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Το σχέδιο για
άνοιγμα του
τουρισμού

Τα «ένοχα μυστικά»
του Μητσοτάκη και
ο «αναβρασμός» στη
βάση του κόμματος
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 365 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ποια ήταν τα μοντέλα
που ακολούθησαν 8 χώρες
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ΣΚΌΠΙΑ
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η γλώσσα και
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ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19
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Η παραοικονομία της
πανδημίας «κτύπησε»
και το Κεμπέκ
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Αναμένοντας τον Πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν…
Η υποκρισία των «Μεγάλων Φίλων»
μας και το Δίκαιο της Θάλασσας

Σ

τις αρχές Φεβρουαρίου του 2021, ο
Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπερασπίστηκε το κράτος δικαίου ως θεμέλιο του
«διαρκούς πλεονεκτήματος της Αμερικής» και διατύπωσε το όραμά του για ένα
έθνος που ηγείται «όχι μόνο με το παράδειγμα της ισχύος μας, αλλά και από την
ισχύ του παραδείγματός μας».
Θεόδωρος Καρυώτης*
© Hellas Journal
Στην αντιπαλότητα με το Πεκίνο, οι ΗΠΑ
κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να επιστήσουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Κίνα αλλά προκρίνουν την
επιλεκτική εφαρμογή του, ανάλογα με τα
συμφέροντα τους.
Ας ξεκινήσουμε όμως με τη βρετανική
υποκρισία. Στα τέλη της δεκαετίας του
1960 και στις αρχές της δεκαετίας του
1970, το Ηνωμένο Βασίλειο απομάκρυνε
βίαια ολόκληρο τον πληθυσμό του Αρχιπελάγους Chagos, μια περιοχή που ήταν
μέρος της βρετανικής αποικίας του Μαυρίκιου στον Ινδικό Ωκεανό και στο μεγαλύτερο νησί, το Diego Garcia, επέτρεψε

στις ΗΠΑ να χτίσουν μια μεγάλη και στρατηγικά σημαντική ναυτική και αεροπορική
βάση, που φιλοξενεί 4.000 αμερικανικά
στρατεύματα, για τις επιχειρήσεις τους
στη Μέση Ανατολή, τον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό.
Το Φεβρουάριο 2019 το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάσισε ότι ο τρόπος με
τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο απέλασε
το λαό των Νήσων Chagos ήταν αντίθετος
με το διεθνές δίκαιο και ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο πρέπει «να θέσει τέρμα στη διοίκηση του αρχιπελάγους Chagos το συντομότερο δυνατό» επιστρέφοντας τα
νησιά στον Μαυρίκιο, καθώς τα είχε παράνομα αποσχίσει στη δεκαετία του 1960.
Σε μια εκπληκτική επίπληξη, το δικαστήριο εξέδωσε συμβουλευτική γνώμη, με
το σκεπτικό ότι οι διεκδικήσεις της Βρετανίας στο αρχιπέλαγος ήταν παράνομες.
Δεκατρείς από τους δικαστές του δικαστηρίου συμφώνησαν με αυτό τα πόρισμα
και μόνο ένας, που προέρχεται από τις
ΗΠΑ, το καταψήφισε. Η συμβουλευτική
γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική, αλλά θεωρείται σημαντική. Όπως το έθεσε η εφημερίδα Guardian,
«η σαφής διαύγεια της δήλωσης των δι-
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καστών είναι ένα ταπεινωτικό πλήγμα για
το κύρος της Βρετανίας στην παγκόσμια
σκηνή».
Ένας κάτοικος Chagossian, που εκδιώχθηκε ως παιδί από το νησί του, εξέφρασε
την ικανοποίηση του έξω από το δικαστήριο την ημέρα της ετυμηγορίας.
«Ω, νιώθω τόσο χαρούμενος σήμερα
γιατί είναι μια μεγάλη νίκη ενάντια στην
αδικία με την οποία βαρύνετε η βρετανική
κυβέρνηση για πολλά χρόνια», δήλωσε ο
Olivier Bancoult στους δημοσιογράφους.
Πριν λίγες ημέρες, το Διεθνές Δικαστήριο
για το Δίκαιο της Θάλασσας (ITLOS) πρόσθεσε τη δική του επιβεβαίωση για την
κυριαρχία του Μαυρίκιου στο Αρχιπέλαγος Chagos και επέκρινε την αποτυχία του
Ηνωμένου Βασιλείου να συμμορφωθεί με
το ψήφισμα του ΟΗΕ το Μάιο 2019, που
επιβεβαίωνε την απόφαση του Διεθνούς
Δικαστηρίου στη Χάγη.
Με γραπτή ανακοίνωση της η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το
Ηνωμένο Βασίλειο δε σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τη στρατιωτική βάση στο
Diego Garcia.
Για την ιστορία, στη δεκαετία του 1960
οι ΗΠΑ πλησίασαν το Ηνωμένο Βασίλειο
και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τη
δημιουργία στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Diego Garcia και κατέληξαν
σε συμφωνία για την απομάκρυνση όλων
των κατοίκων των νησιών του Αρχιπελάγους Chagos.
Το Ηνωμένο Βασίλειο εκδίωξε περίπου
2.000 κατοίκους από τα νησιά, αρκετούς
με τη βία και τους απαγόρευσε να επιστρέψουν. Μετέφεραν το λαό Chagossian
πάνω από χίλια μίλια μακριά στο Μαυρίκιο, μια πρώην βρετανική αποικία, όπου
οι άνθρωποι ζούσαν σε απόλυτη φτώχεια.
Μάλιστα, ένα αποχαρακτηρισμένο μήνυμα από το 1966 αναφέρει: «Δε θα υπάρχει
ιθαγενής πληθυσμός εκτός από γλάρους
και δυστυχώς, μαζί με αυτά τα πουλιά συνυπάρχουν και μερικοί Ταρζάν».
ΤΑ ΝΗΣΙΑ CHAGOS
ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ
Το Λονδίνο υπέγραψε μια συμφωνία με
την Ουάσιγκτον, που κρατήθηκε μυστική
τόσο από το Βρετανικό Κοινοβούλιο όσο
και από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, παραχωρώντας στην Ουάσιγκτον με 50ετή μίσθωση το Diego Garcia με αντάλλαγμα έκπτωση 11 εκατομμυρίων δολαρίων στην
προμήθεια των αμερικανικών πυρηνικών
πυραύλων Polaris.
Το Ηνωμένο Βασίλειο απέσπασε επίσημα
το Αρχιπέλαγος Chagos από το Μαυρίκιο
το 1965, αποκαλώντας το Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού.
Το 1968, ο Μαυρίκιος απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η γνώμη του δικαστηρίου απευθύνεται σε
όλα τα κράτη – μέλη του ΟΗΕ και όχι μόνο
στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Όλα τα κράτη –
μέλη πρέπει να συνεργαστούν με τα Ηνωμένα Έθνη για να ολοκληρώσουν την ανεξαρτησία του Μαυρικίου».
Οι Αρχές του Μαυρικίου δήλωσαν ότι
η βάση των ΗΠΑ μπορεί να παραμείνει
στο νησί, ανεξάρτητα από το καθεστώς
της, εφόσον ανακτηθεί η κυριαρχία του
Μαυρικίου στο Αρχιπέλαγος Chagos.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι ΗΠΑ
δεν έχουν πρόθεση να εγκαταλείψουν τη
στρατηγική της θέση στον Ινδικό Ωκεανό,
ούτε η συντηρητική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διατεθειμένη να
παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις της, που
ανάγονται στο αποικιοκρατικό παρελθόν
της. Και οι δύο φοβούνται τις πιθανές
συνέπειες από την απώλεια του ελέγχου
παραχώρησης, που μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»,
όπως αποκαλούν το Diego Garcia.

Βεβαίως, η επιστροφή των νησιών
Chagos δημιουργεί ένα κίνδυνο, καθώς
μια μελλοντική κυβέρνηση του Μαυρικίου θα μπορούσε να είναι λιγότερο φιλόξενη για τις ΗΠΑ και να ανακαλέσει
τη μίσθωση ή να διαπραγματευθεί μια
νέα, που θα της προσφέρει περισσότερα
ανταλλάγματα.
ΟΧΙ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ
Απαιτώντας από την Κίνα να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και την UNCLOS,
οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο περπατούν σε ένα τεντωμένο σχοινί στην περίπτωση του Αρχιπελάγους Chagos.
Πάντως, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα δώσει εξετάσεις στην παγκόσμια κοινότητα,
για τη διευκόλυνση της επιστροφής του
Diego Garcia στο Μαυρίκιο, διότι δεν είναι
μόνο ηθικά σωστή, αλλά και μια επιβεβαίωση της αμερικανικής δέσμευσης στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ακολουθώντας μια πολιτική αρχών, η
Ουάσιγκτον μπορεί να αποφύγει αρνητικές επιπτώσεις στα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα, όχι μόνο στον Ειρηνικό
Ωκεανό αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ελληνισμός περιμένει με αγωνία
την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν θα εφαρμόσει τις ίδιες αρχές σεβασμού των διεθνών
συνθηκών και του κράτους δικαίου στις
σχέσεις της Αμερικής με την Τουρκία του
Ερντογάν.
Ευχόμαστε να μη χρησιμοποιήσει το κλασικό αμερικανικό double standard, υιοθετώντας δύο μέτρα και δύο σταθμά, ένα
για τον Πρόεδρο της Κίνας και άλλο για το
Σουλτάνο της Τουρκίας.
*Ο Θεόδωρος Καρυώτης είναι ομότιμος
καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημιακού Συστήματος Μέριλαντ, 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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Απάτες εκατομμυρίων για
ανύπαρκτες μάσκες και εγχειρίδια
Για δεύτερη φορά πιάστηκε
στη «φάκα» το Κεμπέκ

σοι θέλετε να
εμβολιαστείτε
πρέπει να κλείσετε ραντεβού στην
ιστοσελίδα
https://
portal3.clicsante.ca/ ή
στο τηλέφωνο 514-644-4545 από τις 8
π.μ. έως τις 8 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή ή 8:30 π.μ. έως 4:30 μ.μ. Σάββατο
και Κυριακή.
Εάν δυσκολεύεστε να κλείσετε ραντεβού στο διαδίκτυο, ζητήστε τη βοήθεια
των αγαπημένων σας προσώπων.

Ένα συνοδευτικό άτομο θα μπορούσε
να εμβολιαστεί ταυτόχρονα με το άτομο
στην ομάδα προτεραιότητας, εάν πληροί
τα ακόλουθα κριτήρια:
-Είναι 70 ετών και άνω,
-Παρέχουν υποστήριξη, τουλάχιστον
τρεις ημέρες την εβδομάδα στο αγαπημένο τους πρόσωπο, που είναι άνω των
80 ετών.
Ο εμβολιασμός COVID-19 γίνεται σταδιακά και προορίζεται για άτομα σε ομάδες
προτεραιότητας ηλικίας, προς το παρόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
-Προγραμματίστε το ραντεβού σας και
εμφανιστείτε μόνο πέντε λεπτά πριν από
το ραντεβού σας.
-Εάν αργείτε, το ραντεβού σας μπορεί
να αναβληθεί.
-Φέρτε την κάρτα ασφάλισης υγείας
στο ραντεβού σας (εάν δεν έχετε κάρτα
ασφάλισης υγείας, μπορείτε ακόμα να
εμβολιαστείτε).
-Φέρτε ένα αντίγραφο της λίστας φαρμάκων σας.
-Δε μπορείτε να επιλέξετε το εμβόλιο
που θα σας χορηγηθεί.
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Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
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Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.
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ΨΕΥΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό το «χάος» με
τα εμβόλια, άρχισε να ανακατεύεται και η
διεθνής αστυνομία INTERPOL.
Περίπου 2.400 δόσεις ψεύτικων εμβολίων έχουν κατασχεθεί στη Νότια Αφρική,
ενώ ένα δίκτυο πλαστών εμβολίων έχει
ανακαλυφθεί στην Κίνα όπου συνελήφθησαν 80 άτομα.

H INTERPOL, πρόσφατα, αποκάλυψε ότι
από 3.000 ιστοσελίδες που σχετίζονται με
διαδικτυακά φαρμακεία που είναι ύποπτα για πώληση παράνομων φαρμάκων
και ιατρικών εγχειρίδιων, όπως μάσκες
κ.λπ. περίπου 1.700 περιείχαν απειλές
στον κυβερνοχώρο, στέλνοντας ηλεκτρονικούς ιούς, παγιδεύοντας τους υπολογιστές και τα δεδομένα των ατόμων.
Εκτός λοιπόν ότι κάποιος μπορεί να αρρωστήσει από τα ψεύτικα φάρμακα και
εμβόλια, μπορεί να βρεθεί και παγιδευμένος από τους «κλέφτες» του διαδικτύου.
Προσοχή λοιπόν που κάνουμε… κλικ.
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Στις 26 Μαρτίου, 2020 – μετά από σύσταση από την υπάλληλο Élie Boustani
του Κέντρου Συντονισμού Αγορών εγχειριδίων υγείας του Μόντρεαλ, SigmaSanté
– το CHU καταθέτει ηλεκτρονικά το ποσό
των $13.000.000 Αμερικής (16,4 εκ. δολ.
Καναδά) στο λογαριασμό της εταιρείας
Tree of Intelligence. Η προμήθεια μασκών
Ν95 θα έφτανε την επόμενη ημέρα. Η δε
διεύθυνση του λογαριασμού είναι της βίλας του ο ιδιοκτήτη της εταιρείας Michael
Caridi στο Connecticut της Αμερικής. Το
εμπόρευμα όμως δεν έφτασε ποτέ, την
επόμενη ημέρα όπως είχε συμφωνηθεί.
Μια μικρή ποσότητα έφτασε τον Απρίλιο αλλά και αυτές ήταν «μαϊμού» Ν95.
Μετά από πολλά, το CHU κατέφυγε σε
αγωγή κατά του Caridi και της εταιρείας
του Tree of Intelligence, που δικάστηκε
την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, στο ανώτατο
δικαστήριο του Οντάριο, μια και η έδρα
της εταιρείας «Tree of Intelligence» του
Caridi βρίσκεται εκεί. Ο δικαστής Markus
Koehnen αποκάλεσε τον Caridi «απατεώνα και κλέφτη». Θέλοντας να δείξει ότι
δεν έχει χρήματα ο Caridi, αντιπροσωπεύτηκε στο δικαστήριο, από τον… εαυτό
του. Ήδη το Δεκέμβριο 2020, το δικαστήριο κατάσχεσε την περιουσία του.
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Όπως έχουμε γράψει σε προηγούμενο
φύλο, η INTERPOL πιστεύει ότι δίκτυα
οργανωμένου εγκλήματος επωφελούνται την αφέλεια του κόσμου – αλλά και
μερικών κυβερνήσεων – για να πουλούν
μέσω ανύπαρκτων εταιρειών πλαστά εμβόλια και άλλα προστατευτικά εγχειρίδια,
όπως μάσκες Ν95, γάντια και απολυμαντικά υγρά.
Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα της
INTERPOL, Γιούργκεν Στοκ, οι τελευταίες
αστυνομικές επιχειρήσεις είναι απλώς η
αρχή, μια και τα πλοκάμια του οργανωμένου εγκλήματος βρήκαν «νέο» εμπόρευμα να πλουτίσουν.

RE

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Το παράξενο είναι, γιατί να δοθεί το
συμβόλαιο προμήθειας μασκών Ν95
στον Caridi, εφόσον η εταιρεία του Tree
Intelligence δεν έχει καθόλου σχέση με
εγχειρίδια υγείας ιδιοκτήτη της εταιρείας,
αλλά… παραπροϊόντα μαριχουάνας;
Επίσης, αν είχαν κάνει οι υγειονομικές
αρχές του Κεμπέκ τον παραμικρό έλεγχο
για το ιστορικό της εταιρείας, θα μάθαιναν ότι το μητρώο της εταιρείας και του
Caridi δεν είναι και τόσο καθαρό.
Συγκεκριμένα, το 2006 δικάστηκε στη
Νέα Υόρκη για οικονομική απάτη για συμβόλαια που δεν τήρησε.
Το CHU (Centre hospitalier universitaire
de Québec) στην αγωγή που κατέθεσε,
τονίζει ότι «αν ήξερε το παρελθόν του
Caridi δε θα του έδιναν το συμβόλαιο».
Άγνωστο είναι λοιπόν, γιατί να εμπιστευτούν προμήθεια μασκών Ν95 στην
εταιρία και στον Caridi.
Το μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε,
είναι το γεγονός ότι ο Caridi είναι καλά
δικτυωμένος στην Αμερική και λέγεται
ότι είναι φίλος του Τραμπ, που ήταν πρόεδρος της Αμερικής όταν υπογράφτηκε
το συμβόλαιο. Ως τώρα, από το όλο συμβόλαιο των 13 εκατομμυρίων δολαρίων
Αμερικής, που κατατέθηκε ολόκληρο και
προκαταβολικά σε τραπεζικό λογαριασμό
του Caridi, το Κεμπέκ κατάφερε να αποσπάσει τον Ιούνιο 2020, μόνο 2 εκατομμύρια δολάρια.
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ο Μάρτιο 2020 – στην αρχή της πανδημίας – το CHU (Centre hospitalier
universitaire de Québec), προέβη σε αγορά 5 εκατομμυρίων μασκών Ν95 αξίας
$45.000.000 από τον επιχειρηματία του
Brossard, Michel Ledoux. Ευτυχώς, σε
αυτή την περίπτωση η τράπεζα βλέποντας κάτι το παράξενο, δεν άφησε να
κατατεθούν τα χρήματα στο λογαριασμό
του Ledoux και δεν ολοκληρώθηκε η απάτη. Φυσικά τότε, το CHU έψαχνε για άλλο
προμηθευτή.
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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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ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΊ ΜΙΚΡΟΊ ΕΜΦΎΛΙΟΙ
και ο Cyber-Hooliganism στο δημόσιο βίο

Εσείς τι λέτε;

Έ

του Μιχάλη Τελλίδη

8η Μαρτίου

Μία παρεξηγημένη Ημέρα...

Η

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, όπως θεσμοθετήθηκε το
1977 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθιερώθηκε
για να θυμίζει στις γυναίκες του κόσμου ότι ύστερα από πολλές
θυσίες και άνισους αγώνες το γυναικείο φύλλο κατέκτησε ίσα
δικαιώματα με τους άντρες, διεκδίκησε καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου.
Σε ποιές όμως γυναίκες αναφερόμαστε; Σ’ εκείνες που είχαν
την τύχη και γεννηθούν στη πολιτισμένη δύση ή σ’ αυτές που
είχαν την ατυχία να δουν το φως του ήλιου σε κάποια μεσαιωνικού τύπου χώρα; Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι η ισότητα
των δύο φύλλων είναι δυστυχώς ανύπαρκτη σε πολλές ακόμη
χώρες όπου υπάρχουν παιδιά, κοπέλες, γυναίκες, ηλικιωμένες
που δεν έχουν καμία αξία, καμία υπόσταση μέσα στην κοινωνία
Ακόμη και σήμερα στον 21ο αιώνα της «εξέλιξης» υπάρχουν
γυναίκες που γεννιούνται σε καθεστώτα ομηρίας και εκπορνεύονται πριν ακόμη ενηλικιωθούν. Κοπέλες που πωλούνται σαν
αντικείμενα για «όλες» τις δουλειές...
Η 8η Μαρτίου πρέπει να είναι Ημέρα κινητοποιήσεων σε όλο
τον κόσμο και όχι Ημέρα γιορτής. Ημέρα «θλίψης» μάλλον, για
τα εκατομμύρια κορίτσια θύματα σωματικής, σεξουαλικής ή συναισθηματικής βίας, κορίτσια που υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων, που συχνά δολοφονούνται
από συγγενείς τους για λόγους τιμής...
Σ› ολόκληρο τον πλανήτη, υπό την ανοχή κρατών, θυσιάζονται
στο βωμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της ηδονής εκατομμύρια ανήλικα κορίτσια. Πώς είναι δυνατόν να γιορτάζονται
μάχες, που υποτίθεται ότι έχουν κερδηθεί, όταν υπάρχουν ακόμα ανοιχτές πληγές που αιμορραγούν; Πώς μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία, ισότητα, ιδανικά και πάνω απ’ όλα, για ανθρώπινα δικαιώματα, σ’ έναν απάνθρωπο κόσμο;
Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εργάτριες στον τομέα της υφαντουργίας κινητοποιήθηκαν πριν 164 χρόνια, στις 8 Μαρτίου
1857 στη Νέα Υόρκη, για τις άθλιες συνθήκες εργασίας και τους
χαμηλούς μισθούς τους. Ήταν η έναρξη του εργατικού κινήματος. Δύο χρόνια αργότερα οργανώθηκε το πρώτο σωματείο γυναικών το οποίο συνέχισε τον αγώνα για τη χειραφέτηση τους.
Η φετινή Ημέρα της Γυναίκας είναι αφιερωμένη στον παγκόσμιο αγώνα των γυναικών κατά της κρίσης του COVID-19. Οι
γυναίκες βρίσκονται στη πρώτη γραμμή του αγώνα της πανδημίας του κορονοιού, καθώς αποτελούν την πλειοψηφία των
εργαζομένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης.
Πολλές έχουν επίσης πληγεί σοβαρά από την κρίση λόγω της
απώλειας θέσεων εργασίας ή της απασχόλησής τους σε επιφανείς θέσεις εργασίας. Επί πλέον, οι συνεχιζόμενοι εγκλεισμοί
έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας.
Η φετινή Ημέρα της Γυναίκας θα τιμηθεί επίσημα στις 8 Μαρτίου. Στις μέρες μας πάντως, η Ημέρα αυτή έχει χάσει το πολιτικό
και κοινωνικό της μήνυμα. Αφενός εμπορευματοποιήθηκε και
αφετέρου εκλήφθηκε ως ευκαιρία για να εκφράσουν οι άνδρες
την αγάπη τους στις γυναίκες, όπως κατά την Ημέρα της Μητέρας και του Αγίου Βαλεντίνου…
Θα κλείσω με το ρεαλιστικό γνωμικό του Γάλλου ποιητή Λαμαρτίνου: «Υπάρχει μια γυναίκα στην αρχή όλων των μεγάλων
πραγμάτων».
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Νίκος Μελέτης*
© Liberal
Και έτσι και πάλι είμαστε έτοιμοι να ξεκατινιαστούμε, ιδιωτικώς και δημοσίως,
για το οτιδήποτε: αν η πανδημία έχει την
υπογραφή Μητσοτάκη, αν η έξαρση των
κρουσμάτων είναι από το κακό παράδειγμα του Μητσοτάκη στην Ικαρία, ή από
τη διαδήλωση για τη «Χρυσή Αυγή», για
το εάν θα πρέπει να φυλάσσονται ή όχι
τα πανεπιστήμια, για το εάν έπρεπε να
κλείσει ή όχι η Εθνική οδός, για το εάν η
Μενδώνη και ο Μητσοτάκης διόρισαν το
Λιγνάδη στο Εθνικό επειδή ήταν «εφηβόφιλος» και με διαβατήριο τις σεξουαλικές
προτιμήσεις του.
Έτοιμοι για ένα μικρό εμφύλιο κάθε μέρα,
για το οτιδήποτε... Μικροί εμφύλιοι, που
δε δίνουν λύσεις, ούτε δίνουν την ευκαιρία για ανταλλαγή σοβαρών επιχειρημάτων. Αλλά συνήθως, καθώς διεξάγονται
στο βασίλειο της αυθαιρεσίας, το πεδίο
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξαφανίζουν κάθε πιθανότητα σοβαρής συζήτησης και δημιουργούν χάσματα και μίσος
μεταξύ μας.
ΕΙΝΑΙ Ο CYBERHOOLIGANISM
Είναι η ελληνική και πολύ πιο επικίνδυνη
εκδοχή του QAnon (σ.σ.: Η QAnon είναι μία
ανακριβής και αναξιόπιστη ακροδεξιά θεωρία
συνωμοσίας). Γιατί εκεί οι βλαμμένοι φαίνονται από μακριά. Ενώ εδώ περνούν στα
μουλωχτά και αποκτούν και «πολιτικές
πλάτες»...
Δημιουργείται το κίνημα εναντίον του
νόμου για τα Πανεπιστήμια, νόμου που
ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και
υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις του υποτιθέμενου δημοκρατικού / συνταγματικού
τόξου, που δεν υπόσχονται απλώς ότι θα
καταργήσουν ή θα αλλάξουν το νόμο όταν
έρθουν στην εξουσία, αλλά απειλούν ότι
θα τον καταργήσουν στο πεζοδρόμιο. Α,
μπα; Ωραία αντίληψη περί δημοκρατίας
αυτή…
Δηλώνουν όλο αυτό τον καιρό ότι αρκούσε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη
φύλαξη των πανεπιστήμιων και δε χρειάζονται οι «χωροφύλακες» του Χρυσοχοΐδη.
Και όταν ο πρύτανης του ΑΠΘ εφαρμόζει
την υπάρχουσα νομοθεσία, τότε στοχοποιείται ως «καταδότης». Και δε ζητά κανείς
συγγνώμη όταν αποδεικνύεται, ότι στην
κατάληψη στο ΑΠΘ μετά την επέμβαση
της αστυνομίας, όπως προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς, περισσότεροι από
τους μισούς που προσήχθησαν δεν ήταν
φοιτητές. Και μετά είναι η περίπτωση
Κουφοντίνα. Το σύνθημα «όταν θα μπουν
οι αντάρτες στην Αθήνα το Σύνταγμα θα
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ντεκα χρόνια μετά την επίσημη έναρξη
της κρίσης η οποία άλλαξε τα πάντα
στην Ελλάδα και ενώ η πανδημία απειλεί
να μας ξαναστείλει πίσω, δείχνουμε να
μην έχουμε αντιληφθεί τίποτα. Ανυποψίαστοι.

Costas Hovris • Elena Molter
Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
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λέγεται Πλατεία Κουφοντίνα» απογυμνώνει όσους δήθεν κόπτονται για τα δικαιώματα του κρατούμενου Κουφοντίνα. Είναι
δυστυχώς πολύ απλό. Ένα μεγάλο κομμάτι
της μικρής περιθωριακής Αριστεράς, που
με τις πλάτες της ακροδεξιάς έγινε κυβερνώσα, παραμένει τελικά συμπαθούσα του
«φαρμακοχέρη» της 17Ν.
Ο οποίος επιλέγει το τελευταίο όπλο που
έχει για να κτυπήσει την κοινωνία, την
οποία δεν μπόρεσε να διαλύσει με τις δολοφονίες του.
Το «όπλο» της ίδιας της ζωής του, λειτουργώντας ως καμικάζι, ως βομβιστής
αυτοκτονίας. Ίσως η μεγαλύτερη τιμωρία
του θα ήταν η μετακόμιση του σε κελί
πολυτελείας στον Κορυδαλλό με θέα, ΤV,
δυνατότητα delivery και γιατί όχι, με συγκάτοικο τον Γιωτόπουλο. Για την εξουδετέρωση του μηνύματος που θέλει να περάσει, μέσω της αποκαθήλωσης του.
Ο δολοφόνος είναι δολοφόνος και δεν
έζησε, ούτε μπορεί να πεθάνει ως ήρωας.
Όσοι δηλώνουν τώρα δήθεν περίλυποι ότι
αν πεθάνει ο Κουφοντίνας ηρωοποιείτε,
είναι οι ίδιοι που ως ήρωα αντιμετώπιζαν
τον «Λουκά» και όταν σκόρπιζε το θάνατο.
Και προσβάλουν τον Μπόμπυ Σαντς όσοι
κάνουν σύγκριση… Ο Σαντς δεν έβαψε τα
χέρια του με αίμα αθώων, ούτε εκτελούσε
πυροβολώντας πισώπλατα.
Κι έτσι μετά το σύνθημα που δόθηκε για
το νόμο για τα πανεπιστήμια, δίνεται το
παρασύνθημα τώρα με τον Κουφοντίνα.
Από εκείνους τους λίγους που είναι θαυμαστές του. Και από εκείνους που εύχονται να πεθάνει μια ώρα αρχύτερα και να
αποκτήσουν έτσι το άλλοθι να κρυφτούν
πίσω από τους λίγους που θα επιχειρήσουν να βάλουν φωτιά σε κάθε γωνιά της
χώρας. Το δηλητήριο τους έχει ήδη χυθεί
σαν εύφλεκτο υλικό σε ένα εμφυλιοπολεμικό περιβάλλον.
Είναι ο πειρασμός της άσκησης αντιπολίτευσης τού «κι αν μου κάτσει;». Η αντιπολίτευση για ότι βρίσκεται στην επικαιρότητα. Χθες η πανδημία, μετά ο νόμος για
τα ΑΕΙ, η «Μήδεια», σήμερα ο Λιγνάδης
και ο Κουφοντίνας, αύριο μπορεί να είναι
ο… Χατζηπετρής.
Μια συνταγή σύγκρουσης τυφλής χωρίς
πλαίσιο, χωρίς ειρμό, χωρίς επιχειρήματα και γι αυτό επικίνδυνη. Και από την
οποία τελικά χαμένος βγαίνει αυτός που
την υποκινεί. Γιατί αυτός που πετροβολάει τη τζαμαρία, αυτός που υπονομεύει μια
δύσκολη κοινή προσπάθεια, που δεν έχει
σχέση με κυβερνήσεις, είναι αυτός που
επιστρέφει στο περιθώριο. Στην αναμπουμπούλα ο Λύκος χαίρεται. Συνήθως όμως
καταλήγει στο δόκανο…
*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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Σχέδιο 5 σημείων για άνοιγμα

του τουρισμού στην Ευρώπη

Πρόταση για ενιαίο πλαίσιο υπό την Ε.Ε.,
τεστ, πιστοποιητικά υγείας   

Κ

αθώς η ελληνική κυβέρνηση οριστικοποιεί το σχέδιο για το άνοιγμα των
συνόρων στους ξένους ταξιδιώτες για τη
φετινή τουριστική σεζόν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό όχι αργότερα από τα μέσα
Μαρτίου, περισσότεροι από 60 ταξιδιωτικοί και τουριστικοί οργανισμοί και φορείς
υπέβαλαν συγκροτημένο σχέδιο για την
επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των υπουργών Τουρισμού.
Ηλίας Μπέλλος
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Τουρισμού
(European Tourism Manifesto alliance),
μια ομάδα περισσότερων από 60 δημόσιων και ιδιωτικών ταξιδιωτικών και τουριστικών οργανισμών, εισηγείται μια σειρά
από συστάσεις για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
σχετικά με τον τρόπο επανέναρξης των ταξιδιών στην Ευρώπη εγκαίρως για το φετινό καλοκαίρι. Στόχος των συστάσεων είναι
η ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη της Ε.Ε. για
την αποκατάσταση των ταξιδιών.
Μια ειδική ομάδα εργασίας της Επιτροπής (Commission Task Force) για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας
ατόμων, προτείνεται να καθοδηγεί την
εφαρμογή του σχεδίου και να κάνει συνεχείς αξιολογήσεις με βάση τα ρίσκα και τα
επιστημονικά δεδομένα.
Οι κοινές συστάσεις που διατυπώθηκαν από τη συμμαχία European Tourism
Manifesto κοινοποιήθηκαν στις κυβερνή-

σεις της Ε.Ε.. Επιγραμματικά, οι συστάσεις
προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., που αντανακλούν με ακρίβεια όσα διεθνώς προωθεί
η ελληνική κυβέρνηση, περιλαμβάνουν:
• Δημιουργία ειδικής ομάδας της Ε.Ε.
(Task Force) για την αποκατάσταση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων.
• Συντονισμό των ταξιδιωτικών περιορισμών: ένας βελτιωμένος και αποτελεσματικός ευρωπαϊκός συντονισμός των ταξιδιωτικών περιορισμών και απαιτήσεων
για να διευκολυνθεί η επανεκκίνηση των
ταξιδιών και να επανέλθει η «ορατότητα»
τόσο για τους ταξιδιώτες όσο και για τις
επιχειρήσεις.
• Τεστ: Ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για
τεστ που σχετίζονται με ταξίδια πρέπει
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν προσιτά τεστ
σε επαρκείς ποσότητες με αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των
κρατών-μελών.
• Ψηφιακά πιστοποιητικά υγείας: Απαιτείται επειγόντως ο συντονισμός των εθνικών πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για να αποφευχθεί η ύπαρξη 27 διαφορετικών πιστοποιητικών που θα καλύπτουν τα τεστ
και τους εμβολιασμούς. Ένα διαλειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα που θα επέτρεπε
μια γρήγορη και ψηφιακή επαλήθευση
του εμβολιασμού και των αποτελεσμάτων
των τεστ αλλά και των άνοσων.
• Ο εμβολιασμός ή τα πιστοποιητικά εμβολιασμού δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά για ταξίδια, αλλά οι εμβολιασμένοι
ταξιδιώτες ή εκείνοι με αποδεδειγμένη

ανοσία πρέπει να εξαιρούνται από απα- φέρουν τις πιο έντονες μειώσεις.
γορεύσεις εισόδου, τεστ και περιορι- Αντίθετα, αεροδρόμια στην υπόλοιπη
Ευρώπη έχουν «δει» την κίνηση των επισμούς καραντίνας.
βατών τους οριακά καλύτερη, με την πτώση στις αρχές Ιανουαρίου στο 60% και στο
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΡΗΜΑ
55% τις πρώτες δύο εβδομάδες του ΦεΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Nέα στοιχεία από τo Airports Council βρουαρίου.
International Europe, που αντιπροσωπεύ- Ο συνολικός όγκος επιβατών στο ευρύτεει περισσότερα από 500 αεροδρόμια σε ρο ευρωπαϊκό δίκτυο αεροδρομίων, πά46 ευρωπαϊκές χώρες, καταδεικνύουν την ντως, μειώθηκε από 70% πέρυσι σε 83%
έκταση του πλήγματος από τους ταξιδιω- στα μέσα Φεβρουαρίου.
Στις 14 Φεβρουαρίου, τα αεροδρόμια
τικούς περιορισμούς και κυρίως από τη
γενική οδηγία για απαγόρευση όλων των της Ευρώπης είχαν ήδη χάσει 182 εκατομμη απαραίτητων διεθνών ταξιδιών τόσο μύρια επιβάτες από την αρχή του έτους.
Μαζί με την πτώση της επιβατικής κίνηεντός της Ε.Ε. όσο και εκτός αυτής, όπως
σης, το Φεβρουάριο καταγράφεται επίσης
και από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Τις πρώτες δύο εβδομάδες του Φεβρου- μια συνεχιζόμενη μείωση των αεροποριαρίου, η μείωση της κίνησης των επιβα- κών συνδέσεων: Ο αριθμός των αεροποτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια (Ε.Ε. / ρικών διαδρομών που «χάθηκαν» από/
ΕΟΧ / Ελβετία / Η.Β.) είναι 89% έναντι του προς και εντός Ευρώπης αυξήθηκε περαιαντίστοιχου μήνα του 2020, με τα αερο- τέρω σε 6.914 το Φεβρουάριο, από 6.663
δρόμια σε Ηνωμένο Βασίλειο (-92%), Γερ- τον Ιανουάριο και 6.001 τον περασμένο
μανία (-90%) και Benelux (-90%) να ανα- Νοέμβριο.

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

1.9

%

Voula

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία

HUMANIA CENTRE

Agence immobilière

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

Kottaridis

Real Estate Broker

Τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση.

514.993.5010

agentvk@gmail.com
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Σε αρκετούς η κατάσταση
θυμίζει την περίοδο της διακυβέρνησης
του Γιώργου Παπανδρέου, που είχε
και αυτός μετά το 2010 ανάλογες
εμμονές, με τα γνωστά καταστροφικά
αποτελέσματα στη συνέχεια.
Αυτή η σύγκριση ενισχύει και την
εικόνα της «μετάλλαξης» που δείχνει
να έχει υποστεί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αν δε θεωρηθεί ότι
αυτές ήταν ανέκαθεν
οι βαθύτερες αντιλήψεις του.

Σ

ε επιλογές που προκαλούν προβληματισμό και ερωτήματα σε όλα πλέον
τα μέτωπα δείχνει να επιμένει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έστω
και εάν ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα
της ελληνικής κοινωνίας – ειδικότερα δε
αυτά που ψήφισαν και στήριξαν τη Νέα
Δημοκρατία – αντιδρούν και εξεγείρονται.
Ρεπορτάζ: Ανδρέας Καψαμπέλης
© Newsbreak.gr
Από το θέμα της πανδημίας έως το Μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά,
από τις συνεχείς μεταγραφές στελεχών
του ΠΑΣΟΚ, και δη του «σημιτικού» σκέλους του, έως τη ροπή στο «δικαιωματισμό» και τους τελευταίους χειρισμούς
στην υπόθεση Λιγνάδη, οι αποφάσεις του
κ. Μητσοτάκη χαρακτηρίζονται από έναν
ευδιάκριτο πλέον πολιτικό αυτισμό.
Ύστερα, μάλιστα, από τα κοινωνικά, πολιτικά και εθνικά ζητήματα, ήρθαν τώρα
και τα ηθικά, για να ενισχύσουν τις απορίες αλλά και τις αγωνίες -εντός των τειχών της «γαλάζιας» παράταξης- για την
πορεία των πραγμάτων.
Η στοχοπροσήλωση ήταν για τον κ. Μητσοτάκη ανέκαθεν -προτού ακόμη ηγηθεί
της Ν.Δ. και γίνει πρωθυπουργός- ένα βασικό χαρακτηριστικό του.
Αυτό τον βοήθησε, άλλωστε, να έχει έως
το 2019 νικηφόρες μάχες. Ταυτόχρονα
όμως, έδειχνε ότι μπορούσε να αφουγκράζεται και τα κοινωνικά μηνύματα, σε
συνδυασμό με τις επικοινωνιακές προτεραιότητές του.

Η εικόνα αυτή έχει προ πολλού αλλάξει και ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να
διακατέχεται από μια εμμονική τακτική
σε όλους τους κρίσιμους τομείς, ακόμη
και αν πηγαίνει εντελώς αντίθετα προς
την κοινωνία. Δε θεωρείται από πολλούς
άσχετο και το γεγονός ότι σταδιακά άλλαξε το επιτελείο του, παραγκώνισε και
παραμέρισε παλαιούς συνεργάτες του και
περιστοιχίζεται από ανθρώπους οι οποίοι
λειτουργούν πρωτίστως ως «βασιλικότεροι του βασιλέως».
Η δικαιολογία ότι στις δημοσκοπήσεις η
Ν.Δ. εξακολουθεί να έχει σημαντικό προβάδισμα από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να
αντιμετωπίζεται σοβαρά και εντός του κυβερνητικού χώρου. Αυτό δεν έχει να κάνει
μόνο με την κλονισμένη αξιοπιστία των
μετρήσεων αλλά και με τα ίδια τα ποιοτικά στοιχεία τους, που κάθε άλλο παρά
προοιωνίζονται θετική συνέχεια.
Όλες οι καμπύλες ικανοποίησης της κοινής γνώμης σημειώνουν μεγάλη και διαρκή υποχώρηση, την ίδια ώρα, μάλιστα,
που το εκλογικό χώμα έχει μετατραπεί
πάλι σε «χυλό» και -παρά τη φαινομενική
στασιμότητα- οι ανακατατάξεις αναμένονται τεκτονικές.
Το σημαντικότερο όλων όμως είναι, ότι
οι βουλευτές και τα στελέχη της Ν.Δ. γίνονται καθημερινά δέκτες είτε της παγωμάρας είτε της δυσαρέσκειας και της οργής
που φουντώνει στη βάση τους.
Αυτό είναι από μόνο του αρκετό για να
ακυρώνει τους επίσημους εφησυχασμούς
της κυβερνητικής ηγεσίας και να καταδεικνύει την απόσταση που υπάρχει από την

πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα, η
οποία γίνεται ολοένα και πιο δυσάρεστη,
αλλά δίχως να υπάρχει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου που να θέλει να την αντιληφθεί και να πάρει το ρίσκο να τη θέσει επί
τάπητος.
Σε αρκετούς η κατάσταση θυμίζει την
περίοδο της διακυβέρνησης του Γιώργου
Παπανδρέου, που είχε και αυτός μετά το
2010 ανάλογες εμμονές, με τα γνωστά
καταστροφικά αποτελέσματα στη συνέχεια. Αυτή η σύγκριση ενισχύει και την
εικόνα της «μετάλλαξης» που δείχνει να
έχει υποστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν
δε θεωρηθεί ότι αυτές ήταν ανέκαθεν οι
βαθύτερες αντιλήψεις του.
Ό,τι κι αν ισχύει, είναι εμφανές ότι ο κ.
Μητσοτάκης επιβάλλει μια πολιτική και
στηρίζεται σε επιτελείς που, εκτός από
τις «σημιτικές παρακαταθήκες», έχουν
έντονο το άρωμα της «εποχής ΓΑΠ», όπως
σχολιάζουν χαμηλοφώνως και βουλευτές της Ν.Δ. που έχουν ζήσει το τότε και
το τώρα. Οι ομοιότητες είναι πασιφανείς,
ειδικά στα εθνικά και τα μεταναστευτικά
θέματα, ενώ και στην οικονομία ξυπνούν
αυτό το διάστημα οδυνηρές μνημονιακές μνήμες, καθώς η «επόμενη μέρα» της
πανδημίας φαίνεται ότι επιφυλάσσει στη
χώρα δυσάρεστες εκπλήξεις ανάλογου
τύπου. Ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί του οικονομικού επιτελείου έχουν αναλάβει να
προετοιμάζουν το έδαφος.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει διαμορφώσει και εξαρτήσεις από τις οποίες δεν μπορεί να ξεφύγει
και να απεμπλακεί. Έχοντας θέσει στο πε-

ριθώριο παραδοσιακές δυνάμεις και στελέχη της Κεντροδεξιάς, γίνεται, πολιτικά
τουλάχιστον, όμηρος των επιλογών που
έχει κάνει ο ίδιος. Το επιτελείο του στο
Μέγαρο Μαξίμου κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από πρόσωπα που «έρχονται»
από το ΠΑΣΟΚ (από τον Γ. Γεραπετρίτη
έως τον Α. Σκέρτσο) και το υποκατάστατο
του «σημιτικού εκσυγχρονισμού», δηλαδή το Ποτάμι, ενώ ανάλογες είναι οι τάσεις τόσο στο υπουργικό συμβούλιο όσο
και στον κρατικό μηχανισμό. Ακόμη και οι
τοποθετήσεις υφυπουργών ή συμβούλων,
όπως οι κ. Γιατρομανωλάκης και Πατέλης,
που διαλαλούν δημοσίως την ομοφυλοφιλία τους ως «χαρακτηριστικό» τους,
εντάσσονται εκ των πραγμάτων σε μια
άλλη κατεύθυνση, με χαρακτηριστικά που
εκφράζουν περισσότερο το λεγόμενο «δικαιωματισμό» και λιγότερο τις αντιλήψεις
και τις αρχές της Κεντροδεξιάς στη χώρα
μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα,
ο κ. Μητσοτάκης ετοιμαζόταν να ενισχύσει αυτό τον καιρό το επιτελείο του και
με άλλα πρόσωπα «εκσυγχρονιστικών»
καταβολών. Μένει να φανεί εάν οι τελευταίες εξελίξεις θα βάλουν κάποιο φρένο.
ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ… ΠΟΥΛΕΝ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ!
Βγήκαν τα… μαχαίρια στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή την υπόθεση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και τους
κάκιστους χειρισμούς της («άστοχους επικοινωνιακά», κατά το Μέγαρο Μαξίμου)
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«ΒΡΑΖΕΙ» Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ.

Ο Μητσοτάκης «όμηρος»
ένοχων μυστικών
κρατίας, η ευρωβουλευτής Άννα Ασημακοπούλου.
«Η άποψή μου είναι ότι η κυρία Μενδώνη προφανώς κάκιστα σχολίασε την
υπόθεση Λιγνάδη και είπε ότι είναι επικίνδυνος, και αυτό το λέω επιστημονικά,
ως νομικός, σεβόμενη το Σύνταγμα και το
τεκμήριο της αθωότητας. Από τη στιγμή
που αυτή η υπόθεση και αυτές οι αποτρόπαιες πράξεις που περιγράφονται έχουν
πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης, δεν πρέπει κανείς να σχολιάζει. Αυτό ήταν μεγάλο
“φάουλ”.
Επίσης, επικοινωνιακό ατόπημα ήταν ότι
μίλησε για εξαπάτηση. Έκανε λάθος, επικοινωνιακό “φάουλ” σε όλα τα επίπεδα.
Το θέμα της παραίτησης εναπόκειται και
στην κρίση του πρωθυπουργού» σημείωσε με σαφείς τις αιχμές της προς την
υπουργό Πολιτισμού. ■
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στο θέμα Λιγνάδη. Παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του αποφάσισαν να στηρίξουν απόλυτα την υπουργό, ο
ένας μετά τον άλλο «γαλάζιοι» βουλευτές
και ευρωβουλευτές, άλλοι δημόσια και
άλλοι -πολύ περισσότεροι- σε κατ’ ιδίαν
συζητήσεις, εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική
στην κυρία Μενδώνη, ζητώντας μάλιστα
κάποιοι εξ αυτών και την αποπομπή της
από την κυβέρνηση.
Πρόκειται, κατά βάση, για στελέχη προερχόμενα από τη λεγόμενη «λαϊκή Δεξιά», που σε κάθε ευκαιρία εκφράζουν τη
δυσφορία τους για την προσπάθεια διεύρυνσης της «γαλάζιας» παράταξης επί
Κυριάκου Μητσοτάκη προς το Κέντρο, με
την αξιοποίηση στελεχών του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ. Μια τέτοια περίπτωση
είναι η κυρία Μενδώνη, η οποία αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά
παραδείγματα της «σημιτοποίησης» της
σημερινής κυβέρνησης της Ν.Δ., κάτι που
ξορκίζουν τα παραδοσιακά στελέχη της
παράταξης, εκφράζοντας την αγωνία τους
για την πορεία της.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να λάβει αυτοδυναμία
και να κυβερνήσει μόνη της (χωρίς, π.χ.,
τη βοήθεια του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜ.ΑΡ.
όπως συνέβη το 2012), εντός του υπουργικού σχήματος αλλά και μέσα στο Μέγαρο
Μαξίμου βρίσκονται ουκ ολίγα πρόσωπα
«μεταγραφές» από άλλους ιδεολογικούς
χώρους. Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με
την πλειονότητα των νεοδημοκρατών, θεωρούνται «ξένα σώματα» και δεν εμφανίζονται να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον
αντίκτυπο των πράξεων τους.
Εύλογα δε γεννάται η απορία, τι περισσότερο μπορούν να προσφέρουν αυτοί
από εκείνους που είναι νεοδημοκράτες
από τα… γεννοφάσκια τους και απαξιώνονται πλήρως από τη σημερινή ηγεσία,
παρά την έως τώρα προσφορά τους και
τη βούλησή τους να συνεισφέρουν στην
προσπάθεια αναγέννησης του τόπου.
Η πρώτη από το κυβερνητικό στρατόπεδο που ζήτησε την παραίτηση Μενδώνη
ήταν η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ,
η οποία εκτίμησε ότι η υπουργός Πολιτισμού «πρέπει να διευκολύνει τον πρωθυπουργό, διότι είναι ευθύνη της υπουργού
η επιλογή των προσώπων, είτε ξεγελάστηκε είτε εξαπατήθηκε».
Όπως τόνισε, «δεν είναι ευθύνη του
πρωθυπουργού» η επιλογή προσώπων,
αλλά «του εκάστοτε υπουργού», ενώ πρόσθεσε ότι ο πολιτισμός είναι η «βιτρίνα»
της χώρας.
Σειρά πήρε ο βουλευτής Α΄ Αθηνών Θάνος Πλεύρης, ο οποίος άσκησε κριτική
στη Λίνα Μενδώνη για δύο αναφορές
της. Αφενός, για τη δήλωσή της ότι εξαπατήθηκε από τον Δημήτρη Λιγνάδη,

επισημαίνοντας ότι «πολιτικός, κατά την
άποψή μου, δε νοείται να λέει “εξαπατήθηκα”». Αφετέρου, για την εκτίμησή της
ότι ο Λιγνάδης είναι ένα «επικίνδυνος άνθρωπος», σημειώνοντας ότι, ως νομικός,
οφείλει να τονίσει πως «την επικινδυνότητα θα την κρίνουν τα δικαστήρια, δεν
την κρίνει η πολιτική ηγεσία».
Εάν ο ίδιος ήταν υπουργός Πολιτισμού
και είχε ξεσπάσει αντίστοιχο σκάνδαλο με
αυτό του Δημήτρη Λιγνάδη κατά τη θητεία
του, θα είχε θέσει σε διαθεσιμότητα τον
ίδιο και την παραίτησή του στη διάθεση
του προέδρου του κόμματος, ξεκαθάρισε
ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, επίσης βουλευτής της Α΄ Αθήνας.
«Το ότι παραιτείσαι δε σημαίνει ότι
φταις» τόνισε, ενώ επισήμανε ότι «μερικές φορές καλείσαι να παραιτηθείς από
ευθιξία, από κομματικό πατριωτισμό ή
για να προστατέψεις τον αρχηγό», εκφράζοντας τις απόψεις μεγάλου μέρους των
ανθρώπων που σκέφτονται με κριτήρια
τα οποία προφανώς διαφέρουν από αυτά
της σημερινής υπουργού.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η «γαλάζια»
βουλευτής της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, πρώην υπουργός, Όλγα Κεφαλογιάννη.
«Δεν είναι κακό στην πολιτική να αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και δεν είναι κακό να ζητάμε και
συγγνώμη. Και η πολιτική ευθύνη είναι
αντικειμενική. Δεν έχει να κάνει με το αν
“ήξερα, δεν ήξερα” ούτε με το αν “φταίω
ή δε φταίω”» είπε. Σύμφωνα με την κυρία
Κεφαλογιάννη, «όταν με την υπογραφή
σου έχεις ορίσεις ένα πρόσωπο που στη
συνέχεια αποδεικνύεται ότι δεν είχε συνολικά το προφίλ για να υπηρετήσει μια
δημόσια θέση ευθύνης, προφανώς εκεί
υπάρχει θέμα ευθύνης, που, ξαναλέω, είναι αντικειμενική».
Τη σκυτάλη πήρε ακόμα μία εκπρόσωπος
της δεξιάς πτέρυγας εντός της Νέας Δημο-
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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ο βάτραχος
στην κατσαρόλα
και το λάθος
του Ερντογάν
Α

υτό που συνέβη πριν ένα χρόνο τέτοιες ημέρες στον Έβρο, δεν ήταν
προσφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα.
Επρόκειτο για μία οργανωμένη από το
τουρκικό κράτος εισβολή αμάχων και όχι
μόνο.
Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr
Αναμφίβολα, στόχος της συντριπτικής
πλειονότητας όσων πολιορκούσαν τα ελληνικά σύνορα και επιχειρούσαν να προσεγγίσουν τα νησιά, ήταν να κάνουν ένα
βήμα προς τον τελικό προορισμό, που είναι ο «παράδεισος» της Ευρώπης.
Αυτό, ωστόσο, δεν ακυρώνει το γεγονός,
ότι ο Ερντογάν έχει εργαλειοποιήσει τους
μετανάστες με διπλό στόχο:
-πρώτον να καταπονήσει και εάν είναι
δυνατόν να «αλώσει» την Ελλάδα και
-δεύτερον να εκβιάσει την ΕΕ
Η τακτική αυτή δεν είναι καινούρια.
Εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό. Μέχρι
τώρα, όμως, η Άγκυρα τηρούσε κάποια
προσχήματα. Μεθόδευε τη διοχέτευση μεταναστών στην ελληνική επικράτεια μέσω των νησιών και του Έβρου σε
μικρότερες ή μεγαλύτερες δόσεις.
Η τακτική αυτή θύμιζε λίγο τη γνωστή
ιστορία με το βάτραχο στην κατσαρόλα.
Η Ελλάδα θύμιζε μέχρι τώρα το βάτραχο
που δεν πήδαγε έξω από την κατσαρόλα,
επειδή η Τουρκία ζέσταινε σιγά – σιγά
το νερό. Εάν συνέχιζε έτσι, τελικώς ο βάτραχος ίσως γινόταν βραστός, όπως στην
ιστορία. Με το σιγά – σιγά συνηθίζει να
μην αντιδρά, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί το ένστικτο αυτοσυντήρησης.
Ο Ερντογάν έκανε το λάθος και πρέπει ως
Έλληνες να θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό γι’ αυτό. Έχοντας συνηθίσει να αντιδρά
κλιμακώνοντας και έχοντας μέχρι τώρα

σύνορα, η βόρεια Ελλάδα θα κατακλυζόταν όχι μόνο από όσους βρίσκονταν τότε
στον Έβρο, αλλά και από δεκάδες ίσως και
εκατοντάδες χιλιάδες που με μαθηματική
ακρίβεια θα ακολουθούσαν.
Προφανώς, κάποιοι θα κατάφερναν να
περάσουν προς Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, αλλά η συντριπτική
πλειονότητα θα εγκλωβιζόταν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε
«βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας.
Σε μία τέτοια περίπτωση, το ενδεχόμενο
Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Καταργώντας τα προσχήματα και εξαπο- συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων και μεταλύοντας ανοικτά πλέον αυτόν τον υβρι- ναστών θα καθίστατο από πολύ πιθανό
δικό πόλεμο, ο Ερντογάν υποχρέωσε την έως σχεδόν αναπόφευκτο.
Ο Ερντογάν θα είχε καταφέρει όχι απλώς
ελληνική κοινή γνώμη να αφυπνισθεί
και τον ίδιο τον Μητσοτάκη να κάνει την να καταπονήσει, αλλά και να βάλει φωτιά
υπέρβασή του. Είχαν προηγηθεί οι εμ- στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, ο Μηφύλιες συγκρούσεις των νησιωτών με τσοτάκης δεν είχε τότε οδό υποχώρησης.
τα ΜΑΤ, οι οποίες είχαν καταδείξει ότι οι Εάν υποχωρούσε θα προκαλούσε κατανησιώτες (και όχι μόνο) είχαν φθάσει στα στροφικό πλήγμα στη χώρα, με αποτέλεόριά τους. Προετοίμασε το έδαφος και η σμα την αποσταθεροποίηση, εάν όχι την
τότε -στα πρώτα βήματά της- πανδημία ανατροπή της κυβέρνησής του.
και έτσι όταν η Τουρκία έστειλε τα πλήθη στον Έβρο, η απόφαση για σφράγισμα Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
των συνόρων παγιώθηκε.
Όλα αυτά που συνέβησαν από τέλη ΦεΣτην πραγματικότητα, ο πρωθυπουργός
διέβη τότε το δικό του Ρουβικώνα. Έδωσε βρουαρίου μέχρι το Μάρτιο 2020 στον
εντολές που το 2019 θα τις αρνιόταν μετά Έβρο και στα νησιά, ήταν στην πραγμαβδελυγμίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μητσο- τικότητα η πρώτη πράξη του τουρκικού
τάκης υποχρεώθηκε από τις περιστάσεις σχεδίου. Εάν δεν προσέκρουε στη σθενανα εγκαταλείψει τα ιδεολογήματα του και ρή ελληνική αντίσταση, ο Ερντογάν πιθανα κάνει αυτά που έπρεπε να είχε κάνει νότατα θα έσπρωχνε μαζικά μετανάστες
από το καλοκαίρι του 2019.
και στα μικρά νησιά που έχουν πλημμελή
Κάλλιο αργά, όμως, παρά ποτέ. Προφα- φύλαξη, όπως είναι και το στρατηγικής
νώς, λειτούργησε το ένστικτο πολιτικής σημασίας Καστελόριζο. Η ευρωτουρκική
αυτοσυντήρησης, δεδομένου ότι η συ- Κοινή Δήλωση του Μαρτίου 2016 είχε ήδη
ντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων, υπό γίνει κουρέλι από την Άγκυρα.
την πίεση των γεγονότων, υιοθέτησε μία
Από τότε, το Βερολίνο επιχειρεί να ξαλογική αντίστασης σ’ εκείνη την ιδιότυπη ναζωντανέψει την κοινή δήλωση – ζόμπι
αλλά διόλου ακίνδυνη εισβολή.
και να επαναφέρει τα πράγματα στην καΗ αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελίχθη- τάσταση που βόλευε -και συνεχίζει να βοκαν τα πράγματα, η κυβέρνηση δεν είχε λεύει- τους βορειοευρωπαίους εταίρους.
περιθώρια υποχώρησης. Εάν άνοιγε τα Για το σκοπό αυτό, όχι μόνο έχει αποφύσυνηθίσει να κερδίζει πόντους από την
εκάστοτε κλιμάκωση, εφάρμοσε αυτή την
τακτική και τότε. Έτσι, αντί να συνεχίσει
να μας στέλνει σε δόσεις τους μετανάστες,
οργάνωσε τη μαζική μεταφορά τους στον
Έβρο και στα μικρασιατικά παράλια, προκειμένου να πραγματοποιήσει μία ολομέτωπη μαζική εισβολή. Με άλλα λόγια, μάς
έριξε καυτό νερό και μας υποχρέωσε να
πηδήξουμε έξω από την κατσαρόλα, όπως
θα έκανε και ο βάτραχος.

1610

1610

γει επιμελώς να ασκήσει την οποιαδήποτε
κριτική στην τακτική του Ερντογάν να εργαλειοποιεί τους μετανάστες – πρόσφυγες, αλλά και να δίνει σε κάθε ευκαιρία
εύσημα στην Τουρκία! Περιττό να πούμε
ότι για το ρόλο της Ελλάδας η Μέρκελ είναι πολύ τσιγγούνα.
Τελικώς, η σθεναρή ελληνική αντίσταση,
σε συνδυασμό με το φούντωμα της πανδημίας, υποχρέωσε την Άγκυρα, αλλά και
τους ίδιους τους μετανάστες – πολιορκητές να κάνουν πίσω. Στην πραγματικότητα, εξαπολύοντας η Τουρκία εκείνον τον
υβριδικό πόλεμο, υποχρέωσε την Ελλάδα
να τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου εθνικής
ανάγκης και να λάβει δραστικά μέτρα.
Όσο η Ελλάδα μετατρεπόταν σε ένα απέραντο hot spot οι Ευρωπαίοι είχαν βολευτεί. Από τις αρχές του 2016, όταν έκλεισαν
το βαλκανικό διάδρομο, η ΕΕ ουσιαστικά
άφησε την Ελλάδα εκτός της προστατευμένης ζώνης.
Το πραγματικό ευρωπαϊκό σύνορο είναι
στα βόρεια σύνορά μας, όχι στον Έβρο
και στο Αιγαίο.
Η δε FRONTEX στο Αιγαίο λειτουργεί όλα
αυτά τα χρόνια ως μηχανισμός υποδοχής
και όχι αποτροπής της παράνομης εισόδου μεταναστών.
Ευτυχώς, τον τελευταίο χρόνο αυτό
έχει αλλάξει και είναι ίσως η μόνη θετική
κληρονομιά που μας άφησε η μάχη του
Έβρου. Οι εισροές μεταναστών, ειδικά
στα νησιά, έχουν συρρικνωθεί.
*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός – διπλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων.
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
του 1973.

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 4 μμ.
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Ο φόβος (του Μαξίμου) πίσω από
τις δάφνες (των δημοσκοπήσεων)

Πώς αναλύει το κυβερνητικό επιτελείο τις δημοσκοπήσεις που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία τεράστιο
προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά αρχίζουν να «βλέπουν» και τη φθορά λόγω της πανδημίας

Δ

ημοσκοπικά η κυβέρνηση δείχνει να
κυριαρχεί, παρά τα πολλά προβλήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο
διάστημα, όπως η διαχείριση της κακοκαιρίας «Μήδεια» αλλά και η επικοινωνιακή
αστοχία στην υπόθεση Λιγνάδη.
Παρουσιάζει μία μικρή κάμψη, εν τούτοις εξακολουθεί να υπερέχει, τόσο στην
πρόθεση ψήφου, όσο και στις ποιοτικές
μετρήσεις.
Έτσι, δεν προκαλεί σε κανέναν εντύπωση
το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο χώρο του
κέντρου, καθώς αυτοί που προσδιορίζονται ως κεντρώοι, σε ποσοστό 78,9% δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο της
κυβέρνησης. Και συνήθως, οι κεντρώοι είναι αυτοί που μετακινούνται και γέρνουν
την πλάστιγγα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
Βέβαια, όπως υποστηρίζουν αξιόπιστες
πηγές του Μαξίμου, ουδείς στο πρωθυπουργικό μέγαρο παραμένει ήσυχος και
αναπαύεται στις δάφνες των δημοσκοπήσεων.
Εξάλλου, στο Μαξίμου δεν περιμένουν
μόνο τα γκάλοπ που βλέπουν τα φώτα
της δημοσιότητας, καθώς έχουν στα χέρια
τους και τις λεγόμενες κυλιόμενες μετρήσεις, οι οποίες αναλύονται από το Θόδωρο Λιβάνιο και συζητούνται στις συσκέψεις.
Και με βάση τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις σχεδιάζεται και η αντεπίθεση, όταν
βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ειδικά ο Φεβρουάριος επεφύλαξε πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις για την κυβέρνηση.
Η εικόνα με το τραπέζωμα στο μπαλκόνι
του βουλευτή Στεφανάδη στην Ικαρία, το
νέο σκληρό lockdown, η «Μήδεια» που
βύθισε τα βόρεια προάστια στο σκοτάδι,
και φυσικά η υπόθεση Λιγνάδη.
Κι όπως μας εξήγησε η ίδια πηγή, στο
Μαξίμου ναι μεν ασχολούνται και με τις
δημοφιλίες, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να διατηρείται υψηλά στην εκτίμηση των πολιτών ο πρωθυπουργός.
Διότι υπάρχουν κι εκεί αστοχίες, καθώς
ναι μεν η Φώφη Γεννηματά θεωρείται ως
η πιο δημοφιλής πολιτικός μετά τον πρωθυπουργό έχοντας ξεπεράσει και τον Αλέξη Τσίπρα, όμως το 70% των ψηφοφόρων
του ΚΙΝΑΛ ζητά την αποπομπή της από
την ηγεσία.
Έτσι στις τελευταίες μετρήσεις σημειώνεται ότι ικανοποιημένοι από το κυβερνητικό έργο δηλώνουν το 42% των πολιτών, ικανοποίηση από το έργο του πρωθυπουργού το 57%, ενώ η δημοφιλία του
βρίσκεται στο 58,4%.
Αντίθετα και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται καθηλωμένοι.
Και μάλιστα κάθε φορά που προσπαθούν
να εκμεταλλευθούν κάποια κυβερνητική
αστοχία, αντί να κερδίζουν πόντους, χάνουν πανηγυρικά. Και μπορεί να μοιάζει
ως παράδοξο, αλλά αυτό είναι 100% αλήθεια. Όμως στην πολιτική όλα μπορούν
να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Ακόμη και
από αστάθμητους παράγοντες.

Αυτό εξάλλου το βλέπουν και οι πολίτες,
διαβάζοντας απλά μία δημοσκόπηση και
δε χρειάζονται οι αναλυτές για να το αναδείξουν. Όμως υπάρχει και δεύτερη ανάγνωση. Η κυβερνητική φθορά μπορεί να
είναι μικρή και να μην την εκμεταλλεύεται
προς το παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει αρχίσει
να γίνεται αισθητή. Υπάρχει, δηλαδή, αναγνώριση ενός πολιτικού προβλήματος, το
οποίο οδηγεί και τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσεχές διάστημα,
καθώς όσο θα προχωρούν οι εμβολιασμοί
θα αλλάζει και το σκηνικό και οι πολίτες
θα αναμένουν να δουν απτά αποτελέσματα σε τομείς όπως η ανεργία, η καθημερινότητα, η οικονομία.
Πάντως, αυτό που προβληματίζει περισσότερο τους συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι η πτώση της δημοτικότητας του
κ. Μητσοτάκη. Ναι μεν είναι πρώτος και
με διαφορά και στην καταλληλότητα και
τη δημοφιλία, όμως είναι φανερή η πτώση του, παρά το γεγονός ότι υπερέχει έναντι των αντιπάλων του.
Και οι συνεργάτες του θέλουν να αποφύγουν το αφήγημα της αναγκαίας ψήφου
προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή δεν
υπάρχει εναλλακτική λύση. Διότι, όπως
εξηγούν, «εμείς θέλουμε ο πρωθυπουργός να λαμβάνει θετική ψήφο και όχι την
αρνητική των άλλων».
Έτσι, στο πρωθυπουργικό περιβάλλον
δίνουν μεγάλη έμφαση στις γκέλες του
ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αναδείξουν τις
χαοτικές διαφορές ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό και δίνουν
μεγάλη έμφαση στο ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός ομολόγησε το λάθος για την Ικαρία στη συνέντευξη που παραχώρησε στο
ΣΚΑΪ. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι έδωσε την
ευκαιρία στην αντιπολίτευση να βρει μια
ρωγμή στην πολιτική ηγεμονία του πρωθυπουργού.
Όμως στο Μαξίμου εκτιμούν πως αυτό
θα αποβεί υπέρ του πρωθυπουργού, καθώς δείχνει στον κόσμο ότι είναι ένας
ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ
Και προς το παρόν, η αντιπολίτευση δεν αληθινός άνθρωπος, που δεν είναι κλειεισπράττει την κυβερνητική φθορά, κα- σμένος σε μία γυάλα. Έτσι, και λάθη θα
θώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι επιρρεπής κάνει και θα τα διορθώσει και θα απολογηθεί.
στις γκάφες.

Με νέες περιοδείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται να αντιμετωπίσει τη
φθορά του κόμματος του. Ακόμη κι αυτό
το αφήγημα του Μαξίμου εντάσσεται στη
στρατηγική που έχει σχεδιαστεί στο πρω-

θυπουργικό επιτελείο για να συγκρατηθεί
η φθορά. Έτσι θα διατηρηθεί η κοινωνική
συνοχή και το πολιτικό κεφάλαιο που θεωρεί ότι έχτισε στους 18 μήνες εξουσίας
και θα οδηγεί τις κινήσεις και τις πολιτικές
της επόμενης μέρας. Την ώρα που το πρωθυπουργικό επιτελείο εξετάζει προσεκτικά πρωτίστως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
στις μετρήσεις κοινής γνώμης, προσωπικά
ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στην
–επικοινωνιακά δοκιμασμένη– συνταγή
του «δε μένω κλεισμένος στο Μέγαρο
Μαξίμου», μελετώντας πιο στοχευμένα
ανοίγματα.
Το δείχνουν τόσο η προτεραιοποίηση στη
νομοθέτηση μεταρρυθμίσεων –στην Παιδεία, για παράδειγμα– όσο και οι διά ζώσης συναντήσεις και αυτοψίες του πρωθυπουργού στην αγορά, σε πληττόμενες
περιοχές, σε νοσοκομεία για σινιάλα στήριξης στους επιστήμονες και τους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής.
Στόχος του πρωθυπουργικού επιτελείου
είναι κυρίως η προσέγγιση των νέων. Αν
υπάρχει μία κατηγορία την οποία μελετά
προσεκτικά ο πρωθυπουργός και στην
οποία το Μαξίμου επενδύει πολλά είναι
η νεολαία, τόσο οι μικρότερες ηλικίες έως
24 ετών, όσο και οι νεοεισερχόμενοι στην
αγορά εργασίας, οι 25-35 ετών.
© Η ΑΠΟΨΗ
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Η Ακαδημία
των Σκοπίων
και η κατασκευή
τής «μακεδονικής»
ταυτότητας
Η

επιμονή των Σκοπίων να αναγράφεται η εθνική καταγωγή των πολιτών
στις αστυνομικές ταυτότητες, είδαμε ότι
προκάλεσε την παρέμβαση της ΕΕ. Στη
γειτονική χώρα, όμως, είδαμε και κάτι
άλλο ανησυχητικό.
Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr
Ο Ζόραν Ζάεφ απέσυρε νομοσχέδιο, για
να μετονομαστεί η λεγόμενη «Μακεδονική» Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, παραβιάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Στα ελληνικά ΜΜΕ δεν έχει αναδειχθεί το
θέμα και δεν είναι τυχαίο.
Σύμφωνα με τη Σλαβομακεδονική ιστοριογραφία, το «μακεδονικό έθνος» έχει
ιστορία 13 αιώνων. Αρνούμενη την ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων και τη
συνεχή ελληνική παρουσία στην περιοχή,
διατείνεται ότι το «νέο μακεδονικό έθνος»
διαμορφώθηκε τον 7ο μ.Χ. αιώνα από την
επιμιξία των ιθαγενών Μακεδόνων με τα
σλαβικά φύλα που εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή της Μακεδονίας.
Ούτε κατά το Μεσαίωνα, ούτε αργότερα,
όμως, προέκυψαν στοιχεία που να θεμελιώνουν την προπαγανδιστική αυτή θεωρία. Τα γραπτά των ξένων περιηγητών και
οι διπλωματικές πηγές της εποχής, που
αναφέρονται στους κατοίκους της Μακεδονίας, αναφέρουν την ύπαρξη ελληνικών
και σλαβο-βουλγαρικών πληθυσμών.
Στην πραγματικότητα, οι προπαππούδες
των σημερινών Σλαβομακεδόνων, εάν είχαν εθνική συνείδηση, είχαν βουλγαρική.
Υπάρχουν ενδείξεις, ότι από τις αρχές του
20ου αιώνα είχε αρχίσει μία αργή διαδικασία εθνογένεσης. Προέκυψε από μία
αντίθεση στους κόλπους του σλαβικού
πληθυσμού στην ευρύτερη Μακεδονία.
Η μία τάση είχε ως στόχο τη Μεγάλη
Βουλγαρία με την προσάρτηση της Μακεδονίας. Η άλλη τάση είχε ως στόχο τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στη Μακεδονία με βουλγαρόφρονα ταυτότητα.
Η διαδικασία γένεσης της σλαβομα-

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

κεδονικής εθνότητας προέκυψε από τη
δεύτερη αυτή τάση και προσέλαβε διαστάσεις στο πρώτο ήμισυ της δεκαετίας
1940. Ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση
των κρατικών θεσμών της «Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας», που δημιούργησε ο Τίτο το 1944.
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ
Η περίπτωση της γλώσσας είναι χαρακτηριστική. Μέχρι τη δεκαετία 1940 δεν
υπήρχε αυτοτελής γλώσσα. Υπήρχε ένα
προφορικό ιδίωμα, που ουσιαστικά ήταν
διάλεκτος της βουλγαρικής.
Η Ακαδημία Επιστημών των Σκοπίων, την
οποία αφορά το νομοσχέδιο του Ζάεφ, μετέτρεψε το προφορικό ιδίωμα σε γραπτή
γλώσσα, περιορίζοντας κατά το δυνατόν
τα στοιχεία της βουλγαρικής και εμπλουτίζοντάς το με στοιχεία της σερβικής.
Η ύπαρξη διακριτής «μακεδονικής»
γλώσσας ήταν απαραίτητη προϋπόθεση
για να εδραιωθεί ο ισχυρισμός περί «μακεδονικού έθνους». Γι’ αυτό και η «μακεδονική» αναγνωρίσθηκε ως μία από τις
τρεις επίσημες γλώσσες της Γιουγκοσλαβίας. Ας σημειωθεί ότι η πρώτη γραμματική της κυκλοφόρησε το 1952 και το πρώτο
φιλολογικό λεξικό το 1961. Το 1969 κυκλοφόρησε η τρίτομη «Ιστορία του Μακεδονικού Έθνους» και ένα χρόνο νωρίτερα
(1968) η ορθόδοξη Εκκλησία της περιοχής
αυτοανακηρύχθηκε «Αυτοκέφαλη Μακεδονική Εκκλησία».
Οι Σλαβομακεδόνες κατηγορούσαν την
Ελλάδα ότι αμφισβητεί την ύπαρξη της
εθνότητας και της γλώσσας τους. Οι κατηγορίες αυτές διατυπώνονταν από την εποχή της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας.
Χαρακτηριστικό δείγμα είναι το παρακάτω σχόλιο της κρατικής τηλεόρασης των
Σκοπίων, που αναμεταδόθηκε (16 Φεβρουαρίου 1986) και από την ομοσπονδιακή τηλεόραση του Βελιγραδίου: «Η αμφισβήτηση της ύπαρξης του μακεδονικού
έθνους, η μη αναγνώριση των δικαιωμάτων των Μακεδόνων που ζουν στην Ελλάδα και η αμφισβήτηση της Σοσιαλιστικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ως κράτους

του μακεδονικού λαού και αναπόσπαστου
Το πρώτο συνθετικό δηλώνει την εθνότητμήματος της Γιουγκοσλαβίας, συνεχίζουν τα και το δεύτερο συνθετικό την τοπικόνα αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες τητα.
για την ανάπτυξη των σχέσεων Γιουγκο- Γνωστό, αλλά όχι μοναδικό παράδειγμα
σλαβίας – Ελλάδας».
είναι η Κύπρος. Οι Έλληνες της Κύπρου
ονομάζονται Ελληνοκύπριοι και οι ΤούρΤΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ
κοι Τουρκοκύπριοι. Κατά τον ίδιον τρόπο
Οι κατηγορίες αυτές διαστρέφουν την στη Μακεδονία υπάρχουν Έλληνες (Ελπραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν είχε κανέ- ληνομακεδόνες), Βούλγαροι (Βουλγαρονα λόγο να ανακατευθεί σε εθνολογικές μακεδόνες), Αλβανοί (Αλβανομακεδόνες)
και γλωσσολογικές διενέξεις μεταξύ των κ.ά. Υπάρχουν και οι Σλάβοι κάτοικοι της
Σκοπίων και της Σόφιας.
FYROM. Οι ίδιοι αποδέχονταν για τον εαυΑμφισβητούσε την ονομασία «μακεδο- τό τους το όνομα Σλαβομακεδόνες.
νική εθνότητα» και όχι το γεγονός ότι ο
σλαβικός πληθυσμός της FYROM θέλει να Ο ΟΡΟΣ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
αποτελεί ξεχωριστή εθνότητα και να μιλά- Ο εθνογεωγραφικός όρος Σλαβομακεδόει ξεχωριστή γλώσσα. Αμφισβητούσε το νας περιγράφει με ακρίβεια την ταυτότηδικαίωμά του να αποκαλεί το κράτος του τά τους. Τη θεώρηση αυτή έχω διατυπώ«Μακεδονία» και όχι το δικαίωμά του να σει στο «Ο μειονοτικός επεκτατισμός των
έχει δικό του κράτος.
Σκοπίων» (Τετράδια πολιτικού διαλόγου
Είναι σωστό αυτό που είχε αναφέρει ο έρευνας και κριτικής Νο 11, άνοιξη 1985).
πρώην υπουργός Εξωτερικών των Σκοπί- Είναι η σλαβική εθνότητα, που κατοικεί
ων Μιλόσοσκι στην επιστολή του προς σ’ ένα τμήμα της γεωγραφικής περιοχής,
τους ομολόγους του των χωρών – μελών η οποία ονομάζεται Μακεδονία. Οι ίδιοι,
του ΝΑΤΟ αμέσως μετά τη σύνοδο κορυ- άλλωστε, δεν έχουν ποτέ αποκηρύξει τη
φής του Βουκουρεστίου (αρχές Απριλίου σλαβική καταγωγή τους (με την εξαίρεση
2008): «Η διαφωνία σχετικά με το συνταγ- του Γκρουέφσκι). Αντιθέτως, την αποδέματικό όνομα της Δημοκρατίας της Μακε- χονται. Υπάρχουν αρκετές σχετικές δηλώδονίας, το οποίο έχει ως τώρα αναγνωρι- σεις του ίδιου του Κίρο Γκλιγκόρωφ, προστεί από 120 και πλέον χώρες σε ολόκλη- έδρου του ομόσπονδου και στη συνέχεια
ρο τον κόσμο, φαίνεται να είναι μόνο ένα του ανεξάρτητου κράτους των Σκοπίων.
πρόσχημα για την επίτευξη του τελικού
Το ίδιο το ελληνικό κράτος, αλλά και ιστοστόχου της Ελληνικής Κυβέρνησης, που ρικοί και συγγραφείς, χρησιμοποιούσαν
είναι η άρνηση της μακεδονικής εθνικής τον όρο Σλαβομακεδόνες, όπως και Βουλταυτότητας, της μακεδονικής γλώσσας και γαρομακεδόνες, εννοώντας τους Σλάβους
ολόκληρης της μακεδονικής πολιτιστικής και τους Βουλγάρους που κατοικούσαν
κληρονομιάς».
στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της
Πράγματι, στον πυρήνα του προβλή- Μακεδονίας.
ματος βρίσκεται η εθνική ταυτότητα των
γειτόνων μας, αυτή την οποία παραχώ- *Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε
ρησε με τη Συμφωνία των Πρεσπών η κυ- εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημεβέρνηση Τσίπρα. Ως κάτοικοι της ευρύτε- ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
ρης Μακεδονίας, οι Σλάβοι της περιοχής σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-διέχουν δικαίωμα στη χρήση του όρου.
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό
Δεν έχουν δικαίωμα, όμως, να τον μο- σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότονοπωλούν. Στις περιπτώσεις που σε μία που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων.
περιοχή ζουν περισσότερες της μίας εθνό- Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην
τητες, χρησιμοποιείται εθνογεωγραφικός εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
όρος για να τις περιγράψει.
του 1973.

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

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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Ηχηρό «όχι» της Μόσχας
στην πρόταση Μητσοτάκη
για το διαβατήριο
εμβολιασμού
«Εξαναγκάζει τους πολίτες»

Α

ντίθετος με την πρόταση του Έλληνα
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το διαβατήριο εμβολιασμού, είναι
ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι
Λαβρόφ (φωτ.).
Όπως τόνισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, η πρόταση του Κ. Μητσοτάκη αντίκειται στην εθελοντική φύση των εμβολιασμών.
«Πολλοί λένε ότι η ιδέα αντίκειται στους
κανόνες της Δημοκρατίας, γιατί υπάρχει
μία απόφαση στην ΕΕ ότι ο εμβολιασμός
είναι εθελοντικός. Εάν υπάρξει αυτό το
διαβατήριο Covid, αυτό θα αντίκεται στην
αρχή του εθελοντισμού. Άρα, οι πολίτες
θα αναγκαστούν (σ.σ. να εμβολιαστούν).
Θα δούμε πώς θα τελειώσει (σ.σ. το ζήτημα). Ελπίζω, η απόφαση θα ληφθεί αφού

έχει ληφθεί υπόψιν η γνώμη των κρατώνμελών και να μην τούς επιβληθεί. Ο παράγοντας περί εθελοντισμού είναι πολύ
σημαντικός» ξεκαθάρισε ο Λαβρόφ κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Ο Ρώσος διπλωμάτης δεν μπόρεσε να
κάνει κάποια πρόβλεψη για το πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό Ρώσους πολίτες.
«Πρέπει να περιμένουμε έως ότου υπάρξει τελική λύση σε αυτό το πρόβλημα.
Έχουμε ενημερώσει τους συναδέλφους
μας στην ΕΕ ότι επιμένουμε σε αποφάσεις
που δε θα κάνουν διακρίσεις κατά Ρώσων
πολιτών».
Αυτό είναι το δεύτερο «όχι» της Μόσχας
στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον τελευταίο
καιρό, καθώς πρόσφατα ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε αρνητικά στην πρόταση
του Έλληνα πρωθυπουργού για να παρα-

στεί στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου. να ταξιδέψουν μόνο όσοι έχουν το πιστοΗ άρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν σχετίζε- ποιητικό εμβολιασμού, ενώ ήδη υπάρται άμεσα με τη νηοψία της φρεγάτας Αν- χουν φοβίες πως θα μπορούσε να χρησιδρίας στο ρωσικό φορτηγό πλοίο «Adler», μοποιηθεί και σε άλλες δραστηριότητες.
κάτι που είχε προκαλέσει διάβημα από το
Να τονίσουμε πως το Ισραήλ, που είναι
ρωσικό ΥΠΕΞ.
η «πρωταθλήτρια» χώρα στους εμβολιασμούς, ήδη έχει αναφερθεί σε δουλειές
ΣΤΟ… ΤΡΑΠΕΖΙ
μόνο για εμβολιασμένους, αλλά και στο
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
δικαίωμα που θα έχουν όσοι κάνουν το
Η ώρα του «σφραγίσματος» για τους εμβόλιο να παρακολουθήσουν θέατρα και
Ευρωπαίους πολίτες πλησιάζει, καθώς η άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ- «Όσο για το θέμα του πώς θα μοιάζει το
σουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε νωρίτερα ψηφιακό πράσινο διαβατήριο, θα υποβάαυτή την εβδομάδα, πως οι Βρυξέλλες λουμε μια νομοθετική πρόταση το Μάρθα παρουσιάσουν το Μάρτιο την πρότα- τιο», δήλωσε χαρακτηριστικά η φον ντερ
ση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Λάιεν στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με
Μητσοτάκη, για ψηφιακό πιστοποιητικό Γερμανούς συντηρητικούς βουλευτές.
εμβολιασμού.
Με αυτό τον τρόπο -αρχικά- θα μπορούν
© Pro News

Αποσύρθηκε η Διαμαντοπούλου
από την κούρσα για τον ΟΟΣΑ

Foot pain? WE CAN HELP!

Τ

ο ταξίδι της Άννας Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΟΟΣΑ ολοκληρώθηκε μία στροφή πριν από το τέλος.
Η πρώην υπουργός, μπορεί να διέψευσε
όλα τα προγνωστικά, καθώς εισήλθε στην
τριάδα, αλλά όταν κατάλαβε ότι δεν είχε
καμία τύχη να επιλεγεί για να αντικαταστήσει τον απερχόμενο γενικό γραμματέα Άνχελ Γκουρία, αποφάσισε να αποσυρθεί.
Έτσι η επιλογή του νέου γραμματέα θα
γίνει μεταξύ της Σουηδής, πρώην κοινοτικής Επιτρόπου, Σεσίλια Μάλστρομ (θεωρείται μάλιστα και φαβορί) και του Αυστραλού εκλεκτού των ΗΠΑ και των χωρών της Κοινοπολιτείας Ματίας Κόρμαν.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή
της η κ. Διαμαντοπούλου «η απόφαση
αυτή έχει σα στόχο να διευκολύνει τη συναίνεση στη διαδικασία επιλογής».
Παράλληλα, η κ. Διαμαντοπούλου δεν
παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Κυριάκο Μητσοτάκη «για την
εμπιστοσύνη και υποστήριξη που της παρείχε, στην υποψηφιότητά της».

Επίσης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο
για περαιτέρω συνεργασία με τη Ν.Δ. και
τον πρωθυπουργό, κάτι που φαίνεται και
με την αποστροφή της «άλλωστε, οι ωραίοι αγώνες, αφήνουν ωραίες φιλίες και
ανοίγουν νέα κεφάλαια».
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Τα συγχαρητήριά του προς την  Άννα Διαμαντοπούλου για την καμπάνια που έκανε
για το αξίωμα του γενικού γραμματέα του
ΟΟΣΑ, διαβίβασε με ανάρτησή του στο
Twitter, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός εξέφρασε
τις ευχαριστίες του σε όλες τις χώρες μέλη
του Οργανισμού που στήριξαν την υποψηφιότητά της.
Κατέληξε δε λέγοντας, πως στη εποχή
των μεγάλων προκλήσεων που ζούμε, η
Ελλάδα προσβλέπει πάντα σε στενότερη
συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.
© Η ΑΠΟΨΗ

• BUNION & HAMMERTOE SURGERY
(minimum incision)

• Foot, Ankle and Knee Pain
• Custom high quality plantar orthotics
• Ingrown Toenails
• EFFECTIVE treatments for Plantar Warts
• LASER TECHNOLOGY (discolored nails)
• Pediatric Foot Problems

25 Years Experience
New York College of Podiatric Medicine (1996)
Clinician at UQTR

Dr Martin Scutt,
PODIATRIST & Assoc.

podiatrerivenord.com

450 979-0303
260 Grande Cote,
Rosemere

(near the train station)
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Υγεία και Διατροφή
Η κάνναβη βλάπτει

ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

γυναικών και ανδρών

Η κάνναβη επηρεάζει αρνητικά τη
γονιμότητα και των δύο φύλων
σύμφωνα με νέα βρετανική έρευνα
νο όγκο και μικρότερη κινητικότητα, ενώ και το σχήμα του
ήταν ανώμαλο, γεγονός που
δυσκολεύει τη διείσδυσή του
σε ένα ωάριο.

Ε

ρευνητές Πανεπιστημίων, όπως του Λονδίνου
στη Βρετανία και του Τορόντο στο Οντάριο του Καναδά,
υποστηρίζουν ότι η κάνναβη
συνδέεται άμεσα με μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων, μειωμένη ωορρηξία και
μειωμένες πιθανότητες σύλληψης.
Οι μελέτες αποδεικνύουν
ότι η THC ουσία της κάνναβης δρα όχι μόνο στους υποδοχείς του εγκεφάλου αλλά
και στα αναπαραγωγικά όργανα αντρών και γυναικών,
μειώνοντας τις πιθανότητες
σύλληψης.
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟ
ΣΠΕΡΜΑ
Παλαιότερες μελέτες διαπίστωσαν, ότι η ποιότητα του
σπέρματος και η γονιμότητα των αντρών μπορούν να
επηρεαστούν αρνητικά από
τη χρήση μαριχουάνας, με
την πιο πρόσφατη έρευνα
του 2018 να εστιάζει σε 400
άντρες.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές
εξέτασαν δείγματα σπέρματος από 400 άντρες που
υποβλήθηκαν σε εξετάσεις
για στειρότητα. Οι άνδρες
που είχαν κάνει έστω και μία
φορά χρήση κάνναβης, εμφάνισαν σπέρμα με μειωμέ-

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΕΜΜΗΝΟ ΚΥΚΛΟ
Στο πλαίσιο παλαιότερης μελέτης, οι ερευνητές εξέτασαν
περισσότερες από 200 γυναίκες και διαπίστωσαν ότι η περιστασιακή χρήση κάνναβης
συνδέεται με καθυστερήσεις
στον έμμηνο κύκλο έως και
τρεισήμισι ημέρες. Παράλληλα, στις περιπτώσεις συχνής
χρήσης, παρατηρήθηκε ότι οι
γυναίκες δεν είχαν καθόλου
ωορρηξία, δηλαδή δεν υπήρχε διαθέσιμο ωάριο προκειμένου να γονιμοποιηθεί.
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
«Σαφώς και η χρήση κάνναβης παίζει ρόλο σε θέματα γονιμότητας. Ωστόσο, δεν πρέπει να αμελούμε και άλλους
παράγοντες που σχετίζονται
με τον τρόπο ζωής, όπως το
κάπνισμα και το στρες, που
ενδέχεται να επηρεάσουν τη
γονιμότητα» υπογραμμίζει η
Δρ Sara Ilnitsky, ενδοκρινολόγος που επικεντρώνεται σε
θέματα αναπαραγωγής και
στειρότητας.
Αν και οι μελέτες που έχουν
εξετάσει τη χρήση της κάνναβης είναι μικρές, οι επιστήμονες προτείνουν στα
ζευγάρια που προσπαθούν
να τεκνοποιήσουν να τη μειώσουν και αν κάποιος τη χρησιμοποιεί θεραπευτικά, τότε
θα πρέπει να συμβουλευτεί
το γιατρό του, αναφορικά με
τα οφέλη και τις επιπτώσεις
της χρήσης. | © in.gr

Το lockdown βλάπτει
σοβαρά και τα μάτια

Η καλύτερη λύση για την ξεκούραση των ματιών
είναι οι βόλτες σε εξωτερικούς χώρους

Ο

πρόεδρος της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΟΕΒΕ) Δημήτρης Μικρόπουλος, δίνει χρήσιμες συμβουλές,
προκειμένου να προστατεύσουμε
τα μάτια μας, σε μια περίοδο όπου
η σχέση μας με τις οθόνες έχει γίνει σχεδόν… ψυχαναγκαστική.
Από τα αμφιθέατρα του πανεπιστημίου και τις κλινικές όπου
κάνει την πρακτική της, η 22χρονη
Κατερίνα, φοιτήτρια ιατρικής στο
ΑΠΘ το τελευταίο εξάμηνο, παρακολούθησε όλα τα μαθήματα
-θεωρητικά και πρακτικά- από τον
υπολογιστή της.
«Η προσπάθεια των καθηγητών
μας να καλύψουμε τις ώρες που
έχουμε χάσει, είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένες μέρες να χρειάζεται να μείνουμε ακόμη και οκτώ
ώρες μπροστά στην οθόνη. Υπό
κανονικές συνθήκες θα χρησιμοποιούσα τον υπολογιστή μου για
μία ή το πολύ δύο ώρες ημερησίως», αναφέρει η 22χρονη.
«Μεγάλες έρευνες που έγιναν
σε χιλιάδες άτομα, απέδειξαν
ότι υπάρχει μία άμεση σχέση της
“κοντινής εργασίας” και της διάρκειάς της, με την αύξηση της μυωπίας. Αυτό συμβαίνει λόγω της πολύωρης προσαρμογής του ματιού,
δηλαδή της ιδιότητας του να “ζουμάρει”», δηλώνει στο Αθηναϊκό/
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μικρόπουλος.
Ο όρος «κοντινή εργασία»
δεν αφορά μόνο τις οθόνες,
αλλά κάθε δραστηριότητα στην
οποία το μάτι εστιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κοντινή
απόσταση, όπως το διάβασμα
βιβλίων, οι χειροτεχνίες και οτιδήποτε άλλο γίνεται με προσήλωση.
Εκτός από μυωπία, η κατάσταση
αυτή μπορεί να προκαλέσει και
άλλα προβλήματα.
«Τα βλέφαρά μας λειτουργούν
ως υαλοκαθαριστήρες και κάθε
2-3 δευτερόλεπτα κάνουν ένα
βλεφαρισμό, προκειμένου να

απλώσουν το δάκρυ σε όλη την
επιφάνεια του ματιού για να μην
το αφήσουν να στεγνώσει. Όταν
κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά περισσότερη ώρα απ’ όσο πρέπει,
γιατί δε θέλουμε να διακόψουμε
αυτό στο οποίο είμαστε προσηλωμένοι, το δάκρυ εξατμίζεται, η
περιοχή ξεραίνεται κι αν αυτό γίνει για πάρα πολύ ώρα, στο τέλος
έχουμε συμπτώματα ξηροφθαλμίας ή κοπιωπίας», εξηγεί ο κ. Μικρόπουλος.
Για το λόγο αυτό, η απόστασή
μας από την οθόνη, το βιβλίο ή
το αντικείμενο κοντινής εργασίας,
θα πρέπει να είναι περίπου μισό
μέτρο, ενώ επιβάλλεται να διακόπτουμε την εργασία μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
«Όπως όταν τρέχουμε και πονούν τα πόδια μας, ξεκουραζόμαστε για λίγο πριν συνεχίσουμε, το
ίδιο πρέπει να κάνουμε και στην
κοντινή εργασία. Μετά από κάθε
20 λεπτά, θα πρέπει να σταματάμε για 20 δευτερόλεπτα για να
ξεκουραστούν τα μάτια, πριν αρχίσουν να κοκκινίζουν, να δακρύζουν ή να νιώθουμε ότι θέλουμε
να τα τρίψουμε».
Όσον αφορά στην κοντινή εργασία σε οθόνες, τονίζει ότι η φωτεινότητα θα πρέπει να μην είναι
έντονη όταν ο γύρω φωτισμός
είναι χαμηλός, ενώ η σωστή θέση
της οθόνης είναι ευθεία και λίγο
χαμηλότερα από το ύψος του κε-

φαλιού μας, ώστε το πάνω βλέφαρο να σκεπάζει μεγαλύτερο
μέρος του βολβού, για να προστατεύει τον οφθαλμό από την
εξάντληση.
Τέλος, ο κ. Μικρόπουλος ως
την καλύτερη λύση για την ξεκούραση των ματιών, συστήνει βόλτες σε εξωτερικούς χώρους, προκειμένου να αφήσουμε το μάτι
μας να… φύγει μακριά, να αγναντεύει.
Αν η συνθήκη του εγκλεισμού
λόγω Covid-19 οδηγήσει σε αύξηση της μυωπίας στους νέους ενήλικες, θα αποδειχθεί μέσα στην
επόμενη πενταετία.
Μία πρώτη εικόνα της κατάστασης, θα μπορούσε να είχε αποτυπωθεί στα καταστήματα οπτικών,
εφόσον την περίοδο αυτή λειτουργούσαν κανονικά.
«Αν είχαμε την κανονική προσέλευση κόσμου, θα είχαμε στατιστικά για το αν όντως στη διάρκεια της καραντίνας αυξήθηκαν
τα οφθαλμολογικά προβλήματα,
από τις πωλήσεις των γυαλιών
οράσεως. Ωστόσο αυτό δε μπορεί
να αποδειχθεί, γιατί υπολειτουργούσαμε, καθώς τα καταστήματα
ήταν κλειστά και εξυπηρετούσαμε μόνο με ραντεβού», δηλώνει
ο πρόεδρος ομοσπονδίας συλλόγων οπτικών – οπτομετρών Ελλάδας, Θωμάγγελος Μιχαλάκης.

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.

© Newsbreak.gr

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

12 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 5 Μαρτιου, 2021 / March 5, 2021

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

du lundi 8 mars au dimanche 14 mars 2021 · from monday march 8th to sunday march 14th 2021
SARDINES DANS L’HUILE ILIOS
Sardines in Oil
120g

supermarché
SAC DE 2LBS

ORANGES
SANGUINES
Blood Oranges

HARICOTS VERTS
Green Beans
2.18/kg

CONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese Cucumbers
pqt

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapples

CAFÉ GREC PAPAGALOS
Greek Coffee
454g

BULGARIE

FROMAGE FETA
Cheese
13.21/kg

GRÈCE

BIFTECK DE CONTRE-FILET
DE BOEUF FRAIS
Fresh Striploin Steak
22.02/kg

CANADA AA

SAUMON FUMÉ ADAR
Smoked Salmon
250g

FROMAGE AU LAIT DE
BREBIS ET CHÈVRE
KEFALOGRAVIERA
Cheese
19.82/kg
OLIVES KALAMATA GÉANTES
Giant Kalamata Olives
5.49/kg
GRÈCE

TRANCHE D’ÉPAULE DE PORC
PICNIC FRAIS
Fresh Pork Picnic Shoulder Blade
3.28/kg

PIZZA ILIOS
330 à 410g
MERLAN FRAIS
Fresh Whiting

5.49/kg

Nettoyé · Cleaned
7.69/kg

livraison à domicile
home delivery

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

épicerie en ligne

supermarchepa.com

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

PA SAMSON
4600 Samson, Laval
(450) 682-4441

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal
(514) 343-0777
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Γυμνάστρια ετών… 88!
«Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός»,
δηλώνει η πιστοποιημένη γυμνάστρια
Ναχίντα Άμπντεν που δείχνει
20 χρόνια νεότερη

Η

Λιβανέζα Ναχίντα Άμπντεν (Nahida
Abden) είναι γυμνάστρια. Αλλά όχι
κάποια συνηθισμένη… Μιλάμε για μία
γυναίκα ηλικίας… 88 ετών! Καλά διαβάσατε… Για την ακρίβεια, 88 και μισό,
όπως η ίδια αναφέρει.
«Η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός» δηλώνει η ίδια, στο ρεπορτάζ της
Deutsche Welle που παρουσίασε ένα
αφιέρωμα, για μία γυναίκα που δείχνει
τουλάχιστον 20 χρόνια νεότερη!
Ανακάλυψε το πάθος της για τη γυμναστική σε ηλικία 50 ετών, όταν ένας γιατρός της το συνέστησε, επειδή είχε έναν
πόνο στο γόνατο.
ΑΠΟ ΝΤΡΟΠΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
«Την πρώτη φορά που πήγα σε ένα μάθημα γυμναστικής πήγα κατευθείαν στο

πίσω μέρος. Κάθε φορά που ο εκπαιδευτής μας έλεγε να κάνουμε κάτι αγχωνόμουν και ντρεπόμουν πολύ», λέει.
Το γεγονός ότι πλέον διδάσκει τώρα τη
δική της τάξη γυμναστικής με πολύ νεότερους μαθητές, καθιστούν δύσκολο να
πιστέψει κανείς ότι η Nahida άρχισε να
γυμνάζεται μόνο ως… γιαγιά.
Όμως, μέσω της αποφασιστικότητας
και της σκληρής δουλειάς, η Nahida το
έκανε σωστά. Και μάλιστα έγινε πιστοποιημένη γυμνάστρια, αν και δεν είχε
καμία πρόθεση να διδάξει πραγματικά
μια τάξη.
«Όταν πήρα το πιστοποιητικό μου,
απλά το κρέμασα στον τοίχο. «Ο Θεός
θα σας κρίνει αν δε βοηθήσετε τους άλλους, ενώ μπορείτε», της είπαν κάποιοι.
«Γι ‘αυτό άρχισα να διδάσκω μαθήματα
και το αγάπησα», είπε.

Από τότε η Nahida λέει ότι της αρέσει
να είναι γυμνάστρια και να βοηθά τις
γυναίκες «να βγαίνουν από το… καβούκι
τους».
Οι περισσότεροι νέοι μαθητές ακολουθούν προσεκτικά κάθε της κίνηση και
πολλοί εκπλήσσονται από τη δύναμη και
την ενέργειά της.
Μια φοιτήτρια είπε ακόμη ότι έβλεπε
τη Nahida ως μητέρα και την έμπνευσή
της, περισσότερο από ό,τι την έβλεπε ως
εκπαιδευτή.

ρίοδο που την… επισκέφτηκε ο καρκίνος,
τον οποίο νίκησε τελικά με τη βοήθεια
της γυμναστικής!
Η Nahida δε φαίνεται ότι είναι κοντά
στα 89 αν και είναι περήφανη για την
ηλικία της και δεν προσπαθεί να το κρύψει.
Δεν έχει τις ρυτίδες των σωματικών δυσκολιών που θα περίμενες να έχει μια
γυναίκα της ηλικίας της.
Σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, η άσκηση μπορεί να
είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την
καταπολέμηση τόσο της φυσικής σας εμφάνισης όσο και της ευημερίας σας.
Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους και η
καθημερινή άσκηση συμβάλλουν θετικά
στην υγεία σας και στους αντιγηραντικούς στόχους σας, σε οποιαδήποτε ηλικία ξεκινήσετε.

Η ΑΣΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
Η Nahida είναι χήρα και ζει μόνη της. Τα
παιδιά της ζουν στο εξωτερικό και είναι
πολύ… ενήλικα. Το μεγαλύτερο είναι 60
ετών. Η άσκηση είναι ένα καταφύγιο και
για τις δυσκολίες, όπως ήταν κάποια πε-

Το βικτοριανό σπίτι
που βγήκε... βόλτα
στους δρόμους
του Σαν Φρανσίσκο!

Σ

τις 21 Φεβρουαρίου 2021, οι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο συγκεντρώθηκαν στα… πεζοδρόμια, για να παρακολουθήσουν κάτι ασυνήθιστο.
Τη μεταφορά μιας μεγάλης βικτοριανής… κατοικίας, η οποία άλλαξε…
διεύθυνση!
Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, δεν πρόκειται για… ανέκδοτο. Πράγματι, το εν λόγω βικτοριανό σπίτι, ηλικίας 139 ετών και 465 τετραγωνικών, έπρεπε να… αδειάσει το οικόπεδο, διότι στη θέση του αποφασίστηκε να ανεγερθεί ένας καινούργιος οκταόροφος πύργος.
Η προετοιμασία του… ταξιδιού πήρε λίγα χρόνια και κόστισε 400.000
$ USA.

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
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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
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Γρηγόρης Γεροτζιάφας:
«Καταστροφική και αποτυχημένη
η παρατεταμένη καραντίνα»!
Διαβρωτικά για την κοινωνική συνοχή και χαριστική βολή για
την οικονομία χαρακτηρίζει τα κυβερνητικά μέτρα για
την πανδημία ο Καθηγητής Γρηγόρης Γεροτζιάφας

Α

υστηρή προειδοποίηση στην ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει ρότα,
τερματίζοντας τα lockdown, τα οποία χαρακτηρίζει αποτυχημένα, καταστροφικά
για την οικονομία και διαβρωτικά για την
κοινωνική συνοχή, απευθύνει μέσω της
εφημερίδας «δημοκρατία» ο καθηγητής
Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του
πανεπιστημίου της Σορβόννης, Γρηγόρης
Γεροτζιάφας.
Συνέντευξη στην
ΚΕΛΛΥ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ
© δημοκρατία
Αντ’ αυτού, καλεί τους κρατούντες να καταρτίσουν ένα σχέδιο που δε θα περιλαμβάνει κατασταλτικούς μηχανισμούς, όπως
τώρα, ούτε αναδιαρθρώσεις σε επίπεδο
κοινωνίας, πολιτικής, οικονομίας και εργασιακών σχέσεων.
«Χωρίς να πραγματοποιείται ιχνηλάτηση
των κρουσμάτων και των επαφών τους,
χωρίς προσεκτική επιτήρηση εκεί όπου
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς του
ιού, όπως σε χώρους εργασίας ή μέσα
μεταφοράς, δεν μπορεί να περιοριστεί η
εξάπλωση. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει
ακόμα lockdown είναι μια αποδοχή αποτυχίας της διαχείρισης της πανδημίας και
το κόστος πληρώνουν οι εργαζόμενοι και
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οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ, από
την άλλη πλευρά, έχουμε μεγάλους κολοσσούς που έχουν υπερκέρδη αυτή τη
στιγμή» δηλώνει. Όπως αναφέρει, με την
παράταση της πανδημίας εκτιμάται ότι
η παγκόσμια οικονομία θα μπει σε πάρα
πολύ βαθιά κρίση, που θα αγγίξει τα 20
τρις δολάρια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου. «Για το λόγο αυτό έχει ήδη ζητηθεί από τον οργανισμό η άρση της πατέντας των εμβολίων αλλά και η ανταλλαγή
τεχνολογίας για όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται εν μέσω της πανδημίας, όπως
τα τεστ ή τα φάρμακα» επισημαίνει.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου,
ακούμε διαρκώς από τους επιστήμονες
πως ο Covid-19 είναι μια πανδημία ανισοτήτων, που κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους.
Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο
ομογενής καθηγητής, επισημαίνοντας ότι
περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν
έχουν όσοι είναι αναγκασμένοι να στοιβάζονται καθημερινά στα μέσα μαζικής
μεταφοράς, όσοι δουλεύουν σε εργοστάσια και ζουν σε περιβάλλον με αστική μόλυνση ή σε πολύ μικρά σπίτια.
«Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και δεν
είχαν και πριν από την πανδημία, διότι
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το σύστημα υγείας στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει μετά τα 10 χρόνια Μνημονίων.
Έχουμε ένα κομμάτι του πληθυσμού που
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο να νοσήσει από
βαριάς μορφής Covid-19 και στο οποίο
δεν προσφέρεται ιατρική περίθαλψη όταν
αρχίσει να νοσεί. Μόνο όταν νοσήσουν
βαριά θα φτάσουν στο νοσοκομείο και
εκεί η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη» τονίζει.
Ο καθηγητής εξηγεί ότι το εμβόλιο δεν
αποτελεί πανάκεια, αλλά θα πρέπει να
συνυπάρχει με σοβαρή επιδημιολογική
επιτήρηση.
«Υπάρχουν σήμερα αρκετά συστήματα
που μπορούν να κάνουν προγνώσεις και
εκτιμήσεις έγκαιρα για τη φάση που βρισκόμαστε, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα
lockdown» υποστηρίζει και προσθέτει ότι
βαρύνουσα σημασία έχει η ενίσχυση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα σύστημα περίθαλψης των ασθενών στο σπίτι.
«Αν δε γίνουν αυτά, δε θα βγούμε από
την κρίση, υγειονομική και οικονομική. Θα
συνεχίζεται η καταπάτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων μας και θα δίνεται
αφορμή στις όποιες κυβερνήσεις να προχωρούν σε κατασταλτικές πολιτικές, χωρίς
να γίνεται αντιμετώπιση του σοβαρού
προβλήματος» αναφέρει.

Η χαραμάδα σωτηρίας θα φανεί, όπως
εκτιμά, όταν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να διεκδικήσουν γιατρούς
και να ικανοποιηθούν τα χρόνια αιτήματα που υπάρχουν για την ενίσχυση των
νοσοκομείων. Όσο για τις δηλώσεις περί
επιστροφής στην κανονικότητα το Μάιο,
που ακούγονται κατ’ εξακολούθηση, ο καθηγητής τις βρίσκει ιδιαίτερα αισιόδοξες.
«Κάποιοι υπολογίζουν ότι έως τότε, που
θα έχει βελτιωθεί αισθητά ο καιρός, θα
ζήσουμε ξανά την περσινή κατάσταση, με
άρση των περιορισμών και τις απαιτούμενες αποστάσεις. Όμως πέρυσι δεν είχαμε
μεγάλο ιϊκό φορτίο, όπως φέτος, κι αυτό
είναι μια σημαντική διαφορά, που θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη».
Τέλος, αναφορικά με την επιτροπή των
εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, ο κ. Γεροτζιάφας προτείνει την ανασύστασή της και τον εμπλουτισμό της με περισσότερες ειδικότητες, όπως συμβαίνει
στη Γαλλία.
«Η επιτροπή εδώ περιλαμβάνει ανθρωπολόγους, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, εκτός από λοιμωξιολόγους και επιδημιολόγους. Η πανδημία είναι πολλά
πράγματα μαζί και, για να την αντιμετωπίσεις, χρειάζεται συναίνεση των πολιτών.
Δεν μπορείς να τους έχεις απέναντι και να
τους κυνηγάς διαρκώς» καταλήγει. ■

$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.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το θέατρο στον αρχαιολογικό
χώρο της Μαρώνειας
(πηγή: Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης)

Ροδόπη: Η Μαρώνεια και ο Ίσμαρος

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Η αρχαία Μαρώνεια ιδρύθηκε από Χιώτες αποίκους στα μέσα του
7ου αιώνα π.Χ. και εξελίχθηκε σε ισχυρή και πολυάνθρωπη πόλη-κράτος

Π

αραδοσιακός οικισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, η Μαρώνεια είναι χτισμένη στους πρόποδες και
στις πλαγιές του ορεινού όγκου του Ισμάρου, στην περιοχή της ομώνυμης αρχαίας
πόλης, που είχε κατοικηθεί ήδη από την 3η
χιλιετία π.X. Tο 13ο – 12ο αιώνα π.Χ. εγκαταστάθηκαν εδώ θρακικά φύλα, που ίδρυσαν πολυάριθμους οικισμούς.
Η αρχαία Μαρώνεια ιδρύθηκε από Χιώτες αποίκους στα μέσα του 7ου αιώνα
π.Χ. και εξελίχθηκε σε ισχυρή και πολυάνθρωπη πόλη-κράτος. Η μυθική παράδοση
αναφέρει ως οικιστή τον Μάρωνα, ιερέα
του Απόλλωνα. Στο β’ μισό του 7ου αιώνα
π.Χ. η Mαρώνεια βρισκόταν σε πόλεμο με
τη Θάσο για την αποικία της Στρύμης. Στα
τέλη του 6ου αιώνα π.X. πρέπει να υποτάχθηκε στους Πέρσες του Δαρείου, όπως
και οι άλλες πόλεις της περιοχής. Μετά
τους Περσικούς Πολέμους έλαβε μέρος
στην A’ Aθηναϊκή Συμμαχία.
Ο 4ος αιώνας π.Χ. υπήρξε η περίοδος της
μεγαλύτερης ακμής της πόλης, που ευημερούσε χάρη στο μεγάλο γεωργικό και δασικό πλούτο της, την αξιοποίηση μεταλλείων
αργύρου και την έντονη εμπορική δραστηριότητά της (αξιόλογη νομισματοκοπία και
διασπορά του φημισμένου κρασιού της,
του «μαρώνειου οίνου»).
Σε όλο αυτό το διάστημα φαίνεται ότι
διατήρησε φιλικές σχέσεις με τα ισχυρά
θρακικά βασίλεια της περιοχής. Με τη βοήθεια, μάλιστα, του ηγεμόνα της Θράκης
Aμαδόκου κατάφερε το 353 π.X. να απο-

κρούσει την επίθεση του Φιλίππου B’, τελικά όμως προσαρτήθηκε στο μακεδονικό
βασίλειο.
Κατά τους Eλληνιστικούς Xρόνους αποτέλεσε το μήλον της Έριδος ανάμεσα στα βασίλεια της Περγάμου και της Mακεδονίας.
Μετά την υποταγή των ελληνιστικών κρατών στους Pωμαίους, η Mαρώνεια απέκτησε την ανεξαρτησία της.
Κατά τους Παλαιοχριστιανικούς και τους
Bυζαντινούς Xρόνους η πόλη, αρχικά έδρα
επισκόπου και στη συνέχεια αυτοκέφαλη
αρχιεπισκοπή, αποτέλεσε ακμαίο λιμάνι
του Βορείου Αιγαίου. Ο σύγχρονος οικισμός, ο οποίος ιδρύθηκε από κατοίκους
της βυζαντινής Μαρώνειας, που κατέφυγαν εδώ την περίοδο της οθωμανικής
κυριαρχίας για να γλιτώσουν από τις πειρατικές επιδρομές, διαθέτει αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα, που φανερώνουν το
υψηλό επίπεδο πολιτισμού και εμπορικών
δραστηριοτήτων του ελληνόφωνου πληθυσμού, κυρίως κατά το 19ο αιώνα.
Όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της
Μαρώνειας, τα σημαντικότερα μνημεία
και αρχιτεκτονικά σύνολα είναι τα ακόλουθα:
-Τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου
των Κλασικών Χρόνων. Τα τείχη, συνολικού
μήκους 10 χλμ., ενισχυμένα με πύργους
κατά διαστήματα, περιέκλειαν μια έκταση
4.200 στρεμμάτων, από την παραλία του
Αγίου Χαραλάμπους έως την ακρόπολη,
στην κορυφή του Αγίου Αθανασίου.
-Το θέατρο (στη θέση «Καμπάνα»), που

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

κατασκευάστηκε την Ελληνιστική Περίοδο
και υπέστη μετασκευές κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους. Σώζονται τρεις σειρές εδωλίων Ελληνιστικών Χρόνων, το κτίριο της
ρωμαϊκής σκηνής, θωράκια και κιγκλιδώματα της Ρωμαϊκής Περιόδου για την προστασία των θεατών κατά τις θηριομαχίες,
χτιστός αγωγός για τη συγκέντρωση των
υδάτων.
-Το ιερό του Διονύσου, 4ου αιώνα π.Χ.
Έχουν αποκαλυφθεί, επίσης, ο αναλημματικός τοίχος που συγκρατούσε το άνδηρο
και τμήματα δύο κτιρίων βόρεια και νότια
του ιερού.
-Η μεγάλη ελληνιστική οικία με το εντυπωσιακό ψηφιδωτό δάπεδο στον ανδρώνα
(τέλη 4ου – αρχές 3ου αιώνα π.Χ.).
-Το μνημειακό πρόπυλο, που οδηγούσε
κατά πάσαν πιθανότητα στην αγορά της
πόλης και χρονολογείται στην εποχή του
αυτοκράτορα Αδριανού, καθώς και το μνημειώδες κτίριο Ρωμαϊκών Χρόνων (3ος αιώνας μ.Χ.), που είχε σχέση με την εμπορική
δραστηριότητα του λιμανιού.
Τα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της Παλαιοχριστιανικής και της Βυζαντινής Περιόδου είναι τα
εξής:
-Οι καμαροσκεπείς παλαιοχριστιανικοί
ναοί στη θέση «Παράθυρα».
-Το αίθριο παλαιοχριστιανικής βασιλικής
με ψηφιδωτά δάπεδα (6ος αιώνας) και
τμήμα του βυζαντινού οικισμού στη θέση
«Παληόχωρα».
-Η βυζαντινή μονή στη θέση «Σύναξη»,

χτισμένη πάνω στα ερείπια ιουστινιάνειας
τρίκλιτης βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος.
-Το τμήμα βαλανείου εποχής Ιουστινιανού Α’.
-Κόγχη εκκλησίας τοιχογραφημένη με
φυλλοφόρο σταυρό (Β’ φάση Εικονομαχίας), κάτω από εκκλησία του 11ου/12ου
αιώνα.
-Το τείχος και το προτείχισμα του βυζαντινού κάστρου.
Εξάλλου, στην απόκρημνη κορυφή του
Ισμάρου σώζονται λείψανα της ακρόπολης
του Αγίου Γεωργίου (περίβολος με τμήματα κυκλώπειας τοιχοδομίας, θεμέλια ανακτόρου και μεγαλιθικές πύλες).
Η οχυρή ακρόπολη έχει ταυτιστεί με
την Ισμάρα ή Ίσμαρο, πόλη των Κικόνων (πολέμησαν στο πλευρό των Τρώων στον Τρωικό πόλεμο), που κυρίευσε
ο Οδυσσέας επιστρέφοντας από την Τροία.
Ο βασιλιάς της Ιθάκης πήρε πολλά λάφυρα, αλλά σεβάστηκε την οικογένεια του
Μάρωνα, ιερέα του Απόλλωνα, ο οποίος
του πρόσφερε πλούσια δώρα. Η οχυρή
θέση ήταν σε χρήση και κατά τους Ιστορικούς Χρόνους.
Τέλος, εντυπωσιακή είναι η «σπηλιά
του Κύκλωπα», στην περιοχή ανάμεσα
στη Mαρώνεια και το χωριό Προσκυνητές.
Το σπήλαιο, στο οποίο βρέθηκαν αντικείμενα που χρονολογούνται από τους Nεολιθικούς έως τους Bυζαντινούς Xρόνους,
χρησίμευσε ως κατοικία προϊστορικών ανθρώπων, φέρει δε πλούσιο σταλακτιτικό
και σταλαγμιτικό διάκοσμο.

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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ΟΤΑΝ ΤΟ ΛΕΕΙ ΤΟ POLITICO…

Ο Μενέντεζ είναι η δύναμη στην Ουάσιγκτον
στα θέματα εξωτερικής πολιτικής
Λ

όγω μερικών πατριωτών ομογενών
μας, η Ελλάδα και η Κύπρος είχαν
πάντα φίλους στο Κογκρέσο. Όμως, εκτός
των Ελληνοαμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών, ευτυχήσαμε να έχουμε και
Αμερικανούς νομοθέτες που υποστήριξαν
τα ελληνικά εθνικά θέματα.
Μιχάλης Ιγνατίου
© Hellas Journal

Και στα εθνικά θέματα, πάντα συμπεριλαμβάνουμε το Κυπριακό, διότι μερικοί
πιστεύουμε ορθά, πως αν χαθεί η Κύπρος,
θα χαθεί και το Αιγαίο. Ξεκαθαρισμένα
πράγματα.
Όταν ο μεγάλος Πολ Σαρμπάνης, αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί και οι ομογενείς ηγέτες τού εξέφρασαν την αγωνία και
την ανησυχία τους, διότι -όπως καταλαβαίνετε- η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα
έχανε τον ηγέτη της, ο τότε γερουσιαστής,
που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας,
τους είπε να μη στενοχωριούνται: Έχετε
τον Μπομπ Μενέντεζ, τους ανακοίνωσε ο
Σαρμπάνης.
Η πιο έγκυρη πολιτική ιστοσελίδα της
Ουάσιγκτον, η Politico, δημοσίευσε μία
παρουσίαση του ισπανικής καταγωγής
γερουσιαστή. Από την πρώτη στιγμή της
δημοσίευσης, το κείμενο έγινε το βασικό
θέμα συζήτησης στην Ουάσιγκτον.
Δεν ήταν μόνο ο εντυπωσιακός τίτλος,
αλλά το περιεχόμενο ήταν αυτό που προκάλεσε τις συζητήσεις, καθώς στην ουσία
χρήζει τον κ. Μενέντεζ ως το δεύτερο πιο
ισχυρό πολιτικό άνδρα στην Ουάσιγκτον
στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Οι αναγνώστες της στήλης γνωρίζουν
πλέον καλά το Δημοκρατικό γερουσιαστή,
από τις μάχες που έδωσε και κέρδισε για
την Ελλάδα, την Κύπρο και γενικά για όλα
τα εθνικά θέματα. Η υπόθεση του ρωσικού συστήματος S-400, που προκάλεσε τις
αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και η ακύρωση της τουρκικής συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκευής των
μαχητικών F-35, είναι δικό του επίτευγμα.
Πίστεψε τους ακτιβιστές του HALC και

τους φίλους του, όπως τον Τάσο Ζαμπά,
και «πήρε (τα θέματα) απάνω του». Απ’
εκεί και πέρα τα πράγματα είναι γνωστά.
Στον τίτλο της η ιστοσελίδα Politico γράφει: Ο δρόμος προς την εξωτερική πολιτική του Τζο Μπάιντεν περνά από τον Μπο
Μενέντεζ. Ο ισχυρός πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας
δεν πρόκειται να αφήσει τον Μπάιντεν
να επαναλάβει τα λάθη του Ομπάμα.
Για εμάς που παρακολουθούμε τα πολιτικά γεγονότα από κοντά, είναι γνωστά
όσα υπονοεί ο τίτλος του δημοσιεύματος.
Η θέση του προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας είναι όντως
ισχυρή. Και ο εκάστοτε πρόεδρος μπορεί,
εάν επιθυμεί, να ανατρέψει και αποφάσεις της κυβέρνησης μέσα από τις διαδικασίες του Κογκρέσου.
Από την παρουσίαση του Politico αποκαλύπτεται ένα από τα «μυστικά» της
Ουάσιγκτον: ότι ο Μπαράκ Ομπάμα και
οι παράγοντες της εξωτερικής του πολιτικής, προσπαθούσαν να προσπερνούν και
να αγνοούν τα μέλη της Επιτροπής και τον
τότε πρόεδρο, που ήταν πάλι ο κ. Μενέντεζ.
Ο τότε πρόεδρος, λοιπόν, -επειδή πολλοί πιστεύουν το αντίθετο- δεν ήταν και
τόσο… «καλό παιδί». Θα σας πω κάτι που
δε θεωρώ ότι είναι μυστικό. Είναι πληροφορίες που πιστεύω ότι είναι 100% ορθές:
-Ο Μπαράκ Ομπάμα κυνήγησε τον Ρόμπερτ Μενέντεζ επειδή ο γερουσιαστής
δε συμφωνούσε με πολλά θέματα της
εξωτερικής πολιτικής του. Και πιστεύω ότι
τα δικαστικά προβλήματα του γερουσιαστή, ξεκίνησαν ακριβώς γι’ αυτό το λόγο.
-Επειδή δε συμφωνούσε με την πολιτική
του τότε προέδρου για την Κούβα, το Ιράν,
αλλά και για τα δικά μας θέματα. Και το
αναφέρω για να μη συνεχίζεται ο μύθος
του «φιλέλληνα» Ομπάμα.
Ο πρώην πρόεδρος στηρίχθηκε όσο κανείς από την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, αλλά δεν πρόσφερε τίποτα. Πήγε και
τα έδωσε όλα στην Τουρκία και στον Ταγίπ
Ερντογάν. Και προσπάθησε να καταστρέψει ένα γερουσιαστή, τον κ. Μενέντεζ,

Ο γερουσιαστής
Ρόμπερτ Μενέντεζ
στη Γερουσία

που πάλεψε για το Δημοκρατικό Κόμμα
και για τον ίδιο τον κ. Ομπάμα.
Το δημοσίευμα ομιλεί από μόνο του.
Απλά θα ήθελα να πω στους αναγνώστες
της στήλης, ότι όσοι γνωρίζουν το γερουσιαστή, ένοιωσαν μια μεγάλη ικανοποίηση και υπερηφάνεια για τον Ρόμπερτ Μενέντεζ. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσει
τις αρχές του. Άρα, δε θα πουλήσει ποτέ
την Ελλάδα και την Κύπρο. Άλλωστε, το
δείχνει σε κάθε ευκαιρία.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Ο κ. Μενέντεζ διατηρεί
καλές προσωπικές σχέσεις με τον πρωθυ-

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

πουργό της Ελλάδας και τον πρόεδρο της
Κύπρου. Και καλώς πράττουν και τον συμβουλεύονται. Και είναι στενός φίλος του
Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο γερουσιαστής
είναι από αυτούς που στήριξαν έμπρακτα
τη στρατηγική σχέση του Ισραήλ με την
Ελλάδα και την Κύπρο. Την ίδια στιγμή, είναι και ένας εκ των μεγαλύτερων υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’
αυτό και τηρεί αρνητική στάση για όλους
τους απολυταρχικούς ηγέτες. Από τον
Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ταγίπ Ερντογάν
μέχρι το βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας.

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

Greektown Grill

4637 Chemin du Souvenir, Laval
greektowngrill.ca
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450-688-6340
Open 7 days a week
from 11am to 10pm
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Ο γύρος του

Πέτυχε το πείραμα της Σουηδ
| Τι έκανε σωστά το Βιετνά
που γένν
Τ

ο μοντέλο που ακολούθησαν οι περισσότερες χώρες, στην προσπάθειά
τους να αντιμετωπίσουν την πανδημία,
ήταν λίγο πολύ το εξής: διακοπτόμενα
lockdown, ώστε αφενός να προστατευτεί
ο πληθυσμός και να αποφευχθούν οι εικόνες της Ιταλίας και της Ισπανίας της περασμένης άνοιξης και αφετέρου, να παίρνει
κάθε τόσο λίγες ανάσες η αγορά αλλά και
ο κόσμος.
Ρεπορτάζ: Μανίνα Ντάνου
& Άθως Δημουλάς
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Εικονογράφηση: Φίλιππος Αβραμίδης
Υπήρχαν βεβαίως και οι εξαιρέσεις των
αρνητών του ιού (Λευκορωσία, Τανζανία
κ.ά.) ή διαφόρων αλλοπρόσαλλων προσεγγίσεων (Βραζιλία, ΗΠΑ κ.ά.), αλλά η
γενική εικόνα είναι ότι οι κυβερνήσεις επιχείρησαν να βρουν μια χρυσή τομή, συνυπολογίζοντας τις αντοχές της οικονομίας
και του συστήματος υγείας.
Υπήρχαν επίσης και κάποιες άλλες περιπτώσεις χωρών, ορισμένες εκ των οποίων
εξετάζουμε εδώ, που διάλεξαν κάποια
διαφορετικά μονοπάτια. Εκ του αποτελέσματος, μπορούμε σήμερα να δούμε κατά
πόσο πέτυχαν ή όχι. Τι αποδείχθηκε σωτήριο και τι καταστροφικό.
Παρατηρώντας και συγκρίνοντας αριθμούς και καταστάσεις, ένα χρόνο μετά
την εμφάνιση του πρώτου κύματος, προκύπτει ότι τελικά τα αυστηρά lockdown
δεν ήταν μονόδρομος. Προκύπτει επίσης,
ότι πολλές φορές παίζει ρόλο και η τύχη.
Ή η συνέπεια σε ένα πλάνο. Η γενικότερη
οργάνωση μιας χώρας. Οι υποδομές της,
ασφαλώς. Η κουλτούρα και η γεωγραφία.
Η εμπειρία από αντίστοιχες καταστάσεις.
Κοινή συνισταμένη, πάντως, όλων των
επιτυχημένων μοντέλων, ήταν η έγκαιρη
διάγνωση του κινδύνου και, κυρίως, η συνεργασία των πολιτών με τις αρχές – όταν
οι μεν άρχισαν να επιρρίπτουν ευθύνες
στους δε και το αντίστροφο, ξεκινούσε η
αντίστροφη μέτρηση.

θυσμός, ισχυρή οικονομία βασισμένη
στον πρωτογενή τομέα. Θα έφταναν, αν
η κυβέρνηση της Τζασίντα Άρντεν –με
ευρεία αποδοχή και επιτυχίες ήδη– δεν
έθετε από νωρίς ως στόχο, όχι απλώς την
επιπεδοποίηση της καμπύλης αλλά την
εξάλειψη του ιού;
Από τις 16 Μαρτίου, όλοι –συμπεριλαμβανομένων των Νεοζηλανδών– απομονώνονταν κατά την άφιξή τους στη χώρα,
εκτός κι αν προέρχονταν από νησιά του
Ειρηνικού. Επρόκειτο για τα αυστηρότερα
μέτρα στον κόσμο, για τα οποία η Άρντεν
δήλωσε πως δεν θα απολογηθεί. Λίγο αργότερα, προχώρησε στο κλείσιμο των συνόρων σε όλους, εκτός από τους πολίτες
της, παρότι τα κρούσματα δεν ξεπερνούσαν τα 100 (κανένας θάνατος).
Το lockdown είχε επιτυχία, υπήρξε αποδοχή και συμμόρφωση και αξιοποιήθηκε,
προκειμένου να τελειοποιηθεί το σύστημα ανίχνευσης και εντοπισμού των
κρουσμάτων. Μέχρι το καλοκαίρι διενεργούνταν 10.000 τεστ την ημέρα και κάθε
επιβεβαιωμένο κρούσμα πυροδοτούσε
μια ενδελεχή διαδικασία ιχνηλάτησης.
Τον Ιούνιο ο ιός είχε εξαλειφθεί: 24 συνεχόμενες ημέρες χωρίς κρούσμα.
Όταν στα τέλη του μήνα εμφανίστηκαν
δύο, όχι μόνο δε θεωρήθηκαν αμελητέα αλλά οδήγησαν στην παραίτηση του
υπουργού Υγείας (!), παρότι τελικά η κατάσταση δεν ξέφυγε από τον έλεγχο.
Συμπέρασμα; Μπορεί η Νέα Ζηλανδία
να θεωρήθηκε τυχερή, όμως απέδειξε
πως με καλή διακυβέρνηση τα έθνη τελικά φτιάχνουν τη δική τους τύχη.

ΣΟΥΗΔΙΑ: ΑΝΟΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ
Ο Κάρολος Γουσταύος, βασιλιάς της Σουηδίας, δήλωσε δημόσια πριν από λίγο καιρό, ότι το μοντέλο με το οποίο προσέγγισε
η χώρα του τον κορωνοϊό ήταν μια αποτυχία. Ήταν; Ήταν αποτυχία η ανοσία της
αγέλης; Η Σουηδία υπέφερε στο δεύτερο
κύμα, πράγματι, και αυτή τη στιγμή έχει
ξεπεράσει τα 627.000 κρούσματα και τους
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ: ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ
12.000 θανάτους. Στον πίνακα, όμως, των
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗ
θανάτων κατά κεφαλήν, η Σουηδία βρίH Νέα Ζηλανδία είχε ατού από την αρχή. σκεται πανευρωπαϊκά πολύ χαμηλά, στη
Απομονωμένη γεωγραφικά, μικρός πλη- 17η θέση, πολύ πιο κάτω από χώρες που

εδώ και ένα χρόνο βρίσκονται σε καθεστώς αυστηρών lockdown. Την ίδια στιγμή, η οικονομία της χώρας έμεινε ζωντανή,
καταγράφοντας απώλειες μικρότερες του
μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ο πληθυσμός της δεν υπέφερε
στην ασφυξία της καραντίνας, αλλά περιορίστηκε σε οδηγίες για συγκεντρώσεις
κάτω των οκτώ ατόμων ή σε συστάσεις
για τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους.
Και όμως, τα μέτρα που έχει λάβει η Σουηδία από το καλοκαίρι και μετά, είναι πιο
αυστηρά από εκείνα που έλαβαν οι γείτονές της, Φινλανδία και Νορβηγία, οι δύο
χώρες που μετά την Ισλανδία, έχουν το
χαμηλότερο ποσοστό θανάτων κατά κεφαλήν στη Γηραιά Ήπειρο. Είχαν φροντίσει κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος
να ασφαλίσουν τα σύνορά τους, να ενημερώσουν αναλυτικά, να προστατεύσουν
τις ευπαθείς ομάδες και να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα αυτοπροστασίας με
ελεγχόμενες κεντρικές αποφάσεις.
Εκμεταλλεύτηκαν τον τρόπο ζωής και
την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων αλλά και
το σύστημα υγείας. Το δικό τους μοντέλο
αντιμετώπισης της πανδημίας επί της ουσίας επιβεβαίωσε, ότι εκείνο της Σουηδίας δεν ήταν τόσο αποτυχημένο όσο ίσως
πιστεύουμε, αλλά ότι υπάρχει και μια καλύτερη εκδοχή του.

24 εκατ. 940 κρούσματα και 9 θανάτους,
η Ταϊλάνδη των 70 εκατ. μόλις 82 θανάτους, ενώ η χώρα που δεν τα κατάφερε
τόσο καλά, οι Φιλιππίνες των 108 εκατ.,
δεν έχει ξεπεράσει τους 12.000 θανάτους.
Πού οφείλεται αυτό; Ταχύτητα στη λήψη
ριζικών μέτρων (κλείσιμο αεροδρομίων,
lockdown και καμπάνιες ευαισθητοποίησης από το Φεβρουάριο 2020, χρήση της
τεχνολογίας με εφαρμογές κινητών που
κατέγραφαν ύποπτα περιστατικά, στοχευμένα τεστ), καθολική συμμόρφωση στη
χρήση της μάσκας εξαρχής, λόγω εξοικείωσης του πληθυσμού και πρότερης εμπειρίας με τον SARS, ελάχιστο οικονομικό
κόστος για τους πολίτες από τα μέτρα –κίνηση που βοήθησε στη συμμόρφωση και
στην αποδοχή τους–, καθώς και κουλτούρα που δεν ευνοεί τη σωματική επαφή.
Αυτό που διερευνάται ακόμα είναι μια
πιθανή φυσική ανοσία του πληθυσμού,
όπως υποστηρίζουν κάποιοι ερευνητές,
με επιχείρημα το ότι π.χ. στην Ταϊλάνδη
το 90% των κρουσμάτων παρέμεναν ασυμπτωματικοί.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΑΡΚΕΙ
Όλα πήγαιναν καλά για την Πορτογαλία
πέρυσι την άνοιξη. Με ένα συνδυασμό
καλοτυχίας, έγκαιρης λήψης μέτρων και
συμμόρφωσης των πολιτών, είχε γλιτώσει
τα χειρότερα που ζούσαν οι γείτονές της.
ΒΙΕΤΝΑΜ: ΤΟ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΘΑΥΜΑ
Περίπου όπως και στην Ελλάδα, έτσι και
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ
στην Πορτογαλία, μια χώρα σε κρίση που
Την ώρα που όλος ο πλανήτης τον Ιούνιο βασίζεται στον τουρισμό, τα μέτρα χαλάθαύμαζε (δικαίως) τη Νέα Ζηλανδία για ρωσαν το καλοκαίρι, προκειμένου να μη
την εξάλειψη του κορωνοϊού, έστω προ- χαθεί η σεζόν και, με δεδομένη την οικοσωρινά, ένα άλλο θαύμα συνέβαινε σε νομική δυσχέρεια αλλά και την κούραση
μια άλλη γωνιά του κόσμου, που δεν είχε του πληθυσμού, καθυστέρησαν να ξαπάρει τόση δημοσιότητα.
νατεθούν σε ισχύ όταν το φθινόπωρο τα
Η νοτιοανατολική Ασία, μία από τις φτω- σχολεία άνοιξαν και τα κρούσματα άρχιχότερες περιοχές του κόσμου, με αιχμή το σαν να ανεβαίνουν.
Βιετνάμ, ζούσε το δικό της success story.
Μέχρι το Νοέμβριο η χώρα είχε βρεθεί
Μέχρι τότε η χώρα των 97 εκατ. κατοίκων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μέτρα
δεν είχε ούτε ένα θάνατο από Covid-19! λήφθηκαν ξανά. Μέχρι τα Χριστούγεννα,
Μέχρι τώρα έχει 35, ενώ τα συνολικά της όταν για τρεις μέρες οι περιορισμοί άρκρούσματα δεν ξεπερνούν τα 2.400.
θηκαν και οι Πορτογάλοι μπορούσαν να
Μερικά ακόμα εντυπωσιακά νούμερα, κινηθούν ελεύθερα στη χώρα και να γιοργια του λόγου το αληθές: η πάμφτωχη τάσουν με τις οικογένειές τους.
Καμπότζη των 17 εκατ. κατοίκων έχει 483
► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19
κρούσματα και 0 θανάτους, η Ταϊβάν των

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

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

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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COVID σε 365 ημέρες

δίας; | Πώς εξασφάλισε τόσα εμβόλια το Ισραήλ;
άμ; | Απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα
νησε ο ένας χρόνος πανδημίας
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18
Οι συνέπειες δεν άργησαν να φανούν.
Στα μέσα Γενάρη η φήμη για πιθανό
lockdown, μία εβδομάδα πριν αυτό επιβληθεί, οδήγησε σε σκηνές προ Covid
στους δρόμους των πορτογαλικών πόλεων και τα κρούσματα εκτινάχθηκαν στις
16.000 την ημέρα (σε έναν πληθυσμό
περίπου 10 εκατ.). Η Πορτογαλία έγινε
η Λομβαρδία του 2021. Δεν ήταν η μόνη
χώρα που έπεσε σε παρόμοια παγίδα.
Το ίδιο συνέβη μετά το καλοκαίρι και
στην Τσεχία αλλά και στο Βέλγιο, που ξεκίνησαν καλά και ελεγχόμενα, με lockdown
που κράτησαν τα νούμερα χαμηλά αρχικά,
αλλά η χαλάρωση αργότερα οδήγησε και
τις δύο χώρες να έχουν σήμερα τετραψήφια νούμερα κρουσμάτων.
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ: ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ
ΤΗΣ K-QUARANTINE
Μετά την Κ-Pop, την κορεατική μουσική
που η χώρα εξάγει σε όλο τον κόσμο, εδώ
και λίγο καιρό υπάρχει ένα ακόμα εξαγώγιμο «προϊόν» ονόματι K-Quarantine.
Πρόκειται για τη μέθοδο με την οποία η
Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την πανδημία,
που πατενταρίστηκε όταν ξένες αντιπροσωπείες έφτασαν στη Σεούλ ζητώντας να
επωφεληθούν από την τεχνογνωσία της.
Παρά την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων, η χώρα παραμένει (σχετικά)
ασφαλής.
Με πληθυσμό πενταπλάσιο από την Ελλάδα, αριθμεί σήμερα λιγότερα από τα
μισά κρούσματα. Τα μέτρα που έλαβαν
εν τω μεταξύ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αυστηρά: σύμφωνα με ένα σύστημα μέτρησης της αυστηρότητας των
μέτρων, το οποίο παρουσίασε η Οξφόρδη,
η Νότια Κορέα βρίσκεται «κάτω από τη
βάση», με 44,4/100 – οι χώρες που αγνόησαν ή αμφισβήτησαν την ύπαρξη του ιού
βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα στη λίστα,
όμως στις περισσότερες περιπτώσεις ο
αριθμός είναι αισθητά μεγαλύτερος.
Στην Ελλάδα είναι 78,7. Δεν επιβλήθηκε
ποτέ εθνικό lockdown, μόνο τοπικά, σε
συνδυασμό με συγκεκριμένους περιορισμούς.

Κυρίως όμως, η Κορέα εφάρμοσε μια
επιθετική πολιτική ελέγχου με συνεχή
τεστ (εγκαινίασε τα τεστ μέσα από το αυτοκίνητο) και εξονυχιστική ιχνηλάτηση
των επαφών μέσω εφαρμογών στα κινητά.
Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών
υπήρξε άμεση και, παρά τις χλιαρές διαμαρτυρίες περί «φακελώματος» και παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, οι Κορεάτες
συνεργάστηκαν με τις αρχές. Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς ή οι ήπια νοσούντες περιορίζονταν για 14 μέρες σε καραντίνα,
σε ειδικά διαμορφωμένη δημόσια δομή.
Εξειδικευμένο προσωπικό παρακολουθούσε την πορεία τους και, σύμφωνα με
μαρτυρίες, το μενού ήταν αρκετά καλό.
ΡΟΥΑΝΤΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
POOL TESTING ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤ
Πριν από λίγες μέρες, ένα ερευνητικό
κέντρο στην Αυστραλία (Lowy Institute)
δημοσίευσε μια μελέτη για το πόσο επιτυχημένα έχει αντιμετωπίσει κάθε χώρα
την πανδημία.
Η Ρουάντα ήταν πρώτη ανάμεσα σε
όλες τις αφρικανικές χώρες και έκτη στον
κόσμο. Ας δούμε κι ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο: σύμφωνα με το Wellcome
Global Monitor, μια μελέτη για την αντίληψη των πολιτών σε θέματα επιστήμης και
υγείας, οι κάτοικοι της Ρουάντα θεωρούν
σε ποσοστό 99% ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά, ενώ το 97% εμπιστεύεται το
εθνικό σύστημα υγείας – αυτοί οι αριθμοί κατατάσσουν τη Ρουάντα στην πρώτη
θέση παγκοσμίως.
Με άλλα λόγια, υπήρχε απόλυτη διάθεση συνεργασίας, όταν η κυβέρνηση της
χώρας κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό. Όταν επέβαλε, για παράδειγμα,
καθολικό lockdown μετά το πρώτο κρούσμα τον περασμένο Μάρτιο.
Οι περιορισμοί στη συνέχεια εφαρμόζονταν όπου υπήρχε υψηλό ιϊκό φορτίο,
ενώ παράλληλα άνοιγαν τα μέρη όπου ο
ιός φαινόταν εξασθενημένος. Δόθηκε μεγάλο βάρος στα διαγνωστικά τεστ (που
ήταν δωρεάν) και για να εξοικονομηθούν
χρήματα και χρόνος παρουσιάστηκε η πατέντα του «pool testing», δηλαδή του μαζικού ελέγχου δειγμάτων 20 ατόμων μαζί.

Αν το αποτέλεσμα ήταν θετικό, τότε έκαναν ξανά ατομικά τεστ. Τοποθετήθηκαν
δημόσιες βρύσες, ώστε να μπορούν όλοι
να έχουν ανά πάσα στιγμή καθαρά χέρια,
ενώ επιστρατεύτηκαν ακόμα και ειδικά
ρομπότ για να μετρούν τη θερμοκρασία
του κόσμου σε δημόσιους χώρους ή και
drone για τη μεταφορά φαρμάκων και την
ιχνηλάτηση κρουσμάτων. Μετά 25 χρόνια
από τον εμφύλιο που ισοπέδωσε τη χώρα,
η Ρουάντα οικοδομήθηκε από την αρχή
και φαίνεται ότι οικοδομήθηκε σωστά.
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ: ΜΙΑ ΜΠΙΡΑ
ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΟΡΑΤΟΡΙΟ
Αν κάποιος αναγνωρίσει στους δρόμους
του Μοντεβιδέο τον Γκονσάλο Μορατόριο,
θα τον πλησιάσει για να του σφίξει το χέρι,
κάποιοι άλλοι νιώθουν την ανάγκη να τον
κεράσουν μία μπίρα. Αυτό σημαίνει ότι τα
μπαράκια στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης είναι ανοιχτά, έστω και με περιορισμούς, παρά την πανδημία.
Και αυτό είναι κάτι που μπορεί εν μέρει
να πιστωθεί στον κύριο Μορατόριο, ιολόγο, ο οποίος, διαβλέποντας τις ανάγκες
που θα παρουσιάζονταν, δημιούργησε
μαζί με τους συναδέλφους του στο Ινστιτούτο Παστέρ της Ουρουγουάης ένα
διαγνωστικό τεστ, ώστε ο έλεγχος των
κρουσμάτων στη χώρα του να μπορεί να
αρχίσει από την πρώτη στιγμή και χωρίς
να εξαρτάται από κανέναν.
Το περιοδικό Nature τον συμπεριέλαβε
στους δέκα ανθρώπους με τη μεγαλύτερη
προσφορά στην επιστήμη για τη χρονιά
που πέρασε.
Ο έλεγχος της εξάπλωσης της πανδημίας
μετά τα πρώτα κρούσματα στη Λατινική
Αμερική, υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την Ουρουγουάη, η οποία κατάφερε να κρατήσει σε διψήφιο αριθμό τα
ημερήσια κρούσματα μέχρι και πριν από
λίγο καιρό, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να
επιβληθεί εθνικό lockdown. Η κυβέρνηση
προτίμησε να επιβάλει ανά περιόδους
και κατά τόπους περιορισμούς και κυρίως
επένδυσε στην καλή επικοινωνία με τους
πολίτες. Βοήθησε βεβαίως και το γεγονός
ότι η Ουρουγουάη είναι μια χώρα πολύ
πιο «μαζεμένη» σε έκταση και πληθυσμό,

εν συγκρίσει με τους γείτονές της, που
απέτυχαν παταγωδώς να αντιμετωπίσουν
την κατάσταση, αλλά και μια σχετικά τακτοποιημένη κοινωνία και οικονομία και,
πολύ σημαντικό, μια χώρα με αξιόπιστο
σύστημα υγείας.
ΙΣΡΑΗΛ: ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
Tην Κυριακή 28/2, ακριβώς ένα χρόνο
μετά το πρώτο κρούσμα στη χώρα, το Ισραήλ άρχισε να ανοίγει την οικονομία του.
Στόχος η επιστροφή στην κανονικότητα,
μια επιστροφή που επιτρέπει ο πρωτοφανής ρυθμός εμβολιασμού: πάνω από
το 45% του πληθυσμού (περίπου 4 εκατ.
άνθρωποι δηλαδή) έχει ήδη λάβει τουλάχιστον τη μία από τις δύο δόσεις του εμβολίου. Πώς μια χώρα 9 εκατ. κατοίκων,
όμως, κατάφερε να πείσει τα φαρμακευτικά μεγαθήρια, που κυνηγάνε αγορές με
εκατοντάδες εκατομμύρια πιθανούς πελάτες, να εκπληρώσουν πρώτα τις δικές
της παραγγελίες; Η απάντηση βρίσκεται
στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Albert
Bourla, γενικού διευθυντή της Pfizer, με
τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον
υπουργό Υγείας Yuli Edelstein.
Οι δύο πολιτικοί υποσχέθηκαν να στήσουν ένα από τα ταχύτερα συστήματα εμβολιασμού στον κόσμο και να μοιραστούν
τα σχετικά δεδομένα που θα προκύψουν
για τον αντίκτυπό του, φτάνει τα εμβόλια
να ρέουν άφθονα. Η Pfizer συμφώνησε
και οι παραδόσεις ξεκίνησαν στα μέσα Δεκεμβρίου. Αποτέλεσμα; Το Ισραήλ θα έχει
λάβει μέχρι το τέλος Μαρτίου περισσότερες δόσεις εμβολίου από ό,τι χρειάζεται.
Ο ρυθμός εμβολιασμού είναι δεκαπλάσιος από ό,τι στις ΗΠΑ, παραπάνω από ένα
εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ολοκληρώσει την ανοσοποίησή τους, ενώ το ποσοστό μείωσης των μολύνσεων στον εμβολιασμένο πληθυσμό ξεπερνάει το 95%.
Το άνοιγμα των δραστηριοτήτων θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα και όλως τυχαίως θα συμπέσει με τις εκλογές, όπου ο
Νετανιάχου –μακριά πια από τις αντιδράσεις που αντιμετώπιζε για τα τρία όχι και
τόσο επιτυχημένα lockdown– θα διεκδικήσει ξανά το χρίσμα… ■

Μόνο τη Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα
από 10 το πρωί ως 7 το απόγευμα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το Εμιράτο της Κρήτης
√ Το 828 οι Σαρακηνοί ολοκληρώνουν
την κατάκτηση της Κρήτης
από τους Βυζαντινούς
√ Θα την κρατήσουν έως το 961, οπότε θα
απελευθερωθεί από το Νικηφόρο Φωκά

Σ

τις αρχές του ένατου αιώνα, σε μία
περίοδο που οι Βυζαντινοί μαστίζονταν από εσωτερικές έριδες κι επιπλέον
είχαν στραμμένη την προσοχή τους στους
πολέμους με τους Βούλγαρους, ένα νέος
κίνδυνος εμφανίσθηκε για την κραταιά
αυτοκρατορία. Σαρακηνοί πειρατές (μουσουλμάνοι σουνιτικού δόγματος), με
επικεφαλής τον Αμπού Χαφέζ Ομάρ Α’
(Απόχαψις για τους Βυζαντινούς), καταλαμβάνουν με χαρακτηριστική ευκολία την Κρήτη και δημιουργούν εμιράτο
(«Imarah Krit» στα Αραβικά).
Ο Απόχαψις και οι άνδρες του είχαν
καταστήσει την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ορμητήριό τους από το 816, μετά
τη φυγή τους από τη μουσουλμανική Ανδαλουσία. Από εκεί εξεστράτευσαν κατά
της Κρήτης και με μόλις 20 πλοία κατόρθωσαν να την καταλάβουν, δηλωτικό της
χαλαρής στρατιωτικής παρουσίας του
Βυζαντίου στο νησί.
Η κατάκτηση της Κρήτης ξεκίνησε το 823
και ολοκληρώθηκε το 828. Οι κατακτητές
επέβαλαν ένα στυγνό καταπιεστικό καθεστώς, με βίαιους εξισλαμισμούς του πληθυσμού, καταστροφή χριστιανικών ναών,
βασανισμούς κληρικών και αναγκαστική
στρατολόγηση των νέων. Στόχος τους, η
αλλοίωση της θρησκευτικής και εθνικής
ταυτότητας της μεγαλονήσου.
Με επίκεντρο τον Χάνδακα (σημερινό
Ηράκλειο), πραγματοποιούν επιδρομές
τους στα γύρω νησιά και παράλια, αποκομίζοντας πλούσια λεία και δούλους για
το δουλεμπόριο της εποχής. Η αραβική
κατάκτηση της Κρήτης δε σήμαινε μόνο
την απώλεια ενός σημαντικού στρατιωτικού ερείσματος για τους Βυζαντινούς,
αλλά και τη συνεχή απειλή των νησιών
και των παράλιων περιοχών της αυτοκρατορίας από τις ληστρικές επιδρομές
των Σαρακηνών, με αποκορύφωμα την
κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον Έλληνα εξωμότη Λέοντα Τριπολίτη (Ρασίκ
αλ Βαρντάμι για τους Άραβες).

Suggested presentation.

Η απειλή αυτή έγινε μεγαλύτερη μετά
την κατάληψη της Σικελίας από τους
Αγλαβίδες εμίρηδες της Βόρειας Αφρικής, τους οποίους κάλεσε σύμφωνα με
την παράδοση ο στασιαστής βυζαντινός
ναύαρχος Ευφήμιος.
Το γεγονός αυτός θορύβησε την Κωνσταντινούπολη, η οποία αποφάσισε να
δράσει άμεσα. Στον «ιερό πόλεμο» των
Αράβων, το Βυζάντιο αντέταξε τη χριστιανική ιδέα κι έδωσε στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις το χαρακτήρα «σταυροφορίας», όπως επισημαίνει η διαπρεπής βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ.
Κύριο μέλημά της, η αναδιοργάνωση
του Ναυτικού, που θα βοηθούσε σταδιακά στην αποκατάσταση της Βυζαντινής
κυριαρχίας στη Μεσόγειο.
Το 825 ο πρωτοσπαθάριος Φωτεινός,
μαζί με τον κόμη Δαμιανό, οργάνωσαν
εκστρατεία αλλά απέτυχαν. Την ίδια τύχη
είχε και η εκστρατεία του στρατηγού Κρατερού το 826, που διέθετε μεγαλύτερες
δυνάμεις. Παρότι κατέλαβε αρχικά τον
Χάνδακα, δεν απέφυγε τελικά την ήττα.
Μάλιστα, οι Σαρακηνοί τού επιφύλαξαν
και ατιμωτικό θάνατο, σταυρώνοντάς τον
ανάποδα.
Ακολούθησαν οι αποτυχημένες προσπάθειες για την ανακατάληψη της Κρήτης
από τους στρατηγούς Νικήτα Ωορύφα
(828), που πάντως ανακατέλαβε τα νησιά
ΟΝΟΜΑ

των Κυκλάδων, Θεόκτιστο και Σέργιο Νικητιάτη (843).
Από τις αρχές του επόμενου αιώνα οι
Βυζαντινοί επανέλαβαν τις προσπάθειές
τους για την ανακατάληψη της Κρήτης.
Το 911 η μεγάλη εκστρατεία με επικεφαλής το λογοθέτη του δρόμου Ιμέριο απέτυχε, όπως και η ανάλογη του 956 υπό
τον Κωνσταντίνο Γογγύλο.
Στην επιχείρηση του Ιμέριου συμμετείχαν και 700 ναύτες Ρως (Ρώσοι), όπως
αναφέρει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Η ανάκτηση της Κρήτης επιτεύχθηκε, τελικά, από το στρατηγό και μετέπειτα
αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά (φωτ.),
που είχε πολεμήσει κατ’ επανάληψη τους
Άραβες. Ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη
για τη διοργάνωση της εκστρατείας, με
την έγκριση του αυτοκράτορα Ρωμανού
Β’. Η προετοιμασία της ήταν εντυπωσιακή και αποδεικνύει τη σημασία που αποδιδόταν στη νήσο από την αυτοκρατορία.
Σύμφωνα με βυζαντινές πηγές, οργανώθηκε ένας στόλος από 3.300 πλοία για τη
μεταφορά των οπλιτών (72.000 πεζοί και
5.000 ιππείς) και πολεμικού υλικού.
Τα μισά από αυτά τα πλοία ήταν εφοδιασμένα με καταπέλτες για την εκτόξευση του «υγρού πυρός», του στρατηγικού
όπλου των Βυζαντινών εκείνη την περίοδο. Η τεράστια αρμάδα έφθασε στο Χάνδακα στις 13 Ιουλίου 960 και αποβίβασε

ΟΙ ΕΜΙΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ
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τους στρατιώτες στη γειτονική ακτή του
Αλμυρού. Αμέσως μετά, ο στόλος υπό
τον δρουγγάριο Μιχαήλ απέκλεισε από
θαλάσσης τον Χάνδακα, ενώ ο Φωκάς
εκκαθάρισε τη γύρω περιοχή από τους
Σαρακηνούς, αποκλείοντας και από την
ξηρά τον Χάνδακα.
Μία απόπειρα του αραβικού στρατού
των επαρχιών της Κρήτης να σπάσουν τον
αποκλεισμό απέτυχε παταγωδώς. Ελάχιστοι διασώθηκαν, οι δε Βυζαντινοί ανταπέδωσαν τη σκληρότητα των Αράβων,
αφού ύψωσαν σε ξύλα τα κεφάλια των
νεκρών γύρω από τα τείχη του Χάνδακα,
για να κάμψουν το ηθικό των πολιορκημένων.
Στις 7 Μαρτίου 961 ο Φωκάς κατέλαβε
τον Χάνδακα κι έθεσε τέλος στην Αραβοκρατία στη μεγαλόνησο, που σήμαινε και
την αποκατάσταση της βυζαντινής κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι Βυζαντινοί συμπεριφέρθηκαν με εκδικητική μανία στους ηττημένους.
Οι σφαγές και οι λεηλασίες διήρκεσαν
πολλές ημέρες, ενώ ο Χάνδακας κατεδαφίστηκε εκ θεμελίων και στη θέση του
χτίστηκε μία νέα πόλη, με το όνομα Τέμενος. Ο τελευταίος εμίρης της Κρήτης
Αβδούλ Αζίζ Κουρτουμπί (ο Κουρούπης
των Βυζαντινών) και ο γιος του Νουμάν
(Ανεμάς) συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν
θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη.
Τους επόμενους μήνες οι Βυζαντινοί
φρόντισαν για τον εποικισμό της Κρήτης,
τον εκχριστιανισμό των μουσουλμάνων
κατοίκων της και την επαναφορά των εξισλαμισθέντων στη χριστιανική πίστη.
Γνωστοί ασκητές, όπως ο Αθανάσιος
ο Αθωνίτης και ο Νίκων ο Μετανοείτε
εργάστηκαν με ζήλο για το σκοπό αυτό.
Μάλιστα, μέρος των τεράστιων θησαυρών που είχαν σωρεύσει οι Σαρακηνοί
στο Χάνδακα, δόθηκε στον Αθανάσιο τον
Αθωνίτη για την ίδρυση της μονής της
Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος.
© SanSimera.gr
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η μοναδική γυναίκα που έδωσε
τον όρκο της Φιλικής Εταιρείας
Όταν ανακάλυψε μυστικά έγγραφα ο άνδρας
της έπρεπε να τη σκοτώσει ή να τη μυήσει…

Σ

μύρνη, Μάρτιος 1820. Ένα χρόνο πριν
από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, στο αρχοντικό του γιατρού Μιχαήλ
Ναύτη πραγματοποιούνται ανελλιπώς συναντήσεις των Φιλικών της μικρασιατικής
πόλης. Η γυναίκα του Ναύτη, αγνοώντας
έως εκείνη τη στιγμή το σκοπό των συγκεντρώσεων, ανακαλύπτει το μυστικό του
άντρα της. Οι επιλογές ήταν δύο. Θάνατος
ή μύηση στη Φιλική Εταιρεία.
Η Κυριακή Ναύτη (φωτ.) έγινε η πρώτη
και μοναδική γυναίκα, η οποία έγινε μέλος
της οργάνωσης που προετοίμασε το έδαφος για την αφύπνιση του ελληνικού λαού
εναντίον του τουρκικού ζυγού.
ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Στα μικρασιατικά παράλια, η Φιλική Εταιρεία είχε σημαντική δράση. Ένας από τους
κύριους μυητές ήταν ο έμπορος Α. Στρατηγόπουλος, ο όποιος είχε καταγωγή από τη
Σμύρνη.
Στη Σμύρνη κατοικούσε και ο γιατρός Μιχαήλ Ναύτης. Η καταγωγή του ήταν από
την Κρήτη, ωστόσο η οικογένειά του μετακινήθηκε στη Μικρά Ασία μετά τα αποτυχημένα Ορλωφικά, το 1770. Όταν ο Ναύτης
έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, στο σπίτι του γίνονταν συχνά συναντήσεις με υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.
Σε καμία όμως από αυτές τις συναντήσεις
δεν επιτρεπόταν να συμμετέχει η σύζυγος
του ιατρού, Κυριακή, ενώ ο Μιχαήλ δεν της
εκμυστηρευόταν ποτέ το περιεχόμενο των
συζητήσεων. Η Κυριακή Ναύτη βρήκε αποκρυπτογραφημένα έγγραφα της Φιλικής
Εταιρείας στο γραφείο του συζύγου της.
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Στις αρχές του 1820, η Κυριακή Ναύτη ανησυχούσε μήπως ο άνδρας της είχε
προβλήματα με τις τουρκικές αρχές. Ένα
βράδυ αποφάσισε να μπει κρυφά στο γραφείο του. Σηκώθηκε, ξεκλείδωσε την πόρτα
και άνοιξε το χαρτοφύλακα του συζύγου
της. Βρήκε χιλιάδες έγγραφα της Φιλικής

Εταιρείας, τα περισσότερα από τα οποία
όμως ήταν αποκρυπτογραφημένα. Μόλις
ο Μιχαήλ Ναύτης αντίκρισε τη γυναίκα και
τα απόρρητα έγγραφα που είχαν παραβιαστεί, τρομοκρατήθηκε. Ο όρκος των Φιλικών ήταν μυστικός και μάλιστα ένα από
τα άρθρα του έλεγε: «Ορκίζομαι να μη φανερώσω το παραμικρό από τα σημεία και
τους λόγους της Εταιρείας, μήτε να σταθώ
κατ’ ουδένα λόγο η αφορμή του να καταλάβωσιν άλλοι ποτέ ότι γνωρίζω περί τούτων,
μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου…».
Για εκείνον υπήρχαν δύο λύσεις. Είτε η γυναίκα του να πεθάνει, είτε να μυηθεί στην
οργάνωση. Την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο
και αμέσως ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη
της Φιλικής Εταιρείας που βρίσκονταν στη
Σμύρνη. Όταν έφτασαν στο αρχοντικό του,
ο Μιχαήλ Ναύτης με δάκρυα στα μάτια
τούς είπε: «Πάρτε το πιστόλι μου αυτό και
θυσιάστε την, αν πρόκειται με τη θυσία
αυτή να μη διακινδυνεύσει η πατρίδα. Ας
θαφτεί το τρομερό μυστικό μαζί της. Την
αγαπώ πολύ, γιατί είναι η μητέρα των παιδιών μου, μα πρώτα έρχεται το συμφέρον
της Πατρίδας».
Η ΠΡΩΤΗ ΜΥΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας, βλέποντας
ότι ο Ναύτης θα θυσίαζε ακόμη και τη γυναίκα του, αν έμπαινε εμπόδιο στην ελληνική επανάσταση, αποφάσισαν να μη σκοτώσουν την Κυριακή, αλλά να τη μυήσουν
κι εκείνη στη Φιλική Εταιρία. Το Μάρτιο
του 1820, η γυναίκα από τη Σμύρνη ορκίστηκε στη μυστική οργάνωση. Η Κυριακή
Ναύτη έγινε έτσι η πρώτη, αλλά και η μοναδική γυναίκα, μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Μαζί με το σύζυγό της συνέβαλε,
κυρίως οικονομικά, στην προετοιμασία του
ελληνικού επαναστατικού αγώνα. Με δική
της πρωτοβουλία, πραγματοποίησε μυστικούς εράνους στη μικρασιατική πόλη και
το Μάρτιο του 1821 έστειλε με ιστιοφόρο
στη Μάνη σημαντικό αριθμό πολεμοφοδίων, τα οποία και παρέλαβε ο ηρωικός αρματολός Νικοτσάρας. Μια από τις πρώτες
της αποστολές ως Φιλική ήταν η αποστολή
3.000 γροσιών στην υποδουλωμένη Ελλάδα, ενώ δε δίστασε να πουλήσει τα κοσμήματα κι ένα μεγάλο μέρος της πατρικής της
περιουσίας, για να ενισχύσει τον αγώνα
για την ελευθερία.
© Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο
των Ν. και Γ. Σαραντόπουλου, «Γυναίκες
και γη της Μικράς Ασίας και του Πόντου»

Η Συνέλευση της Βοστίτσας
Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της οργανωτικής
προπαρασκευής της Ελληνικής Επανάστασης

Η

Συνέλευση της Βοστίτσας είναι από
τα σημαντικότερα γεγονότα κατά την
περίοδο της οργανωτικής προπαρασκευής
της Επανάστασης του 1821. Έλαβε χώρα
στη Βοστίτσα (σημερινό Αίγιο) από τις 26
έως τις 29 Ιανουαρίου 1821 και πήραν μέρος σ’ αυτή προύχοντες από την Αχαΐα, την
Κορινθία και την Αρκαδία, ανώτεροι κληρικοί και ο Παπαφλέσσας ως απεσταλμένος
της Φιλικής Εταιρείας.
Το φθινόπωρο του 1820, ο Φιλικός Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος, αφού συναντήθηκε με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας (σημερινό Ιζμαήλ
Ουκρανίας), επέστρεψε στην Ελλάδα μεταφέροντας οδηγίες της «Υπέρτατης Αρχής»
για τη σύσταση Εφορίας των Φιλικών στην
Πελοπόννησο. Έφοροι διορίστηκαν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Μονεμβασίας
Χρύσανθος, ο Χριστιανουπόλεως Γερμανός, ο Ασημάκης Ζαΐμης, ο Σωτήριος Χαραλάμπης, ο Θεοχαράκης Ρέντης και ταμίες ο
Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος και ο Παναγιώτης Αρβάλης. Οι Έφοροι επρόκειτο
να συνεδριάσουν το Φεβρουάριο του 1821
στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, η άφιξη
όμως του Παπαφλέσσα, που αντιμετωπιζόταν με εχθρότητα και καχυποψία από τους
προκρίτους, επέσπευσε την πραγματοποίηση της σύσκεψης και την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τελικά
στο αρχοντικό του Ανδρέα Λόντου στη Βοστίτσα από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου
1821 με διευρυμένη σύνθεση.
Έλαβαν μέρος σ’ αυτήν, εκτός από τα
μέλη της Εφορίας του οικοδεσπότη και
του Παπαφλέσσα, ο Κερνίτσης Προκόπιος,
ο πρωτοσύγκελος Αμβρόσιος Φραντζής, ο
Ανδρέας Ζαΐμης, ο Ασημάκης Φωτήλας, ο
Σωτήριος Θεοχαρόπουλος, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος (γνωστός και ως Μουρτογιάννης), ο Λέων Μεσσηνέζης, ο Χαράλαμπος
Περρούκας, ο Πανάγος Δεληγιάννης, ο Δημήτριος Μελετόπουλος και κάποιοι άλλοι.
Για να μην τους υποψιαστούν οι τουρκικές αρχές της πόλης, τους διαμηνύθηκε ότι
η συγκέντρωση στην οικία Λόντου αφορούσε την επίλυση κτηματικών διαφορών
μεταξύ δύο μοναστηριών της περιοχής, της
Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και της Μονής των Ταξιαρχών. Άλλωστε, ο Παπαφλέσσας είχε κατέβει στην Πελοπόννησο με την
επίσημη ιδιότητα του πατριαρχικού απεσταλμένου. Κατά την πρώτη από τις πέντε
συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν,
ο Παπαφλέσσας παρουσίασε συστατική
επιστολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη και με
μεγαλοστομίες προσπάθησε να πείσει τους
συμμετέχοντες ότι η επανάσταση έπρεπε
ν’ αρχίσει χωρίς χρονοτριβή, δεδομένου
ότι η Ρωσία θα βοηθούσε αμέσως και ότι
οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης θα ξε-

σηκώνονταν καταστρέφοντας τον τουρκικό
στόλο και φονεύοντας τον σουλτάνο.
Η αισιοδοξία του Παπαφλέσσα έγινε
δεκτή με σκεπτικισμό από τους παρισταμένους, που γνώριζαν πολύ καλά ότι η
Πελοπόννησος δεν ήταν έτοιμη να επαναστατήσει. Στην επόμενη συνάντηση, ο
Παλαιών Πατρών Γερμανός υπέβαλε εκ μέρους όλων ερωτήματα στον Παπαφλέσσα,
ζητώντας του να τεκμηριώσει τα λεγόμενά
του. Αυτός απάντησε αόριστα ότι οι Ρώσοι
θα βοηθούσαν και ότι η επιτυχία της επανάστασης ήταν βέβαιη. Μάλιστα φαίνεται
ότι τους αποκάλυψε ότι η ημερομηνία του
εθνικού ξεσηκωμού είχε ορισθεί για τις 25
Μαρτίου, εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Ακολούθησαν θυελλώδεις συζητήσεις και
στις 29 Ιανουαρίου που έληξε η σύσκεψη,
με τις απόψεις του Παπαφλέσσα φαίνεται
ότι συντάχθηκαν μόνον οι πρόκριτοι του
Αιγίου – Ανδρέας Λόντος, Δημήτριος Μελετόπουλος και Λέων Μεσσηνέζης. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποφάσισε να
αναβληθεί η Επανάσταση, επειδή θεώρησαν «τον καιρόν ουκ αρμόδιον», ν’ αρχίσει
συστηματική προετοιμασία στις διάφορες
επαρχίες, αλλά συγχρόνως να πληροφορηθούν υπεύθυνα τις διαθέσεις της Ρωσίας
και το πνεύμα που επικρατούσε σε άλλες
περιοχές. Ως προς την έναρξη της επανάστασης συμφώνησαν ως κατάλληλη ημερομηνία την 23η Απριλίου, εορτή του Αγίου Γεωργίου ή το αργότερο την 21η Μαΐου,
εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ο Παπαφλέσσας αποχώρησε πικραμένος κι εξοργισμένος, δηλώνοντας ότι θα
αρχίσει τον αγώνα από τη Μάνη. Η στάση του εξέφραζε την αποφασιστικότητα
ενός αληθινού επαναστάτη κι ερχόταν σε
αντίθεση με τη «σύνεση» των προκρίτων,
οι οποίοι, αν και μέλη της Φιλικής Εταιρείας, διατηρούσαν επιφυλάξεις για την
επιτυχία του εγχειρήματος. Η έναρξη του
Αγώνα λίγες εβδομάδες αργότερα δικαίωσε τον Παπαφλέσσα. Ο «απατεών και εξωλέστατος καλόγηρος», όπως τον αποκαλεί
ο Παλαιών Πατρών Γερμανός στα απομνημονεύματά του, υπήρξε ο πρωτεργάτης της επανάστασης στην Πελοπόννησο.
© SanSimera.gr

Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε
αληθινούς ήρωες και πατριώτες,
που διέθεσαν την ψυχή τους
και τη ζωή τους για την Ελλάδα.
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!
7171 boul. Thimens, Saint-Laurent
• Tel.: 514-745-1153
• info@rosehillfoods.com
• www.rosehillfoods.com
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Η 22χρονη Μαλία Ομπάμα βρήκε
εργασία ως σεναριογράφος

Σ

ε ηλικία μόλις 22 ετών, η Μαλία Ομπάμα βρήκε εργασία ως
σεναριογράφος στα πιο δημοφιλή
τηλεοπτικά προγράμματα του Χόλυγουντ. Η μεγαλύτερη κόρη του
πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, προσλήφθηκε για να
συνεργαστεί με τον ηθοποιό, παραγωγό και τραγουδιστή, Ντόναλντ
Γκλόβερ, σε επερχόμενη σειρά του
Amazon, σύμφωνα με πηγές του
THR.

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ τερμάτισε το
συμβόλαιό του με το FX (το δίκτυο
που φιλοξενεί την πρωτοποριακή
σειρά του «Atlanta») και υπέγραψε
μια συμφωνία με αμοιβή… οκταψήφιο νούμερο με το Amazon.
Ο ηθοποιός – παραγωγός αναμένεται να δημιουργήσει το δικό του
κανάλι που «θα προβάλλει τα έργα
του και άλλο επιμελημένο περιεχόμενο στο Prime Video hub του
Amazon» σύμφωνα με το THR.
Η Μαλία Ομπάμα φέρεται να γράφει το σενάριο για σειρά με παραγωγό τη Τζενίν Νέιμπερς και τίτλο
«Hive», η οποία πιστεύεται ότι θα
αφορά ένα χαρακτήρα ποπ σταρ,
όπως η Beyoncé. Η σειρά θα είναι το
πρώτο μεγάλο πρότζεκτ της Ομπάμα μετά το κολέγιο, καθώς η πρώην
πρώτη κόρη των ΗΠΑ πρόκειται να
αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο

Κάνιε Γουέστ: 12 εκ. δολ.
για την εκστρατεία του!

Χάρβαρντ αργότερα φέτος.
Η Μαλία Ομπάμα έχει εκδηλώσει
ενδιαφέρον να ακολουθήσει καριέρα στο Χόλυγουντ εδώ και μερικά
χρόνια, έχοντας προηγουμένως κάνει πρακτική στα γυρίσματα της σειράς «Girls» του HBO.
Επίσης, εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής στη δραματική σειρά της
Χάλε Μπέρι για το CBS «Extant».
Φυσικά, το ενδιαφέρον για τον
κόσμο της παραγωγής τηλεοπτικών
προγραμμάτων είναι έντονο στην
οικογένεια, καθώς οι γονείς της, ο
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ
Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία,
Μισέλ Ομπάμα, υπέγραψαν μια
συμφωνία με το Netflix και έχουν
προγραμματίσει πολλές επόμενες
παραγωγές τα επόμενα χρόνια.

Julia Roberts – George Clooney:
Και πάλι μαζί στη μεγάλη οθόνη!

© stylenews.gr

Ν

έες λεπτομέρειες σχετικά με τον
Κάνιε Γουέστ και την προεκλογική εκστρατεία του για τις προεδρικές
εκλογές στις ΗΠΑ, έρχονται στο φως.
Σύμφωνα με την τελική έκθεση της
Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής,
ο ράπερ δαπάνησε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια για την αποτυχημένη υποψηφιότητά
του για την προεδρία των ΗΠΑ, την περασμένη χρονιά.
Η έκθεση αναφέρει ότι ο Γουέστ συνεισέφερε με 13,2
εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα και συγκέντρωσε λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια από
3.047 ατομικές συνεισφορές.
Με το μεγαλύτερο ποσό των χρημάτων του Γουέστ
καλύφθηκαν νόμιμα τέλη, παραγωγή για διαδικτυακά
διαφημιστικά βίντεο και ρούχα με το λογότυπο «Kanye
2020» και τα περισσότερα δαπανήθηκαν τις τελευταίες
τέσσερις εβδομάδες του προεκλογικού αγώνα.
Ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας εισήλθε στην
προεκλογική μάχη τον Ιούλιο του 2020, μόνο τέσσερις
μήνες πριν από την ημέρα των εκλογών και κατάφερε
να είναι υποψήφιος σε 12 πολιτείες, συγκεντρώνοντας
66.000 ψήφους.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

POLINA MALINOVSKAYA

Η Ιταλο-Ρωσίδα με το εκρηκτικό
ταπεραμέντο & το θεϊκό κορμί

Η

Α

υτό κι αν είναι είδηση! Η Julia
Roberts και ο George Clooney θα
βρεθούν και πάλι μαζί στη μεγάλη οθόνη
μετά το Ocean’s Eleven. Οι δύο καλοί φίλοι και ταλαντούχοι ηθοποιοί, θα πρωταγωνιστήσουν σε μια ρομαντική κομεντί
που θα έχει τίτλο «Ticket to Paradise», τα
γυρίσματα της οποίας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.
Ο Clooney θα αναλάβει και ένα μέρος
της παραγωγής, μέσω της εταιρείας
του, Smokehouse Pictures. Σύμφωνα
με δήλωση εκπροσώπων της εταιρείας
Universal, η ταινία θα βγει κανονικά στις

αίθουσες και δε θα ανέβει σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα streaming.
Οι δύο ηθοποιοί θα υποδυθούν ένα
ζευγάρι διαζευγμένων γονέων που ταξιδεύουν στο Μπαλί, για να εμποδίσουν
την κόρη τους να κάνει το ίδιο λάθος που
έκαναν κι αυτοί πριν από 25 χρόνια, να
παντρευτεί.
Εκτός από το Ocean’s Eleven, η Julia
Roberts και ο George Clooney είχαν
συνεργαστεί ξανά το 2016 στην ταινία
«Money Monster», την οποία είχε σκηνοθετήσει η Jodie Foster.

22χρονη
Ιταλό-Ρωσίδα, Polina
Malinovskaya
αδιαμφισβήτητα,
μπορεί να προκαλέσει ίλιγγο με το
ατελείωτο κορμί
της.
Η Polina
Malinovskaya
μπήκε στο χώρο
της μόδας από
την ηλικία των
16 ετών και εντυπωσίασε από την
πρώτη κιόλας εμφάνιση της.
Οι αποκαλυπτικές της φωτογραφίες «ρίχνουν»
το Instagram κάθε
φορά.| © klik.gr

© govastileto.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

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

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Μ-Λοιπόν
Αλέκαμου.
μου…
Α-Έλα Μάγδα
Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια
Α-Τι λοιπόν; Έκοψες την καλημέρα;
Μ-Καλά
εντάξει, καλημέρα. Αλλά ανυπομονώ
ο Λάμπης;
να μάθω!
Μ-Φυσικά
Αλέκα μου.
Α-Τι
πράγμα;
Μ-Πως
πήγε
σχέδιο
ή μάλλον πως πήγε η
Α-Ωραία. Πότετομας
φεύγεις;
επιχείρηση «Δέσποινα»;
Α-Άλλο
λέω και άλλο να τον άκουγες
Μ- Την να
άλλησουεβδομάδα.
πόσο ενθουσιασμένος είναι.
Α-Τόσο νωρίς;
Μ-Λοιπόν;
Α-Τα
μάλλονμου,
το σχέδιο
ήταν
Μ-Τιπράγματα
να κάνουμεή χρυσή
φέτος τασου,
εισιτήρια
καταπληκτικό και αποτελεσματικό.
Μ-Σώπα…!
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου.
Α-Λοιπόν, ακολούθησε κατά γράμμα τα στάδια
Α-Έχεις
δίκιοσου:
σ’ αυτό.
Πολλοί
πάνεπήρε
στην
του
σχεδίου
Πέρασε
απόγνωστοί
το ΑΣΤΟΡ,
ένα
κιβώτιο
καντήλια
και πήγε
σπίτι
Ελλάδα.
Άλλοι
για διακοπές
καιστοάλλοι
γιατηςνα
Δέσποινας και αυτή του άνοιξε την πόρτα και
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά και άλλα.
μπήκε
μέσα.
Μ-Και ύστερα;
Μ-Μόνο
πουμπήκε
αν δεν
υπάρχουν
Α-Δε
σου είπα
μέσαπροσέξεις,
και έμεινε μέσα.
Μ-Τι
θα
πει,
έμεινε
μέσα;
κάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται
Α-Το μόνο που μου είπε, είναι ότι ήθελε να μείγνωρίζουν
τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη,
νει
όλη την εβδομάδα.
Μ-Τι πράγμα;
υψώνουν
χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα
Α-Αυτό
πουταάκουσες.
Μ-Καλά,
έμεινε εκεί;
πρόστιμαπόσες
και τιςώρες
ταλαιπωρίες
πέφτουν σε σένα.
Α-Δε ρωτάς καλύτερα… μέρες;
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους
Μ-Μέρες;
Α-Καλά, κουφάθηκες και δεν ακούς αυτά που
για λέω;
τη δουλειά που… δεν έκαναν.
σου
Μ-Όχι,
κουφάθηκα, αλλά μου φαίνεται παΑ-Τι μουδενλες;
ράξενα αυτά που ακούω.
Μ-Καιέπρεπε.
που Διότι
είσαι όπως
ακόμα.
Υπάρχει
τέτοια
σου είπα,
το σχέδιο
Α-Δεν
σου ήταν πολύ αποτελεσματικό.
ανευθυνότητα,
που ανκαιμπλεχτείς
σε τέτοιες
Μ-Ναι
αλλά δεν είπαμε
να κάνει «αρμένικη
βίζιτα».
υποθέσεις τότε άστα να πάνε.
Α-Δεν το είπαμε αλλά το ζευγάρι αυτό αποφάΑ-Έπρεπε οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να
σισε.
Μ-Ποιο… ζευγάρι;
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές
Α-Μα, το ζευγάρι που δημιουργήθηκε, χάρις
στο
εδώ.εξαιρετικό σχέδιο σου.
Μ-Δηλαδή;
Μ-Έχεις
δίκιο,δηλαδή.
αν ήταν Σεέτσιλίγο
τα απ’
πράγματα,
θα
Α-Δεν
υπάρχει
ότι μουδε
είπε
ο Αποστόλης θα αρραβωνιαστούν και θα κάαναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην
νουν και πολιτικό γάμο προς το παρόν για να
συγκατοικούν
Ελλάδα. έως ότου κάνουν και θρησκευτικό!
Α-Ναι αλλά
να πηγαίνουμε
πατρίδα
απόμετοτογεγονός
που δενστην
υπήρχε
χηΜ-Καλά,
μεία
μεταξύ
τους,
τώρα
σκέπτονται
να παέστω
για
διεκπεραιώσεις,
τη
βοηθούμε
ντρευτούν;
αυτό δεν
ήταν σκεφτεί
το σχέδιο
μας ή μάλλον το
Α-Μα
οικονομικά.
Το έχεις
αυτό;
σχέδιο σου; Να δημιουργήσουμε ένα νέο ζευΜ-Όχιαπόναδυοσουμοναχικούς
πω. Αλλάανθρώπους,
μάλλον δίκιοπουέχεις.
γάρι
θα
την
έλξη
και
μαζί
θα
συνεχίσουν
τη
ζωή
βρουν
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην
τους;
Μ-Ναι,
πίστευααν
τόσο...
γρήγορα τις
Ελλάδα,αλλά
δε θαδενπήγαιναν
θα μπορούσαν
να
εξελίξεις!
τακτοποιήσουν
τις δουλειές
τους από
εδώ.
Α-Ούτε
κι εγώ, αλλά
εκεί έφτασαν
τα πράγματα.
Μ-Για
πες
μου
λεπτομέρειες…
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω
Α-Το μόνο που μπορώ να σου, ότι βρήκε ο… «τέντζερης
το καπάκι».
Πρώτα απ’ όλα -και είχες δίεγώ χωρίς
τα νέα σου;
κιο- έδειξε πόσο κομψός είναι στο ντύσιμο του.
Μ-Υπομονή
όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο
το ξέραμε.
Μ-Αυτό
Α-Ναι
αλλά
δεν
ήξερε ή μάλλον δεν το είχε
πρόβλημα για τοτοταξίδι.
δει με τα μάτια της η Δέσποινα.
Μ-Δίκιο
Α-Ποιο;έχεις. Παρακάτω.
Α-Ότι να σου πω είναι λίγα. Μιλούσε με τόσο
Μ-Φοβάμαι. και είχε τόσο καλά λόγια να πει
ενθουσιασμό
για
Δέσποινα, ότι «βρήκε τη γυναίκα της
Α-Τιτηφοβάσαι;
ζωής του και ανακάλυψε ξανά τον έρωτα και τη
Μ-Το αεροπλάνο,
θέληση
να ζήσει». τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Μ-Άλλο, άλλο…
Α-Δε έχει
σε καταλαβαίνω.
Α-Δεν
άλλο.
Μ-Για
τί
δεν
έχει γίνονται,
άλλο; Τι άλλο
σουΑλέκα
είπε; μου.
Μ-Με τόσα που
φοβάμαι
Α-Δεν μπόρεσε να συνεχίσει.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές
Μ-Γιατί;
Α-Διότι απλούστατα σε μια στιγμή που μου μιμέσο μεταφοράς.
λένετης
κι οιΔέσποινας
στατιστικές.να του
λούσε
άκουσα τη Το
φωνή
λέει:
«Αποστολάκη
που
είσαι;
Τι να ετοιμάσω
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές
αλλά εγώ
να φάμε αύριο; Τι ποθεί ο Αποστόλης μου;
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
Μ-Παρντόν;
Α-Αυτό που άκουσες.
Α-Ανοησίες.
Μ-Καλά,
δεν ήταν στο σπίτι του;
Α-Όταν
τη φωνή
της Δέσποινας
κατάΜ-Δεν άκουσα
είναι καθόλου
ανοησίες
και υπερβολές.
λαβα ότι δεν είχε φύγει ακόμη.
Δεν είδεςπότε
τι έγινε
στην Αμερική που μαχαιρώθηκε
μιλήσατε;
Μ-Καλά,
Α-Χθες, Πέμπτη απόγευμα.
αστυνομικός;
Μ-Και
ήταν ο αφιλότιμος τόσες μέρες στης Δέσποινας;
κλεισμένοι;
Α-Το είδα,Τι κάνανε
αλλά τι τόσες
σχέσημέρες
έχει αυτό
που θα πας
Α-Πάντως, σκάκι… δεν έπαιζαν. Αυτό δεν έχει

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

σημασία
έκαναν. Αυτό που έχει σημασία είΜ-Α,
είπα κιτι εγώ…
ναι ότι δυο μοναχικοί άνθρωποι που ζούσαν
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
έρημοι μόνοι
τους ξανάνιωσαν
Α-Άλλες
προφυλάξεις.
Κι εδώ, και και
στοέχουν
ταξίδι.δίψα
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
για ζωή.
Μ-Για
πες μου
να τις και
μάθω.
Μ-Σωστά,
ενήλικοι
οι δυο, έπαθαν φαίνεται
κεραυνοβόλο
έρωτα!
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Φυσικά.
Πρώτα
απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
Α-Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να συνεταιριστούδυο μας;
θαμε τα
λείπεις,
θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
Μ-Σε τι;
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
γράμματα
γραμματοκιβώτιο
γιαμας.
να μη
HERMES
OVERSEAS
INC.
δεν το
υπάρχει
στην παροικία
Α-Κάτι πουαπό
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
Μ-Τι
δεν
υπάρχει;
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
φαίνεται
ότι
λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Α-Γραφείο συνοικεσίων.
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
Μ-Λες; έχεις!
Μ-Δίκιο
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Α-Όχι μόνο το λέω, αλλά το αποδείξαμε που
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Α-Ύστερα,
γιαμοναχικούς
καλό και για ανθρώπους
κακό, σου συνιστώ
να
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
φέραμε δυο
να περπαÕ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
τούν μαζί
«στο μονοπάτι
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
κλείσεις
το χέρι-χέρι
γενικό διακόπτη
του νερού.του έρωτα».
Μ-Τώρα που το είπες, μάλλον έχεις δίκιο…
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Μ-Καλό
κι αυτό,θατοβάλουμε
σημειώνω.τα Και
το ηλεκτρικό
Α-Και φυσικά,
πιτσουνάκια
μας,
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Αποστόλη και Δέσποινα, να διαφημίζουν ότιinfo@hermesoverseas.com
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
ναχάρις
κλείσω;
το μεγαλύτερο δίκτυο
στο Γραφείο Συνοικεσίων… Πώς θα το
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692 Avenue du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
ονομάσουμε;
Α-Όχι.
Για
το
ηλεκτρικό,
σου
συνιστώ
να
προκειμένου να μεταφέρει
Μ-Απόλυτος Έρωτας!!!
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το λάδι σας από το χωριό σας
αγοράσεις
ηλεκτρονικούς διακόπτες
Α-Κάτι μουμερικούς
θυμίζει αυτό…
σεβόμαστε το όνομά μας.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
Μ-Μα είναι το τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη,
από
που ανοίγουν
κλείνουν τα φώτα τα πράγματά σας...
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
απόαυτούς
τα αγαπημένα
μου. καιΠροσέχουμε
από την Ελλάδα.
λοιπόν, Γραφείο
Συνοικεσίων
«Ο
μεΑ-Εντάξει
προγραμματισμό.
Με αυτό τον
τρόπο
έστω
σεβόμαστε το όνομά μας.
Απόλυτος Έρωτας».
κιΜ-Πιστεύεις
αν λείπεις, να
δείχνει
το σπίτι
ότι κατοικείτε
δεχτούν
ο Αποστόλης
και ηκαι
ΔέΠροσέχουμε τα πράγματά σας...
σποινα να μας διαφημίζουν;
δεΑ-Και
γίνεται
εύκοληΔιότι
λείασκέφτηκα
για τουςκαικλέφτες
που
όχι μόνο.
κάτι άλλο.
σεβόμαστε το όνομά μας.
Μ-Τι πάλι;
καιροφυλακτούν.
Α-Εφόσον το γραφείο των συνοικεσίων «Ο ΑπόΜ-Και
Αλάρμ από
παιδιάνατουσμίξουν,
SPARTAN
δε
λυτοςτο
Έρωτας»
τουςταέφερε
τι καλύΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
τερο με το να γίνουν τα πιτσουνάκια μας επί- ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς
πρόσθετο
κόστος
στην
Ελλάδα.
$
βοηθάει
που
έχω
σπίτι;
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας
ανακοίνωσης
σης συνέταιροι. Μην ξεχνάς, χρειάζεται πολύ
μειώνουμε
το
κόστος
μεταφοράς
μιάς
μεγάλης
βαλίτσας,
εγκατασταθεί
τέτοιο
γραφείο.
δουλειά γιακαιναβοηθά,
Α-Βεβαίως
αλλά όταν
κτυπήσει
ο
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι ο ιδανικός συνεΣας
πληροφορούμε
τον
αντιπρόσωπό
μας
στον
Πειραιά,
στο
τηλέφωνο
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
συναγερμός
θα
είναι
αργά.
Θα
σου
έχουν
πάρει
ταιρισμός.
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης σαν αυτόν με τις ξυριστικές μηχανές
210
ταΜ-Κάτι
πράγματα.
Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
που έλεγε ότι «μου αρέσει τόσο πολύ η ξυριστιTél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
κή μηχανή που
την εταιρεία». να σε
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
κατοικείται,
τότε αγόρασα
δε θα προσπαθήσουν
Α-Ακριβώς. Τι λες… συνεταίρα;
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
κλέψουν.
Μ-Τώρα στα γεράματα;
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
Α-Ποια γεράματα, μια χαρά είμαστε!
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Μ-Αλέκα,
το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
Μ-Αυτό να μου πεις.
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 Α-Λοιπόν;Τίποτε άλλο;
φιλενάδα.
Μ-Εντάξει.
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Ναι.
Πάρεεσύτιςθαπιστωτικές
κάρτες καικιπες
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Α-Λοιπόν,
μιλήσεις σου
στη Δέσποινα
εγώ
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
ανεξαρτήτως βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
Αποστολή.
το
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
Καναδ
ότιστον
θα
πας
Ελλάδα
για
να
ξέρουν
ότι
θα
κάνεις
Καιαυτοκίνητό
όπως πάντα,
σαςαπό
μεταφέρουμε
το λάδι
σας από
σας στηνστον
Ελλάδα
Μ-Όχι. Σκέφτηκα κάτι καλύτερο.
από το Μόντρεαλ στηνΑπαράμιλλες
Αθήνα
σεσας
μόνο
$50.00.
τιμές,
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
στην πόρτα
στοάψογη
Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
τιμές της
αγοράς.
Α-Τι; από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι
αγορές
Μ-Θα μιλήσεις στον Αποστόλη και αυτός θα μιΤαξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
κάρτες
τραπέζης
έχουν κώδικα
με 5 αριθμούς,
δε
λήσει στη
Δέσποινα.
Είναι
ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
ιδέα, στο
όμως
δεν καταλαβαίνω
τονασκεπτιθαΑ-Καλή
δουλεύουν
εξωτερικό.
Θα
πρέπει
τους
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
κό σου.
απλό.
Αν πει ναι ο Αποστολής και συμΜ-Είναι σε
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
αλλάξεις
τέσσερα.
φωνήσει με την πρόταση μας, τότε θα το πει
Μ-Άλλο;
πολύμεταφορές
πιο εύκολο να από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
στη Δέσποινα και θα είναιΓια
το
αυτοκίνητό
δεχτεί
να
συμμετάσχει.
Διότι
μην
ξεχνάς, ότι
Α-Το
πιο σημαντικό, θα σου ακόμα
συνιστούσα
νασυ-η σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
Δέσποινα δε μου είπε τίποτα
για
τη
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
George
Tellides
Soula
νάντηση
τον Αποστόλη.
πάρεις
καιτηςμιαμεασφάλεια
υγείας.
Μη τυχόν και τιμές,
Α-Δεν ήταν συνάντηση. Καραντίνα ήταν!
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
σου
χρειαστεί
περίπτωσηΤαξιδεύετε
ανάγκης. Άνθρωποι
Μ-Από
τον… σε
κορωνοϊό;
Chartered Real
Broker
Real Estate
Real Estate Broker
στην Ελλάδα
καιEstate
δικαιούστε
μόνο
μίαBroker
βαλίτσα 22 κιλών;
Α-Όχι απ’ αυτόν τον ιό, αλλά από τον ιό του
είμαστε.
Σας μεταφέρουμε τις έξτραConsult
βαλίτσες
στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
all σας
our listings
at www.tellides.com
έρωτα!
Μ-Καιθατα
αγόρια διότι
μας έχουμε
πως
θα
το πάρουν
Μ-Δε
χρειαστεί,
ασφάλεια
μεπάντα,
τηντο σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
Και
όπως
θέμα της εταιρεία μας.
πιστωτική
μαςτους
κάρτα.προσφέρουμε
στηνκαιπόρτα
σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Α-Απλά. Θα
αυτούς να
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION
μπουν
στην
εταιρεία
μια
και
τρώγονται
που
δεν
Α-Το
καλό
που
σου
θέλω,
πάρε
και
βεβαιώσου
μπορούν να κάνουν τίποτα. Επίσης με αυτό τον
καλύτερα.
τρόπο αποφεύγουμε και τις παρεξηγήσεις και
τις ζήλιες.
Μ-Οκ,
αφού τοναλες.
Τίποτε άλλο;
Μ-Τι θέλεις
πεις;
Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
3 bedrooms on the same level, 2 full
Α-Αντί κρατάς
να μαςτσάντα
ρωτούν
και
να
έχουν να
ενδοιαRiviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
Α-Μην
που
θα
μπορούν
την
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
σμούς αν μας αρέσουν οι υποψήφιοι που ψάwill find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
αρπάξουν
τσαντάκηδες
με τις
μοτοσυκλέτες.
χνουν γιαοιταίρι,
σκέφτηκα
οι τρεις
άνδρες, δηwith 2nd fully renovated bathroom,
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
good size fenced backyard, quiet residential
λαδή ο Μενέλαος μου, ο Αγαμέμνων σου και ο
the river.
area close to schools and parks
Μ-Καλά
λες.
Αποστόλης της Δέσποινας, θα αναλάβουν την
εξέταση
συναντήσεις
των ανδρών, και
Α-Και
πότεκαιμετιςτο καλό
επιστρέφεις;
εμείς οι δύο με τη Δέσποινα τις γυναίκες.
Μ-Αν
όλα θα
πανπωκαλά,
πιστεύω
Αυγούστου.
Μ-Τώρα
σ’ εσένα
ότι τομέσα
σχέδιο
σου είναι
καταπληκτικό.
Να
κάνουμε που
και κανένα
μπανάκι. Εσύ θα πας
Α-Χαίρομαι
συμφωνείς.
Μ-Λοιπόν, απ’ ότι βλέπω, έχουμε πολύ δουλειά
πουθενά;
μπροστά μας.
Α-Λέει
Μενέλαος
πάμε Καλιφόρνια.
Α-Ναι οαλλά
με τηνναπολλή
δουλειά δε θα πλήτPrime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
τουμε τα βράδια.
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Πολύ
ωραία.
permitting
building
up
to
a
three
storey
building.
Property
has
been
tops and backsplash in kitchen, freshly
Μ-Λοιπόν, επειδή ετοιμάζω φαγητό, μίλα στο
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
δικό σου,
μιλήσω
και στομπάνιο,
δικό μου
και τα ξαΑ-Εγώ
όμωςθαθέλω
θάλασσα,
αμμουδιά.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
ναλέμε για τον… «Απόλυτο Έρωτα».
potential!!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που

125

COMMISSION

2. %
99

*

Καλημέρα
Πατρίδα
Το ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί και 9 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:00 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί

ΚΑΝΑΛΙ 238/838

Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί

ΚΑΝΑΛΙ 389

Σάββατο: 4:30 το πρωί και 4:30 το απόγευμα

SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

Κυριακή: 3:30 το πρωί

Αυτή την Κυριακή 7 Μαρτίου "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"
Με τη δημοσιογράφο - συγγραφέα Ιουστίνη Φραγκούλη
Συμμετέχουν:
Μαίρη Ντέρος, Δημοτική Σύμβουλος Park-Extension
Αγλαΐα Ρεβελάκη, Δημοτική Σύμβουλος Chomedey
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, Ομοσπονδιακή Βουλευτής St-Laurent
Άννυ Κουτράκη, Ομοσπονδιακή Βουλευτής Vimy

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

«Μάρτης»
ή «Μαρτιά»
Ο

Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο, με βαλκανική διασπορά.
Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου οι μύστες έδεναν
μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι
και το αριστερό τους πόδι, όπως παρατηρεί ο λαογράφος Νικόλαος Πολίτης.
Σύμφωνα με το έθιμο, την 1η του Μάρτη, οι μητέρες φορούν στον καρπό του
χεριού των παιδιών τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και
κόκκινη κλωστή, το Μάρτη ή Μαρτιά, για
να τα προστατεύει από τον πρώτο ήλιο
της Άνοιξης που είναι ιδιαίτερα βλαβερός,
σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες.
Ο Μάρτης προφυλάσσει επίσης, όπως
πιστεύεται, από τα κουνούπια και τους
ψύλλους και ακόμα απομακρύνει τις αρρώστιες και άλλα κακά. Τον φτιάχνουν
την τελευταία μέρα του Φλεβάρη και τον
φορούν την πρώτη μέρα του Μάρτη, πριν
βγουν από το σπίτι. Σε μερικές περιοχές
ο Μάρτης φοριέται στο μεγάλο δάχτυλο

του ποδιού σα δαχτυλίδι για να μη σκοντάφτει ο κάτοχός του.
Το βραχιολάκι αυτό το βγάζουν στο τέλος
του μήνα, ή το αφήνουν πάνω στις τριανταφυλλιές όταν δουν το πρώτο χελιδόνι,
για να τον πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους ή το καίνε με το αναστάσιμο φως του Πάσχα.
Η Χριστιανική Εκκλησία, διά του Ιωάννου
του Χρυσοστόμου, θεωρεί το έθιμο ειδωλολατρικό ήδη από το 5ο αιώνα.

κάτω από μια πέτρα κι αν την επόμενη
ημέρα βρουν δίπλα της ένα σκουλήκι,
σημαίνει ότι η υπόλοιπη χρονιά θα είναι
πολύ καλή.
Τηρώντας παραδόσεις και έθιμα αιώνων,
οι Βούλγαροι, την πρώτη ημέρα του Μάρτη, φορούν στο πέτο τους στολίδια φτιαγμένα από άσπρες και κόκκινες κλωστές
που αποκαλούνται Μαρτενίτσα.
Σε ορισμένες περιοχές της Βουλγαρίας,
οι κάτοικοι τοποθετούν έξω από τα σπίτια
τους ένα κομμάτι κόκκινου υφάσματος
Ο «ΜΑΡΤΗΣ» ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
για να μην τους «κάψει η γιαγιά ΜάρΤο έθιμο του Μάρτη γιορτάζεται ίδιο και τα» (Μπάμπα Μάρτα, στα βουλγαρικά),
απαράλλαχτο στα Σκόπια με την ονομα- που είναι η θηλυκή προσωποποίηση του
σία Μάρτινκα και στην Αλβανία ως Βερό- μήνα Μάρτη. Η Μαρτενίτσα λειτουργεί
ρε. Οι κάτοικοι των δύο γειτονικών μας στη συνείδηση του βουλγαρικού λαού ως
χωρών φορούν βραχιόλια από κόκκινη και φυλαχτό, το οποίο μάλιστα είθισται να
άσπρη κλωστή για να μην τους «πιάσει» ο προσφέρεται ως δώρο μεταξύ των μελών
ήλιος, τα οποία και βγάζουν στα τέλη του της οικογένειας, συνοδευόμενο από ευχές
μήνα ή όταν δουν το πρώτο χελιδόνι.
για υγεία και ευημερία.
Άλλοι πάλι, δένουν το Μάρτη σε κάποιο
Το ασπροκόκκινο στολίδι της 1ης του
καρποφόρο δέντρο, ώστε να του χαρίσουν Μάρτη φέρει στα ρουμανικά την ονομαανθοφορία, ενώ μερικοί τον τοποθετούν σία Μαρτιζόρ.

Η κόκκινη κλωστή συμβολίζει την αγάπη για το ωραίο και η άσπρη την αγνότητα του φυτού χιονόφιλος, που ανθίζει το
Μάρτιο και είναι στενά συνδεδεμένο με
αρκετά έθιμα και παραδόσεις της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Θεός
– Ήλιος μεταμορφώθηκε σε νεαρό άνδρα
και κατέβηκε στη Γη για να πάρει μέρος
σε μια γιορτή. Τον απήγαγε, όμως, ένας
δράκος, με αποτέλεσμα να χαθεί και να
βυθιστεί ο κόσμος στο σκοτάδι.
Μια ημέρα ένας νεαρός, μαζί με τους
συντρόφους του σκότωσε το δράκο και
απελευθέρωσε τον Ήλιο, φέρνοντας την
άνοιξη.
Ο νεαρός έχασε τη ζωή του και το αίμα
του -λέει ο μύθος- έβαψε κόκκινο το χιόνι.
Από τότε, συνηθίζεται την 1η του Μάρτη όλοι οι νεαροί να πλέκουν το «Μαρτισόρ» με κόκκινη κλωστή, που συμβολίζει
το αίμα του νεαρού άνδρα και την αγάπη
προς τη θυσία, και άσπρη που συμβολίζει
την αγνότητα.
© SanSimera.gr
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Εργοτέλης για... φίλημα!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(27-28/2/2021)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2-1
(67΄Νίλι, 84΄Μπιανκόνι - 89΄Μενσά)
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΞΑΝΘΗ 1-0
(8΄Ανάκογλου)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1-0
(76΄Κόνραντ)
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 1-0
(19΄Κονέ)
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 1-1
(4΄Γκίνι - 26΄Ριζογιάννης)
ΧΑΝΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0-1
(45+1΄Κάστρο)

12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3/3/2021
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΧΑΝΙΑ 0-1
(18΄Βασιλόγιαννης)
ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1-0
(58΄Μπαστακός)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 4-0
(5΄, 60΄Μιγκέλ, 49΄Μεχία, 52΄Δημόπουλος)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2-3
(3΄Ρόλε, 51΄Πλατέλλας 12΄, 71΄, 81΄ Τσέλιος)
ΞΑΝΘΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0-0
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 12 αγώνες)

Οι Κρητικοί πήραν μεγάλο διπλό στη «μάχη»
της Νίκαιας και προελαύνουν στη Σούπερ Λιγκ 2

Τ

ο 2Χ2 σημείωσε ο Εργοτέλης
στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της
Σούπερ Λιγκ 2 και
οδηγεί την κούρσα
του πρωταθλήματος, βάζοντας... πλώρη για την επιστροφή του στα μεγάλα... σαλόνια.
Η ομάδα της Κρήτης, στο
πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής,
επιβλήθηκε με 3-2 του Ιωνικού Νίκαιας στο ντέρμπι της
Νεάπολης και διατηρήθηκε
έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας.
Απόλυτος πρωταγωνιστής
του ντέρμπι ο Ηλίας Τσέλιος,
που πέτυχε και τα τρία τέρματα των Κρητικών!
Τους πρωτοπόρους ακολουθεί κατά... πόδας ο Λεβαδειακός, που δε δυσκολεύτηκε να
υποτάξει τον Καραϊσκάκη με
4-0. Οι γηπεδούχοι έφτασαν
στο θρίαμβο στην επανάληψη

01] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
02] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
03] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
04] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
05] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
06] ΞΑΝΘΗ
07] ΤΡΙΚΑΛΑ
08] ΧΑΝΙΑ
09] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
11] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
12] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

του παιχνιδιού, σημειώνοντας 3 τέρματα σε 11 λεπτά!
Το γκολ που σημείωσε ο Μπαστακός
στη Ρόδο, έφτανε
και με το παραπάνω στο Διαγόρα για να σημειώσει την 4η
συνεχόμενη νίκη του, επί της
Ιεράπετρας αυτή τη φορά, κι
έτσι να βρίσκεται ισόβαθμος
με το Λεβαδειακό, κάνοντας...
όνειρα ανόδου.
Επί του παρόντος, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας φαίνεται να είναι αυτή
την περίοδο σε καλύτερη κατάσταση.
Έχουν ξεφύγει από τις υπόλοιπες και αν δε συμβεί κάτι
απρόοπτο, πιθανόν να είναι
αυτές που θα διεκδικήσουν
τις θέσεις που οδηγούν στη
μεγάλη κατηγορία.
Αν και είναι ακόμα νωρίς για
ασφαλή συμπεράσματα...

*11 αγώνες: Ξάνθη, Απόλλων Λάρισας
10 αγώνες: Δόξα Δράμας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
07:45 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
06:30 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
06:45 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
07:45 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ
07:45 | ΧΑΝΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
13:30 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Άγιαξ της... Λεωφόρου!

Ο

ΠΑΣ Γιάννινα έκανε την
έκπληξη και «πέταξε»
εκτός Κυπέλλου Ελλάδος τον Παναθηναϊκό! Οι Γιαννιώτες αιφνιδίασαν τους «πράσινους» με δύο γκολ στα πρώτα 9 λεπτά,
νίκησαν για 2η φορά με το ίδιο σκορ (1-2)
και στη Λεωφόρο και προκρίθηκαν θρι-

αμβευτικά στα ημιτελικά του θεσμού! Στο
«Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης με το αυστηρό πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα στο 54΄
έφτασε σε σκορ πρόκρισης κόντρα στον
Ολυμπιακό, όμως στο 87΄ο Μπουχαλάκης
- που εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος
του γκολκίπερ των γηπεδούχων Κουέστα

- σκόραρε, δίνοντας την πρόκριση στους
«ερυθρόλευκους». ΠΑΟΚ και ΑΕΚ τέλος,
προκρίθηκαν όπως ήταν αναμενόμενο,
κόντρα σε Λαμία και Βόλο αντίστοιχα, αν
και η Ένωση αγχώθηκε από το 1-0 των γηπεδούχων, που ήθελαν ακόμα ένα τέρμα
χωρίς όμως να τα καταφέρουν...

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό
3Χ3 για τους... φιλοξενούμενους

Μ

ε τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής συνεχίστηκε το πρωτάθλημα
της ελληνικής Basket League, η οποία πάντως ήταν… κουτσουρεμένη. Τα δύο από
τα τέσσερα παιχνίδια δεν έγιναν, λόγω
κρουσμάτων κορωνοϊού.
Ειδικότερα, δεν έγιναν τα παιχνίδια
Λαύριο-Κολοσσός και Προμηθέας-ΑΕΚ.
Κρούσματα κορωνοϊού διαγνώστηκαν
στις ομάδες του Κολοσσού και της ΑΕΚ.
Ο πρώτος αγώνας ορίστηκε για την Τετάρτη 10/3, ενώ δεν έχει οριστεί ακόμα
ημερομηνία για τον δεύτερο αγώνα.
Από τα 4 παιχνίδια που διεξήχθησαν,
μόνο ο Παναθηναϊκός νίκησε από τους
γηπεδούχους και μάλιστα εύκολα τον
Άρη στο κλειστό «Νίκος Γκάλης» στο
ΟΑΚΑ με 94-72. Κορυφαίος για τους νικητές (και του αγώνα) ο Αμερικανός Μπρέι,
που σημείωσε στο ντεμπούτο του 25 πόντους με 8/14 τρίποντα!
Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια νικητές
ήταν οι φιλοξενούμενοι.
Στη Θεσσαλονίκη ο Ιωνικός επιβλήθηκε με 78-75 του Ηρακλή, με
τον Μαυροκεφαλίδη των νικητών
να είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα με 24 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Στη Λάρισα, ο ΠΑΟΚ (μετά από 2 συνε-

χόμενες ήττες στο πρωτάθλημα), κατάφερε να λυγίσει τους γηπεδούχους στην
παράταση με 91-88 (κ.αγ. 78-78), έχοντας πρώτους σκόρερ τους Αμερικανούς
Τέρνερ (18π.) και Κάρτερ (17π.) αν και ο
κορυφαίος της αναμέτρησης και πρώτος
σκόρερ του αγώνα ήταν ο (επίσης) Αμερικανός των γηπεδούχων Σμιθ, που σημείωσε 27 πόντους (4/8 τρ.).
Τέλος, στο Μεσολόγγι το Περιστέρι με
κορυφαίο τον Αμερικάνο Γούνταρντ (20π.
με 6/7 τρ.) πήρε τη νίκη κόντρα στην τοπική ομάδα, που είχε κορυφαίο τον Σαχπατζίδη επίσης με 20 πόντους.
15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 63-70
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΟΚ 88-91
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 75-78
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 94-72
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 15 αγώνες)
01] ΛΑΥΡΙΟ
24
02] ΑΕΚ
24
03] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
24
04] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
24
05] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 22

06] ΠΑΟΚ
07] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
09] ΗΡΑΚΛΗΣ
10] ΛΑΡΙΣΑ
11] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
12] ΑΡΗΣ

25 (12-6)
23 (16-7)
23 (11-6)
21 (14-10)
18 (12-6)
16 (8-7)
14 (10-10)
14 (7-8)
11 (7-12)
10 (5-8)
7 (6-19)
4 (8-17)

21
21
20
19
19
19
18

* ΛΑΥΡΙΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΚΟΛΟΣΣΟΣ,
ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΡΗΣ ΑΠΟ 14 ΑΓΩΝΕΣ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΑΠΟ 13 ΑΓΩΝΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΑΕΚ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΟΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡΗΣ-ΛΑΡΙΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ
ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
13η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΡΗΣ
15η αγωνιστική
ΛΑΥΡΙΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «8»
ΑΓΩΝΕΣ ΡΕΒΑΝΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ 1-1 (2-5)
(52΄Τζέιμς - 14΄Νινούα)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-2 (1-2)
(75΄Πούγγουρας - 2΄Ελευθεριάδης,
9΄αυτ. Χατζηθεοδωρίδης)
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ 1-0 (2-4)
(36΄πέν. Δουβίκας)
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 (1-2)
(54΄πέν. Γκάμα - 87΄Μπουχαλάκης)

Στον Ηρακλή
ο Σκουρτόπουλος

Ο

Θανάσης
Σκουρτόπουλος επιστρέφει έπειτα
από τρία χρόνια
στους πάγκους
της ελληνικής
Basket League.
Ο Ομοσπονδιακός προπονητής
συμφώνησε να
αναλάβει τον
Ηρακλή Θεσσαλονίκης και θα
διαδεχτεί τον Αστέριο Καλύβα.
Γίνεται έτσι ο τρίτος κατά σειρά προπονητής των «κυανόλευκων» στη σεζόν
αφού την είχε αρχίσει ο Βαγγέλης Ζιάγκος.
Η τελευταία παρουσία του Σκουρτόπουλου στους πάγκους της κατηγορίας,
ήταν εκείνη της σεζόν 2017-18 σε εκείνον του Γυμναστικού Λάρισας Φάρου.
Πριν από εκείνη είχε περάσει κατά
σειρά από το Αιγάλεω, το Περιστέρι,
τον Πανελλήνιο, τον Ίκαρο Καλλιθέας,
τον Πανιώνιο, το Ρέθυμνο και τον Απόλλωνα Πάτρας.
Ο 56χρονος κόουτς θα γίνει ο 26ος
που θα καθίσει στον πάγκο του Ηρακλή
στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93).
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Ολυμπιακός: Πιο κοντά στο στόχο του

Τρεις νίκες χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να πανηγυρίζει και το φετινό τίτλο |
«Άχρωμο» το αθηναϊκό ντέρμπι | Συνεπής ο ΑΡΗΣ | «Φουρτούνες» στον ΠΑΟΚ

Η

νίκη επί του Βόλου με 2-1 – στο
πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της
Σούπερ Λιγκ – έφερε τον Ολυμπιακό τρία
βήματα πιο κοντά στην εκπλήρωση του
στόχου του, που δεν είναι άλλος από τη
μαθηματική κατάκτηση του φετινού τίτλου, η οποία πάντως, ήλθε τόσο δύσκολα
όσο δείχνει το τελικό σκορ.
Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι και
πιο απειλητικοί, είδαν όμως μια ομάδα
χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο να
τους κοντράρει στα ίσα. Το γκολ του Φορτούνη μόλις στο 4΄ υποσχόταν ένα ήσυχο
βράδυ αλλά η απάντηση του Γκρίλο στο
10΄ έδειξε ότι θα χρειαστεί ιδρώτας για
μια νίκη που ήλθε τελικά στο φινάλε, με
αμφισβητούμενο γκολ του Εμβιλά στο
81΄. Ο Χασάν ήταν ακάλυπτος, μπροστά
στον τερματοφύλακα, ο βοηθός υπέδειξε
οφσάιντ, όμως ο Πορτογάλος διαιτητής
το μέτρησε έπειτα από χρήση VAR.
Ο Σεμέδο αποχώρησε με κάκωση στο
γόνατο και ζημιά στον έσω πλάγιο και θα
μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων
για 1,5 μήνα! Το αποτέλεσμα στον αγώνα
του Βόλου δε θα επηρέαζε ουδόλως την
κούρσα για τον τίτλο, ακόμα κι αν έχανε ο
Ολυμπιακός, μιας και δεν είναι μόνο μεγάλη η βαθμολογική διαφορά, είναι και
αλλεπάλληλες οι γκάφες των ανταγωνιστών του.

Ο μόνος που δείχνει μια συνέπεια τελευταία είναι ο Άρης, ο οποίος νίκησε
3-0 τον Ατρόμητο και πέρασε ξανά στη
δεύτερη θέση, 14 βαθμούς πίσω από την
κορυφή. Το ισόπαλο 1-1 στο ανιαρό ντέρμπι της Λεωφόρου άφησε στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ περισσότερη γκρίνια
για τους δύο χαμένους βαθμούς, παρά
ικανοποίηση για τον έναν που κέρδισαν.
Επιτέλους νίκη για τη Λάρισα!
Η προηγούμενη φορά που
νίκησαν στη Σούπερ Λίγκα οι
«βυσσινί» ήταν στις 4 Νοεμβρίου
2020 με 1-2 στα Γιάννινα!!!
Από τότε «μετρήσανε» 11
ήττες και 5 ισοπαλίες, έως
τη νίκη τους με 1-0 επί του
Παναιτωλικού...
Οι «πράσινοι» έχασαν άλλη μία ευκαιρία να μπουν για πρώτη φορά στην τετράδα και σε θέση με ευρωπαϊκό ορίζοντα, ενώ η «Ένωση» δεν πείθει ότι έχει
μπει σε ήρεμα νερά ενόψει πλέι-οφ.
Μεγάλες φουρτούνες περνάει και ο
ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο ότι η ήττα του με
2-1 στην Τρίπολη έβαλε για τα καλά τον

Οι αριθμοί της 24ης αγωνιστικής

Δ

ύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος Super League είναι οριστική η σύνθεση των πλέι οφ και των πλέι άουτ, αφού
ο Αστέρας Τρίπολης εξασφάλισε και μαθηματικά την έκτη θέση.
Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι οι διαφορές που θα τερματίσουν οι ομάδες,
που θα οριοθετήσουν και τους στόχους
στην επόμενη φάση.
Είχαμε άλλα 15 γκολ στην... τερματοθήκη της σεζόν, αλλά από τους συνήθεις
ύποπτους μόνο ο Δημήτρης Πινακάς
σκόραρε.
Η αγωνιστική ήταν από τις πιο... ήσυχες,
καθώς δεν είχε αποβολή, ούτε δόθηκε
πέναλτι.
Ξεχωρίσαμε και από την 24η αγωνιστική
σημαντικούς αριθμούς και σας τους παραθέτουμε:
300... αγώνες στην καριέρα του σε πάγκους έφτασε ο Τόλης Μάντζιος, με μια
νίκη επί του Ατρομήτου. Μια βδομάδα πριν είχε φτάσει τους 200 στη Super
League με ισοπαλία από τον Ολυμπιακό.
Ο Μάντζιος έχει 201 αγώνες στη Super
League, 39 στη Β’ κατηγορία, 26 στη Γ’
κατηγορία και 34 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Suggested presentation.

Αστέρα στο κόλπο της Ευρώπης, αλλά
και ότι με τέτοιες επαναλαμβανόμενες
αναιμικές εμφανίσεις, διακινδυνεύει το
ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πριν από τα πλέι
οφ τον περιμένουν δύο ντέρμπι με Άρη –
Παναθηναϊκό κι αν έχει νέες απώλειες θα
μπει για τα καλά στην περιπέτεια.
Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πίεση σε
όλους, όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του, που
σε κάποια σημεία ήταν αρκετά απειλητική…
«Φωτιά» έχει πάρει και η ουρά του βαθμολογικού πίνακα.
Εκεί όπου η βελόνα έμοιαζε να έχει κολλήσει μονότονα, τα τελευταία αποτελέσματα δείχνουν ότι όλα μπορεί να ξαναρχίσουν από την αρχή ενόψει πλέι-άουτ.
Η νίκη της Λάρισας με 1-0 επί του Παναιτωλικού μοιάζει με φιλί της ζωής για
μια ομάδα που έδειχνε να έχει χάσει το
σφυγμό της, ενώ στα δίκτυα της αράχνης
έχει μπλεχτεί και ο ΟΦΗ.
Έχασε 2-1 στη Ριζούπολη από τον Απόλλωνα, μετρά πλέον οκτώ(!) συνεχόμενες
ήττες, έχει κολλήσει στους 19 βαθμούς
και αρχίζει να αγχώνεται υπερβολικά, ειδικά τώρα που τον έφτασε η Λαμία, παρά
το 0-0 στην έδρα της με τον ΠΑΣ Γιάννινα,
έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
slgr.gr

200... αγώνες στην καριέρα του σε όλα
τα πρωταθλήματα έφτασε ο Νίκος Καρέλης. Ο 29χρονος Ηρακλειώτης επιθετικός έχει 122 στη Super League, 6 στην
Α’ Βελγίου, 9 στην Α’ Ολλανδίας, 9 στην
Α’ Ρωσίας και 4 στην Championship της
Αγγλίας.
100... συμμετοχές στη Super League
συμπλήρωσε ο Καρίμ Ανσαριφάρντ στο
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με αντίπαλο τον οποίο μάλιστα έχει παίξει τα
περισσότερα παιχνίδια, εννέα. Έχει 44
αγώνες με τον Πανιώνιο, 34 με τον Ολυμπιακό και 22 με την ΑΕΚ.
100... αγώνες με τη φανέλα ελληνικών
ομάδων έφτασε ο Ντάνι Μπεχαράνο. Είναι ο πρώτος Βολιβιανός, που καταφέρνει κάτι τέτοιο, έχοντας 88 αγώνες στη
Super League και 12 στο Κύπελλο Ελλάδας. Και ακόμα 37 με τον Παναιτωλικό
και 63 με τη Λαμία.
100... αγώνες με τη φανέλα του
Άρη έφτασε ο Γιώργος Δεληζήσης. Ο
έμπειρος αμυντικός έχει 56 στη Super
League, 29 στη Β’ κατηγορία, 13 στο Κύπελλο και δύο στην Ευρώπη. Είναι η τρίτη
ομάδα που περνά τους 100 αγώνες, μετά
τον Εορδαϊκό και τον Απόλλωνα Σμύρνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ
24Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΦΗ 2-1
(17΄ Ντάουντα, 84΄Ν. Ιωαννίδης 27΄Στάρτζεον)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ 2-1
(37΄ Σίτο, 54΄Φερνάντεθ - 84΄Ζίβκοβιτς)
ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3-0
(22΄ Γκανέα, 65΄Σάσα, 80΄Σίλβα)
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-0
(37΄ Πινακάς)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ 1-1
(58΄ Βέλεθ - 73΄Γκαρσία)
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
(4΄ Φορτούνης, 83΄Εμβιλά - 10΄Γκρίλο)
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 24 αγώνες)
01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02] ΑΡΗΣ
03] ΠΑΟΚ
04] ΑΕΚ
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
10] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
11] ΟΦΗ
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
13] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

61 (58-12)
47 (31-14)
46 (46-22)
45 (39-28)
42 (28-17)
41 (26-23)
30 (25-31)
26 (23-34)
25 (25-33)
25 (21-26)
19 (20-39)
19 (12-34)
17 (12-31)
13 (13-35)

* Λαμία & Λάρισα από 23 αγώνες
** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
ΣΚΟΡΕΡΣ
17 ΓΚΟΛ|ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 ΓΚΟΛ|ΜΠΑΡΑΛΕΣ|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
9 ΓΚΟΛ|ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ|ΠΑΟΚ
9 ΓΚΟΛ|ΔΟΥΒΙΚΑΣ|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
8 ΓΚΟΛ|ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ|ΑΕΚ
7 ΓΚΟΛ|ΜΑΣΟΥΡΑΣ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7 ΓΚΟΛ|ΧΑΣΑΝ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7 ΓΚΟΛ|ΠΙΝΑΚΑΣ|ΛΑΡΙΣΑ
ΑΣΙΣΤ
10 ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6 ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6 ΜΑΝΤΑΛΟΣ|ΑΕΚ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
25η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
08:00 ΟΦΗ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
10:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
12:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
08:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
10:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
12:30 ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
12:30 ΑΕΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

barbiesgrill.com
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Το λογότυπο της ΕΚΜΜ
για τη 200η επέτειο
της Επανάστασης
Τ

ην Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, η ΕΚΜΜ
έκανε την επίσημη παρουσίαση του λογότυπου
που θα χρησιμοποιήσει για να τιμήσει τη 200η επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821. Το εικαστικό του λογότυπου αποτελείται
από τον αριθμό «2» στα αριστερά, ακολουθούμενο από την ελληνική σημαία σε κυκλικό σχήμα, στο
κέντρο και το κυκλικό έμβλημα του λογότυπου της
ΕΚΜΜ στα δεξιά. Το περίγραμμα της σημαίας και του
εμβλήματος διαμορφώνουν διαδοχικά τον αριθμό
μηδέν, για να σχηματιστεί τελικά ο αριθμός «200».
Δημιουργός του λογότυπου είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ, Πάρις Πέτρου. «Τα 200 χρόνια που πέρασαν από την έναρξη

της Ελληνικής Επανάστασης είναι το πιο σημαντικό
ορόσημο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας», λέει
ο κ. Πέτρου και συνεχίζει: «Χάρη στον ηρωισμό και
στις θυσίες των προγόνων μας, απολαμβάνουμε σήμερα την ελευθερία, την πρόοδο και την ευημερία του
Ελληνισμού σε ολόκληρο τον πλανήτη. Νιώθουμε
υπερηφάνεια. Το λογότυπο της 200ης επετείου ήθελα να αντικατοπτρίζει αυτή την υπερηφάνεια μέσα
από διάφορους συμβολισμούς. Επέλεξα ο αριθμός
«2» να έχει έντονη γραφή, συμβολίζοντας το σθένος
των ηρώων της Επανάστασης. Η λευκή γραμμή, που
τέμνει κατά μήκος τον αριθμό «2», δίνει την αίσθηση
των λωρίδων ενός δρόμου και συμβολίζει τη μεγάλη
ηρωική πορεία μέχρι την ανεξαρτησία και την ελευθερία μας. Οι δύο κύκλοι που σχηματίζονται από την

ελληνική σημαία και το έμβλημα της ΕΚΜΜ τέμνονται, σχηματίζοντας ένα «ξαπλωμένο 8», το σύμβολο
του άπειρου ∞, το οποίο απεικονίζει τη διαχρονικότητα και το μέλλον του Ελληνισμού και των ελληνικών
κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο».
Το λογότυπο θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις φετινές
εκδηλώσεις της ΕΚΜΜ, διαδικτυακές και -όταν το
επιτρέψουν οι συνθήκες- ζωντανές, για τον εορτασμό
των 200 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης,
σε αναμνηστικά προϊόντα που θα είναι διαθέσιμα καθώς και στο έντυπο υλικό που χρησιμοποιεί η Κοινότητα.

ΓΕΥΜΑ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: $15,000
Κι ένα ακόμη γεύμα την Κυριακή της Τυρινής

Η

Εκκλησία μας, ο Καθεδρικός I. Ναός Αγίου Γεωργίου, διοργάνωσε ένα ακόμη επιτυχημένο γεύμα
για να καλύψει τις ανάγκες του και να συνεχίσει να
εξυπηρετεί τους συνανθρώπους μας. Η ομάδα των
εθελοντών μας και οι Κυρίες της Φιλοπτώχου εργάστηκαν ακούραστα για την επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής, από την οποία συγκεντρώθηκε το ποσό
των $15.000.
Με μήνυμά του στην προσωπική του σελίδα στο
Facebook, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως Ιάκωβος ευχαρίστησε όλους όσοι υποστήριξαν
αυτή την προσπάθεια: Τις οικογένειες Tiritidis και

Papakostas, την «Πέτρος Ταβέρνα» καθώς και τους:
New Milano, Afroditi Bakery και Central Bernard.
Επίσης, ευχαρίστησε τους οδηγούς – εθελοντές που
φρόντισαν για την κατ’ οίκον παράδοση των γευμάτων.
Κυριακή της Τυρινής
Αγαπητοί φίλοι,
Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ.κ. Ιακώβου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το επόμενο «γεύμα σε πακέτο», για την ενίσχυση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου,
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 14 Μαρτίου 2021.
Ο Θεόδωρος Δρανιάς, ιδιοκτήτης του εστιατορίου
«Πέτρος Ταβέρνα» μαζί με το προσωπικό του, θα
μας ετοιμάσουν ένα πεντανόστιμο γεύμα με σολομό,
πατάτες φούρνου και λαχανικά. Γιορτάζοντας την Κυριακή της Τυρινής, τελευταία Κυριακή πριν την Αγία
και Μεγάλη Σαρακοστή, οι κυρίες της Φιλοπτώχου θα
ετοιμάσουν μία εκλεκτή ποικιλία από σπιτικές τυρόπιτες και διάφορα τυριά. Επίσης στο γεύμα περιλαμβάνονται σαλάτα, ψωμί και επιδόρπιο.

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ
ο Σάββατο και την Κυριακή, 13 και 14 Μαρτίου
2021, το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ θα
προσφέρει την παραδοσιακή “Μακαρονάδα” της Τυρινής, σε πακέτο, για το σπίτι. Τα έσοδα της εκδήλωσης προορίζονται για τις επιχειρησιακές ανάγκες του
Ι. Ναού μας, του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
Το μενού περιλαμβάνει: Σαλάτα Caesar, προσφορά
του Il Martini Restaurant, 3 επιλογές ζυμαρικών: 1.
Σπαγγέτι με παραδοσιακή σάλτσα, προσφορά του Il
Martini, 2. Πένες με σάλτσα ροζέ, προσφορά του Il
Martini ή 3. Mac and cheese. Επίσης, σκορδόψωμο
και επιδόρπιο.

Είναι διαθέσιμη και αυτή τη φορά, η υπηρεσία παράδοσης των γευμάτων στα σπίτια σας. Θα θέλαμε
να σας διαβεβαιώσουμε ότι όπως πάντα θα ληφθούν
όλα τα μέτρα ασφαλείας. Οι οδηγοί θα φορούν μάσκες και θα σας παρακαλέσουμε να φοράτε και εσείς
τις μάσκες σας κατά την παράδοση του πακέτου
γεύματος. Η παραλαβή γεύματος από την «Πέτρος
Ταβέρνα» στο Westmount θα είναι διαθέσιμη μόνο
για όσους τα προπαραγγείλουν από τις 12.30μ.μ. Το
κόστος ανά γεύμα είναι $30 και αναμένουμε με χαρά
την παραγγελία σας έως το Σάββατο, 13 Μαρτίου,
καλώντας στον αριθμό 514 813 4052 ή μέσω e-mail
στη διεύθυνση stgeorgephiloptochosmont@gmail.com
Τέλος, θα θέλαμε για μία ακόμα φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, για την υποστήριξη και την αγάπη σας.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΗ

Γεύμα σε πακέτο

Τ

Δωρητές μας σε αυτή την προσπάθεια είναι, ο κύριος Βασίλης Παπαευαγγέλου και η κυρία Αναστασία
Παπαευαγγέλου οι οποίοι πρόσφεραν $1500 και ο
κύριος και η κυρία Λέκκα που πρόσφεραν $1500 στη
μνήμη των αγαπημένων γονέων τους.

Κυριακή της αποκριάς με γεύμα

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται το Σάββατο, από
τις 4:30 μ.μ. έως τις 6:30 μ.μ. (για δείπνο) και την
Κυριακή από τις 11:30 π.μ. (για γεύμα)
Η Επιτροπή Γονέων του παραρτήματος IV του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης” θα πωλεί επίσης παραδοσιακές λαγάνες, χαλβά και ταραμοσαλάτα, με
προπαραγγελία. Για την προπαραγγελία των προϊόντων αυτών καλέστε στο 514-909-8107.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας.

Τ

ην Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021, της Απόκρεω, οι
Ιεροί Ναοί της ΕΚΜΜ στο Park Extension, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Κοίμησης της Θεοτόκου
(Παναγίτσα), αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, διοργανώνουν από κοινού «Γεύμα σε πακέτο», για την
οικονομική ενίσχυση των δύο εκκλησιών.
Το γεύμα περιλαμβάνει κοτόπουλο, ρύζι, σαλάτα και
επιδόρπιο. Τιμή: $30. Για παραγγελίες καλέστε στο
514-578-6797 (Κοίμηση) ή στο 514-838-9767 (Ευαγγελισμός). Επίσης, με email στο parkexchurches@
gmail.com σημειώνοντας τα πλήρη στοιχεία σας και
τον αριθμό των γευμάτων που επιθυμείτε.

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

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
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ΣΤΟ MIKE FM
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ
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
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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
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Εκ
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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
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Με την συμμετοχή σας θα σας δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη τιμή να συμβάλετε
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στις
10:00
ή θέλετε
βοήθεια
για
να μετακινηθήτε,
να μας
( από
το
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre
Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοι
ευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει
το γραφείο
λεωφορείο,
το «ΦΙΛΙΑΣ»
φαγητό και
τηλεφωνήσετε
και εμείς στο
της
Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας
μια
κάρτα
αξίας
$10.00
για
να
παίξετε
στο
καζίνο.
2007
–
2017,
11ο
Ετήσιο
“WALK-A-THON”
θα σαςμαςβοηθήσουμε
είναι δυνατόν.
Η επόμενη συνάντησή
πραγματοποιείταιόσο
την Δευτέρα,
16 Νοεμβρίου στις 7:00
Οι
θέσεις
ειναι
περιορισμένες
γι
αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
και Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην“Περπατάμε
αίθουσα του Συλλόγου
Ζακυνθίων Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
το
συντομώτερο.
Τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,
Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
514-948-3021
10:30
- 5:00
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948 3021.

Αναχώρηση
ΑποΔευτέρα
το 821 Ogilvy
Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή
«Γεύση
και Παράδοση»
το11:00π.μ.
απόγευμα
με Παρασκευή.
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ
ΔΗΛΏΣΕΙΣ

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

–

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.

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

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
Τα μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
Ελληνίδα,
στο «ΦΙΛΙΑ»
William Hingston
419 Saint
των επανγελματικών
τους
στόχων.
Ο Οργανισμός
Τρίτης
Ηλικίας
ανακοινώνει
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

ήδη έχει αρχίσει
συμπληρώνει
τιςυπεύθυνο
φορολογικές
Οιότι
συμπληρωμένες
αιτήσεις θανα
πρέπει
να σταλούν στον
της
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο
Αμπατζόγλου,
δηλώσεις
για Δρ.
τοΣεπτεμβρίου
έτος 2020.
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη
19
2017. στην
κάτωθη διεύθυνση:

Εάν έχετε
όλα
τα χαρτιά
σας έτοιμα
και θέλετε
να
Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές
τηλεφωνήστε
στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education Committee
στοκάνετε
(514) 948
3021
τις
φορολογικές
δηλώσεις,
δενναέχετε
παρά να
AHEPA
Montreal
Ευκαιρία
κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν
δεν
απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα.
(
δύο
φορές).
5777
Wilderton
Avenue
μας τηλεφωνήσετε στο γραφείο 514-948-3021 για να
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
μιλήσουμε
πώς θα
εξυπηρετηθείτε.
H3S
2V7Τρίτης ηλικίας
Από τον Οργανισμό
η «Φιλία»

στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Γιαπληροφορίες
πληροφορίες και
και προσφορές
(514)
948948
30213021
Για
προσφορέςτηλεφωνήστε
τηλεφωνήστεστοστο
(514)

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

www.bhma.net

·

·

Στείλτε τις ανακοινώσεις
σας
τουλάχιστον
δύο
Ελληνοκαναδικό BHMA
·
Σάββατο
27
Μαϊου 20
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

Επιτροπή Ανοικοδόμησης

Ανακοίνωση
Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Επιτροπή Ανοικοδόμησης
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Του Ιερού Ναού Αγίας της ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ
τουΑΓΑΠΗΤΟΙ
Θεού
Σοφίας
ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

*

Γ
ΚΑ

Ο

*

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
Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.
του
Ιερού
Ναού
Αγίας της
του
Θεούλάθη.
Σοφίας

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.

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
της παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
τηνΓια
καινούργια
και
θαπροσφορές
γίνει και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
μελών για το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο Μόντρεαλ
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε μέχρι
αλλά12:00
και εκπροσώπους
παροικιακών
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και ώρα
το μεσημέρι
στην
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
821 Ogilvy
Ave για
(γωνία
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
να Outremont)
θαυμάσουμεαφού
τα για
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00
τοναμεσημέρι
στο
με το
μικρό ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο συνέχεια
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
τους
και
τον
τόπο
καταγωγής
τους.
Ως εκ τούτου, οι προσπάθειές μας συνεχίζονται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν Χριστώ
αδελφοί,
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα «Πυθαγόρας»
πλούσιο
και
νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
της Ελληνικής
δωρεάν μεσημεριανό.
Πρόσκληση
σε
«Γεύμα
Μακαρονάδας»
Την
Πέμπτη
22μπορείτε
Με
την συμμετοχή
σας θα σας δοθεί
η Οκτωβρίου
ευκαιρίακαι
και εσείς
η μεγάλη
τιμή
να συμβάλετε
:
Γι’
αυτό,
σας
υπενθυμίζουμε
ότι
να2015.
ενισχύσετε
Για
μια
ακόμα
φορά
θέλουμε
να
εκφράσουμε
τα
θερμά
μας
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
χορό
και
ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island ιδρύθηκε το 1982.
Μετά
τις
καλοκαιρινές
διακοπές
θα
είναι
μια
ευκαιρία
να
βρεθούμε
και
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε
Το
λεωφορείο
θα
ξεκινήσει
απο
την
“ΦΙΛΙΑ”
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο
του
ονόμματος
του
Οργανισμού
σας,
όσο
και
του
τόπου
ευχαριστήρια
σε όλη την
Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας
*Είτε καταθέτοντας την προσφορά σας στον λογαριασμό τής
προς εσάς
για να σας
ενημερώσουμε και πάλι
σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της
Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
λειτουργία
του
σχολείου
είναι
ένας
από
τους
πιο
πάλι
όλοι μαζί
για
ναυπερηφανεύεστε,όπως
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
όλοι εμείς
που
821Rockland
Ogilvy
γωνία
Outremont
στις 9:30
τοnumber
πρωί
τουσκέπτονται
Θεού Σοφίας που βρίσκεται
στο
898
Saint
Roch
γωνία
Wiseman,
στο
Park
Extension.
.
SCOTIABANK,
Shopping
Centre, υπερηφανευόμαστε
Branch
Transit
62851
και
ενισχύουν
ηθικά
και υλικά τιςπαρακαλούμε
προσπάθειές μας
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
να
κλείακόμη
χρόνο
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
σημαντικούς
στόχους όλα
τηςτηντα
Κοινότητάς
μας.
Όλα αυτά
και απο
στις
10:00
Βασιζόμενοι
πάντα να
στην ευχαριστήσουμε
αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν
τελειοποίηση
του Ιερού μας
Ναού, και την επαναλειτουργία
Account Number 0005215,
που ανοίχτηκε
ειδικά
για τον σκοπό αυτόν,
Θέλουμε
Παροικιακά
Ενημερωτικά
μέσα,
σετε
τις θέσεις
σας
εγκαίρως,
τηλεφωνώντας
του,
σας προσκαλούμε
την Κυριακή
11 Ιουνίου
2017, από τις
12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μιαστους:
εκδήλωση
(
από
το
Pharmaprix
που
βρίσκεται
επί
της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙ
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
ΕΜΕΙΣ
Είσθε
όλοι
ευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
και
από
το: &
Λαβάλ.
τα
χρόνια
στηρίζει
τους
γονείς
ελληνικής
καταγωγής
*Είτε στέλνοντας την προσφορά σας στην διεύθυνση
και
όλο
τοΜανόλια
πρόθυμο
προσωπικό
«Γεύματος
με Μακαρονάδα,»
με τιμή εισιτηρίου
$15.00. τους.
Κώστα
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
ΤοSTE-SOPHIE
εισιτήριο συμπεριλαμβάνει
τοSAINT-DOMINIQUE,
λεωφορείο, το φαγητό
και
EGLISE
C.P. 73
MONTREAL
Θέλουμε
να
όλους
τους Παροικιακούς
στην
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα
παιδιά
Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν
Χριστώ
αδελφοί,
Η εκδήλωση
θα γίνει
στηνευχαριστήσουμε
αίθουσα του Συλλόγου
Μεσσηνίων
7287
CHAMPAGNEUR,
γωνία
OGILVY,
την οποίατους
ο Σύλλογος,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Στην επιτυχίαDE
τηςDIEU
εκδήλωσης
καιBP
στην
ενίσχυση των σχολείων
μας
Βούλα
Ρουμελιώτη
(Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
μια
κάρτα
αξίας
$10.00
για
να
παίξετε
στο
καζίνο.
2007
–
2017,
11ο
Ετήσιο
“WALK-A-THON”
συλλόγους,
και ταότιΔιοικητικά
τους
Συμβούλια
που
πρόθυμα
μας
QC.
H2S 3K6
την
Πίστη
την
Ελληνική
τους
Η επόμενη
συνάντησή μας πραγματοποιείται την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου στις 7:00
Εκ
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
Καναδά
Παράλληλα
σαςΟρθόδοξη
υπενθυμίζουμε
λόγω
του ότι και
οι ανάγκες
γιαΛακωνικής
την ολοκλήρωση Αδελφότητας
του
έργου ταυτότητα.
είναι πολύ μεγάλες,
σας
Οι
θέσεις
ειναι
περιορισμένες
γι
αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
Μέσω
αυτής
μας,
της
δεύτερης
Ανοικτής
Επιστολής,
απευθυνόμαστε
προτρέπουμε
να
συμμετάσχετε
στον
έρανο
καταθέτοντας
την
δωρεά
σας,
κατ΄ευθείαν
στους
δύο
ειδικούς
λογαριασμούς
.
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
*Είτε
μέσω
e-transfer
για
δωρεές
στο:Μοντρεάλ,
agiasofiamontreal@gmail.com
συμπαραστάθηκαν
και
μας
συμπαραστέκονται
μμ.
στην
αίθουσα
του
Συλλόγου
Ζακυνθίων
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
Ταυτόχρονα
βοηθά
τα παιδιά
να αναπτύξουν
την
Τραπεζών που έχουν
ανοιχτεί για τον σκοπό
αυτόν:
προς
εσάς
για
να
σας
ενημερώσουμε
και
πάλι
σχετικά
με
τα
όσα
το
συντομώτερο.
Qc H7V
1C8.
Για
κάθε
πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς
Σας1254
ευχόμεθα,
Υγεία, Qc.
Αγάπη,
και Transit
πολύnumber
υπομονή,
γιαNumber
τις δύσκολες
*CIBC
Ave Beaumont Mont-Royal
H3P 3E5 Branch
00601 Account
12-01514.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
στηνRoad,
σύγχρονη
κοινωνία.
*The Bank of Novaπροσωπικότητά
Scotia,
Shopping
2305 Rockland
ste 1830,
Mont
Royal,
H3P 3E9,
σχετίζονται
με Rockland
τον υπό
ανοικοδόμηση
Ιερό
ΝαόVilleΑγίας
τηςQCτου
Θεού
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,
εκπροσώπους
: 514-744-4576
.Cent,τους
μας,
τηλεφωνήστε
στονΑντιπρόσωπους
αριθμό
και ζητείστε
την
κα
στιγμές
Transit
no 62851,που
accountδιερχόμεθα
no 0005215.
Εγγραφές
9:00π.μ.
Σοφίας
βρίσκεται
στονα898
Saint
- Roch
γωνία Wiseman,
Αναφέρονταςπου
τους αριθμούς,
μπορείτε επίσης
πάτε σε
οποιοδήποτε
άλλο υποκατάστημα
της CIBC, ή της ScotiaBank σας
Ενημέρωσης,
εθελοντές
και
όσους
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο
μας
(514)
948
3021.
.
Δήμητρα
Ας
μετανοήσουμε
από
καρδιάς
και
ας
προσευχηθούμε,
έτσι
ώστε
και
μαθήματα
Σεπτεμβρίου
2017.
διευκολύνει
καιΤα
να
κάνετε
την κατάθεσή σαςαρχίζουν
. Επίσης μπορείτε στις
να στείλτε9την
προσφορά σας στην διεύθυνση:
στο
Park
Extension.
Αναχώρηση
Απο
821 Ogilvy
Montréal
Για
την
Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση
Παράδοση»
EGLISE
STE-SOPHIE
DE DIEU
73 BP DU PARC, που
MONTREAL
QC. H2S 3K6. την ανθρωπότητα να
Σας
ευχόμαστε,
με τοκαι
καλό
να το
περάσουμε
το Ave.
στάδιο
του αγώνα κατά
αυτή
η Για
πληγή
τηςC.P.πανδημίας
ταλαιπωρεί
εγγραφές
και πληροφορίες
τηλεφωνείστε στο
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
.
Φυσικά
λόγω
του
ότι
έχουμε
άδεια
έκδοσης
αποδείξεων
για
φορολογικές
απαλλαγές
(Registration
No:
790776124
RC0001)
θα
την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που έρχεται και με το καλό
περάσει πάντα
Βασιζόμενοι
στην
αγάπη
όσων
θέλουνή ηνα
δούν
την
γραφείο
της
Κοινότητος
514-684-6462
Τάσσος Ξυπολιτάκης
σας στείλουμε και την σχετική
απόδειξη.
Η συμμετοχή
σαςόλων
στο «Γεύμα
της Μακαρονάδας»
ενίσχυσή
σας με
οποιονδήποτε
.
Οι
δωρεές
από
το
περίσσευμα
της
αγάπης
σας
έφτασαν
τις
$7
000
και
με πίστη
να υποστήριξη
αξιωθούμε του
να εορτάσουμε
πάθη
τα σεπτά
και την
Πορεία
για την
προγράμματοςταμας
«Meals
on Wheels»
άλλον
τρόπο
μπορείτε,
θα
μας
χαροποιήσει
ιδιαιτέρως
και
θα
ενθαρρύνει
την
προσπάθειά
μας
για
την
ολοκλήρωση
του
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του,
–
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
.
( Διανομή φαγητού
στα σπίτια
των ηλικιωμένων
λαμπροφόρο
Ανάσταση
του Σωτήρος
Χριστού. ).
(επτά)
χιλιάδες
δολάρια
σας
προσκαλούμε
την
Κυριακή
11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως
τηλεφωνείτε
στην
κα Δήμητρα στον
αριθμό:
514-744-4576
ανάγκες
είναι
μεγάλες
και
η
κάθε
ηθική
και
μικρή
ή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
τιςΌμως
6:00οι
μ.μ.
σε μια
εκδήλωση
«Γεύματος
με
Μακαρονάδα,»
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
μεμεγάλη
τιμή
εισιτηρίου
$15.00.
Με
αγάπηκαι
Χριστού
και τις ευλογίες
π. Βίκτωρος
Τσέκερη
οικονομική
συμπαράστασή
σας,
είναι
απαραίτητα
για
να
ασκήσεις
θα επιστρέψουμε
στήν του
ΦΙΛΙΑ.
Η απόσταση
είναι 5χλμ.
Μετά και τιςΑπό
καλοκαιρινές
διακοπές το
συμβούλιο
μεΣοφίας
ιδιαίτερη χαρά και
την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
τουΔιοικητικό
Ιερού Ναού Αγίας
της του Θεού
Για όσους
δεν περπατάνε
με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
Από
την Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
ολοκληρώσουμε
τηνπρώτη
Εκκλησία
μας της
καινέας
μέσω
αυτής μια
να συνεστίαση
συνεχίσουμε
μεράκι οργανώνει την
εκδήλωση
περιόδου,
στην
Ητο
εκδήλωση
θα γίνει
στην όπως
αίθουσα
Μεσσηνίων
α
πνευματικό
μας έργο,
επί του
τόσαΣυλλόγου
χρόνια
παρείχε
ο Ιερός Ναός Του
Ιερού
Ναού
Αγίας
της
του
Θεού
Σοφίας
αίθουσα
του συλλόγου,
937
St-Roch,
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ
& αναψυκτικά.
7287
CHAMPAGNEUR,
γωνία
OGILVY,
την
οποία
ο
Σύλλογος,
μας
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την
το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
Διοίκηση του Συλλόγου.
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
Παράλληλα
σας
υπενθυμίζουμε
ότι
λόγω
του
ότι
οι
ανάγκες
για
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
την αναψυκτικών,
ολοκλήρωση
τουκαι
έργου
είναι
μεγάλες,
σας προτρέπουμε
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
κρασί
μπύρα.
Όλη πολύ
την βραδιά
θα διασκεδάσουμε
με διαλεχτή
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
να συμμετάσχετε
στον
καταθέτοντας
τηνκαι
δωρεά
σας,
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
μουσική και χορό
σεέρανο
μια ευχάριστη
οικογενειακή
φιλική ατμόσφαιρα.
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των
ανοιχτεί
για τον σκοπό
αυτόν:
Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
*CIBC
Beaumont
Mont-Royal
Qc.μας
H3P
3E5 Branch
Transit
αλλά1254
και τωνAve
φίλων
του συλλόγου
μας, ώστε να
ενθαρρύνει
στην οργάνωση
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
20
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015
αργότερο
έως
τις
30
Oκτωβρίου
2015
με
τα
εξής
δικαιολογητικά:
 Η Εκκλησία είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή: 9:00π.μ-12:00μ.μ
number 00601 Account
Number
12-01514.εκδηλώσεων.
παρόμοιων
και μεγαλύτερων
συνεργασία
με τιςείναι
Κοινωνικές
Υπηρεσίες με
τηςΠαρασκευή: 9:00π.μ-12:00μ.μ

Εκκλησία
ανοιχτή
Ο
Οργανισμός
τρίτης
«Φιλία» με
σε Παρασκευή:
συνεργασίαMythos
με
το CLSC
ΟΗιερέας
είναι
στοηλικίας
γραφείοηΔευτέρα
Δευτέρα
9:00π.μ-12:00μ.μ
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
Πολλά
για
τα Royal,
γενέθλια
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Μόντρεαλ.
Park
Extension
θα
προσφέρει
και
παλι
το
πρόγραμμα
PIED
ΟΟργάνωση
Φιλανθρωπικός
Οργανισμός
Ελληνίδων
Road, Χρόνια
ste 1830,
Ville5757
Mont
QC
H3P
3E9,
Transit
no
62851,

Η
γραμματέας
είναι
στο
γραφείο
την
Παρασκευή:
9:00π.μ-12:00μ.μ
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
 Ο•ιερέας
είναι
στο γραφείο
Δευτέρα
με Παρασκευή:
9:00π.μ-12:00μ.μ
Ouzeri
Wilderton, Montreal,
H3S 2V7 Χορών
έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τους
βαθμούς
τους
σου0005215.
Δάφνη Σφακιανάκη.
για
άτομα
60
ετών
και
άνω
που
σκοπό
έχει
την
πρόληψη
ατυχημάτων
account no

Το
πρόγραμμα
της
Θείας
Κοινωνίας
μετά
την
Θεία
Λειτουργία
έχει ως εξής:
Κυριών είναι εδώ για να βοηθήσει :
5318
Parc
Av.
Montreal
 Η
Εκκλησία
είναι
ανοιχτή
Δευτέρα
μετην
Παρασκευή:
9:00π.μ-12:00μ.μ
•
δύο
συστατικές
επιστολές,
από
τις
οποίες
η
μία
πρέπει
να
είναι
Η
γραμματέας
είναι
στο
γραφείο
Παρασκευή:
9:00π.μ-12:00μ.μ
Εισιτήρια:
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open
barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
από
πεσίματα
και
την
βελτίωση
της
ισορροπίας
Αναφέροντας
τους
αριθμούς,
μπορείτε
επίσης
να
πάτε
σε
Δευτέρα
μέχρι
Σάββατο,
10:00π.μ-10:30π.μ
φέρει
απέραντη χαρά στην
Στης
5:00
μ.μ. στο γραφείο
απαραιτήτως
από καθηγητή
τους,
 Ο
ιερέας
είναι
Δευτέρα
με Παρασκευή:
9:00π.μ-12:00μ.μ
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
πρόγραμμα
Θείας
μετά
την Θεία
Λειτουργία
έχει ως εξής:
μέσωΤο
ασκήσεων
και της
θεωρίας
. Κοινωνίας
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,CIBC,
οργανώνει
πάλι την διδασκαλία
οποιοδήποτε
άλλο
υποκατάστημα
της
ή της και
ScotiaBank
σας
Κυριακή,
10:30π.μ-11:00π.μ
•
μία
έκθεση
250
λέξεων
στην
οποία
θα
περιγράφουν
τον
μας.
Σε αγαπάμε
πολύ.
 Η γραμματέας είναι στο γραφείο την Παρασκευή: 9:00π.μ-12:00μ.μ
παραδοσιακών
χορών
(χορευτικών)
της
πατρίδας
μας
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Πρόσκληση σε
«Γεύμα Μακαρονάδας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΧΕΠΑ

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)
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www.newsﬁrst.ca

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021
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Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
(20 Brunswick Blvd. D.D.O.)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΕΩΡΓΙΟΎ
ΚΆΚΛΆΜΆΝΟΎ
(από Σκαλοχώρι Λέσβου)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ
ΤΣΆΤΟΎΜΆΣ

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

(από Αραπόλακα Μεσσηνίας)

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

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

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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Τα… καμένα μυαλά της ελληνικής κοινωνίας
Βεβήλωσαν τα γκράφιτι με τους ήρωες της Επανάστασης του 1821!

Ά

γνωστοι βεβήλωσαν τις προσωπογραφίες 12 ηρώων της Επανάστασης του 1821, που φιλοτέχνησε ο Δήμος
Ελληνικού – Αργυρούπολης για τα 200
χρόνια από την Επανάσταση!
Ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, που είχε αναλάβει την πρωτοβουλία των προσωπογραφιών, εξέφρασε την έντονη δυσφορία του
μέσω ανάρτησης στο Facebook.
«Και οι Τούρκοι το ίδιο έκαναν…», έγραψε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι
«οι λεγόμενοι δημοκράτες της πόλης τις
τελευταίες ώρες εξαπέλυσαν ένα παραλήρημα μίσους στο διαδίκτυο».
Η ανάρτησή του: «Και οι Τούρκοι το ίδιο
έκαναν! Δε μας εξέπληξε η βεβήλωση
των Ηρώων του 1821 που φιλοτεχνήσαμε, προκειμένου να τιμήσουμε τους
αγώνες τους. Ήταν αναμενόμενο από
τους λεγόμενους «δημοκράτες» της πόλης μας που με ένα παραλήρημα μίσους

ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, μολονότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου και τα ΜΜΕ χαιρέτησαν
την πρωτότυπη ιδέα μας, που ήδη και
άλλοι δήμοι ακολουθούν. Αυτό που μας
εξέπληξε όμως ήταν το μαύρισμα των
ματιών τους, χαρακτηριστική ενέργεια
που έκαναν στους Αγίους μας οι Τούρκοι και οι Αγαρηνοί όταν έμπαιναν στους
ναούς μας!!! Ακόμα και σήμερα όμως,
οι Τούρκοι θα έδειχναν σεβασμό στον
Κολοκοτρώνη, όχι όμως οι Νενέκοι που
εξακολουθούν να μη θέλουν αναφορά
σε κάθε σύμβολο εθνικό. Έως αύριο θα
έχουμε αποκαταστήσει τα έργα. Και θα
το κάνουμε όσες φορές χρειαστεί, μην
έχετε αμφιβολία. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στη μίζερη μειοψηφία των νοσηρών βέβηλων να αμαυρώσει τις αρχές
και τις αξίες μας».
© δημοκρατία
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Γιατί αργούν τόσο πολύ
οι διαδικασίες ασύλου
στην Ελλάδα;

Π

αρά τις πρόσφατες νομοθετικές
αλλαγές, τις επικρίσεις πολλών και
διαφορετικών φορέων αλλά και τη νομολογία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η
Ελλάδα συνεχίζει να καθυστερεί έντονα
στην εξέταση αιτήσεων ασύλου. Γιατί;
Γιατί στην Ελλάδα, η υποβολή και επεξεργασία αιτήσεων ασύλου είναι χρονοβόρα και σε ποια στάδια παρατηρούνται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις;
Γράφει η Δήμητρα Κυρανούδη
© Deutsche Welle
Για να δοθούν κάποιες απαντήσεις, έχει
ενδιαφέρον να δει κανείς πώς λειτουργεί
σχηματικά η διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα, από τη στιγμή που οι νέο-αφιχθέντες φτάνουν (κυρίως) στα νησιά.
Εκεί γίνεται αρχικά καταγραφή και ταυτοποίηση, ιατρικός έλεγχος καθώς και
«έλεγχος ευαλωτότητας».
Στη συνέχεια καταγράφεται το εκάστοτε αίτημα ασύλου και ο αιτών περιμένει
ημερομηνία για να κληθεί σε συνέντευξη.
Έπειτα ξεκινά η κυρίως διαδικασία σε δύο
βαθμούς:
Στον α’ βαθμό η Υπηρεσία Ασύλου, ενδεχομένως με τη συνδρομή της ΕΑSO (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου) διεξάγει συνέντευξη, έπειτα γίνεται η επεξεργασία της
αίτησης και εκδίδεται απόφαση.
Αν η απόφαση απορρίπτει το αίτημα
ασύλου, ασκείται προσφυγή σε β’ βαθμό στην Αρχή Προσφυγών. Εάν και εκεί η
απόφαση είναι αρνητική, υπάρχει η δυνατότητα δικαστικής πλέον προσφυγής στην
ελληνική δικαιοσύνη.
ΥΠΕΡΜΕΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
«Δυσανάλογες καθυστερήσεις παρατηρούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας» διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη,
Ανδρέας Ποττάκης, σε συνέντευξή του
προς την DW και παρατηρεί:
«Ήδη από την είσοδο στη χώρα παρατηρούνται υπέρμετρες καθυστερήσεις.
Το ραντεβού για την πρώτη συνέντευξη
μπορεί να γίνει μετά από μήνες. Ένα επόμενο στάδιο καθυστερήσεων προκύπτει
από την αναμονή στις Αρχές Προσφυγών,
παρά το γεγονός ότι προσφάτως έχει αυξηθεί ο αριθμός τους. Στο δε τελευταίο
στάδιο, το οποίο είναι η καταφυγή στα

κατά τόπους διοικητικά δικαστήρια, οι καθυστερήσεις είναι συγκλονιστικές. Αυτό
είναι δυστυχώς ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής απονομής δικαιοσύνης.
Οι καθυστερήσεις μπορεί να είναι ετών».
Η Κάθριν Γούλαρντ, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) με έδρα
τις Βρυξέλλες, παρατηρεί ότι το 2019 καταγράφηκαν περιπτώσεις Αφγανών ή Ιρακινών που θα είχαν την πρώτη συνέντευξη
στο τέλος του 2023. Τούρκοι και Ιρανοί το
2024.
Ακόμη και για τους αιτούντες άσυλο από
τη Συρία, που περνούν από διαδικασία
«fast track», οι συνεντεύξεις είναι προγραμματισμένες κυρίως για το 2021.
Επίσης, αναφέρει ότι «το 2019 ο μέσος
όρος για την έκδοση της πρώτης απόφασης ήταν 10,3 μήνες».
Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνου, δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους
Πρόσφυγες, που παρέχει νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο, ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών αρχών, σημειώνει:
Για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις
είναι σαφές ότι χρειάζεται να ενισχυθούν
οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης. Ταυτόχρονα είναι αναγκαίος και ένας μόνιμος
μηχανισμός αλληλεγγύης και μετεγκατάστασης μεταξύ των κρατών-μελών».
Ο ίδιος εκτιμά επίσης, ότι «η μέχρι τώρα
εμπειρία δείχνει ότι αποκλειστικά η παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού π.χ. με τη διάθεση προσωπικού του
EASO στην Υπηρεσία Ασύλου, δεν είναι
από μόνη της ικανή να επιταχύνει και να
βελτιώσει τη διαδικασία και κυρίως να
αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση στα
σύνορα της Ευρώπης».

στοιχείων της Eλληνικής Υπηρεσίας Ασύλου και της Eurostat, μέχρι τώρα έχουν
μειωθεί οι ροές προσφύγων και μεταναστών στα νησιά κατά 50% σε σχέση με το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.
Για την Κάθριν Γούλαρντ οι καθυστερήσεις οφείλονται επίσης σε δομικές δυσλειτουργίες και έλλειψη πόρων στο ελληνικό σύστημα ασύλου.
«Άλλοι λόγοι», συμπληρώνει η ίδια, «είναι η ελλιπής συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και όλα όσα προβλέπει για
τη διαδικασία και τις συνθήκες υποδοχής.
Επιπλέον, στην Ελλάδα ισχύουν πολύπλοκες, ειδικές διαδικασίες για διαφορετικές
κατηγορίες αιτούντων π.χ. στα νησιά. Σε
αυτά προστίθεται η δυσκολία των δύο
τελευταίων ελληνικών κυβερνήσεων να
απορροφήσουν και να διαθέσουν ευρωπαϊκά χρήματα αλλά και οι οικονομικές
δυσκολίες που είναι απότοκο ευρωκρίσης.
Η ευθύνη διαχέεται σε πολλές κατευθύνσεις. Και βέβαια στην ΕΕ».

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ελληνική κυβέρνηση έχει στο μεταξύ
μεταρρυθμίσει το νομοθετικό πλαίσιο για
το άσυλο δύο φορές, το 2019 και το 2020.
Στόχος ήταν η επιτάχυνση της διαδικασίας.
«Η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι
πρόσχημα» εκτιμά ο δικηγόρος Αλέξανδρος Κωνσταντίνου.
«Στην πραγματικότητα διαφαίνεται ότι
σκοπός είναι να καθίσταται τόσο περίπλοκη η διαδικασία, ώστε ο αιτών άσυλο να
μη μπορεί να συνεχίσει καν τη διαδικασία.
Πρόκειται για δραστικές αλλαγές που περιορίζουν ουσιαστικά την πρόσβασή τους
σε μια δίκαιη διαδικασία. Τίθενται εμπόδια π.χ. για την άσκηση προσφυγής στο
β’ βαθμό, η οποία δε μπορεί να ασκηθεί
ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
χωρίς δικηγόρο. Επιπλέον, στην Ελλάδα
ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
έχουμε ένα πολύ περιορισμένο σύστημα
Σύμφωνα με τον Ανδρέα Ποττάκη ένας δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες
από τους πρακτικούς λόγους που οδη- άσυλο» αναφέρει ο ίδιος.
γούν σήμερα σε καθυστερήσεις είναι «ότι
Για την Κάθριν Γούλαρντ, οι συχνές και
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ο αριθμός γρήγορες νομοθετικές αλλαγές, που πααφίξεων ήταν πολλαπλάσιος του αριθμού ρατηρούνται στην Ελλάδα, δεν προσθέκαταγραφής ανά ημέρα. Βάσει των επίση- τουν τίποτα άλλο παρά «αναποτελεσμαμων στοιχείων, ο αριθμός εισόδων ήταν τικότητα» στη διαχείριση των υποθέσεων
πολλαπλάσιος της μάξιμουμ δυνατότητας ασύλου.
του ελληνικού μηχανισμού ασύλου να εξε- «Αλλάζουν διαρκώς οι νόμοι, οι διαδιτάζει αιτήματα». Κι αυτό μολονότι, βάσει κασίες και οι άνθρωποι που πρέπει να

τις εφαρμόσουν, άρα το σύστημα γίνεται
ακόμη πιο πολύπλοκο», παρατηρεί.
Και ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη εκφράσει δημόσια σειρά επιφυλάξεων «ως
προς τη συμφωνία των νέων νομοθετικών
αλλαγών για το άσυλο με το ευρωπαϊκό
κεκτημένο, το συνταγματικό δίκαιο και τη
νομολογία», αναφέρει ο Ανδρέας Ποττάκης.
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ένα άλλο θέμα, στο οποίο εφιστά την
προσοχή ο Ανδρέας Ποττάκης, είναι η
κράτηση αλλοδαπών και μάλιστα υπό
άθλιες συνθήκες, οι οποίες, όπως λέει,
δεν ανταποκρίνονται καν στο minimum
που προβλέπει και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.
«Η κράτηση έχει γίνει από εξαίρεση ο κανόνας», παρατηρεί, υπενθυμίζοντας ότι
το ανώτατο όριο κράτησης στην Ελλάδα
είναι 18 μήνες. Mετά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης,
μπορεί πλέον να φτάσει τους 36 μήνες
για αλλοδαπούς, κάτι που είναι «ανεπίτρεπτο» σύμφωνα με το Συνήγορο του
Πολίτη.
«Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί πολλές φορές για το θέμα αυτό από το ΕΔΔΑ και δε
συμμορφώνεται» υπογραμμίζει ο Συνήγορος του Πολίτη.
Επίσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης, ο Ανδρέας
Ποττάκης εκφράζει επίσης τον προβληματισμό του και για τις φερόμενες παράνομες επαναπροωθήσεις (pushback).
Όπως ανέφερε στην DW, από το καλοκαίρι του 2017 έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη
έρευνα μετά από σχετική καταγγελία.
«Τρία χρόνια μετά η έρευνα για φερόμενα pushback παραμένει ανοιχτή, έχοντας
εντάξει σε αυτήν σειρά άλλων καταγγελιών και υποθέσεων που έχουν δει το φως
της δημοσιότητας. Ωστόσο, η πάγια και
διαχρονική θέση των ελληνικών κυβερνήσεων είναι ότι δε γίνονται pushbacks»,
σημειώνει ο ίδιος.
Τέλος, ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη
θεωρεί ότι η διαχείριση του προσφυγικού
«δεν είναι ζήτημα πρωτίστως νομικό αλλά
πολιτικό. Και θα επιλυθεί μόνο πολιτικά
σε ευρωπαϊκό επίπεδο». ■

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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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ
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ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1913: Ο βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος Α’ πέφτει

νεκρός στη Θεσσαλονίκη από τις σφαίρες του Αλέξανδρου Σχινά, στην 50η επέτειο από της αναρρήσεώς
του στο θρόνο. «Κακούργοι χείρες παραφρόνων εδολοφόνησαν εν Θεσσαλονίκη τον Βασιλέα, βυθίσασαι
εις βαθύτατον πένθος το έθνος, εν ημέρες αγαλλιάσεως διά την πλήρωσιν πανελληνίων πόθων» ανακοινώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1922: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η
πρώτη ταινία με θέμα τον Δράκουλα. Πρόκειται για
την εντυπωσιακή εξπρεσιονιστική ταινία «Νοσφεράτου – Η συμφωνία του τρόμου», σε σκηνοθεσία Φρίντριχ Βίλχελμ Μουρνάου.
1956: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η
ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Ο Δράκος», με πρωταγωνιστή τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Θεωρείται μία από τις
κορυφαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.
1994: Ενεργοποιείται το πρώτο πρόγραμμα spam στην ιστορία του Ίντερνετ για την αποστολή ανεπιθύμητων e-mail. To χρησιμοποιεί ένας
Αμερικανός δικηγόρος ονόματι Λόρενς Κάντερ για
να διαφημίσει τις υπηρεσίας του. Η ονομασία spam
για το συγκεκριμένο είδος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προέρχεται από το ομώνυμο τηλεοπτικό σκετς
των Μόντι Πάιθον και καθιερώθηκε από τη διαδικτυακή κοινότητα.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
787

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22

Δεν μπορείτε πάντα να τα ελέγχετε όλα, αφήστε κάποια πράγματα στο
σύμπαν. Με την Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στον πνευματικό δωδέκατο οίκο σας,
μπορεί να συνειδητοποιήσετε κάποιου είδους θεϊκή παρέμβαση στη ζωή σας, ίσως
κάποια δύσκολα γεγονότα που ζήσατε σάς
έδωσαν τη δυνατότητα να μάθετε πολλά.

Αναζητάτε περισσότερο προσωπικό χρόνο, ίσως θέλετε να βρίσκεστε με
ένα ή δύο βασικά άτομα, καθώς η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη ενεργοποιούν τον
όγδοο οίκο σας, του σεξ, της οικειότητας
και των κοινών οικονομικών πόρων. Εάν
έχετε ένα έργο που χρειάζεται κάποια
τελική λεπτομέρεια για να ολοκληρωθεί,
ολοκληρώστε το.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Ενώ μπορεί να απολαμβάνετε
την εξερεύνηση και την περιπέτεια, η
Αφροδίτη και η νέα Σελήνη στον τέταρτο
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας, σας κάνουν να προτιμάτε τώρα την
ήρεμη ατμόσφαιρα του σπιτιού σας. Το
να είστε ήσυχοι – ή να απολαύσετε τη
δική σας δημιουργική ενέργεια – είναι
το κλειδί της ευτυχίας σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

Εάν είστε «αλυσοδεμένοι» στο
γραφείο σας, σίγουρα θα απολαύσετε μια
πιο ανάλαφρη ατμόσφαιρα που σας φέρνουν η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη στον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας και της ομαδικής εργασίας. Αφήστε ελεύθερο τον εαυτό
σας να χαρεί με τη ζωή και να γιορτάσετε
όλα όσα έχετε επιτύχει μέχρι τώρα.

Η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη
στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων,
σάς καλούν να γίνετε πιο συμβιβαστικοί
στις σχέσεις σας, να βρείτε νέα άτομα
τα οποία μπορούν να σας ανυψώσουν
πνευματικά. Μπορείτε να ενώσετε τις
δυνάμεις σας με ένα συνεργάτη ή την
καρδιά σας με κάποιον/α που από καιρό
θέλατε να πλησιάσετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Τα λόγια σας έχουν τη δύναμη
να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων
χάρη στην Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας.
Προσφέρετε τις σωστές συμβουλές σας,
πιάνετε κουβέντα με όλο τον κόσμο, παρευρίσκεστε σε τοπικές εκδηλώσεις, οι
άλλοι σας θαυμάζουν για τις νέες ευφάνταστες ιδέες σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23

Κινητοποιηθείτε για τους επαγγελματικούς στόχους σας. Με την Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στο φιλόδοξο δέκατο
οίκο σας, ασχολείστε με την καριέρα σας,
θέτετε στόχους μεγάλης εμβέλειας και ενισχύετε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες. Είστε έτοιμοι να ανασκουμπωθείτε και
να αγωνιστείτε για συγκεκριμένα σχέδια.

Ώρα για μια πιο υγιεινή ζωή και
πιο υγιεινή διαβίωση, χάρη στην Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στον έκτο οίκο σας,
τον τομέα της ευεξίας σας. Κάντε αυτές
τις ιατρικές εξετάσεις που αναβάλλατε
καιρό, ανανεωθείτε ασχολούμενοι με τη
φυσική σας κατάσταση. Θα επαναφέρετε
τη λάμψη σας και θα νιώσετε πολύ πιο
αναζωογονημένοι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

Ονειρεύεστε περισσότερα χρήματα; Αλλά τί κάνετε γι’ αυτό; Με την
Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στο δεύτερο
οίκο σας, των χρημάτων, το μυαλό σας
περιστρέφεται γύρω από την οικονομική
σας κατάσταση. Σκεφτείτε όλα τα υπέροχα πράγματα που θέλετε να κάνετε στη
ζωή σας. Αυτό είναι το κίνητρό σας για
να τακτοποιήσετε τα οικονομικά σας.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22

Έχετε μια πιο επεκτατική διάθεση και αισιοδοξία χάρη στην Αφροδίτη
και τη νέα Σελήνη στον επεκτατικό ένατο
οίκο σας. Μετά την ένταση του περασμένου μήνα, η ατμόσφαιρα γίνεται πολύ πιο
ανάλαφρη. Προγραμματίστε ένα μακρινό
ταξίδι, εγγραφείτε σε ένα σεμινάριο ή ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δε χρειάζεται
να αγχώνεστε για τα μικρά πράγματα.

Η πόρτα της καρδιάς σας ανοίγει διάπλατα χάρη στην Αφροδίτη και τη
νέα Σελήνη στον ερωτικό πέμπτο οίκο
σας. Γίνεστε άκρως ερωτικοί και παθιασμένοι, εκδηλώνετε τις κρυμμένες ευαισθησίες σας και τη συμπόνια σας. Αυτή η
νέα Σελήνη γυρίζει σελίδα στην ερωτική
σας ζωή, κάνετε μια νέα εκκίνηση στη μαγική χώρα της αγάπης.

Οι δυνάμεις της διαίσθησής
σας και τα όνειρά σας είναι έντονα χάρη
στην Αφροδίτη και τη νέα Σελήνη στο ζώδιό σας. Ξέρετε τι είναι καλύτερο για την
ευτυχία σας: Να πιστέψετε στον εαυτό
σας και τη δύναμη του σύμπαντος. Βρείτε χρόνο μόνο για σας και ασχοληθείτε
με την πνευματική σας ανάπτυξη.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 786

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Π

ηγαίνει ένας στον ψυχολόγο
σε έξαλλη κατάσταση.
– Τι συμβαίνει αγαπητέ μου; ρωτάει ο γιατρός.
– Η γυναίκα μου με απατά με τον
πρώτο τυχόντα… Θα τη σκοτώσω!
– Ηρεμήστε αγαπητέ μου και
πείτε μου ακριβώς τι συμβαίνει…
– Η γυναίκα μου είναι νέα και
όμορφη. Είναι γυμνασμένη, έχει
καμπύλες και πόδι 2 μέτρα! Από
όπου περνάει γυρίζουν όλοι και
την κοιτάνε…

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

ΣΤΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

– Μάλιστα… Συνεχίστε… λέει ο
γιατρός.
– Την παρακολούθησα τις τελευταίες ημέρες και κάθε βράδυ το
σκάει και πηγαίνει στο μπαράκι
που είναι απέναντι από το σπίτι
μας και το κάνει στις τουαλέτες με
όποιον τη φλερτάρει…
Λοιπόν ΤΕΛΟΣ… Θα τη σκοτώσω!
– Ηρεμήστε αγαπητέ μου, ηρεμήστε… και πείτε μου, που ακριβώς είναι αυτό το μπαράκι…;!

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
ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

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

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
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Απ’όλα για όλους
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ΠΡΟΣΦΟΡ
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Α
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Ζητείται πεπειραμένος μάγειρας για
Πιζέρια στο Λαβάλ. Πολύ καλός μισθός.
Πληροφορίες στο (514) 915-1118.
Ζητείται γυναίκα για νυχτερινή
απασχόληση να προσέχει ηλικιωμένη
γυναίκα. ΠαρακαλώΗτηλεφωνήστε
ΒΡΕΘ ΚΕ
(438) 221-6654.
ΥΜΕ

Ο
ΕΥ Χ ΑΡΙΣΤ

.

Looking for a chimney sweeper.
Interesting salary. Seasonal work
call Jack: (450) 979-0111

514-715-0746

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές
και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές
• Δωρεάν εκτίμηση

Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
Γιώργος 514-463-7590

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

Εσωτερικές και εξωτερικές
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια,
τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ,
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο
χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη
εξυπηρέτηση.

CPA, CA

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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Following the most recent requests from
the Government of Québec regarding the
spread of COVID-19, we wish to confirm
that all Cinémas Guzzo will be closed until
further notice.
.

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

.

The Cinémas Guzzo Team

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

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872
www.mountroyalcem.com
Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC
www.complexeaeterna.com
Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

.

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!
Τηλεφωνήστε μας σήμερα:
450-978-9999

X

O

SAINT-MARTIN
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Toronto • Montreal • Vancouver

Καλή
Σαρακοστή!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

