
και από ιδιώτες από τη Γερμανία προς την Τουρκία και αντίστροφα.
*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά
το 1962. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών.
Άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το
1987. Από το 1990 καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην
εφημερίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί στο liberal.
gr και στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος».
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ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάζοντας
τα «ψιλά» γράμματα
των δημοσκοπήσεων
Ο

ι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, εξακολουθούν να δίνουν σαφέστατο
προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία και
στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία που υπάρχουν στις
μετρήσεις της κοινής γνώμης, που έχουν
προβληματίσει το πρωθυπουργικό επιτελείο.
Και όπως λένε πηγές από το πρωθυπουργικό μέγαρο, «εάν αυτά τα στοιχεία
λάβουν τροχιά συνεχόμενης επιδείνωσης,
τότε θα μπορούν να μεταμορφωθούν σε
πολιτικό κόστος».
Η κοινωνία είναι κουρασμένη από την
καραντίνα ενός χρόνου. Ακόμη και οι επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας τονίζουν πως «το κόστος ήταν τεράστιο, οι θυσίες μάς εξάντλησαν όλους,
όπου κι αν ζούμε, ό,τι κι αν κάνουμε.
Είναι φυσικό να αισθάνεται κανείς απαθής και χωρίς κίνητρο». Και η εξάντληση
προκαλεί πολλά προβλήματα, και αυτό είναι που σε μεγάλο βαθμό θα οδηγήσει τις
κινήσεις της κυβέρνησης.
Ο συνδυασμός των επιπλέον περιοριστικών μέτρων για τη συγκράτηση της πανδημίας στους επικίνδυνους κατά τους επιστήμονες μήνες (Φεβρουάριος και Μάρτιος) με την ελπίδα των εμβολίων για την
επόμενη ημέρα, είναι το ζητούμενο.
Στο Μαξίμου ανησυχούν ότι δίνονται
αντιφατικά μηνύματα προς τους πολίτες.
Η πολυφωνία, που πολλές φορές θυμίζει
φλυαρία, εκ μέρους κυβερνητικών στελεχών για όσα συμβαίνουν στην οικονομία,
ή στους εμβολιασμούς, προκαλούν δυσφορία στο Μαξίμου.
Οι πληροφορίες λένε, ότι στο μικροσκόπιο του πρωθυπουργικού επιτελείου δε
βρίσκονται μόνο υπουργοί της πρώτης
γραμμής, αλλά και γενικοί γραμματείς της
κυβέρνησης και δεν αξιολογούνται μόνο
για την ακρίβεια όσων λένε δημοσίως
αλλά και για το πόσα λένε.
Είναι ενδεικτικό ότι, λίγες ημέρες μετά
τον ανασχηματισμό, ο πρωθυπουργός και
οι εξ απορρήτων του έκριναν αναγκαίο
ένα νέο επικοινωνιακό μοντέλο ως προς
τη διαχείριση της κρίσης, με στόχο να
ελεγχθούν οι αντικρουόμενες διατυπώσεις, που έχουν δώσει κατά καιρούς μία
εικόνα κυβερνητικού αποσυντονισμού,
προκαλώντας σύγχυση στους πολίτες.
Σε αυτό το πλαίσιο πυκνώνουν τα ενημερωτικά σημειώματα προς τα υπουργικά
γραφεία, ώστε η κυβερνητική στρατηγική
να περνά προς τα έξω, χωρίς ανακρίβειες
που δίνουν πατήματα σφοδρής κριτικής
από την αντιπολίτευση.
Αυτό που ανησυχεί περισσότερο το
Μαξίμου είναι, ότι εισηγήσεις κάποιων
υπουργών προς τον πρωθυπουργό συγκρούονται μεταξύ τους και δείχνουν και
οι ίδιοι ότι βρίσκονται σε κόπωση από τη
12μηνη πίεση της πανδημίας.
Έτσι, δε δείχνουν τις ίδιες αντοχές στις
πιέσεις διαφόρων κλάδων. Κάτι που σημαίνει ότι ασχολούνται περισσότερο με
τις δικές τους μικρές μάχες και χάνουν

το δάσος. Εκ μέρους του πρωθυπουργικού γραφείου εκπέμπεται η ανάγκη για
διαρκή διαβούλευση, προετοιμασία και
κυρίως για ενιαία γραμμή και προσήλωση,
στις προτάσεις των ειδικών ανεξαρτήτως
των προσωπικών απόψεων κάθε στελέχους.
Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης,
όπως δείχνουν και οι τελευταίες παρεμβάσεις του πρωθυπουργού, είναι επίσης
η καλλιέργεια θετικού κλίματος στην κοινωνία, την ώρα που οι εξελίξεις στη χώρα
και στην υπόλοιπη Ευρώπη επιβαρύνουν
το αίσθημα αβεβαιότητας, ιδίως από τη
στιγμή που η κυβέρνηση οδηγείται σε
αποφάσεις που δεν ήθελε, όπως είναι το
σύστημα ακορντεόν για την οικονομική
και κοινωνική δραστηριότητα.
Ήδη το κυβερνητικό επιτελείο επιστρέφει στο μήνυμά του για «οικονομική
στήριξη για όσο χρειαστεί» στους πληττόμενους, παράλληλα με τη δημιουργία
μιας θετικής εικόνας για την πορεία της
εμβολιαστικής επιχείρησης «Ελευθερία»,
παρά τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα στις παραδόσεις των εμβολίων.
Είναι εμφανές, ότι το βάρος της επόμενης μέρας θα πέσει ακόμα περισσότερο
στην κοινωνική ατζέντα και σε ζητήματα
καθημερινότητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με κυρίαρχη εκτίμηση στην κυβέρνηση ότι δεν έχει χαθεί ο στόχος της
ανάκαμψης.
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
Βέβαια, αυτά τα ενδοκυβερνητικά ζητήματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, οπότε
δεν υπάρχει και ο αρνητικός αντίκτυπος
στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δε σημαίνει
ότι στο Μαξίμου περιμένουν τις μηνιαίες
δημοσκοπήσεις. Τουναντίον, οι λεγόμενες κυλιόμενες μελετώνται με ιδιαίτερη
προσοχή, ειδικά σε ό,τι αφορά επιμέρους
κατηγορίες με συγκεκριμένες κοινωνικές
ομάδες, που είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες για
μια πολιτική δύναμη που δε θέλει να έχει
φθορά. Πολλές μάλιστα από τις κοινωνικές ομάδες που μελετά το Μαξίμου, αποτελούσαν ήδη από την περίοδο των εκλογών επικίνδυνες ζώνες, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ,
είτε είχε επικρατήσει, είτε ακολουθούσε
κατά πόδας τη Ν.Δ.
Ήδη η ΝΔ, στο target group των ηλικιών
17 έως 34, είχε μειώσει την απόσταση,
όπως φάνηκε και στις εθνικές εκλογές του
Ιουλίου του 2019.
Στο Μαξίμου είναι ικανοποιημένοι που
και σε αυτό το δύσκολο target group πέρασαν μπροστά. Στις εκλογές είχε πάρει ο
ΣΥΡΙΖΑ 38,6% και η ΝΔ 30,6%.
Τώρα αυτό το ποσοστό έχει ανατραπεί,
με τη ΝΔ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, και στο Μαξίμου υπάρχει ικανοποίηση, αλλά και εγρήγορση.
Το βασικό πρόβλημα της συγκεκριμένης
ηλικιακής ομάδας είναι η απασχόληση.
Η ανεργία είναι ο μόνιμος βραχνάς, και
γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης συχνά-πυκνά
αναφέρεται στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Οι άνεργοι είναι ακόμη μία κατηγορία
που μελετά το Μαξίμου και σε μεγάλο
βαθμό τέμνει την προηγούμενη κατηγορία, τις νέες ηλικίες, καθώς εκεί εντοπίζονται τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.
Πρόκειται για ένα ειδικό ακροατήριο,
όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές
του 2019 είχε σχεδόν 13 μονάδες διαφορά υπέρ του από τη ΝΔ, καθώς απέσπασε
το 42,1% έναντι 29%.
Σήμερα, 18 μήνες μετά τις εκλογές, η διαφορά έχει εκμηδενιστεί, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας
που θέλει επισταμένη δουλειά.
Η υγειονομική περιπέτεια έχει φέρει
τους ελεύθερους επαγγελματίες σε δεινή
θέση. Δεν είναι τυχαίες οι συνεχείς αναφορές του πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο κλάδο και κυρίως οι απτές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για τη στήριξη
των επιχειρήσεων.

Στο διά ταύτα, η ΝΔ στις εκλογές του
2019 κέρδισε με 20 μονάδες διαφορά τον
ΣΥΡΙΖΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες,
αλλά σήμερα η ψαλίδα έχει κλείσει, καθώς ο κλάδος έχει υποστεί το μεγαλύτερο
κόστος από την πανδημία.
Η τελευταία προσωπική συνάντηση του
πρωθυπουργού με τους εστιάτορες, μαρτυρά το ενδιαφέρον του.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελεί άλλη
μία κοινωνική ομάδα που παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς σε όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις αποτελεί ένα βασικό κριτήριο.
Αυτή την εποχή στους υπαλλήλους του
Δημοσίου, υπάρχει μία ικανοποιητική διαφορά για το κυβερνών κόμμα.
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Υπέρ της αναγνώρισης «τουρκικής»
μειονότητας ο ΣΥΡΙΖΑ!

Ζητά ακόμα την αποκαθήλωση χριστιανικών συμβόλων από όλες τις δημόσιες αρχές
και ουδετεροθρησκεία | Οι θέσεις του στον προσυνεδριακό διάλογο

Υ

πέρ του δικαιώματος των μελών πό την αναγνώριση «μακεδονικής μειονό- Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε, προώθησε
της
μουσουλμανικής
μειονότη- τητας». Εναρμονιζόμενο με τις πρόσφατες την ιστορικής σημασίας νομοθετική ρύθμιτας της Θράκης στο συλλογικό εθνοτικό αυ- δηλώσεις του Σκοπιανού Προέδρου Πεντα- ση για την προαιρετικότητα της Σαρίας και
τοπροσδιορισμό, με τρόπο ώστε αυτή στο ρόφκσι υπέρ «Μακεδόνων» Ελλάδας.
εκσυγχρονισμό των μουφτειών, διόρισε
μέλλον να δύναται να χαρακτηρισθεί ως
Συσχέτισε μάλιστα την υπόθεση του πο- Τοποτηρητές και άνοιξε τη συζήτηση για
«τουρκική», τάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με το κείμε- λιτιστικού συλλόγου με τις εκκρεμείς δικα- κατάργησηη της Σαρίας σε διαβούλευση με
νο των θέσεων του που δόθηκαν στη δημο- στικές αποφάσεις για τη μουσουλμανική τη μειονότητα. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει
σιότητα, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού μειονότητα ως εξής: «Η απόφαση αυτή την ανάδειξη μουφτήδων με διαδικασίες
του διαλόγου.
ενάντια στη μακεδονική μειονότητα, είναι που θα αποφασιστούν σε διαβούλευση
Με το ίδιο κείμενο «κλείνει», ενόψει ένα παράδειγμα όλων των αποφάσεων που με τη μειονότητα και θα εξασφαλίζουν
και της έντονης φημολογίας περί πρόω- έχουν δοθεί ενάντια στη μουσουλμανική τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή τους.
ρων εκλογών, πονηρά το μάτι στη μειονό- τουρκική μειονότητα της Θράκης παρά τις Παράλληλα, στηρίζει τη διενέργεια εκλοτητα, υποστηρίζοντας την καθιέρωση της αποφάσεις της ΕΔΑΔ, που δικαιώνουν τη γών στις διαχειριστικές επιτροπές δήμων
τουρκικής γλώσσας ως γλώσσας επιλογής μειονότητα μας». Τέτοια υπευθυνότητα Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου, και
στα σχολεία της περιοχής της Θράκης, δίνο- από τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Απόλυτη ταύτιση με τη διενέργεια εκλογών στις βακουφικές επιντας της προτεραιότητα έναντι της γλώσσας το μειονοτικό κόμμα ΚΙΕΦ!
τροπές το συντομότερο δυνατόν.
των Ρωμανί και της Πομακικής γλώσσας.
Στηρίζει τη σύγχρονη και συμπεριληπτιΣυγκεκριμένα, όπως γράφει η εφημερίδα
ΑΠΟΚΑΘΗΚΩΣΗ
κή εκπαίδευση στη Θράκη, με ενίσχυση
«Εστία», η αναφορά στο ζήτημα του συλλοΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
της δημόσιας εκπαίδευσης και δημιουργία
γικού αυτοπροσδιορισμού και όχι του ατο- Ταυτόχρονα όμως, συμβαίνει κάτι εξοργι- νέων σχολείων με εισαγωγή των τουρκιμικού, όπως αναγνωρίζει έως σήμερα η στικό. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει κών ως γλώσσας επιλογής. (…) Στηρίζει παΠολιτεία, είναι η εξής: «Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ότι πρέπει να γίνονται από την Πολιτεία ράλληλα, τη συνέχιση του προγράμματος
το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού όπως «θετικές διακρίσεις» υπέρ των μουσουλμά- που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ (και εφαρμόστηκε
ορίζεται από το ευρωπαϊκό νομικό κεκτημέ- νων της Θράκης με βάση το θρήσκευμα, την το 2017-2019) σε αμιγώς μειονοτικούς οινο στη βάση και των εν εξελίξει δικαστικών ίδια αυτή ώρα επιτίθεται εκ νέου κατά της κισμούς και προέβλεπε την ταυτόχρονη
αποφάσεων».
Εκκλησίας της Ελλάδας, ζητώντας από την παρουσία στην τάξη της νηπιαγωγού και
Στην ουσία, η αξιωματική αντιπολίτευση Πολιτεία την αποκαθήλωση των θρησκευ- συνεργάτριας/η από τη μειονότητα, πτυεπιχειρεί να παρέμβει υπέρ της αναγνώρι- τικών συμβόλων από τις δημόσιες αρχές, χιούχο παιδαγωγικών ελληνικού πανεπισης «τουρκικών συλλόγων» όπως η αυτο- την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου και στημίου, προκειμένου να αξιοποιηθεί στην
αποκαλούμενη «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» την καθιέρωση του πολιτικού, ως του μόνου εκπαιδευτική διαδικασία η μητρική γλώσσα
στην κρίση της Ολομέλειας του Αρείου Πά- όρκου. Και όχι μόνο αυτό: Ζητά από την Πο- των παιδιών και να διευκολυνθεί η κοινωνιγου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση λιτεία έναρξη διαλόγου με το Οικουμενικό κοποίησή τους. Στηρίζει την ίδρυση ιδιωτιαναίρεσης του σωματείου αυτού.
Πατριαρχείο για νέο καταστατικό χάρτη της κών νηπιαγωγείων στη βάση σαφούς κανοΚαι παρεμβαίνει πρώτον εναντίον της Εκκλησίας. Δε θα αναλύσουμε τι υποκρύ- νιστικού πλαισίου.
ίδιας της νομοθεσίας που ψήφισε υπό την πτεται, τι κρύβεται πίσω από αυτή την πρόΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει επίσης το δικαίωμα
πίεση πολιτειακών παραγόντων, αλλά και ταση, απλώς λέμε ντροπή!
αυτοπροσδιορισμού, όπως ορίζεται από το
της ΝΔ, ο ίδιος ως κυβέρνηση επί ΥπουργίΑναλυτικά οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέ- ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο, στη βάση και
ας Σταύρου Κοντονή με την οποία δεν επι- ματα αυτά, όπως αποτυπώνονται στο κεί- των εν εξελίξει δικαστικών διαδικασιών».
τρέπεται η λειτουργία τέτοιων συλλόγων μενο του προσυνεδριακού διαλόγου είναι
όταν προκύπτουν θέματα ασφάλειας και οι εξής:
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
δημοσίας τάξεως και δεύτερον (παρεμβαί«Ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται το θρησκευτικό αίσθηνει) όταν μόλις λίγες ημέρες πριν, το μειοΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
μα του ελληνικού λαού και τιμά τις πανοτικό κόμμα της Θράκης ΚΙΕΦ παρενέβη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ
ραδόσεις του. Οι θέσεις μας για μια νέα,
υπέρ του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
σύγχρονη ρύθμιση των σχέσεων Κράτους
ως «Μακεδόνων» ενός δήθεν πολιτιστικού
«Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ως προτεραιότητα την – Εκκλησίας εντάσσονται στην προοπτική
συλλόγου από τις Σέρρες («Αδελφότητα προώθηση
δημοκρατικών
μεταρρυθ- της βαθμιαίας και αμοιβαίας απεξάρτησης,
γηγενών ντόπιων νομού Σερρών Κύριλλος μίσεων στη Θράκη που θα ενισχύσουν στο πλαίσιο ενός καθεστώτος διακριτών
και Μεθόδιος») το καταστατικό του οποί- τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μει- ρόλων. Με αυτό τον τρόπο, κατοχυρώνεου απερρίφθη από το Μονομελές Εφετείο ονότητας και την κοινωνική συνοχή στην ται η ανεξαρτησία της Εκκλησίας από την
Θεσσαλονίκης.
περιοχή, διορθώνοντας σοβαρά λάθη Πολιτεία και αντιστρόφως (…) Στο πλαίσιο
Το Κόμμα Ισότητας Ειρήνης Φιλίας (ΚΙΕΦ) του παρελθόντος και ακυρώνοντας, πα- αυτό, και λαμβάνοντας υπόψιν τη Συμφωέθεσε το ίδιο ακριβώς θέμα, του εθνοτικού ράλληλα, τις παρεμβάσεις τρίτων σε ζη- νία Πολιτείας – Εκκλησίας του 2018 και το
αυτοπροσδιορισμού αυτή τη φορά με σκο- τήματα που αφορούν Έλληνες πολίτες. σχέδιο υλοποίησής της, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει

στην επίλυση των θεμάτων μέσω διαλόγου.
Στη βάση ενός σαφούς οδικού χάρτη, ο
ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στην έναρξη ενός ευρύτατου διαλόγου της Πολιτείας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία
της Ελλάδας, με στόχο την αναθεώρηση
του θεσμικού πλαισίου για τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, που επιτρέπει την
επέμβαση της Πολιτείας στη λειτουργία
της Εκκλησίας της Ελλάδας. Με τον τρόπο
αυτό, θα κατοχυρωθεί το αυτοδιοίκητο της
Εκκλησίας και θα θωρακιστεί από τις πολιτικές παρεμβάσεις.
Πέρα όμως, από τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας, είναι
απαραίτητη και η ίδια η ενίσχυση των
διαδικασιών εκκοσμίκευσης του ελληνικού κράτους, ώστε να προσφέρει εχέγγυα
ισονομίας σε όλους τους πολίτες του ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Στο πλαίσιο της εκκοσμίκευσης,
προκρίνει την απόλυτη πρωτοκαθεδρία του
πολιτικού όρκου, ως πίστη στους νόμους
και το σύνταγμα της χώρας, την άρση της
υποχρεωτικής προσευχής στα σχολεία και
τη μη ανάρτηση θρησκευτικών συμβόλων
σε δημόσιες υπηρεσίες.
Ωστόσο, η ολοκλήρωση του θεσμικού
πλαισίου επέρχεται με την αναθεώρηση
των γνωστών συνταγματικών διατάξεων, οι
οποίες αποτελούν προϋπόθεση περαιτέρω
αναγκαίων νομοθετικών αλλαγών. Ο ΣΥΡΙΖΑ
υποστηρίζει την αναθεώρηση του άρθρου 3
του Συντάγματος με κατάργηση της διάταξης περί επικρατούσας θρησκείας, ώστε να
διασφαλίζεται ουσιαστικά η ουδετεροθρησκεία και η προστασία της ελευθερίας της
θρησκευτικής συνείδησης που τελεί υπό
την εγγύηση της αρχής της ανεξιθρησκίας.
Επίσης, την αναθεώρηση του άρθρου 16,
παρ. 2 με κατάργηση της διάταξης που
ορίζει ότι αποστολή της παιδείας είναι
η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Τέλος, υποστηρίζεται η τροποποίηση
του προοιμίου του Συντάγματος στην κατεύθυνση της ευρύτερης εκκοσμίκευσης
του κράτους, ακολουθώντας το παράδειγμα
των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών».
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κατάργηση
του θρησκευτικού γάμου και τη θεσμοθέτηση του υποχρεωτικού πολιτικού γάμου για
όλους!
© Newsbreak.gr
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Εξαγριωμένοι οι κάτοικοι του Έβρου

Τους πιέζουν να πουλήσουν τα χωράφια τους για τους αλλοδαπούς – «Δεν τα δίνουμε»!

Π

ιέσεις δέχονται οι κάτοικοι στην κοινότητα Φυλάκιο του Έβρου για να
πουλήσουν τα αγροτεμάχια τους, ώστε
να γίνουν εγκαταστάσεις φιλοξενίας παράνομων μεταναστών, αυτό υποστήριξε
ο πρόεδρος της κοινότητας Χρήστος Τυρμπάκης.
Σύμφωνα με τον κ. Τυρμπάκη οι κάτοικοι είναι «ανάστατοι και αγριεμένοι»,
ενώ είναι κάθετα αντίθετοι στην επέκταση των δομών φιλοξενίας μεταναστών
στο Κέντρο Ταυτοποίησης και Υποδοχής
(ΚΥΤ) στο Φυλάκιο Ορεστιάδας, στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Η επέκταση της υφιστάμενης δομής (ΚΥΤ
και ΠΡΟΚΕΚΑ) σε έκταση 72 στρεμμάτων
με δυνατότητα φιλοξενίας 1.500 ατόμων,
έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων
στην κοινωνία της Ορεστιάδας, αλλά και
ευρύτερα του Έβρου, ενώ σύσσωμες οι
τοπικές οργανώσεις της περιοχής έχουν
εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτό το
ενδεχόμενο.
Εξάλλου, κάτοικοι είχαν αποδοκιμάσει
τον υπουργό Ασύλου και Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότη Μηταράκη όταν είχε
επισκεφτεί το Δημαρχείο και το ΚΥΤ στις
8 Φεβρουαρίου πετώντας μπουκάλια με
νερό, αβγά και κροτίδες, ενώ φώναζαν
συνθήματα κατά της δημιουργίας δομής.
Κατά την επίσκεψη του κ. Μηταράκη
στο ΚΥΤ Φυλακίου όπως περιγράφει στο
πρακτορείο Sputnik ο πρόεδρος της κοινότητας Φυλακίου Χρήστος Τυρμπάκης,
φορείς και κάτοικοι είχαν αναπτύξει τα
επιχειρήματά τους προκειμένου να μη
γίνει νέα δομή ή επέκταση της υφιστάμενης, ώστε να μην αυξηθεί ο αριθμός των
φιλοξενούντων αλλοδαπών.

«Ο κ. υπουργός φάσκει κι αντιφάσκει.
Μία το λέει «νέα δομή», μία «υφιστάμενη δομή». Παίζει με τις λέξεις. Στην τελευταία ενημέρωση που είχαμε, γράφει ότι
δε θα γίνει νέα δομή, αλλά αναβάθμιση
της υφιστάμενης. Η αναβάθμιση όμως
κρύβει πολλά. Πώς να την ερμηνεύσουμε; Μπορεί να υπάρχει επέκταση, μπορεί
να υπάρχει πληθυσμιακή αύξηση (σ.σ.
των φιλοξενούντων μεταναστών). Εμείς
δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε
τα γεγονότα. Ο κόσμος είναι ανάστατος,
είναι αγριεμένος. Ο κ. Μηταράκης βγήκε εκτός εαυτού όταν επισκέφτηκε το
ΚΥΤ στο Φυλάκιο γιατί του καταρρίψαμε
όλα τα επιχειρήματα του και δεν μπόρεσε να ανατρέψει ούτε ένα επιχείρημα
από αυτά που του λέγαμε. «Θα το κάνω
κι άμα θέλω θα φέρω και 10.000 άτο-

μα» μου είπε ο κ. υπουργός, και αυτό που
είπε, το επιβεβαιώνει πολύς κόσμος που
ήταν εκεί και τον άκουσε, όπως και ο βουλευτής Σταύρος Κελέτσης που ήταν δίπλα
του» υποστήριξε ο κ. Τυρμπάκης.
Όπως περιγράφει ο πρόεδρος Φυλακίου,
στην κοινότητα λειτουργούν δύο δομές:
Το ΚΥΤ και το Προαναχωρησιακό Κέντρο
(ΠΡΟΚΕΚΑ) το οποίο είναι χώρος κράτησης που, όπως εξηγεί, «έχει καεί έξι φορές και τώρα γίνεται ανακατασκευή του».
ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ
Ο κ. Τυρμπάκης υπογράμμισε, ότι εκτός
από τους κατοίκους της περιοχής, «όλος
ο Έβρος» είναι αντίθετος στη νέα δομή,
ενώ επισήμανε πως «ήταν δέσμευση του
πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να
μη γίνει καμία νέα δομή πέρα από αυτή

του Νέστου (σ.σ. στην περιοχή της Καβάλας)».
Οι κάτοικοι στο Φυλάκιο, όπως εξηγεί ο
κ. Τυρμπάκης, έχουν αποφασίσει να μην
πουλήσουν τα χωράφια τους προκειμένου να μη γίνει η επέκταση της υπάρχουσας δομής.
«Κάποιοι κάτοικοι είχαν οχλήσεις από το
υπουργείο. Δηλαδή τηλεφώνησαν σε κατόχους που έχουν αγροτεμάχια και έλεγαν «ο τάδε το πούλησε, έχεις μείνει μόνο
εσύ» κ.ο.κ. Ο κόσμος όμως δεν τα δίνει τα
χωράφια. Τους έχουν τηλεφωνήσει και
τους λένε ότι θα γίνει επίταξη, απαλλοτρίωση και τους ενοχλούν συνέχεια. Εμείς
έχουμε ενημερώσει τον κόσμο και δε θα
επιτρέψουμε να γίνει ούτε απαλλοτρίωση ούτε επίταξη. Επιπλέον, δε συντρέχουν και λόγοι για επίταξη» διαμηνύει ο
κ. Τυρμπάκης και προσθέτει ότι το επιχείρημα του κ. Μηταράκη βασίζεται σε δύο
υποθετικά σενάρια.
«Όλο το επιχείρημα του κ. Μηταράκη βασίζεται σε δύο «αν»: Αν υπάρξει
έκτακτο γεγονός και αν κάνουν «ντου»
(σ.σ. εισβολή) οι μετανάστες το οποίο
είναι και προσβλητικό για εμάς. Ποιοι θα
μας κάνουν ντου; Έχουμε το στρατό, την
αστυνομία, την εθνοφυλακή. Γιατί είμαστε εμείς εδώ; Πέρσι (σ.σ. στα επεισόδια
στις Καστανιές στον Έβρο) δεν αφήσαμε
να περάσει κανένας. Δεν αφήσαμε με
το «Σισμίκ» (σ.σ. τουρκικό ερευνητικό
πλοίο που είχε προκαλέσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο το 1987). Θα αφήσουμε τώρα να κάνουν ντου μετανάστες
και Τούρκοι;» κατέληξε ο κ. Τυρμπάκης.
© Pro News

ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ!

Βυθίζεται η ελληνική
οικονομία

Παραδοχή του υπουργού ότι έπεσαν έξω στις
προβλέψεις και πάμε για το… δυσμενές σενάριο

«Τ

α δύσκολα είναι μπροστά μας», προμηνύει ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς εκτιμά ότι τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας θα
αποδειχθούν χειρότερα των προβλέψεων.
Μία εβδομάδα μετά τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, το οικονομικό επιτελείο αρχίσει
να παραδέχεται ότι ο μικρός… Αρμαγεδδών δεν είναι πολύ μακριά, θυμίζοντας τις
εποχές των Μνημονίων.
Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN τόνισε χαρακτηριστικά πως «η
πορεία της οικονομίας έχει περιοριστεί. Άρα, το έλλειμμα για το 2021 θα είναι λίγο
μεγαλύτερο, το χρέος υψηλότερο και οι ρυθμοί μεγέθυνσης δε θα είναι αυτοί του
βασικού σεναρίου του Προϋπολογισμού, με τα ως τώρα δεδομένα».
Να σημειωθεί, πως το βασικό σενάριο του Προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη
φέτος της τάξης του 4,8% και το δυσμενές σενάριο 3,3%. Η Κομισιόν τοποθετεί την
ανάπτυξη στο 3,5%, υιοθετώντας τις πλέον αρνητικές προβλέψεις για την ελληνική
οικονομία. Παράλληλα, για το 2021 το πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται να αγγίξει
το 3,88% ή τα 6,67 δισ. ευρώ.
Μετά την προαναγγελία του Χρήστου Σταϊκούρα, το έλλειμμα αναμένεται να εκτοξευθεί και φέτος, όταν το 2020 είχε βρεθεί πάνω από τα 11 δισ. ευρώ.
Επισημαίνεται πως στον Προϋπολογισμό προβλέπεται το χρέος να φτάσει στο
199,6% του ΑΕΠ, ωστόσο η επέκταση του lockdown αναμένεται να οδηγήσει το χρέος
πάνω από το ψυχολογικό όριο του 200%.
Ο ίδιος επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι «δε θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις
ζημίες για κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες των
δυνατοτήτων της χώρας. Οι δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες».
Το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί «σωσίβιο» για τα κρατικά ταμεία την αύξηση
που παρατηρείται στις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς από την
έναρξη της πανδημίας έχουν ενισχυθεί κατά 21 δισ. ευρώ, με το κυβερνητικό επιτελείο να ευελπιστεί πως μεγάλο μέρος αυτού του ποσού θα κατευθυνθεί στην κατανάλωση και στις επενδύσεις.
Εν… αναμονή των πρώτων στοιχείων του Προϋπολογισμού εντός του 2021, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται «τρύπα» στα έσοδα κατά σχεδόν 20%.
© δημοκρατία
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Οι τρεις παράλληλοι πόλεμοι της Τουρκίας κατά
της Ελλάδας και ο εγχώριος Δούρειος Ίππος

Σ

το προηγούμενο άρθρο του (σ.σ.: δημοσιεύτηκε στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ), ο γράφων αναφέρθηκε στο μηχανισμό του υβριδικού πολέμου που εφαρμόζει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας.
Ωστόσο, ο πιο σωστός όρος για να χαρακτηρίσουμε τη στρατηγική της Άγκυρας θα ήταν μάλλον το δόγμα των «τριών πολέμων» που εφαρμόζει από το 2003 και η Κίνα.
Κώστας Γρίβας*
© slpress.gr
Εδώ και καιρό η Τουρκία αντιγράφει, σχεδόν κατά γράμμα,
τις μεθόδους της Κίνας στη Νότιο Σινική Θάλασσα και προσπαθεί να της επιβάλλει στο Αιγαίο. Εξόν και το δόγμα της
«Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο βασίζεται στις κινεζικές αντιλήψεις περί «γαλάζιου εδάφους».
Η μόνη διαφορά, όπως πρώτος έχει επισημάνει ο στρατηγικός αναλυτής Ζαχαρίας Μίχας, είναι ότι ενώ η Κίνα προσπαθεί να δημιουργήσει νησιά εκεί που δεν υπάρχουν και εν συνεχεία να επιβάλει με βάση αυτά την κυριαρχία της στη Νότιο
Σινική Θάλασσα, η Τουρκία, αντιθέτως, επιχειρεί να «βυθίσει»
τα ελληνικά νησιά.
Τί σημαίνει αυτό; Θέλει να μειώσει έως και να εξαλείψει τα
κυριαρχικά τους δικαιώματα, έτσι ώστε μετά να διεκδικήσει
το μισό(;) Αιγαίο ως δικό της «γαλάζιο έδαφος». Μέσα σε
αυτό το τουρκικό «γαλάζιο έδαφος» θα βρεθούν ως θύλακοι
μειωμένης εθνικής κυριαρχίας τα ελληνικά νησιά, έχοντας κάνει το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για να απορροφηθούν
στην κατάλληλη στιγμή στο μέλλον, τυπικά ή άτυπα, από την
Τουρκία.
Οι «τρεις πόλεμοι» λοιπόν, με τους οποίους η Κίνα και η
Τουρκία προσπαθούν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους χωρίζονται σε:
• «Νομικό πόλεμο» (legal warfare), δηλαδή, επιβολή των δικών τους αντιλήψεων περί διεθνούς δικαίου, έστω κι αν δεν
έχουν καμιά νομική βάση. Χαρακτηριστική περίπτωση, αλλά
όχι μοναδική, είναι αυτή ενός υφάλου, του James Shoal, ο
οποίος αντιμετωπίζεται από την Κίνα σα να ήταν κινεζικό έδαφος, αν και βρίσκεται περισσότερα από είκοσι μέτρα κάτω
από την επιφάνεια της θάλασσας και απέχει μόλις 45 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Μαλαισίας. Αντίστοιχου επιπέδου
είναι οι περισσότερες τουρκικές αξιώσεις κατά της Ελλάδας.
• Ψυχολογικό πόλεμο, ο οποίος περιλαμβάνει απειλή πολεμικής βίας και τρομοκράτηση του αντιπάλου. Επίσης, περιλαμβάνει και αλλοίωση της πραγματικότητας, έτσι ώστε να
δημιουργηθούν «αφηγήσεις» (narratives), οι οποίες «εκλογικεύουν» και «νομιμοποιούν» τις θέσεις του επιτιθέμενου.
• «Πόλεμο κοινής γνώμης» (public opinion warfare), που περιλαμβάνει την πλύση εγκεφάλου και των πολιτών του κράτους-στόχου, έτσι ώστε να επιβληθούν οι βολικές «αφηγήσεις». Δηλαδή, να δεχθούν οι πολίτες του κράτους-στόχου
σαν «αναντίρρητη αλήθεια», ή έστω σαν αναγκαίο κακό, τις
αυθαίρετες-παράνομες αξιώσεις των επιτιθέμενων.

-Χειραγώγηση της ελληνικής κοινής γνώμης, έτσι ώστε να
αποδεχθεί την απώλεια εθνικής κυριαρχίας και την αυτοκατάργηση της Ελλάδας σα «λογικό συμβιβασμό για την εξασφάλιση της ειρήνης».
-Τέλος, δαιμονοποίηση των αντίθετων απόψεων σαν «υπερεθνικιστικών», «ακροδεξιών», «παραληρημάτων» και τα
συναφή, με σκοπό να καμφθούν οι εθνικές αντιστάσεις στην
επιχείρηση κυριαρχίας των τουρκικών «αφηγήσεων».
Σε αντίθεση δε με την Κίνα και τους αντιπάλους της, η Τουρκία υποστηρίζεται αντικειμενικά από ένα εγχώριο μηχανισμό
άσκησης επιρροής στην ελληνική κοινή γνώμη, ο οποίος έχει
στην πράξη ταυτιστεί με τις τουρκικές επεκτατικές «αφηγήσεις» και ως εκ τούτου αντικειμενικά λειτουργεί σαν Δούρειος
Ίππος. Ουσιαστικά προσπαθεί να τις επιβάλλει στους Έλληνες και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, μέσω της αυθαίρετης
ανάγνωσης της πραγματικότητας, της ψυχολογικής βίας και
της δαιμονοποίησης όσων αντιστέκονται.
Σε αυτόν το μηχανισμό συμμετέχουν διανοούμενοι, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και πάσης φύσεως διαμορφωτές
της κοινής γνώμης και φυσικά πολιτικοί, από όλο σχεδόν το
εύρος του πολιτικού φάσματος. Και ενώ ο μηχανισμός αυτός
έχει να επιδείξει εντυπωσιακές επιτυχίες επιρροής στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος και των επιμέρους ελίτ, παραμένει ακραία μειοψηφικός στην κοινωνία. Αυτή η αποτυχία
του, ωστόσο, δεν τον εμποδίζει να είναι συμπαγής, φανατισμένος, με μεγάλους πόρους και με πολύ ισχυρές προσβάσεις
στους εγχώριους μηχανισμούς εξουσίας, αλλά και σε κέντρα
του εξωτερικού.

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ
Αν μέχρι σήμερα μπορούσαμε να δικαιολογούμε κάποια
πράγματα λόγω αφέλειας, άγνοιας ή ιδεοληψιών, πλέον ο
κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του ενώπιον της πραγματικότητας. Και η
πραγματικότητα είναι, πως η Τουρκία ασκεί εναντίον μας μια
πολυσχιδή επίθεση ολοκληρωτικού χαρακτήρα, η οποία αν
στεφθεί με επιτυχία, η Ελλάδα θα πάψει να υφίσταται ως κανονική χώρα στο διεθνές σύστημα.
Δεν πρόκειται για υπερβολή. Όλες αυτές οι «συμβιβαστικές», «μετριοπαθείς» και «ρεαλιστικές» φωνές, μας καλούν
να θέσουμε εαυτόν εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου
και να υποταχθούμε στο δίκαιο του (υποτιθέμενου) ισχυρότερου, δηλαδή της Τουρκίας. Φυσικά, όποια χώρα αποδεχθεί
κάτι τέτοιο, παύει να υπάρχει στο διεθνή χάρτη ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Μετατρέπεται αυτομάτως σε προτεκτοράτο.
Είναι φυσικά δικαίωμα του καθενός να έχει όποιες απόψεις
θέλει, ακόμα και αν οι απόψεις του αντικειμενικά βλάπτουν
τη χώρα του. Όμως, οι πολιτικές ηγεσίες, η εκάστοτε κυβέρνηση και τα εκάστοτε κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται
στη Βουλή, με αποστολή να υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα.
Οφείλουν, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους ενώπιον
των πολιτών. Αν αποδέχονται ή έστω αν διαπραγματεύονται
Ο ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
μεθοδεύσεις που καταφανώς πλήττουν την εθνική κυριαρχία,
Αυτήν ακριβώς τη μεθοδολογία ακολουθεί εναντίον της Ελ- όπως προπαγανδίζει ο προαναφερθείς εγχώριος μηχανισμός,
λάδας η Τουρκία σήμερα στο Αιγαίο, όπως ο γράφων περιέ- ο ελληνικός λαός δικαιούται να το γνωρίζει.
γραψε στο προηγούμενο άρθρο του. Δηλαδή, έχουμε:
-Αυθαίρετη ανάγνωση του διεθνούς δικαίου, ώστε να υπο- *Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής
στηρίζεται «η αλήθεια της Τουρκίας»,
Γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων. Διδάσκει
-Ψυχολογικό πόλεμο που στηρίζεται στην απειλή πολέμου επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας στην ευρύτερη Μέση
και σε ψευδή ανάγνωση των στρατιωτικών ικανοτήτων των Ανατολή στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών
δύο χωρών.
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Κ. ΓΡΊΒΑΣ:
«Η Ελλάδα έχει
πουλήσει
την Κύπρο!»
«Δε γίνεται να συζητάμε
για τη διχοτόμηση
του Κυπριακού κράτους»

Τ

ην πεποίθηση πως υπάρχει ένα διακομματικό λόμπι που προωθεί το έγκλημα
της επαναπροσέγγισης με την Τουρκία, εξέφρασε ο Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Σχολή Ευέλπιδων και Διδάσκων Γεωγραφία της
Ασφάλειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κωνσταντίνος
Γρίβας, επισημαίνοντας μάλιστα, μεταξύ άλλων, πως η Ελλάδα έχει «πουλήσει» την Κύπρο.
Όπως εξηγεί ο κ. Γρίβας: «Υπάρχει ένα λόμπι,
μια πέμπτη φάλαγγα, που προωθεί αλλότρια
συμφέροντα μέσω fake news, σε ότι αφορά
το διεθνές δίκαιο, που προωθεί μια πολωτική
κατάσταση τύπου πόλεμος ή ειρήνη και που
καλλιεργεί μια ηττοπάθεια ότι δεν μπορούμε
να κάνουμε κάτι εναντίον της Τουρκίας, καθώς είναι πολύ πιο ισχυρή από εμάς. Αυτό θα
πρέπει επιτέλους να σταματήσει!».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Γρίβας υποστήριξε πως
η Ελλάδα έχει «πουλήσει» την Κύπρο, τονίζοντας πως: «Έχουμε ξεχάσει τη στενή συμμαχική θέση που έχουμε με την Κύπρο, γι αυτό
και πρέπει να αντιληφθούμε πως χωρίς την
Κύπρο η Ελλάδα είναι κουτσή. Η χώρα μας
πρέπει να ηγηθεί, μιας συνολικής συμμαχίας
που θα έρθει να βάλει τέλος στις απειλές των
Τούρκων και θα περιλαμβάνει κράτη που ενοχλούνται από την Τουρκική πολιτική, όπως τη
Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την
Κύπρο μέχρι και την Ινδία. Πρέπει όμως όλα
αυτά να γίνουν όντας ενωμένη με την Κύπρο.
Δε γίνεται να συζητάμε για τη διχοτόμηση
του Κυπριακού κράτους».
Ο κ. Γρίβας, αναφέρθηκε και στις διερευνητικές επαφές της Τουρκίας με την Ελλάδα,
υποστηρίζοντας πως: «Το γειτονικό μας κράτος, φαίνεται να επανέρχεται σε μια ακραία
επιθετική ρητορική, καθώς δεν έχει διάθεση
για διάλογο. Προσέφυγε εξ ανάγκης στις διερευνητικές επαφές, απλά για να κερδίσει
χρόνο, προκειμένου να μην εκθέσει τις συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να
μην τις αναγκάσει να επιβάλλουν κυρώσεις
που προσπαθούσαν να αποφύγουν με κάθε
τρόπο. Η Τουρκία επιθυμεί μια συζήτηση με
όλα τα θέματα, προσπαθώντας ακόμα και να
μας εμποδίσει να προστατεύσουμε τα ελληνικά μας νησιά, ζητώντας αποστρατικοποιήσεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε συζήτηση με τέτοιους όρους».
© Pentapostagma.gr

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 4 μμ.

Μην χάσετε αυτό το Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου, μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης
με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κο Αντώνη Αρτεμάκη.
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Οι Κολομβιανοί
καρφώνουν
τον Ερντογάν

Ο Σοϊλού και οι πέντε τόνοι κοκαΐνης

Σ

ε νέα Κολομβία εξελίσσεται η Τουρκία συμμαχία του Τούρκου προέδρου με τα
όσον αφορά και τη διακίνηση κοκα- παρακρατικά δίκτυα των κεμαλιστών, που
ΐνης, καθώς το εμπόριο ναρκωτικών στη είχε καταδιώξει στις αρχές της πρωθυγείτονα δε φαίνεται να περιορίζεται μόνο πουργίας του με τις υποθέσεις «Βαριοστο χασίς και την ηρωίνη, όπου ήδη ση- πούλα» και «Εργκένεγκον, τις οποίες ο
Ερντογάν τελικώς απέδωσε σε «σκευωρία
μείωνε «λαμπρές» επιδόσεις.
του Γκιουλέν».
Γιώργος Λυκοκάπης*
Πολλοί «διεφθαρμένοι γραφειοκρά© slpress.gr
τες» που αναφέρει ο ιστότοπος προέρχονται ακριβώς από αυτά τα δίκτυα, που
Όπως δείχνει μία υπόθεση του περασμέ- αποτελούν ένα αιματηρό σύμπλεγμα
νου Ιουνίου, που έφερε στο προσκήνιο ακροδεξιάς και οργανωμένου εγκλήματος,
το Nordic Monitor, τα τουρκικά λιμάνια μία παράλληλη εξουσία στην Τουρκία, επί
έχουν μετατραπεί σε κανονικό κόμβο δι- συνεχείς δεκαετίες.
ακίνησης κοκαΐνης, θυμίζοντας το ναρκε- Το Nordic Monitor κατατάσσει σε αυτούς
μπόριο λατινοαμερικανών χωρών.
και τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών ΣουΟ ιστότοπος αναφέρεται στην κατάσχεση λεϊμάν Σοϊλού, το θεωρούμενο ως αρχιενός φορτίου πέντε τόνων κοκαΐνης, από τέκτονα της «μεταναστευτικής εισβολής»
την κολομβιανή αστυνομία σε δύο εμπο- στον Έβρο, σχεδόν ένα χρόνο πριν.
ρικά πλοία στο λιμάνι της Buenaventura.
Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της κο- Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΪΛΟΥ
λομβιανής Δίωξης Ναρκωτικών Luis
Ο Σοϊλού ήρθε στο προσκήνιο του ερντοRamírez, είχε αναφέρει πως το φορτίο, γανικού περιβάλλοντος ως «μεταγραφή»
συνολικής αξίας 265 εκατομμυρίων δολα- από το εθνικιστικό στρατόπεδο, σχεδόν
ρίων, θα «έδινε τεράστια ώθηση στα οι- αμέσως μετά το πραξικόπημα.
κονομικά δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών». Ο ίδιος επανέλαβε πρόσφατα τους παΣύμφωνα με το κολομβιανό υπουργείο λαιότερους ισχυρισμούς του Ερντογάν
Άμυνας, το κατασχεθέν φορτίο κοκαΐνης πως ήταν οι Αμερικανοί, από κοινού με
είχε τελικό προορισμό για την Τουρκία, τον Γκιουλέν, που είχαν υποκινήσει το
με τον αστυνομικό επιθεωρητή της λατι- πραξικόπημα, δήλωση που διέψευσε με
νοαμερικανικής χώρας να σημειώνει πως οργή η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με πολλούς
πρόκειται για «μία απίστευτα μεγάλη αναλυτές, ο Σοϊλού ποντάρει στον αντιαποσότητα για την Τουρκία», καθώς μέχρι μερικανισμό, προκειμένου να εμφανιστεί
πρότινος η κατάσχεση φορτίων κοκαΐνης ως εν δυνάμει διάδοχος του πανίσχυρου
με προορισμό τη γείτονα χώρα, περιορί- Τούρκου προέδρου.
ζονταν μόλις σε μερικές εκατοντάδες κιλά. Το Nordic Monitor σημειώνει, πως φέρεΚατά τον ίδιο αξιωματούχο «κανένας ται ο Σοϊλού να έχει ενορχηστρώσει προβαρόνος ναρκωτικών δε θα τολμούσε να σωπικά τη δίωξη του Μετίν Τοπούζ, του
φέρει τέτοια ποσότητα κοκαΐνης σε μία διερμηνέα του αμερικανικού προξενείου
χώρα, χωρίς τις απαραίτητες εσωτερικές στην Κωνσταντινούπολη και συνεργάτη
και εξωτερικές διασυνδέσεις και χωρίς μία της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναραγορά έτοιμη για διανομή και κατανάλω- κωτικών (DEA), δίωξη που ο ιστότοπος
ση». Αναφέρεται σε ένα «νέο παίχτη στο αποδίδει στις «σκοτεινές» διασυνδέσεις
εμπόριο κοκαΐνης», σημειώνοντας πως που φέρεται να έχει ο Τούρκος υπουργός
φαίνεται να έχει εξασφαλισμένη «πολιτι- με μεγαλέμπορους ναρκωτικών.
κή κάλυψη» στην Τουρκία.
Όταν λοιπόν οι Κολομβιανοί αξιωματούχοι αναφέρονται σε «πολιτική κάλυΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
ψη» που έχουν βαρόνοι ναρκωτικών στη
Τόσο οι εκτιμήσεις των κολομβιανών γείτονα, προφανώς και εννοούν το περιαρχών, όσο και οι επίσημες εκθέσεις της βάλλον του ίδιου του Ερντογάν και των
υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για συμμάχων του, ενώ να σημειώσουμε πως
τα ναρκωτικά, δείχνουν πως η Τουρκία Τούρκοι εξόριστοι δημοσιογράφοι παγίως
έχει μετατραπεί σε μία χώρα κόμβο για χαρακτηρίζουν τον Σοϊλού ως «προστάτη»
το εμπόριο ναρκωτικών, όπως η Κολομ- εμπόρων ναρκωτικών, του οποίους μάλιβία ή το Μεξικό. Σύμφωνα με το Nordic στα φέρουν και δυσαρεστημένους, όταν
Monitor, σημείο καμπής για την αναβάθ- ο Σοϊλού είχε ανακοινώσει παραίτηση τον
μιση της γείτονος από χώρα «βαποράκι» περασμένο Απρίλιο, την οποία γρήγορα
σε «dealer» κοκαΐνης ήταν οι σαρωτικές τελικώς ανακάλεσε.
εκκαθαρίσεις που ακολούθησαν την από- Υπάρχουν και άλλα γεγονότα που επιβεπειρα πραξικοπήματος του 2016.
βαιώνουν το δημοσίευμα του ιστότοπου.
Αποδίδοντας το πραξικόπημα στο δίκτυο Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε συλληφθεί
του αυτοεξόριστου ιμάμη Γκιουλέν, με τον ο Τούρκος διπλωμάτης Βεϊσέλ Φιλίζ στα
οποίο είχε ξεκινήσει ήδη «πόλεμο» από σύνορα Τουρκίας – Βουλγαρίας, με 100
το 2013, ο πρόεδρος Ερντογάν προχώρη- κιλά ηρωίνης στο πορτμπαγκάζ του αυτοσε σε μαζικές εκκαθαρίσεις στην τουρκική κινήτου του.
αστυνομία και δικαιοσύνη, απομακρύνο- Ο συγκεκριμένος διπλωμάτης προηγουντας αξιωματούχος που είχαν διακριθεί μένως έδινε συχνά συνεντεύξεις σε τουρστην καταπολέμηση της διαφθοράς και κικά μέσα ενημέρωσης, εμφανιζόμενος
της εμπορίας ναρκωτικών και φέρνοντας ως «αγωνιστής κατά του τρομοκρατικού
τελικώς στο προσκήνιο «διεφθαρμένους δικτύου του Γκιουλέν».
γραφειοκράτες», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο ιστότοπος.
Ο «CELEBRITY»
Το πραξικόπημα αποτέλεσε το ορόσημο ΜΕΓΑΛΟΜΑΦΙΟΖΟΣ ΤΣΑΚΙΤΖΙ
για τον ολοκληρωτικό πόλεμο του Ερ- Υπάρχει όμως και η περίπτωση του μεντογάν με το δίκτυο Γκιουλέν και για τη γαλομαφιόζου Αλατίν Τσακιτζί, η ιστορία

του οποίου θυμίζει τον έτερο ναρκέμπορο Αμπντουλάχ Τσατλί από το πολύκροτο
σκάνδαλο Σουρσουρλούκ της δεκαετίας
του ‘90, που είχε φέρει στο προσκήνιο την
ανοικτή διαπλοκή του τουρκικού κράτους
με το οργανωμένο έγκλημα.
Και οι δύο γκάνγκστερ ήταν εκτελεστές
των «Γκρίζων Λύκων» και συνεργάτες των
τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στο βρώμικο πόλεμο κατά της αριστεράς και του
PKK τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90.
Αν και η μυθιστορηματική τους πορεία
ήταν κοινή, διαφέρει το τέλος τους.
Ο Τσατλί σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα του 1996 στο Σουρσουρλούκ, από
κοινού με τον τότε πανίσχυρο αστυνομικό διευθυντή Χουσείν Κοτσαντάγ, όμως ο
Τσακιτζί αποδείχτηκε πολύ πιο τυχερός.
Απελευθερώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, χάρη σε ένα νόμο αποσυμφόρησης
των τουρκικών φυλακών, στην πραγματικότητα μία φωτογραφική διάταξη, για να
ικανοποιηθεί ο ακροδεξιός σύμμαχος του
Ερντογάν Μπαχτσελί, που είναι προσωπικός φίλος του μαφιόζου.
Ο Τσακιτζί, που απασχολεί τα social
media της γείτονος σαν κοινός «celebrity»,
έχει σκοτεινό παρελθόν και στην Ελλάδα.
Είχε αποκαλύψει πως είχε συμμετάσχει

στους εμπρησμούς δασών στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου τη δεκαετία του ‘90
μαζί με μέλη των «Γκρίζων Λύκων», μία
επιχείρηση του τουρκικού παρακράτους
που επιβεβαίωσε με αποκαλυπτική του
δήλωση, ο πρώην Τούρκος πρωθυπουργός Μεσούτ Γιλμάζ το 2011.
Ο Τσακιτζί έχει πλέον εξελιχθεί σε «πύρινο» υποστηρικτή του καθεστώτος Ερντογάν, απειλώντας πότε τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, πότε τους
διαμαρτυρόμενους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου.
Η «πολιτική κάλυψη» σε εμπόρους ναρκωτικών που αναφέρονταν ο Κολομβιανός αξιωματούχος, δε μπορεί να έχει πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα από την περίπτωση του Τσακιτζί, με το παρακρατικό
σύμπλεγμα κράτους και οργανωμένου
εγκλήματος να μην είναι πλέον στο παρασκήνιο, όπως τα χρόνια του Σουρσουρλούκ, αλλά στους ίδιους τους προθάλαμους της κυβερνητικής εξουσίας.
*Ο Γιώργος Λυκοκάπης είναι δημοσιογράφος. Έχει σπουδάσει πολιτική επιστήμη. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στις διεθνείς σχέσεις, στην πολιτική και στην ιστορία.
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Λερναία Ύδρα

ΣΤΑ ΒΑΛΚΆΝΙΑ

το «Σλαβομακεδονικό»
Σ

ε «Λερναία Ύδρα» εξελίσσεται το
σλαβομακεδονικό, καθώς τα σοβαρά
προβλήματα στα Σκόπια, που θεωρητικά
θα έλυνε η «Συμφωνία των Πρεσπών», όχι
απλώς δε λύθηκαν, αλλά αντιθέτως δείχνουν να πολλαπλασιάζονται.
Η ίδια η συμφωνία, άλλωστε, δύο χρόνια
αφότου τέθηκε σε ισχύ, εξακολουθεί να
απασχολεί τον πολιτικό λόγο στη Βόρεια
Μακεδονία και τις επόμενες εβδομάδες
θα απασχολήσει και το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.
Βαγγέλης Σαρακινός*
© slpress.gr
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα των Σκοπίων,
telma.com.mk, στα μέσα Μαρτίου, θα εκδικαστούν στο Συνταγματικό Δικαστήριο
οι προσφυγές που έχουν κατατεθεί εναντίον της Συμφωνίας και του Διατάγματος
με το οποίο αυτή τέθηκε σε ισχύ.
Πρόκειται για συνολικά επτά προσφυγές,
τις οποίες υπογράφουν το [Παγκόσμιο
Συνέδριο της «Μακεδονίας»], η καθηγήτρια Σόλζα Γκρέσεβα και πολίτες.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της Βουλής,
καθώς και εμπειρογνώμονες στο θέμα
των σχέσεων της Βόρειας Μακεδονίας με
την Ελλάδα, θα κληθούν να καταθέσουν
για τις συνομιλίες με την Αθήνα και την
υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών,
αλλά και για τις διαδικασίες ψήφισης της
και το Διάταγμα με το οποίο τέθηκε σε
ισχύ.
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
Πρόκειται για τη Συμφωνία που υπέγραψαν οι τότε υπουργοί Εξωτερικών των
δύο χωρών, Νίκολα Ντιμιτρόφ και Νίκος Κοτζιάς, για να βάλουν τέλος σε μια
27χρονη διαμάχη σχετικά με το όνομα της
γειτονικής μας χώρας.
Με αυτήν, όπως υπογραμμίζει η ιστοσελίδα, η πΓΔΜ πρόσθεσε το επίθετο
Βόρεια στο συνταγματικό της όνομα
«Δημοκρατία της Μακεδονίας», ενώ η
Ελλάδα της αναγνώρισε ιθαγένεια και

Yiannis Hatzichristidis
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Το βιβλίο αυτό πυροδότησε τις έντονες
αντιδράσεις των Αλβανών της Βόρειας
Μακεδονίας και μέλη της νεολαίας των
αντιπολιτευόμενων κομμάτων της Συμμαχίας των Αλβανών και των Εναλλακτικών
συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο
Παιδείας, όπου έσκισαν και έκαψαν τις
επίμαχες σελίδες. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα διορθώσει το περιεχόμενο
του βιβλίου, η αλβανική κοινότητα της
Βόρειας Μακεδονίας βγήκε όμως και πάλι
στο προσκήνιο.
Θέματα που αφορούν την αλβανική κοινότητα θα εξεταστούν εξάλλου και στη
γενικότερη συζήτηση που θα ανοίξει στην
Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών της Βόρειας Μακεδονίας. Μια συζήτηση που θα
αρχίσει ο πρόεδρος της Ακαδημίας, Λιούπτσο Κοσάρεφ, ο οποίος έχει ήδη εκφράσει την πεποίθησή του ότι η Συμφωνία
των Πρεσπών αποτελεί πηγή περιφερειακής αστάθειας.
Σε προπαρασκευαστική συνεδρία θα
συζητηθεί και ο νόμος για τις γλώσσες, ο
οποίος αναγνωρίζει ως επίσημη γλώσσα
και την αλβανική, προβλέποντας μια διευρυμένη χρήση της στη Βόρεια Μακεδονία.
Ένα νόμο, τον οποίο ο πρώην πρόεδρος
Ιβάνοφ δεν υπέγραψε επίσης, όταν τέθηκε σε εφαρμογή πριν από τρία χρόνια.
Ο νόμος προσβλήθηκε στα δικαστήρια
με συνολικά 13 προσφυγές, τόσο από το
VMRO-DPMNE και το Παγκόσμιο Συνέδριο της «Μακεδονίας» όσο και από την
Αριστερά.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν πάντως, ότι
η Συμφωνία δεν έλυσε τα προβλήματα
που κάποιοι ανέμεναν και κάποιοι άλλοι
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ
Πρόβλημα προέκυψε όμως και με τους πρόβαλαν ως επιχείρημα το ότι θα τα λύΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ «ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» Αλβανούς των Σκοπίων, με αφορμή ένα σει. Τα προβλήματα είναι πολλά και συΤο πρόβλημα δεν είναι όμως μόνον οι σχολικό βιβλίο, το οποίο ανάγει την κα- νεχώς αυξάνονται όχι μόνο για την κυβέρπροσφυγές στο Συνταγματικό Δικαστήριο. ταγωγή τους «από τους Τούρκους, τους νηση Ζάεφ, αλλά και για το αντιπολιτευΤα Σκόπια βρήκαν δύσβατο το δρόμο προς Ρομά και τους Κιρκάσιους» του Καυκάσου. όμενο VMRO-DPMNE, το οποίο βρίσκεται
της ΕΕ, λόγω της ένστασης του Μακρόν Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι «οι Αλ- στα πρόθυρα της διάσπασης και οδεύει
και άλλων Ευρωπαίων εταίρων, και εξαι- βανοί ήταν “Μακεδόνες”, αλλά κατά την σε δύο διαφορετικά συνέδρια.
τίας αυτού του γεγονότος οδηγήθηκαν σε οθωμανική κυριαρχία έγιναν Αλβανοί» ή
πρόωρες εκλογές, στις οποίες, παρότι έγι- ότι «η Αλβανία εισέβαλε στη δυτική περι- *Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι επαγγελναν σίριαλ λόγω της πανδημίας, επικρά- οχή της χώρας», όπως έγραψε η αλβανική ματίας δημοσιογράφος με μακρά θητεία
εφημερίδα Gazeta Shqiptare.
τησε πάλι ο Ζάεφ.
στον Τύπο και στα ηλεκτρονικά Μέσα.
«μακεδονική γλώσσα», εγκαταλείποντας
παραλλήλως το βέτο για την ένταξη των
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Μια ενέργεια η οποία
επέτρεψε στη «Βόρεια Μακεδονία» να
γίνει το 30ο μέλος της βορειοατλαντικής
Συμμαχίας.
Είναι γνωστό ότι η επικύρωση της Συμφωνίας δεν ήταν μία εύκολη διαδικασία
για τον Ζάεφ. Χρειάστηκε ένα δημοψήφισμα, αλλά και τις ψήφους Αλβανών
βουλευτών (ακούστηκε ακόμα και η εξαγορά κάποιων του εθνικιστικού κόμματος) μέχρι να καταφέρει να εξασφαλίσει
μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπέρ
της Συμφωνίας. Γνωστό είναι επίσης, ότι
ο τότε πρόεδρος Γκιόργκε Ιβάνοφ, ο οποίος προερχόταν από το εθνικιστικό κόμμα
VMRO-DPMNE, αρνήθηκε να υπογράψει
το διάταγμα που την έθετε σε ισχύ.
Η επικύρωση της Συμφωνίας έγινε μόνο
από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Αλβανό Ταλάτ Τζαφέρι.
Στο σημείο αυτό, επικεντρώνουν με τις
προσφυγές τους στο Συνταγματικό Δικαστήριο, όσοι καταφέρονται εναντίον της
Συμφωνίας και του Διατάγματος, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συνταγματική
παραβίαση. Ένα επιχείρημα, το οποίο
αντικρούουν η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της Συμφωνίας, ισχυριζόμενοι ότι
η συνταγματική παραβίαση διαπράχθηκε
από τον τότε πρόεδρο Ιβάνοφ.
Σημειώνουν μάλιστα, ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν από το Σύνταγμα υποχρεωμένος να υπογράψει το Διάταγμα κύρωσης
της Συμφωνίας, αφού ο σχετικός Νόμος
είχε ψηφιστεί δύο φορές από την πλειοψηφία των βουλευτών.

Όταν όμως βγήκαν από τη μέση οι αντιρρήσεις των δυτικοευρωπαίων (τον περασμένο Μάρτιο έδωσαν την έγκριση για την
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων)
εμφανίστηκε η κρίση με τη Βουλγαρία.
Η Σόφια άσκησε βέτο το Δεκέμβριο, την
ώρα που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, επικαλούμενη ιστορικές και γλωσσικές διαφορές με
τα Σκόπια. Το γεγονός αυτό πυροδότησε
νέες εσωτερικές αντιδράσεις, οι οποίες
συνοψίστηκαν σε πρόταση μομφής εναντίον του «αρχιτέκτονα» της Συμφωνίας
των Πρεσπών, του τότε υπουργού Εξωτερικών και νυν αντιπροέδρου της κυβέρνησης και αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές
υποθέσεις, Νίκολα Ντιμιτρόφ.
Η πρόταση μομφής καταψηφίστηκε πριν
δέκα ημέρες, στις 4 Φεβρουαρίου, με μόλις δύο ψήφους διαφορά (55-53) και ο
Ντιμιτρόφ διασώθηκε μάλλον από τις 12
αποχές, αφού ψήφισαν μόνον οι 108 από
τους 120 βουλευτές.
Η κόντρα με τη Σόφια δεν εμπόδισε πάντως την περασμένη εβδομάδα, εκατοντάδες κατοίκους της Βόρειας Μακεδονίας να στηθούν στην ουρά έξω από το
προξενείο της Βουλγαρίας στη Μπίτολα
(Μοναστήρι) για ένα βουλγαρικό, επομένως και ευρωπαϊκό, διαβατήριο.
Στόχος τους να φύγουν από τη χώρα,
αρνούμενοι τη «μακεδονική» ταυτότητα,
αυτήν που πολύ «κιμπάρικα» τους αναγνώρισε η Αθήνα με τη Συμφωνία των
Πρεσπών, μαζί με τη «μακεδονική» γλώσσα.

Είδη για γάμους και
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• Εκκλησιαστικά και
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Διερευνώντας τα διαπραγματευτικά μας όρια

Οι ηγεμονικές αξιώσεις της Τουρκίας δεν αφήνουν περιθώρια
ουσιαστικής και αποδεκτής διαπραγμάτευσης

Τ

η Δευτέρα 25 Ιανουαρίου επανεκκίνησαν στην Κωνσταντινούπολη οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, αποτελώντας τον 61ο γύρο μίας
διαδικασίας, η οποία δρομολογήθηκε το
μακρινό -από κάθε άποψη- 2002.
Δρ. Χρήστος Ζιώγας*
© Huffington Post
Οι διερευνητικές επαφές αποτέλεσαν
απόφαση των κεμαλικών κομμάτων, στα
πλαίσια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ΕΕ, καθώς και της τότε ελληνικής κυβέρνησης, θεωρώντας τες τον
καλύτερο τρόπο εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εν τέλει, από την
τουρκική πλευρά τις διερευνητικές επαφές διεξήγαγε το Κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης, το οποίο κυβερνά αδιαλείπτως τη χώρα από το Νοέμβριο του 2002.
Τις δύο περίπου δεκαετίες που μεσολάβησαν από την πρώτη συνάντηση, έχουν διεξαχθεί 60 γύροι επαφών, χωρίς σταθερή
συχνότητα και φθίνουσα περιοδικότητα.
Υπήρξαν χρονιές κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από δέκα
συναντήσεις των ομάδων επαφής και
άλλες κατά τις οποίες έλαβε χώρα μόνο
μία. Είναι γνωστό ότι κατά την τελευταία πενταετία είχαν διακοπεί εντελώς.
Χαρακτηριστικό είναι πως τα πρώτα έτη ήταν εντατικότερες: έως το τέλος του 2004 είχαν πραγματοποιηθεί
27 γύροι επαφών, στα τέλη του 2010
ανέρχονταν στους 48, ενώ έφτασαν
τους 60 την 1η Μαρτίου του 2016.
Αναμφίβολα έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά σχετικά με την εξέλιξη των διερευνητικών επαφών και
τις «χαμένες ευκαιρίες επίλυσης»
των
ελληνοτουρκικών
διαφορών.
Προσπαθώντας να αποτιμήσουμε τους
προηγούμενους 60 γύρους διερευνητικών επαφών παρατηρούμε ότι:
ΠΡΩΤΟΝ, η Τουρκία προσέγγισε στις
διερευνητικές ως μέσο εξομάλυνσης
των διμερών σχέσεων, όσο η προοπτική ένταξής της στην ΕΕ -έστω και στο
απώτατο μέλλον- ήταν σχετικά υπαρκτή.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, στο βαθμό που δεν είχαμε αλλαγή στη διακυβέρνηση της γειτονικής χώρας, η κυβερνητική εναλλαγή ΠΑΣΟΚ και
ΝΔ επηρέασε τη συχνότητα των επαφών.
ΤΡΙΤΟΝ, στις αρχές του 2016 η Άγκυρα
τις διέκοψε για σχεδόν πέντε χρόνια. Διαφαίνεται πως εξελικτικά οι διερευνητικές επαφές εργαλειοποιήθηκαν από
την τουρκική εξωτερική πολιτική κι όταν
θεωρήθηκαν περιττές, ο Τούρκος Πρόεδρος αποφάσισε να τις αναστείλει.
Ως εικασία και προσωπική άποψη θεωρώ ότι, αν δεν είχε μεσολαβήσει το
αποτυχημένο
πραξικόπημα
εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν τον Ιούλιο του
2016, η Τουρκία θα είχε ξεδιπλώσει την
αναθεωρητική της πολιτική στην ανατολική Μεσόγειο νωρίτερα του 2019.
Σχετικά με την επανέναρξή τους, η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε τη διπλωματική πολυτέλεια να τις αποφύγει.
ΠΡΩΤΟΝ, η Αθήνα χρειάζεται χρόνο για να ανατάξει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να προβεί στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, μία ελληνική άρνηση θα
επέφερε μεγαλύτερη απροθυμία επιβολής κυρώσεων έναντι της Άγκυρας,
από τους διστακτικούς εταίρους στην ΕΕ.
ΤΡΙΤΟΝ, όλοι αναμένουν πώς η
νέο-εκλεγείσα
αμερικανική
κυβέρνηση θα προσεγγίσει την Τουρκία.
Βέβαια, τα προαναφερθέντα δε δικαι-

ολογούν τη ζέση ορισμένων, σχεδόν
να πανηγυρίσουν για την επανέναρξη
μίας διαδικασίας για την οποία οφείλουμε να είμαστε τουλάχιστον φειδωλοί, ως προς τα αποτελέσματά της.
Στο βαθμό που η Τουρκία βρίσκεται
υπό πίεση, η αποδοχή της επανέναρξης των διερευνητικών συναντήσεων εκ μέρους της, δεν αποτυπώνει
την ειλικρινή βούλησή της, αλλά συνιστά περισσότερο προϊόν επιβολής.
Αναμένοντας τους επόμενους γύρους
-ο 62ος θα λάβει χώρα στην Αθήνα σε
ημερομηνία που θα καθοριστεί- η ελληνική κοινωνία διερωτάται τί να αναμένει από τις διερευνητικές επαφές.
Αν οι δύο πλευρές τηρήσουν τα λεγόμενά τους, οι διερευνητικές θα καταλήξουν με βεβαιότητα σε αδιέξοδο.
Η πρόβλεψη περί της βραχύβιας διάρκειας ερείδεται στις δηλώσεις της ελληνικής
κυβέρνησης πως συζητά μόνο για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ,
αν και ενίοτε χρησιμοποιείται πιο διευρυμένη -ως προς το επίδικο- φρασεολογία,
λέγοντας περί θαλασσίων ζωνών, δήλωση
που δύναται να ερμηνευθεί ότι η συζήτηση θα αφορά και την αιγιαλίτιδα ζώνη.
Αντιθέτως, η Τουρκία διατρανώνει προς
κάθε κατεύθυνση, ότι θα τεθούν υπό
διαπραγμάτευση όλα τα ζητήματα που
προσδιορίζει ως διμερείς διαφορές.
Το γεγονός όμως που προκαλεί αλγεινή
εντύπωση, σε μεγάλο τμήμα της ελληνικής
κοινωνίας, είναι η – στα όρια της εμμονής
– προτροπή συγκεκριμένων κύκλων, σχετικά με την «ανάγκη υπέρβασης» της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης με σαφώς
ετεροβαρή, προς τα ελληνικά συμφέροντα, και εκπτωτικό, προς τις διατάξεις του
διεθνούς δικαίου της θάλασσας, τρόπο.
Εξακολουθητικά, παρατηρείται το φαινόμενο να κόπτονται κάποιοι εξ ημών για τη
διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας
στον αιγαιακό χώρο, στην περίπτωση που
η Ελλάδα ασκήσει το μονομερές της δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6 ν.μ., που ισχύουν σήμερα.
Παρακάμπτουν βολικά το γεγονός, ότι
η Νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982) για τα διεθνή στενά, τα
οποία έχει καθορίσει και αφορούν και
το Αιγαίο, προβλέπει τον «πλουν διέλευσης» (transit passage), καθεστώς
που εξασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και υπέρ-πτήση, πληρέστερα και
σε μεγαλύτερο βαθμό από την προγενέστερη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση της Γενεύης, 1958).
Παράλληλα, με το πνεύμα ελευθεροπλοΐας που τους διακατέχει, διαρκώς
υπομνήσκουν και τις περιβόητες στρατιωτικές ικανότητες της Τουρκίας, ως
παράγοντα που οφείλουμε να συνυπολογίσουμε στην προοπτική «επίλυσης» των διμερών μας διαφορών.
Ουσιαστικά επισείουν την απειλή μίας
στρατιωτικής ήττας κι ενός πιθανού εδαφικού ακρωτηριασμού της χώρας, αν δε
συναινέσουμε σε έναν αλυσιτελή διακανονισμό στο Αιγαίο και δεν απεμπολήσουμε δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο.
Πέραν των θερινών επιχειρησιακών πεπραγμένων, τα οποία αποδυναμώνουν το
εν λόγω επιχείρημα, το νόστιμο είναι ότι
αρκετοί από τους τωρινούς υμνητές της
στρατιωτικής υπεροχής της Άγκυρας, στις
αναλύσεις τους στο πεδίο των διεθνών
σχέσεων, είχαν εξοβελίσει τη σημασία της
στρατιωτικής ισχύος, ως μία ξεπερασμένη και αταβιστική πρακτική, απολίθωμα
ενός παρωχημένου διεθνούς συστήματος.
Ενδεχομένως, αταβιστική ως πρακτική

να εξακολουθούν να τη θεωρούν και να
είναι, αλλά ξεπερασμένη μάλλον όχι, στο
βαθμό που την (επαν)εντάσσουν στην
ανάλυσή τους, τουλάχιστον στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει τη δέσμευσή της προς την κοινωνία και την αποφασιστικότητά της
προς συμμάχους και εταίρους, ότι συνομιλεί μόνο για τον καθορισμό της
υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική σκοπό
έχει την εξυπηρέτηση των προσδιορισμένων συμφερόντων της κοινωνίας
μέσω της υιοθέτησης μίας στρατηγικής, που θα μετατρέψει τα δυνάμει
δικαιώματα σε εφαρμοστέα πολιτική.
Αντί ομοθυμαδόν να διακηρύττουμε τη
συλλογική μας απόφαση να ασκήσουμε
τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου που
εξυπηρετούν καλυτέρα τα συμφέροντα
της χώρας, πολλοί εξ ημών εμμέσως δικαιολογούν σαφώς παράνομες συμπεριφορές από τη γειτονική χώρα (απειλή χρήσης βίας) και αναπαράγουν αμφιλεγόμενες αιτιάσεις, αποσκοπώντας μάλλον στο
να καταστεί η κοινωνία ευμενέστερη στην

αποδοχή μέρους των τουρκικών αξιώσεων.
Οι πρόσφατες διαρροές σχετικά με το περιεχόμενο των προηγούμενων γύρων των
διερευνητικών επαφών καταδεικνύουν ότι
η Ελλάδα είχε εξαντλήσει τα όρια του αποδεκτού κόστους μη άσκησης κυριαρχικών
δικαιωμάτων, προσδοκώντας ειλικρινά
στην εξομάλυνση των διμερών σχέσεων.
Η στάση της Τουρκίας αποδεικνύει ότι
και τότε οι επιδιώξεις ήταν μεγαλύτερες -και τελικά δεν επήλθε συμφωνία
παρά την ελληνική διαλλακτικότητακαι σήμερα οι ηγεμονικές της αξιώσεις
δεν αφήνουν περιθώρια ουσιαστικής και αποδεκτής διαπραγμάτευσης.
Για όσους εμμένουν σε ένα συμβιβασμό, οφείλουν να προσδιορίσουν στην
κοινωνία το βαθμό αναλωσιμότητας της
ελληνικής κυριαρχίας και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και να
μη διαστρεβλώνουν κανόνες του Νέου
Δικαίου της Θάλασσας, προσπαθώντας
να αποδυναμώσουν τις ελληνικές θέσεις.
*Διδάσκων Διεθνείς Σχέσεις στο Τμήμα
Μεσογειακών Σπουδών του Παν/μίου
Αιγαίου και εντεταλμένος Λέκτορας στη
Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων

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

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 19 Φεβρουαριου, 2021 / February 19, 2021 • 11

Υγεία και Διατροφή
Τα σταυρόλεξα και τα παιχνίδια μνήμης
καθυστερούν τη νοητική αποδυνάμωση
που οφείλεται στη γήρανση

Ό

σο μεγαλώνουμε, το σώμα και ο
νους μας αρχίζουν να χάνουν σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους.
Πρόκειται για μια φυσιολογική επίδραση
της γήρανσης, αν και ορισμένες φορές, η
αποδυνάμωση μπορεί να είναι σοβαρότερη και να σχετίζεται με νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
Οι υπάρχουσες έρευνες έχουν δείξει,
πως οι άνθρωποι μπορούμε να προλάβουμε τη γνωστική εξασθένιση που
σχετίζεται με τη γήρανση, αν ακολουθήσουμε ορισμένες συνήθειες, μία εκ των
οποίων είναι να εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλό μας, προκαλώντας τον συνεχώς
μέσω παζλ και σχετικών δραστηριοτήτων
επίλυσης προβλημάτων.
Κατά πόσο ισχύει τελικά αυτό; Σε διαχρονική μελέτη, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen στην Αγγλία,
σε συνεργασία με συναδέλφους τους
από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, προσπάθησαν να απαντήσουν
ακριβώς σε αυτή την ερώτηση.
Η εμπλοκή σε δραστηριότητες θεωρείται σημαντική διάσταση της επιτυχημένης γήρανσης (και πιο συγκεκριμένα, η
διατήρηση της νοητικής λειτουργίας).
Οι επιστήμονες, λοιπόν, θέλησαν να
επανεξετάσουν τον ισχυρισμό αυτό.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ;
Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα
498 συμμετεχόντων που γεννήθηκαν το
1936 και είχαν κάνει ένα τεστ νοημοσύνης, όταν ήταν 11 χρόνων το 1947. Στην
αρχή της έρευνας, οι συμμετέχοντες
ήταν περίπου 64 χρόνων και παρείχαν
πληροφορίες για το εκπαιδευτικό τους
ιστορικό και τις νοητικές τους ικανότητες.
Όλοι συμφώνησαν να κάνουν επιπλέον
τεστ, να αξιολογηθεί η μνήμη και η νοητι-

κή τους ταχύτητα, όπως επίσης και άλλες
μετρήσεις των γνωστικών λειτουργιών,
σε σχεδόν πέντε διαφορετικές χρονικές
περιόδους κατά τη διάρκεια των επόμενων 15 χρόνων.
Τα τεστ περιλάμβαναν ψηφιακά τεστ
αντικατάστασης συμβόλων και αξιολογήσεις ως προς το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στην ανάγνωση και στην επίλυση προβλημάτων, την κριτική τους σκέψη και την επιθυμία τους για μάθηση.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων δεν
επιδρούσαν στο ρυθμό της γνωστικής
εξασθένισης που σχετίζεται με την ηλικία. Ωστόσο, η τακτική ενασχόληση με
τέτοιες δραστηριότητες φάνηκε πως βελτίωνε τις γνωστικές δεξιότητές τους κατά
τη διάρκεια της ζωής τους.
Αυτό σήμαινε επίσης ότι οι άνθρωποι
που προτιμούσαν να ασχολούνται με
δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων
– όπως σταυρόλεξα, παζλ και Sudoku,
είχαν καλύτερες νοητικές ικανότητες σε
μεγαλύτερες ηλικίες.
Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, τα
ευρήματα της μελέτης δηλώνουν πως,
αν και μπορεί να μην εμποδίζει συνολικά
τη γνωστική εξασθένιση, η επίλυση προβλημάτων και τα παιχνίδια μνήμης κρατούν τον εγκέφαλο σε φόρμα καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής, ώστε η γνωστική
εξασθένιση να μην είναι ιδιαίτερα παρατηρήσιμη σε μεγαλύτερη ηλικία.
Η προσωπικότητα τού κάθε συμμετέχοντα ήταν αυτή που έκρινε πόση προσπάθεια έκαναν, ώστε να αφιερώσουν χρόνο
σε τέτοιες δραστηριότητες.
© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.bmj.com/content/363/bmj.
k4925

Αϋπνία: 5 φυσικά συμπληρώματα που
μας βοηθούν να την καταπολεμήσουμε

Έ

να μεγάλο ποσοστό ανθρώπων του
Δυτικού πολιτισμού υποφέρουν
από στέρηση ύπνου. Και δυστυχώς, δεν
υπάρχει ένα μαγικό χάπι που μπορεί
να λύσει μια για πάντα τα προβλήματα
ύπνου. Ορισμένες φορές, υπάρχει ένα
ιατρικό πρόβλημα που χρειάζεται προσοχή.
Για τους υγιείς ανθρώπους, η στέρηση
ύπνου είναι συνήθως το αποτέλεσμα
άγχους ή κακών συνηθειών. Η υγιεινή
διατροφή, η συχνή άσκηση, η διαχείριση του στρες και ένα καλό βραδινό πρόγραμμα, συνήθως αποτελούν τη βάση
ενός υγιούς κύκλου ύπνου – αφύπνισης.
Τα συμπληρώματα παίζουν επίσης ένα
χρήσιμο ρόλο στη βελτίωση του ύπνου.
Κι εδώ βέβαια, δεν υπάρχει ένα μαγικό
συστατικό που μπορεί να μας βοηθήσει
όλους. Αλλά αν συνδυαστούν με έξυπνες
ρουτίνες ύπνου, μπορούμε να δούμε σημαντικές βελτιώσεις. Ιδού λοιπόν, 5 φυσικά συμπληρώματα που μας βοηθούν
να καταπολεμήσουμε την αϋπνία:

Μπορούμε να τη λαμβάνουμε καθημερινά, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες που
συνήθως τα επίπεδά της πέφτουν.
3] ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΛΥΚΙΣΚΟΣ: Και οι
δύο ουσίες έχει αναγνωριστεί επιστημονικά πως ωφελούν σε περιπτώσεις αϋπνίας και το αποδεικνύει και η ιστορία,
καθώς χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά
εδώ και αιώνες. Ο λόγος που αναφέρονται εδώ μαζί, είναι επειδή συχνά συνδυάζονται θεραπευτικά. Τα δύο αυτά
βότανα λειτουργούν επίσης αγχολυτικά,
αυξάνοντας τα επίπεδα του GABA, ενός
σημαντικού νευροδιαβιβαστή για τον
ύπνο και τη χαλάρωση.
4] L–ΘΕΙΑΜΙΝΗ: Η L–θειαμίνη είναι ένα
αμινοξύ που βρίσκεται στα φύλλα του
τσαγιού. Επίσης, το εντοπίζουμε και σε
ορισμένα είδη μανιταριών. Ανεβάζει τα
επίπεδα του GABA, αλλά επίσης της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης, νευροχημικών ουσιών που ρυθμίζουν τη διάθεση, τη συγκέντρωση, την εγρήγορση και
τον ύπνο, αλλά και την όρεξη.

1] ΜΑΓΝΗΣΙΟ: Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται μια γενικότερη έλλειψη μαγνησίου και όσο μεγαλώνουμε τόσο μικρότερα είναι τα επίπεδά του στον οργανισμό μας. Όσοι έχουν χαμηλά επίπεδα,
τείνουν να έχουν και συχνές νυχτερινές
αφυπνίσεις. Το συγκεκριμένο μεταλλικό
στοιχείο, λοιπόν, έχει βρεθεί ότι καταπολεμά το ήπιο άγχος, συνεισφέροντας
στην καλύτερη ξεκούραση.
2] ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ: Αυτή η ορμόνη παράγεται φυσικά από το σώμα μας ως
απόκριση στο σκοτάδι, οπότε και είναι
απαραίτητη για την έλευση του ύπνου. Η
μελατονίνη δε λειτουργεί ως καταπραϋντικό. Αντιθέτως, ενισχύει τον ύπνο, βοηθώντας στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου
– εγρήγορσης. Μάλιστα, μπορεί να μειώσει ακόμα και την επίδραση του jet lag.

Ταυτόχρονα, ενισχύει την αίσθηση
χαλάρωσης. Ένα θετικό στοιχείο της L–
θειαμίνης είναι ότι δημιουργεί χαλάρωση, χωρίς την ανάγκη ύπνου, οπότε
αποτελεί άριστη επιλογή για όσους είναι
κουρασμένοι, αλλά δε θέλουν να αποκοιμηθούν άμεσα.
5] ΦΛΟΙΟΣ ΜΑΝΟΛΙΑΣ: Ο φλοιός μανόλιας έχει μακρά ιστορία στην παραδοσιακή ιατρική, ως αγχολυτικό, αλλά
και υπνωτικό. Όπως και τα περισσότερα
συμπληρώματα στη λίστα, το εκχύλισμά
του λειτουργεί αυξάνοντας τη δραστηριότητα GABA στον εγκέφαλο. Οι έρευνες
δείχνουν, πως ένα τουλάχιστον βιο-ενεργό συστατικό στο φλοιό της μανόλιας,
αυξάνει την ποσότητα του χρόνου που
περνάμε τόσο στον ύπνο REM, όσο και
στον NREM.| © Εναλλακτική Δράση

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 22 février au dimanche 28 février 2021 · from monday february 22nd to sunday february 28th 2021

supermarché
BIO

TOMATES ITALIENNES
BELGUSTO
Italian Tomatoes
793g

ORANGES
sac de 3lbs

MIEL DE FLEURS SAUVAGES CEDAR
Wild Flower Honey
1kg

BROCOLI BIOLOGIQUE
Organic Broccoli
TOMATES DE SERRE
Hothouse Tomatoes
1.74/kg
FIGUES
SÉCHÉES DU
JARDIN DU
GRAND-PÈRE
Dried Figs
200g

COEURS DE ROMAINE
Romaine Hearts
pqt de 3
FILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork Tenderloin
6.59/kg

DORADES MÉDITERRANÉENNES FRAÎCHES
NÉTTOYÉES
Fresh Cleaned Mediterranean Porgies
17.61/kg

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground Beef
8.80/kg

GOMBO ZÉRO CEDAR
Zero Okra
375g

FROMAGE FETA ÂGÉ EN BARIL
Barrel Aged Feta Cheese
13.21/kg

JUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated Juice
1.65 à 1.75L
GRÈCE

livraison à domicile
home delivery

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

PITA ANDALOS
300g

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
ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 215 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

4χρονο κορίτσι στην Ουαλία
βρήκε αποτύπωμα δεινόσαυρου!
Ό

ταν σκέφτεστε μια συνηθισμένη
μέρα στη ζωή ενός νηπίου, το πιθανότερο είναι να σας έρθουν στο νου οι
μαρκαδόροι και τα κινούμενα σχέδια. Η
ανακάλυψη ενός άψογα διατηρημένου
αποτυπώματος δεινόσαυρου; Μάλλον
όχι…
Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη, όταν η
4χρονη Lily Wilder έκανε βόλτα με τον
πατέρα της σε μια βραχώδη παραλία
στον Κόλπο Bendricks κοντά στην Ουαλική πόλη Barry πριν από περίπου ένα
μήνα. Το αποτύπωμα που εντόπισε η
μικρή είχε μήκος μόλις 10 εκατοστά και
φαίνεται ότι προέρχεται από ένα… δεινόσαυρο με ύψος 75 εκατοστά!
Το είδος του αποτελεί μυστήριο για
την επιστημονική κοινότητα, αφού δεν
έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν κάτι
παρόμοιο. Ο αρχαιολόγος Karl-James
Langford ανέφερε, πως πρόκειται για το
σημαντικότερο εύρημα που έχει βρεθεί
στη Μ. Βρετανία την τελευταία δεκαετία! «Η Lily το είδε όταν περπατούσαμε
μαζί και φώναξε “Μπαμπά, κοίτα”», πε-

ριέγραψε η μητέρα της Sally Wilder σε
μια δήλωση που αναπαράχθηκε σχεδόν
από όλα τα μέσα της Μ. Βρετανίας. Ο σύζυγός της έδειξε μια φωτογραφία, όταν
οι δυο τους επέστρεψαν σπίτι και δήλωσε πως δεν ήταν πολύ καλό για να είναι
αληθινό. Αμέσως μετά, ειδοποίησαν
τους ειδικούς.
Το εύρημα μεταφέρθηκε στο εθνικό
μουσείο όπου θα μελετηθεί από τους
επιστήμονες. Συγκεκριμένα, μετά από
απόφαση του Natural Resources Wales,
το απολίθωμα αφαιρέθηκε νόμιμα από
το σημείο της παραλίας και τώρα παλαιοντολόγοι ελπίζουν να αποκαλύψουν τα
μυστικά του.
Πιστεύουν ότι μελετώντας το, θα μπορέσουν να μάθουν περισσότερα για το
πώς αυτοί οι δεινόσαυροι περπατούσαν.
Η εκπληκτική του διατήρηση θα βοηθήσει τους επιστήμονες να σκιαγραφήσουν
την ακριβή δομή των ποδιών τους.
Φαίνεται πάντως μέχρι στιγμής, πως ο
μικρός αυτός δεινόσαυρος περπατούσε
στα δύο πόδια και κυνηγούσε μικρά ζώα

και έντομα. Οι δεινόσαυροι εμφανίστηκαν πριν από περίπου 130 εκατομμύρια
χρόνια και αυτό το αποτύπωμα θα βοηθήσει την ανθρωπότητα να ρίξει φως στα
πρώτα στάδια της εξέλιξής τους. Τέλος, η
περιοχή στην οποία εντοπίστηκε από τη
μικρή το εύρημα αποτελεί, σύμφωνα με

τους ειδικούς, την καλύτερη τοποθεσία
για ίχνη δεινοσαύρων της Τριαδικής Περιόδους στην Αγγλία.
© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.goodnewsnetwork.org/
barry-girl-lily-wilder-finds-dinosaurfootprint

Πωλείται το πιο στενό σπίτι στο Λονδίνο
και δεν είναι καθόλου φτηνό

Η τιμή του είναι διπλάσια από την τελευταία φορά που βγήκε για πώληση – πριν από 11 χρόνια

Ε

ίναι το σπίτι που θεωρείται το στενότερο σε όλο το Λονδίνο, μια κατοικία
5 ορόφων, που σε κάποια τμήματά της
δεν ξεπερνά τα 1,65 μέτρα πλάτος! Προσφέρει ωστόσο 2 υπνοδωμάτια, κουζί-

να, τραπεζαρία και μπάνιο, αλλά και…
κήπο στο πίσω μέρος!
Βρίσκεται ανάμεσα σε ένα κομμωτήριο και μια κλινική σε συνοικία του δυτικού Λονδίνου (Shepherd’s Bush) και βγήκε πρόσφατα στην αγορά έναντι 995.000
λιρών (1.082.000 ευρώ).
Μάλιστα, η τιμή του σήμερα είναι διπλάσια από την τελευταία φορά που
βγήκε για πώληση, πριν από 11 χρόνια.
«Ήταν πολύ μποέμ», δήλωσε ο Simon
Waller της κτηματομεσιτικής Winkworth
στην «Telegraph», «μπορούσες να χαθείς στους διαφορετικούς κόσμους καθενός από τους πέντε ορόφους. Κάθε
ιδιοκτήτης είχε ψεκάσει τη δική του
χρυσόσκονη στο σπίτι». Η αγγελία το χαρακτηρίζει «…πιθανότατα, το λεπτότερο
της Αγγλίας».
© 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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Θολώνουν τα νερά
των διερευνητικών
Αθήνας – Άγκυρας
– Τουρκική NAVTEX
– Στοχοποίηση του ΥΠΕΞ

Π

ροβληματισμό για τις πραγματικές
προθέσεις της Τουρκίας εν όψει της
επιστροφής των διερευνητικών επαφών
στην Αθήνα προκαλεί η νέα NAVTEX που
εξέδωσε η Άγκυρα για διενέργεια ωκεανογραφικών ερευνών στο Αιγαίο, αλλά και
η απόπειρα στοχοποίησης του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια με διαρροές σε
τουρκικά μέσα.

αποτελούν προοίμιο για περισσότερες
σχετικές κινήσεις.
Ανησυχία προξενεί, όμως, στην Αθήνα
και πρόσφατο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού
δικτύου CNN Turk, το οποίο κατηγορεί τον
Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ότι επιχειρεί να «σαμποτάρει» τον
επόμενο γύρο των διερευνητικών επαφών, ο οποίος έχει συμφωνηθεί να διεξαχθεί στην Αθήνα.
Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Κυ[«Η Ναυτεμπορική»
πριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το τουρκιέντυπη έκδοση]
κό δίκτυο ανέφερε ότι οι αντιπροσωπείες
Ελλάδας και Τουρκίας είχαν συμφωνήσει
Έπειτα από μια δίμηνη περίοδο χωρίς σε μία κοινή δήλωση για την απόφαση
ιδιαίτερες προκλήσεις, που επέτρεψε επανάληψης των συνομιλιών μέσα στις
στην Αθήνα και την Άγκυρα να ξαναπιά- πέντε πρώτες ημέρες του Μαρτίου, αλλά
σουν το νήμα του διαλόγου, η Τουρκία ο κ. Δένδιας «έδωσε οδηγίες περί του
δείχνει τάσεις επιστροφής σε παραβατι- αντιθέτου, με αποτέλεσμα να σαμποτάρει
κές συμπεριφορές και επιθετική ρητορεία. τη διαδικασία». Βάσει του ίδιου ρεπορτάζ
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η που βασίζεται σε τουρκικές πηγές «η στάνέα NAVTEX που εκδόθηκε από τη γειτονι- ση του Έλληνα ΥΠΕΞ γνωστοποιήθηκε σε
κή χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 15/2 συνομιλητές στην Ε.Ε.» και αξιωματούχοι
για υδρογραφικές έρευνες σε περιοχές της Ε.Ε. «συμφώνησαν επίσης ότι η Ελλάδυτικά του Άη Στράτη και της Λήμνου.
δα υπονομεύει τη διαδικασία».
Οι έρευνες θα διεξαχθούν από το σκάφος «Τσεσμέ» από τις 18 Φεβρουαρίου ΥΕΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ
μέχρι τις 2 Μαρτίου σε διεθνή ύδατα, ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
αλλά ήδη προκαλούν εύλογες ανησυχίες, Την Τρίτη 16/2, ο υπουργός Άμυνας Νίτόσο για το timing τους όσο και για το αν κος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με
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τον Κύπριο ομόλογό του Χαράλαμπο Πετρίδη στο Πεντάγωνο και στη συνέχεια
δήλωσε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί «στενά και με μεγάλη ανησυχία την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας», ενώ σημείωσε ότι:
«Δε λησμονούμε τις περσινές έκνομες
και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο
τουρκικές ενέργειες στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη και στην Αιγιαλίτιδα
Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς
και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Οι ενέργειες αυτές απαιτούν τη μέγιστη
επαγρύπνηση και συνεργασία μας για τη
διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας
και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».
Από την πλευρά του, ο κ. Πετρίδης κατήγγειλε ότι η Τουρκία «συνεχίζει να αδιαφορεί για το διεθνές δίκαιο, διευρύνει
την κατοχή στην Αμμόχωστο και εντείνει
τις απειλές της, κάνοντας χρήση μορφών
υβριδικού πολέμου».
Σημειώνεται, ότι στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο υπουργών βρέθηκε η
ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον
αμυντικό τομέα, το ζήτημα της περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και οι προκλήσεις ασφαλείας και σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

ΕΠΕΣΑΝ «ΚΑΜΠΑΝΕΣ»
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Εν τω μεταξύ, ο κ. Παναγιωτόπουλος
έκανε γνωστό εγγράφως (Τρίτη 16/2)
μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ότι
επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές σε δύο
στρατιώτες που εμφανίζονται σε ερασιτεχνικό βίντεο να δίνουν παραγγέλματα.
Όπως ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος,
στους δύο στρατιώτες επιβλήθηκαν «οι
προσήκουσες, για το μέγεθος του παραπτώματος που υπέπεσαν, πειθαρχικές
ποινές και ελέγχθηκαν πειθαρχικά τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Μονάδας,
για τα οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη
απορρεουσών έμμεσων ευθυνών».
Στο επίμαχο βίντεο που ανέδειξε ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταγράφονται δύο νεαροί, ένας
εκ των οποίων φορά στολή παραλλαγής,
ενώ ο δεύτερος είναι ντυμένος στα μαύρα.
Και οι δύο φορούν στο κεφάλι τους μπερέ και μιλούν στην κάμερα στα αλβανικά.
Στη συνέχεια, ο ένας εκ των δύο στρέφεται προς μία ομάδα ατόμων, δίνοντας το
παράγγελμα: «Επιλαρχία, προσοχή. Σημειωτόν, εμπρός μαρς», ενώ βάζει την
ίδια ομάδα να φωνάξει κάτι στα… αλβανικά!

$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
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πιάδα: Το αργολικό χωριό
με την ξεχωριστή θέση στην
ιστορία της νεότερης Ελλάδας
Στην Πιάδα πραγματοποιήθηκε
η πρώτη ελεύθερη συνέλευση
των επαναστατημένων
Ελλήνων ως έθνους

Κ

ομμάτι της αργολικής γης, η Νέα Επίδαυρος είναι ένα μεσόγειο χωριό,
χτισμένο σε κατάφυτη περιοχή.
Η Πιάδα (Πεδιάδα), όπως ήταν η παλαιότερη ονομασία της Νέας Επιδαύρου, περιγράφεται από τον Ιρλανδό συγγραφέα
και περιηγητή Edward Dodwell (17671832) στις αρχές του 19ου αιώνα ως ένα
μεγάλο και πυκνοκατοικημένο χωριό,
σκαρφαλωμένο σε έναν απόκρημνο βράχο, του οποίου η κορφή στέφεται από τα
ερείπια ενός κάστρου.
Η Πιάδα κατέλαβε τη δική της, ξεχωριστή θέση στην ιστορία της νεότερης
Ελλάδας, καθώς σε αυτήν έμελλε να
πραγματοποιηθεί η πρώτη ελεύθερη συνέλευση των επαναστατημένων Ελλήνων
ως έθνους.
Η ΠΙΑΔΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
Η ανάγκη συγκρότησης μιας ενιαίας διοικητικής Αρχής για ολόκληρο τον επαναστατημένο ελληνισμό, πέρα και πάνω
από τους τοπικούς οργανισμούς που
είχαν ιδρυθεί, οδήγησε στην υπέρβαση
των σκληρών πολιτικών ανταγωνισμών
που κυριαρχούσαν κατά τους πρώτους
μήνες της Επανάστασης και στη σύγκληση μιας εθνοσυνέλευσης.
Οι πληρεξούσιοι των επαναστατημένων
επαρχιών, οι λεγόμενοι παραστάτες, 59
τον αριθμό, κλήθηκαν να συγκροτήσουν
μια εθνική βουλή, να διακηρύξουν επισήμως την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους και να ψηφίσουν το πρώτο Σύνταγμά του.
Η απόφαση για τη σύγκληση της Α’ Εθνοσυνέλευσης στην Πιάδα ελήφθη στις 14

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Δεκεμβρίου 1821, αφού προηγήθηκαν
μακρές διαφωνίες των πληρεξουσίων
που ήταν συγκεντρωμένοι στο Άργος.
Οι παραστάτες επέλεξαν αντί του Άργους την Πιάδα, επειδή αυτή βρισκόταν
μακριά από τα θέατρα των πολεμικών
επιχειρήσεων (Ναύπλιο, Ακροκόρινθος),
ήταν προστατευμένη από βουνά και παρείχε τη δυνατότητα θαλάσσιας διαφυγής προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
Επίσης, στην εν λόγω απόφαση των πληρεξουσίων βάρυνε πολύ το γεγονός, ότι
η Πιάδα δεν τελούσε υπό την πίεση των
οπλαρχηγών και των ενόπλων οπαδών
διαφόρων παρατάξεων, που είχαν κατακλύσει το Άργος.
ΤΟ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Οι εργασίες της Α’ Εθνοσυνέλευσης άρχισαν στις 20 Δεκεμβρίου 1821 και ολοκληρώθηκαν στις 16 Ιανουαρίου 1822.
Την Πρωτοχρονιά του 1822 ψηφίστηκε
από τους παραστάτες το «Προσωρινό
Πολίτευμα της Ελλάδος», ο πρώτος καταστατικός χάρτης, κι έτσι η Πιάδα γράφτηκε στις δέλτους της ιστορίας, ως πρώτος
τόπος άσκησης εθνικών συντακτικών λειτουργιών.
Το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος», που περιλαμβάνει 110 σύντομες
παραγράφους, ακολουθεί, στις οργανωτικές του βάσεις, τα γαλλικά συντάγματα
του 1793 και του 1795, καθώς και το αμερικανικό της 17ης Σεπτεμβρίου 1787.
Βασικά χαρακτηριστικά του είναι
η αντιαπολυταρχική διάθεση (αίτημα
μιας εποχής με φιλελεύθερα πολιτικά

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

ρεύματα, αλλά και αποτέλεσμα των συνθηκών κάτω από τις οποίες είχε ζήσει ο
ελληνικός λαός στη μακραίωνη δουλεία
του) και η θέσπιση ενός πολυαρχικού
συστήματος εξουσίας (απόρροια της καχυποψίας των επαναστατών απέναντι σε
κάθε συγκεντρωτισμό, αλλά και συμβιβαστική λύση στο πρόβλημα της ηγεσίας
του Αγώνα).

Κυρίαρχη θέση σε αυτό, έχουν η διακήρυξη και διασφάλιση των ατομικών και
πολιτικών δικαιωμάτων, η αντιπροσωπευτική αρχή και η αρχή της διάκρισης
των εξουσιών.
Εξάλλου, οι αντιπρόσωποι των επαναστατημένων επαρχιών εξέλεξαν κατά τη
διάρκεια της Α’ Εθνοσυνέλευσης τα πρόσωπα που θα συγκροτούσαν την κεντρική διοίκηση του κράτους και καθόρισαν
τη στρατιωτική δομή του.

Η Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες, αφενός μεν στην υπόθεση της οργάνωσης και
της νομιμοποίησης του αγώνα της ανεξαρτησίας, αφετέρου δε στον τομέα της
πολιτικής παιδείας των Ελλήνων, της μύησης των μέχρι τότε ραγιάδων στις αρχές
του κράτους δικαίου.
Η ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Στις αρχές του 20ού αιώνα, μετά την
ανέγερση αναθηματικής στήλης (φωτ.
αριστερά) και την οικοδόμηση του μονοτάξιου δημοτικού σχολείου της Νέας
Επιδαύρου, διαμορφώθηκε ο χώρος της
σημερινής πλατείας της Α’ Εθνοσυνέλευσης.
Η αναθηματική στήλη σχεδιάστηκε από
τον περίφημο αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ και κατασκευάστηκε από τον αθηναίο
μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Γ. Χαλδούπη.
Τα χρήματα για την κατασκευή της συγκεντρώθηκαν με πανελλήνιο έρανο.
Το δημοτικό σχολείο της Νέας Επιδαύρου (φωτ. πάνω) αποτελεί ένα από τα
λεγόμενα σχολεία τύπου Καλλία (σχεδιάστηκαν από το νομομηχανικό Δημήτρη
Καλλία), γνωστά και ως σχολεία Συγγρού
(ο ευεργέτης Ανδρέας Συγγρός χρηματοδότησε με τη διαθήκη του την ανέγερσή
τους).
Τα εν λόγω σχολεία – διατηρητέα μνημεία, κτίρια μονώροφα με νεοκλασικά
μορφολογικά στοιχεία, οικοδομήθηκαν
την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα σε
ολόκληρη την επικράτεια.

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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Π

ριν αρχίσουν οι ελληνοτουρκικές διερευνητικές επαφές το ζήτημα της
επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία ήταν
στην ατζέντα όλων των Συνόδων Κορυφής.
Το Βερολίνο από κοινού με το δίδυμο Μισέλ-Μπορέλ φρόντιζε, όμως, κάθε φορά
να πετάει την μπάλα στην εξέδρα, μεταθέτοντας τη λήψη απόφασης στην επόμενη
σύνοδο. Έτσι φθάσαμε σ’ αυτή του Δεκεμβρίου 2020, η οποία υποτίθεται πως «θα
έβαζε την Τουρκία στη θέση της».
Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr
Τα γεγονότα είναι γνωστά. Οι φίλοι της
Άγκυρας στην ΕΕ κλώτσησαν για μία ακόμα φορά το τενεκεδάκι, παραπέμποντας
στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου 2021.
Εντωμεταξύ, η γερμανική διπλωματία
επέτυχε την επανέναρξη των διερευνητικών, οπότε κυρώσεις γιοκ. Μακάρι, όμως,
να ήταν μόνο αυτό. Όπως κατ’ αποκλειστικότητα αποκαλύπτουμε σήμερα, το φιλοτουρκικό απόθεμα δεν έχει τέλος στους
κόλπους της Κομισιόν.
Αυτές τις ημέρες, το «μαγαζί» της Ούρσουλας, προφανώς εκτελώντας οδηγίες,
μαγειρεύει τη χρηματοδότηση της Τουρκίας με τεράστια ποσά (αρκετά δισ. ευρώ)
στο πλαίσιο της οικονομικής βοήθειας
στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες.
Η Τουρκία, βεβαίως, τυπικά παραμένει
υποψήφια προς ένταξη χώρα, αλλά δεν
είναι μυστικό ότι η ενταξιακή διαδικασία
είναι πλήρως σχεδόν παγωμένη εδώ και
χρόνια. Για την ακρίβεια, ούτε η ΕΕ θέλει
την Τουρκία μέλος της, αλλά ούτε πλέον
και η Τουρκία επιδιώκει την ένταξή της.
Η Αθήνα είναι πλήρως ενημερωμένη από
τις αρχές του Φεβρουαρίου για την Επενδυτική Πλατφόρμα που αφορά στη γειτονική μας χώρα, αλλά είναι ακόμα ασαφές
εάν θα επιτρέψει ή θα εμποδίσει με άσκηση βέτο αυτό που ετοιμάζει η Κομισιόν,
χωρίς να λαμβάνει υπόψη της την προφανή πολιτική πραγματικότητα. Ας δούμε,
όμως, τα πράγματα πιο συγκεκριμένα.

Αντί για κυρώσεις ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ
από την Κομισιόν για την Τουρκία

τοδότηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων
την περίοδο 2021-27.
Οι ευρωτουρκικές συνομιλίες έχουν προχωρήσει, ώστε να καθορισθεί το πλαίσιο
συνεργασίας της Άγκυρας με ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, τόσο
κοινοτικούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, όσο και εθνικούς, όπως η
γερμανική KfW και η γαλλική AfD. Αυτό το
πλαίσιο θα αφορά την επιλογή των επενδυτικών σχεδίων, τις προκαταρκτικές μελέτες και τη διαδικασία υλοποίησής τους.
Η γραμμή της Κομισιόν είναι να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, σε μονάδες παραγωγής ενέργειας
και να δοθούν εγγυήσεις στο τουρκικό
τραπεζικό σύστημα για να χρηματοδοτήΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
σει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επενδυΣύμφωνα με πληροφορίες που δεν επι- τική πλατφόρμα για την Τουρκία αναμένεδέχονται αμφισβήτηση, η Κομισιόν έχει ται να κινηθεί στο πλαίσιο που είχε κινηήδη αρχίσει σχετικές συνομιλίες με την θεί η αντίστοιχη για τα Δυτικά Βαλκάνια,
κυβέρνηση Ερντογάν για την εν λόγω αλλά θα είναι πολλαπλάσια σε μέγεθος.
Επενδυτική Πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι τα προς
θα συμπεριλαμβάνονται δάνεια, επιχορη- χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια θα
γήσεις και εγγυοδοτήσεις για συγχρημα- συναποφασίζονται από την Άγκυρα, την

Κομισιόν και τον εμπλεκόμενο χρηματο- Στην πραγματικότητα, πίσω από τη γραφειοκρατική γραμμή πλεύσης της Κομιδοτικό φορέα.
σιόν κρύβεται η γεωστρατηγική αδυναμία
της ΕΕ να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
Ρόλο στην Επενδυτική Πλατφόρμα που ντι στην Άγκυρα. Κι αυτή η αδυναμία δεν
αφορά στην Τουρκία θα παίξει και το Team οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι παραEurope ως συντονιστικός μηχανισμός χρη- δοσιακά η Ένωση παραμένει «πολιτικός
ματοδοτικών δράσεων. Ας σημειωθεί, ότι νάνος», δηλαδή ανίκανη να κινηθεί με
το Team Europe στήθηκε για να στηρίξει όρους παγκόσμιας δύναμης. Οφείλεται,
χώρες-μέλη από τις επιπτώσεις της παν- επίσης, ότι η ΕΕ είναι διχασμένη πολιτικά,
δημίας, αλλά έχει πλέον αποκτήσει ευρύ- σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης
της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τελικώς να
τερο ρόλο.
Το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω απομένει η γραφειοκρατική προσέγγιση.
είναι, ότι η ΕΕ συνεχίζει να κινείται σε σχέση με την Τουρκία λες και δεν έχει συμβεί
*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε
τίποτα.
-Πρώτον, λες και δεν υφίστανται οι εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημεέμπρακτες απειλές και παραβιάσεις κυ- ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
ριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
-Δεύτερον, λες και δεν έχουν παγώσει οι σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοενταξιακές διαπραγματεύσεις της γείτο- που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων.
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην
νος.
-Τρίτον, λες και δεν υπάρχει το γεωπολι- εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
τικό ρήγμα στις σχέσεις Τουρκίας-Δύσης. του 1973.
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ DIE WELT

Επιστήμονες εξαγοράστηκαν από
τη γερμανική κυβέρνηση για να
δικαιολογήσουν τα lockdown!

Α

ποκαλύψεις από την καθημερινή εφημερίδα της Γερμανίας Die Welt οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν
σε ένα «τσουνάμι» εξελίξεων. Η εφημερίδα αποκάλυψε αλληλογραφία μεταξύ του Ινστιτούτου Koch και του
υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, όπου ζητήθηκε από
τους επιστήμονες να στηρίξουν τα «προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα» των lockdown. Την ίδια ώρα, γερμανικό
δικαστήριο ακυρώνει τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας διότι «δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς».
Μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Γερμανίας,
η Die Welt, προχώρησε σε αποκάλυψη την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, ότι το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας προσέλαβε επιστήμονες από το ινστιτούτο Robert
Koch και πολλά πανεπιστήμια, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αυστηρά μέτρα περιορισμού των κοινωνικών
επαφών στη χώρα. Τα έγγραφα – περισσότερα από 200
σελίδες που ανακτήθηκαν από την εφημερίδα μετά από
μια νομική αντιπαράθεση με το Ινστιτούτο Koch – αποκαλύπτουν την εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ του
υπουργείου Εσωτερικών και των ερευνητών – ιατρών.

(Verwaltungsgerichtshof) της Βάδης – Βυρτεμβέργης ακυρώνει την απόφαση της τοπικής κυβέρνησης για απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις οκτώ το βράδυ μέχρι τις
πέντε το πρωί, κάνοντας δεκτή τη σχετική προσφυγή μίας
γυναίκας από την πόλη Τύμπινγκεν. Η δικαστική απόφαση
είναι τελεσίδικη και ορίζει ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας αίρεται από τις 11 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικαστηρίου τη Δευτέρα
8/2, η επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε ολόκληρο το κρατίδιο της Βάδης – Βυρτεμβέργης, με βάση
τη σημερινή επιδημιολογική εικόνα, κρίνεται «απλουστευτική και χωρίς διαφοροποιήσεις», ενώ δε θεωρείται
επαρκής τεκμηρίωση «ο φόβος για μία εκθετική αύξηση
του αριθμού των νέων κρουσμάτων». Αυτό σημαίνει ότι
οι δικαστές δεν απορρίπτουν εξ’ αρχής το μέτρο, προειδοποιούν όμως ότι δε μπορεί να επιβληθεί παρά μόνον
εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχουν αποδώσει άλλα, πιο
ήπια μέτρα.
Σε μία περίπτωση, ένα δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η πόλη Gießen απαγόρευσε παράνομα μια
διαμαρτυρία, παρά τις λεπτομερείς προφυλάξεις που περιγράφονταν από τους διοργανωτές.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η απαγόρευση εκ μέρους των αρχών της πόλης παραβίαζε την ελευθερία του συνέρχεσθε και
ότι οι νομικές πρόνοιες που θεσπίστηκαν το Μάρτιο 2020
για την πανδημία δεν ισχύουν για υπαίθριες συνελεύσεις.
Σε μια δεύτερη υπόθεση, σχετικά με μια διαμαρτυρία κατά του lockdown στη Στουτγάρδη, το τοπικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι η πόλη παραβίασε επίσης την ελευθερία του συνέρχεσθε.

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Σύμφωνα με μια καταχώριση, ο υπουργός Εξωτερικών
Markus Kerber ζητά από τους ερευνητές να αναπτύξουν
ένα επιστημονικό μοντέλο για την εξάπλωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με το οποίο θα παρέχουν στήριξη για
«προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα» δηλαδή όσα οδήγησαν στα δύο lockdown που αποφασίστηκαν.
Σε μόλις τέσσερις ημέρες, οι επιστήμονες που εργάζονταν σε στενό συντονισμό με το υπουργείο δημιούργησαν ένα απόρρητο κείμενο εργασίας, το οποίο
περίγραφε ένα «χειρότερο σενάριο» βάσει του οποί- ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
ου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορού- Τον Ιανουάριο 2021, ένα γερμανικό δικαστήριο στη
σαν να πεθάνουν από τον ιό COVID-19 εάν η κοινωνική Βαϊμάρη κήρυξε την απαγόρευση των ελεύθερων κοιζωή συνεχιζόταν όπως ήταν πριν από την πανδημία. νωνικών επαφών παράνομη και αντίθετη με το γερμανικό Θεμελιώδη Νόμο (Gründgesetz) της ΓερμανίΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ας, θεωρώντας επειδή ο νόμος περί προστασίας κατά
Με βάση τις εν λόγω ιδιαίτερα αρνητικές προβλέψεις, το των λοιμώξεων δεν ήταν επαρκής νομική βάση για έναν
γερμανικό κράτος προχώρησε σε σαρωτικές νομοθετικές τόσο εκτεταμένο περιορισμό των ατομικών ελευθεριών.
αλλαγές και σε νομοθετικές πράξεις που αφορούσαν τις Σε αυτήν την περίπτωση, ένας πολίτης της Βαϊμάρης είχε
ατομικές ελευθερίες, προκειμένου να ισχύσουν αυστηρά διωχθεί και έπρεπε να του επιβληθεί πρόστιμο 200 ευρώ
περιοριστικά μέτρα στις κοινωνικές επαφές – συμπερι- για τον εορτασμό των γενεθλίων του μαζί με 7 άλλους ανλαμβανομένων των πρωτοφανών lockdown που ξεκίνη- θρώπους στην αυλή ενός σπιτιού στα τέλη Απριλίου 2020.
σαν το Μάρτιο 2020.
Αυτό επέτρεψε μόνο μέλη δύο νοικοκυριών να είναι μαζί.
Αυτό προκάλεσε ένα πλήθος αστικών αγωγών, με τις οποί- Το συμπέρασμα του δικαστή ήταν, ότι η νομική πρόνοια
ες αμφισβητήθηκε η συνταγματικότητα των μέτρων, οι περιορισμού των επαφών ήταν αντισυνταγματική και
συνέπειες των οποίων κυμαίνονται από την απώλεια εισο- ουσιαστικά απαράδεκτη με βάση τη συνταγματική τάξη.
δήματος έως την οδυνηρή απομόνωση των ηλικιωμένων. Είναι η πρώτη φορά που ένας δικαστής έχει ασχοληΚαι κατά κύριο λόγο, η μείζων συνέπεια είναι η εντολή ότι θεί λεπτομερώς με τα ιατρικά περιστατικά, τις οικοοι άνθρωποι παραμένουν στα σπίτια τους και να αποφεύ- νομικές συνέπειες και τις επιπτώσεις της συγκεκριμέγουν τις κοινωνικές επαφές, η οποία αναιρεί τα «θεμελι- νης πολιτικής που προκαλείται από την πανδημία...
ώδη δικαιώματα της προσωπικής ελευθερίας», σύμφωνα
με τη συνταγματική τάξη της Γερμανίας.
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Εν τω μεταξύ, τα γερμανικά δικαστήρια έχουν
Με λίγα λόγια, οι Γερμανοί αξιωματούχοι χρημάτισαν το
βγάλει αποφάσεις με βάση τις οποίες η απα- Ινστιτούτο Koch και άλλους για την παραγωγή... τρομογόρευση
κυκλοφορίας
είναι
αντισυνταγματική. κρατικών μοντέλων για την εξάπλωση της υγειονομικής
κρίσης, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τη
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
θέσπιση αντισυνταγματικών νόμων οι οποίοι τώρα αναΤο
Ανώτατο
Διοικητικό
Δικαστήριο τρέπονται από τα δικαστήρια.| © Die Welt

Π.Ο.Υ.: Μειώθηκαν
κρούσματα και
θάνατοι

Ο

αριθμός των νέων κρουσμάτων του SARS-CoV-2
που επιβεβαιώθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα μειώθηκε κατά 16% την περασμένη εβδομάδα, στα 2,7
εκατομμύρια, ανακοίνωσε την Τρίτη 16/2 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 το
ίδιο διάστημα μειώθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το
προηγούμενο επταήμερο, στους 81.340, σύμφωνα με
την εβδομαδιαία ενημέρωση του Π.Ο.Υ., με βάση τα
δεδομένα μέχρι την Κυριακή 14/2. Πέντε από τις έξι
περιφέρειες του κόσμου για τις οποίες δίνει στοιχεία
ο Οργανισμός κατέγραψαν διψήφια μείωση του αριθμού των μολύνσεων. Μόνο η ανατολική Μεσόγειος
κατέγραψε αύξηση, ύψους 7%.
Τα κρούσματα μειώθηκαν κατά 20% στην Αφρική και
στην περιφέρεια του δυτικού Ειρηνικού, κατά 18% στην
Ευρώπη, κατά 16% στην αμερικανική ήπειρο και κατά
13% στη νοτιοανατολική Ασία. Ο γενικός διευθυντής
του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, δήλωσε
(Δευτέρα 15/2) ότι ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε για 5η συνεχόμενη εβδομάδα, κατά σχεδόν το 50%
σε σύγκριση με τα πέντε και πλέον εκατομμύρια που
επιβεβαιώνονταν την εβδομάδα της 4ης Ιανουαρίου.
«Αυτό δείχνει ότι απλά μέτρα για την προστασία της
δημόσιας υγείας λειτουργούν, ακόμα και μετά την εμφάνιση παραλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2»,
επισήμανε.
«Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ο τρόπος που θα
αντιδράσουμε σε αυτή την τάση. Η φωτιά δεν έχει σβήσει, απλά μειώσαμε το μέγεθός της. Αν σταματήσουμε
τη μάχη σε οποιοδήποτε μέτωπο, θα αναζωπυρωθεί»,
είπε χαρακτηριστικά. Το παραλλαγμένο στέλεχος του
νέου κορωνοϊού, το οποίο αρχικά ταυτοποιήθηκε στο
Ηνωμένο Βασίλειο, είχε εντοπιστεί σε 94 χώρες ως την
περασμένη εβδομάδα, δηλαδή σε οκτώ περισσότερες
από ό,τι την αμέσως προηγούμενη.
Περιπτώσεις μετάδοσης του παραλλαγμένου στελέχους αυτού στην Κοινότητα, σε αντίθεση με τα επιλεγόμενα εισαγόμενα κρούσματα, είχαν καταγραφεί σε
τουλάχιστον 47 χώρες. Το παραλλαγμένο στέλεχος του
νέου κορωνοϊού το οποίο αρχικά ταυτοποιήθηκε στη
Νότια Αφρική παράλληλα είχε εντοπιστεί σε 46 χώρες
ως την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή στις διπλάσιες
από ό,τι την αμέσως προηγούμενη, με κρούσματα μετάδοσής του στην Κοινότητα στις 12 από αυτές.
Το παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορωνοϊού το
οποίο αρχικά ταυτοποιήθηκε στη Βραζιλία είχε εντοπιστεί σε 21 χώρες ως την περασμένη εβδομάδα, ή έξι
περισσότερες σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη, με κρούσματα μετάδοσής του στην Κοινότητα
στις δύο από αυτές.
Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που κατέγραψε τα περισσότερα κρούσματα στον κόσμο από την 8η ως τη 15η
Φεβρουαρίου (673.000), ακολουθούμενη από τη
Βραζιλία (πάνω από 318.000), τη Γαλλία (πάνω από
127.000), τη Ρωσία (πάνω από 104.000), το Ηνωμένο Βασίλειο (πάνω από 97.000), την Ιταλία (πάνω
από 85.000), την Ινδία (πάνω από 78.000), το Μεξικό (πάνω από 66.000), την Ινδονησία (πάνω
από 63.000) και την Τουρκία (πάνω από 55.000).
© ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, TASS

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

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

Ό

ταν ο Nadir Arber επέστρεψε στο
Ισραήλ μετά το μεταδιδακτορικό
του στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας
Υόρκης το 1998, ξεκίνησε να κάνει εργαστηριακή έρευνα πάνω στο γονίδιο CD24,
μια πρωτεΐνη που καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο Ισραηλινός καθηγητής Nadir Arber με τον πρωθυπουργό
του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου που κρατάει στο
χέρι του το νέο φάρμακο για τον κορωνοϊό CD24

Ηλιάνα Μάγρα
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δεκαετίες αργότερα, ο κόσμος άλλαξε
με την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού, εξαιτίας της οποίας έχουν χάσει τη
ζωή τους πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως.
Τον Απρίλιο του 2020, λίγους μήνες μετά
την εμφάνιση της πανδημίας, ο κ. Arber,
καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής του
Integrated Cancer Prevention Center
στο Tel Aviv-Sourasky Medical Center
(Ichilov) πλέον, είχε μια ιδέα που μπορεί
να έχει οδηγήσει σε μια σωτήρια θεραπεία.
«Το βασικό σημείο εστίασης του εργαστηρίου μου είναι ο καρκίνος – ένας από
τους τρόπους που τα καρκινικά κύτταρα
αποφεύγουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι με το να εκφράζουν το CD24»,
λέει στην «Κ» ο κ. Arber.
«Αυτό μας έδωσε την ιδέα πως μπορεί να έχουμε το τέλειο φάρμακο, γιατί
έχουμε έναν τρόπο να καταστείλουμε το
ανοσοποιητικό σύστημα σε ασθενείς με
κορωνοϊό που νοσούν βαριά».
Ο κ. Arber εξηγεί, πως όταν κάποιος νοσήσει με κορωνοϊό μπορεί να περάσει
από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, τα
συμπτώματα θυμίζουν γρίπη και δε χρειάζεται θεραπεία.
Όμως, σε ένα 5% με 7% του πληθυσμού,
τονίζει ο ίδιος, μετά από πέντε με επτά
ημέρες, η κατάστασή τους χειροτερεύει
απότομα και σημαντικά, λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας που έχει προκληθεί
από την υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος, μια «καταιγίδα κυτοκίνης», όπως αποκαλεί ο κ. Arber το φαινόμενο.
«Ακριβώς τότε θέλουμε να παρέμβουμε,
για να αποτρέψουμε αυτή την επιδείνωση», λέει στην «Κ».
Ο τρόπος με τον οποίο το καταφέρνουν
είναι μέσω των εξωσωμάτων, μικροσκοπικά σακίδια που μεταφέρουν υλικά μεταξύ των κυττάρων, τα οποία στην
προκειμένη περίπτωση μεταφέρουν την
πρωτεΐνη CD24 στους πνεύμονες, ούτως
ώστε να αποφευχθεί η «καταιγίδα κυτοκίνης».
«Ξέρουμε πώς να απομονώσουμε αυτά
τα εξωσώματα», αναφέρει ο κ. Arber, «να
τα συγκεντρώσουμε και να τα αναγκάσουμε να εκφράσουν το CD24».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Ο Ισραηλινός που ανακάλυψε
το φάρμακο για τον κορωνοϊό

Το φάρμακο, το οποίο είναι εισπνεόμενο, έχει μέχρι στιγμής δοκιμαστεί σε 30
ασθενείς που περνούσαν τη νόσο βαριά
– οι 29 θεραπεύτηκαν εντός 3-5 ημερών.
«Σε όλους το φάρμακο ήταν πολύ ασφαλές, δεν υπήρξε ούτε μισή παρενέργεια»,
συμπληρώνει.
Ο κ. Arber λέει πως ξαφνικά, μέσα σε 2-3
ημέρες, οι ασθενείς άρχισαν να λένε πως
νιώθουν καλύτερα, ξεκίνησαν και πάλι να
περπατούν ή να κάνουν μπάνιο – «οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο μέσα σε 3 με
5 ημέρες».
Τα αισιόδοξα αποτελέσματα τούς ώθησαν να προχωρήσουν στις φάσεις 2 και
3 των κλινικών δοκιμών, κατά τις οποίες
περισσότεροι άνθρωποι θα πάρουν το
φάρμακο, ενώ κάποιες από αυτές είναι
υπό συζήτηση να γίνουν και στην Ελλάδα.
ΣΕ 30 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Οι προσπάθειές τους έχουν μέχρι στιγ- Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κυμής επιφέρει πολύ αισιόδοξα αποτελέ- ριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ και τη
σματα.
συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρω-

θυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γνωστοποιήθηκε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει ζητήσει τη συμμετοχή ελληνικών
νοσοκομείων στις κλινικές δοκιμές, κάτι
που είναι πιθανό να συμβεί, όπως λέει
στην «Κ» ο κ. Arber.
Ο ίδιος τονίζει πως υπάρχει διεθνής
ζήτηση για το φάρμακο, καθώς μετά τη
διάδοση των νέων της θεραπείας στον
Τύπο, το τηλέφωνό του δεν έχει σταματήσει να χτυπάει – πρωθυπουργοί και
πρόεδροι κρατών παγκοσμίως ζητούν το
φάρμακο. Η Ελλάδα φαίνεται να έχει ένα
προβάδισμα.
«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει πολύ
καλή σχέση με το δικό σας πρωθυπουργό,
οπότε και αυτό βοηθάει», σημειώνει ο κ.
Arber, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς να
πει πότε θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι
δοκιμές στη χώρα, και ειδικά πότε, αν είναι επιτυχημένες οι κλινικές δοκιμές της
θεραπείας, θα μπορούσε ο ευρύς πληθυ-

σμός να ελπίζει σε εισπνοές του «θαυματουργού», όπως το χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, φαρμάκου.
ΕΥΚΟΛΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ
Η θεραπεία έχει και άλλα θετικά στοιχεία. Αρχικά, είναι εύκολα χορηγούμενη
– τρία με τέσσερα λεπτά εισπνοών μία
φορά την ημέρα – και μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και στο σπίτι.
Δεύτερον, είναι φθηνή – «το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορώ να το
παράγω αποτελεσματικά, γρήγορα και
φθηνά», λέει στην «Κ» ο κ. Arber, ο οποίος δηλώνει πως, για ένα γιατρό, το να
είναι επιτυχής η θεραπεία που σκέφθηκε
και ανέπτυξε είναι «ό,τι καλύτερο».
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι», αναφέρει ο
ίδιος. «Θεωρούμε πως με αυτό τον τρόπο
θα ξεκινήσουμε να επιστρέφουμε στην
κανονική ζωή που όλοι μας αξίζουμε».

Τώρα παραλαβή κάθε Πέμπτη από τις
10 το πρωί ως τις 7 το βράδυ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων
Ο

αγώνας για την απελευθέρωση των
Ιωαννίνων υπήρξε η σημαντικότερη
στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο
μέτωπο της Ηπείρου, κατά τη διάρκεια
του Α’ Βαλκανικού Πολέμου (5 Οκτωβρίου 1912 – 18 Μαΐου 1913). Η πολεμική
αναμέτρηση για την κατάληψη της πρωτεύουσας της Ηπείρου κράτησε σχεδόν
τρεις μήνες, από τις 29 Νοεμβρίου 1912
έως τις 21 Φεβρουαρίου 1913, οπότε οι
οθωμανικές δυνάμεις παραδόθηκαν στο
διάδοχο Κωνσταντίνο, που ηγείτο των ελληνικών όπλων.
Με το ξέσπασμα του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, τα ελληνικά στρατεύματα, που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή της Άρτας
υπό τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σαπουντζάκη (1846-1931), κράτησαν αρχικά
αμυντική στάση, με στόχο να εξασφαλίσουν τη μεθόριο. Οι ελληνικές δυνάμεις
στο μέγεθος μεραρχίας υπολείπονταν των
οθωμανικών δυνάμεων, που διέθεταν
για την υπεράσπιση της περιοχής δύο μεραρχίες υπό τη διοίκηση του Εσάτ Πασά
(1862-1952), ενός Οθωμανού στρατηγού
που είχε γεννηθεί στα Ιωάννινα. Το σχέδιο
προέβλεπε ότι μετά την ολοκλήρωση των
επιχειρήσεων στη Μακεδονία, θα ελευθερώνονταν στρατεύματα για την ανάληψη
επιθετικής πρωτοβουλίας στην Ήπειρο.
Αλλά από τις 6 Οκτωβρίου κιόλας άρχισαν
οι αψιμαχίες. Γρήγορα, ο ελληνικός στρατός ανέλαβε επιθετικές πρωτοβουλίες και
τις επόμενες ημέρες κατέλαβε τη Φιλιππιάδα (12 Οκτωβρίου) και την Πρέβεζα (21
Οκτωβρίου). Στη συνέχεια κινήθηκε προς
την πεδιάδα των Ιωαννίνων, όπου είχε συγκεντρωθεί ο κύριος όγκος των τουρκικών
δυνάμεων, που εν τω μεταξύ είχε ενισχυθεί με νέες δυνάμεις από την περιοχή του

Τ

ο χαρμόσυνο άγγελμα για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων έγινε
αμέσως γνωστό στην Αθήνα, σκορπώντας φρενίτιδα ενθουσιασμού.
Ο Γεώργιος Σουρής δημοσίευσε
στο «Ρωμηό» το ακόλουθο ποίημα:
Τα πήραμε τα Γιάννινα
μάτια πολλά το λένε,
μάτια πολλά το λένε,
όπου γελούν και κλαίνε.
Το λεν πουλιά των Γρεβενών
κι αηδόνια του Μετσόβου,
που τα έκαψεν η παγωνιά
κι ανατριχίλα φόβου.
Το λένε χτύποι και βροντές,
το λένε κι οι καμπάνες,
το λένε και χαρούμενες
οι μαυροφόρες μάνες.
Το λένε και Γιαννιώτισσες
που ζούσαν χρόνια βόγγου,
το λένε κι οι Σουλιώτισσες
στις ράχες του Ζαλόγγου.

Suggested presentation.

Μοναστηρίου. Έτσι, εξαιτίας αυτού του
γεγονότος, αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προέλαση του ελληνικού
στρατού ανακόπηκε.
Η κατάληψη των Ιωαννίνων φάνταζε δύσκολη υπόθεση, καθότι ο ελληνικός στρατός έπρεπε να εκπορθήσει τα οχυρά του
Μπιζανίου. Ο ορεινός όγκος του Μπιζανίου, που δεσπόζει νότια των Ιωαννίνων,
αποτελούσε εξαιρετικά ισχυρή αμυντική
τοποθεσία, που επιπλέον είχε ενισχυθεί
πρόσφατα με πέντε μόνιμα πυροβολεία,
κατασκευασμένα υπό την επίβλεψη Γερμανών ειδικών.
Η κυβέρνηση Βενιζέλου επιζητούσε τη
γρήγορη απελευθέρωση της Ηπείρου,
πριν από τη σύναψη συνθήκης ειρήνης
μεταξύ των εμπολέμων στη Συνδιάσκεψη
του Λονδίνου, που βρισκόταν σε εξέλιξη.
Έτσι, ο στρατός της Ηπείρου ενισχύθηκε
με μία ακόμη μεραρχία από τη Θεσσαλονίκη και υπό την ηγεσία του αντιστράτηγου
Κωνσταντίνου Σαπουντζάκη ανέλαβε την
πρώτη σημαντική επιθετική ενέργεια κατά
των οχυρών του Μπιζανίου στις 29 Νοεμβρίου 1912, η οποία απέτυχε, προς μεγάλη ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης.
Στις 8 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε η αποστολή δύο ακόμη μεραρχιών στην περιοχή,
ενώ την επόμενη ο διάδοχος Κωνσταντίνος
με τηλεγράφημά του προς την πολιτική
ηγεσία, έθετε θέμα αντικατάστασης του
αντιστράτηγου Σαπουντζάκη, τον οποίον
χαρακτήριζε «αδέξιον». Το ίδιο βράδυ, το
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει την ηγεσία του Στρατού της Ηπείρου
στον Κωνσταντίνο, ο οποίος παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του δέχτηκε. Στις 3 Ιανουαρίου 1913 η σχετική διαταγή έφθασε στο
Στρατηγείο Ηπείρου, η οποία περιλάμβανε
και τη ρητή απαγόρευση προς το στρατό
της Ηπείρου να ενεργήσει οποιαδήποτε
επιθετική ενέργεια, πριν από την άφιξη
του Κωνσταντίνου.
Ένα απρόοπτο γεγονός άλλαξε τη φορά
των πραγμάτων. Ένα αυτοκίνητο με δύο
άνδρες αυτομόλησε προς τις τουρκικές
γραμμές. Ο Σαπουντζάκης, που ήθελε να
αποκαταστήσει το στρατιωτικό του γόητρο, εξέφρασε τους φόβους του προς το
Υπουργείο Στρατιωτικών, ότι οι επιβάτες του αυτοκινήτου θα πρόδιδαν στους
Τούρκους τη διάταξη των ελληνικών δυνάμεων και διατύπωσε τη γνώμη, ότι μία
αιφνιδιαστική επίθεση πριν από την άφιξη του διαδόχου θα απέφερε ουσιαστικά
αποτελέσματα. Το αίτημά του έγινε δεκτό
από το επιτελείο και η νέα επίθεση κατά
των οχυρών του Μπιζανίου ξεκίνησε το
πρωί της 7ης Ιανουαρίου 1913. Οι αμυνόμενοι κατόρθωσαν να αποκρούσουν και
αυτή την επίθεση, προκαλώντας απώλειες
στους Έλληνες επιτιθέμενους.
Το απόγευμα της 10ης Ιανουαρίου 1913
έφθασε στο μέτωπο ο Κωνσταντίνος, ο

Ο διάδοχος Κωνσταντίνος
με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

οποίος μετά την ενημέρωσή του από τον
αντιστράτηγο Σαπουντζάκη, έδωσε εντολή την επόμενη ημέρα για κατάπαυση του
πυρός. Ο νέος αρχηγός βρήκε αποδεκατισμένο το στρατό, όχι τόσο από τις απώλειες στη μάχη, όσο από τα επακόλουθα του
σκληρού χειμώνα (ψύξεις, κρυοπαγήματα)
και της υπερκόπωσης των ανδρών. Οι μάχιμοι από 40.000 είχαν περιοριστεί στις
28.000 άνδρες, δύναμη μικρή για τον Κωνσταντίνο, προκειμένου να επιχειρήσει την
τρίτη επίθεση για την κατάληψη του Μπιζανίου, που θα σήμαινε και την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.
Στις 30 Ιανουαρίου ο Κωνσταντίνος ζήτησε ενισχύσεις, αλλά ο Βενιζέλος που επισκέφθηκε το μέτωπο απέρριψε το αίτημα
του, καθώς δε μπορούσαν να διατεθούν
μονάδες από τη Μακεδονία. Το σχέδιο
που εκπόνησε ο Κωνσταντίνος και οι επιτελείς του για την εκπόρθηση του Μπιζανίου προέβλεπε την εκδήλωση της κύριας
επίθεσης στις 20 Φεβρουαρίου 1913. Νωρίτερα, στις 17 Ιανουαρίου, με επιστολή
του προς τον Εσάτ Πασά, τού είχε ζητήσει
την παράδοση των Ιωαννίνων για λόγους
ανθρωπιστικούς, μιας και η Τουρκία είχε
ουσιαστικά χάσει τον πόλεμο. Η απάντηση
του Τούρκου διοικητή ήταν αρνητική.
Στις 19 Φεβρουαρίου 1913, την παραμονή της γενικής επίθεσης, ο Κωνσταντίνος με κάποιες ενισχύσεις της τελευταίας
στιγμής, διέθετε 41.000 ετοιμοπόλεμους
άνδρες και 105 κανόνια, τα οποία άρχισαν
να βάλουν με επιτυχία κατά των τουρκικών θέσεων στο Μπιζάνι. Ο Εσάτ Πασάς
παράταξε 35.000 στρατιώτες, άγνωστο
αριθμό άτακτων και 162 κανόνια. Η γενική
ελληνική επίθεση εκδηλώθηκε τις πρωινές
ώρες της 20ης Φεβρουαρίου και μέχρι τις
πρώτες βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας
τα ελληνικά στρατεύματα με εφ’ όπλου
λόγχη και μάχες εκ του συστάδην, είχαν
φθάσει στις παρυφές των Ιωαννίνων, στον
Άγιο Ιωάννη. Καθοριστική συμβολή στην
εξέλιξη αυτή είχε το 9ο Τάγμα του 1ου
Συντάγματος Ευζώνων υπό τον ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου, που υπερκέρασε
τις τουρκικές δυνάμεις και βρέθηκε στα
μετόπισθεν του εχθρού. Οι εύζωνες φρόντισαν να καταστρέψουν τα τηλεφωνικά
δίκτυα, διακόπτοντας την επικοινωνία της
τουρκικής διοίκησης με το στρατό της, που
παρέμενε αποκομμένος, αλλά άθικτος στο
Μπιζάνι.
Η παράδοση ήταν πλέον μονόδρομος για
τον Εσάτ Πασά. Στις 11 το βράδυ της 20ης
Φεβρουαρίου έφθασε στις προφυλακές
του 9ου Τάγματος Ευζώνων ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο επίσκοπος
Δωδώνης, ο υπολοχαγός Ρεούφ και ο ανθυπολοχαγός Ταλαάτ. Έφεραν μαζί τους
επιστολή, που υπογραφόταν από τους
προξένους στα Ιωάννινα της Ρωσίας, Αυστρο-Ουγγαρίας, Γαλλίας και Ρουμανίας

και περιείχε πρόταση του Εσάτ Πασά προς
τον Κωνσταντίνο, για άμεση και χωρίς
όρους παράδοση των Ιωαννίνων και του
Μπιζανίου.
Στις 2 π.μ. της 21ης Φεβρουαρίου 1913 οι
τρεις απεσταλμένοι, συνοδευόμενοι από
τον ταγματάρχη Βελισσαρίου, έφθασαν
στο στρατηγείο της 2ας Μεραρχίας. Εκεί
περίμεναν την άφιξη ενός αυτοκινήτου,
που τους οδήγησε στις 4:30 π.μ. στο χάνι
του Εμίν Αγά, όπου έδρευε το ελληνικό
στρατηγείο. Ο Κωνσταντίνος συμφώνησε
με το περιεχόμενο της επιστολής και στις
5:30 το πρωί δόθηκε εντολή κατάπαυσης
του πυρός σε όλες τις μονάδες. Στη διήμερη μάχη για την απελευθέρωση των
Ιωαννίνων ο ελληνικός στρατός είχε 284
νεκρούς και τραυματίες. Οι απώλειες για
τους Τούρκους ήταν 2.800 νεκροί και 8.600
αιχμάλωτοι.
Το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου 1913 οι
πρώτες μονάδες του ελληνικού στρατού
παρέλασαν στην πόλη υπό τις επευφημίες
των κατοίκων. Τα Ιωάννινα, μετά από 483
χρόνια δουλείας, ήταν και πάλι ελεύθερα!
Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, πέρα
από την εξουδετέρωση κάθε σοβαρής
τουρκικής απειλής στην Ήπειρο και την
κυρίευση σημαντικού πολεμικού υλικού,
είχε επίδραση στο ελληνικό γόητρο, το
οποίο μετά την επιτυχία αυτή εξυψώθηκε
διεθνώς. Οι επιχειρήσεις στο Μπιζάνι σήμαναν ουσιαστικά και τη λήξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου στο στρατιωτικό πεδίο.
Τις επόμενες ημέρες, ο ελληνικός στρατός
κινήθηκε βορειότερα και ως τις 5 Μαρτίου 1913 είχε απελευθερώσει τη Βόρειο
Ήπειρο.
© SanSimera.gr
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Η Φιλική Εταιρεία, η προετοιμασία για
την Επανάσταση και οι πρωταγωνιστές της
...συνέχεια από το προηγούμενο.

Ο

ι ηγέτες της οργάνωσης μαζεύτηκαν
στην Κωνσταντινούπολη, κάτω από
τη μύτη των Τούρκων. Η σύσκεψη ήταν
θυελλώδης. Ο Τσακάλωφ αντιμετώπιζε
ακόμα και το ενδεχόμενο της διάλυσης.
Γράφει ο Κάρολος Μπρούσαλης*
Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1818, πάρθηκε
η μεγάλη απόφαση: Θα προχωρούσαν.
Ρίχτηκαν με ανανεωμένο ενθουσιασμό
στη μεγάλη προσπάθεια. Οι μυήσεις
μελών προχώρησαν με γρήγορους ρυθμούς. Στα 1819, στην Ανώτατη Αρχή μπήκε και ο Γεώργιος Λεβέντης. Στα 1820, τα
ενεργά μέλη της οργάνωσης ξεπερνούσαν τα 3.000. Η οργάνωση άπλωνε τα
πλοκάμια της σ’ ολόκληρη τη βαλκανική χερσόνησο. Ηγεμόνες, διπλωμάτες,
οπλαρχηγοί, ιερωμένοι αλλά και απλοί
άνθρωποι, είχαν δώσει τον ιερό της όρκο
και περίμεναν το σύνθημα. Χρειαζόταν,
όμως, ένας επιφανής αρχηγός.
Σε σύσκεψη των ηγετών της οργάνωσης, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1818, είχε
αποφασιστεί να προταθεί η αρχηγία του
αγώνα στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Ιωάννη Καποδίστρια.
Επρόκειτο για «άνδρα σημαντικόν και
άξιον της εμπιστοσύνης του Ελληνικού
Έθνους», όπως γράφει ο Εμμανουήλ
Ξάνθος.
Εφοδιασμένος με μια συστατική επιστολή του Άνθιμου Γαζή, ο Εμμανουήλ
Ξάνθος έφτασε στην Πετρούπολη, στις
15 Ιανουαρίου του 1820. Την επομένη,
16 του μήνα, υπέβαλε αίτηση να δει
τον υπουργό. Ο Ιωάννης Καποδίστριας
τον δέχτηκε κι άκουσε με προσοχή την
πρότασή του. Ο Ξάνθος ζήτησε, ακόμη,
να μεσολαβήσει ο υπουργός στον τσάρο για μυστική βοήθεια σε χρήματα και
όπλα. Ο Καποδίστριας υποσχέθηκε να το
σκεφτεί. Ξανασυναντήθηκαν το Φεβρουάριο. Ο Καποδίστριας εξήγησε, πως ο
τσάρος Αλέξανδρος Α’ ήταν αντίθετος με
κάθε επαναστατική ενέργεια και γι’ αυτό
έκρινε σκόπιμο να μη δεχτεί την τιμητική πρόταση: Καλύτερα θα βοηθούσε την
επανάσταση ως υπουργός του τσάρου
παρά ως πρώην υπουργός.
Οι φιλικοί στράφηκαν στο στρατηγό
και υπασπιστή του τσάρου, Αλέξανδρο
Υψηλάντη, που με προθυμία δέχτηκε
την πρόταση. Στις 12 Απριλίου 1820, ο
Υψηλάντης έγινε αρχηγός της Φιλικής
Εταιρείας. Στις 7 Οκτωβρίου, ενέκρινε
το σχέδιο δράσης, που είχαν ετοιμάσει ο
Γρηγόριος Παπαφλέσσας και ο Γεώργιος
Λεβέντης (το «σχέδιον γενικόν», όπως
ονομάστηκε, που όριζε «ημέρα Χ» την
25η Μαρτίου του 1821). Ξεκινούσε η μεγάλη προσπάθεια.
Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Ξημέρωνε 2 Ιανουαρίου του 1821, στη
Ζάκυνθο. Γωνιά-γωνιά, ένα με το πηχτό
σκοτάδι, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
κινιόταν αθέατος και με γατίσια βήματα στα σοκάκια του αγγλοκρατούμενου
νησιού. Ελαφρύς, για τα 51 του χρόνια,
ο μπόγος που κουβαλούσε. Έφτασε στο
λιμάνι, πήδηξε σ’ ένα καΐκι κι έκρυψε το
δέμα: άρματα, σέλα, περικεφαλαία, τρόφιμα.

Η μαρμάρινη πλάκα στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό, υπενθυμίζει
στους επισκέπτες τη σημασία της σημαντικότερης από τις μυστικές οργανώσεις
που σχηματίστηκαν για την προετοιμασία της ελληνικής επανάστασης του 1821.

Γύρισε σπίτι του αθέατος, όπως είχε
φύγει. Πρωί, ζήτησε την ευχή της μάνας
του. Ξεκινούσε για μια μεγάλη δουλειά,
της είπε. Μεσημέρι, κουβέντιασε με
τους γιους του: Να περιμένουν γράμμα
του, να τον συναντήσουν. Απόγευμα,
προσκύνησε στον τάφο της γυναίκας
του. Νύχτα, βγήκε και κρύφτηκε σε σπίτι φίλου του μιλημένου. Έμεινε εκεί όλη
την άλλη μέρα, διαβάζοντας τα γράμματα των φιλικών και του Αλέξανδρου Υψηλάντη: Η μεγάλη ώρα πλησίαζε. Ο Παπαφλέσσας ήταν κιόλας στη Μάνη, από τα
μέσα του Δεκεμβρίου.
Νύχτωσε, όταν ήρθε ο νεαρός που θα
τον συντρόφευε. Βγήκαν στο δρόμο
μετά τα μεσάνυχτα. Οι Άγγλοι παρακολουθούσαν τα σπίτια των φιλικών αλλά
ο Κολοκοτρώνης γνώριζε τα κατατόπια.
Ξημέρωνε 4 Ιανουαρίου, όταν το καΐκι
βγήκε απ’ το λιμάνι. Δυο μέρες παράδερνε στην άγρια θάλασσα. Ένα πλεούμενο
άγνωστο κι άσημο, που μετέφερε τον
στρατηγό της επανάστασης στη Μάνη.
Το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, όπως
το είχαν προτείνει ο Παπαφλέσσας κι ο
Λεβέντης, ήταν πολύ απλό: Όσο κρατούσε το κίνημα του Αλή πασά στην Ήπειρο,
ο Υψηλάντης θα σήκωνε τη σημαία της
επανάστασης στη Μολδοβλαχία κι ο Κολοκοτρώνης θα ξεσήκωνε τον Μοριά.
Ήταν 6 Ιανουαρίου, όταν το καΐκι έπιασε στη Σκαρδαμούλη της Μάνης. Ο Κολοκοτρώνης κι άλλοι τέσσερις. Το νέο
απλώθηκε σ’ όλη την περιοχή. Έφτασε
και στ’ αφτιά των Τούρκων, σπέρνοντας
τον πανικό: Μιλούσαν γι’ απόβαση πέντε και δέκα χιλιάδων αντρών. Ζήτησαν
από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη να
τον συλλάβει. Και να ’θελε αυτός, δε θα
μπορούσε.
Ο γέρος του Μοριά προστατευόταν
από τους Μούρτζινους, αντίπαλους των
Μαυρομιχαλαίων. Απάντησε πως δεν
υπάρχει λόγος: Ο Κολοκοτρώνης είναι
ακίνδυνος. Ήρθε στη Μάνη, επειδή έμεινε χωρίς λεφτά στη Ζάκυνθο. Οι Τούρκοι
δεν πείστηκαν κι έστειλαν κατασκόπους,
που γύρισαν καθησυχασμένοι: «Βρήκαμε ένα γέρο, που ’παιζε τες αμάδες».

Ο «γέρος» άρχισε μεθοδική ενημέρωση των οπλαρχηγών και των προκρίτων:
Ο ξεσηκωμός πλησιάζει. «Ημέρα Χ» η
γιορτή του Ευαγγελισμού, 25 Μαρτίου.
Την ίδια ώρα, ο Παπαφλέσσας οργάνωνε
σύσκεψη στη Βοστίτσα (σημερινό Αίγιο).
Είχε χαρτιά πατριαρχικού έξαρχου και
προφασίστηκε ότι θα συζητούσαν για τις
κτηματικές διαφορές ανάμεσα στα εκεί
μοναστήρια. Η διάσκεψη άρχισε στις 26
Ιανουαρίου του 1821 και κράτησε ως τις
29 του μήνα. Ο Παπαφλέσσας ανακοίνωσε, ποιος πραγματικά ήταν και για ποιο
λόγο είχε έρθει. Η επανάσταση, είπε,
είχε προγραμματιστεί για τις 25 Μαρτίου, γιορτή του Ευαγγελισμού. Στις αντιρρήσεις των προκρίτων, απάντησε ότι θα
ξεκινούσε με 2.000 Μανιάτες, χωρίς αυτούς. Αναγκάστηκαν να υποκύψουν.
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Την 1η Μαρτίου του 1821, ένας ταχυδρόμος έφθασε βιαστικός στην Κωνσταντινούπολη. Τα νέα που μετέφερε, ακούστηκαν σαν κεραυνός: Ο υπασπιστής
του τσάρου Αλέξανδρου Α’ της Ρωσίας,
στρατηγός Αλέξανδρος Υψηλάντης, εδώ
και πέντε μέρες, ξεσήκωσε τους Έλληνες
της Μολδοβλαχίας σε επανάσταση και
βοηθούσε τους Βλάχους του Βλαδιμηρέσκου, που επαναστάτησαν από τις 17
Ιανουαρίου.
Για τον σουλτάνο Μαχμούτ Β’, το μήνυμα ήταν σαφές: Ο τσάρος παρασπόνδησε, την ώρα που η Οθωμανική
αυτοκρατορία είχε προβλήματα, και
προσπαθούσε να του πάρει κι άλλα
εδάφη. Το ίδιο, άλλωστε είχε κάνει και
η μεγάλη Αικατερίνη, καμιά τριανταριά
χρόνια πριν.
Με τον Αλή πασά επαναστατημένο
και τους Σουλιώτες να έχουν γυρίσει
στα μέρη τους και να ξαναχτυπούν τους
Τούρκους στην Ήπειρο, τους Μολδαβούς
ξεσηκωμένους στο Δούναβη και με προβλήματα στην Περσία, στη Συρία (με
τους Δρούσους), στην Αραβία (με τους
σεΐχηδες) και στην Αίγυπτο που έδειχνε
χωριστικές τάσεις, ένα του έλειπε του
Μαχμούτ:

Ν’ ανοίξει μέτωπο και με τους Ρώσους.
Θα περνούσε καιρός, ώσπου να μάθει
πως ο τσάρος δεν είχε καμιά σχέση.
Ως τότε, η ασπίδα της επανάστασης θα
κρατούσε τους Τούρκους μακριά από
την Πελοπόννησο. Το σχέδιο της Φιλικής
Εταιρείας είχε πετύχει στο ακέραιο.
Στις 21 Φεβρουαρίου, οι Έλληνες είχαν
την πρώτη τους «ανεπίσημη» σύγκρουση με τους Τούρκους, τους οποίους εξόντωσαν στο Γαλάτσι της Μολδαβίας.
Στις 23 του μήνα, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είχε απευθυνθεί «προς το έθνος της
Μολδαβίας» διαβεβαιώνοντάς τους ότι
οι Έλληνες θα σταθούν στο πλευρό τους.
Στις 24, στο Ιάσιο της Μολδαβίας, δημοσιοποίησε την προκήρυξή του με τίτλο
«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος».
Ήταν η προκήρυξη της επανάστασης.
Άρχιζε με την αναγγελία: «Η ώρα ήλθεν,
ω Έλληνες». Και κατέληγε: «Εις τα όπλα,
λοιπόν, φίλοι, η Πατρίς μας προσκαλεί».
Την ίδια μέρα, έγραφε στον τσάρο, ζητώντας τη βοήθειά του. Τα νέα έφτασαν
στην Κωνσταντινούπολη την 1η Μαρτίου, μέρα που ο Υψηλάντης άφηνε το
Ιάσιο και με 2.000 επαναστάτες βάδιζε
δυτικά παραγγέλλοντας στους Έλληνες
ναυτικούς στο Γαλάτσι ν’ αναπλεύσουν
το Δούναβη και να χτυπήσουν τα τουρκικά πλοία. Έφτασε στο Βουκουρέστι.
Αντιδρώντας, ο σουλτάνος Μαχμούτ
ετοίμαζε θρησκευτικό πόλεμο φανατίζοντας τους Τούρκους. Προγραμμάτισε
γενική σφαγή των χριστιανών. Όμως, ο
ανώτατος θρησκευτικός αρχηγός των
Οθωμανών, Χατζή Χαλίλ εφέντης, αρνήθηκε να υπογράψει τον φετφά. Την ίδια
ώρα, 49 Φαναριώτες που κατείχαν ανώτατες θέσεις, υπέγραψαν κοινή δήλωση
ότι «το γένος αγνοεί την επαναστατικήν
εταιρείαν». Στις 23 Μαρτίου, διαβάστηκε στις εκκλησίες αμνηστία του σουλτάνου προς τους επαναστάτες, με την προϋπόθεση ότι θα κατέθεταν τα όπλα, και
αφορισμός του Αλέξανδρου Υψηλάντη
από το ορθόδοξο πατριαρχείο.
Ο αφορισμός υπογράφηκε με τη σκέψη
ότι έτσι θα γλίτωναν οι Έλληνες της Πόλης. Όμως, από τις 24 Μαρτίου, οι Τούρκοι άρχισαν να δολοφονούν όποιον είχε
ίδιο όνομα με κάποιον επαναστάτη.
Έτσι κι αλλιώς, η επανάσταση δε μπορούσε πια ν’ ανακοπεί. Την ημέρα που οι
επαναστάτες αφορίζονταν, στις 23 Μαρτίου, η Μεσσηνιακή Σύγκλητος ανάγγελλε την επίσημη έναρξη του Αγώνα, με την
«προειδοποίησιν προς τας ευρωπαϊκάς
αυλάς». Ανάλογη προκήρυξη επιδιδόταν
στους προξένους των ευρωπαϊκών δυνάμεων, στις 26 του μήνα, από το Αχαϊκό
Διευθυντήριο.
Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος έζησαν να δουν την Ελλάδα ελεύθερη, αλλ’ όχι και τα μέρη όπου
γεννήθηκαν. Πέθαναν, το 1851 ο πρώτος
και το 1852 ο δεύτερος. Μόνο η Άρτα,
ιδιαίτερη πατρίδα του τρίτου της παρέας, ήταν ελεύθερη. Αλλά κι ο Σκουφάς
είχε πεθάνει πολύ νωρίς για να το δει.
Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο…

*Ο Κάρολος Μπρούσαλης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας, πτυχιούχος του Ιστορικού και Αρχαιολογικού
τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
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GOSS!P
Πώς μοίρασε
την περιουσία του
o Larry King

Σ

τη χειρόγραφη διαθήκη του, ο Larry
King είχε ζητήσει να μοιραστεί η περιουσία του, η οποία ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια δολάρια, ισότιμα μεταξύ των πέντε
παιδιών του: τον 59χρονο γιο του Larry King
τζούνιορ, τον 20χρονο Κάνον και τον 21χρονο Τσανς, αλλά και στα αείμνηστα παιδιά
του, Άντι και Κάια.
«Αυτή είναι η τελευταία μου διαθήκη»
ανέφερε το έγγραφο. «Θα πρέπει να αντικαταστήσει όλα τα προηγούμενα έγγραφα.
Σε περίπτωση θανάτου μου, οποιαδήποτε μέρα μετά την παραπάνω ημερομηνία,
θέλω το 100% των κεφαλαίων μου να κατανεμηθούν ισάξια στα παιδιά μου Άντι, Κάια,
Λάρι τζούνιορ, Τσανς και Κάνον».
Το έγγραφο είχε ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2019 – δύο μήνες μετά την υποβολή διαζυγίου από την έβδομη σύζυγό του, Σον Σάουθγουικ Κινγκ (φωτ.). Η διαθήκη γράφτηκε
επίσης, λιγότερο από ένα χρόνο προτού τα
παιδιά του Άντι και Κάια πεθάνουν με διαφορά 23 ημερών ο ένας από τον άλλον το
καλοκαίρι του 2020.
Υπενθυμίζεται ότι ο Larry King πέθανε στις
23 Ιανουαρίου σε ηλικία 87 ετών στο ιατρικό κέντρο Cedars Sinai στο Λος Άντζελες. Ο
θάνατός του ήρθε αφότου βρέθηκε θετικός
στον κορωνοϊό το Δεκέμβριο, οδηγώντας
τον σε νοσηλεία. Μετά το θάνατό του, η
τελευταία του σύζυγος, η 61χρονη Σάουθγουικ Κινγκ, δήλωσε πως ο παρουσιαστής
πέθανε από μόλυνση από σηψαιμία κι όχι
από κορωνοϊό.
«Ήταν μία μόλυνση, ήταν σηψαιμία» είπε
στο Entertainment Tonight. «Ήταν έτοιμος
να φύγει, μπορώ να σας το πω αυτό. Ξέρετε, δεν ήθελε ουσιαστικά ποτέ να πεθάνει,
αλλά το μικρό γλυκό του σώμα είχε χτυπηθεί τόσες πολλές φορές από τόσα πολλά
πράγματα και μόλις ακούσαμε τη λέξη κορωνοϊός σοκαριστήκαμε. Το νίκησε όμως,
πληρώνοντας βέβαια και ένα τίμημα και στη
συνέχεια μια άσχετη μόλυνση ήταν αυτή
που τον σκότωσε».| © govastileto.gr

Η αντίδραση της βασίλισσας Ελισάβετ
για την εγκυμοσύνη της Meghan Markle

Ο

πρίγκιπας Harry και η
Meghan Markle, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου,
ανακοίνωσαν τη χαρμόσυνη
είδηση πως θα γίνουν γονείς
για δεύτερη φορά!
Η βασίλισσα Ελισάβετ εξέφρασε την χαρά της για τα
χαρμόσυνα νέα της εγκυμοσύνης της Meghan μέσω του
εκπροσώπου της.
Συγκεκριμένα, τόνισε πως
τόσο η ίδια όσο και ολόκληρη η βασιλική οικογένεια, είναι πολύ χαρούμενοι για την
είδηση της εγκυμοσύνης της

Meghan Markle.
Ο εκπρόσωπος είπε χαρακτηριστικά, πως η βασίλισσα
και ο σύζυγός της πρίγκιπας
Φίλιππος, ο πατέρας του
Harry, πρίγκιπας Κάρολος,
και ολόκληρη η οικογένεια,
είναι «πολύ χαρούμενοι» και
εύχονται στο ζευγάρι τα καλύτερα.
Η Μeghan Markle και ο πρίγκιπας Harry έγιναν γονείς
για πρώτη φορά το Μάιο του
2019, φέρνοντας στον κόσμο
τον Archie.
Το ζευγάρι εδώ και καιρό μέ-

νει στις ΗΠΑ, προσπαθώντας
να ζήσει μια διαφορετική ζωή

Πωλείται η βίλα-λέσχη
που πέρασε το τελευταίο
βράδυ του o Παντελής Παντελίδης

από αυτή στο Μπάκιγχαμ.
© govastileto.gr

Alyssa
Barbara
Το σέξι
μοντέλο
που θα
σου «πάρει
το μυαλό»

Η

βίλα-λέσχη που πέρασε
το τελευταίο του βράδυ
ο Παντελής Παντελίδης, μπήκε σε πωλητήριο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της
εφημερίδας «Real News», το
πολυτελές ακίνητο που βρίσκεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, «αναζητά» το νέο του
ιδιοκτήτη, αντί του ποσού
του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Πρόκειται για μονοκατοικία
στην περιοχή του Ελληνικού,
τεσσάρων επιπέδων με εσωτερικό ανελκυστήρα, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. που
κατασκευάστηκε το 2006 και
απευθύνεται στην ελίτ των
νοτίων προαστίων και σε
όσους «αναζητούν ένα ειδυλλιακό καταφύγιο, αλλά αρκετά κοντά στην πολυσύχναστη
πόλη της Αθήνας», όπως ση-

μειώνεται
χαρακτηριστικά
στην αγγελία μεσιτικού γραφείου.
Στη δικογραφία της υπόθεσης Παντελίδη, η οποία
μπήκε στο αρχείο, υπάρχει
παραγγελία του εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών για
τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το αν τελέστηκε από
τους ιδιοκτήτες της βίλας η
πράξη ανθρωποκτονίας από
αμέλεια διά παραλείψεως. Το
σκεπτικό ήταν ότι δεν απέτρεψαν τον Παντελίδη να οδηγήσει το αυτοκίνητό του, αν και
τελούσε σε κατάσταση μέθης,
όταν έφυγε από την παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη, ενώ
πληροφορίες θέλουν την οικογένεια του τραγουδιστή να
έχει καταθέσει σχετική μήνυση. | © govastileto.gr

Η

Alyssa Barbara,
κατάγεται από
τον Καναδά,
ωστόσο όμως,
τα... προσόντα της
«βγάζουν μάτι».
Η ξανθιά σεξοβόμβα κάνει ολοένα
και περισσότερο σέξι
φωτογραφήσεις και
μαγνητίζει τα αντρικά βλέμματα με το
καλλίγραμμο κορμί
της. Το εντυπωσιακό
μοντέλο λατρεύει τις
γυμνές εμφανίσεις.

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,
Γιορτή
Α-Έλα
Μάγδα μου.
Τι έγινε,πως
σουπήγε
βρήκεη εισιτήρια
του Βαλεντίνου;
ο Μ-Μια
Λάμπης;χαρά. Περάσαμε μούρλια, φανταστικά. Εσύ;
Μ-Φυσικά
Αλέκα μου.
Α-ΚΙ εγώ τα ίδια. Ποτέ δεν είχαμε διασκεδάσει
τόσο
με τον Μενέλαο μου.
Α-Ωραία. Πότεπολύ
μας φεύγεις;
Μ-Πιστεύω να διασκεδάσατε σε όλα τα
ΜΤην άλλη εβδομάδα.
επίπεδα.
Α-Φυσικά.
Α-Τόσο νωρίς;Αλλά μη ρωτάς λεπτομέρειες.
Μόνο με τον τουρτοπόλεμο παραφερθήΜ-Τι
κάνουμε
μου, έφτασαν
φέτος τα εισιτήρια
καμεναλιγάκι
και χρυσή
τα σκάγια
ως το…
σαλόνι.
φεύγουν
λες
και
είναι
ζεστά
ψωμιά
του
φούρνου.
Μ-Εγώ δεν είχα τέτοιο πρόβλημα.
Α-Μηνδίκιο
ξεχνάς
ότι Πολλοί
το σαλόνι
είναι
Α-Έχεις
σ’ αυτό.
γνωστοί
πάνεδίπλα
στην
από την κουζίνα και ήταν πολύ εύκολο να
Ελλάδα.
για διακοπές
και άλλοι για να
φτάσουνΆλλοι
τα κομμάτια
στο σαλόνι.
Μ-Έπεσαν
στους
καναπέδες;
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Α-Φυσικά.
Μ-Μόνο
που τους
αν καθάρισες;
δεν προσέξεις, υπάρχουν
Μ-Και πως
Α-Ευτυχώς
όπως
είναιπου
από
δέρμα,
κάποιοι επιτήδειοι καιξέρεις
επιτήδειες,
υποτίθεται
αλλά πάλι χρειάστηκε πολύ δουλειά για να
γνωρίζουν
τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη,
καθαρίσουν…
Μ-Το φαντάζομαι. Τι δωράκι σου πήρε;
υψώνουν
τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα
Α-Μια ολόκληρη ημέρα σε ινστιτούτο με
σπα!
πρόστιμα
και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα.
Μ-Αφού είναι ακόμα κλειστά.
ΕνΑ-Κάποτε
τω μεταξύθα
όμως,
έχουν πάρει
την αμοιβή τους
ανοίξουν
κι αυτά…
Μ-Και
απ΄
ότι
προβλέπω
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.πιο γρήγορα
από τα εστιατόρια.
Α-Τι
μου λες;
Α-Έτσι
φαίνεται όπως δείχνουν τα πράγματα.
Πριν
ξεχάσω,
τι έκανες
με τητέτοια
γνωΜ-Και
που τοείσαι
ακόμα.
Υπάρχει
στή υπόθεση;
ανευθυνότητα,
που ανλες;μπλεχτείς σε τέτοιες
Μ-Για το… λαμόγιο
Α-Ναι. Τα είπες στη χήρα να προσέχει απ’
υποθέσεις
τότε άστα να πάνε.
αυτόν;
Μ-Που να
στα λέω. Λοιπόν,
τηλεφώΑ-Έπρεπε
οι κυβερνητικές
αρχές τιςτηςΕλλάδας
να
νησα και της είπα να πάμε να περπατήήταν
πιοστο
συνεργάσιμες
με τις προξενικές
αρχές
σουμε
εμπορικό κέντρο
του Ρόκλαντ.
πήγατε;
Α-Και
εδώ.
Μ-Ναι. Βλέπεις ήθελα να της μιλήσω σ’
Μ-Έχεις
δίκιο, ανπεριβάλλον…
ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα
ένα ουδέτερο
Α-Το
καταλαβαίνω.
αναγκαζόμασταν
πολλοί από εμάς να πάμε στην
Μ-Τι καταλαβαίνεις;
Ελλάδα.
Α-Να, αν είχες πάει σπίτι της και αν δεν
πίστευε τα λόγια σου, μπορεί και να σ΄
Α-Ναι
να πηγαίνουμε
πατρίδα
έπιανεαλλά
απόμετοτο μαλλί,
ενώ εκείστην
ήσουν
σε
ασφάλεια
τόσο κόσμο. τη βοηθούμε
έστω
για μεδιεκπεραιώσεις,
Μ-Ακριβώς αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
οικονομικά.
Α-Λοιπόν;Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Λοιπόν
σ΄ένα
μέρος,
Μ-Όχι
να σουκαθίσαμε
πω. Αλλά
μάλλον
δίκιοφορούέχεις.
σαμε και τις μάσκες μας, αρχίσαμε από
Έστω
και 15%
απ’ αυτούς
θα πάνε
στην
και εκεί
που θαπου
άρχιζα
τη συζήδιάφορα
τηση,
ξέρεις
τι
μου
είπε;
Ελλάδα,
δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να
Α-Που να ξέρω;
Μ-Μου είπετις
ότιδουλειές
θέλει τη
γνώμη
μου.
τακτοποιήσουν
τους
από εδώ.
Α-Για ποιο πράγμα;
A-Και
δε μου
τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω
Μ-Για
το…λες,
λαμόγιο!
Α-Και
ήρθε τέτοια ερώτηση;
εγώ
χωρίςπωςτα της
νέα σου;
Μ-Δεν ξέρω, πάντως άρχισε να μου λέει
Μ-Υπομονή
όπως κι’κ.λπ.
εγώ. Αλλά
έχω κιμου
ένα είπε
άλλο
πως τον γνώρισε
και μετά
ότι
η
διαίσθηση
της,
τής
λέει
ότι
αυτός
δεν
πρόβλημα
για το ταξίδι.
είναι… αυτός που φαίνεται και κάτι κρύβει.
Α-Ποιο;
Α-Κι εσύ τι απάντησες;
Μ-Το έπαιξα ενδιαφερόμενη αλλά χωρίς
Μ-Φοβάμαι.
να δείξω ότι τον γνωρίζω.
Α-Και
γιατί; Αφού βγήκατε για να της μιΑ-Τι
φοβάσαι;
λήσεις.
Μ-Το
αεροπλάνο,
βαλίτσες, καλύτερα
το ταξίδι… από
αλλά τις
σκέφτηκα
Μ-Ναι
μόνησετης
να τον διώξει χωρίς να της πω
Α-Δε
καταλαβαίνω.
εγώ τίποτε.
Μ-Με
τόσα έξυπνο
που γίνονται,
φοβάμαι
Αλέκατιμου.σου
Α-Πολύ
αυτό.
Και μετά
είπε;
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές
Μ-Μου είπε ότι αυτός δείχνει περισσότεμέσο
Το λένεγιακιτην
οι στατιστικές.
ρο ναμεταφοράς.
ενδιαφέρεται
περιουσία που
της άφησε ο άνδρας της.
Μ-Δε
ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ
Α-Και πως το κατάλαβε;
Μ-Της και
έλεγε
συνεχώς
πότε θα του δώσει
φοβάμαι
με τους
τρομοκράτες.
τη δικαιοδοσία να χειριστεί την περιουΑ-Ανοησίες.
σία!
ο κύριος…
Α-Βιαζόταν
Μ-Δεν
είναι καθόλου
ανοησίες και υπερβολές.
Μ-Ναι.
Δεν
είδες τι έγινε
Αμερική που
Α-Μάλλον
θαστην
χρωστούσε
σε μαχαιρώθηκε
κάνα τοκογλύφο
χρέη
πάλι
και
έπρεπε
να
πιάσει τον
αστυνομικός;
παρά το συντομότερο.
Α-Το
είδα, αλλάΜου
τι σχέση
αυτό που
θα και
πας
Μ-Μάλλον.
είπεέχει
λοιπόν
ότι αν
εσύ στην Ελλάδα;
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα •
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν

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

ήθελε
δει, του τηλεφώνησε ότι δε
Μ-Α,
είπανακιτον
εγώ…
θα περάσουν την Κυριακή του Βαλεντίνου
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Α-Άλλες
μαζί. προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Α-Και αυτός πως αντέδρασε;
Μ-Για
πες
μου
να
τις
μάθω.
Μ-Άρχιζε να την εκλιπαρεί και όταν είδε
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
που αυτήΠρώτα
δεν άλλαζε
γνώμη
να που
της
Α-Φυσικά.
απ΄ όλα,
όλο άρχιζε
τον καιρό
φωνάζει και να της επιτίθεται με σκληρά
θαλόγια:
λείπεις,
θα πρέπει
κάποιος
να παίρνει
τα
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
«Καλά
κατάλαβα
ότι είσαι
μια γυwww.hermesoverseas.com
ναικούλα…
πως
σε
άντεχε
ο
άνδρας
σου…
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη
HERMES
OVERSEAS
INC.
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
δεν ξέρεις τι θέλεις… εσύ θα χάσεις…».
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
φαίνεται
ότι
λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Α-Με άλλα λόγια…
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Μ-Μεέχεις!
άλλα λόγια, έσκαψε ο ίδιος το λάκINTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
Μ-Δίκιο
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
κο του, κι έτσι όπως σου είπα δε χρειάστηTél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
κε να ανακατευτώ
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Α-Ύστερα,
για καλό καικαθόλου.
για κακό, σου συνιστώ να
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Α-Θα τον αφήσει;
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
κλείσεις
γενικό κιόλας!
διακόπτη του νερού.
Μ-Τοντοάφησε
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Α-Πως;κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό
Μ-Καλό
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
Μ-Του είπε αφού άκουσε όλα αυτά τα info@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
ναλόγια
κλείσω;
που της έλεγε, ότι είναι κακός άντο μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692
du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
θρωποςΓιακαιτοναηλεκτρικό,
μην σκεφτεί
νασυνιστώ
της Avenue
τηλεΑ-Όχι.
σου
να
προκειμένου να μεταφέρει
φωνήσει ή προσπαθήσει να τη δει, διότι
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το λάδι σας από το χωριό σας
αγοράσεις
μερικούς
διακόπτες
τη ζωή ηλεκτρονικούς
της.
έσβησε από
σεβόμαστε το όνομά μας.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
Α-Να δούμε ποια άλλη θα προσπαθήσει
από
αυτούς που ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
να δελεάσει ο μορφονιός…Προσέχουμε τα πράγματά σας...
από την Ελλάδα.
ανησυχείςΜεκαιαυτό
υπάρχουν
μεΜ-Μην
προγραμματισμό.
τονσεβόμαστε
τρόποπολλές
έστω
το όνομά μας.
που θα πέσουν στα δίχτυα του. Μην ξεκιχνάς
αν λείπεις,
δείχνει τοέριξε
σπίτι την
ότι κατοικείτε
και
εδώ παραλίγο
ανιψιά μου
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
είναι
και
τετραπέρατη,
αλλά
και
πάλι
που
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που
σεβόμαστε το όνομά μας.
αυτή δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην αρκαιροφυλακτούν.
ρενωπή ομορφιά του.
Α-Καλά,
τόσοαπό
όμορφος
είναι;
Μ-Και
το Αλάρμ
τα παιδιά
του SPARTAN δε
ΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
Μ-Και βάλε. Αυτός φιλενάδα έπρεπε να
ανεξάρτητα από το βάρος και
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
$
βοηθάει
που έχω στο
σπίτι;Χόλυγουντ.
ότιχωρίς
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
έκανε καριέρα
Α-Ας πήγαινε στην Ελλάδα να κάνει καμειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Α-Βεβαίως
και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ριέρα.
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
Σας
πληροφορούμε
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στον
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
αλλά
Μ-Απ’ ότιθαξέρω
από το Μόντρεαλ
Αθήνα
σε μόνο
συναγερμός
είναι ήθελε
αργά. Θα
σουδεν
έχουνμπορεί
πάρει
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης πάει.
210
ταναΑ-Γιατί;
πράγματα.
Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Μ-Διότι έχει
εντάλματα εναντίον
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,
τότε πολλά
δε θα προσπαθήσουν
να σε
του για βρομοδουλειές που έκανε εκεί. Γι’
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
κλέψουν.
αυτό και ήρθε στο Μόντρεαλ.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
Α-Αν πιάνει
η μπογιά
του την
ακόμα
αςέξυπνη
δοκιτοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Μ-Αλέκα,
το
έλεγα
ότι
έχω
πιο
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
μάσει στην Αμερική.
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης φιλενάδα.
άλλο;
αυτό θα
κάνει.
Μ-Ναι, Τίποτε
Α-Και που το ξέρεις;
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Ναι.
κάρτες και
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Μ-ΤοΠάρε
είπε τις
τηςπιστωτικές
χήρας ότισου
σκοπεύει
να πες
ταΣας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
ανεξαρτήτως
βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
το
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
Καναδ
μια και
η σχέση
τους.
ότιξιδέψει
θα παςεκεί
Ελλάδα
γιαχάλασε
να ξέρουν
ότι θα
κάνεις
Καιαυτοκίνητό
όπως πάντα,
σαςαπό
μεταφέρουμε
το λάδι
σας από
σας στηνστον
Ελλάδα
από το Μόντρεαλ στηνΑπαράμιλλες
Αθήνα
σεσας
μόνο
$50.00.
τιμές,
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
Α-Και αυτή τι του είπε τότε;
στην πόρτα
στοάψογη
Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
τιμές της
αγοράς.
αγορές
απόκαλό
το και
εξωτερικό.
Το άλλο δε, αν οι
Μ-«Στο
στον αγύριστο…».
Α-Όλα
καλά,
τέλος
καλό
τότε.
το χάΤαξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα
με 5 Πολύ
αριθμούς,
δε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
ρηκα για την κοπέλα. Είναι ένας τρόπος να δείξουμε
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
θαΜ-Εγώ
δουλεύουν
στο εξωτερικό.στην
Θα πρέπει
να τους που πλήττονται
να δεις.
Ελλάδα
σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
Α-Δε
μου
λες;
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
αλλάξεις
σε τέσσερα.
Μ-Τι;
Α-Νομίζεις είναι καλή Για
ιδέα μεταφορές
να τη συστή- από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Μ-Άλλο;
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κι αυτός σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
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Α-Το
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σου αυτή,
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να
αυτός,θαχήρα
που ξέχήρος.
Soula Tellides George Tellides Carol Deros
Απαράμιλλες
ρεις; και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
πάρεις
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
Μ-Καλή ιδέα. Η δυσκολία είναι, με όλα
Chartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
σου
χρειαστεί σε περίπτωση
ανάγκης.
τα απαγορευτικά
μέτραΤαξιδεύετε
πως θα Άνθρωποι
συναντηστην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
θούν;
είμαστε.
μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Α-Κάτι θα βρούμε για Σας
να συναντηθούν…
NDG Bright corner unit with huge windows
Ideally situated!
Μ-Δε
θα χρειαστεί, διότι έχουμε
την
Το βρήκα!
allowing
natural σας
light from
dawn Ελλάδα
to dusk.
Καιασφάλεια
όπωςμεπάντα,
σας μεταφέρουμε το λάδι σας από
το full
χωριό
στην
Ideally situated between Monkland Village and
Μ-Λέγε.
πιστωτική
μας κάρτα.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές
της10αγοράς.
Hampstead.
min walk from Monkland cafes
Α-Λοιπόν, εφόσον τα εμπορικά κέντρα
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk
έχουν
της πεις
πάλι
Α-Το
καλόανοίξει,
που σουθαθέλω,
πάρε νακαι πάτε
βεβαιώσου
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66,
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro,
στο Ρόκλαντ κι εγώ θα έρθω τάχα με τον
καλύτερα.
accessible family friendly neighborhood!
Μενέλαο και θα φέρω και τον Αποστόλη.
Μ-Καλή
Μ-Οκ,
αφούιδέα.
το λες.Αλλά
Τίποτεπόσο
άλλο;σίγουρη είσαι
ότι αυτός θα δεχτεί;
Α-Μην
κρατάς τσάνταδιότι
που ξέρω
θα μπορούν
την
Α-Σιγουρότατη,
πολύ να
καλά
New Bordeaux for rent Beautiful 2 bedroom
Available immediately!
ότι
κάθε
φορά
που
μιλάμε
βαριαστενάζει,
condo for rent in an excellent location, large living
αρπάξουν
οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
που χρειάζεται να βρει μία καλή σύντροroom, 2 good size bedrooms, new counter tops
and backsplash in kitchen, freshly painted, very
Μ-Καλά
λες.ξεχνάς έχασε πολύ νέα τη γυναίφο. Μην
clean and well maintained building. Includes 1
κα του σε εκείνο το τροχαίο.
indoor parking spot. Available immediately!!!
Α-Και
πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Ναι, ο καημένος. Λοιπόν, έγινε.
Εμπρός
σχέδιο.
Και μέσα
πότεΑυγούστου.
λες να γίΜ-Αν
όλα για
παντοκαλά,
πιστεύω
νει;
ΝαΑ-Το
κάνουμε
και κανένα Τομπανάκι.
Εσύ την
θα πας
συντομότερο.
αργότερο
ΚυPierrefonds Large 6 1/2 for rent
newer
Excellent Location!
construction (2004) available immediately
ριακή.
πουθενά;
excellent location just steps from Pierrefonds
Μ-Καλύτερα τη Δευτέρα, που δεν έχει
Blvd renovated kitchen with granite countertops
Α-Λέει
ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
και συνωστισμό.
parquet floors master bedroom with ensuite
Α-Συμφωνώ.
Εσύ κανόνισε με τη χήρα κι
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1
Μ-Πολύ
ωραία.
powder/laundry room in basement 2 car garage
εγώ με τον Αποστόλη.
and 2 car exterior parking included
Α-Εγώ
όμως θέλωλοιπόν
θάλασσα,
μπάνιο, αμμουδιά.
Μ-Ραντεβού
τη Δευτέρα!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
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Πατρίδα
Το ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Εδώ και τώρα οριοθέτηση

ΑΟΖ ΜΕ ΚΎΠΡΟ

Από πλεονεκτική θέση στη Χάγη

Φ

αίνεται ότι θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη η συζήτηση για την έκταση των
12 ναυτικών μιλίων στην αιγιαλίτιδα ζώνη. Όταν, πρόσφατα, έγραψα αυτό το
άρθρο, ανακάλυψα ότι τη θέση μου αμφισβητούσαν αρκετοί, ειδικοί και μη, χωρίς
όμως να αναπτύξουν επαρκώς την επιχειρηματολογία τους.
Θεόδωρος Καρυώτης*
© slpress.gr
Στη συνέχεια επικοινώνησα με τρεις κορυφαίους διεθνολόγους, ειδικούς στο Δίκαιο
της Θάλασσας από τις ΗΠΑ, την Αγγλία και τον Καναδά και η απάντηση που έλαβα
συνοψίζεται ως εξής:
«Oι γραμμές βάσης είναι αυτές από τις οποίες εκκινεί η μέτρηση των θαλασσίων
ζωνών. Η ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα μετράτε από τις γραμμές βάσης. Σαφώς μπορεί η
Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μετά την οριοθέτηση. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο σε περιοχές που το δικαστήριο ορίσει ότι είναι δική της η ΑΟΖ/
υφαλοκρηπίδα. Εάν πρόκειται για τουρκική υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, τότε η Ελλάδα
δεν μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της σε αυτές τις περιοχές».

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 21 Φεβρουαρίου
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ

Σπύρο Φέγγο

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

ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ. Πηγή: Global Marine Boundaries, General Dynamics,
Herndon, Virginia, USA
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω χάρτη, η έκταση της ΑΟΖ παραμένει η ίδια και
δεν αλλάζει, εάν επεκταθεί η αιγιαλίτιδα ζώνη από τα 6 ναυτικά μίλια στα 12. Εάν
το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δώσει πλήρη επήρεια σε όλα τα νησιά μας, οι γεωγραφικές συντεταγμένες θα είναι παρόμοιες με αυτές του ανωτέρω αμερικανικού
χάρτη, που συντάχθηκε βάσει της μέσης γραμμής. Τέλος, υπάρχουν και ελάχιστες
περιπτώσεις που το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχει οριοθετήσει την αιγιαλίτιδα
ζώνη κρατών, μόνο εάν του το ζητήσουν τα κράτη που έχουν προσφύγει στη Χάγη
(περίπτωση Κατάρ-Μπαχρέιν).
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΟΖ ΜΕ ΚΥΠΡΟ
Είναι σε όλους γνωστό, και σε αυτούς που συμπαθούν και σε αυτούς που αντιπαθούν τη Χάγη, ότι το Διεθνές Δικαστήριο μπορεί να μη δώσει πλήρη επήρεια στο
σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Αλλά αυτοί που δεν επιθυμούν αυτή τη λύση, δεν
αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία θα είναι η χαμένη από μια τέτοια απόφαση, διότι θα
υποστεί απώλειες στον υπόλοιπο θαλάσσιο χώρο. Γι αυτό η Άγκυρα, παριστάνοντας
την Κίνα, δε θα αποδεχτεί αυτή την απόφαση της Χάγης.
Το παράξενο της υπόθεσης είναι ότι θα κλαίνε και Έλληνες, διότι δε δόθηκε πλήρη
επήρεια (full effect) στην Στρογγύλη και έτσι δε θα διαθέτουμε θαλάσσια σύνορα με
την Κύπρο. Αλλά, εάν θέλουν να βοηθήσουν ουσιαστικά την πατρίδα μας, θα πρέπει
να καλέσουν την ελληνική κυβέρνηση να οριοθετήσει την ΑΟΖ μας με αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Μιχάλης Ιγνατίου μας είχε ενημερώσει, ότι ο αείμνηστος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος είχε στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Λιλλήκα στην Αθήνα για να συζητήσει την οριοθέτηση των ΑΟΖ των δυο κρατών,
αλλά η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή απέρριψε αυτή την πρόταση απαντώντας
στον Λιλλήκα: «Θέλεις να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία;».
Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζουν, για 15 ολόκληρα
χρόνια, την ίδια τακτική, αρνούμενες να οριοθετήσουν την ΑΟΖ με το τραγικό νησί. Η
τελευταία άρνηση ήρθε από τη σημερινή κυβέρνηση, στον υπουργό Εξωτερικών της
Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Επομένως, όλοι οι Έλληνες πατριώτες που συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης μας, καλόν θα ήταν να απαιτήσουν την οριοθέτηση ΑΟΖ
ανάμεσα στα δύο κράτη, που θα αποτελεί ταυτόχρονα και ΑΟΖ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα, από το 1974, διακήρυττε ότι το Κυπριακό είναι το ύψιστο εθνικό θέμα,
αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια, το αποσύνδεσε από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ο μόνος τρόπος να διορθωθεί η κατάσταση είναι να προχωρήσει η Αθήνα, εδώ και
τώρα, στην οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Κύπρο.
*Ο Θεόδωρος Καρυώτης είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημιακού
Συστήματος Μέρυλαντ, ΗΠΑ. Διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης
του Ανδρέα Παπανδρέου στην Πρεσβεία της Ουάσιγκτον και ήταν μέλος της ελληνικής
αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Θεωρείται ειδικός
στο θέμα της ΑΟΖ (αποκαλείται ο «πατέρας της ΑΟΖ») και έχει γράψει άρθρα και βιβλία
στα αγγλικά και ελληνικά γι αυτό το θέμα.
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Η αιγιαλίτιδα ζώνη και
η προοπτική της Χάγης

Σ

Αν υποτεθεί ότι η Ελλάδα πείθει την Τουρκία να προσφύγουν από κοινού στη Χάγη για
την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ, ανακύπτει, μεταξύ άλλων, το ερώτημα: Ποιό
θα είναι το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδος στην προς οριοθέτηση περιοχή;

τις 25 Ιανουαρίου 2021 έλαβε χώρα ο
61ος γύρος των διερευνητικών επαφών της Ελλάδος με την Τουρκία στην
Κωνσταντινούπολη. Όπως έχει πολλάκις
τονίσει η ελληνική πλευρά, εφόσον δεν
καρποφορήσουν οι επαφές σχετικά με
την επίτευξη συμφωνίας οριοθέτησης της
υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ των δύο
κρατών, στο τέλος του δρόμου βρίσκεται
η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης.

στο γενικό Διεθνές Δίκαιο, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
(Σύμβαση ΔΘ) (βλ. ΔΔΧ, Νικαράγουα – Κολομβία, 2012). Πράγματι, η Ελλάς δικαιούται να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη
της οποτεδήποτε και οπουδήποτε η ίδια
επιθυμεί. Η τμηματική επέκτασή της δε,
αρχικά στο Ιόνιο, και αργότερα στην υπόλοιπη επικράτεια, είναι απολύτως νόμιμη
και σε καμία περίπτωση δε δύναται να
ληφθεί ως παραίτηση από το αντίστοιχο
δικαίωμα σε άλλα τμήματα της ελληνικής
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δ.*
επικράτειας.
© ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχετικά με την προσφυγή στη Χάγη τώρα,
εφόσον αυτή αφορά αποκλειστικά υφαΩς γνωστόν, τα δύο μέρη εκκινούν από λοκρηπίδα/ΑΟΖ, υφίστανται οι εξής δύο
εκ διαμέτρου αντίθετες αφετηρίες, ως εκδοχές:
προς το ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ
Μια πρώτη εκδοχή είναι να προβεί η
τους, με την Ελλάδα να υποστηρίζει ότι η Ελλάδα, όπως ενδεχομένως και η Τουρκία
μόνη εκκρεμής διαφορά είναι η οριοθέ- στο Αιγαίο, σε επέκταση της αιγιαλίτιδας
τηση των ως άνω θαλασσίων ζωνών, και ζώνης σε 12 ν.μ. πριν από την προσφυγή.
με την Τουρκία να επιθυμεί να διευρύνει Σημειωτέων, αυτό έπραξαν το Κατάρ και
σημαντικά την ατζέντα των συζητήσεων.
το Μπαχρέιν, το 1992 και το 1993 αντίΑν υποτεθεί ότι η Ελλάδα πείθει την στοιχα, εν όψει της εκδίκασης της διαφοΤουρκία να προσφύγουν από κοινού στη ράς τους από το Διεθνές Δικαστήριο.
Χάγη για την οριοθέτηση της υφαλοκρη- Σε αυτή την περίπτωση, τα μέρη θα
πίδας/ΑΟΖ, ανακύπτει, μεταξύ άλλων, το έχουν διεκδικήσει το μέγιστο των θαλάσερώτημα ποιο θα είναι το εύρος της αι- σιων αξιώσεών τους, ήτοι θα έχουν μονογιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδος στην προς μερώς θεσπίσει τη μέγιστη δυνατή αιγιαοριοθέτηση περιοχή, ζήτημα καθ’ όλα λίτιδα ζώνη και θα καλούν το Δικαστήριο
επίκαιρο, λόγω και της πολύ πρόσφατης να αποφανθεί επί των αλληλεπικαλυπτόαντίστοιχης επέκτασης της αιγιαλίτιδας μενων αξιώσεών τους σε υφαλοκρηπίδα/
στο Ιόνιο Πέλαγος.
ΑΟΖ.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι
Εν τω μεταξύ, εφόσον με την επέκταση
το δικαίωμα της Ελλάδος να επεκτείνει στα 12 ν.μ. υπάρχει αλληλοεπικάλυψη και
μονομερώς την αιγιαλίτιδα ζώνη της έως αιγιαλίτιδας ζώνης, τότε θεωρητικά θα
τα 12 ναυτικά μίλια είναι αδιαμφισβήτητο μπορούσε να ζητηθεί η χάραξη ενιαίου

θαλασσίου ορίου, ήτοι και αιγιαλίτιδας
ζώνης και υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ, όπως είθισται τελευταία στη νομολογία (βλ. Γκάνα – Ακτή Ελεφαντοστού, 2017 ή Κόστα
Ρίκα – Νικαράγουα, 2018) και όπως ενδεχομένως γίνει και με την Αλβανία στη
Χάγη.
Μια δεύτερη εκδοχή – και πιο ρεαλιστική – είναι ότι η Τουρκία δε θα αποδεχθεί
οποιαδήποτε πρότερη επέκταση, και άρα
η προσφυγή στη Χάγη να πρέπει να γίνει
με βάση τα σημερινά δεδομένα, ήτοι τα
6 ν.μ. Σε αυτή την περίπτωση, πολύ πιθανώς το Δικαστήριο, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η αιγιαλίτιδα ζώνη των κρατών
είναι εκείνη που έχουν μονομερώς και νομίμως προσδιορίσει (στο Διεθνές Δίκαιο
δεν υφίσταται εν δυνάμει αιγιαλίτιδα
ζώνη), να θεωρήσει κάθε περιοχή πέραν
των 6 ν.μ. ως αποκλειστικά περιοχή υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ και να τις οριοθετήσει
οριστικά και αμετάκλητα.
Έτσι, υφίσταται ο κίνδυνος η Ελλάδα να
περιοριστεί στα 6 ν.μ. αιγιαλίτιδας ζώνης,
ιδίως στις περιοχές εκείνες που το Δικαστήριο αποδώσει στην Τουρκία ως περιοχές υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ της. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη μονομερής επέκταση
του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στις
περιοχές θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
παραβίαση της απόφασης του Δικαστηρίου και άρα και της ίδιας της ειδικής συμφωνίας (συνυποσχετικού).
Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι ουδέποτε
το Διεθνές Δικαστήριο έχει εκδικάσει διαφορά υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ, στην οποία το
εξωτερικό όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης των
μερών δεν εκτεινόταν στα 12 ν.μ.

Πράγματι, ενώ συχνά έχει χαράξει οριοθετική γραμμή μεταξύ υφαλοκρηπίδας
ενός κράτους και αιγιαλίτιδας ζώνης άλλου κράτους (π.χ. Νικαράγουα – Ονδούρα,
2007 και Νικαράγουα – Κολομβία, 2012),
πάντοτε η αιγιαλίτιδα ζώνη ήταν 12 ν.μ.
Ως εναλλακτικές λύσεις, εφόσον δε γίνει επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης πριν
από την προσφυγή και υπό την αίρεση της
αποδοχής τους από την Τουρκία, προτείνονται οι εξής:
– Πρώτον, να ζητηθεί από το Δικαστήριο
να προσδιορίσει ένα θαλάσσιο όριο πολλαπλών χρήσεων, δηλαδή ένα όριο για
όλες τις θαλάσσιες ζώνες, είτε υφιστάμενων (αιγιαλίτιδα ζώνη, υφαλοκρηπίδα)
είτε μελλοντικών (συνορεύουσα ζώνη και
ΑΟΖ), σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αξιώνει
12 ν.μ. αιγιαλίτιδα ζώνη.
– Δεύτερον, να συμπεριληφθεί στην ειδική συμφωνία μια «επιφύλαξη» (savings
clause) ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα
να ασκήσει στο μέλλον όλα τα δικαιώματά
της που απορρέουν από τη Σύμβαση ΔΘ
και το εθιμικό δίκαιο εντός των θαλασσίων περιοχών που θα της αποδοθούν από
το Δικαστήριο, εννοώντας και τη μελλοντική μονομερής επέκταση της αιγιαλίτιδας
ζώνης της.
Αναμφίβολα, η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης είναι από τα πιο δύσβατα σημεία στο μακρύ δρόμο μας προς το Διεθνές Δικαστήριο.
*Ο κ. Ευθύμιος Δ. Παπασταυρίδης είναι
ερευνητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και επιστημονικός συνεργάτης
της Ακαδημίας Αθηνών
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«Πάρτι» Εμπαπέ
στη Βαρκελώνη

Μεγάλες εκτός έδρας νίκες για Λίβερπουλ &
Ντόρτμουντ | Προβάδισμα η Πόρτο, 2-1 τη «Γιούβε»

ΑΛΛΑΓΉ... ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΉΝ ΚΟΡΥΦΉ

Μόνος πρώτος ο Ιωνικός
Από κοντά Λεβαδειακός - Εργοτέλης

Α

Αποτελέσματα & σκόρερ:
ΜΠΑΡΤΣΈΛΟΝΑ-ΠΑΡΙ ΣΈΝ ΖΈΡΜΈΝ 1-4
(28΄πέν. Μέσι - 32΄, 65΄, 85΄Εμπαπέ, 70΄Κιν)
ΛΈΙΨΙΑ-ΛΙΒΈΡΠΟΥΛ 0-2
(53΄Σαλάχ, 58΄Μανέ)
ΣΈΒΙΛΛΗ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2-3
(7΄Σούσο, 84΄Ντε Γιονγκ - 19΄Νταχούντ, 27΄,43΄Χάαλαντ)
ΠΟΡΤΟ-ΓΙΟΥΒΈΝΤΟΥΣ 2-1
(2΄Ταρέμι, 46΄Μαρέγκα - 82΄Κιέζα)

νατροπή στην κορυφή
της βαθμολογίας στην
ελληνική Σούπερ Λιγκ 2, μετά
την ολοκλήρωση των δύο τελευταίων αγωνιστικών (8η &
9η).
Παρά το γεγονός ότι ο Ιωνικός γνώρισε απρόσμενη ήττα
στη Δράμα την 9η αγωνιστική, εντούτοις προσπέρασε
τον Λεβαδειακό, εφόσον η
ομάδα της Βοιωτίας κατάφερε τις δύο αυτές αγωνιστικές
να πάρει μόλις ένα βαθμό.
Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε για
την 8η αγωνιστική με 2-0 στην
Πάτρα από την Παναχαϊκή,
ενώ δεν κατάφερε λίγες ημέρες μετά να κερδίσει ούτε τον
Απόλλωνα Λάρισας (0-0) και
μάλιστα στην έδρα του.
Οι Νικαιώτες, παρά το... χαστούκι από τη Δόξα, είχαν
κερδίσει τουλάχιστον με 2-0
τον Καραϊσκάκη για την 8η
αγωνιστική, κι έτσι προηγούνται στη βαθμολογία με...
βραχεία κεφαλή του Λεβαδειακού αλλά και του Εργοτέλη
(+1). Η ομάδα της Κρήτης έκανε το 2Χ2 στα δύο τελευταία
της παιχνίδια και βρίσκεται
να ισοβαθμεί με το Λεβαδειακό στη 2η θέση.
Να σημειωθεί ότι το πρωτάθλημα τελευταία «τρέχει» να

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μ

ε έναν τρομερό Κιλιάν Εμπαπέ να κάνει «όργια», η
Παρί διέλυσε με 4-1 μέσα στο «Καμπ Νου» τη Μπαρτσελόνα που... τόλμησε να προηγηθεί, κι έκλεισε θέση για
τους «8» του θεσμού, όπου εκτός απροόπτου θα βρεθεί
και η Λίβερπουλ, μετά το εκτός έδρας 0-2 επί της Λειψίας.
Η απουσία του Νεϊμάρ ουδόλως επηρέασε την Παρί στον
πρώτο αγώνα των «16» της διοργάνωσης απέναντι στην
Μπαρτσελόνα, η οποία προερχόταν από σερί νικών στην
La Liga (9-2-0). Κι αυτό, διότι ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε από το
χέρι την ομάδα του, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το
γκολ-πέναλτι του Μέσι (28΄) και την οδήγησε σε μία άκρως
επιβλητική νίκη στη Βαρκελώνη, με την οποία μπορεί να
σκέφτεται ήδη τον αντίπαλό της στους «8». Ο Γάλλος διεθνής στράικερ πέτυχε χατ τρικ στην έδρα όπου η Παρί δεν
ήξερε τι θα πει νίκη στις 5 τελευταίες επισκέψεις της σε ευρωπαϊκούς αγώνες (3-2-0). Ισοφάρισε γρήγορα το γκολ του
Μέσι στο 32΄ με πλασέ, στο 65΄ έδωσε προβάδισμα στους
φιλοξενούμενους και στο 85΄ «σφράγισε» το θρίαμβο για το
συγκρότημα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, στο πρώτο του ευρωπαϊκό ματς μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των
«πρωτευουσιάνων». Ο Κιν στο 70΄ από ασίστ του Παρέδες
είχε δώσει... αέρα δύο τερμάτων στην Παρί (3-1).

Σ

ΚΟΡ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΈΤΥΧΈ ΚΑΙ Η ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΣΈΒΙΛΛΗ, ΈΝΏ Η ΠΟΡΤΟ ΈΧΈΙ ΤΟ
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ, ΜΈΤΑ ΤΟ 2-1 ΈΠΙ ΤΗΣ ΓΙΟΥΒΈΝΤΟΥΣ.

Στον τελικό ο Προμηθέας

Τ

ην πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εξασφάλισε ο Προμηθέας. Η ομάδα της Πάτρας νίκησε στον πρώτο ημιτελικό
(12/2) τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με 76-69 στην παράταση και πήρε το πρώτο από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό
του θεσμού.
Μεγάλος πρωταγωνιστής στο έξτρα πεντάλεπτο ο Δημήτρης Αγραβάνης, καθώς με δύο δικά του τρίποντα και δύο
καλάθια του Τζέριαν Γκραντ, ο Προμηθέας μετέτρεψε το
64-62 σε 64-72 και «κλείδωσε» τη νίκη και την πρόκριση
της ομάδας του.
Ο αντίπαλος του Προμηθέα θα προκύψει από το δεύτερο
ημιτελικό.
Εκεί θα αναμετρηθούν το Λαύριο (απέκλεισε την ΑΕΚ) με
το νικητή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Περιστέρι που
έχει αναβληθεί.
Τα δεκάλεπτα: 11-20, 29-37, 40-48, 60-60 (κ.αγ.),
69-76 (παρ.)
ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Μπιτς 5 (1), Κονατέ 6, Λαβ 20 (1),
Γκρίφιν 21 (3), Τσαλμπούρης 2, Μαργαρίτης, Κακλαμανάκης 4, Καμπερίδης 6, Παπαντωνίου, Τέρνερ 5.
ΠΡΟΜΗΘΈΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελέσε 6, Τζεράι Γκραντ 6,
Λούντζης 5, Έβανς 6, Δ. Αγραβάνης 9 (2), Φορντ 8 (2), Χριστοδούλου 6, Τζέριαν Γκραντ 24 (2), Αθηναίου 3, Γιαννόπουλος 3 (1), Μίλερ.
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΈΛΛΟΥ
Προημιτελικοί
Κολοσσός – Προμηθέας Π. 68-73
Λαύριο – AEK 90-85
Ηρακλής – ΠΑΟΚ 61-63
Παναθηναϊκός – Περιστέρι
(αναβολή λόγω κρουσμάτων
κορωνοϊού στον Παναθηναϊκό)
Ημιτελικοί
ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πάτρας 69-76
Παναθηναϊκός ή Περιστέρι – Λαύριο (δεν έχει οριστεί)

προλάβει τις... προθεσμίες,
λόγω του ότι ξεκίνησε αργά,
γι αυτό γίνονται παιχνίδια Κυριακή & Τετάρτη.
Αν επικεντρωθούμε στην
τελευταία (9η) αγωνιστική
που διεξήχθη την Τετάρτη 17
Φεβρουαρίου, θα πρέπει να
σταθούμε και στη νίκη του
Διαγόρα επί της Ξάνθης, την
οποία οι Ροδίτες προσπέρασαν στη βαθμολογία.
Νωρίτερα, ο Λεβαδειακός
δεν κατάφερε να... ξετυλίξει
το δώρο της Δόξας Δράμας,
που νίκησε όπως προείπαμε
τον Ιωνικό, μένοντας στο 0-0
με τον Απόλλωνα Λάρισας,
την ίδια στιγμή που ο Εργοτέλης περνούσε νικηφόρα από
την Ιεράπετρα.
Αν δούμε τις ομάδες συνολικά, ο Ιωνικός υπέστη τη 2η
ήττα του στο πρωτάθλημα
μετά από 4 συνεχόμενες νίκες, ο Καραϊσκάκης έκανε...
σεφτέ στις νίκες κόντρα στα
Τρίκαλα, έχοντας μάλιστα
πριν 4 σερί ήττες, ενώ η Ιεράπετρα μέχρι στιγμής, δείχνει
να είναι ο... αδύναμος κρίκος
του πρωταθλήματος, εφόσον
είναι η μοναδική ομάδα χωρίς
νίκη, έχοντας συνολικά 3 ισοπαλίες και 6 ήττες (οι 5 ήττες
συνεχόμενες).

πουδαία νίκη και μάλιστα
με ανατροπή για τον ΠΑΣ
Γιάννινα, που επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο, παίρνοντας
το προβάδισμα για την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας.
Το «τριφύλλι» κατάφερε να
πετύχει το γκολ
που ήθελε, με
τον Μακέντα να
σκοράρει μόλις
στο 2’, όχι όμως
και να αποφύγει
την ήττα, πρώτη
μάλιστα επί των
ημερών του Λάζλο
Μπόλονι με εις βάρος
του ανατροπή.
Καθώς ο Χατζηγιοβάνης είδε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του στο 41ο
λεπτό να σταματάει
στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ συνολικά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αντιπαρέλθει των πολλών απουσιών που είχε, βγάζοντας
προβληματική εικόνα ιδίως
στη μεσαία του γραμμή…
Από την άλλη, ειδική
μνεία αξίζει αναμφίβολα η
προσπάθεια των τυπικά γη-

9η αγωνιστική (17/2)
ΛΈΒΑΔΈΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΏΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0-0
ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-0
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΙΏΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2-1
(23΄Άντερσον, 75΄Φυτόπουλος - 81΄Ρόλε)
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 1-0
(45+1΄Γιαννιώτης)
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΞΑΝΘΗ 1-0
(48΄Ζόρντι Αλάεθ)
ΙΈΡΑΠΈΤΡΑ-ΈΡΓΟΤΈΛΗΣ 0-1
(5΄Μπουτσάκης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 9 αγώνες)
01] ΙΏΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
02] ΛΈΒΑΔΈΙΑΚΟΣ
03] ΈΡΓΟΤΈΛΗΣ
04] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
05] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
06] ΞΑΝΘΗ
07] ΤΡΙΚΑΛΑ
08] ΧΑΝΙΑ
09] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
11] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
12] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

17 (10-6)
16 (9-5)
16 (7-3)
14 (11-5)
14 (8-6)
12 (6-5)
12 (9-8)
11 (6-6)
7 (5-9)
6 (4-7)
6 (6-14)
3 (6-13)

*Εργοτέλης, Ξάνθη, Απόλλων Λάρισας
από 8 αγώνες | Δόξα Δράμας 6 αγώνες

Προβάδισμα πρόκρισης για τον
ΠΑΣ Γιάννινα με ανατροπή επί
του Παναθηναϊκού!

Σ

ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ
8η αγωνιστική (13-14/2)
ΞΑΝΘΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ 1-0
(60΄Καπνίδης)
ΧΑΝΙΑ-ΙΈΡΑΠΈΤΡΑ 1-0
(66΄Βασιλόγιαννης)
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΛΈΒΑΔΈΙΑΚΟΣ 2-0
(51΄πέν., 70΄Αραβίδης)
ΈΡΓΟΤΈΛΗΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2-0
(5΄Μπουτσάκης, 88΄Μανουσάκης)
ΙΏΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 2-0
(48΄Κάστρο, 80΄Νιάσε)
ΑΠΟΛΛΏΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
(αναβολή λόγω κακών καιρικών συνθηκών)

πεδούχων, οι οποίοι όχι μόνο
κατάφεραν να ισοφαρίσουν
με πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Παμλίδη στο 21’,
αλλά έκαναν και την επαναφορά με τη σκαστή κεφαλιά
του Κάργα στο 67ο λεπτό,
ενώ γενικά ήταν ανώτεροι
του αντιπάλου τους, κυρίως
στην επανάληψη!
Με ωραίο ποδόσφαιρο, καλή
κυκλοφορία της
μπάλας και ισορροπημένο τρανζίσιον, ο ΠΑΣ θύμισε σε
όλους γιατί φέρει το
παρατσούκλι «Άγιαξ της
Ηπείρου» και πηγαίνει στη
ρεβάνς του «Απόστολος
Νικολαΐδης» με πλεονέκτημα, όπως και
στην περυσινή αντίστοιχη περίπτωση.
Θυμίζουμε ότι στα
υπόλοιπα τρία παιχνίδια τα
αποτελέσματα είχαν ως εξής:
ΑΈΚ-ΒΟΛΟΣ 4-2
ΠΑΟΚ-ΛΑΜΙΑ 5-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 2-1
Οι αγώνες ρεβάνς θα γίνουν
στις 3 Μαρτίου.
© sport-fm

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΈΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
07:30 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
07:45 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21ΦΈΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
07:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΧΑΝΙΑ
07:45 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
07:45 | ΞΑΝΘΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
07:45 | ΤΡΙΚΑΛΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
EUROPA LEAGUE

Το πάνω... χέρι ο Ολυμπιακός
με τεσσάρα στην Αϊντχόφεν!

Κ

αρέ… πρόκρισης ο Ολυμπιακός. Στο ροκ παιχνίδι του Φαλήρου, οι Πειραιώτες επικράτησαν 4-2 της Αϊντχόφεν και απέκτησαν σημαντικό πλεονέκτημα για πρόκριση
στους «16» του Europa League.
Εντελώς… τρελό το πρώτο μέρος, το οποίο
δεν ήταν για καρδιακούς, με τον Μπουχαλάκη να ανοίγει το σκορ στο 9’ με κεφαλιά, ενώ
ο Ζάχαβι ισοφάρισε με κάπως τυχερό τρόπο
στο 14’, όταν το σουτ που έκανε κόντραρε
στον Παπασταθόπουλο...
Ο Εμβιλά (37’) εκτέλεσε τον Εμβογκό με
σουτ εκτός περιοχής, αλλά και πάλι ο Ισραηλινός Ζάχαβι «απάντησε» στα… καπάκια
(40’), αλλά αυτή τη φορά με κεφαλιά.
Ο Ελ Αραμπί είχε τον τελευταίο λόγο στο
α’ ημίχρονο, αφού και έκλεψε τη μπάλα και
άδειασε την αντίπαλη άμυνα, προτού βρει
δίχτυα.
Η ομάδα του Μαρτίνς δεν αρκέστηκε σε
απλή νίκη και ο Μασούρας έγραψε το 4-2
στο 83ο λεπτό.
© sport-fm
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Μέγας ΠΑΟ από τα… παλιά
έσπασε το «ερυθρόλευκο» αήττητο!
«Σκόνταψε» ο Άρης | Πέρασε ο ΠΑΟΚ από τους
«Ζωσιμάδες» | Γκραν-γκινιόλ παιχνίδι στη Λάρισα

Μ

έγας Παναθηναϊκός από τα παλιά
θριάμβευσε επί του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με 2-1 και πανηγύρισε
μια σπουδαία νίκη. Οι Πράσινοι έσπασαν
το εντυπωσιακό αήττητο 23 αγώνων των
Πειραιωτών, οι οποίοι μπορεί να είναι
φαβορί για την κατάκτηση της Super
League αλλά πλέον δε θα φτάσουν μέχρι
τέλους χωρίς ήττα.
Οι Πράσινοι επιβεβαίωσαν ότι διανύουν
μια εξαιρετική περίοδο, καθώς παραμένουν αήττητοι το 2021 σε εννέα σερί
αγώνες έχοντας απολογισμό επτά νίκες
και δύο ισοπαλίες. Παράλληλα, το Τριφύλλι διατήρησε και την παράδοση που
το θέλει να μη χάνει (στα παιχνίδια που
δεν κρίθηκαν στα χαρτιά) από τον Ολυμπιακό εντός έδρας την τελευταία 8ετία,

έχοντας υποστεί την τελευταία ήττα του
εντός γηπέδου το Νοέμβριο του 2013.
Η ομάδα του Λάζλο Μπόλονι ήταν
εξαιρετική, σκόραρε νωρίς με τον Μαουρίσιο, άντεξε στην πρώτη πίεση των
Ερυθρόλευκων, πέτυχε δεύτερο γκολ με
τον Σανκαρέ και ανταπεξήλθε εξαιρετικά
και στο δεύτερο... κύμα επιθέσεων που
εξαπέλυσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού
μετά το 2-1 του Ελ Αραμπί.
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη επί του μεγάλου αντιπάλου
του, που όμως δεν είναι μόνο γοήτρου
αλλά και ουσίας, καθώς τον φέρνει μεν
στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας,
αλλά μόλις δύο βαθμούς πίσω από τις
τρεις ομάδες που ισοβαθμούν (ΑΡΗΣ,
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ).
Ο Παναθηναϊκός είχε σε μεγάλη μέρα
τον Σανκαρέ που είχε ασίστ και γκολ,
είχε στυλοβάτες στην άμυνα τους Βέλεθ, Σένκεφελντ και Διούδη και μυαλό
στα χαφ τον εξαιρετικό Μαουρίσιο, αν
και γενικότερα δεν υπήρξαν παίκτες που
υστέρησαν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός,
θέλησε να ισορροπήσει – ρισκάρει μεταξύ του ντέρμπι αλλά και της επερχόμενης
μάχης με την Αϊντχόφεν, με αποτέλεσμα
να κάνει ροτέισον και να μη ρίξει στο παι-

χνίδι από την αρχή Ελ Αραμπί και Βαλμπουενά αλλά να χρησιμοποιήσει και
τον ανέτοιμο Παπασταθόπουλο αντί
του Μπα, όπως και τον Τιάγκο.
ΜΑΤΣΑΡΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Όλα κυλούσαν «φυσιολογικά» στη Λάρισα μέχρι το 70΄ που η ΑΕΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 0-2 και έδειχνε ότι θα
έπαιρνε μία εύκολη νίκη. Όμως μέσα σε
10 λεπτά το παιχνίδι έγινε... ροντέο! Οι
γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο διάστημα
αυτό αλλά η ΑΕΚ βρήκε γκολ στο... 90΄
με τον Αλμπάνη και έστω και δύσκολα
φάνηκε να... δραπετεύει από την έδρα
των «βυσσινί». Το παιχνίδι ήταν ήδη επικίνδυνο για... καρδιακούς, αλλά είχε κι
άλλο... σασπένς!
Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι,
όμως ο γκολκίπερ Αθανασιάδης είπε ΟΧΙ
στον Καμερουνέζο Μουγκαντζό και στην
αντεπίθεση η Ένωση έκανε το τελικό 2-4,
παίρνοντας μία απίστευτη νίκη!
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ο ΠΑΟΚ αν και έχασε πέναλτι με τον Βιεϊρίνια στο 21΄βρήκε δύο
φορές τον τρόπο να «ξεκλειδώσει» την
άμυνα του ΠΑΣ στην επανάληψη, φτάνοντας στο τρίποντο και στη 2η θέση.

Ιστορίες του Σαββατοκύριακου...

Τ

όσο το ντέρμπι, όσο και τα άλλα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής, μας
προσέφεραν ξεχωριστά γεγονότα και ρεκόρ.
Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
Ο Σωκράτης Διούδης αναδείχτηκε πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό και
παράλληλα νίκησε για πρώτη φορά τον
Ολυμπιακό, στη 13η φορά που τον αντιμετώπισε. Είχε επτά αγώνες με τον Παναθηναϊκό, τέσσερις με τον Άρη και μία
με τον Πανιώνιο, όπου είχε οκτώ ήττες
και τέσσερις ισοπαλίες.
Ο ΑΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕ ΝΙΚΑ
Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος ξεκίνησε βασικός σε αγώνα Super League για
πρώτη φορά από τις 14 Μαΐου 2008.
Όπως και τώρα, έτσι και τότε, ήταν εναντίον του Παναθηναϊκού, αλλά με τη
φανέλα της ΑΕΚ. Ο Παπασταθόπουλος
αντιμετώπισε για έκτη φορά τον Παναθηναϊκό, χωρίς να έχει νικήσει ποτέ. Έχει
τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες.

Suggested presentation.

ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΣ
Ο Πέδρο Μαρτίνς γνώρισε την πέμπτη
μόλις ήττα του σε 88 αγώνες πρωταθλήματος Super League, από τότε που ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός είναι η τρίτη μόλις ομάδα που
τον νικά, καθώς έχει τρεις ακόμα ήττες
από τον ΠΑΟΚ και μία από τον ΟΦΗ.
ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΟΦΗ
Αν δε λάβουμε υπόψη τους μηδενισμούς της σεζόν 2014-15, χάνοντας στην
έδρα του από το Βόλο, ο ΟΦΗ ισοφάρισε
δύο αρνητικά ρεκόρ. Γνώρισε την έκτη
ήττα στη σειρά, κάτι που του είχε συμβεί και πάλι την περίοδο 1968-69 και την
περίοδο 2014-15, ακριβώς πριν τους μηδενισμούς. Επίσης, ήταν η τέταρτη διαδοχική ήττα στην έδρα του, κάτι που είχε
συμβεί και το 2012, όταν έχανε επίσης
τέσσερα παιχνίδια.
ΔΕ ΣΚΟΡΑΡΕΙ, ΑΛΛΑ...
Μπορεί ο Παναιτωλικός να σκοράρει
δύσκολα στο «Κλεάνθης Βικελίδης»,

ωστόσο βρίσκει τρόπο και παίρνει βαθμούς. Στις πέντε τελευταίες επισκέψεις
του έχει μόνο μια ήττα, αν και έχει σκοράρει σε μία από αυτές! Και αυτό γιατί
έχει φύγει τις τρεις φορές με 0-0.
Έχει επισκεφθεί τον Άρη εννέα φορές
για όλες τις διοργανώσεις και έχει σκοράρει σε τρεις από αυτές, πετυχαίνοντας
τέσσερα γκολ, κανένα στο πρώτο ημίχρονο.
ΕΙΧΕ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΑ 0-0...
Από το τέλος της σεζόν 2013-14 είχε να
κάνει «λευκή» ισοπαλία στην έδρα του ο
Άρης. Ήταν 13 Απριλίου 2014, όταν έμενε στο 0-0 με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Μάλιστα, εκείνη τη σεζόν έκανε πέντε
(!) 0-0 στην έδρα του, με Παναιτωλικό,
Ατρόμητο, Βέροια, ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα.
Από τότε, ουσιαστικά από το καλοκαίρι
του 2018, σε 43 εντός έδρας αγώνες, ο
Άρης είχε μόλις πέντε ισοπαλίες, όλες με
σκορ.
© slgr.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2-1
(42΄Μπεντινέλι, 67΄Ντάουντα 90΄Μαυρομμάτης)
ΟΦΗ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 1-2
(63΄Κασταΐνιος - 3΄Περέα,
22΄Δουβίκας)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1
(3΄Μαουρίτσιο, 73΄Σανκαρέ 82΄Ελ Αραμπί)
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΕΚ 2-4
(70΄Νικολιάς, 80΄Ακούνια 14΄πέν., 43΄Ολιβέιρα,
90΄Αλμπάνης, 97΄Σιμάνσκι )
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ 0-2
(56΄Ζίβκοβιτς, 62΄πέν. Ζβαμπ)
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-1
(32΄Αραμπούλι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 22 αγώνες)
01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
57 (55-10)
02] ΑΡΗΣ
43 (27-13)
03] ΑΕΚ
43 (36-25)
04] ΠΑΟΚ
43 (41-20)
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
41 (27-15)
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 37 (22-20)
07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
27 (22-29)
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
25 (22-30)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 22 (23-30)
10] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
21 (20-26)
11] ΟΦΗ
19 (19-36)
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
15 (11-30)
13] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
14 (11-30)
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
09 (11-33)
* Λαμία & Λάρισα από 20 αγώνες
(οι μεταξύ τους αγώνες)
** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
ΣΚΟΡΕΡΣ
17 ΓΚΟΛ|ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 ΓΚΟΛ|ΜΠΑΡΑΛΕΣ|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
9 ΓΚΟΛ|ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ|ΠΑΟΚ
8 ΓΚΟΛ|ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ|ΑΕΚ
8 ΓΚΟΛ|ΔΟΥΒΙΚΑΣ|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
23η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
10:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
12:30 ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
08:00 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
08:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
10:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ
12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
12:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

barbiesgrill.com
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Ο προϋπολογισμός της ΕΚΜΜ στο διαδίκτυο
Γ

ια τη διευκόλυνση και την ενημέρωση των μελών της
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η ανάρτηση του προς έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση συγκεντρωτικού προϋπολογισμού 2020-2021
του οργανισμού στο διαδίκτυο. Μπορείτε να διαβάσετε τους αναλυτικούς πίνακες του προϋπολογισμού, που
έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας, hcgm.org.
Παράλληλα, η ΕΚΜΜ εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για
τη διεξαγωγή μιας διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης, σε
μια επαγγελματική διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδιασμένη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Διαδικτυακός εορτασμός στο σχολείο μας

για αυτόν τον σκοπό, αλλά μέχρι σήμερα οι διαθέσιμες
επιλογές έχουν απαγορευτικό κόστος για τα οικονομικά
δεδομένα της ΕΚΜΜ.
Συνεχίζουμε να ερευνούμε αυτό το ζήτημα, με την ελπίδα
ότι θα βρεθεί μια πλατφόρμα με προσιτή για την ΕΚΜΜ
τιμή, η οποία θα μπορεί να ικανοποιήσει τις παραμέτρους
σχετικά με την ιδιότητα μέλους, όπως αυτή ορίζεται στους
εσωτερικούς κανονισμούς μας, την επαλήθευση των μελών, τις εγγραφές, και τις διαδικασίες ψηφοφορίας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
Στη Νότια Ακτή

Σ

τις 9 Φεβρουαρίου γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.
Ασφαλώς, μαζί με όλα τα ελληνικά σχολεία από κάθε γωνιά της γης, γιόρτασαν και οι μαθητές όλων των παραρτημάτων του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», καθώς και οι μαθητές των σχολείων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ.
Οι μαθητές της Στ’ τάξης όλων των παραρτημάτων και οι μαθητές του γυμνασίου
μας, γιόρτασαν σε μια διαδικτυακή συνάντηση με τον καθηγητή Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας και διευθυντή Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ, Δρ. Jacques Bouchard, καθώς και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο
Μοντρεάλ, Μιχάλη Γαβριηλίδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Διευθυντής του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» Χρήστος Αδαμόπουλος καθώς
και οι διευθυντές και δάσκαλοι των παραρτημάτων.

Οι μαθητές μας άκουσαν τον πάντα εμπνευσμένο Δρ. Bouchard να μιλάει για την
αγάπη και την αφοσίωσή του στην ελληνική γλώσσα, για τα περισσότερα από 50
χρόνια διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο, καθώς και το πάθος που τον
οδήγησε να μάθει ελληνικά από την ηλικία των 12 ετών. Έμειναν έκπληκτοι από
την άνεση με την οποία ο καθηγητής εκφράζεται στα ελληνικά και τον πλούτο του
λεξιλόγιού του. Τέλος, οι μαθητές του σχολείου μας απήγγειλαν ποιήματα στα ελληνικά και έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στον διαδικτυακό επισκέπτη τους.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Από τον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού

Α

γαπητοί αδελφοί, λόγω των συγκυριών που βιώνουμε και δεν μας επιτρέπεται ο γενικός συνεορτασμός της αποκριάς, η ακούραστη Φιλόπτωχος Αδελφότης του Τιμίου Σταυρού θα προσφέρει και πάλι γεύμα σε πακέτο, την Κυριακή,
28 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επαφή, για να
μην ξεχνάμε τη λαϊκή παράδοση της εορτής της Αποκριάς και συν τω χρόνω, να
βοηθήσουμε όλοι μαζί να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα, για την ομαλή
λειτουργία του Ιερού μας Ναού. Έτσι, καλούμε θερμά όλους όσους επιθυμούν,
να έρθουν σε επαφή είτε με τη Φιλόπτωχο μας Αδελφότητα, είτε με τη γραμματεία
της Ενορίας μας, και να δώσουν την παραγγελία τους.
Το γεύμα περιλαμβάνει BBQ RIBS, λουκάνικο, λαχανικά, πατάτες ψητές, λαχανοσαλάτα, και γαλακτομπούρεκο και η τιμή του πακέτου είναι $25. Οι παραλαβές των γευμάτων θα ξεκινήσουν την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, μεταξύ 11:00
και 13:00, από το εστιατόριο SCORES, 3370 BOUL. SAINT MARTIN, (ΓΩΝΙΑ
CHOMEDEY BLVD). Για τους υπερήλικες θα υπάρχει διανομή κατ’ οίκον.
Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας, καλώντας σε έναν από τους δύο αριθμούς. Γραμματεία: 450-973-3773, Φιλόπτωχος: 450-686-8207

Μ

ε αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιας Ακτής της ΕΚΜΜ, σε συνεργασία με το Γυναικείο Τμήμα, διοργάνωσαν
“Valentine’s Bake Sale”, με σοκολάτες, κέικ, μπισκότα, γλυκά και άλλες λιχουδιές,
συσκευασμένα σε όμορφα κουτιά, ώστε να μπορούν να προσφερθούν ως δώρα.
Από την πρωτοβουλία αυτή συγκεντρώθηκε το ποσό των $3,000 για τις ανάγκες
του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Η ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής εκφράζει την
ευγνωμοσύνη της σε όλον τον ελληνισμό που υποστήριξε αυτή την προσπάθεια,
στους εθελοντές, στις περίπου 20 κυρίες που ετοίμασαν τα προς πώληση γλυκά,
καθώς και στην Ομοσπονδιακή Βουλευτή Sherry Romanado για τη γενναιόδωρη
προσφορά της.
Η επόμενη εκδήλωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιας Ακτής της ΕΚΜΜ
έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο της Τυρινής, στις 13 και 14 Μαρτίου
2021.

ΔΩΡΑ ΧΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΥΚ

Στους ηλικιωμένους ενοικιαστές της Στέγης

Μ

ε αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της
ΕΚΜΜ πρόσφεραν μικρά δώρα που χάρισαν ζεστασιά και χαρά στους ηλικιωμένους ενοικιαστές της Στέγης Ηλικιωμένων. Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές, είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε χαρά και θαλπωρή στους ηλικιωμένους και να βλέπουμε το χαμόγελο να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Ανακοινώσεις

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

Γ
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Ο

*

*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο, σύνταξη, ορθογραφία και την ποιότητα των
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD. Η διαδικασία
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.

ΝΑΔΑ

Αγαπητά μέλη και φίλοι
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα «Πυθαγόρας»
πλούσιο και νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
της Ελληνικής
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή μουσική,
χορό
και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
το 1982.
Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
λειτουργία του
σχολείου είναι ένας από τους πιο
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείσημαντικούς στόχους
της Κοινότητάς
μας. Όλα αυτά
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
στην
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

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

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν μεσημεριανό.
Χρειάζονται την
όλων μας.
Την Πέμπτη
22υποστήριξη
Με την συμμετοχή
σας θα σας δοθεί
η Οκτωβρίου
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
τιμή να συμβάλετε
Οποιος
χρειάζεται
βοήθεια
για ψώνια,
φαγητό,
και είδη
πρώτης
ανάγκης
Μετά
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια “ΦΙΛΙΑ”
ευκαιρία
να βρεθούμε
καιή
Τοτιςλεωφορείο
ξεκινήσει
απο
την
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας, όσο
και
του τόπου
όποιος
θέλει
να
βοηθήσει
με
τον
δικό
του
τρόπο
τους
συμπατριώτες
μας,
πάλι
όλοι μαζί
για
ναυπερηφανεύεστε,όπως
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
να
υπερηφανευόμαστε
όλοι εμείς που
821και
Ogilvy
γωνία Outremont
στις 9:30 το πρωί
να
επικοινωνήσει
μαζί
μας
στο
τηλέφωνο
ακόμη χρόνο μπορεί
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
10:00
514-948-3021.
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
απο τιςΣτην
11:00
π.μ. –της
4:00
μ.μ. στοκαι
τηλέφωνο
του γραφείου
της «ΦΙΛΙΑΣ»
επιτυχία
εκδήλωσης
στην ενίσχυση
των σχολείων
μας
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
–
2017,
Ετήσιο
Η επόμενη
συνάντησή
μας πραγματοποιείται
τηντα
Δευτέρα,
16 Νοεμβρίου
στιςπου
7:00
514-948-3021
για όσο
διάστημα διαρκούν
μέτρα της
Κυβέρνησης,
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
μας
παροτρύνουν
να
το συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
«ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ».
Σάββατο
9
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
όλους εσάς, Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948 3021.

Ave. Montréal
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣOgilvy
ΔΕΙΛΏΣΕΙΣ

Αναχώρηση
Απο το 821
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

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

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).

–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
μουσική και χορό σε μια ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.
Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών Χορών
5757
Wilderton,
σου Δάφνη Σφακιανάκη. Montreal, H3S 2V7

www.newsﬁrst.ca

Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.
514-271-3969

Δάφνη

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία του συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED

Ouzeri

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

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «ΦΙΛΙΑ»

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
και πώς η Ελληνική τους
Για περισσότερες
πληροφορίες
ότισυμβάλει
ήδηπαρακαλούμε
έχει
αρχίσει
συμπληρώνει
Ταανακοινώνει
μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
για
τους
αρχάριους,να
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
στη
διαμόρφωση
του
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
Ελληνίδα,
στο
William
Hingston
419
Saint
των
επανγελματικών
τους
στόχων.
τις φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2020.
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της

Εάν έχετε όλα τα χαρτιά σας έτοιμα και θέλετε να
δειλώσεις, δεν έχετε παρά
Γιανα
περισσότερες
πληροφορίες
καιστο
εγγραφές
τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
μας AHEPA
τηλεφωνήσετε
γραφείο514-948-3021
Education Committee
στο (514) 948
3021
AHEPA Montreal
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
να μιλήσουμε
πώς θα
Εαν δενγια
απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα.
( Ευκαιρία
δύοεξυπηρετηθείτε.
φορές).
5777 Wilderton
Avenue
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο Αμπατζόγλου,
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη Δρ.
19 Σεπτεμβρίου
2017. στην
κάτωθη
διεύθυνση:
κάνετε
τις φορολογικές

για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό

στο θέατρο St-Denis - αξία $250

ΓιαΓιαπληροφορίες
τηλεφωνήστεστοστο(514)
(514)
πληροφορίεςκαι
και προσφορές
προσφορές τηλεφωνήστε
948948
30213021

Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
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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

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 20 Φεβρουάριου 2021
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου,
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal),
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαΰσεως της ψυχής της

ΕΛΕΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΎΛΟΎ
Μαρία Τζανάκος

(από
Aiyion)
Δεκέμβριος
1931
- Φεβρουάριος 2020

Eτήσιο Μνημόσυνο

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

Μαρία Τζανάκος

Δεκέμβριος 1931 - Φεβρουάριος 2020

Θα εισαι παντα στις καρδιες μας

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

BLYTHE BERNIER

ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ιωάννα Πλαΐτης

Στις δύσκολες στιγμές ,
πάντα δίπλα σας
Παροχή πληροφοριών επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας

Θα εισαι παντα στις καρδιες μας

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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Οι γενναιόδωροι άνθρωποι
είναι πιο ευτυχισμένοι και
έχουν περισσότερους φίλους

Ό

,τι κι αν σημαίνει γενναιοδωρία
για εσάς, συνεχίστε να την κάνετε
πράξη, επειδή μία έρευνα από την «The
Ascent» αποκαλύπτει μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στη γενναιοδωρία και
στην ευτυχία.
Θέλοντας να αποκαλύψουν ποιες ανιδιοτελείς πράξεις επηρεάζουν τη συνολική
αίσθηση ευτυχίας και ικανοποίησης από
τη ζωή, οι ειδικοί ρώτησαν 1.000 ενήλικες να κάνουν δύο διαφορετικά πράγματα.
Αρχικά, οι συμμετέχοντες απάντησαν
σε ερωτήσεις για το πόσο ικανοποιημένοι ήταν από τις διαφορετικές πλευρές
της ζωής τους, όπως τη φιλία, την οικογενειακή ζωή, την κοινωνική ζωή, τα οικονομικά και την καριέρα.

Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων απάντησε σε ένα ερωτηματολόγιο για τον
αλτρουισμό, όπου ερωτήθηκε για το
πόσο πιθανό ήταν να προχωρήσει σε 14
διαφορετικές αλτρουιστικές συμπεριφορές (από το να δώσει οδηγίες σε έναν
άγνωστο μέχρι να χαρίσει ρούχα). Μέσω
αυτού του ερωτηματολογίου, ξεχώρισαν
δύο ομάδες: οι υψηλά γενναιόδωροι άνθρωποι και οι λιγότερο γενναιόδωροι.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ήταν
γενναιόδωροι, είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να είναι ευτυχισμένοι
στη ζωή. Το 74% των γενναιόδωρων ανθρώπων δήλωσαν ικανοποιημένοι από
τη ζωή τους, συγκριτικά με το 60% των
μη γενναιόδωρων. Οι υψηλά γενναιόδωροι συμμετέχοντες επίσης, αποδείχτηκε
ότι ήταν ικανοποιημένοι στις κατηγορίες:
φιλία, οικογενειακή ζωή, κοινωνική ζωή,
ερωτικές σχέσεις, καριέρα και οικονομικά.
Οι γενναιόδωροι ερωτηθέντες ήταν
τρεις φορές πιθανότερο να νιώθουν
«πολύ χαρούμενοι» κάθε μέρα. Αυτή η
αίσθηση χαράς και ευχαρίστησης είναι
δύο βασικά θετικά χαρακτηριστικά, που
μας βοηθούν να βρίσκουμε νόημα στη
ζωή αλλά και το αντίθετο. Αυτό αποδείχτηκε από την έρευνα. Η ομάδα των
γενναιόδωρων ήταν 20% περισσότερο
πιθανό να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον
τους, να είναι περήφανοι για τον εαυτό
τους και να βρίσκουν απόλαυση στην εργασία τους.
Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν περισσότερους στενούς φίλους. Και δεν
αναφερόμαστε σε απλές φιλίες, αλλά σε
φίλους που θα τους επισκέπτονταν στο
νοσοκομείο, θα τους βοηθούσαν σε μια
μετακόμιση, θα τους έπαιρναν και θα
τους πήγαιναν στο αεροδρόμιο, θα τους
δάνειζαν ακόμα και χρήματα.
© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: cyfar.org

Α

Το γέλιο θεραπεύει
σώμα και ψυχή!

ν και οι ψυχολόγοι ερευνούν ακόμα
τα πολυάριθμα οφέλη του γέλιου,
εμείς δε χρειαζόμαστε τους ειδικούς για
να συνειδητοποιήσουμε πώς επιδρά το
γέλιο στη συνολική διάθεσή μας. Πρόκειται κυριολεκτικά για την πιο οικονομική μορφή θεραπείας και φυσικά την πιο
διασκεδαστική. Έχει τη δύναμη να θεραπεύσει όχι μόνο την ψυχή μας αλλά και
το σώμα μας.
Θυμάστε την τελευταία φορά που κάποιος σας έκανε να κλάψετε από τα γέλια; Αμέσως μετά από τέτοιες στιγμές
έχουμε την τάση να βιώνουμε μια ιδιαίτερη μορφή ανακούφισης. Το σώμα μας
ευγνωμονεί για μια τέτοια αίσθηση και
μάλιστα το αποζητά με κάθε τρόπο.
12 ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ»
ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ
1. «Ο άνθρωπος που ξέρει να γελά με
τον εαυτό του δε θα πάψει ποτέ
να διασκεδάζει» – Shirley MacLaine
2. «Δε σκοτώνει κανείς με την οργή
αλλά με το γέλιο» – Φρίντριχ Νίτσε
3. «Η πιο χαμένη από όλες
τις μέρες είναι εκείνη που δε γελάσαμε»
– Νικολά Σαμφόρ
4. «Δε σταματάς να γελάς επειδή
γερνάς. Γερνάς επειδή σταματάς

να γελάς» – Μπερναρντ Σω
5. «Το σώμα σου δεν μπορεί να θεραπευτεί χωρίς παιχνίδι. Ο νους σου δεν
μπορεί να θεραπευτεί χωρίς το γέλιο.
Η ψυχή σου δεν μπορεί να θεραπευτεί
χωρίς χαρά» – C. Rippenger Fenwick
6. «Γέλα συχνά, πολύ και δυνατά. Γέλα
μέχρι να μην μπορείς να ανασάνεις» –
George Carlin
7. «Το πρόβλημα χτύπησε την πόρτα,
αλλά, ακούγοντας γέλια, έφυγε μακριά»
– Benjamin Franklin
8. «Πάντα να γελάς όταν μπορείς. Είναι
ένα φθηνό φάρμακο» – Λόρδος Βύρων
9. «Το γέλιο είναι η πιο κοντινή απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους» –
Victor Borge
10. Για να γελάσεις αληθινά, πρέπει να
μπορείς να πάρεις τον πόνο σου και να
γελάσεις με αυτόν» – Τσάρλι Τσάπλιν
11. «Αν δε μάθεις να γελάς
με τα προβλήματά σου, δε θα έχεις
τίποτα για να γελάς
όταν θα είσαι γέρος» – E. W. Howe
12. «Γέλα, καρδιά μου, γέλα. Βρες χρόνο
να γελάς, αυτό είναι η μουσική
της ψυχής» – Γιάννης Ρίτσος
© Εναλλακτική Δράση
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Είναι οι ιατρικές μάσκες
καλύτερες από τις
υφασμάτινες;
Α

ντιμετωπίζοντας νέες, πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις του κορωνοϊού και
την αναμενόμενη αύξηση των λοιμώξεων
λόγω χειμώνα, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας,
της Γερμανίας και της Αυστρίας – αρχίζουν να καθιστούν υποχρεωτικές τις ιατρικές μάσκες προσώπου, με την ελπίδα
ότι μπορούν να επιβραδύνουν την εξάπλωση της νόσου.
ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ

Σε αντίθεση με τις υφασμάτινες και τις
χειρουργικές μάσκες, οι οποίες προστατεύουν άλλους ανθρώπους από μεγαλύτερα αναπνευστικά σταγονίδια που εκπέμπονται όταν ο φορέας του ιού αναπνέει,
μιλάει, βήχει ή φτερνίζεται – με άλλα λόγια γίνεται εκροή αέρα – οι ιατρικές μάσκες (για παράδειγμα FFP1, FFP2, KN95
και N95) προστατεύουν το χρήστη με φιλτράρισμα τόσο της εκροής όσο και της εισροής του αέρα.
Μπορούν επίσης να παρέχουν κάποιο
επίπεδο προστασίας έναντι μικρότερων
σταγονιδίων ή αερολυμάτων.

Όταν τοποθετηθούν σωστά, οι μάσκες διαπίστωσε ότι η πιο αποτελεσματική μάFFP2 μπορούν να φιλτράρουν τουλάχι- σκα ήταν η N95, ακολουθούμενη από τις
στον το 94% των σωματιδίων, ενώ οι μά- χειρουργικές μάσκες των τριών επιπέδων.
σκες N95 μπορούν να φιλτράρουν τουλάχιστον το 95% των σωματιδίων.
ΕΟΔΥ: ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΑΣΚΩΝ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Κι ενώ η στενή ύφανση των χειρουργικών
μασκών προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας από εκροή – γι’ αυτό χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες του ιατρικού
χώρου κατά την επαφή τους με ασθενείς
– οι υφασμάτινες μάσκες δεν παρέχουν
τόσο μεγάλη προστασία. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τον αριθμό
των στρωμάτων του υφάσματος και τον
τύπο του υφάσματος που χρησιμοποιείται – οι περισσότερες δεν παρέχουν στο
χρήστη πιστοποιημένη ασφάλεια.

1] ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ: Η χειρουργική
μάσκα χρησιμοποιείται καθημερινά σε
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, από
το υγειονομικό προσωπικό.
Καλύπτει το στόμα, τη μύτη και το πηγούνι του προσωπικού, ώστε να μην εκτεθεί
σε σταγονίδια που προέρχονται από τους
ασθενείς.
Είναι κατασκευασμένη από τρία στρώματα ειδικών υλικών. Το εξωτερικό στρώμα της μάσκας (το χρωματιστό) είναι και
υγροαπωθητικό, έτσι ώστε στην περίπτωση εκτίναξης βιολογικών υγρών (σάλιο,
αίμα κ.ά.) αυτά να μην εισέλθουν στο
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ
ανώτερο αναπνευστικό σύστημα.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το εσωτερικό στρώμα είναι άσπρο και
Η τρέχουσα καθοδήγηση του Παγκόσμι- σκοπό έχει να απορροφά τους υδρατμούς
ου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει της εκπνοής.
ότι ιατρικές ή χειρουργικές μάσκες πρέπει
Το φιλτράρισμα των μικροοργανισμών
να φοριούνται μόνο από εργαζόμενους γίνεται από το μεσαίο στρώμα, το οποίο
στον τομέα της υγείας, άτομα με συμπτώ- δεν είναι ορατό.
ματα Covid-19, άτομα που έρχονται σε
επαφή μαζί τους, άτομα ηλικίας 60 ετών 2] ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (ΜΑΣΚΑ
και άνω, καθώς και άτομα με υποκείμενα ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ): Η μη χειρουργική μάσκα,
νοσήματα.
είναι συνήθως κατασκευασμένη από
Ο γενικός πληθυσμός – κατά τον ΠΟΥ – ύφασμα και δεν προορίζεται για χρήση σε
πρέπει να χρησιμοποιεί υφασμάτινες μά- δομές υγείας ή από επαγγελματίες υγείας.
Χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό με
σκες που να διαθέτουν τρία στρώματα.
Αλλά για τους Ευρωπαίους πολιτικούς, στόχο την κάλυψη του προσώπου (μύτη
που προσπαθούν να αποτρέψουν μια νέα και στόμα) του ατόμου που τη φορά.
έξαρση περιπτώσεων του κορωνοϊού, η
λογική τους είναι απλή: Εάν οι ιατρικές 3] ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
μάσκες βοηθήσουν στην εξάλειψη του ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με/ή χωρίς βαλβίδα,
ιού, τότε θα πρέπει να επιβληθούν.
προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας και δε συνιστάται για χρήση
ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
από το κοινό. Είναι σχεδιασμένη για την
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η Ν95
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ια- προστασία του ατόμου που τη φορά και
τρικό περιοδικό Lancet, η οποία συγκρίνει κατατάσσεται στον εξοπλισμό ατομικής
τα ποσοστά μετάδοσης σε 16 χώρες, δι- προστασίας του υγειονομικού προσωπιαπίστωσε ότι οι μάσκες N95 μπορεί να κού, καθώς παρεμποδίζει την έκθεσή του
παρέχουν μεγαλύτερη προστασία από τις σε αερογενώς μεταδιδόμενους μικροορχειρουργικές ή τις πολυεπίπεδες βαμβα- γανισμούς.
κερές μάσκες.
Και μια άλλη μελέτη που κυκλοφόρησε
© ecozen.gr (με πληροφορίες
τον Αύγουστο από το Πανεπιστήμιο Duke,
από cnn.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 22/2/2021 – 28/ 2/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1844: Ψηφίζεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, με το οποίο καθιερώνεται η συνταγματική
μοναρχία.
1936: Ο αρχηγός των Φιλελεύθερων, Θεμιστοκλής Σοφούλης, και ο ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Παλλαϊκού Μετώπου,
Στυλιανός Σκλάβαινας, υπογράφουν μυστικό
σύμφωνο, με το οποίο το Παλλαϊκό Μέτωπο
δεσμεύεται να υποστηρίξει τον Σοφούλη κατά
την εκλογή προέδρου της Βουλής, ενώ οι Φιλελεύθεροι με τη σειρά τους να καταργήσουν
το Ιδιώνυμο, την υπηρεσία κρατικής ασφάλειας,
και να αμνηστεύσουν ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ
(Σύμφωνο Σοφούλη – Σκλάβαινα).
1947: Αποφασίζεται από την κυβέρνηση Μαξίμου η ίδρυση του στρατοπέδου πολιτικών κρατούμενων στη Μακρόνησο, κατά τη διάρκεια
του εμφυλίου πολέμου.
1959: Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων η τελική συμφωνία για την
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου).

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
785

Οργάνωση και συστηματοποίηση
σάς ζητά η πανσέληνος στον έκτο οίκο σας,
της καθημερινότητας και της εργασίας. Έχετε τη διάθεση να καθαρίσετε το σπίτι σας
και το γραφείο σας, αυξάνεται η αποδοτικότητά σας στην εργασία σας. Είστε μια πραγματική παραγωγική μηχανή, συστηματικοί,
πρακτικοί και τακτικοί σε ό,τι έργο αναλαμβάνετε να φέρετε σε πέρας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Τα ταμεία σας θα μπορούσαν
να γεμίσουν, χάρη στην πανσέληνο στο
δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων. Εάν
σκεφτόσασταν καιρό τώρα να αφήσετε
την τρέχουσα εργασία σας ή αισθάνεστε
βαριεστημένοι και χωρίς έμπνευση, θα
μπορούσατε να πάρετε την απόφαση να
βρείτε κάτι άλλο πιο… κοντινό στις αξίες
σας.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Έχετε μια χαρούμενη και αισιόδοξη διάθεση, καθώς η πανσέληνος φωτίζει τον πέμπτο οίκο σας, του έρωτα και
της δημιουργικότητας. Αποπνέετε έναν
αέρα αξιοπρέπειας, είστε τολμηροί και
γεμάτοι αυτοπεποίθηση και δεν υπάρχει
τίποτα πιο ερωτικό από αυτό. Μέρες σαν
αυτές, είναι πραγματικά καλό να είστε ο
εαυτός σας.

Μήπως σας φοβίζει η σκέψη
να παραχωρήσετε ένα μέρος του εαυτού σας σε κάποιον άλλον; Αυτή είναι η
δική σας στιγμή, καθώς η πανσέληνος
στο ζώδιό σας, σας ζητά να σκεφτείτε
τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, όσο σκληρό κι αν είναι αυτό για τους γύρω σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Εάν δεν μπορείτε να αποχωριστείτε το γραφείο σας, τουλάχιστον σκεφτείτε μια αλλαγή από τη συνήθη ρουτίνα
σας. Με την πανσέληνο να φωτίζει τον επεκτατικό και χαρούμενο ένατο οίκο σας, έχετε μια ιδιαίτερα αισιόδοξη διάθεση. Ίσως
χτυπήσετε την πόρτα του αφεντικού σας
και κάνετε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση για
τις τρέχουσες ανάγκες σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Ώρα να αποχαιρετήσετε ένα κεφάλαιο
της ζωής σας τώρα και μαζί τον πόνο και
τις αναμνήσεις. Με την πανσέληνο να
φωτίζει τον πνευματικό δωδέκατο οίκο
σας, περνάτε σε μια νέα φάση ζωής, αλλά
πρώτα πρέπει να αποδεχτείτε τα καρμικά
μαθήματα ζωής που πήρατε από αυτά τα
άτομα και τις καταστάσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Μερικά συναρπαστικά νέα που
περιμένατε καιρό τώρα έρχονται στο δρόμο σας, καθώς η πανσέληνος φωτίζει τον
τρίτο οίκο σας, της επικοινωνίας και των
ιδεών. Αν περιμένατε κάποια σημαντική
πληροφορία, θα έχετε τη μεγάλη αποκάλυψη. Ίσως να σκέφτεστε πώς να ξεκινήσετε ένα συγκεκριμένο έργο και τώρα οι
σπόροι αυτής της ιδέας υλοποιούνται.

Η καριέρα σας βρίσκεται σε ένα
κομβικό σημείο χάρη στην πανσέληνο που
φωτίζει το δέκατο οίκο σας, της καριέρας
και των φιλοδοξιών. Αναμείνατε επαγγελματική άνοδο και άφθονα κέρδη στην επιχείρησή σας, εφόσον έχετε εργαστεί σκληρά. Πείτε «ναι» σε μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία ή αποχωρήστε από μια εργασία που δεν είναι πλέον κατάλληλη για σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Το σπίτι σας και η οικογένειά
σας είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος
σας, έτσι χαλαρώστε με τους οικείους σας
στο σπίτι σας. Η Πανσέληνος φωτίζει τον
τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας, δίνοντας έμφαση σε οικογενειακά θέματα και ζητήματα ακινήτων.
Κατάλληλη περίοδος για μετακομίσεις ή
αγοραπωλησίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Είστε έτοιμοι να μοιραστείτε δύναμη και χρήματα; Με την πανσέληνο να
φωτίζει τον όγδοο οίκο σας, των κοινών
οικονομικών πόρων, αναζητάτε πλούτο και
εξουσία, έτσι βρείτε κάποιον να συνενώσετε τους οικονομικούς πόρους σας. Πρώτα
όμως, αποκρυπτογραφήστε τα ενδόμυχα
κίνητρα αυτού του ατόμου, μπορεί να κρύβει κάποια πράγματα σκόπιμα.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Δικτυωθείτε κοινωνικά και συνεργαστείτε. Με την Πανσέληνο να φωτίζει τον
ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας, της ομαδικής
δραστηριότητας και της τεχνολογίας, βρίσκεστε στο προσκήνιο. Μπορεί να συγκεντρώσετε μια εκλεκτική ομάδα ανθρώπων
και ενώνετε τους στόχους σας. Γνωρίστε καινοτόμους ανθρώπους που μπορούν να σας
βοηθήσουν να μεταδώσετε τις ιδέες σας.

Σκέφτεστε να κάνετε τα πράγματα επίσημα; Μια πολλά υποσχόμενη
σχέση ή μια επιχειρηματική συνεργασία
θα μπορούσε να γίνει επίσημη, χάρη
στην πανσέληνο στον έβδομο οίκο σας,
της δέσμευσης, των συμβάσεων και των
συνεργασιών. Η ένωση με μια συμπληρωματική ψυχή μπορεί να σας οδηγήσει
σε μια πολύ πιο σταθερή, ασφαλή ζωή.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 784

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm
Saturday 8:00 am to 1:00 pm
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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
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Απ’όλα για όλους
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για νοστιμιά μέσα στην
βαρυχειμωνιά...
Στόλισε και το δικό σου
αριστούργημα με το πιο
τραγανό φύλλο!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca

