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Παρέμβαση 24 δισ. για την επανεκκίνηση
της οικονομίας
«Στο εξής, όμως, η επιδότηση
της εργασίας σε αναστολή θα
συνδυάζεται με τη χρηματοδότηση
της πραγματικής απασχόλησης».
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι
συνάντησε ξενοδόχους που τον
ρωτούσαν πώς θα απασχολήσουν
όλο το προσωπικό τους, όταν φέτος
οι πελάτες θα είναι πολύ λιγότεροι
από όσους συνήθως φιλοξενούν,
ενώ τον ίδιο προβληματισμό έχουν
και επαγγελματίες της εστίασης, που
ξανανοίγουν τη Δευτέρα που μας
έρχεται τα μαγαζιά τους ύστερα από
τρεις μήνες.

Η

στήριξη της εργασίας,
η μείωση φόρων
και η τόνωση
επιχειρηματικότητας μέσω της
ενίσχυσης της ρευστότητας και
της μείωσης της φορολογίας,
είναι οι τρείς πυλώνες στους
οποίους θα στηριχτεί το σχέδιο,
που θα ανεβάσει το ύψος των
παρεμβάσεων της κυβέρνησης στα
24 δισεκατομμύρια ευρώ, για την
μετάβαση «από την αβεβαιότητα
του σήμερα στην ασφάλεια του
αύριο» ανακοίνωσε σήμερα με
μήνυμά του προς τους πολίτες,
ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Έκανε μια σύνοψη των όσων έγιναν
έως τώρα από την κυβέρνηση και
είπε ότι «μέχρι σήμερα, πετύχαμε
να περιορίσουμε την εξάπλωση του
ιού. Θωρακίσαμε τη δημόσια υγεία
και περιορίσαμε τις απώλειες.

Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφοντάς
το, έκανε λόγο για ένα σχέδιο
γέφυρα που θα περάσει από το
στάδιο της προστασίας της υγείας
με στήριξη της οικονομίας, σε
αυτό της τόνωσης της οικονομίας
με διαρκή επιφυλακή στην υγεία,
και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας
λέγοντας ότι θα ακολουθήσει το
φθινοπωρινό σχέδιο για το πώς θα
επανέλθουμε στο δρόμο της ισχυρής
ανάπτυξης «έτσι ώστε το 2021, ένα
έτος εμβληματικό για την πατρίδα
μας, η χώρα να βαδίσει σταθερά
προς το αισιόδοξο μέλλον της».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι
ποτέ δεν έκρυψε πως η μάχη για
την ζωή θα έχει βαρύ οικονομικό
αντίκτυπο και παρέπεμψε σε άλλες
χώρες όπου το κόστος είναι, ήδη,
τεράστιο: «Οι άνεργοι στην Αμερική
ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Και
στην Ευρώπη καταρρέουν μαζί
παραγωγή και ζήτηση. Μιλάμε
για μία παγκόσμια οικονομική
κρίση, που όμοιά της δεν έχουμε
δει εδώ και τρεις γενιές» είπε και
πρόσθεσε ότι ειδικά για την Ελλάδα,
ο κίνδυνος είναι ίσως μεγαλύτερος
όχι μόνο γιατί η κρίση πλήττει
κομβικούς τομείς, όπως ο τουρισμός
και η εστίαση, «αλλά και γιατί η
πανδημία ανέκοψε την πορεία της
χώρας σε μία εποχή που έμπαινε
ορμητικά σε τροχιά ανάπτυξης».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε
συνοπτικά τα μέτρα του πακέτου που, όπως είπε, ανεβάζει το ύψος
των παρεμβάσεών μας στα 24 δισ.
- για την στήριξη της εργασίας,
της οικονομίας και την τόνωση του
τουρισμού -η τουριστική περίοδος
ξεκινά στις 15 Ιουνίου.
Το πρόγραμμα που παρουσίασε
ο κ. Μητσοτάκης -όπως
είπε- ενισχύει την συνοχή της
κοινωνίας, προστατεύοντας τις
θέσεις απασχόλησης μέσω του
προγράμματος ΣΥΝΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ
(που προβλέπει την κάλυψη του
μεγαλύτερου μέρους της διαφοράς
των αμοιβών στο πλαίσιο της
χρηματοδότησης της εργασίας
για όσους εργάζονται λιγότερες
ώρες) ανακουφίζει τα νοικοκυριά,
μειώνοντας τα καθημερινά τους
έξοδα, και διευκολύνει τον κόσμο
της αγοράς, ώστε να κινητοποιηθεί
ξανά.
«Με άλλα λόγια, και αυτή η δέσμη
μέτρων έχει κοινωνική σφραγίδα
και αναπτυξιακή υπογραφή. Είναι,
όμως, προσαρμοσμένη στις ανάγκες
της συγκεκριμένης περιόδου»
πρόσθεσε.

Στηρίξαμε το εισόδημα των
πολιτών και κρατήσαμε όρθιες τις
επιχειρήσεις μας. Κάναμε τη χώρα
μας παράδειγμα προς μίμηση στην
αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης, και το καταφέραμε όλοι
μαζί», ευχαριστώντας τους πολίτες
που έμειναν «υπεύθυνοι και
τώρα, που σταδιακά αίρονται τα
περιοριστικά μέτρα».

Τα μέτρα για την απασχόληση
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι
κλειδί του όλου σχεδιασμού
είναι το έκτακτο και προσωρινό
πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για
την απασχόληση, το οποίο είναι η
σύμπραξη του κράτους και όλων
των δυνάμεων της παραγωγής, ώστε
να μην χαθούν θέσεις εργασίας
μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Υπενθύμισε ότι έως τώρα στην
Ελλάδα οι απολύσεις ήταν λιγότερες
από όσες καταγράφονται σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και
ότι σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι
και οι επαγγελματίες της χώρας
ενισχύθηκαν με τον μισθό ειδικού
σκοπού, ενώ το κράτος κάλυψε
πλήρως τις ασφαλιστικές τους
εισφορές.
«Το ευνοϊκό αυτό καθεστώς
επεκτείνεται όχι μόνο στον Μάιο,
αλλά και για τον Ιούνιο και τον
Ιούλιο για τους κλάδους που έχουν
πληγεί περισσότερο» είπε και
πρόσθεσε αναφερόμενος στη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

«Έχουν δίκιο. Τους άκουσα και τους
απαντώ: Οι επιχειρήσεις που είδαν
τον τζίρο τους να εξανεμίζεται και
τώρα αντιμετωπίζουν χαμηλότερη
ζήτηση θα μπορούν, έως τα τέλη
Οκτωβρίου, να προσαρμόζουν
ανάλογα και τον χρόνο εργασίας
των υπαλλήλων τους» είπε και
σημείωσε: «Οι τελευταίοι, ωστόσο,
αν χρειαστεί να δουλέψουν
λιγότερο, θα εξακολουθήσουν
να αμείβονται σχεδόν με τον ίδιο
μισθό. Και με πλήρως καλυμμένες
τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Με
ποιον τρόπο; Γιατί το πρόγραμμα
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα καλύπτει το
μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς
στην αμοιβή».
Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι
όριο ασφαλείας θα παραμένει ο
βασικός μισθός, ενώ παρατείνονται
και όλα τα επιδόματα ανεργίας,
ώστε κανείς να μη μείνει
απροστάτευτος και είπε ότι αυτός
ο μηχανισμός ενίσχυσης της
απασχόλησης απ’ τη μία πλευρά
επιτρέπει στις επιχειρήσεις που
χτυπήθηκαν να ανασάνουν,
μειώνοντας το κόστος εργασίας
και επιτρέποντάς τους ευελιξία στη
διάταξη του προσωπικού τους, ενώ
επίσης, θωρακίζει την απασχόληση,
αποκλείοντας κάθε απόλυση
εργαζομένου που μπαίνει σε αυτό
το πλαίσιο, και προστατεύει τις
αποδοχές.

O Πρωθυπουργός Justin Trudeau
μιλά με πρωθυπουργούς για
τις συνεχείς προσπάθειες
για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της COVID-19
Οττάβα, Οντάριο 21 Μαΐου του 2020
Σήμερα, ο πρωθυπουργός Justin Trudeau και η αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης Chrystia Freeland πραγματοποίησαν το δέκατο πρώτο κάλεσμα
υπουργών τους με τους πρωθυπουργούς για την πανδημία COVID-19.
Οι ηγέτες μίλησαν για τις συντονισμένες ενέργειες που λαμβάνονται
από τους ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς, και εδαφικούς εταίρους για να
προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια όλων των Καναδών και για να
υποστηρίξουν τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Οι πρώτοι υπουργοί
πρόσφεραν επίσης τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του καπετάνιου
Jennifer Casey και τις ελπίδες τους για μια πλήρη αποκατάσταση για τον
καπετάνιο Richard MacDougall, και οι δύο από τους οποίους συμμετείχαν
στο ατύχημα αεροσκαφών snowbirds σε Kamloops, Βρετανική Κολούμπια,
επάνω 17 Μαΐου.
Οι πρώτοι υπουργοί επανέλαβαν τη σημασία της συνεργασίας για να
κρατήσουν τους Καναδούς ασφαλείς, ενώ ταυτόχρονα θα ξαναρχίσουν
σταδιακά τις οικονομίες τους. Συζήτησαν μια προσέγγιση που βασίζεται
στην αυξημένη ικανότητα δοκιμών, την έγκαιρη και πλήρη ανίχνευση
επαφών, καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Η
προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι όλες οι περιφέρειες
της χώρας δοκιμάζουν σε επαρκές επίπεδο και θα ενισχύσει τις δοκιμές
με αποτελεσματικό εντοπισμό επαφών και την ανταλλαγή δεδομένων,
προκειμένου να περιέχουν μελλοντικές εστίες. Ο πρωθυπουργός
ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς για τη συνεχή συνεργασία τους σε
αυτούς τους τομείς. Οι πρώτοι υπουργοί εξέτασαν επίσης τρόπους για
να διασφαλίσουν ότι όλες οι δικαιοδοσίες διαθέτουν τους απαραίτητους
πόρους, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, του
υλικού δοκιμών, των ανθρώπινων πόρων και της τεχνολογίας, προκειμένου
να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού, καθώς οι περιορισμοί στη δημόσια υγεία
μετριάζονται.
Ο πρωθυπουργός παρείχε μια ενημέρωση σχετικά με την παράταση των
συνοριακών περιορισμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τις 21 Ιουνίου.
Οι πρώτοι υπουργοί χαιρέτισαν την απόφαση αυτή, η οποία θα βοηθήσει
να διατηρηθούν ασφαλείς οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές των συνόρων.
Οι πρώτοι υπουργοί υπογράμμισαν τη συνεχιζόμενη ανάγκη για ισχυρά
μέτρα δημόσιας υγείας στα σύνορα, δεδομένου ότι τα απαραίτητα και
επαγγελματικά ταξίδια συνεχίζονται προκειμένου να διατηρηθούν οι ζωτικής
σημασίας αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ των δύο χωρών μας.
Όλοι οι πρώτοι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να
αντιμετωπίσουν το COVID-19 μέσω μιας προσπάθειας της ομάδας του
Καναδά.
Η κυβέρνηση του Καναδά συνεχίζει να λαμβάνει μια ολόκληρη κυβέρνηση,
ολοκληρωμένη, και συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση
covid-19.

AHEPA-News
Commemorating AHEPA Sunday

«Στο δίλημμα, συνεπώς, «επίδομα
ανεργίας ή ενίσχυση εργασίας»,
επιλέγω την ενίσχυση εργασίας.
Είναι η μόνη υπεύθυνη και
ρεαλιστική απάντηση στα λουκέτα
που απειλούν, πια, όλες τις
οικονομίες» είπε ο πρωθυπουργός
επισημαίνοντας όμως ότι είναι μια
παρέμβαση που έχει προσωρινό
χαρακτήρα, όπως έγινε σε άλλες
χώρες όπως η Γερμανία, η
Γαλλία και η Αυστρία, με στόχο
να ανακόψουν την επίθεση της
ανεργίας.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε
επίσης ότι το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ χρηματοδοτείται από
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE
και σε πρώτη φάση θα κοστίσει
1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ δεν
έχουν συνυπολογιστεί ακόμη τα
ευρωπαϊκά κεφάλαια που θα λάβει
η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό ταμείο
ανάκαμψης.

Μείωση ΦΠΑ
(Συνέχεια στησελίδα 3)

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America has proclaimed
May 17 as “AHEPA Sunday” in the Greek Orthodox Archdiocese of
America.
AHEPA Sunday is an annual recognition of a long and cherished
relationship between AHEPA and the Greek Orthodox Church in
America.
“We are honored by, and appreciate deeply, the kind words of Archbishop Elpidophoros, who eloquently commemorated our mission
and recognized the community service work our members provide
across the United States and around the world, especially in helping
to meet the current coronavirus pandemic,” Supreme President
George G. Horiates said.
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Letters to Editor
Rebuilding the post-COVID
economy
Dear Editor,
If ever there was a moment, this
is it! This is our big chance to
pivot away from an antiquated
economy towards one that is
life-affirming.
Let’s put people back to work,
but with meaningful, well-paid
jobs in every corner of the province. Let’s make sure the projects funded by our governments
reduce greenhouse gas emissions
and pollution. And let’s strengthen people’s security – access to
food, decent housing, protection
from natural disasters – while
making sure we prioritize communities that were already in
crisis before COVID-19.
The province has earmarked
$1.5 billion so far for economic
recovery, but the big corporate
lobbyists threaten to keep us in
the dark ages. A return to business as usual is not permissible.
Our children will never forgive
us.
Christine Thuring
christine.thuring@gmail.com
V5M 4A3

the people, and adaptive learning
and training programs which
allow for restructuring of education and government to come out
of the 1800’s, so we can all live
now. We must help each other to
understand how people learn and
how best to bridge the gap between citizens and their government to create a government that
has a mandate and an obligation
to work towards completion of
these directives and projects no
matter which party is elected.
This will form a better relationship between parties, and, the
people would have a direct vote
on the directives, mandates, and
projects for the future of our
country’s prosperity.
LucaPellanda
lucaap7@gmail.com
Dear Editor,

with a tax , to fund our safety
net. Like Maude Barlow says it,
who’s (water) resource & safety
net is it anyway?
Ours.
All the services we want we
own, run, fund and educate
our populations by like the US
supreme court did today as all
public meetings are held online.
We can make sure we create a
clean, just society and we need
to clean up our act. Set the rules
and live within them.
One thing that is not talked
about is that the virus hit hard
the people with underlying
health issues. Canada is almost
as unhealthy as Americans.
Canadian single payer system is
good for things like what I went
through (accident) (but even so,
I would change a few things)
we need to create an actual
“HEALTH” system. Goal is to
be heathy.

Peggy Lalor
peggylalor@gmail.com
V5S 4J2

I’ve thought about a way to do
this and not bankrupt the system.
It can be done!

Thank goodness we get to start
over. The 200+ years we’ve existed here have taught us many
things. We get a chance for a do
over.The present system, - the
people feel that they are saddled

It is time to envision the healthy,
renewable, just society that is for
the people, set up and paid by
the people taking into account
all that we know now that our
ancestors didn’t know.

LucaPellanda
Dear Editor,
We can all see how our current systems of capitalism and
capitalist economies are very
vulnerable to challenges like
COVID-19, which have brought
into light the failings of all of
our governmental systems and
the lack of sustainability of our
socioeconomic systems and
environmental resources.
We have finite resources which
are not being stewarded properly, nor is our precocious people resource being stewarded
properly. We need to change
our systems to be adaptive in
strategy and implementation
of the changing needs of the
people, their societies, and the
environment they live in. Our
governments need to diversify
our economy and provide opportunities for our people to become
leaders of their economic and social communities, to grow a new
economy which taps roots deep
into sustainable energy sources
and resource development, to
secure multi-strategy food projects and directives to feed all of

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΤΗΛ: 604-681-1381
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
09:30 π.μ. ΕΩΣ 1:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

THΛ: 604-266-7148 / 7149 FAX: 604-266-7140

ΗΠΑ: Οικογένεια βρήκε 1 εκατ. δολάρια
ΗΕLLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
και τα παρέδωσε στην αστυνομία
21/05/2020
Πώς τα χρήματα... έπεσαν στα χέρια τους Μια οικογένεια στη Βιρτζίνια
βρήκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στον δρόμο δύο ταχυδρομικούς
σάκους που περιείχαν 1 εκατομμύριο δολάρια σε ρευστό, τους οποίους
παρέδωσαν στην αστυνομία.
Η Έμιλι Σαντς αφηγήθηκε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο «WTVR»
ότι είχε βγει για βόλτα με την οικογένειά της, το περασμένο Σάββατο
(16/05), όταν ένα αυτοκίνητο μπροστά από το δικό τους έκανε έναν ελιγμό
για να αποφύγει κάποιο αντικείμενο, το οποίο η ίδια δεν κατάφερε να
παρακάμψει.
Σταμάτησαν το αυτοκίνητό τους, για να μαζέψουν αυτό που τους φαινόταν
ως ένας μεγάλος σάκος με σκουπίδια και εκεί κοντά εντόπισαν κι έναν
δεύτερο.
Μόλις έφθασαν στον προορισμό τους, ανακάλυψαν το περιεχόμενο των
δύο σάκων, που είχαν βάλει στο πορτ παγκάζ: φάκελοι που περιείχαν
χρήματα. Η οικογένεια παρέδωσε τους σάκους στο γραφείο του σερίφη
της κομητείας Καρολάιν, βόρεια της πρωτεύουσας της Βιρτζίνια, του
Ρίτσμοντ. Μια «θαυμάσια» χειρονομία, είπε ο αστυνομικός Σκοτ Μόζερ
και συνέχισε:
«Είμαστε υπερήφανοι, εκπροσωπούν επάξια την κομητεία επιδεικνύοντας
τέτοια τιμιότητα».
Η Έμιλι Σαντς είπε στο WTVR ότι το να παραδώσει τους σάκους στην
αστυνομία ήταν «το καλύτερο που είχε να κάνει», καθώς «δεν μας
ανήκαν».
Η αστυνομία δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς βρέθηκαν οι σάκοι στη μέση του
δρόμου, πιστεύει, όμως, ότι προορίζονταν για κάποια τράπεζα.
Πηγή: kontranews.gr
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Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου
που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης
αφορά τη φορολογική ανακούφιση
πολιτών και επιχειρήσεων, ιδίως
στον τουρισμό, στις μεταφορές,
στην εστίαση και στον πολιτισμό.
Έτσι-όπως είπε ο πρωθυπουργόςγια τους επόμενους πέντε μήνες
μειώνεται από το 24% στο 13%
ο ΦΠΑ σε κάθε τύπου εισιτήριο
στα μέσα μεταφοράς ώστε όσοι
μετακινούνται και πάνε διακοπές το
καλοκαίρι να το κάνουν με όσο το
δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση.
Ο κ. Μητσοτάκης ανήγγειλε
ότι σύντομα θα ανακοινωθούν
προγράμματα στήριξης του
εσωτερικού τουρισμού, για τους πιο
αδύναμους συμπολίτες μας.
«Ταυτόχρονα, μειώνουμε τον
ΦΠΑ στα προϊόντα καφέ και στα
μη αλκοολούχα ποτά. Αλλά και
στα εισιτήρια των θερινών σινεμά.
Οι άνθρωποι της τέχνης και του
πολιτισμού περιλαμβάνονται και
αυτοί στο νέο πρόγραμμα. Και θα
ενισχυθούν περισσότερο με ειδικές
πρόνοιες στις εβδομάδες που
έρχονται. Πρόκειται για τομές που
αναζωογονούν την κατανάλωση.
Τονώνουν την αγοραστική δύναμη.
Αλλά αυξάνουν και τον τζίρο των
επαγγελματιών του τουρισμού και
της εστίασης.
Γι’ αυτούς παρατείνεται, για όλο το
καλοκαίρι, και η μείωση ενοικίου
κατά 40%» είπε ο πρωθυπουργός.
Ανήγγειλε επίσης και «γενναία
μείωση» της προκαταβολή φόρου,
την οποία χαρακτήρισε άδικη αφού
καλείται κάποιος να προπληρώσει
φόρους με βάση τα όποια κέρδη είχε
τη μία χρονιά, όταν αυτά -ειδικά
φέτος- θα είναι πολύ λιγότερα.

Ρευστότητα επιχειρήσεων
Αναφορικά με τον τρίτο πυλώνα
του σχεδίου, την ενίσχυση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων,

ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μέσα
στον Μάιο δρομολογείται η
δεύτερη φάση της επιστρεπτέας
προκαταβολής, και μάλιστα αυτή
επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που
ίσως δεν πληρούσαν τα κριτήρια
του πρώτου σταδίου.
Για το πρόγραμμα αυτό -όπως
είπε- θα διατεθεί 1 ακόμη
δισεκατομμύριο, ενώ ενεργοποιείται
και το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων, κινητοποιώντας
7 δισεκατομμύρια μέσα στο
2020. Κάτι που-όπως είπε ο
κ.Μητσοτάκης- θα δώσει στις
επιχειρήσεις τη δυνατότητα
για γρήγορη και εύκολη
χρηματοδότηση, με το Δημόσιο
να εγγυάται έως και το 80% των
δανείων.
«Και, τέλος, αναστέλλονται έως
τον Σεπτέμβριο οι πληρωμές
χρεολυσίων και δόσεων
δανείων που έχουν επιχειρήσεις
συγκεκριμένων κλάδων. Τις
λεπτομέρειες θα αναλύσουν σε λίγο
οι αρμόδιοι Υπουργοί» ανακοίνωσε
ο πρωθυπουργός.
Σε ότι αφορά την τουριστική
περίοδο αυτή ξεκινά στις 15
Ιουνίου, ημερομηνία από την οποία
θα μπορούν να ανοίξουν τα εποχικά
ξενοδοχεία, ενώ από 1η Ιουλίου,
σταδιακά, θα ξεκινήσουν και οι
απευθείας πτήσεις εξωτερικού προς
τους τουριστικούς μας προορισμούς.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι
στους επισκέπτες θα γίνονται
δειγματοληπτικά τεστ και θα
τηρούνται τα γενικά υγειονομικά
μας πρωτόκολλα, και πρόσθεσε
ότι «όπλο μας είναι τα διαβατήριο
ασφάλειας, αξιοπιστίας και υγείας
που έχει κερδίσει η χώρα μας. Η
μεγάλη της φήμη. Η υγειονομική
ασπίδα, σε κάθε τόπο φιλοξενίας.
Και βέβαια, το μεράκι του Έλληνα
που πάντα τον εμπνέει ο Ξένιος
Δίας».
Επανέλαβε με έμφαση ότι

προτεραιότητα της κυβέρνησης
είναι να προστατευθούν οι θέσεις
εργασίας και να δοθεί βοήθεια
στους επαγγελματίες του κλάδου
να ετοιμάσουν την μεγάλη τους
αντεπίθεση το 2021.
«Γιατί η υπεράσπιση της
απασχόλησης αποτελεί προϋπόθεση
για την επιστροφή στην ανάπτυξη.
Και η μαζική απώλεια θέσεων
εργασίας δεν σημαίνει παρά
διόγκωση των ανισοτήτων» είπε ο
πρωθυπουργός.
Καταλήγοντας ο κ. Μητσοτάκης
έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας
λέγοντας ότι «όπως κερδίσαμε τη
μάχη της υγείας, θα νικήσουμε και
στον πόλεμο της οικονομίας» αλλά
πρόσθεσε ότι «θα πρέπει, όμως, να
επιδείξουμε την ίδια πειθαρχία, την
ίδια προσαρμοστικότητα και την
ίδια αλληλεγγύη, που προκάλεσαν
τον παγκόσμιο θαυμασμό για την
Ελλάδα».
Σε μια προσωπική αναφορά είπε
ότι αποστολή του ιδίου, είναι να
βλέπει τη μεγάλη εικόνα και να
επιμερίζει με όσο πιο δίκαιο τρόπο
το βάρος της κρίσης, παραδέχθηκε
ότι είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά,
αλλά -όπως είπε- «αποδείξαμε,
ως λαός, ότι δεν φοβόμαστε τα
δύσκολα. Κυρίως, δεν φοβόμαστε
να αλλάξουμε»
Και ο πρωθυπουργός κατέληξε:
«Προσωπικά, νιώθω πιο δυνατός,
έχοντας αντιμετωπίσει σε λίγους
μήνες -και σχεδόν παράλληλα- την
πρόκληση της οικονομίας, την
καταιγίδα του μεταναστευτικού
και την απειλή μίας παγκόσμιας
πανδημίας. Όλα ήταν δύσκολα.
Πήγαμε όμως καλά. Γι’ αυτό και
αισιοδοξώ για την επόμενη μέρα.
Γιατί ο στόχος μου παραμένει
ένας: Η Ελλάδα να διατηρεί το
δικαίωμά της να αλλάζει και να
γίνεται όλο και καλύτερη! Στην
αρχή της γέφυρας που έχουμε να
διασχίσουμε, λοιπόν, σας ζητώ
να κάνουμε το φετινό καλοκαίρι
επίλογο της κρίσης και πρόλογο της
αναγέννησης. Με αναπτερωμένη
την υπερηφάνεια και την πίστη στις
δυνάμεις μας. Κι όπως πάντα, με
πυξίδα τον ρεαλισμό και με χάρτη
μας το μελετημένο σχέδιο».

Με βολές κατά της κυβέρνησης η παρουσίαση
του «Μένουμε Ορθιοι ΙΙ» από τον Αλ. Τσίπρα
Το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι ΙΙ» παρουσίασε απόψε σε εκδήλωση
στο Ζάππειο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.
δημοσιονομικής επέκτασης 13,4
δισ. ευρώ, στοχευμένο σε δράσεις
που θα έχουν πολλαπλασιαστική
επίδραση στη πραγματική
οικονομία αλλά και στήριγμα
σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε
εργαζόμενο, άνεργο, επιχειρηματία
αυτοαπασχολούμενο.

Ξ

εκινώντας ο κ. Τσίπρας αφού
αναγνώρισε στην κυβέρνηση
ότι συντονίστηκε με όσα συνέστησε
η επιστημονική κοινότητα για την
υγειονομική κρίση, στην συνέχεια
άσκησε κριτική λέγοντας: «Ωστόσο
σήμερα ασχολείται μονάχα με το
πως θα αξιοποιήσει την κρίση για
να επιταχύνει όσα αντιδραστικά είχε
σχεδιάσει για την οικονομία, την
εργασία και το κοινωνικό κράτος,
ήδη πριν την πανδημία».
Δίνοντας το περίγραμμα της
πρότασής του ανέφερε: «Δεν
υπάρχει κανείς στον κόσμο που
να πιστεύει ότι η ανάκαμψη
είναι εύκολη ή απλή υπόθεση.
Και δεν υπάρχει κανείς σοβαρός
οικονομολόγος, ανεξαρτήτως
ιδεολογίας, που να πιστεύει ότι
μπορεί να έρθει η ανάκαμψη χωρίς
να πέσει χρήμα στην αγορά».

Έστρεψε τα βέλη του κατά του
πρωθυπουργού λέγοντας ότι «ο κ.
Μητσοτάκης αντί να πρωταγωνιστεί
σε αυτή τη πανευρωπαϊκή
συζήτηση, αντί να κάνει το
παν για να εξασφαλίσει όσο το
δυνατόν περισσότερους πόρους
που θα πέσουν άμεσα στην αγορά,
έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο.
Να εμφανίζεται τακτικά και να
παριστάνει το μάντη κακών.
Να λέει στις Ελληνίδες και στους
Έλληνες: ‘Χάρη σε μένα σωθήκατε
από τη πανδημία, αλλά τώρα
προετοιμαστείτε για τα χειρότερα’.
Και τα χειρότερα μια να τα
υπολογίζουν 3, μια 5, μια 10 και την
άλλη 13% ύφεση».
Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
“Μένουμε όρθιοι ΙΙ”, για την
στήριξη της οικονομίας τους
επόμενους τέσσερις μήνες,
περιλαμβάνει ένα πακέτο

Το πρόγραμμα βασίζεται στην
στήριξη της εργασίας και όχι της
αναστολής της, όπως υπογράμμισε
ο Αλέξης Τσίπρας και περιλαμβάνει,
θέσπιση «Εισοδήματος Έκτακτης
Ανάγκης», μείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση στο 6%, μείωση
της προκαταβολής φόρου για
τις επιχειρήσεις στο 50%, ειδικά
εγγυοδοτικά εργαλεία μέσω της
Αναπτυξιακής Τράπεζας, γενναίο
πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού,
με στόχο 3 εκατομμύρια συμπολίτες
μας”.
Αλέξης Τσίπρας: Οι επιχειρήσεις
δε μπορούν, η κυβέρνηση δεν
θέλει
Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε με μελανά
χρώματα την εικόνα στη πραγματική
οικονομία λόγω της καθυστέρησης
και των εμμονών της κυβέρνησης ,
όπως ανέφερε: “Οι επιχειρήσεις δε
μπορούν, η κυβέρνηση δεν θέλει,
οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν».
Ακολούθως εξήγησε: Εργαζόμενοι
και επιχειρηματίες στην εστίαση
μένουν ξεκρέμαστοι. Εργαζόμενοι
που δούλεψαν από το σπίτι,
ενημερώνονται από το αφεντικό,
ότι θα πληρωθούν μισό μισθό,
γιατί 8 ώρες τηλεργασία μάλλον δε
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συνιστούν πια κανονικό 8ωρο.
Εργαζόμενοι που δούλευαν από
το σπίτι, χρεώνονται μέρες άδειας
γιατί δεν ήταν εκεί ενώ η επιχείρηση
ήταν κλειστή. Εργαζόμενοι που η
εργασία τους απαιτεί δεκάδες ώρες
τη βδομάδα στο τηλέφωνο, βλέπουν
λογαριασμούς εκατοντάδων
ευρώ, που ενημερώνονται ότι
πρέπει να βάλουν από την τσέπη
τους. Ντελιβεράδες, Κούριερ,
Ταχυμεταφορείς, που δούλεψαν
12ωρα λόγω φόρτου εργασίας,
πληρώνονται για 4ωρα. Όλα
αυτά δεν είναι μια έκτακτη
συνθήκη. Είναι προσομοίωση
μιας νέας πραγματικότητας. Με
την Επιθεώρηση Εργασίας να έχει
γίνει ξανά ανέκδοτο στα χείλη κάθε
εργαζόμενου σε αυτή τη χώρα”.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι
“ δε μπορούμε να αφήσουμε στον
αέρα χιλιάδες εργαζόμενους και
επιχειρηματίες, λέγοντας τους απλά
ότι έχουμε καπιταλισμό, και κόψτε
το λαιμό σας. Ούτε μπορούμε τους
ίδιους ανθρώπους που μέχρι χθες
τους κολακεύαμε, σήμερα να τους
αποκαλούμε μπαταχτσήδες, και
τις επιχειρήσεις τους ζόμπι. Και
αναφέρομαι τόσο στις υπάρχουσες
επιχειρήσεις όσο και σε αυτές
που σχεδίαζαν να ανοίξουν τους
επόμενους μήνες”.
Τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας το
«Μένουμε όρθιοι ΙΙ»
Ακολούθως παρουσίασε τους
βασικούς άξονες του προγράμματός
του το οποίο χαρακτήρισε τελευταίο
παράθυρο ευκαιρίας.
Το πρόγραμμα, είπε, είναι
προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες
που έχει διαμορφώσει η κρίση όπως
και η άρνηση της κυβέρνησης το
προηγούμενο διάστημα να ενισχύσει
την εργασία και τις επιχειρήσεις
και η διάρκειά του είναι οι τέσσερις
επόμενοι μήνες, οι μήνες της
επαναφοράς στη λειτουργία της
οικονομίας, που συμπίπτουν όμως
και με τη τουριστική περίοδο.
Βασικός του άξονας, είναι όπως και
στη πρώτη του εκδοχή η στήριξη
της εργασίας και όχι της αναστολής
της.
Το πρόγραμμα διακρίνει τρεις
κατηγορίες επιχειρήσεων:
-Αυτές αναγκαστικά παραμένουν
σε αναστολή λειτουργίας, και
προτείνουμε τη πλήρη κάλυψη του
ασφαλιστικού και μισθολογικού
τους κόστους από το κράτος.
-Αυτές που επανεκκινούν αλλά με
βαρύτατα πλήγματα στο τζίρο τους,
όπως οι επιχειρήσεις στην εστίαση,
στον τουρισμό και στις μεταφορές,
όπου προτείνουμε τη πλήρη κάλυψη
του ασφαλιστικού κόστους και του
40% του μισθολογικού κόστους από
το κράτος.
-Και όλες τις υπόλοιπες που
επανεκκινούν μετά την αναστολή,
για τις οποίες προτείνουμε τη

κάλυψη για τους επόμενους 4 μήνες
του 40% του ασφαλιστικού και
μισθολογικού τους κόστους από το
κράτος.
Προϋπόθεση για τη παραπάνω
στήριξη, είναι η διατήρηση των
θέσεων εργασίας.
Η πρόταση συμπληρώνεται με
την καθιέρωση του Εισοδήματος
έκτακτης Ανάγκης: “Το «Εισόδημα
Έκτακτης Ανάγκης» που
προτείνουμε να θεσπιστεί και στη
χώρα μας, όπως θα θεσπιστεί και
σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού
Νότου, όπως πχ στην Ιταλία, την
Ισπανία και αλλού θα καλύπτει με
400 ευρώ μηνιαίως κάθε πρώτο
ενήλικο μέλος νοικοκυριού, 200
ευρώ κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος
και με 100 ευρώ το κάθε παιδί”.
Δεύτερος άξονας η στήριξη των
επιχειρήσεων
Ακολούθως αναφέρθηκε στη στον
δεύτερο άξονα της πρότασης που
είναι η στήριξη των επιχειρήσεων:
«Καθώς, δε η πρόσβαση στο
τραπεζικό σύστημα είναι δύσκολη
έως αδύνατη για ένα μεγάλο μέρος
των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων, προτείνουμε ένα
πακέτο μέτρων που προκρίνει για
αυτές, την απευθείας ενίσχυση από
το κράτος.
Με ένα πρόγραμμα μη επιστρεπτέας
ενίσχυσης για κεφάλαιο κίνησης
που θα ενισχύει άμεσα με 2.000
ευρώ κάθε επιχειρηματία ή
αυτοαπασχολούμενο και επιπλέον
2.000 για κάθε εργαζόμενο που
απασχολεί.
Επιπλέον αυτών, προτείνουμε
ειδικά εγγυοδοτικά εργαλεία μέσω
της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ένα
ισχυρό πακέτο εγγυήσεων από το
κράτος, ώστε να διασφαλίζονται
ευνοϊκοί όροι δανεισμού για τις
επιχειρήσεις, που σήμερα δε
μπορούν να περάσουν ούτε από
τον προθάλαμο των τραπεζών.
Και τέλος ως επιπρόσθετο μέτρο
στήριξης προτείνουμε τη μείωση
της προκαταβολής φόρου στο 50%.
Πρόταση που είχαμε εξαγγείλει από
πέρυσι, πολύ πριν τον κορονοϊό. Και
θα είχε ήδη εφαρμοστεί αν είχαμε
παραμείνει στη διακυβέρνηση».
Στήριξη για τον τουρισμό
Πέραν των άλλων ενισχύσεων,
για τον τουρισμό προτείνουμε
επιπλέον ένα γενναίο πρόγραμμα
εσωτερικού τουρισμού. Με στόχο
3 εκατομμύρια συμπολίτες μας
να μετακινηθούν φέτος δωρεάν
και να έχουν πενθήμερη διαμονή
σε τουριστικά καταλύματα, με
το κόστος να καλύπτεται από το
κράτος.
Επιπλέον προτείνουμε την
κατάργηση εκτάκτως του φόρου
διαμονής.
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we can remind our friends that if a
Spartan and a Macedonian can work
together, cooperation and mutual
understanding is not as hard as it
sometimes looks.
Best personal regards.

Δευτέρα, 4 Μαΐου, 2020
Κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
Πρωθυπουργός της Ελληνικής ∆ημοκρατίας
Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19, 10674 Αθήνα

primeminister@primeminister.gr

From: Costas Pappas [mailto:pappasc@hotmail.com]
Sent: Sunday, April 26, 2020 12:14
PM
To: karas james <jameskaras@
rogers.com>
Subject: FW: Press release court
decision

Θέμα :Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Αγαπητέ Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τον επιτυχή τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19,
με τα έγκαιρα και σωστά μέτρα που ελήφθησαν για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την απογοήτευση και τον προβληματισμό μας σε ό,τι
αφορά το προσχέδιο συγχώνευσης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με την Γενική
Γραμματεία ∆ημόσιας ∆ιπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων. Θεωρούμε αυτή η
υποβάθμιση της ΓΓΑΕ επιφέρει πλήγμα στις σχέσεις της ομογένειας με το ελληνικό κράτος. Για όλους εμάς
η ενημέρωση για αυτό το προσχέδιο υπήρξε αποκαρδιωτική και απομακρύνεται αρκετά από τις
προσδοκίες και τις ελπίδες μας. Κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με τη μη ισότιμη αντιμετώπιση των ομογενών
στο θέμα της ψήφου προκαλεί απογοήτευση στις τάξεις των Ελλήνων της διασποράς.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την ουσιαστική και πολυετή προσφορά των Ελλήνων της ομογένειας
στο ελληνικό κράτος από την πρώτη στιγμή της εγκαθίδρυσής του. Οι Έλληνες της διασποράς υπήρξαν
πάντοτε αρωγοί πολλών πρωτοβουλιών για την απελευθέρωση, την ενίσχυση και την πρόοδο της
Ελλάδας, ενώ με την αξιοσημείωτη εμπειρία τους και δραστηριότητα τους στο εμπόριο, της επιχειρήσεις και
άλλες πτυχές της οικονομίας και καινοτομίας, συνεισέφεραν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πατρίδας.
Υπό αυτό το πρίσμα, επιθυμούμε την επανεξέταση αυτού του προσχέδιου, την επίσημη ενημέρωσή μας εκ
μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης και την συμπερίληψη της ομογένειας σε τέτοιου είδους διαβουλεύσεις.
Τα κίνητρά μας είναι αγνά και απορρέουν από την αυθεντική επιθυμία των Ελλήνων του εξωτερικού να
διατηρούμε ουσιαστικούς δεσμούς με την πατρίδα μας, την οποία πάντα έχουμε μέσα στη σκέψη μας.
Θεωρούμε ότι ο επικείμενος εορτασμός των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την ενίσχυση των δεσμών της μητροπολιτικής Ελλάδας με την ελληνική
διασπορά, η οποία από τότε έως και σήμερα στέκεται συμπαραστάτης και υποστηρικτής.
Με εκτίμηση,
Hellenic Canadian Congress of British Columbia
George Diamantopoulos, President
Hellenic Community of Greater Montreal
Andreas Crilis, President

Hellenic Congress of Quebec
Dennis Marinos, President

Greek Community of Toronto
Antonis Artemakis, President

Hellenic Community of Vancouver
Theophilos Sanidas, President

Greek Canadian Community of New Brunswick
Nick (Nikitas) Papadopoulos
Κοιν:

Εξοχότατο Κο Νίκο ∆ένδια, Υπουργό Εξωτερικών
Εξοχότατο Κο ∆ημητρη Αζεμοπουλο, Πρέσβυ της Ελλάδος, Ottawa, Canada
Αξιότιμο Κο Κωνσταντίνο Βλάση, Υφυπουργό Εξωτερικών,
Αξιότιμο Κο Σάββα Αναστασιάδη, Πρόεδρο Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού
Καθ. Κο Γιάννη Χρυσουλάκη, Γεν. Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού

grypex@mfa.gr
sec.gen@mfa.gr
dimitris.azemopoulos@mfa.gr
secretariat.vlasis@mfa.gr
savvasanastasiadis.gr@gmail.com
ggae@ggae.gr

ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΟΓΚΡΕΣΩΝ ΚΕΜΠΕΚ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ ΑΝ ΚΑΙ
ΒΓΗΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΙ ΛΕΝΕ ΚΕΡΔΙΣΑΝΕ ΚΑΙ ΤΡΑΒΑΝΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΟ
ΣΧΟΙΝΙ. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
“ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ” ΓΡΑΦΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΓΚΡΕΣΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
JAMES KARAS
Barrister and Solicitor
__________________________
25 Parkview Hill Cres. Toronto
Ontario M4B 1P4 Canada
Tel: (416) 285-6633 email: jameskaras@rogers.com Mobile: (647)
271-0438
April 25, 2020
The Honourable Leo Housakos
Senator
Parliament Building, Ottawa ON
KIA 0A4
Dear Leo:
How are you? The impetus for writing to you is the recent decision of
Nishikawa J. in Hellenic Congress
of Quebec v. Hellenic Canadian
Congress and your letter to Dr.
Halatsis of April 23, 2020.
It is yet another case of Greek
against Greek that has blighted the
history of Canadians of Greek origin
in Canada. I was present at the creation, as they say, of the CHC and
have attended many of its general
meetings as well as serving on the
board of directors from 1986 to
1991. I know all the parties involved
as well as leaders of our community
across Canada and am aware of
the far too many instances of our
compatriots resorting to the courts
at great cost to our community and
by that I put the financial drain as a
far second. What struck me about
your letter is your congratulations
to the board of CHC for their court
victory. I am sure you were not provided with the judgment of Justice
Nishikawa which is anything but a
victory and vindication for CHC. In
fact it is quite the opposite.
The Judge made numerous highly
critical findings about the conduct of
CHC and this was her conclusion:
Conclusion
[156] It is clear from the evidentiary
record that the CHC had for years
acted in a manner inconsistent with
its constituting documents. It had no

Yours truly
James Karas

financial statements and elections
and annual conventions were not
being held. As record-keeping was
inconsistent, it is difficult to see how
the organization was operating or
who was making the decisions.
It certainly was not operating according to the governance structure
in the 1999 Constitution. Inevitably,
there were differences of opinion
among the constituent organizations
that were exemplified by the dispute
over fees and unequal treatment of
the provincial organizations. [157]
For the foregoing reasons, I find that
the CHC did not comply with the
1999 Constitution when it passed
the 2016 Constitution and when it
created the QRC. The 2016 Election
was also irregular and was conducted in the absence of important
constituencies of the organization.
Although it was the CHQ who commenced this Application, significant
objections were voiced by almost
many other provincial organizations
and the largest municipal organizations before and after the 2016
Convention.
The CHC nonetheless proceeded
with the Convention.
[158] Accordingly, the CHQ’s
Application is granted and the following relief is ordered: (a) A declaration that the QRC was created
improperly and without authority;
(b) A declaration that the following
provisions of the 2016 Constitution
are of no force or effect until properly amended in accordance with
section 19 of the 1999 Constitution:
Article 7, section 6; Article 13,
section 3; Article 19, section 1;
Article 21, section 5; Article 22,
sections 3 and 4; Article 23, section
1; Article 24, section 10; and Article
36, section 2.
The judgment runs to some 30 pages
of meticulous analysis and I hope
you have the time to read it and
absorb the number of examples of
inappropriate conduct, to put it very
politely, by the
CHC.

Most notable I suggest is the information that the impugned 2016
convention was boycotted by the
CHQ, the Hellenic-Canadian Congress of British Columbia, the Greek
Community of New Brunswick, the
Greek Community of Toronto, the
Greek Community of Vancouver and
the Hellenic Community of Greater
Montreal. Who is left?
The judge let the 2016 constitution
stand as long as it complied with
the 1999 constitution and because
it would be problematic to declare
it invalid. The judge very politely
left it at that but did point out all the
numerous irregularities associated
with its passing. Invalidating it
would have caused chaos and the
continued legal existence of the
CHC may have been questionable in
view of the fact that the 2016 constitution was the one file under the
Canada Not-For-Profit Corporations
Act to prevent the CHC from being
dissolved.
Let’s put all of that behind and try
some reconciliation. The majority of
Greeks boycotted the last convention and those organizations need to
be brought back. Accusing them of
malignancy, opportunism and irresponsibility is not the road to reconciliation. Can we suggest the CHC
open its doors and its arms to Greek
organization across Canada and call
a convention as soon as possible?
We need to amend the constitution
as ordered by the court and elect a
board of directors that represents
our smallest and biggest communities. We need to stop using language
of hatred and discord. We are all
volunteers. Leo, I know and have
worked with most of the people
involved and have not exchanged
a word in anger or disparagement.
I have served in almost all major
Hellenic organizations in Ontario.
Can we get the warring parties to lay
their swords down and start working
together?
On a lighter note, may I remind
you that some Lacedemonians did
not join my forebear Alexander
in his conquest of much of the
world? But we got over it. Maybe

Ντροπή σου Δημήτρη Κάρα που
σε εκτιμούσα κάποτε, είσαι και
δικηγόρος.
Από αυτά που ΖΗΤΉΣΑΤΕ
ξοδεύοντας τα χρήματα του
μακαρίτη άξιου Έλληνα
Γεωργακάκου, που τα είχε μαζέψει
για ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΑΤΑΛΗΣΑΤΕ ΓΙΑ
ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΥΣ, δεν πήρατε
TIPOTA, EKTOS από τις ΕΥΧΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΉ ΓΙΑ 9 ΑΠΟ ΤΑ 307
άρθρα ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΎΝ.
ΕΜΕΙΣ ΠΗΡΑΜΕ ΤΟ ΠΑΝ, ΔΕΝ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ
ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΣΚΟΥΖΑΤΕ.
ΤΟ ΞΕΡΩ ΣΑΣ ΕΤΣΟΥΞΕ.
ΟΥΤΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΟΥΤΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.READ THE ARTICLES OF THE PRESS RELEASE,
YOU HIDE THE ARTICLES OF
THE DECISION FROM PUBLIC
ON PURPOSE.
BESIDES ΤΑΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ…. JOIN
THEM ΝΤΡΟΠΗ! ΝΤΡΟΠΗ!
ΚΑΡΑ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΕ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΡΙΤΙΚΑΡΕΙΣ ΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ
ΕΛΛΗΝΑ, ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ,
SPEAKER ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΝΑΔΑ.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΘΟΥΜΕ
Χρήστος Μανίκης

(’Ελληνοκαναδικό ΒΗΜΑ)
Απέφυγα επί δύο εβδομάδος
να αναφερθώ στην ουσία της
πρόσφατης απόφασης, που
ανατάραξε τον κουρνιαχτό της
Παροικίας μας. Αναφέρομαι φυσικά
στην απόφαση, για την επί
χρόνια διαφορά μεταξύ του
Επαρχιακού Κογκρέσου του Κεμπέκ
και του Εθνικού μας Κογκρέσου
{Hellenic Congress of Quebec
(HCQ) και Hellenic Canadian Congress (HCC)}
αντίστοιχα. Απέφυγα να κρίνω την
απόφαση, αλλά δεν απέφυγα να
κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου,
τονίζοντας για μια ακόμα φορά το
πάντα επίκαιρο μήνυμα «πρέπει
να συμφιλιωθούμε, γιατί αν δεν
συμφιλιωθούμε, θα διαλυθούμε».
Με όλη την δύναμη της φωνής μου,
προσθέτω ότι σε αντίθεση με άλλες
υποθέσεις που μας απασχολούν σαν
Παροικία, σε αυτήν την υπόθεση, η
βάση της συμφιλίωσης είναι απλή,
αφού
συνίσταται, στο σεβασμό της
δικαστικής απόφασης. Για την
δικαστική απόφαση θα τονίσω
το αυτονόητο. Οφείλουμε να την
αποδεχτούμε συνολικά και να μην
την ερμηνεύουμε κατά το
δοκούν προκειμένου να επιδιώκουμε
την δημιουργία εντυπώσεων.
Τονίζω ότι επ’ αυτής της διαφοράς
μπορούμε να προχωρήσουμε σε
λύση γιατί έχουμε μπροστά μας
την δικαστική απόφαση, την οποία
οφείλουμε να σεβαστούμε απόλυτα.
Σημειώνω ότι η αγωγή, η οποία
μας στοίχισε αρκετές δεκάδες
χιλιάδες δολάρια, κατατέθηκε
τον Φεβρουάριο του 2018 και η
απόφαση εκδόθηκε την Μεγάλη
Εβδομάδα του 2020.
Όμως φαίνεται ότι πολύ περίεργα
πράγματα συμβαίνουν στους
Διοικούντες το Εθνικό μας

Κογκρέσο (HCC). Και αυτό επειδή,
ενώ έχουν στα χέρια τους μια
δικαστική απόφαση από το
Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο,
που αν δεν σκοπεύουν να
εφεσιβάλουν, είναι υποχρεωμένοι
να σεβαστούν στο ακέραιο,
προσποιούνται ότι λέει αυτά που θα
επιθυμούσαν να έλεγε.
Περάσαμε από χίλια κύματα για να
στήσουμε τα Κογκρέσα μας
Για το ιστορικό της υπόθεσης θα
υπενθυμίσω ότι έως ότου στήσουμε
τα Κογκρέσα, και για το πως
αυτά θα λειτουργούν περάσαμε
από χίλα κύματα. Πάντως εξ
αρχής μεταξύ των Διοικήσεων
του Εθνικού και των Επαρχιακών
υπήρχαν συγκρούσεις και έριδες.
Και αυτό γιατί οι εγκάρσιες και
πολυδιάστατες διαφορές των
παραγόντων κάθε Συλλόγου και
εκάστης Επαρχίας (και αναφέρομαι
κυρίως στο Κεμπέκ και το Οντάριο)
έκαναν μετάσταση, σε Πανκαναδική
κλίμακα, καλή ώρα σαν τον
Κορωνοϊό αυτήν την περίοδο. Ετσι
είχαν γίνει
ομηρικοί καυγάδες εντός
των Συλλόγων, για το ποιος
θα εκπροσωπούσε τον κάθε
Σύλλογο στο Επαρχιακό, πόσους
αντιπροσώπους θα έχει κάθε
Σύλλογος σε αυτό αφού βλέπετε
τους χωρίσαμε σε «μικρούς»
και «μεγάλους,» πόσους
αντιπροσώπους θα έχει κάθε
Επαρχιακό στο Κεντρικό, που θα
γίνονται τα Συνέδρια, και πολλά
άλλα που ανακαλύπταμε καθώς
προσπαθούσαμε να του δώσουμε
σάρκα και οστά.
Δεν είναι υπερβολή αν πω ότι οι
εμπλεκόμενοι στο να συντάξουν
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του
Εθνικού, είχαν να παρακάμψουν
περισσότερα προβλήματα από
εκείνα που
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
το 1982 ο Πρωθυπουργός του
Καναδά Πιερ-Ελιότ Τρουντό
και οι υπόλοιποι επαρχιακοί
Πρωθυπουργοί, συν του
Πρωθυπουργού του Κεμπέκ Ρενέ
Λεβέκ. Εκείνοι προσπαθούσαν να
βρουν κοινά σημεία προκειμένου
να δώσει η Βασίλισσα Ελισάβετ το
δικαίωμα να συντάξουν Σύνταγμα
και να γίνει ο Καναδάς και τυπικά
ανεξάρτητος. Βλέπετε ήθελαν να
βρουν τρόπο να ικανοποιηθεί και το
Κεμπέκ. Δυστυχώς την «Νύχτα των
μεγάλων μαχαιριών, στον Καναδά»
(και όχι την ανάλογη νύχτα στην
Χιτλερική Γερμανία) ΔΕΝ τα
βρήκαν, και αφού το Κεμπέκ ΔΕΝ
υπέγραψε, τυπικά (φοβάμαι όχι
μόνον τυπικά), παραμένει ανοικτό
το Συνταγματικό Θέμα του Καναδά.
Όμως ευτυχώς εμείς στο Εθνικό
τα βρήκαμε. Ναι τα βρήκαμε!!!
Κοινός τόπος όλων ήταν το του
προοιμίου του Καταστατικού. Το
Εθνικό Κογκρέσο είναι: «ο πρώτος
μη κομματικός, κοσμικός, εθνικός
θεσμός των
Ελλήνων, των κοινοτήτων και
των οργανώσεών τους στον
Καναδά» Και οι διοικούντες αυτό
θα πρέπει να: «είναι αφιερωμένοι
και να εργάζονται από κοινού για
να προωθούν την δημοκρατία,
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
πολιτική ευθύνη, την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, τη πολιτιστική
πολυμορφία και την οικονομική
δικαιοσύνη για όλους τους
Καναδούς.»
Τί μεγάλα λόγια! τί μεγάλες
διακηρύξεις! Τι βαριές ευθύνες!
Αναντίρρητα ο θεσμός του Εθνικού
Κογκρέσου είναι άριστος. Εξ
αρχής πολλά αξιόλογα πρόσωπα
υπηρέτησαν το Εθνικό Κογκρέσο,
όπως και τα Επαρχιακά Κογκρέσα
που έχουν προσφέρει πολλαπλές
υπηρεσίες στον Ελληνισμό του
Καναδά, προβάλλοντας παράλληλα
αρκετά εθνικά μας θέματα
(Κυπριακό, Μακεδονικό, προώθηση
της αναγνώρισης της
Γενοκτονίας των Ποντίων,
Γλυπτά του Παρθενώνα…).
Όμως εμφανίστηκαν πολλές
προσωπικές αντιπαθήσεις, εκλογικά
μαγειρέματα, μεταφερόμενους
εκπροσώπους άρα και ψηφοφόρους,
με πούλμαν αλλά και αεροπλάνα
και ο θεσμός άρχισε να χάνει την
αρχική του αίγλη.
Στα μετά το 2012

(Συνέχεια στη σελίδα 5)
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΘΟΥΜΕ
(Συνέχεια από σελίδα 4)
Αφήνοντας στην άκρη το
παρελθόν, αρκούμαι να αναφέρω
ότι η αντιπαράθεση που τώρα
εκδικάστηκε άρχισε να εκδηλώνεται
το 2012, όταν από τον κ. Γιώργο
Μανωλικάκη ανέλαβε την Προεδρία
ο κ. Κώστας Πάππας. Τον κ. Κώστα
Πάππα αντικατέστησε το 2014 ο
κ. Γεώργιος Μάνιος. Το δίδυμο
Μάνιου – Πάππα το 2016, με
εμφανή πρόθεση να νομιμοποιήσουν
οφθαλμοφανέστατες παρανομίες και
να διατηρήσουν μέσω ημετέρων την
Διοίκηση, προχωρήσαν σε δομικές
αλλαγές τόσο του Καταστατικού,
όσο και των Εσωτερικών
Κανονισμών.
Σημειώνω ότι, οπωσδήποτε κάθε
Διοίκηση οποιουδήποτε οργανισμού
μπορεί να προβαίνει σε αυτού
του είδους των αλλαγών, υπό την
προϋπόθεση φυσικά να σέβεται τις
προβλεπόμενες διαδικασίες. Η
εφημερίδα μας τότε είχε εντοπίσει
το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί
και το δίδυμο Πάππα-Μάνιου
προσπαθούσε απεγνωσμένα να
νομιμοποιήσει τις παρανομίες που
και κάθε άσχετος έβλεπε και δεν
χρειαζόταν να προσφύγουμε στα
δικαστήρια για να μας τα πουν.
Μεταξύ των άλλων παρανομιών δεν
έγιναν εκλογές το 2014, ούτε και
Συνέδρια και Γενική Συνέλευση το
2013 και το 2015.
Επί πλέον το ίδιο δίδυμο, είχε
δώσει μεγάλη έμφαση σε όλες τις
αλλαγές, που οδήγησαν σε εκείνη
την περίφημη Γενική Συνέλευση
του Νοεμβρίου του 2016. Σε
εκείνη την Γ.Σ. έγιναν και εκλογές
και έτσι αντικαταστάθηκε ο έως
τότε Πρόεδρος Γεώργιος Μάνιος
από τον Dr. Θεόδωρο Χαλάστη,
που ήταν ένας από τους «δοτούς»
εκπροσώπους του Κεμπέκ.
Προ αυτής της κατάστασης στο
Ελληνοκαναδικό Βήμα της 28 ης
Μαΐου 2016, έγραφα:
«…Η διοίκηση του Εθνικού, και
επειδή αντικανονικά παραμένει
στην διοίκηση από το 2012 και
επειδή προέβη σε αυτόν τον
εντελώς παράτυπο και αντικανονικό
διορισμό (των δοτών μελώνmτου
Επαρχιακού Κογκρέσου του
Κεμπέκ) και επειδή αντικανονικά
εξασκεί τα καθήκοντά της θα πρέπει
να παραιτηθεί. Φυσικά θα πρέπει
να προβεί και σε πλήρη οικονομικό
απολογισμό, επειδή υπάρχουν και
φήμες για πλήρη συσκότιση των του
ταμείου του». Στην επόμενη έκδοση
(4 Ιουνίου 2016) επανερχόμενος στο
θέμα έγραφα σε άρθρο με τίτλο:
«Βαθειά η κρίση και πολλές
οι διοικητικές παρατυπίες
στο Ελληνοκαναδικό (Εθνικό)
Κογκρέσο,» ότι: Οσο παρατηρεί
κανείς τα έργα και τις ημέρες της
σημερινής υπό τον κ. Γεώργιο
Μάνιο διοίκησης του «Εθνικού»
(Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου)
τόσο εντυπωσιάζεται από τις
διοικητικές παρατυπίες και τις
αντικαταστατικές παρανομίες..
Αναρωτιέται κανείς πως μπορεί η
σημερινή διοίκηση, μετά την
αποκάλυψη τόσων παρατυπιών, να
παραμένει αδιάφορη και μάλιστα
να βαυκαλίζεται ότι αποτελεί την
λαϊκή ηγεσία όλων των Ελλήνων
του Καναδά; Είναι περίεργο και
εξοργιστικό συνάμα, το γεγονός
ότι ενώ οι διοικούντες το «Εθνικό»
έχουν παραβεί θεμελιώδη άρθρα
των Εσωτερικών Κανονισμών
και με το έτσι θέλω έχουν καταργήσει κάθε δημοκρατική
διαδικασία πιστεύουν (βάσει των
αναφερόμενων στο Προοίμιο του
Καταστατικού) ότι εκπροσωπούν:
‘τον πρώτο μη κομματικό, κοσμικό,
εθνικό θεσμό των Ελλήνων, των
κοινοτήτων και των οργανώσεών
τους στον Καναδά’…»
Παρά τα όσα έγραφα, οι διοικούντες
το Κογκρέσο, πέρα από μια επιστολή που μας είχε στείλει τον
Μάϊο ο κ. Μάνιος (ουσιαστικά
μιλούσε περί ανέμων και υδάτων,
την είχα δημοσιεύσει και φυσικά
είχα απαντήσει σε αυτήν), όχι μόνο
τελούσαν σιγήν ιχθύος, αλλά σαν
να μην συνέβαινε τίποτα, απολύτως
τίποτα, προέβησαν σε σύγκληση
Γενικής Συνελεύσεως.
Η σχετική ανακοίνωση περί
Συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως
ανακοινώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου
2016. Πραγματοποιήθηκε από τις 24
ως τις 27 Νοεμβρίου του 2016 όπου
έγιναν και εκλογές.
Τότε, που πολλοί σιωπούσαν, ή
και επικροτούσαν τις παρανομίες,
κατακρίνοντας την προσπάθεια

νομιμοποίησης των αλλαγών του
Καταστατικού και των Εσωτερικών
Κανονισμών, στις 15 Οκτωβρίου
του 2016 έγραφα:
«ΟΤΑΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΜΑΣ …ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΗΝ
ΑΛΗΘΕΙΑ!!
Το αξίωμα αυτό θυμήθηκα,όταν
είδα μία ανακοίνωση του «Εθνικού»
(Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου)
μέσω της οποίας καλούνται
«τα μέλη του Διοικητικού του
Συμβουλίου, καθώς και oι
εκπρόσωποι των Συλλόγων/μελών
τους» στο Ετήσιο Συνέδριό τους,
το οποίο, όπως αναφέρουν, θα γίνει
στο Τορόντο από τις 24 ως τις 27
Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση της 28ης
Σεπτεμβρίου, υπογράφεται από τον
Πρόεδρο του «Εθνικού» κ. Γεώργιο
Μάνιο και από τον Dr Θεόδωρο
Χαλάτση, ο οποίος συνοδεύεται
από τους τίτλους «Chair, Quebec
Regional Council, VP – Governmental and Public Affairs». (
Οι τίτλοι αναφέρονται μόνο στα
Αγγλικά, όπως μόνο στα Αγγλικά
και χωρίς έστω και μία λέξη στα
Ελληνικά, είναι και το περιεχόμενο
όλης της επιστολής καθώς και όλου
του προγράμματος). Με άλλα λόγια
οι διοικούντες το «Εθνικό» σίγουρα
είδαν και οπωσδήποτε άκουσαν
τα επιχειρήματα εκείνων που
τους κατήγγειλαν, ως παρανόμως
ενεργούντες και παρανόμως
διοικούντες το «Εθνικό.» Παρά
ταύτα, αντί να προβάλουν τα δικά
τους υπεύθυνα και από υπευθύνους
αξιωματούχους υπογραφόμενα,
έστω και έωλα τους επιχειρήματα,
έκαναν ό,τι γίνεται σε ανάλογες
περιπτώσεις σε δικτατορικά
καθεστώτα. Αγνόησαν την
αλήθεια. Καταστρατήγησαν την
νομιμότητα. Εβαλαν «στον γύψο»
όλα όσα αποκαλούνται διαφάνεια
και «δημοκρατικές διαδικασίες.»
Κατόπιν αυτών, άρχισαν να
μοιράζουν θέσεις και αξιώματα
σε ημετέρους, σε «δοτούς»
αξιωματούχους. Ετσι θέτοντας
ολόκληρα επαρχιακά Κογκρέσα,
εκτός Εθνικού Κογκρέσου με το
σαθρό επιχείρημα ότι δεν έχουν
καταβάλει την συνδρομή τους, ως
άλλοι «Πάπες της Ρώμης» ανήγαγαν
σε «αλήθεια» τις
δικές τους απόψεις και προκήρυξαν
σύγκληση μιας ψευτοσυνόδου,
έτσι ώστε μέσω των «δοτών
τους» να δώσουν νομιμότητα
σε όλα όσα έχουν κάνει ακόμα
και κατά την διετή περίοδο που
αυτοανακηρύχτηκαν διοίκηση,
παραχωρώντας ταυτόχρονα στον
εαυτό τους απεριόριστες εξουσίες,
εξουσίες ακόμα και αλλαγής του
Καταστατικού και Τροποποίησης
των Εσωτερικών Κανονισμών!
Ετσι για μια ακόμα φορά,
επαληθεύεται το αξίωμα «όταν
η αλήθεια, δεν εξυπηρετεί τους
στόχους μας… αλλοίμονο στην
αλήθεια!!»
Θα αρκεστώ σε αυτά σήμερα,
δημοσιεύοντας συγχρόνως
φωτοτυπίες τριών οικονομικών
απολογισμών, τους οποίους μου
παρέδωσε με μεγάλη επισημότητα ο
κ. Κώστας Πάππας, τέως Πρόεδρος
του Εθνικού και νυν Σύμβουλος
στην σημερινή διοίκηση Γεωργίου
Μάνιου. Και να σκεφτείτε, μέσω
αυτών ήθελε ο κ. Πάππας, να μου
αποδείξει, ότι στο «Εθνικό» υπάρχει
διαφάνεια!!
Αυτοί οι οικονομικοί απολογισμοί,
τους οποίους ζητώ να αξιολογηθούν
και από την Εξελεγκτική Επιτροπή
και να συντάξει σχετικό πόρισμα,
είναι του «Εθνικού» Κογκρέσου
των Ελλήνων του Καναδά.
Του «Εθνικού» Κογκρέσου
που αναπροσδιορίζεται ως: «Ο
πρώτος μη κομματικός, κοσμικός,
εθνικός θεσμός των Ελλήνων, των
κοινοτήτων και των οργανώσεών
τους στον Καναδά, και είναι
αφιερωμένο να εργάζεται από
κοινού για να προωθεί την
δημοκρατία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την πολιτική ευθύνη,
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη
πολιτιστική πολυμορφία και την
οικονομική δικαιοσύνη για όλους
τους Καναδούς».
Ελληνοκαναδικό Βήμα
15 Οκτωβρίου του 2016
Κατόπιν αφού δημοσίευα σε
φωτοτυπία τους οικονομικούς
Απολογισμούς του Εθνικού
Κογκρέσου που δημοσιεύω και
πάλι σήμερα πρόσθετα: Εχοντας

κατά πάσα πιθανότητα υπ’ όψη
τους αυτούς τους οικονομικούς
απολογισμούς, πολύ σωστά
έπραξαν οι διοικήσεις των
Επαρχιακών Κογκρέσων του
Κεμπέκ και της Βρετανικής
Κολομβίας, που έστειλαν από
κοινού επιστολή μέσω της οποίας
ενημέρωναν «την διοίκηση του
Εθνικού», ότι έως ότου έχουμε
επίσημους και υπογεγραμμένους
οικονομικούς απολογισμούς δεν
σας στέλνουμε την συνδρομή μας.
Φυσικά και καλά έκαναν, αφού
ολοφάνερα υπάρχει πλήρης
έλλειψη διαφάνειας. Κατά τα
άλλα. Ναι, «όταν δεν υπάρχουν
σοβαροί οικονομικοί απολογισμοί,
χαρακτηρίζουμε οικονομικούς
απολογισμούς ακόμα και τα
μπακαλοδεύτερα!!»
Αλλωστε, σύμφωνα με όσα
γνωρίζω, στο «τάγμα των
Ιησουιτών» της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας ισχύει το αξίωμα:
Προκειμένου να υποστηριχτεί το
αλάθητο του Πάπα: «ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα!!!» Αυτά έγραφα
το 2016 και μιλούσα για καθεστώς
δικτατορίας. Αναντίρρητα
σήμερα η δικαστική απόφαση
μας δικαίωσε πλήρως. Αραγε επ’
αυτού: «Εσείς τί λέτε;»
Στα αζήτητα η διαφάνεια
των οικονομικών, τόσο του
Κογκρέσου, όσο και των Κοινοτήτων
Όμως, τον τελευταίο καιρό με
προβληματίζει πολύ το θέμα της
διαφάνειας των οικονομικών των
Οργανώσεων και των Κοινοτήτων
μας. Οι φωτοτυπίες των
απολογισμών/μπακαλοδεύτερα
του Εθνικού Κογκρέσου που
επαναδημοσιεύω και σήμερα
πιστοποιούν, αν μη τι άλλο μία
ανεπίτρεπτη προχειρότητα.
Εξυπακούεται ότι και στο Εθνικό
όλα θα πρέπει να γίνονται
με απόλυτη διαφάνεια των
οικονομικών του. Αλλωστε ας μην
ξεχνάμε, ιδρύθηκε να εκπροσωπεί
όλες «τις Κοινότητες και όλες τις
Οργανώσεις των Ελλήνων του
Καναδά». Δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια στα της διαφάνειας των
οικονομικών και το Εθνικό
Κογκρέσο, ακολούθησε τα ίχνη

των Κοινοτήτων και των Συλλόγων
μας, ίσως και επειδή είναι παράγωγό
τους και προέρχεται από τα σπλάχνα
του. Όμως ας μην σταθούμε
μόνο στους απολογισμούς/
μπακαλοδεύτερα του Εθνικού. Γιατί
σίγουρα θα είδατε και πρόσφατα
τα της προσπάθειας συσκότισης
των «οικονομικών» της Ελληνικής
Κοινότητας του Μοντρεάλ:
Ζητάμε απολογισμούς για πολλά
και διάφορα και κυρίως για την
ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της
Πεζογέφυρας του Αγίου Γεωργίου
και ΔΕΝ μας απαντούν!
Ζητάμε να παρουσιαστεί και
να συζητηθεί το πόρισμα της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκείνης
που ψηφίστηκε στις αρχές του
2019 και αναφέρεται στα της
ανοικοδόμησης της Εκκλησίας και
οι αρμόδιοι προσπαθούν με κάθε
τρόπο να το καταχωνιάσουν στα
αζήτητα.
Ζητάμε να μας πουν, μα τι
γίνεται με την πεζογέφυρα του
Αγίου Γεωργίου; Γιατί δεν έχει
ολοκληρωθεί; Γιατί, σύμφωνα με
τους επίσημους Απολογισμούς της
Κοινότητας από την 1 η Ιουλίου
2014, έως και την 30η Ιουνίου του
2019, «στα κιτάπια» της Κοινότητας
τα πάσης φύσεως εισοδήματα
για το έργο, ανέρχονται μόνο στο
ποσό των $150.425.00, και εκείνοι
κάνουν ότι δεν ακούν Ζητάμε,
σε συνάρτηση με το ποσό των
$150.425.00 που προαναφέραμε να
μας ερμηνεύσουν τον γρίφο της
φωτογραφίας της 3 ης Ιουνίου
του 2017, όπου παρουσιάζεται το
κλασικό θερμόμετρο μιας πινακίδας
που είχε στηθεί έξω από την
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και
δείχνει ότι μέχρι εκείνη
την ημέρα είχε συγκεντρωθεί το
ποσό των $369.000 και οι αρμόδιοι
προσποιούνται το «πέρα βρέχει…».
(Βλέπετε φωτογραφία στο Ε. Βήμα
της 21ης Μαρτίου 2020, σελίδα 44.)
Ζητάμε να μάθουμε, μα τόσες
εκδηλώσεις και τόσοι δίσκοι
περιφέρθηκαν μεταξύ των
εκκλησιαζομένων, επομένως γιατί
για το 2018 δεν αναγράφεται ούτε

ένα (1) δολάριο ως εισόδημα
και τον επόμενο χρόνο
αναγράφονται στους επίσημους
Απολογισμούς μόνον $14.100
και ακολουθεί άκρα του τάφου
σιωπή… Ζητάμε να ανοίξουν οι
πόρτες των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.,
τουλάχιστον στους εκπροσώπους
των Μέσων Ενημέρωσης και να
μπορούμε να υποβάλλουμε και
ερωτήσεις όπως επί χρόνια γινόταν
και οι αρμόδιοι μας κάνουν την
χάρη να παραβρισκόμαστε στην
αίθουσα σαν παραπεταγμένες
γλάστρες.

Ζητάμε να αποκαλυφθεί και
να καταδικαστεί κάποιος
«κουκουλοφόρος του Face
Book» που ονομάζεται «Bobby Paroikia» και φαίνεται ότι
έχει πρόσβαση και στα πλέον
απόρρητα της Κοινότητας
και βρίζει όσους ασκούν
κριτική στην Διοίκηση και
οι αρμόδιοι φαίνεται ότι οι
αρμόδιοι βρίσκονται υπό την
επήρεια του αμίλητου νερού!
Καταλήγοντας, θα τονίσω δεν
θα ήθελα να είχαμε προσφύγει
στα δικαστήρια για να μας
πουν τα αυτονόητα για τις
παρανομίες της Διοίκησης
του Εθνικού. Ως τόσο δεν θα
ήθελα να χρειαστεί να γίνει κατι
ανάλογο για να απαντηθούν τα
ερωτήματα που ως κατάληξη
και απαύγασμα των φόβων που
με προβληματίζουν τίθενται
ως βασικές προϋποθέσεις για
να μην διαλυθούμε και είναι η
συμφιλίωση στα διοικητικά και
η διαφάνεια στα οικονομικά!!
Χρήστος Μανίκης
Μοντρεάλ 9 Μαΐου 2020
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Κατσικάκι στη γάστρα με
μανιτάρια και πατάτες
Μια γευστική και εύκολη πρόταση για το αυριανό
πασχαλινό τραπέζι.
Νίκος Μαυρόκωστας
18.04.2020
ΥΛΙΚΑ (για 6
μερίδες)
1½ κιλό κατσικάκι
σπάλα μπούτι ή χεράκι
3/4 φλ. ελαιόλαδο
Χυμός και ξύσμα από 2 ακέρωτα λεμόνια
1 κ.σ. (κοφτή) ξερό εστραγκόν
2 κ.σ. (γεμάτες) μουστάρδα
5 μεγάλες πατάτες
5 μεγάλα πορτομπέλο, καθαρισμένα
2 σκελίδες σκόρδου
2 κλαδάκια θυμάρι
1 φλ. νερό
Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Μπορούμε να βάλουμε
ολόκληρο το κατσίκι ή να το κόψουμε σε μερίδες (αν θέλουμε
ζητούμε από τον κρεοπώλη μας να το κόψει).
Ρίχνουμε σε ένα μπολ το ελαιόλαδο, τον χυμό και ξύσμα λεμονιού,
το εστραγκόν, τη μουστάρδα και αλατοπίπερο. Τα χτυπάμε με έναν
αβγοδάρτη, να γίνουν σαν κρέμα.
Καθαρίζουμε, πλένουμε και κόβουμε κυδωνάτες τις πατάτες,
τα μανιτάρια στα 4 και τα ρίχνουμε μέσα στο μπολ με τα υγρά.
Ανακατεύουμε καλά.

σιγοβράσει σκεπασμένο, μέχρι
να μαλακώσει πολύ το κρέας
και να μείνει με μια πλούσια
σάλτσα.
Όσο βράζει το φαγητό, ελέγχετε
ενδιάμεσα μήπως χρειαστεί
επιπλέον νερό. Προς το τέλος
του μαγειρέματος, δοκιμάζετε
τη γεύση και διορθώνετε
με αλατοπίπερο αν είναι
απαραίτητο.
Στο μεταξύ βράζετε τις
χυλοπίτες σύμφωνα με τις
οδηγίες της συσκευασίας τους.
Τις σουρώνετε και τις απλώνετε
σε πιατέλα σερβιρίσματος.
Βάζετε το βούτυρο ΉΠΕΙΡΟΣ
να κάψει καλά και περιχύνετε
τις χυλοπίτες, αφού πρώτα
τις πασπαλίσετε με μπόλικη
τριμμένη μυζήθρα ΉΠΕΙΡΟΣ ή
κεφαλοτύρι ΉΠΕΙΡΟΣ.
Ανακατεύετε καλά και
προσθέτετε από πάνω το κρέας
και την πλούσια σάλτσα του.
Πασπαλίζετε με επιπλέον
τριμμένο τυρί και σερβίρετε
αμέσως.
Μυστικό
Πριν σερβίρετε το κρέας στην
πιατέλα, αφαιρείτε το ξύλο
κανέλας καθώς και τα μπαχάρια.
πηγή : epirus.gr

Ρεβίθια με σπανάκι
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
Μέτριας δυσκολίας /

Ρίχνουμε τις πατάτες και τα μανιτάρια σε μια μεγάλη γάστρα ή σε
ένα βαθύ ταψί. Προσθέτουμε τις σκελίδες σκόρδου με τη φλούδα
και τα κλαδάκια θυμαριού.
Κάνουμε χαρακιές στη σπάλα του κατσικιού με ένα μαχαίρι και
ρίχνουμε εκεί, με τα δάχτυλα, μπόλικο αλατοπίπερο. Βάζουμε το
κρέας πάνω από τις πατάτες και τα μανιτάρια. Περιχύνουμε με το
μείγμα που αλείψαμε τις πατάτες. Ρίχνουμε στη γάστρα ή στο ταψί
το νερό.
Κλείνουμε τη γάστρα με το καπάκι ή, αν χρησιμοποιήσουμε
ταψί, σκεπάζουμε µε λαδόκολλα και σφραγίζουμε καλά με
αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 1 ώρα.
Ξεσκεπάζουμε τη γάστρα ή το ταψί, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία
του φούρνου στους 180°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 1
ώρα, μέχρι να ψηθεί το κρέας, να ροδίσει η πέτσα και να μελώσουν
οι πατάτες, απορροφώντας όλα τα υγρά της γάστρας ή του ταψιού.
Στο τέλος πρέπει να μείνει με το λάδι του.

Μοσχαράκι κοκκινιστό με χυλοπίττες
Μερίδες: 5 άτομα
Χρόνος προετοιμασίας: 15΄
Χρόνος ψησίματος: 2-2½ ώρες
Υλικά
•
1 κουταλιά της σούπας
βούτυρο ΉΠΕΙΡΟΣ λιωμένο
•
200 γρ. μοσχαράκι
κομμένο σε μέγεθος μεγάλης
μπουκιάς
•
1/3 φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο
•
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
•
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
•
1 ξύλο κανέλας
•
5-6 κόκκους μπαχάρι
•
½ ποτήρι του νερού κόκκινο ξηρό κρασί
•
4 ντομάτες ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες ή 1
κονσέρβα ντοματάκι κονκασέ
•
1 κουτ. του γλυκού ζάχαρη
•
½ κουτ. του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού
•
αλάτι
•
πιπέρι φρεσκοτριμμένο
•
1 πακέτο χυλοπίτες χωριάτικες
Για το σερβίρισμα:
•
τυρί τριμμένο
•
2 κουταλιές της σούπας βούτυρο ΉΠΕΙΡΟΣ λιωμένο
Εκτέλεση
Πλένετε και στεγνώνετε το
κρέας. Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο
μαζί με το βούτυρο ΉΠΕΙΡΟΣ
και ροδίζετε το κρέας από τη μια
πλευρά.
Γυρίζετε το κρέας από την άλλη
(με σπάτουλα ή λαβίδα) και
προσθέτετε στην κατσαρόλα
το κρεμμύδι και το σκόρδο.
Τσιγαρίζετε ελαφρά για 2’
ακόμη και ρίχνετε τα μπαχαρικά,
ανακατεύοντας λίγο να

μυρίσουν.
Σβήνετε με το κρασί και αφού
εξατμιστεί το οινόπνευμα,
ρίχνετε την ντομάτα, τη ζάχαρη,
το ξύσμα πορτοκαλιού και
ανάλογο αλατοπίπερο.
Προσθέτετε ζεστό νερό
να σκεπαστεί το κρέας και
αφού πάρει μια καλή βράση,
χαμηλώνετε τη φωτιά και
αφήνετε το φαγητό να

Αφαιρούμε τον αφρό με
τρυπητή κουτάλα, χαμηλώνουμε
τη φωτιά και σιγοβράζουμε με
σκεπασμένη την κατσαρόλα
για περίπου 2 ώρες, μέχρι να
μαλακώσουν τα ρεβίθια και να
απορροφήσουν το περισσότερο
νερό. Αφαιρούμε τη δάφνη, το
σέλερι και το σκόρδο.
Παράλληλα σε μια φαρδιά
κατσαρόλα ζεσταίνουμε τη
μισή ποσότητα ελαιολάδου σε
μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το
κρεμμύδι μαζί με το γλυκάνισο
για περίπου 3 - 4 λεπτά.
Ρίχνουμε τον ντοματοπελτέ
και το κρασί και ανακατεύουμε
με ξύλινη κουτάλα μέχρι να
αναμειχθούν και να εξατμιστεί
το αλκοόλ.

Προσθέτουμε το σπανάκι,
ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε
για περίπου 5 λεπτά, μέχρι
να μαλακώσει και να μειωθεί
ο όγκος του. Ρίχνουμε τα
ρεβίθια, το λεμόνι, αλάτι,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
δυναμώνουμε τη φωτιά.
Μαγειρεύουμε για περίπου 10 14 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει
το σπανάκι και να εξατμιστούν
τα περισσότερα υγρά.
Περιχύνουμε με το υπόλοιπο
ελαιόλαδο, σκορπίζουμε τον
άνηθο, ανακατεύουμε και
αποσύρουμε από τη φωτιά.
Περισσότερες συνταγές στο
www.gastronomos.gr

Μπακαλιάρος «τηγανητός» στο φούρνο
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά (για 6 άτομα)
•
1 κιλό φιλέτο
παστού μπακαλιάρου,
καλά ξαλμυρισμένο*
και κομμένο σε 6
κομμάτια
•
200 γρ.
φρυγανιά, τριμμένη
•
80 γρ.
γραβιέρα Αμφιλοχίας,
τριμμένη
•
60 ml ελαιόλαδο
•
150 γρ. μουστάρδα απαλή
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη «σκορδαλιά»

Προετοιμασία: 45΄, Αναμονή:
1 βράδυ (για το μούλιασμα των
ρεβιθιών), Μαγείρεμα: περίπου
2 ώρες + 30΄
Αν δεν βρούμε τα χόρτα που
προτείνονται στη συνταγή, δεν
χρειάζεται να την απορρίψουμε,
καθώς τα περισσότερα μπορούν
να αντικατασταθούν με άλλα
παρόμοια, με ενδιαφέρον
γευστικό αποτέλεσμα.
Προσέχουμε όμως το χρόνο
μαγειρέματος, καθότι μπορεί να
διαφέρει.
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Υλικά (για 6 άτομα)
• 1/2 κιλό ρεβίθια,
μουλιασμένα σε νερό αποβραδίς
• 1.300 γρ. (ακαθάριστο βάρος)
σπανάκι, καθαρισμένο και
χοντροκομμένο (ή άλλα χόρτα
της αρεσκείας μας)
• 1 φύλλο δάφνης
• 1 κλωνάρι σέλερι
• 1 σκελίδα σκόρδου,
καθαρισμένη, ολόκληρη
• 3 ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά
καρέ
• 1 κουτ. σούπας πελτές
ντομάτας
• 1 κουτ. σούπας σπόροι
γλυκάνισου, καλά κοπανισμένοι
• 1 μάτσο άνηθος,
ψιλοκομμένος (χωρίς τα χοντρά
κοτσάνια)
• 50 ml λευκό, ξηρό κρασί
• ο χυμός από 1/2 - 1 λεμόνι (ή
όσο λεμόνι μάς αρέσει)
• 100 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Σε μια βαθιά κατσαρόλα
ρίχνουμε τα ρεβίθια, τη δάφνη,
το σκόρδο, το σέλερι και νερό
τόσο που να τα υπερκαλύπτει
κατά 5 εκ. και τα βράζουμε σε
δυνατή φωτιά για περίπου 5 - 6
λεπτά, μέχρι να αρχίσει το νερό
να κοχλάζει και τα ρεβίθια να
αφρίζουν.

•
•
•
•
•
•

200 γρ. αμυγδαλόψιχα
2 κουτ. σούπας ξίδι από λευκό κρασί
220 γρ. γιαούρτι αγελάδος με 2% λιπαρά
2 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες
50 ml ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Διαδικασία
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190°C και καλύπτουμε με
λαδόκολλα ένα ρηχό ταψί.
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την τριμμένη φρυγανιά, το τυρί, το
μισό λάδι, αλάτι και πιπέρι. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε
το υπόλοιπο ελαιόλαδο με τη μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι.
Βουτάμε τα κομμάτια του μπακαλιάρου πρώτα στο μείγμα της
μουστάρδας και μετά στο μείγμα με τη φρυγανιά, γυρίζοντάς
τα ώστε να καλυφθούν καλά.
Τα βάζουμε στο ταψί και ψήνουμε για περίπου 15 - 20 λεπτά,
μέχρι να ψηθεί το ψάρι και να σχηματίσει μια τραγανή
κρούστα.
Για τη «σκορδαλιά»: Χτυπάμε όλα τα υλικά στο
μούλτι για μερικά λεπτά, μέχρι να πολτοποιηθούν και
να ομογενοποιηθούν. Αν το μείγμα είναι πολύ πηχτό,
προσθέτουμε 1 - 2 κουτ. σούπας νερό.
Σερβίρουμε τον μπακαλιάρο με τη «σκορδαλιά».
* ΤΟ ΞΑΛΜΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ
Ξεπλένουμε τον μπακαλιάρο επιμελώς κάτω από τρεχούμενο
νερό, για να απομακρύνουμε το αλάτι με το οποίο είναι
καλυμμένος. Μετά τον βάζουμε με το δέρμα (αν έχει) προς τα
πάνω σε μια μεγάλη λεκάνη με κρύο νερό, όπου τον αφήνουμε
για τουλάχιστον 24 ώρες και μέχρι 36 ώρες, ανάλογα με την
ποσότητα και το πόσο παστωμένος είναι.
Φροντίζουμε ο μπακαλιάρος να είναι βυθισμένος μέσα στο
νερό και γι’ αυτόν το λόγο τον σκεπάζουμε με ένα βαρύ πιάτο.
Ετσι, μένει μέσα στο νερό και ξαλμυρίζεται σωστά.
Ανά 4 - 6 ώρες ή όσο πιο συχνά μπορούμε γέρνουμε τη
λεκάνη προσεκτικά, κρατώντας το πιάτο, αδειάζουμε το νερό
και γεμίζουμε με φρέσκο νερό. Για να είμαστε σίγουροι ότι
ο μπακαλιάρος ξαλμυρίστηκε σωστά, κόβουμε ένα μικρό
κομμάτι και το βράζουμε σε λίγο νερό για λίγα λεπτά: το ψάρι
πρέπει να έχει μια νόστιμη αλμύρα, αλλά να μην είναι λύσσα.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Prime Minister announces additional
support for Canadian seniors
May 12, 2020
Ottawa, Ontario
No Canadian should have to choose between putting food on the table, filling their prescriptions, or paying their bills. Yet too many seniors are facing
significant health, economic, and social challenges due to COVID-19. They
helped shape this country, and now they need our help.
Since the start of the COVID-19 pandemic, the Government of Canada has
introduced measures to support seniors. We invested $1.3 billion in a onetime special payment through the Goods and Services Tax (GST) credit in
April. More than 4 million seniors benefited from this top-up, which gave
an average of $375 for single seniors and $510 for senior couples. We also
invested in community organizations that provide practical services to Canadian seniors, including the delivery of groceries and medications.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced a series of additional
measures to help Canadian seniors and provide them with greater financial
security in this time of crisis. These measures include:
•
Providing additional financial support of $2.5 billion for a onetime tax-free payment of $300 for seniors eligible for the Old Age Security
(OAS) pension, with an additional $200 for seniors eligible for the Guaranteed Income Supplement (GIS). This measure would give a total of $500 to
individuals who are eligible to receive both the OAS and the GIS, and will
help them cover increased costs caused by COVID-19.
•
Expanding the New Horizons for Seniors Program with an additional investment of $20 million to support organizations that offer community-based projects that reduce isolation, improve the quality of life of
seniors, and help them maintain a social support network.
•
Temporarily extending GIS and Allowance payments if seniors’
2019 income information has not been assessed. This will ensure that the
most vulnerable seniors continue to receive their benefits when they need
them the most. To avoid an interruption in benefits, seniors are encouraged
to submit their 2019 income information as soon as possible and no later
than by October 1, 2020.
The Government of Canada will continue to monitor and respond to the
health, social, and economic impacts of COVID-19. We stand ready to take
additional actions as needed to support all Canadians, including seniors, and
stabilize the economy.

Prime Minister Justin Trudeau speaks
with premiers on continued efforts to
address the impacts of COVID-19
May 21, 2020
Ottawa, Ontario
Today, Prime Minister Justin
Trudeau and Deputy Prime Minister Chrystia Freeland held their
tenth First Ministers’ call with the
premiers about the COVID-19
pandemic.
The leaders spoke about coordinated actions being taken by federal,
provincial, and territorial partners to
protect the health and safety of all
Canadians and to support workers
and businesses. First Ministers also
offered their condolences to the
family of Captain Jennifer Casey
and their hopes for a full recovery
for Captain Richard MacDougall,
both of whom were involved in the

Snowbirds aircraft accident in Kamloops, British Columbia, on May 17.
First Ministers reiterated the importance of working collaboratively to
keep Canadians safe while gradually
restarting their economies. They
discussed an approach based on
increased testing capacity, timely
and complete contact tracing, and
data and information sharing. This
approach will help ensure that all
regions of the country are testing
at a sufficient level, and reinforce
testing with effective contact
tracing and data sharing in order
to contain future outbreaks. The
Prime Minister thanked premiers for

their continued cooperation in these
areas. First Ministers also looked at
ways to ensure all jurisdictions have
the necessary resources, including
personal protective equipment, testing material, human resources, and
technology, to contain the spread of
the virus as public health restrictions
are eased.

return to some of the things they
really enjoy doing, like eating at
a favourite restaurant, picking up
items from local businesses or connecting with friends outdoors. We
will work closely with businesses
and community partners to address
needs for space while also ensuring
our streets and public spaces remain
safe and accessible.”

The Prime Minister provided an
update on the extension of the
border restrictions with the United
States until June 21. First Ministers
welcomed this decision, which
will help keep people on both sides
of the border safe. First Ministers
underscored the ongoing need for
strong public health measures at
the border, given that essential and
business travel continues in order to
preserve vital supply chains between
our two countries.

The City will work with businesses
to provide a more efficient application process for patios. Our goal
is to provide businesses on June 1,
with clear guidelines to expedite
their licence applications.

All First Ministers reaffirmed
their commitment to addressing
COVID-19 through a Team Canada
effort. The Government of Canada
continues to take a whole-of-government, comprehensive, and
coordinated approach to responding
to COVID-19.

To help support a safe recovery
process and advance the City’s goals
for streets and public spaces, the
City will create more space through
the following tools:

City shares plans
to introduce 50 km
of Slow Streets and
use roadways for
patios
City of Vancouver May 25, 2020
As the region looks ahead to recovery, the City of Vancouver is sharing
plans to help residents and businesses adapt to the new reality of living
and operating through a pandemic.
In response to the health crisis, the
City is moving ahead with plans
to repurpose road space to support
recovery efforts. This includes plans
to introduce 50 kilometres of “slow
streets,” twelve of which have already been installed. It also includes
expediting the permitting process
for outdoor patios and restaurants in
order to give people the room they
need to resume some of their normal
activities.
“We know that physical distancing
will be in place for some time,” says
Lon LaClaire, General Manager of
the City’s Engineering Services. “As
we move through the pandemic and
into a phased recovery, more space
will be needed to ensure people can
safely do the things they need to
do like exercising and travelling to
work. We also want to help people

Council is also considering a motion
that would ask staff to accelerate
the repurposing of road space in
neighbourhoods across the city to
give people room to move, carry out
daily tasks, support business access
and connect with others while maintaining physical distancing.

•
Room to Move
- Repurposing parking space and
travel lanes on arterials to support
physical distancing and important
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travel connections. This was successfully piloted on Beach Avenue
in the West End to complement the
closure of Stanley Park to vehicles.
- Turning select residential streets
into “slow streets” by allowing local
traffic only, which creates space for
foot and bicycle traffic.
•
Room to Queue
- Widening sidewalks for queuing
at businesses by repurposing curb
lanes. This provides space for people to line up while giving pedestrians room to pass by safely.
•
Room to Load
- Creating short-term loading/pickup zones near businesses with high
turnover and increased curbside
needs.
Staff will also work closely
with businesses and residents to
understand and respond to needs
for additional public space. The
City has already piloted innovative
public spaces like parklets, public
plazas, and curbside patios over the
last several years. This initiative will
build on those successful spaces to
support the community to enable
physical distancing during the pandemic recovery phase.
Many other cities around the world
are also repurposing road space to
allow for physical distancing.

Theoharis announces 15 June opening of
Greek tourism without Covid-19 testing
As of June 15 Athens’ Eleftherios Venizelos International Airport will
open up flights from countries with good epidemiological criteria.
ΤοΒΗΜΑ Team 20.05.2020
Year-round hotels will open on 1 June
along with camping sites and summer
season hotels will follow suit on 15
June, Tourism Minister Harry Theoharis
told a news conference today on the
government’s third phase of coronavirus-related measures.
Speaking at a joint press conference with Finance Minister Christos Staikouras and Labor Minister Yannis Vroutsis, Theocharis said that restrictions
on private yacht travel, rental or otherwise, will be lifted on May 25.
The tourism minister spoke straight after a nationally televised address by
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in which he announced a 24bn euro
pandemic recovery fund and the government’s plans to re-open the country
to international flights.
Part of the “Restart Tourism plan”, includes lifting restrictions on incoming
flights.As of June 15 Athens’ Eleftherios Venizelos International Airport
will open up flights from countries with good epidemiological criteria.
Beginning on 1 July flights from abroad will be allowed to land at any
international airport in Greece.
Currently, the limited flights from abroad can only land at the Venizelos
airport, where all visitors are tested for Covid-19.
Theocharis said that tourists this year were expected to come from Germany, and Balkan and Baltic countries. He said that tourists arriving in Greece
would not be obliged to submit to a coronavirus test on arrival, but random
testing would take place.

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.
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CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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Στο CAS ο Παναθηναϊκός H πρώτη αεροπορική τραγωδία
ποδοσφαιρικής ομάδας
για την υπόθεση Νίνη
21/05/2020

Και όμως γίνεται!
Τρία ματς χωρίζουν τον Ολυμπιακό από το να γράψει ιστορία…
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
Η Πάρμα δεν είχε πληρώσει ποτέ
τα χρήματα που όφειλε στον
Παναθηναϊκό για τα τροφεία του
Σωτήρη Νίνη (ένα ποσό 472.200
ευρώ με τους τόκους), καθώς
το πειθαρχικό όργανο της FIFA
αποφάσισε να «σβήσει» το χρέος,
εξαιτίας της χρεοκοπίας των Ιταλών
και έκρινε πως η νέα εταιρική/
μετοχική σύνθεση της Πάρμα δεν
έχει άμεση σύνδεση με το παλιό
σχήμα της, το οποίο οδηγήθηκε σε
πτώχευση το 2013.

Το ποδόσφαιρο, σιγά σιγά επιστρέφει στη ζωή μας. Όχι φυσικά το
πρωτάθλημα της Λευκορωσίας, που έγινε… viral στις μέρες της καραντίνας.
Το κανονικό. Αυτό που όλοι μας γουστάρουμε να βλέπουμε. Η αρχή έγινε
με την Γερμανία και δεν θα αργήσει η στιγμή που η τηλεόραση θα δείχνει
συνέχεια ματσάκια.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού, μετρούν τις μέρες σαν φαντάροι, λίγο πριν το
χαρτί της απόλυσης. Σχεδόν δυόμιση μήνες έχουν να δουν την αγαπημένη
τους ομάδα και από το πρώτο παιχνίδι με τους Γουλβς. Τεράστιο διάστημα,
που μέχρι το πρώτο ματς των πλεί οφ θα αγγίζει τους τρεις μήνες!
Το καλό πράγμα αργεί να γίνει και φυσικά η επιστροφή στη κανονικότητα,
βρίσκει τον Ολυμπιακό, μέσα σε όλους τους στόχους. Αδιαφιλονίκητο
φαβορί για το πρωτάθλημα, στα ημιτελικά του Κυπέλλου και «ζωντανό»
στην Ευρώπη. Τον πρώτο στόχο, οι Πειραιώτες τον έχουν φέρει εις πέρας,
αλλά όπως έχετε διαβάσει αρκετές φορές εδώ στο 10.gr, πρέπει να το
κατακτήσουν με διαφορά τουλάχιστον επτά βαθμών, για να μην μας
ζαλίσουν τον έρωτα…
Στο Κύπελλο, ο Ολυμπιακός χρειάζεται να ανατρέψει το 3-2 του πρώτου
αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Εφικτή αποστολή για τους «ερυθρόλευκους», έστω
και αν δεν θα έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους, ενώ στην Ευρώπη ο
δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά ούτε και με αγκάθια!
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά από μια τεράστια πρόκληση. Η ΟΥΕΦΑ,
ψάχνει τρόπο να ολοκληρωθεί κανονικά η σεζόν και είναι πιθανό το
σενάριο, μετά τον επαναληπτικό με τους Άγγλους, να έχουμε νοκ άουτ ματς,
μέχρι τον τελικό. Δηλαδή οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς, αν αποκλείσουν
τους Γουλβς, θα θέλουν άλλα δύο παιχνίδια για να βρεθούν στον τελικό της
διοργάνωσης! Δύο μόνο ματς.
Σε καμία των περιπτώσεων, δεν ισχυρίζομαι ότι είναι εύκολη υπόθεση.
Ούτε η ρεβάνς με τους Άγγλους, ούτε τα επόμενα παιχνίδια. Αλλά όπως και
να το κάνουμε, το όνειρο που όλοι οι Ολυμπιακοί έχουμε, μόνο τρελό δεν
είναι, που λέει και το σύνθημα…
Η συμμετοχή του Θρύλου στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, είναι πιθανή.
Η ομάδα, μας έδειξε στη φετινή σεζόν, ότι είναι πιο σοβαρή από ποτέ. Το
κλίμα εξαιρετικό και η διοίκηση ξεκαθάρισε με το καλύτερο δυνατό τρόπο
και το θέμα προπονητή, με την παραμονή του Πέδρο Μαρτίνς.
Αν οι παίκτες δουλέψουν σκληρά, πειθαρχημένα και έχουν δίψα για
διάκριση, τότε οι πιθανότητες που υπάρχουν για το τρεμπλ (Θεέ μου, τί
γράφω!) είναι αρκετές και δε νομίζω, να διαφωνεί κανείς…
Πηγή: Sports.gr 24-05-2020

Για 8η σερί χρονιά

Οριστικό: Πρωταθλητής στο βόλεϊ
γυναικών ο Ολυμπιακός
Η ΕΟΠΕ επικύρωσε τη βαθμολογία στη Volleyleague γυναικών και
οι Ερυθρόλευκες αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες για 8η σερί χρονιά,
καταρρίπτωντας το ρεκόρ των επτά σερί τίτλων του Παναθηναϊκού.
TANEA Team 20 Μαΐου 2020

Σ

τα «ερυθρόλευκα» βάφτηκε και το φετινό πρωτάθλημα στη Volleyleague
γυναικών, καθώς την Τετάρτη (20/5) η ΕΟΠΕ με ομόφωνη απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου της, επικύρωσε τη βαθμολογία που είχε
διαμορφωθεί πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του κορωνοϊού.
Οι Ερυθρόλευκες ήταν στην κορυφή με 20 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια
και ήταν στο +8 από τον δεύτερο ΑΟ Θήρας. Μια ακόμα χρονιά που
ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο βόλεϊ γυναικών, με την
ομοσπονδία να επικυρώνει τη βαθμολογία και την ομάδα του μεγάλου
λιμανιού να κατακτά το πρωτάθλημα για 8η Με αυτό το πρωτάθλημα ο
Ολυμπιακός σπάει το σερί των επτά κατακτήσεων που είχε ο Παναθηναϊκός
από το 2005 έως το 2011. Το 2012 είχε πάρει τον τίτλο η ΑΕΚ και από το
2013 μέχρι και φέτος κυριαρχεί η ομάδα του Πειραιά.
Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκες δεν έχουν μόνο 7 σερί πρωταθλήματα, αλλά
επτά σερί νταμπλ και φέτος, αν γίνει και το φαίναλ φορ κυπέλλου, θα έχουν
την ευκαιρία να κάνουν το «8 στα 8». Μια ακόμα σπουδαία διάκριση για
τον Ολυμπιακό, που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο βόλεϊ γυναικών.
Από εκεί και πέρα, στο σημερινό Δ.Σ της ΕΟΠΕ αποφασίστηκε ότι θα
ισχύσουν κανονικά οι άνοδοι σε όλες τις κατηγορίες, ενώ θα υποβιβασθούν
μόνο οι ομάδες που έχασαν και μαθηματικά την κατηγορία, όπως είναι η
Ηλιούπολη.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν
πρόκειται να αφήσει έτσι την
υπόθεση. Βάσει της απόφασης, οι
πράσινοι έχουν μπροστά τους 21
μέρες για να κάνουν έφεση στο
CAS, κάτι που αποφάσισαν την
τελευταία μέρα και κατέθεσαν
προσφυγή, προσβάλλοντας
την απόφαση της Πειθαρχικής
Επιτροπής της παγκόσμιας
ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.
Η ΠΑΕ μπορεί να μην έχει πολλές
πιθανότητες δικαίωσης, αφού
δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο
παράδειγμα στο παρελθόν που να
αποτελεί δεδικασμένο, αλλά μοιάζει
αποφασισμένη να το παλέψει,
έχοντας στα χέρια της αρκετά
αποδεικτικά στοιχεία.
Η προσφυγή κατατέθηκε (με έξοδα
από πλευράς των πράσινων περίπου
20.000 Ευρώ), αλλά η εκδίκαση
της υπόθεσης δεν πρόκειται να
προχωρήσει πολύ γρήγορα και θα
χρειαστεί τουλάχιστον 4-5 μήνες
μέχρι να φτάσει στην έδρα, καθότι
αφορά οικονομική διαμάχη και
από το CAS είθισται να δίνεται
προτεραιότητα σε άλλες υποθέσεις.

4ης Μαϊου 1940
Η πρώτη αεροπορική
τραγωδία με θύμα
ποδοσφαιρική ομάδα
συνέβη , στις 4 Μαΐου του
1949, όταν το αεροπλάνο
που μετέφερε τη μεγάλη
Τορίνο, προσέκρουσε
στον λόφο Σουπέργκα του
Τορίνου, με αποτέλεσμα να
χάσουν τη ζωή τους όλοι οι
επιβαίνοντες ποδοσφαιριστές της.

Η Τορίνο κυριαρχούσε στο ιταλικό ποδόσφαιρο τη δεκαετία του
‘40 και ήταν μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Σε
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα, όπου τη βιομηχανική πόλη του
ιταλικού βορρά εκπροσωπεί η μεγάλη της αντίπαλος,
η Γιουβέντους. Η «γκρανάτα» βάδιζε ακάθεκτη για το πέμπτο της
πρωτάθλημα μέσα στη δεκαετία, καθώς τέσσερις αγωνιστικές πριν
από το τέλος είχε τέσσερις βαθμούς περισσότερους από την Ίντερ
και έξι από τη Μίλαν.
Στις 3 Μαΐου του 1949 αντιμετώπισε στη Λισαβώνα την
Μπενφίκα, σ’ ένα φιλικό παιγνίδι προς τιμήν του άσου των
«αετών» Φρανσίσκο Φερνάντεζ, που αποχωρούσε από την ενεργό
δράση. Κατά την επιστροφή της αποστολής στο Τορίνο, το
αεροπλάνο, τύπου Fiat G-212, της εταιρείας Avio Linee Italiane
(θυγατρική της FIAT), έπεσε σε ομίχλη λίγο προτού προσγειωθεί
στο αεροδρόμιο του Τορίνου και προσέκρουσε στον λόφο
Σουπέργκα, που υψώνεται στα νότια της πόλης και συνετρίβη.
Από τους 31 επιβαίνοντες (4 μέλη του πληρώματος, 3
δημοσιογράφοι, 18 ποδοσφαιριστές, 6 παράγοντες και μέλη του
τεχνικού επιτελείου) κανείς δεν επέζησε.
Ανάμεσα στους νεκρούς συμπεριλαμβάνονταν σπουδαία ονόματα
του ιταλικού ποδοσφαίρου της εποχής εκείνης, όπως οι διεθνείς
Βαλέριο Μπατσικαλούπο, Βαλεντίνο Ματσόλα (πατέρας του
μετέπειτα σπουδαίου μέσου της Ίντερ Σάντρο Ματσόλα), Άλντο
Μπαλαρίν και Ρούμπενς Φαντίνι. Μόνο δύο ποδοσφαιριστές
φάνηκαν τυχεροί, καθώς δεν ταξίδεψαν στη Λισαβώνα: ο Σάουρο
Τομά, που ήταν τραυματίας και ο Λουίτζι Τζουλιάνο (προπονητής
του Αιγάλεω την περίοδο 1966-1967), που δεν πρόλαβε να βγάλει
διαβατήριο.
Η Ίντερ και η Μίλαν, που διεκδικούσαν τον τίτλο, ζήτησαν
το πρωτάθλημα να κατακυρωθεί στην Τορίνο. Η ομοσπονδία
διαφώνησε και στους τέσσερεις εναπομείναντες αγώνες, η
αποδεκατισμένη Τορίνο χρησιμοποίησε υποχρεωτικά την
ομάδα των νέων. Το ίδιο έκαναν και οι αντίπαλοί της σε ένδειξη
σεβασμού.
Οι Τορινέζοι μπορεί να κέρδισαν και τους τέσσερεις αγώνες και
να ανακηρύχθηκαν πανηγυρικά πρωταθλητές Ιταλίας, αλλά δεν
ξανάγιναν ποτέ η μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του ‘40.
Πηγή: sansimera.gr

Στις 4 Ιουνίου η εκδίκαση
της προσφυγής
του Ολυμπιακού κατά
της Λίγκας για ΠΑΟΚ,
Ξάνθη
25.5.2020 / TO ΠΟΝΤΙΚΙ WEB
Για τις 4 Ιουνίου ορίστηκε η
εκδίκαση της καταγγελίας του
Ολυμπιακού κατά της Super
League, λόγω της απόφασης
που είχε πάρει η διοργανώτρια
αρχή να μην αποβληθούν
ΠΑΟΚ και Ξάνθη, για την
προσφυγή τους στα πολιτικά
δικαστήρια για τη σύνθεση της
Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός
στη συνεδρίαση της 25ης
Φεβρουαρίου είχε ζητήσει την
αποβολή των δύο ομάδων λόγω
των ενεργειών τους, ωστόσο
έπειτα από ψηφοφορία το
αίτημά του είχε απορριφθεί,
με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες
να προσφύγουν στο Διαιτητικό
Δικαστήριο.
Εν όψει της εκδίκασης,
πρόσθετη παρέμβαση θα
πραγματοποιήσουν τόσο ο
ΠΑΟΚ, όσο και η Ξάνθη.
Παράλληλα, την ίδια μέρα
θα εκδικαστεί επίσης από
το Διαιτητικό Δικαστήριο η
προσφυγή της Ξάνθης, επίσης
κατά της Λίγκας λόγω της
επικύρωσης της βαθμολογίας
από τις θέσεις 7 έως 14.

Με βολές κατά της κυβέρνησης η παρουσίαση
του «Μένουμε Ορθιοι ΙΙ» από τον Αλ. Τσίπρα
(Συνέχεια από σελίδα 3)
Όπως αντιστοίχως και για την
εστίαση, προτείνουμε, τη μείωση
στον υπερεκπτωτικό συντελεστή
του 6%, τον ΦΠΑ.
Για τους αγρότες, τους
κτηνοτρόφους, τους αλιείς,
προβλέπουμε τη πλήρη κάλυψη
των άμεσων αναγκών τους, από
την μη επιστρεπτέα ενίσχυση, την
αναπλήρωση του μισθολογικού
κόστους και από το Εισόδημα
Έκτακτης Ανάγκης. Επιπλέον
όμως προτείνουμε τη στήριξη των
κτηνοτρόφων με 80 εκατ., και των
ελαιοκαλλιεργητών με 120 εκατ.
Ενώ ταυτόχρονα προτείνουμε την
άμεση ενεργοποίηση του μέτρου
των μικροχρηματοδοτήσεων,
που εμείς είχαμε θεσμοθετήσει,
προκειμένου να δοθεί ανάσα
ρευστότητας στον αγρότη, στον
κτηνοτρόφο, τον καλλιεργητή.
Τέλος το πρόγραμμά μας
προβλέπει την ισχυρή ενίσχυση
του Δημόσιου συστήματος Υγείας.
Όχι με μπαλώματα αλλά με στόχο
να ενισχύσουμε αποφασιστικά το
ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, ικανό
να στελεχώσει τόσο τα δημόσια
νοσοκομεία και επαρκή αριθμό
μονάδων εντατικής θεραπείας,
όσο και ένα αξιόπιστο σύστημα
πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Συμπυκνώνοντας το πολιτικό
σκεπτικό του ανέφερε:
“Το πρόγραμμα που σας
παρουσιάζουμε δεν αποτελεί
μια πρόταση αντιπολιτευτικής

κριτικής...Στον πυρήνα της λογικής
μας είναι η ενίσχυση της ζήτησης,
δηλαδή η στήριξη των θέσεων
εργασίας και του εισοδήματος των
εργαζομένων.
Για αυτό και στηρίζουμε κάθε
πρόταση αμοιβαιοποίησης του
ρίσκου και αναδιανομής των βαρών
υπέρ των πιο αδύναμων κρατών
και περιφερειών της Ευρώπης.
Για αυτό και υποστηρίζουμε τη
Γαλλογερμανική πρόταση, παρά
τις αδυναμίες της, προσδοκώντας
τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη
της ελληνικής οικονομίας από
ευρωπαϊκά κονδύλια. Τέλος στη
λογική της πρότασής μας, δεν είναι
η στήριξη δίχως καμία προϋπόθεση.
Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις με
προϋπόθεση όμως τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας και των
σχέσεων εργασίας, στο καθεστώς
που ήταν πριν από τη κρίση. Και η
ίδια αρχή : Στήριξη αλλά με όρους
και προϋποθέσεις, ισχύει και σε ότι
αφορά την αναγκαία στήριξη του
κράτους σε πληττόμενες μεγάλες
και ιδιαίτερα στις στρατηγικής
σημασίας επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις μεταφορές,
στον τουρισμό, τη βιομηχανία, στις
υποδομές και στα δίκτυα. Αυτό
σημαίνει ενεργοποίηση του κράτους
προκειμένου αυτές να διασωθούν,
αλλά στο βαθμό που αυτό απαιτεί
άμεση ανακεφαλαιοποίηση, υπάρχει
αντίστοιχη κρατική συμμετοχή
στο μετοχικό κεφάλαιο των
επιχειρήσεων αυτών”.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Με αφορμή τον κορονοϊό που έχει φέρει τη ζωή μας άνω κάτω, τα
αστεία και τα ανέκδοτα πάνε κι έρχονται στο διαδίκτυο και μέσω
μηνυμάτων που ανταλλάσσονται από εκατομμύρια χρήστες σε όλον
τον κόσμο.
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST VANCOUVER
4541 Boundary Road, Vancouver, British Columbia V5R 2N5
Tel : 604 438-6432 Fax: 604 438-6400

«Ενάντια στον κορονοϊό, φάτε σκόρδο! Δεν ωφελεί σε τίποτα.
Αλλά δεν θα σας πλησιάζει κανείς στα πέντε μέτρα!»

22 Μαΐου,2020.

δεν νομίζω πως θα σας καταφέρω
και τους δυο!»

Αγαπητά Μέλη,

Το χαρτονόμισμα των 100 ευρώ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε οτι
η Εκκλησία μας θα ανοίξει για τους πιστούς για τις Θείες
Λειτουργίες της Κυριακής και τις ημέρες Εορτών.
Για την δική σας ασφάλεια ακολουθούμε όλες τις σχετικές οδηγίες
του Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και του Υπουργείου Υγείας
της Βρετανικής Κολομβίας
Το ανώτατο όριο των πιστών που θα μπορεί να προσέλθει σε κάθε
Λειτουργία είναι 40(εξαιρουμένου του Κλήρου,προσωπικού και
εθελοντών)και θα κρίνεται βάση προτεραιρεότητας.
Δεχόμαστε και περιορισμένες κρατήσεις.Κρατήσεις μπορούν να
γίνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή πριν από κάθε Λειτουργία,
τηλεφωνώντας στο γραφείο της Κοινότητας,9πμ-5μμ.,στο 604-4386432.Εαν βγεί ο τηλεφωνητής παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας,
δηλώνοντας το όνομα σας,τηλέφωνο,και πόσοι θα προσέλθουν.

«Άκου τι θα κάνουμε..» λέει
το αγόρι «…αν πονέσεις, θα
μουγκρίσεις σαν αγελάδα και εγώ
θα σταματήσω. Αν όμως σ’ αρέσει,
θα σιγο-τραγουδήσεις ένα τραγούδι
και εγώ να συνεχίσω. Έτσι και να
μας ακούσουν δεν θα καταλάβουν τι
κάνουμε».
Έτσι κι έγινε. Μετά από λίγο
φωνάζει η κοπέλα:
«Μουουουου…. μουουου….. μου
‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια…»

Οσοι έχουν κάνει κράτηση θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι
τις 9:30.Η κράτηση θα ακυρώνεται μετ’ έπειτα.
Εαν προσέλθετε μέτα το όριο των 40 άτομων,δυστυχώς δεν θα σας
επιτραπεί η είσοδος.
Επιπλέον θα παρακαλούσαμε να ακολουθήστε τις γενικές οδηγίες.
1) Μένουμε σπίτι εαν εμείς η κάποιο μέλος της οικογένειάς μας
είναι άρρωστο ή δεν αισθανόμαστε κάλα.
2) Χρήση αντισηπτικού ή σχολαστικό πλύσιμο των χεριών πριν από
την είσοδο στην Εκκλησία.
3) Παρακαλούμε να φοράτε μάσκα εντός του χώρου της Εκκλησίας.
4) Κρατάμε απόσταη 2 μέτρων μεταξύ μας.
5) Προσπαθήστε να έχετε ακριβώς τα χρήματα πουθέλετε να δώσετε
για το άναμμα των κεριών και για τιςδωρεές σας για να αποφεχθούν
τυχόν επιμολύνσεις.
6) Αποθαρρύνεται το φίλημα των Εικόνων- Παρ’ολα αυτά η επιλογή
είναι δική σας.
7) Ακολουθούμε τις οδηγίες του Ιερέα ή των μελών του συμβουλίου
για το που θα καθήσουμε.
Θα συνεχίσουμε να μεταδίδουμε ζωντανά τις Θείες Λειτουργίες
μέσω της σελίδας μας στο FacebookSaintsNicholasandDimitriosChurch. Για τις ευγενείς δωρεές σας μπορείτε να καλέσετε στο
γραφείο μας στο 604-438-6432 ή να επισκεφθείτε την σελίδα μας
http://www.goeastvan.ca και να κάνετε
κλικ στο DonateNow.
Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την κατανόησή σας.
Μετα τιμής,
Κωνσταντίνος Νικολάου
Πρόεδρος
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ανατολικού
Vancouver

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων
Εκατόν ένα χρόνια συμπληρώνονται από τη
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η Βουλή των
Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994
την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης
για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Για τους Έλληνες του Πόντου η 19η Μάιου αποτελεί
ημερομηνία ορόσημο. Ο κεμαλικός φανατισμός
εκείνης της εποχής, με τις βιαιότητες και τις
ωμότητες, έσπειρε το θάνατο σε 353.000 Έλληνες του
Πόντου.
Η ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων αναφέρει,
μεταξύ άλλων: «Η Βουλή των Ελλήνων τιμά την
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου, όπως έχει καθιερωθεί η 19η Μαΐου,
φωταγωγώντας το βράδυ της Τρίτης την πρόσοψη
του κτηρίου της με συμβολικό λογότυπο-μήνυμα.
Με τη συμβολική αυτή πράξη το Ελληνικό
Κοινοβούλιο δηλώνει την άσβεστη ιστορική μνήμη
και το διαρκές αίτημα της ιστορικής αποκατάστασης
για την εξόντωση των Ελλήνων του Μικρασιατικού
Πόντου».
Στη Θεσσαλονίκη, το δημαρχείο της Καλαμαριάς
έχει φωταγωγηθεί με κόκκινο χρώμα για να τιμηθεί
η Ημέρα της Γενοκτονίας των Ποντίων, ενώ θα
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με λίγο κόσμο
λόγω του κορονοϊού, αλλά και εκδηλώσεις μέσω
διαδικτύου.

Ένας είχε αγανακτήσει γιατί η
γυναίκα του δεν τον άφηνε από
την «πίσω πόρτα»….
Ο μπαμπάς του Τοτού είχε
τρελαθεί από τα ψέματα του γιου
του και αγοράζει ένα πανάκριβο
ρομπότ της αλήθειας, που όταν
έλεγες ψέματα σε χαστούκιζε.
Μια μέρα, λοιπόν, ο Τοτός γυρίζει
αργά στο σπίτι και ρωτάει ο
πατέρας:
«Τοτέ γιατί άργησες;»
«Ένας φίλος μου τράκαρε με το
ποδήλατο και πήγα στο νοσοκομείο
να τον δω» λέει ο Τοτός.
Το ρομπότ ενεργοποιήθηκε στο
ψέμα, πήγε και του έριξε ένα
χαστούκι.
«Τοτέ μη λες ψέματα και πες μου
γιατί άργησες;» επιμένει ο πατέρας.
«Ήμουν στο σπίτι του Γιαννάκη και
διαβάζαμε» λέει ο Τοτός.
Το ρομπότ ενεργοποιείται ξανά
και πάει και ρίχνει και πάλι ένα
χαστούκι στον Τοτό.
«Τοτέ πες την αλήθεια;» ξαναλέει ο
πατέρας.
«Καλά, καλά, βλέπαμε μία….
τσόντα…» λέει ο Τοτός.
«Ντροπή σου Τοτέ, εγώ στην ηλικία
σου, ποτέ δεν έβλεπα ανήθικες
ταινίες..»
Ενεργοποιείται το ρομπότ και ρίχνει
ένα χαστούκι στον πατέρα.
Η μητέρα του Τοτού που τα
παρακολουθούσε όλα αυτά, λέει
ειρωνικά στον άντρα της:
«Ε, βέβαια, τι περίμενες να κάνει!!
Γιος σου είναι….»
Γυρίζει το ρομπότ και ρίχνει και σ’
αυτήν ένα χαστούκι…
Είναι ο Τοτός στο χωριό για τις
μέρες των διακοπών και…
Είναι ο Τοτός στο χωριό για
τις μέρες των διακοπών και ότι
καινούριο βλέπει του κάνει μεγάλη
εντύπωση. Τρέχει λοιπόν στη μάνα
του και της λέει…
«Μαμά, μαμά είδα τον κόκορα 10
φορές πάνω στη κότα σήμερα!!!»
«Αυτό πήγαινε και πες το στον
πατέρα σου» λέει η μάνα του…
«Μπαμπά, μπαμπά η μαμά, μου είπε
να σου πω ότι είδα τον κόκορα 10
φορές πάνω στην κότα σήμερα»
«Δε μου λες Τοτέ… με την ίδια
κότα τον είδες;;;»
«Όχι, κάθε φορά με άλλη» απαντάει
ο Τοτός…
«Ε, τραβά πες το στη μάνα σου!!!»
Μια κοπελίτσα και ένας νέος
κρύφτηκαν στο παρκάκι
του χωριού για τα κλασικά
φιλάκια…..
Μια κοπελίτσα και ένας νέος
κρύφτηκαν στο παρκάκι του χωριού
για τα κλασικά φιλάκια και χάδια.
Κάποια στιγμή λέει το αγόρι:
«Είμαστε αρκετό καιρό μαζί, τι θα
έλεγες να ολοκληρώσουμε;»
«Ξέρεις, είμαι παρθένα και έχω
ακούσει ότι πονάει. Αν πονέσω και
φωνάξω θα μας ακούσουν και θα
καταλάβουν τι κάνουμε».

Ένας παντρεμένος είχε αγανακτήσει
γιατί η γυναίκα του δεν τον άφηνε
από την «πίσω πόρτα».
Πάει λοιπόν σε έναν γιατρό
σεξολόγο για να του δώσει κάποια
συμβουλή ώστε να την καταφέρει.
«Υπάρχει μια αλοιφή που μπορώ να
σου φτιάξω, αλλά είναι πανάκριβη»
του λέει ο γιατρός.
«Δηλαδή πόσο κοστίζει» λέει ο
παντρεμένος.
«3.000€»
«Έ, όχι και 3.000€ για μία αλοιφή!»
«Δυστυχώς έχει δυσεύρετα
υλικά…» λέει ο γιατρός.
«Δηλαδή τι έχει μέσα;»
«Έχει: 2 αυγά κροκόδειλου, 1 φτερό
νεογέννητου Φοίνικα, 1 πέταλο από
αιμοπετάλια και πολλά άλλα σπάνια
υλικά…. όμως σου εγγυώμαι πως θα
έχεις 100% επιτυχία».
Ο παντρεμένος άρχισε να το
σκέφτεται γιατί ήταν μεγάλος ο
πόθος του….
«Εντάξει θα σου τα δώσω» του λέει
και του δίνει τα 3.000€.
Του φτιάχνει λοιπόν ο γιατρός
την αλοιφή, τη βάζει σε ένα
εντυπωσιακό γυάλινο βαζάκι και
του το δίνει.
Ολόχαρος το παίρνει ο παντρεμένος
και πάει να φύγει καρφί για το σπίτι,
όμως στην πόρτα σταματά και
ρωτάει τον γιατρό:
«Μα δε μου είπες γιατρέ πως θα
χρησιμοποιήσω την αλοιφή; Που θα
τη βάλω;»
«Αγαπητέ μου είναι απλό…» του
λέει ο γιατρός «…θα πάτε στο
σπίτι σας, θα δείξετε στη γυναίκα
σας το βαζάκι και θα της πείτε
πως είναι μία πολύ σπάνια αλοιφή
που κοστίζει 3.000€! Αυτή θα
εντυπωσιαστεί πολύ και θα της πείτε
να τη φυλάξει στο κομοδίνο της».
«Ως εδώ καλά» λέει ο παντρεμένος.
«Το βράδυ θα περιμένετε
υπομονετικά να κοιμηθεί και μόλις
την πάρει ο ύπνος θα την ξυπνήσετε
και θα της ζητήσετε το βαζάκι με
την αλοιφή. Αυτή θα γυρίσει να το
πιάσει προσεκτικά-προσεκτικά για
να μην της πέσει, θα είναι και από
τον ύπνο και με μία γρήγορη κίνηση
εσείς θα το βάλετε από πίσω!!!»
Ένας 60άρης πηγαίνει σε ένα
καλόμπαρο. Έρχεται και κάθεται
στα πόδια του μια ξανθιά…
Ένας 60άρης πηγαίνει σε ένα
καλόμπαρο. Έρχεται και κάθεται
στα πόδια του μια ξανθιά 2 μέτρα
και του λεει:
«Θα με κεράσεις ένα ποτό;»
«Δεν θέλεις καλύτερα να σε πάρω
και να πάμε σπίτι μου;» την ρωτάει
ο 60άρης.
«Για αυτά τα θέματα μιλάς με τον
ιδιοκτήτη» του λέει αυτή και τον
φωνάζει.
«Λοιπόν θα δώσεις 100€ σε μένα
και 100€ στην κοπέλα» του λέει
ο ιδιοκτήτης «και θα έχεις ό,τι
θέλεις!»
Το σκέφτεται λίγο ο 60άρης και του
λέει:
«Παιδί μου, στην ηλικία που είμαι,

Ένας λογιστής γυρνά αργά στο σπίτι
του μία νύχτα:
- Ανησύχησα! Που στο καλό
ήσουνα; Ρωτά η γυναίκα του.
- Α, λέει αυτός, δεν ήταν τίποτε.
Πήγα να κάνω ένα τατουάζ.
- Τατουάζ; Τι τατουάζ έκανες;
- Ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ
στα γεννητικά μου όργανα, λέει
αυτός περήφανα.
- Χαρτονόμισμα; Μα τι στο καλό
σκεφτόσουνα; Δεν καταλαβαίνεις
ότι αυτό που έκανες είναι τρελό;
- Μπα, είχα τους λόγους μου.
Πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα
λεφτά μου να αυξάνονται, δεύτερον,
μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά
μου, τρίτον μου αρέσει να έχω
λεφτά στα χέρια μου, και τέταρτον
έτσι θα μπορώ να σου δίνω 100
ευρώ όποτε το θελήσεις!»
Fishing
Πάει κάποιος σε ένα πολυκατάστημα να ζητήσει δουλειά
σαν πωλητής , βρίσκει το
διευθυντή του λέει τι θέλει και
εκείνος του απαντάει πώς είναι
φουλ δεν χρειάζεται πωλητή .
Ο τύπος επιμένει ο διευθυντής
του επαναλαμβάνει το ίδιο και
ετοιμάζεται να τον διώξει ο τύπος
τότε του λέει πως θα δουλέψει
χωρίς μισθό για ένα μήνα και αν
δεν κάνει τίποτα να τον διώξει .
Συμφωνεί ο διευθυντής και ο τύπος
πιάνει δουλειά . Μετά από 15
μέρες οι πωλήσεις πάνε στα ύψη
ο διευθυντής παθαίνει πλάκα και
αποφασίζει να τον παρακολουθήσει
να δει πως τα κατάφερε. Τον βλέπει
να κουβεντιάζει με ένα πελάτη και
στήνει αυτί . Λέει ο πωλητής στο
πελάτη : - Για το ψάρεμα χρειάζεσαι
πετονιά καλάμι αγκίστρι και
δόλωμα
- Να τα πάρω.
- Τα μεγάλα ψάρια όμως είναι βαθιά
όποτε πρέπει να πάρετε μια βάρκα
με μια δυνατή μηχανή και όλο τον
εξοπλισμό της .
- Να τα πάρω κι αυτά .
- Για να μεταφέρετε όμως τη βάρκα
πρέπει να πάρετε και ένα τρέιλερ
και φυσικά και ένα τζιπ για να
πηγαίνετε όπου σας αρέσει .
- Να τα πάρω κι αυτά κι ότι άλλο
χρειάζομαι . Κλείνει τη παραγγελία
και φεύγει ο πελάτης .Ο διευθυντής
πλησιάζει τον πωλητή σαστισμένος
και του λέει :
- Καλά βρε συ δεν πιάνεσαι με
τίποτα . Σου ρθε ο άλλος για μια
πετονιά και έφυγε με χίλια είδη ;
- Δεν ήρθε για πετονιά κύριε
διευθυντά σερβιέτες ήρθε να πάρει
για τη γυναίκα του και του είπα “
δε γαμ*ίς που δε γαμ*ίς δε πας για
κανένα ψάρεμα “ ;
Φωτογραφία
Ήταν ένας τύπος, ο οποίος καθώς
καθόταν μόνος του σε ένα μπαρ,
τον πλησιάζει μια γκομενάρα
και του κάνει τα γλυκά μάτια. Το
φέραν από δω, το φέραν από εκεί,
τελικά καταλήξανε στο σπίτι της,
να βγάζουν τα μάτια τους όλο το
βράδυ... Στο τέλος της άγριας αυτής
νύχτας, ο τύπος πάει να κάνει ένα
τσιγάρο αλλά βλέπει ότι δεν έχει
σπίρτα. Εκείνη του λέει να ανοίξει
το πρώτο συρτάρι του κομοδίνου,
και έτσι και κάνει.Με το που ανοίγει
το συρτάρι, βλέπει πάνω-πάνω τη
φωτογραφία ενός μαντραχαλά σε
μία παραλία με το μαγιό...Φυσικά
αυτό του κινεί την περιέργεια και τη
ρωτάει:
“Ποιος είναι αυτός στη φωτγραφία;
Ο άντρας σου;”
“Όχι βρε ανόητε, τι είναι αυτά που
λες;” του λέει ναζιάρικα αυτή.
“Μήπως απλώς το αγόρι σου;”
“Ούτε!” του ξανα-παντάει,
δαγκώνοντάς του απαλά το αυτί.
Ο τύπος άρχισε να εκνευρίζεται
λίγο που δεν του έλεγε ευθέως ποιος
ήταν:
“Λοιπόν, άντε, πες μου. Ποιος είναι
ο τύπος στη φωτογραφία;”
“Καλά μωρέ, πως κάνεις έτσι; Εγώ
είμαι, στη Μύκονο πριν από δύο
μήνες.”
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Dr.Katy’s 2 Office Locations:
Burnaby Heights Dental Center: 4330 Hastings Street, Burnaby B.C.
Tel: 604-320-7321 burnaby_ dental @hotmail.com

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής

www.burnabydental.ca

North Vancouver Dentistry & Implant Centre
144 - 13th Street East North Vancouver, B.C.
Tel: 604-770-4867 e-mail: info@CentreviewDental.com

Η Ελληνίδα Οδοντίατρος Δρ.
Κέιτι ή Κατερίνα Αναγνώστου
με την εμπειρία της θα χαρεί
να σας δει, να σας συμβουλεύσει
και με την εργασία της
να αποκτήσετε ένα χαμόγελο
ομορφιάς και υγείας.

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Re-

treatments

Εμφυτεύματα - Implants (surgery + crowns)
Μακρά εμπειρία στις οδοντοστοιχίες
24 years of dental experience

Λεύκανση δοντιών - Charside + home

bleaching systems

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική-τeeth straightening invisaling,

fast braces

Παρέμβαση ΗΠΑ για μείωση των εντάσεων από την Τουρκία
Οι ΗΠΑ εργάζονται συστηματικά για τη μείωση των εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υποστήριξε ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών για
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μάθιου Πάλμερ. «Υπάρχουν προκλήσεις με υπερπτήσεις από τουρκικά αεροσκάφη, τις οποίες έχει τονίσει η ελληνική
κυβέρνηση», ανέφερε ενώ υπενθύμισε ότι είχε ενθαρρύνει την Τουρκία να μιεώσει τις εντάσεις στον Εβρο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 46 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.

12

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ;
Άρθρο του Σωκράτη Β. Σίσκου
ΜΕΡΟΣ Α’
Οι περισσότεροι Έλληνες
θα θεωρήσουν ανόητο ένα
τέτοιο ερώτημα, ίσως από
άγνοια πως έχει τεθεί με
αρνητική θέση και με δήθεν
επιστημονικό τρόπο από τον
Αυστρο-γερμανό περιηγητή,
δημοσιογράφο, εκπαιδευτικό,
πολιτικό, εμπειρικό ιστορικό
και εργαζόμενο πολλών
άλλων επαγγελμάτων, τον
Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράιερ (ή
Φαλμεράγιερ) από τη δεκαετία
του 1830. Ήταν ένα άτομο με
δίψα για μάθηση και γνώση.
Από φτωχό βοσκόπουλο στο
κοπάδι του πατέρα του αλλά με
σιδερένια θέληση και πείσμα,
κατάφερε να αποκτήσει μια
εκπληκτική μόρφωση και να
μάθει πολλές ξένες γλώσσες.
Στις πρώτες του εργασίες και
ως το 1827 που έγραψε την
«Ιστορία της Αυτοκρατορίας
της Τραπεζούντας» (Geschichte
des Kaiserthums von Trapezunt), ο συγγραφικός του λόγος
διακρίνονταν, παρά την κάποια
υποβόσκουσα αντιπάθειά του
για τον Έλληνα της νεότερης
εποχής, για την κριτική και
επιστημονική, θα λέγαμε,
ανάλυσή τους. Στις έρευνές
του εφάρμοζε, χωρίς να είναι
εξειδικευμένος ιστορικός,
αντικειμενικά κατά το δυνατόν
κριτήρια αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των ερευνών
του.
Στη δεκαετία του 1830 έγινε η
μεγάλη μεταστροφή. Πρέπει,
όπως γίνεται και σήμερα με
τους δημοσιογράφους μεγάλων
εκδοτικών συγκροτημάτων,
να «έπεσε πολύ χρήμα» σε
μια προσπάθεια κάποιων
κρατών και διανοουμένων να
αντιστρέψουν τις ιδεολογικές
θέσεις θαυμασμού και αγάπης
των Ευρωπαίων πολιτών προς
την Ελλάδα, στη διάρκεια και
μετά την
Επανάσταση του 1821. Στη
Γερμανία αυτός ο θαυμασμός,
με βάση τα επιτεύγματα
του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού, είχε λάβει τη
μορφή θρησκευτικής πίστης και
λατρείας. Αυτό το ευνοϊκό για
την Ελλάδα κλίμα, αποτελούσε
κίνδυνο για τις μέχρι τότε
πολιτικές θέσεις και τους
στόχους της «Ιερής Συμμαχίας»
του Μέτερνιχ και των
ευρωπαίων μοναρχών, οι οποίοι
αναδείχτηκαν μετά την ήττα
του Ναπολέοντα και επιδίωκαν
τη σωτηρία της καταρρέουσας
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Η Ελληνική Επανάσταση
έδωσε το θανάσιμο πλήγμα
για να αρχίσει αυτή η
κατάρρευση, αλλά και με
το πρώτο δημοκρατικό της
σύνταγμα η Ελλάδα αποτελούσε
επικίνδυνο υπόδειγμα για την
υφιστάμενη ευρωπαϊκή «Τάξη
Πραγμάτων». Τότε βρέθηκε
ο «χρήσιμος» Φαλμεράιερ, ο
αυτοδημιούργητος διανοούμενος
για να πείσει τους ευρωπαίους
θαυμαστές του ελληνικού
πολιτισμού ότι είχαν υποστεί
την ασθένεια «της τοξικής
αρχαιολατρίας». Ήταν ο
κατάλληλος διανοούμενος και
ερευνητής, σαν τους δήθεν
ιδεολόγους πολιτικούς με λαϊκή
καταγωγή οι οποίοι, κατά την
έκφραση του Λένιν, «είναι
τα παιδιά της πλύστρας» και
γίνονται εύκολα πιστευτοί από
τους λαούς.
Η ίδια μεθοδολογία
προπαγάνδας ακολουθήθηκε
και από τους δικούς
μας «στρατευμένους»
εθνομηδενιστές του ακραίου,
του αχαλίνωτου διεθνισμού
(παγκοσμιοποίησης), κυρίως
από το 1975, με κορύφωση
αυτής της ιδεολογίας
«Αναθεώρησης της Ιστορίας»
στο τέλος της δεκαετίας

του 1990 από μικρή ομάδα
ελλήνων πανεπιστημιακών
καθηγητών. Είναι όλοι αυτοί οι
κρατικοδίαιτοι οι οποίοι, στις
αρχές του 2000, κυκλοφόρησαν
τις μεταφράσεις στα ελληνικά
των δυο βασικών βιβλίων του
Φαλμεράιερ για τη φυλετική
ασυνέχεια του ελληνισμού.
Είναι τα δυο ευαγγέλιά τους.
Ισχυρίζονται ότι όχι μόνο δεν
είμαστε «εξ αίματος» («εκ
φύσεως», όπως θα έλεγε ο
Ισοκράτης) γνήσιοι απόγονοι
των αρχαίων Ελλήνων, αλλά
δεν είμαστε ούτε κατ’ όνομα
Έλληνες, ενώ και τα αρχαία
ελληνικά είναι «μια νεκρή
και ξένη γλώσσα». Συνεπώς,
δεν έχουμε κληρονομικά
δικαιώματα στον απαράμιλλο
ελληνικό πολιτισμό, διότι
προσποιηθήκαμε ότι πιστεύουμε
το «παραμύθι» των
Ευρωπαίων πως καταγόμαστε
από τους αρχαίους Έλληνες «για
να τα ‘κονομήσουμε».

ήταν τόσο εντυπωσιακές,
ώστε δεν είναι δυνατόν να
εκτιμηθούν με ακρίβεια
(δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
πληροφορίες στις άγνωστες
και εξαφανισμένες ευρωπαϊκές
γλώσσες, όπως η Κελτική
και η Γαλατική), τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των λαών
της Δυτικής Ευρώπης. Στην
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη
οι ασάφειες είναι μεγαλύτερες.
Σε αυτές τις κατά πλειοψηφία
γερμανόφωνες περιοχές δεν
υπήρχε γραπτός λόγος ως το
τέλος του Μεσαίωνα και γι’
αυτό δεν έχουμε σχεδόν ως
την Αναγέννηση ιστορικά,
φιλοσοφικά, λογοτεχνικά κ. ά.
κείμενα σε εθνικές γλώσσες,
όπως στην Ελλάδα του 7 ου
π. Χ. αιώνα. Στην Ελλάδα,
με μια διαφορά δυο χιλιάδων
ετών, υπήρχε μια εκπληκτική
πνευματική ανάταση, από την
μετα-ομηρική εποχή, χάρη στο
γραπτό λόγο.

Μερικοί αναγνώστες θα
διερωτηθούν γιατί αυτή η
επίμονη συζήτηση γίνεται για
την αλλοίωση των βιολογικών
χαρακτηριστικών μόνο των
Ελλήνων και αποφεύγεται
συστηματικά για τους άλλους
ευρωπαϊκούς λαούς! Οι
επιμειξίες των λαών είναι ένα
γενικευμένο και παγκόσμιο
γεγονός. Τα αρχέγονα φυλετικά
χαρακτηριστικά ενός λαού ή
μιας ομάδας ατόμων, μπορούν
ίσως να επιβιώσουν σε εντελώς
απομονωμένους πολιτισμούς.
Αποδεδειγμένα, σύμφωνα με
πρόσφατες έρευνες από διεθνείς
ομάδες επιστημόνων μοριακής
βιολογίας και γενετικής, για τις
οποίες αργότερα θα μιλήσουμε
εκτενέστερα, οι άλλοτε
απομονωμένοι στα απόκρημνα
χωριά τους κάτοικοι της
Σικελίας και της Grecia Salentina της Ιταλίας ή οι ορεσίβιοι
Καλάς του Αφγανιστάν, είχαν
παλαιότερα λόγω γεωγραφικής
απομόνωσης, περισσότερα
φυλετικά χαρακτηριστικά των
αρχαίων Ελλήνων σε σύγκριση
με εμάς, τους κατοίκους του
ελλαδικού χώρου. Διατήρηση
αναλλοίωτων προγονικών
χαρακτηριστικών ίσως
διατηρούν ακόμα κάποιες άγριες
ή άγνωστες φυλές π.χ. στα δάση
του Αμαζονίου. Όμως, στην
Ευρώπη δεν υπάρχει κράτος
το οποίο να μην έχει υποστεί
τις επιδράσεις της μείξης των
φυλών και των πολιτισμών.

Στην Κεντρική και Βόρεια
Ευρώπη, η μετά τον 2 μ. Χ.
αιώνα εμφάνιση της ρουνικής
γραφής με τους υποτυπώδεις
συμβολισμούς της, ήταν τελείως
ακατάλληλη για ανάπτυξη
ιστορικών, λογοτεχνικών ή
φιλοσοφικών κειμένων. Γι’ αυτό,
ότι γνωρίζουμε για τη μείξη
και ιστορία των γερμανικών
λαών έχει τις ρίζες του σε
σκανδιναβικούς θρύλους και στο
γερμανικό μυθικό έπος των
Νιμπελούνγκεν (στο οποίο
βασίζεται και η μουσική
τετραλογία του Βάγκνερ «Το
δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν»Der Ring des Nibelungen)
ή σε ρωμαϊκά κείμενα και
κυρίως στο βιβλίο του Τάκιτου
«Germania ή De Origine et
situ Germanorum». Πάντως,
είναι ιστορικά επιβεβαιωμένη
η φυλετική ανάμειξη των
Ούννων με τους Οστρογότθους
(τον ανατολικό κλάδο των
Γότθων), τους προγόνους
των προαναφερόμενων λαών
της Ευρώπης. Τα αρχαιότερα
χειρόγραφα του βιβλίου του
Τάκιτου έψαχνε με μανία
ο Χίμλερ στην Ιταλία κατά
τη ναζιστική περίοδο, για
να αναδείξει τα αναλλοίωτα
βιολογικά χαρακτηριστικά
της άριας γερμανικής φυλής,
όπως π, χ. τα γαλανά μάτια,
το γεροδεμένο σώμα, το
θάρρος στους πολέμους, την
αυτοπειθαρχία και την απόλυτη
υποταγή στους ηγέτες κλπ, αλλά
θα έπρεπε να αποσιωπούνται τα
στοιχεία βαρβαρότητας, όπως π.
χ. ότι έτρωγαν ανθρώπινο κρέας,
για τη βρωμιά και δυσωδία
στις άθλιες κατοικίες τους, για
την απουσία κοινωνικής και
οικογενειακής οργάνωσης κ.
ά. παρόμοια που απαριθμεί
ο Τάκιτος. Η περίπτωση των
Γερμανών αλλά και των
Ελλήνων (διχόνοιες, άναρχη
ατομικότητα, απροθυμία
σεβασμού των νόμων, μειωμένη
ομαδική ευθύνη, αλλά και
προτερήματα όπως π. χ. η
αρραγής οικογενειακή συνοχή,
η φιλοξενία, το φιλότιμο κ. ά.),
δείχνει ότι, στις επιμειξίες των
λαών υπάρχει ένας σταθερός
πυρήνας γονιδίων του λαού
που πολιτιστικά αφομοιώνει
και ενσωματώνει τους άλλους
στον βασικό κοινωνικό κορμό.
Χάρη σ’ αυτόν τον πυρήνα
διατηρούνται ορισμένα
χαρακτηριστικά στην εξωτερική
εμφάνιση, στη νοοτροπία και
στην ψυχοσύνθεση των πολιτών
στις επόμενες γενιές.

Αν πίσω από τη θεωρία της
φυλετικής ασυνέχειας των
Ελλήνων δεν υπήρχαν οι
πολιτικοί και γεωστρατηγικοί
λόγοι της Ρωσίας και το
άφθονο χρήμα (κυρίως με τη
διαμεσολάβηση του Ρώσου
στρατηγού Όστερμαν- Τολστόι,
του μόνιμου συνοδού στις
πολυδάπανες περιηγήσεις
του Φαλμεράιερ), ο Αυστρογερμανός περιηγητής και
συγγραφέας θα μπορούσε, ως
αντικειμενικός ερευνητής των
φυλετικών χαρακτηριστικών των
ευρωπαϊκών λαών, να αρχίσει
την έρευνα από τη δική του
χώρα. Είχε την ευχέρεια και τη
δυνατότητα, με μικρό κόστος,
να ερευνήσει τις προγονικές
ρίζες των γερμανικών φυλών
αλλά και των κατοίκων των
άλλων ευρωπαϊκών λαών, που
αναμείχθηκαν με αραβικές
(Μαυριτανοί) και μογγολικές
(Ούννοι) φυλές. Αυτή την
κακόβουλη θεωρία του
Φαλμεράιερ την αποστήθισαν
αυτολεξεί και οι Έλληνες
εθνομηδενιστές, όπως θα δούμε
σε μεταγενέστερα κείμενα αυτού
του άρθρου.
Σήμερα, οι περισσότεροι
έγκριτοι ειδικοί επιστήμονες
διαφόρων ειδικοτήτων
παραδέχονται ότι, οι επιμειξίες
στις φυλές της Ευρώπης

Μιλήσαμε πιο πάνω για το
φιλότιμο. Είναι μια λέξη
που είναι άγνωστη σε όλους
τους άλλους λαούς και για να
ερμηνευθεί σε βάθος χρειάζονται
δεκάδες άλλες λέξεις και
φράσεις. Ο σημερινός Έλληνας
το νιώθει σαν εσωτερική
ανάγκη, ως συμπλήρωμα

της προσωπικότητάς του και
είναι εκπληκτικό πως υπάρχει
σ΄ αυτό μια συνέχεια από
την αρχαιότητα. Ο Θαλής ο
Μιλήσιος, ο πρώτος από τους
εφτά αρχαίους φιλόσοφους που
γεννήθηκε τον 7 ο π. Χ. αιώνα
(πριν από 27 αιώνες), δήλωνε
περήφανος που γεννήθηκε
Έλληνας και πως, κανένας δεν
μπορεί να θεωρείται Έλληνας αν
δεν έχει την αίσθηση του
φιλότιμου. Κι’ αυτό διότι, όπως
πίστευε, «το φιλότιμο στον

Έλληνα είναι σαν την αναπνοή».
Χρειάζεται μήπως καλύτερη
απόδειξη της κληρονομικής
μεταβίβασης του φυλετικού
γονιδιώματος στους σημερινούς
Έλληνες;
Για τη φυλετική καθαρότητα
των λαών θα μιλήσουμε
εκτενέστερα και στα επόμενα
κείμενα του παρόντος άρθρου.

Home sales and listings down amid COVID-19
While Metro Vancouver home sale and listing activity remains
limited by the COVID-19 situation, REALTORS® across the
region are fast adopting new tools and practices to help advise
and serve their clients in a responsible way.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports
that residential home sales in the region totalled 1,109 in April
2020, a 39.4 per cent decrease from the 1,829 sales recorded in
April 2019, and a 56.1 per cent decrease from the 2,524 homes
sold in March 2020.
Last month’s sales were 62.7 per cent below the 10-year April
sales average and was the lowest total for the month since
1982.
Realtors have been named an essential service by the provincial government to help the home buying and selling community meet their housing needs during the pandemic.
There were 2,313 detached, attached and apartment properties newly listed for sale on the Multiple Listing Service®
(MLS®) in Metro Vancouver in April. This represents a 59.7
per cent decrease compared to the 5,742 homes listed in April
2019 and a 47.9 per cent decrease compared to March 2020
when 4,436 homes were listed.
The total number of homes currently listed for sale on the
MLS® system in Metro Vancouver is 9,389, a 34.6 per cent
decrease compared to April 2019 (14,357) and a 2.3 per cent
decrease compared to March 2020 (9,606).
For all property types, the sales-to-active listings ratio for
April 2020 is 11.8 per cent. By property type, the ratio is 10
per cent for detached homes, 14.7 per cent for townhomes, and
12.4 per cent for apartments.
Generally, analysts say downward pressure on home prices
occurs when the ratio dips below 12 per cent for a sustained
period, while home prices often experience upward pressure
when it surpasses 20 per cent over several months.
The MLS® Home Price Index composite benchmark price
for all residential properties in Metro Vancouver is currently
$1,036,000. This represents a 2.5 per cent increase over April
2019 and a 0.2 per cent increase compared to March 2020.
Home prices have held relatively steady in our region since the
COVID-19 situation worsened in March.
Sales of detached homes in April 2020 reached 388, a 33.8
per cent decrease from the 586 detached sales recorded in
April 2019. The benchmark price for detached properties is
$1,462,100. This represents a 2.3 per cent increase from April
2019 and a 0.8 per cent increase compared to March 2020.
Sales of apartment homes reached 503 in April 2020, a 43.2
per cent decrease compared to the 885 sales in April 2019. The
benchmark price of an apartment property is $685,500. This
represents a 2.7 per cent increase from April 2019 and a 0.2
per cent decrease compared to March 2020.
Attached home sales in April 2020 totalled 218, a 39.1 per
cent decrease compared to the 358 sales in April 2019. The
benchmark price of an attached home is $796,800. This represents a 2.8 per cent increase from April 2019 and a 0.6 per
cent increase compared to March 2020.

Η Μάχη της Κρήτης
Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία
η αεραποβατική επιχείρηση, που επιχείρησε
η Ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου
1941 και η οποία έληξε δώδεκα μέρες μετά,
με την κατάληψη της μεγαλονήσου.
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ε την ονομασία αυτή
έμεινε στην ιστορία
η αεραποβατική
επιχείρηση, που επιχείρησε
η Ναζιστική Γερμανία κατά
της Κρήτης στις 20 Μαΐου
1941 και η οποία έληξε
δώδεκα μέρες μετά, την 1η
Ιουνίου, με την κατάληψη
της Μεγαλονήσου. Ήταν
μία από τις σημαντικότερες
μάχες του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, με πολλές πρωτιές σε
επιχειρησιακό επίπεδο.
Η απόφαση για την επίθεση
στην Κρήτη ελήφθη από το
Χίτλερ στις 25 Απριλίου 1941,
λίγες μέρες μετά την παράδοση
της ηπειρωτικής Ελλάδας
στις δυνάμεις του Άξονα, και
έλαβε την κωδική ονομασία
«Επιχείρηση Ερμής» («Unternehmen Merkur»). Ήταν
αμυντική και όχι επιθετική
επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε
αργότερα. Οι Γερμανοί είχαν
ως στόχο να εξασφαλίσουν
τα νοτιοανατολικά τους νώτα,
ενόψει της Επιχείρησης
Μπαρμπαρόσα (Εκστρατεία στη
Ρωσία) και να εξορμήσουν στη
Βόρεια Αφρική, με εφαλτήριο
την Κρήτη, όπως πίστευαν οι
Σύμμαχοι.
Τις παραμονές της επίθεσης,
οι Σύμμαχοι είχαν τακτικό
πλεονέκτημα σε ξηρά και
θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί
στον αέρα. Έτσι, το γερμανικό
επιτελείο αποφάσισε να
διεξαγάγει την επιχείρηση από
αέρος με τη χρησιμοποίηση
δυνάμεων αλεξιπτωτιστών σε
ευρεία κλίμακα, για πρώτη φορά
στην παγκόσμια στρατιωτική
ιστορία. Επικεφαλής των
γερμανικών δυνάμεων τέθηκε ο
πτέραρχος Κουρτ Στούντεντ, 51
ετών, βετεράνος πιλότος του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη
διάθεσή του 1190 αεροπλάνα
(πολεμικά και μεταγωγικά) και
29.000 άνδρες (αλεξιπτωτιστές
και πεζικάριους), ενώ οι
Ιταλοί θα συνεισέφεραν 3.000
στρατιώτες.
Την Κρήτη υπερασπίζονταν
όσοι έλληνες στρατιώτες
είχαν παραμείνει στο νησί
και δυνάμεις της Βρετανικής
Κοινοπολιτείας (Βρετανοί,
Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί
στρατιωτικοί), που είχαν
διεκπεραιωθεί από την
κατεχόμενη Ελλάδα. Το γενικό
πρόσταγμα είχε ο νεοζηλανδός
στρατηγός Μπέρναρντ
Φράιμπεργκ, 52 ετών, βετεράνος
και αυτός του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Οι υπερασπιστές
της Μεγαλονήσου ανήρχοντο
σε περίπου 40.000, αλλά είχαν
ανεπαρκή και απαρχαιωμένο
οπλισμό, ιδίως οι Έλληνες.
Στην περιοχή των Χανίων
είχε εγκατασταθεί ο Βασιλιάς
Γεώργιος Β’ και η εξόριστη
Ελληνική Κυβέρνηση υπό τον
Εμμανουήλ Τσουδερό.
Οι Σύμμαχοι γνώριζαν με
μεγάλες λεπτομέρειες το
γερμανικό σχέδιο επίθεσης,

αφού είχαν κατορθώσει για
πρώτη φορά να σπάσουν του
γερμανικό κώδικα επικοινωνιών
(«Επιχείρηση Αίνιγμα»). Όμως,
το πλεονέκτημα αυτό δεν το
εκμεταλλεύτηκαν, εξαιτίας των
διαφωνιών του Φράιμπεργκ
με τους ανωτέρους του στο
Λονδίνο. Οι Αμερικανοί δεν
είχαν εισέλθει ακόμη στον
Πόλεμο.
Η γερμανική επίθεση
εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί της
20ης Μαΐου 1941, με τη ρίψη
αλεξιπτωτιστών σε δύο μέτωπα:
στο αεροδρόμιο του Μάλεμε
και στην ευρύτερη περιοχή των
Χανίων. Τα πρώτα κύματα των
αλεξιπτωτιστών ήταν εύκολη
λεία για τους Νεοζηλανδούς και
τους Έλληνες που υπεράσπιζαν
το Μάλεμε. Στις μάχες έλαβε
μέρος και μεγάλος αριθμός
αμάχων με ό,τι όπλο είχε στη
διάθεσή του, από μαχαίρια
ως όπλα από την εποχή της
Κρητικής Επανάστασης.
Οι Γερμανοί δεν υπολόγισαν
τη συμμετοχή αμάχων
στις επιχειρήσεις

Η συμμετοχή χιλιάδων
αμάχων στις επιχειρήσεις
ήταν ένας παράγων που δεν
είχαν υπολογίσει οι γερμανοί
σχεδιαστές της επιχείρησης.
Πίστευαν ότι οι Κρητικοί,
γνωστοί για τα αντιμοναρχικά
τους αισθήματα, θα
υποδέχονταν τους Γερμανούς
ως ελευθερωτές. Μία ακόμη
λανθασμένη εκτίμηση της
γερμανικής αντικατασκοπείας
υπό τον ναύαρχο Βίλχελμ φον
Κανάρις ήταν ο αριθμός των
μαχητών στην Κρήτη, τους
οποίους υπολόγιζαν σε μόνο
5.000 άνδρες.
Στις 4 το απόγευμα της
20ης Μαΐου ένα νέο κύμα
αλεξιπτωτιστών έπεσε στο
Ρέθυμνο και μία ώρα αργότερα
στο Ηράκλειο. Τώρα, οι μάχες
διεξάγονταν σε τέσσερα μέτωπα:
Χανιά, Μάλεμε, Ρέθυμνο και
Ηράκλειο. Η πρώτη μέρα της
Μάχης της Κρήτης έληξε με
μεγάλες απώλειες για τους
Γερμανούς και αβέβαια έκβαση.
Ο διοικητής των γερμανικών
δυνάμεων, πτέραρχος Κουρτ
Στούτεντ, απογοητευμένος από
την εξέλιξη των επιχειρήσεων,
σκέφθηκε ακόμη και την
αυτοκτονία, αναλογιζόμενος
την υπόσχεση που είχε δώσει

στον Φύρερ για μια εύκολη
νίκη. Το βράδυ της ίδιας μέρας,
μετά από μεγάλες περιπέτειες,
ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ και η
εξόριστη ελληνική κυβέρνηση
μεταφέρθηκαν με βρετανικό
πολεμικό στην Αίγυπτο.
Από τα ξημερώματα της 21ης
Μαΐου οι μάχες συνεχίσθηκαν
με ιδιαίτερη σφοδρότητα
και στα τέσσερα μέτωπα. Οι
Γερμανοί επικεντρώθηκαν στην
κατάληψη του αεροδρομίου
του Μάλεμε, όπως ήταν ο
πρωταρχικός τους στόχος και
τα κατάφεραν προς το τέλος της
ημέρας. Επωφελήθηκαν από την
ασυνεννοησία στις τάξεις των
Συμμάχων, αλλά υπέστησαν και
πάλι μεγάλες απώλειες. Ανάμεσα
στους γερμανούς αλεξιπτωτιστές
που κατέλαβαν το Μέλεμε ήταν
μια μεγάλη προσωπικότητα του
αθλητισμού και της πυγμαχίας, ο
πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής
βαρέων βαρών Μαξ Σμέλινγκ,
36 ετών, που έφερε το βαθμό
του δεκανέα.

Η κατάληψη του αεροδρομίου
ήταν στρατηγικής σημασίας για
την εξέλιξη των επιχειρήσεων.
Οι Γερμανοί άρχισαν να
μεταφέρουν μεγάλες δυνάμεις
από την Ελλάδα και με τον
σύγχρονο οπλισμό που διέθεταν
ήταν θέμα χρόνου η κυριαρχία
τους στη Μεγαλόνησο. Στις
28 Μαΐου οι Γερμανοί είχαν
απωθήσει τις συμμαχικές
δυνάμεις προς τα νότια,
καθιστώντας τον αγώνα τους
μάταιο. Έτσι, το Λονδίνο
αποφάσισε την απόσυρση των
δυνάμεων της Κοινοπολιτείας
από την Κρήτη και τη μεταφορά
τους στην Αίγυπτο. Όσες
μονάδες δεν τα κατάφεραν,
παραδόθηκαν στους Γερμανούς.
Πολλοί Έλληνες μαχητές
και μαζί τους 500 Βρετανοί
ανέβηκαν στα απρόσιτα βουνά
της Κρήτης για να συνεχίσουν
τον αγώνα. Την 1η Ιουνίου, με
την παράδοση 5.000 μαχητών
στα Σφακιά, έπεσε η αυλαία της
Μάχης της Κρήτης.

13

Οι απώλειες για τους Συμμάχους
ήταν: 3.500 νεκροί, 1.900
τραυματίες και 17.500
αιχμάλωτοι. Οι Γερμανοί,
σύμφωνα με δικά τους
στοιχεία, είχαν 3.986 νεκρούς
και αγνοούμενους, 2.594
τραυματίες, ενώ έχασαν 370
αεροπλάνα. Σύμφωνα, όμως, με
συμμαχικούς υπολογισμούς, οι
γερμανικές απώλειες ξεπέρασαν
τις 16.000.
Η Μάχη στην Κρήτη
ονομάστηκε και «Νεκροταφείο
των γερμανών αλεξιπτωτιστών»,
εξαιτίας των μεγάλων απωλειών
τους, γεγονός που ανάγκασε
τον Χίτλερ να διατάξει τον
τερματισμό κάθε αεραποβατικής
επιχείρησης στο μέλλον. Από
την πλευρά τους, οι Σύμμαχοι
εντυπωσιάστηκαν από τις
μεγάλες δυνατότητες των
αλεξιπτωτιστών στη μάχη και
δημιούργησαν τις δικές τους
αεραποβατικές δυνάμεις.
Πηγή: https://www.sansimera.gr/
articles/267

OMONOIA

Λαμπερά εγκαίνια
Μαγεία στην πλατεία Ομονοίας – Κλέβει τις
εντυπώσεις το συντριβάνι
Ένα από τα πλέον γνωστά τοπόσημα της Αθήνας
έχουν οι κάτοικοι της ξανά στη διάθεση τους
από σήμερα : Την πλατεία Ομονοίας, η οποία
ανακατασκευάστηκε και απέκτησε ξανά το
φημισμένο συντριβάνι της.
TANEA Team14 Μαΐου 2020
Aνοιξε για το κοινό η νέα πλατεία Ομόνοιας, η οποία μετά την ανάπλασή της μεταμορφώνεται
σε ένα όμορφο καινούργιο σημείο συνάντησης στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο βρέθηκαν φυσικά ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, αλλά και
αμέτρητοι κάτοικοι της πρωτεύουσας που παρακολουθούν από κοντά την επιστροφή της
εμβληματικής πλατείας!
Αισθητή ήταν και η παρουσία
της Δημοτικής Αστυνομίας,
οι οποίες σύστηνε συνεχώς
στους πολίτες να τηρούν τις
απαραίτητες αποστάσεις
ασφαλείας

S eccia
Ac c o u n t i n g
Services
DAVID SECCIA
Accountant

604-939-5539
1002 Rochester Avenue Coquitlam, B.C. V3K 2W7

E-mail:secciacctg@shaw.ca
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν με μάσκα Μήνυμα Μόσχας προς Χαφτάρ
εδώ και δύο μήνες
για κατάπαυση πυρός και

πολιτική λύση στη Λιβύη

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών
για τον Λευκό Οίκο Τζο
Μπάιντεν έκανε σήμερα την
πρώτη δημόσια έξοδο εδώ και
δύο μήνες, φορώντας μάσκα,
για να παραστεί σε μια σύντομη
τελετή κατάθεσης στεφανιού
σε ένα μνημείο για τους
βετεράνους του πολέμου, κοντά
στην οικία του, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων για τη Memorial
Day.

26 Μαΐου 2020

Τηρώντας τις αποστάσεις,
χαιρέτισε καμιά δεκαριά
βετεράνους και άλλους
παρευρισκομένους και τους
ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες
τους.
Ο Μπάιντεν αντάλλαξε λίγες λέξεις με τους δημοσιογράφους, κρατώντας τη μαύρα μάσκα που φορούσε
στο πρόσωπό του, γεγονός που δυσκόλευε τους άλλους να τον καταλάβουν. «Να μην ξεχνάμε τις θυσίες
αυτών των ανδρών και γυναικών. Να μην τις ξεχάσουμε ποτέ», είπε.
Αφού κατέθεσε ένα στεφάνι στο μνημείο για τους βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του
Πολέμου της Κορέας, ο Δημοκρατικός δήλωσε επίσης: «Είναι ωραία που βγήκα από το σπίτι μου».
The New York Times 25 Μαΐου 2020

Συμφωνία ύψους 9 δισ. για τη διάσωση της Lufthansa
Η έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι πλέον το
μοναδικό εμπόδιο στην
διάσωση της Lufthansa με
χρήματα του γερμανικού
κράτους, καθώς, σύμφωνα με
πληροφορίες του περιοδικού
Der Spiegel, το σχέδιο στο
οποίο συμφώνησαν «επί της
αρχής» κυβέρνηση και εταιρία,
έχει λάβει ήδη το πράσινο φως
τόσο από το κρατικό Ταμείο
για την Σταθεροποίηση της
Οικονομίας (WSF) όσο και από
το Διοικητικό Συμβούλιο του
αερομεταφορέα.
Όπως επισημαίνει το γερμανικό περιοδικό, η συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να
θεωρείται κάθε άλλο παρά «τυπική διαδικασία», με τις Βρυξέλλες να έχουν διατυπώσει σοβαρές
απαιτήσεις στο θέμα του ανταγωνισμού. Ένα από τα «αγκάθια» στην διαπραγμάτευση αφορά τα
δικαιώματα απογείωσης και προσγείωσης (σλοτς) στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου,
πολλά από τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να αφαιρεθούν από την Lufthansa και να δοθούν σε
άλλες εταιρίες, ως «αποζημίωση» για την κρατική βοήθεια που λαμβάνει η γερμανική εταιρία. «Θα
είναι μια σκληρή μάχη», φέρεται να δήλωσε σχετικά η Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αποφασισμένη να
στηρίξει την Lufthansa.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ύψος της βοήθειας που θα λάβει η αεροπορική εταιρία ανέρχεται
σε εννέα δισεκατομμύρια ευρώ, με το κράτος να αποκτά μερίδιο 20%, κάτω από την μειοψηφία
αρνησικυρίας, με την οποία θα μπορούσε να θέσει βέτο σε αποφάσεις της διοίκησης. Ενόψει της
συμφωνίας φαίνεται ακόμη ότι το Βερολίνο υποχώρησε και στο θέμα του περιορισμού των εσωτερικών
πτήσεων, όταν υπάρχει καλή σιδηροδρομική σύνδεση, όπως προβλέπεται από το «πράσινο» πακέτο της
γερμανικής κυβέρνησης.
Online

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ και ο Ίσα υπογράμμισαν ότι οι απόπειρες
στρατιωτικής επίλυσης της διένεξης στη Λιβύης είναι χωρίς
προοπτική, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου
Εξωτερικών την οποία εξέδωσε μετά την τηλεφωνική συνομιλία
των δύο μερών.
«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε σε βάθος ανταλλαγή
απόψεων για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Λιβύη
μέσα σε συνθήκες συνεχιζόμενης ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ
των στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται
στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της χώρας. Και οι δύο πλευρές
επισήμαναν ότι είναι άνευ προοπτικής οι απόπειρες στρατιωτικής
επίλυσης της κρίσης και είναι αναγκαίο να ξεκινήσει χωρίς αναβολές
ένας εποικοδομητικός διάλογος με την συμμετοχή όλων των
πολιτικών δυνάμεων της Λιβύης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του
ρωσικού ΥΠΕΞ.
Νωρίτερα ο αμερικανικό στρατός κατηγόρησε τη Ρωσία ότι
χρησιμοποίησε μαχητικά αεροσκάφη στη Λιβύη για να στηρίξει τους
Ρώσους μισθοφόρους που αγωνίζονται στον πλευρό των δυνάμεων
που ελέγχου το ανατολικό τμήμα της χώρας, εκφράζοντας την
ανησυχία του για περαιτέρω κλιμάκωση της διένεξης στην Λιβύη.
Στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών,
υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό ο Λαβρόφ υποστήριξε την
πρόταση που διατύπωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
της Λιβύης στις 23 Απριλίου, η οποία προϋποθέτει «τον άμεσο
τερματισμό των εχθροπραξιών και την ενεργοποίηση του
ενδολυβικού διαλόγου με στόχο την επίτευξη συμβιβαστικών
λύσεων ως προς τα υπάρχοντας προβλήματα και τον σχηματισμό
ενιαίων οργάνων εξουσίας στην χώρα».
Οι δύο πλευρές, αναφέρεται στην ανακοίνωση, συζήτησαν «μερικές
διεθνείς πτυχές της διευθέτησης της διένεξης στην Λιβύη» όπως
και τις προοπτικές της υλοποίησης των αποφάσεων της διεθνούς
Διάσκεψη για την Λιβύη που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο τις
οποίες επικρότησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Tass, Reuters

Πηγή: 25 Μαΐου 2020

Η Τουρκία αναζητεί επείγουσα χρηματοδότηση
Ο πρόεδρος Ερντογάν αποδίδει τις παθογένειες της τουρκικής
οικονομίας σε ξένα κέντρα και προσπαθεί να αποφύγει επώδυνες
λύσεις, όπως η προσφυγή στο ΔΝΤ, με τους σκληρούς όρους
που συνεπάγεται, αλλά και η επιβολή ελέγχων στις κινήσεις
κεφαλαίου.

στην ώς τώρα ατελέσφορη

Αντιμέτωπη με μια νέα νομισματική
κρίση και με τη Federal Reserve
να μη φαίνεται προς το παρόν
διατεθειμένη να βοηθήσει, η
Τουρκία αναζητεί χρηματοδότες
μεταξύ των συμμάχων της ανά
τον κόσμο. Σύμφωνα με πηγές
προσκείμενες στην τουρκική
κυβέρνηση που επικαλείται
αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, εκπρόσωποι της κυβέρνησης
Ερντογάν έχουν επαφές για τον
σκοπό αυτόν με ομολόγους τους από
την Ιαπωνία μέχρι τη Βρετανία και
από το Κατάρ μέχρι την Κίνα.
Την είδηση ότι η Αγκυρα επιδιώκει
να συνάψει νέες συμφωνίες
ανταλλαγής νομισμάτων
επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος
του κυβερνώντος κόμματος και
υπεύθυνος για θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής, Τσεβντέτ Γιλμάζ.

προσπάθεια της Αγκυρας να
εξασφαλίσει γραμμή swap
από την ομοσπονδιακή
τράπεζα των ΗΠΑ. Η
Fed έχει από τον Μάρτιο
συνάψει συμφωνίες swap
με πολλές χώρες αλλά
δεν συμπεριέλαβε την
Τουρκία. Ερωτώμενος προ ημερών
από δημοσιογράφο του Reuters,
ανώτατος αξιωματούχος της
Fed, τόνισε πως οι γραμμές swap
προορίζονται για χώρες ανάμεσα
στις οποίες υπάρχει «αμοιβαία
εμπιστοσύνη» με τις ΗΠΑ και οι
οποίες πληρούν τις υψηλότερες
προδιαγραφές φερεγγυότητας.

«Διαπραγματευόμαστε με διάφορες
κεντρικές τράπεζες, αναζητώντας
ευκαιρίες για swap νομισμάτων»
τόνισε στο πλαίσιο συζήτησης σε
στρογγυλό τραπέζι. Προσέθεσε,
όμως, με έμφαση πως «δεν είναι
μόνον οι ΗΠΑ, υπάρχουν κι άλλες
χώρες» αναφερόμενος εμφανώς

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα
στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Ακίλα
Σάλεχ Ίσα - σύμμαχο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ που ελέγχει
το ανατολικό τμήμα της Λιβύης - ότι η Μόσχα τάσσεται υπέρ της
άμεσης κατάπαυσης του πυρός και του πολιτικού διαλόγου με στόχο
τον σχηματισμό ενιαίων οργάνων εξουσίας στην χώρα.

Η διπλωματική αυτή προσπάθεια
της Αγκυρας γίνεται ενώ η τουρκική
λίρα έχει και πάλι υποχωρήσει
πλησιάζοντας τα ιστορικά χαμηλά
επίπεδα που σημείωσε το καλοκαίρι
του 2018, όταν η Τουρκία βυθιζόταν
σε μια επικίνδυνη νομισματική
κρίση. Αξιωματούχοι της τουρκικής
κυβέρνησης που μίλησαν στο Reuters δήλωσαν, πάντως, αισιόδοξοι
ως προς την πορεία των σχετικών
επαφών. «Οι συνομιλίες πηγαίνουν
καλύτερα με το Κατάρ, την Κίνα και

τη Βρετανία» τόνισε ο ένας εκ των
αξιωματούχων, ενώ προέβλεψε πως
δεν θα αργήσει να ολοκληρωθεί η
συμφωνία.
Παραμένει, ωστόσο, αβέβαιο
το πόσο κοντά σε συμφωνία
βρίσκονται οι σχετικές
διαπραγματεύσεις, δεδομένης και
της πανδημίας που έχει φέρει σε
δεινή θέση κεντρικές τράπεζες και
κυβερνήσεις. Σύμφωνα, πάντως,
με το Reuters, απέφυγαν να
τοποθετηθούν επί του θέματος το
τουρκικό υπουργείο Οικονομικών,
το υπουργείο Οικονομικών της
Ιαπωνίας, η Τράπεζα της Αγγλίας
και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας.
Με τη δημοσιοποίηση, πάντως,
του σχετικού ρεπορτάζ, η τουρκική
λίρα ανέκαμψε στις 6,917 τουρκικές
λίρες προς ένα δολάριο, ενώ είχε
υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες
στις 7,269 λίρες προς ένα δολάριο.

Παραμένει, πάντως, υποτιμημένη
κατά περίπου 14% από την αρχή
του έτους, καθώς οι ξένοι επενδυτές
εγκαταλείπουν το τουρκικό νόμισμα
και τους τουρκικούς τίτλους.
Η Τράπεζα της Τουρκίας και οι
τράπεζες της χώρας έχουν από την
αρχή του έτους διοχετεύσει στην
αγορά δισεκατομμύρια δολάρια για
να στηρίξουν το νόμισμα της χώρας.
Το αποτέλεσμα είναι πως έχουν
εξανεμιστεί τα συναλλαγματικά
διαθέσιμα που δεν υπερβαίνουν
πλέον τα 26 δισ. δολάρια, όταν οι
υποχρεώσεις της για αποπληρωμή
χρέους για τους επόμενους 12 μήνες
ανέρχονται σε 168 δισ. δολάρια και
τα μισά από αυτά πρέπει να έχουν
καταβληθεί μέχρι τον Αύγουστο.
Οπως επισημαίνουν οικονομικοί
αναλυτές που μίλησαν στο Reuters, αν δεν μπορέσει η Τουρκία
να εξασφαλίσει μερικές δεκάδες
δισεκατομμύρια δολάρια, κινδυνεύει
να διολισθήσει εκ νέου σε μια
νομισματική κρίση ανάλογη εκείνης
του 2018, όταν η τουρκική λίρα
έχασε ουσιαστικά τη μισή αξία της.
«Δεν καταλαβαίνω πραγματικά
πώς θα πορευτεί αυτήν την περίοδο
η Τουρκία, ιδιαιτέρως αν λάβει
κανείς υπόψη πόσο επισφαλές
είναι το εξωτερικό περιβάλλον»
σχολίασε ο Σαμάιλα Χαν,
υπεύθυνος αναδυόμενων αγορών
στην AllianceBernstein στη Νέα
Υόρκη και ένας εκ των εκατοντάδων
επενδυτών που παρακολούθησαν

την τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό
Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαϊράκ,
την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος
υπογραμμίζει ότι «η Τουρκία
υποτιμούσε τους κινδύνους
δυστυχώς επί μήνες».
Η κυβέρνηση Ερντογάν επιμένει,
βέβαια, πως διαθέτει ένα αρκετά
μεγάλο «μαξιλάρι» για να
προστατεύσει την οικονομία.
Μέσα στην εβδομάδα, πάντως, ο
Τούρκος πρόεδρος επανήλθε στη
γνώριμη τακτική του να αποδίδει
τις παθογένειες της τουρκικής
οικονομίας σε ξένα κέντρα που
απεργάζονται την καταστροφή της
Τουρκίας, «της βάζουν τρικλοποδιά
και την πιέζουν χρησιμοποιώντας
ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
που βρίσκονται στο εξωτερικό».
Σημειωτέον ότι η εν λόγω
διπλωματική προσπάθεια της
Αγκυρας είναι σε εξέλιξη εν μέσω
της πανδημίας που αναμένεται να
οδηγήσει την τουρκική οικονομία
σε ύφεση. Αυτό σημαίνει ότι
εφόσον έχει βρει κλειστή την πόρτα
της Federal Reserve, ενδέχεται
να αναγκαστεί να καταφύγει σε
λύσεις που θα ήθελε να αποφύγει.
Ανάμεσά τους μια προσφυγή στο
ΔΝΤ με τους σκληρούς όρους που
συνεπάγεται κάτι τέτοιο, αλλά και
η επιβολή ελέγχων στις κινήσεις
κεφαλαίου.
Πηγή:Η Καθημερινή 17-05-20

Η Πόλις εάλω: Η «μαύρη» επέτειος της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
Η ανάμνηση της αποφράδας ημέρας πριν από 566 χρόνια εξακολουθεί να έχει
μεγάλη σημασία για τους Έλληνες
29 Μαΐου 1453: Σήμερα
συμπληρώνονται 566
χρόνια από την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης, μία
ημέρα που Έλληνες και
Τούρκοι μνημονεύουν με
διαφορετικά συναισθήματα.

KΟΙΝΩΝΙΚΑ
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HAPPY 54TH WEDDING ANNIVERSARY

22 Ιουνίου 1966

Ιστορικά, βρισκόμαστε στα
μέσα του 15ου αιώνα, γύρω
στο 1450. Την εποχή εκείνη
η Πόλη είχε αποδεκατιστεί
τόσο από τις αλλεπάλληλες
πολιορκίες των Τούρκων
όσο και από την πανώλη που
μάστιζε.
Παράλληλα, οι σταυροφορίες, η
επικράτηση του φεουδαρχισμού
και η εμφάνιση πολλών και
επικίνδυνων εχθρών στα
σύνορά της είχαν καταστήσει
την πάλαι ποτέ Αυτοκρατορία
ένα «φάντασμα» του ένδοξου
παρελθόντος της.
Υπήρχαν θρησκευτικές έριδες
και εμφύλιες διαμάχες, των
Δυτικών αφού οι προστριβές
Γενοβέζων και Βενετσιάνων
γίνονταν εντός του λιμανιού της
Πόλης. Συγχρόνως, υπήρχε μια
τάση ανεξαρτητοποίησης των
λίγων χωρών που παρέμεναν
ελεύθερες όπως ο Μυστράς που
έπεσε το 1460, επίσης στις 29
Μαΐου!
Την ίδια χρονική στιγμή οι
άνθρωποι ήταν διχασμένοι
καθώς υπήρχε μια μεγάλη
ενωτική και ανθενωτική
διαμάχη, υπέρ και εναντίον της
Ένωσης των Εκκλησιών. Οι
αντίθετοι στην Ένωση μαζί με
τους Τούρκους αναγκάστηκαν
να συμμαχήσουν. Μ’ αυτή την
εκδοχή η πραγματική πτώση της
Πόλης χρονολογείται από το
1204 και μετά και η ανθενωτική
διαμάχη διογκώθηκε μετά
το 1438 και τη Σύνοδο της
Φερράρας. Εκεί ο Αυτοκράτορας
Ιωάννης Η΄ ξεσήκωσε την
Εκκλησία σε μια τελευταία
προσπάθεια Ένωσης, αλλά
ενώ η διανόηση ήθελε να είναι
αναγεννησιακή, η Εκκλησία
παρέμενε προσηλωμένη στα
πάτρια.

πεινάσουν καθώς της στέρησε
τη δυνατότητα να προμηθεύεται
σιτηρά από εκεί.
Το 1402 ο σουλτάνος των
Τούρκων Βαγιαζήτ είχε υποστεί
πανωλεθρία στη μάχη της
Άγκυρας από το στρατό των
Μογγόλων του Ταμερλάνου. Η
ήττα αυτή προκάλεσε μεγάλη
εσωτερική κρίση στο κράτος
των Οθωμανών και το Βυζάντιο
σταμάτησε να πληρώνει φόρο
υποτέλειας και εξασφάλισε,
παρά την αδυναμία του,
παράταση ζωής μισού αιώνα.
«Η Πόλη θα μπορούσε να είχε
πέσει στα χέρια των Τούρκων
πολύ νωρίτερα» σημειώνει η
Ελληνίδα βυζαντινολόγος Ελένη
Γλύκατζη- Αρβελέρ
Ο λόγος που δεν
πραγματοποιήθηκε αυτό ήταν
γιατί ο Βαγιαζίτ έπεσε στα
χέρια των Μογγόλων και η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν
μπορούσε να σταθεί μόνη της
όρθια. Ο Μανουήλ έτρεχε να δει
τους Καρόλους και ο Ιωάννης
πήγε στη Φερράρα. Είναι
δηλαδή η εποχή των επαιτών
αυτοκρατόρων καθώς πήγαιναν
στη Δύση, έστω κι αν τους
δέχονταν εκεί με τιμές αλλά
το αποτέλεσμα δε στέφτηκε με
επιτυχία.
Έτσι το Βυζάντιο δεν μπορούσε
να ελπίζει παρά μόνο στη
βοήθεια της καθολικής
Ευρώπης, η οποία όμως ήταν

οι Ρώσοι δε γράφουν σχεδόν
τίποτα για την πτώση της
Πόλης. Εκείνοι που θρήνησαν
από την αρχή για την Πόλη είναι
στην Τραπεζούντα λέγοντας
χαρακτηριστικά: “Πάρθεν η
Πόλη, πάρθεν η Ρωμανία”.
Το 1425 στέφθηκε
αυτοκράτορας ο Ιωάννης Η’
Παλαιολόγος. Στη Σύνοδο
της Φερράρας-Φλωρεντίας
δέχθηκε την πλήρη υποταγή
της Ορθόδοξης στην Καθολική
Εκκλησία. Ο βυζαντινός
λαός, όμως, δεν αποδέχθηκε
τις συμφωνίες αυτές καθώς
το λαϊκό αίσθημα κατά των
Λατίνων ήταν εχθρικό καθώς
δεν μπορούσαν να λησμονήσουν
τη βαρβαρότητα που επέδειξαν
οι Σταυροφόροι στην Πρώτη
Άλωση της Κωνσταντινούπολης
το 1204.
Την ίδια περίοδο οι Τούρκοι
αντιμετώπιζαν δυσχέρειες στη
Βαλκανική από τον Ιωάννη
Ουνυάδη και τον Αλβανό ηγέτη
Γεώργιο Σκεντέρμπεη, οι οποίοι
πέτυχαν λαμπρές νίκες εναντίον
τους. Ωστόσο, η σταυροφορία
που οργανώθηκε στη Δύση, για
να σταματήσει την προέλαση
των Τούρκων, συντρίφθηκε το
1444 στη Βάρνα.
Το1453 ο Μωάμεθ
προετοιμαζόταν για
την κατάληψη της
Κωνσταντινούπολης. Στην
Ανδριανούπολη, συγκρότησε
στρατό 150.000 ανδρών και
ναυτικό 400 πλοίων. Στις 7
Απριλίου, ο σουλτάνος έστησε
τη σκηνή του μπροστά από την
Πύλη του Αγίου Ρωμανού και
κήρυξε επίσημα την πολιορκία
της Κωνσταντινούπολης.
Ο αγώνας ήταν άνισος για τους
Βυζαντινούς, που είχαν να
αντιπαρατάξουν μόλις 7.000
άνδρες, οι 2.000 από τους
οποίους μισθοφόροι ενώ στην
Πόλη είχαν απομείνει περίπου
50.000 κάτοικοι με προβλήματα
επισιτισμού.

Ένας ακόμη παράγοντας
παρακμής σύμφωνα με την
Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ ήταν
και η γενική δεισιδαιμονία που
τρεφόταν από τις προφητείες
που προφήτευαν το τέλος της
Πόλης και μαζί το τέλος του
κόσμου και της Ιστορίας. Αυτό
ήταν, λοιπόν, το κλίμα στην
Κωνσταντινούπολη της εποχής
και οι Βυζαντινοί ζούσαν σε
μια πόλη ερημωμένη που
κυριαρχούσε φόβος και ένα
κλίμα βαρύ.
Η εξέλιξη των γεγονότων
οδήγησε ώστε οι Τούρκοι
να μείνουν απερίσπαστοι
από απειλές και να
αφοσιωθούν στην πολιορκία
της Κωνσταντινούπολης.
Προηγήθηκε η οικοδόμηση
ενός επιβλητικού φρουρίου
στις ευρωπαϊκές ακτές των
στενών του Βοσπόρου. Στόχος
ήταν το Ρούμελη-Χισάρ, όπως
ονομάστηκε να αποκόψει την
πρωτεύουσα από τα λιμάνια του
Ευξείνου ώστε οι κάτοικοι να

μισητή στους κατοίκους της
Κωνσταντινούπολης και η
ύπαρξη «Ενωτικών» και
«Ανθενωτικών» δίχαζε τους
Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
προσέγγισε τον Πάπα Νικόλαο
Ε’ για να ζητήσει βοήθεια. Ο
Πάπας έβαλε εκ νέου ως όρο
την Ένωση των Εκκλησιών,
αλλά αναγκάστηκε τελικώς
να αποδεχθεί το αίτημα του
αυτοκράτορα προκειμένου να
στείλει στην Κωνσταντινούπολη
ιερείς για να πείσουν το λαό για
την αναγκαιότητα της Ένωσης.
Σύμφωνα με την Ελένη
Γλύκατζη- Αρβελέρ πολλοί
λένε ότι η Δύση τελικώς
δε βοήθησε. Όμως, η Δύση
ήταν πολυδιασπασμένη και ο
Πάπας είχε ένα σχίσμα στην
πλάτη του και την Ανατολική
Εκκλησία εναντίον του. Επίσης,
μετά την πτώση της Πόλης, οι
Δυτικοί ήταν φοβισμένοι. Όταν
ανέλαβε ο Πίος Β΄, έγραψε μια
πραγματεία για την Άλωση στην
οποία μιλούσε για καταστροφή
της Χριστιανοσύνης. Αντίθετα

Η Πόλη περιβαλλόταν από
ξηράς με διπλό τείχος και
τάφρο. Το τείχος αυτό, που
επί 1000 χρόνια είχε βοηθήσει
την Κωνσταντινούπολη να
αποκρούσει νικηφόρα όλες τις
επιθέσεις των εχθρών της, τώρα
ήταν έρμαιο του πυροβολικού
του σουλτάνου, που από τις 12
Απριλίου άρχισε καθημερινούς
κανονιοβολισμούς.
Οι Τούρκοι προσπάθησαν
πολλές φορές να σπάσουν
την αλυσίδα που έφραζε τον
Κεράτιο κόλπο που προστάτευε
την ανατολική πλευρά της
Κωνσταντινούπολης. Στις
20 Απριλίου ένας στόλος με
εφόδια υπό τον πλοίαρχο
Φλαντανελλά κατορθώνει να
διασπάσει τον τουρκικό κλοιό
μετά από φοβερή ναυμαχία
και να εισέλθει στον Κεράτιο,
αναπτερώνοντας τις ελπίδες των
πολιορκούμενων.
Έτσι, η κατάσταση έγινε
τραγική καθώς έπρεπε να
αποσπάσουν δυνάμεις από τα
τείχη για να προστατεύσουν

54η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΑΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΕ ΑΛΕΞΑΝΤΟΝΑΚΗ
WE WISH TO OUR WONDERFUL PARENTS !!
HAPPY ANNIVERSARY
Με πολύ αγάπη τα παιδιά σας Elizabeth, Νικόλαος και τα
εγγονάκια σας, Μιχάλης, Ναταλία, Γιάννα, και Αθανασία.
την Πόλη από την πλευρά του
Κεράτιου, όπου δεν υπήρχαν
τείχη.
Η τελική έφοδος των Οθωμανών
έγινε το πρωί της 29ης
Μαΐου 1453 όπου στρατιώτες
του Μωάμεθ εφόρμησαν
στην ανυπεράσπιστη πόλη
καταλαμβάνοντάς την εντός
λίγων ωρών. Ο αυτοκράτορας
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,
που νωρίτερα απέκρουσε με
υπερηφάνεια τις προτάσεις
συνθηκολόγησης του Μωάμεθ,
έχασε τη ζωή του μαχόμενος.
Οι Τούρκοι,προέβησαν σε
εκτεταμένες λεηλασίες και
εξανδραποδισμούς. Το ίδιο
βράδυ, ο Μωάμεθ ο Πορθητής
εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία
Σοφία και προσευχήθηκε στον
Αλλάχ λέγοντας: «αναβάς επί
της Αγίας Τραπέζης».
Το πρωί της 7ης Μαΐου οι
Τούρκοι και οι Έλληνες
όρμησαν ο ένας στον άλλο
σε μια επίθεση σώμα με
σώμα. Ο Γιουστινιάνης με
κάμποσους πολεμιστές όρμησε
κραυγάζοντας απάνω στους
Τούρκους με τόση αφοβία, ώστε
εν ριπή οφθαλμού τους πέταξε
κάτω από τα τείχη και γέμισε το
χαντάκι σκοτωμένους.

Η απάντηση
των Ελλήνων
στις προτάσεις
των Τούρκων
για την παράδοση
της Πόλης
Ο γιος του άρχοντα της Σινώπης
Ισμαήλ, έκανε προτάσεις, (με
οικονομικό αντίτιμο), στους
Έλληνες για ειρήνευση λέγοντας
πως μπορεί να μεσολαβήσει
στο να γίνει μια συμφωνία με
το Σουλτάνο. Το επιχείρημά του
ήταν πως αν δεν πραγματωθεί
συμφωνία, ο πληθυσμός όλος
θα σκλαβωθεί. Οι Έλληνες
πείστηκαν και έστειλαν τον
Ισμαήλ στο Σουλτάνο ο οποίος
και διέταξενα πληρώνεται στον
ίδιο κάθε χρόνο φόρος, ύψους

100000 νομίσματα.
Στις 28 Μαΐου
πραγματοποιήθηκε
μεγάλη ακολουθία στην
Αγία Σοφία, η τελευταία
χριστιανική ακολουθία που
πραγματοποιήθηκε στην
περίφημη εκκλησία της πόλης,
την οποία παρακολούθησε
πλήθος αξιωματούχων και
πιστών.
Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ σε
λόγο προς τον λαό του, τον
προέτρεψε να αντισταθεί
γενναία, λέγοντας ότι οι Τούρκοι
«υποστηρίζονται από όπλα,
ιππικό, πυροβολικό και την
αριθμητική τους υπεροχή, εμείς
όμως στηριζόμεθα πρώτα στον
Θεό και Σωτήρα μας και κατόπιν
στα χέρια μας και στην δύναμή
μας που μας έχει χαρίσει ο ίδιος
ο Θεός».
Η πολιορκία κράτησε σχεδόν 2
μήνες και, τελικά, ο σημαντικά
ισχυρότερος Μωάμεθ κατέλαβε
την Κωνσταντινούπολη την
Τρίτη 29 Μαΐου 1453. Μετά
το θάνατο του Κωνσταντίνου
οι Τούρκοι όρμησαν μέσα
στην πόλη, αρχίζοντας μαζικές
λεηλασίες. Ένα μεγάλο πλήθος
πολιτών κατέφυγε στην Αγία
Σοφία, ελπίζοντας να βρει εκεί
ασφάλεια,όμως, οι Τούρκοι
διέρρηξαν την κεντρική πύλη και
όρμησαν μέσα στην εκκλησία
όπου έσφαξαν το πλήθος.
Την ημέρα της πτώσης της
Κωνσταντινούπολης, ή πιθανόν
την επόμενη, ο Σουλτάνος
εισήλθε επίσημα στην πόλη και
πήγε στην Αγία Σοφία, όπου
και προσευχήθηκε. Κατόπιν ο
Πορθητής εγκαταστάθηκε στα
αυτοκρατορικά ανάκτορα των
Βλαχερνών.
Βέβαια η παράδοση του
Βυζαντίου δεν έσβησε με την
Άλωση της Κωνσταντινούπολης
και την υποταγή στους
Τούρκους. Άλλωστε η
Δυτική Ευρώπη, στα χρόνια
του Ανθρωπισμού και της
Αναγέννησης, βρήκε στο
Βυζάντιο την πηγή, από την
οποία γεύθηκε τους καρπούς του
αρχαίου πνεύματος.
Πηγή: ΤΟ ΘΕΜΑ
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Half of Canadians report worsening mental health,
experts say woes just beginning
Workplace Mental Health / Survey
As many people enter a seventh week of self-isolation, a new poll confirms that the
COVID-19 pandemic is unifying Canadians in their anxiety. Half of respondents in
the new Angus Reid Institute poll said their mental health has worsened, including 10
per cent who said it has worsened “a lot.”
Among the more than 1,900 respondents, people reported being “bored” and “depressed” almost as much as they said they were “grateful” and “optimistic.”
“Worried” and “anxious” were the top two answers, emotional states that experts
don’t expect to dissipate any time soon.
“I think we’re going to have a lot more mental health issues as time goes on,”
Rima Styra, an associate professor of psychiatry at the University of Toronto, told
CTVNews.ca.
“Right now we’re not seeing all of it because people are trying to deal with their specific needs right now. Housing, finding food… trying to deal with employment. But
once all of this settles, people are going to sit back and start thinking about it.”
That’s when the current anxieties may intensify, said Styra, particularly among vulnerable groups such as the elderly and those with pre-existing mental health issues.
“Compile that with financial problems and it’s a very deep hole for people to get out
of,” said Styra.

Οι μισοί Καναδοί αναφέρουν επιδείνωση της ψυχικής
υγείας, οι ειδικοί λένε θλίψη μόλις αρχίζει
Ψυχική Υγεία στο Χώρο Εργασίας / Έρευνα
Όπως πολλοί άνθρωποι εισέρχονται σε μια έβδομη εβδομάδα της αυτοαπομόνωσης,
μια νέα δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι η COVID-19 πανδημία ενοποιεί Καναδούς
στο άγχος τους. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες στη νέα δημοσκόπηση του
Ινστιτούτου Άνγκους Ριντ ανέφεραν ότι η ψυχική τους υγεία έχει επιδεινωθεί,
συμπεριλαμβανομένου του 10 τοις εκατό που ανέφερε ότι έχει επιδεινωθεί “πολύ”.
Μεταξύ των περισσότερων από 1.900 ερωτηθέντων, οι άνθρωποι ανέφεραν ότι είναι
“βαρεθεί” και “κατάθλιψη” σχεδόν όσο είπαν ότι ήταν “ευγνώμων” και “αισιόδοξος”.
“Ανήσυχος” και “ανήσυχος” ήταν οι δύο κορυφαίες απαντήσεις, συναισθηματικές
καταστάσεις ότι οι ειδικοί δεν αναμένουν να διαλύσει οποτεδήποτε σύντομα.
“Νομίζω ότι πρόκειται να έχουμε πολύ περισσότερα θέματα ψυχικής υγείας με
την ώρα συνεχίζεται,”Rima Styra, αναπληρωτής καθηγητής της ψυχιατρικής στο
Πανεπιστήμιο του Τορόντο, είπε CTVNews.ca.
“Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε όλα αυτά, επειδή οι άνθρωποι προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους αυτή τη στιγμή. Στέγαση, εύρεση
τροφής... προσπαθώντας να ασχοληθεί με την απασχόληση. Αλλά μόλις όλα αυτά
εγκατασταθούν, οι άνθρωποι πρόκειται να καθίσει πίσω και να αρχίσουμε να το
σκεφτόμαστε.”
Αυτό είναι όταν οι τρέχουσες ανησυχίες μπορεί να ενταθούν, δήλωσε ο Στύρα,
ιδιαίτερα μεταξύ των ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με
προϋπάρχοντα προβλήματα ψυχικής υγείας.
“Μεταγλωττίστε ότι με οικονομικά προβλήματα και είναι μια πολύ βαθιά τρύπα για
τους ανθρώπους να βγούμε από,” είπε styra.

Μετά το Ά ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΙΧΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΜΑΡΙΟΥ ΤΟΚΑ ΤΩΡΑ ΤΟ

Canada entered a recession in the first quarter of
2020 according to new report
Research / Economic Development
Canada has entered a recession in the first quarter of the year, with a February peak, according to the CD Howe
Institute’s Business Cycle Council.
The Council, which comprised of a group of Canada’s “preeminent” economists, typically meets annually, but also
when economic conditions indicate the possibility of entry to, or exit from, a recession.
And due to the COVID-19 pandemic, the Council met on April 16 to review the case for calling the beginning of a
recession in the first quarter of 2020 and the dating of the business cycle peak.
According to the Institute, it defines a recession “as a pronounced, persistent, and pervasive decline in aggregate
economic activity.”
When looking at a recession, they look at three aspects: by how much did economic activity decline, how long did
the decline last, and how broad was this decline across economic sectors.
They also looked at both GDP and employment as its main measures of economic activity.
Statistics Canada released its estimated GDP data on April 15 that showed a 9% drop in March GDP resulting in a
quarterly drop of 2.6%, which the Council said is “the largest one quarter drop in GDP on record.”
“The Council agreed the magnitude of the contraction makes it extremely unlikely that any future adjustments will
overturn the conclusion of a major drop in economic activity in the first quarter,” they said.
Looking at the labour force, data indicates a 1.5% drop in total employment in the first quarter, with a 5.3% drop in
March alone.
“Using the industry breakdown for January and February GDP data allowed the Council to determine what the index
would have to be in March for entry into a recession,” said the Council. “With government-enforced shutdowns of
non-essential industries, and with employment falling in every industry except natural resources, members agreed
it is highly unlikely the diffusion index will be above 50 for Q1 of 2020, thereby indicating more contracting than
expanding industries.”
With the preliminary data, the Council agreed that Canada entered a recession in the first quarter of the year.
And because the GDP and employment growth were positive or flat in January and February while turning negative
in March, they declared February as the cycle peak.
Earlier this week, Statistics Canada and the Canadian Chamber of Commerce released a report based on an
online survey from 12,600 business responses taken from April 3 to April 24.
The report found that 32.3% of the businesses that responded said their revenue was down by over 40% in the first
quarter of 2020. Another 21.2% said their revenues had decreased by 20% to 40% over the same time period, all due
to the COVID-19 pandemic.
Additionally, the March 2020 Labour Force Survey said that 1.3 million Canadians were away from work due to
coronavirus, of which 2.1 million worked reduced hours.
On Thursday, a new report from the Office of the Parliamentary Budget Officer has painted a grim picture of Canada’s immediate financial future, largely due to the fallout from the coronavirus.
According to the report, real GDP is assumed to decline by 2.5% in the first quarter and then again by 20% in the
second quarter (both rates not annualized). Real GDP is then assumed to rebound modestly in the third and fourth
quarters as epidemic control measures begin to be gradually relaxed.
For 2020, real GDP growth is assumed to be -12.0% which would be “by far the weakest on record since the series
started in 1961,” the report said. To put this in a historical perspective, the weakest growth in real GDP on record (of
-3.2%) was observed in 1982.
“Based on our updated economic scenario and including announced federal measures, the budget deficit would
increase to $24.9 billion in 2019 20 and then to $252.1 billion in 2020-21,” the report said.

΄Β Βραβείο στην κατηγορία ΠΟΙΗΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Asked for his comments during his daily media briefing, Prime Minister Justin Trudeau said, “We will continue to
support Canadians to get through this in the best possible way — focus on what we need to do now to get through
this.”

New job postings show some improvement
Analysis / Data
The dramatic drop in new job postings across Canada because of the COVID-19 pandemic showed some
improvement recently, according to online job board Indeed Canada.
As of April 24, the trend in new postings was down 58 per cent from 2019, which is up 11.4 percentage
points from the decline of 70 per cent per cent the week prior.

ΠΟΙΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
Περπάτησα στο σκοτάδι χωρίς λυχνία.
Έβαλα στο πρόσωπο το χαμόγελο χωρίς χαρά.
Κι ήρθα σε σένα.
Λευκό χαρτί.
Να γράψεις πάνω μου όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Για να βρούμε μαζί την συγχώρεση.
Να μπούμε μαζί στον Παράδεισο.
Εδώ κάτω στη Γη…
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΔΡΑ
Christina Strada

“While part of the narrowing gap over the past week reflected the later date of Easter in 2019, the
number of new postings still perked up to its highest level since late March,” says Brendon Bernard of
Indeed.
For the week through April 24, total job postings were 49 per cent below that of the same week in 2019.
But this follows a 48-per-cent year-over-year drop for the week of April 17, showing that postings started
to plateau for the first time since mid-March.
Among sectors, beauty and wellness (down 69 per cent), food preparation and service (down 63 per
cent), hospitality and tourism (down 59 per cent) and education and instruction (down 57 per cent) are
being hit the hardest.
Community and social service (down 49 per cent), civil engineering (down 48 per cent), arts and entertainment (down 47 per cent) and banking and finance (down 46 per cent) recorded drops in job postings
at par with the national level. Software development (down 32 per cent), security and public safety
(down 22 per cent), nursing (down 15 per cent) and personal care and home health (down 10 per cent)
felt slightly less of the impact.
Similar to the Canada-wide numbers, total job postings flattened out compared to 2019 levels across
most provinces last week, says Indeed. Alberta (down 54 per cent), British Columbia (down 51 per cent)
and Quebec (down 50 per cent) saw job postings drop above the Canada-wide level. Ontario (down 49
per cent) tied the national drop rate while Saskatchewan (down 47 per cent), New Brunswick (down 46
per cent), Prince Edward Island (down 45 per cent), Manitoba (down 44 per cent), Newfoundland and
Labrador (down 43 per cent) and Nova Scotia (down 42 per cent) had posing drop below the Canada
level.
Quebec and Ontario have launched websites looking to better connect employers and potential job candidates amidst the pandemic.

Η τελευταία ενημέρωση για τον κορονοϊό
efsyn.gr 26.05.2020

το υπουργείο Υγείας και την
Πολιτική Προστασία για την
παρακολούθηση της πανδημίας
και ό,τι άλλο αφορά τον
κορονοϊό.
Ο καθηγητής, κατά την
ενημέρωση, αναφέρθηκε και
στα άσχημα σενάρια, χωρίς τα
αυστηρά περιοριστικά μέτρα.
Όπως χαρακτηριστικά
είπε: «Χωρίς τα αυστηρά
περιοριστικά μέτρα, δηλαδή
μια μείωση των επαφών του
πληθυσμού περίπου 10%, ο
Σωτήρης Τσιόδρας EUROKINISSI/POOL PHOTO /ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ αριθμός των θανάτων θα είχε
μια μέση τιμή 13.685 θανάτους
ην τελευταία
ανακοίνωσε την αποχώρησή του ενώ με μία μείωση των επαφών
κατά 20% θα ήταν 7.015
τους ενημέρωση
εκφράζοντας την επιθυμία του
θάνατοι».
για τον κορονoϊό
σταδιακά να επιστρέψει «στην
πραγματοποίησαν ο καθηγητής
κανονικότητα» και δίνοντας
Ημερήσιος απολογισμός
Λοιμωξιολογίας Σωτήρης
παράλληλα συγχαρητήρια σε
Τσιόδρας και ο υφυπουργός
όλους για την τήρηση των
Το σύνολο των επιβεβαιωμένων
Πολιτικής Προστασίας και
μέτρων και τον περιορισμό της
κρουσμάτων στην Ελλάδα
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος
εξάπλωσης του ιού.
διαμορφώνεται σε 2.892.
Χαρδαλιάς. Καθημερινή γραπτή
Επίσης, ακόμη ένας ασθενής
ενημέρωση έως τις 31 Μαΐου
Όσον αφορά τα αποτελέσματα
έχασε τη ζωή του το τελευταίο
και στη συνέχεια μία φορά την
των προσπαθειών, τόνισε ότι
24ωρο, με το σύνολο των
εβδομάδα.
στην Ελλάδα «φθάσαμε με
θανάτων να φτάνει τους 173.
πολύ κόπο πολύ μακριά για να
Με ένα ποίημα και σε κλίμα
επιτρέψουμε ένα πισωγύρισμα», Διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ
νοσηλεύονται 18 ασθενείς,
συγκίνησης ο καθηγητής
τονίζοντας ότι τέσσερις μήνες
των οποίων η διάμεση ηλικία
Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης
μετά «επιστρέφουμε στην
είναι 69 ετών. Εξ αυτών οι 2
Τσιόδρας, ολοκλήρωσε την
κανονικότητα» και ότι επιθυμεί
είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι
τελευταία του ομιλία ως
και ο ίδιος να επιστρέψει
άνδρες. Επίσης, το 83,3% έχει
εκπρόσωπος του υπουργείου
στα δικά του καθήκοντα,
υποκείμενο νόσημα ή είναι
Υγείας για τον νέο κορονοϊό.
στο πανεπιστήμιο και τους
ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.
Μετά από πολύμηνη
φοιτητές του. Ωστόσο, θα
Να σημειωθεί ότι 101 ασθενείς
παραμονή του στην θέση αυτή
συνεχιστεί η συνεργασία με
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ

Τ

«Δάνεια για δάνεια» η αντιπρόταση των «σκληρών» της ΕΕ
efsyn.gr

23.05.2020

Στη λογική των δανείων
που πρέπει να επιστραφούν
επιμένουν Αυστρία,
Δανία, Ολλανδία και
Σουηδία απορρίπτοντας το
γαλλογερμανικό σχέδιο για
την έκτακτη βοήθεια της Ε.Ε.
στα πληγέντα κράτη από την
πανδημία του κορονοϊού. Οι
τιμητές της δημοσιονομικής
σταθερότητας στην Ε.Ε.
έρχονται με μια αντιπρόταση
που δεν αναμένεται να βρει
πολλούς συμπαραστάτες με
την Ιταλία άμεσα να εκφράζει
τη δυσφορία της και να την
απορρίπτει ως «απαράδεκτη».
Προ ολίγων ημερών η Γερμανία
και η Γαλλία πρότειναν ένα
ταμείο ύψους 500 δισεκ. ευρώ
που θα προσφέρει επιχορηγήσεις
στις περιοχές και τους κλάδους
της ΕΕ που επλήγησαν
περισσότερο από την πανδημία.

Ο καγκελάριος
της Αυστρίας,
Σεμπάστιαν
Κουρτς
AP Photo/Ronald Zak
Άμεση ήταν τότε η αντίδραση
της Αυστρίας, της Δανίας, της
Ολλανδίας και της Σουηδίας που
αφού εξέφρασαν τις αντιρρήσεις
τους, ανακοίνωσαν πως σύντομα
θα καταθέσουν αντιπρόταση.
Σήμερα, διέρρευσε (Politico) το
σχέδιο του μπλοκ των χωρών
της ΕΕ που περιλαμβάνει
δάνεια και απορρίπτει κάθε
αμοιβαιοποίηση χρέους.
Οι τέσσερις χώρες υποστηρίζουν
ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης που βασίζεται

Το ούζο κυριότερο εξαγόμενο προϊόν
της ελληνικής ποτοποιίας
Αύξηση κατά 0,72% (σε αξία) και κατά 4,30% (σε ποσότητα)
παρατηρείται συνολικά στις εξαγωγές ελληνικών αποσταγμάτων
για το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία
επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων
& Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ).
Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι η Ευρώπη αποτελεί τον
κύριο δέκτη των εξαγόμενων αποσταγμάτων καθώς απορροφά
το 80% της συνολικής ποσότητας τους με βασικότερη χώρα
προορισμού την Γερμανία.
Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, παρατηρείται κι εκεί αύξηση στις
ελληνικές εξαγωγές αποσταγμάτων σε όγκο κατά 7,04%.
Κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της ελληνικής ποτοποιίας, αποτελεί
το ούζο, καθώς, για το 2019, καταλαμβάνει, το 68% (σε όγκο) του
συνόλου των εξαγωγών ελληνικών αποσταγμάτων.
Το ούζο, λόγω της υψηλής ποιότητάς του, φαίνεται να έχει
καθιερωθεί ακόμα και σε μεγάλες χώρες του εξωτερικού, όπως
η Γερμανία και μπορεί να ανταγωνίζεται επάξια αλκοολούχα,
που προέρχονται από χώρες με παράδοση στις εξαγωγές τοπικών
αλκοολούχων όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία κ.λπ.
Σημαντική είναι η συμβολή του κλάδου αλκοολούχων στα
φορολογικά έσοδα. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από τον ΕΦΚ στα
αλκοολούχα ποτά διαμορφώθηκαν, το 2019, σε 291 εκατ. ευρώ, σε
αντίθεση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα (μπίρα, κρασί) για τα οποία
τα έσοδα από τον ΕΦΚ κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει
πρόσθετη υποστήριξη για
τους ηλικιωμένους Καναδούς
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Οττάβα, Οντάριο 12 Μαΐου του 2020
Κανένας Καναδός δεν πρέπει να έχει να επιλέξει μεταξύ το να βάλλουν
φαγητό στο τραπέζι τους, της πληρωμής των συνταγών τους, ή της
πληρωμής των λογαριασμών τους. Ωστόσο, πάρα πολλοί ηλικιωμένοι
αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις για την υγεία, την οικονομία και τις
κοινωνικές προκλήσεις λόγω του COVID-19. Βοήθησαν στη διαμόρφωση
αυτής της χώρας, και τώρα χρειάζονται τη βοήθειά μας.
Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, η κυβέρνηση του Καναδά
έχει εισαγάγει μέτρα για την υποστήριξη των ηλικιωμένων. Επενδύσαμε
1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια εφάπαξ ειδική πληρωμή μέσω της
πίστωσης φόρου αγαθών και υπηρεσιών (GST) τον Απρίλιο. Περισσότεροι
από 4 εκατομμύρια ηλικιωμένοι επωφελήθηκαν από αυτό το top-up, το
οποίο έδωσε κατά μέσο όρο 375 δολάρια για τους ηλικιωμένους και 510
δολάρια για τα ζευγάρια. Επενδύσαμε επίσης στις κοινοτικές οργανώσεις
που παρέχουν τις πρακτικές υπηρεσίες στους καναδικούς πρεσβύτερους,
συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των παντοπωλείων και των
φαρμάκων.
Ο πρωθυπουργός, Justin Trudeau, ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά
πρόσθετων μέτρων για να βοηθήσει τους καναδούς ηλικιωμένους και να
τους παρέχει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια σε αυτή την περίοδο της
κρίσης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
•
Παροχή πρόσθετης οικονομικής στήριξης των 2,5 δισεκατομμυρίων
δολαρίων για μια εφάπαξ αφορολόγητη πληρωμή των 300 δολαρίων για
ηλικιωμένους που είναι επιλέξιμοι για τη σύνταξη Γήρατος Ασφαλείας
(OAS), με επιπλέον 200 δολάρια για ηλικιωμένους που είναι επιλέξιμοι για
το Συμπλήρωμα Εγγυημένου Εισοδήματος (GIS). Το μέτρο αυτό θα δώσει
συνολικά 500 δολάρια σε άτομα που είναι επιλέξιμα για να λάβουν τόσο το
OAS και το GIS, και θα τους βοηθήσει να καλύψουν το αυξημένο κόστος
που προκαλείται από COVID-19.
•
Επέκταση του Προγράμματος New Horizons for Seniors με μια
πρόσθετη επένδυση 20 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη
οργανισμών που προσφέρουν έργα που βασίζονται στην κοινότητα και
μειώνουν την απομόνωση, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων
και τους βοηθούν να διατηρήσουν ένα δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης.
•
Η προσωρινή παράταση των πληρωμών GIS και Allowance εάν
δεν έχουν αξιολογηθεί τα στοιχεία εισοδήματος των ηλικιωμένων για το
2019. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι πιο ευάλωτοι ηλικιωμένοι θα συνεχίσουν
να λαμβάνουν τα οφέλη τους όταν τα χρειάζονται περισσότερο. Για
να αποφευχθεί η διακοπή των παροχών, οι ηλικιωμένοι καλούνται να
υποβάλουν τα στοιχεία τους για το εισόδημα του 2019 το συντομότερο
δυνατόν και το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2020.
Η κυβέρνηση του Καναδά θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να
ανταποκρίνεται στις επιπτώσεις της υγείας, των κοινωνικών και
οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε
πρόσθετες ενέργειες, όπως απαιτείται για την υποστήριξη όλων των
Καναδών, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, και τη σταθεροποίηση
της οικονομίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

σε έναν «εκσυγχρονισμένο
προϋπολογισμό της ΕΕ» και
διασφαλίζει ότι οι χώρες είναι
«καλύτερα προετοιμασμένες για
την επόμενη κρίση».
Το Ταμείο θα πρέπει να εφάπαξ
και με ρήτρα λήξης μετά από
δύο χρόνια.

Ταχ. Δ/νση:Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως Ταχ. Κώδικας :85300
Πληρ. :Μ. Χατζηελευθερίου Τηλ :22423-60437 Τηλ/τυπία
:22420-23320 Ηλεκτρον. δ/νση :kos_mayor@kos.gr

Θα επιτρέπει τη λήψη
δανείων «με ευνοϊκούς
όρους» σε χώρες μέλη που
έχουν ανάγκη. Η βοήθεια
πρέπει να χρησιμοποιηθεί
με αυστηρά στοχευμένο
τρόπο και «τα χρήματα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για την ανοικοδόμηση και
ανθεκτικότητα του τομέα της
υγείας και της οικονομίας».
Στην δισέλιδη αντιπρόταση
επισημαίνεται επίσης ότι οι
εθνικοί προϋπολογισμοί είναι
αδύναμοι λόγω της κρίσης
του κορονοϊού αλλά παρόλα
αυτά πρέπει να δαπανηθούν
περισσότερα κονδύλια για τις
δαπάνες της ΕΕ.

Ως πολίτες του κόσμου, πολύ περισσότερο ως Κώοι, αισθανόμαστε
την ανάγκη να ζητήσουμε την στήριξη των υγειονομικών και των
υποδομών υγείας. Η αγάπη για την ιατρική επιστήμη είναι αγάπη
προς τον άνθρωπο. Σε αυτό το πλαίσιο σας ζητώ να στηρίξετε την
πρωτοβουλία μας, προβάλλοντας την προαναφερόμενη ταινία, η
οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα youtube στη διεύθυνση:
https://youtu.be/6a7nXsGDUsI με υπότιτλους στην ελληνική,
αγγλική και γερμανική γλώσσα.

Απαιτείται «εκσυγχρονισμένος
προϋπολογισμός της ΕΕ ως
σημείο εκκίνησης», με ανάλυση
των αναγκών για τους τομείς
που πλήττονται περισσότερο,
και το τελικό πλαίσιο δαπανών
για τον κορονοϊό θα πρέπει
να καθοριστεί μέσω μιας νέας
ιεράρχησης των περιοχών
δαπανών στον προϋπολογισμό
της ΕΕ, αναφέρεται στο έγγραφο
που διαβιβάστηκε σε ανώτερους
αξιωματούχους της ΕΕ.
Να σημειώσουμε πως το σχέδιο
που τελικά θα συμφωνηθεί
απαιτεί τη συναίνεση όλων
των κρατών-μελών της ΕΕ
ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναμένεται να υποβάλει τη
δική της πρόταση για το σχέδιο
ανοικοδόμησης την ερχόμενη
Τετάρτη.

Ο Δήμος Κω, με χρέος και ευθύνη έναντι της μακραίωνης ιστορίας
του νησιού μας, ως πατρίδας του Ιπποκράτη, δημιούργησε και
αφιερώνει σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, που μάχονται
στην πρώτη γραμμή κατά του κορονοϊού, μια μικρή ταινία 66
δευτερολέπτων, που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα
της Ιπποκρατικής ιατρικής και φιλοσοφίας, καθώς και τη σχέση τους
με το νησί μας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Ο Δήμαρχος Κω
Θεοδόσης Α. Νικηταράς
Dear friends,
The Municipality of Kos with duty and responsibility due to the
long history of our island as the homeland of Hippocrates, created a
66-second short film dedicated to all of health professionals &amp;
medical staff who fighting on the frontline against the coronavirus.
The film highlights the timelessness of the Hippocratic medicine and
philosophy as well as their relationship with our island.
As citizens of the world, especially as citizens of Kos Island, we
feel the need to seek the support of health professionals and health
infrastructure.
The love for medical science is love to the human being.
In this context, I ask you to support our initiative by promoting the
aforementioned film which is available on the YouTube platform at
address: https://youtu.be/6a7nXsGDUsI
with subtitles in Greek, English and German language.
Thank you in advance
Theodosis Nikitaras
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Μεσογειακή διατροφή κατά του ιού

Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας το πιο σύγχρονο
μηχάνημα ανίχνευσης κορωνοϊού στη χώρα

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

«Καταλήγουμε ότι το
χιλιοειπωμένο “υγιεινή
διατροφή και άσκηση”
έχει εφαρμογή και
στον ιό αυτό, αφού η
μεγάλη πλειονότητα
των θανάτων από
COVID-19 είχαν
ΜΜΑ», τονίζουν οι
ερευνητές.
Τον ρόλο της διατροφής στην
πανδημία του κορωνοϊού
αναδεικνύει έρευνα την
οποία συνυπογράφουν δύο
Ελληνες επιστήμονες από το
Πανεπιστήμιο Λίμερικ της
Ιρλανδίας και δημοσιεύθηκε
στο επιστημονικό περιοδικό
Nutrients. Πρόκειται για τους
Γιάννη Ζαμπετάκη, πρόεδρο
του τμήματος Βιολογικών
Επιστημών και τον Αλέξανδρο
Τσούπρα, λέκτορα στο ίδιο
τμήμα. «Η ερευνητική μας
ομάδα, έχοντας εικοσαετή
συνεργασία με τον ομότιμο
καθηγητή Βιοχημείας και
Χημείας Τροφίμων του ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνο Α. Δημόπουλο,
πρωτοπόρο στην Ελλάδα σε
αυτή την έρευνα, μελετά τη
σχέση φλεγμονής και Μη
Μεταδοτικών Ασθενειών και
συγκεκριμένα πώς τα τρόφιμα
μπορούν να μειώσουν τη χρόνια
φλεγμονή», λέει στην «Κ» ο
κ. Ζαμπετάκης. Οπως εξηγεί
ο ίδιος, στις 23 Μαρτίου, ο
ΠΟΥ ανακοίνωσε τη σχέση Μη
Μεταδοτικών Ασθενειών (ΜΜΑ
– διαβήτης, καρδιαγγειακά,
χρόνια πνευμονοπάθεια,
παχυσαρκία κ.λπ.) και
COVID-19 και εκείνες τις
ημέρες αποκρυσταλλώθηκε ο
τρόπος με τον οποίο «σκοτώνει»

ο ιός. «Οι πιο πολλοί νεκροί
από τον ιό έπασχαν από κάποια
ΜΜΑ. Οι ΜΜΑ προκαλούνται
από χρόνια φλεγμονή, ενώ και
ο ιός προκαλεί οξείαφλεγμονή.
Βλέπουμε δηλαδή ότι η
φλεγμονή είναι ο κοινός
παρονομαστής των ΜΜΑ και
της δράσης του ιού. Την ίδια
στιγμή γνωρίζουμε ότι τα πολικά
λιποειδή –του ψαριού, του
ελαιολάδου και άλλων τροφίμων
της μεσογειακής διατροφής–
αναστέλλουν τη συσσωμάτωση
των αιμοπεταλίων και τα αρχικά
στάδια της φλεγμονής».
Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές
καταλήγουν στο ότι μια
ισορροπημένη διατροφή
μπορεί να περιορίσει τη χρόνια
φλεγμονή στα μη μεταδοτικά
νοσήματα και πιθανότατα να
μειώσει τον κίνδυνο λοίμωξης.
«Βρήκαμε τις ομοιότητες και τις
διαφορές της δράσης του ιού και
του τρόπου που νοσούμε από
ΜΜΑ.
Βρήκαμε τρόφιμα και συστατικά
τροφίμων που αναστέλλουν
τη φλεγμονή και εν δυνάμει
μπορούν να προστατεύσουν
από τον ιό. Διατροφή πλούσια
σε αντιφλεγμονώδη τρόφιμα
και άσκηση με μέτρο μπορούν

Ουρικό οξύ Ποια ροφήματα και ποτά
το ανεβάζουν κατακόρυφα
15.5.2020 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB
Το αυξημένο ουρικό οξύ
(υπερουριχαιμία) μπορεί να
οδηγήσει σε ουρική αρθρίτιδα
(φλεγμονή των αρθρώσεων)
και παθήσεις των νεφρών, όπως
πέτρες στα νεφρά και νεφρική
ανεπάρκεια.
Η ουρική αρθρίτιδα οφείλεται
σε μια ανοσολογική αντίδραση
στην συσσώρευση κρυστάλλων
από ουρικό οξύ στις αρθρώσεις.
Η ουρική αρθρίτιδα
χαρακτηρίζεται από οξύ
πόνο στην άρθρωση που
επιδεινώνεται ακόμα και στην
ελάχιστη πίεση, από φλεγμονή
της άρθρωσης, από πυρετό και
από ξεφλούδισμα του δέρματος
γύρω από την άρθρωση. Όταν
τα επίπεδα ουρικού οξέος στο
αίμα υπερβαίνουν 10 mg/dL,
τότε αυξάνεται κατακόρυφα ο
κίνδυνος ανάπτυξης ουρικής
αρθρίτιδας.
Εάν είχατε ποτέ ένα επεισόδιο
ουρικής αρθρίτιδας, ξέρετε ότι
είναι ένας πολύ επώδυνος τύπος
αρθρίτιδας. Θα πρέπει επίσης
να γνωρίζετε ότι ο κίνδυνος
ουρικής αρθρίτιδας ανεβαίνει,
όταν η διατροφή σας είναι
πλούσια σε πουρίνες.
Οι πουρίνες βρίσκονται σε
υψηλή τροφές με υψηλή

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
και βρίσκονται επίσης σε μερικά
καθημερινά ποτά. Δείτε ποια
είναι αυτά:

Μπίρα
Η μπύρα περιέχει μεγάλη
ποσότητα πουρινών και
έχει συνδεθεί επιστημονικά
με συμπτώματα ουρικής
αρθρίτιδας.
Μια μελέτη έδειξε ότι οι
ασθενείς που κατανάλωναν
350 ml μπύρας ημερησίως
ήταν 1,5 φορές πιο πιθανό να
έχουν ουρική αρθρίτιδα σε
σύγκριση με εκείνους που δεν
κατανάλωναν καθόλου μπύρα.

Αλκοόλ
Παρά το γεγονός ότι η μπύρα
είναι το χειρότερο ποτό για την
ουρική αρθρίτιδα, οποιοδήποτε
οινοπνευματώδες ποτό μπορεί
να προκαλέσει συμπτώματα
ουρικής αρθρίτιδας σε
ανθρώπους που είναι επιρρεπείς
στη νόσο. Το αλκοόλ αναγκάζει
τα νεφρά να αποβάλλουν
αλκοόλη αντί να για ουρικό οξύ.
Αυτό αυξάνει την ποσότητα του
ουρικού οξέος στο αίμα, η οποία
θα μπορούσε να προκαλέσει μία
επίθεση ουρικής αρθρίτιδας σε

να μειώσουν την φλεγμονή
και άρα τα ΜΜΑ αλλά και τη
θνησιμότητα από COVID-19.
Μια τέτοια διατροφή πρέπει
να είναι πλούσια σε φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, ψάρια
και γαλακτοκομικά, όπως
περιγράφει η πυραμίδα της
μεσογειακής διατροφής.
Καταλήγουμε δηλαδή ότι το
χιλιοειπωμένο “υγιεινή διατροφή
και άσκηση” έχει εφαρμογή και
στον ιό αυτό, αφού η μεγάλη
πλειονότητα των θανάτων από
COVID-19 είχαν ΜΜΑ».
Παρότι τα σκοτεινά σημεία
της COVID-19 παραμένουν
πολλά, οι ερευνητές τονίζουν
ότι η καλύτερη τακτική για την
πρόληψη της νόσησης από τον
ιό είναι το να ακολουθούμε
τις οδηγίες των ειδικών
φορέων και να διατηρούμε
έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
«Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
χώρες της Μεσογείου έχουν σε
μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει
τη μεσογειακή διατροφή. Το
lockdown μάς έκανε να μάθουμε
να μαγειρεύουμε, καιρός να
βγούμε έξω και να ασκηθούμε»,
καταλήγει ο κ. Ζαμπετάκης.
Πηγή: Η Καθημερινή 15 Μαϊου
2020

περίπου μία ή δύο ημέρες.

Αναψυκτικά

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
ουρικής αρθρίτιδας από
ζαχαρούχα αναψυκτικά. Αυτή
η σύνδεση έχει βρεθεί ότι
ισχύει τόσο για άνδρες, όσο
και για γυναίκες. Μια μεγάλη
μελέτη διαπίστωσε ότι μόνο
ένα ζαχαρούχο αναψυκτικό
ανά ημέρα είναι αρκετό για να
διπλασιάσει τον κίνδυνο μιας
γυναίκας να αναπτύξει ουρική
αρθρίτιδα σε σύγκριση με
γυναίκες που κατανάλωναν ένα
αναψυκτικό ανά μήνα.

Χυμός πορτοκάλι
Πολλοί ζαχαρούχοι χυμοί
μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο
για ουρική αρθρίτιδα, αλλά
ακόμα και οι φυσικά χυμοί,
όπως ο χυμός πορτοκαλιού,
μπορεί επίσης να αποτελέσουν
παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης
ουρικής αρθρίτιδας.
Έρευνες δείχνουν ότι οι χυμοί
με υψηλή περιεκτικότητα σε
φρουκτόζη συνδέονται με
αυξημένο κίνδυνο ουρικής
αρθρίτιδας.
Η φρουκτόζη είναι ένα σάκχαρο
που προστίθεται τεχνητά στα
αναψυκτικά, αλλά υπάρχει με
φυσικό τρόπο στον χυμό του
πορτοκαλιού.
Πηγή: iatropedia

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρέλαβε, σήμερα, το μηχάνημα
ανίχνευσης κορονοϊού GeneXrert, στο Νοσοκομείο Κέρκυρας,
ο διοικητής του ΓΝ Λεωνίδας Ρουμπάτης.
Το μηχάνημα αποκτήθηκε από τις δωρεές που κατατέθηκαν στον
κοινό λογαριασμό που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος με το δήμο
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων και θα λειτουργεί για
την ανίχνευση κορωνοϊού, με τη μέθοδο αυτοματοποιημένου PCR
της Αμερικανικής Cepheid.
Το συγκεκριμένο μηχάνημα, μοριακών test, ζητήθηκε από
τη διοίκηση του Νοσοκομείου με την έναρξη της επιδημίας,
προκειμένου οι νησιώτες να εξυπηρετούνται άμεσα, χωρίς
να περιμένουν, τουλάχιστον δύο μέρες, για τη διάγνωση των
εξετάσεων τους για κορωνοϊό, που μέχρι πρότινος γινόταν από το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
Το μηχάνημα είναι το πιο σύγχρονο αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί,
στην Ελλάδα, ενώ έχει τη δυνατότητα να δίνει μέσα 45 λεπτά τα
αποτελέσματα από τέσσερα test για κορωνοϊό.
«Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα μοριακών test και
για κορονοϊό, αλλά και ανίχνευσης επιπλέον 30 ασθενειών με
γρήγορο αποτέλεσμα. Το Νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι από
τα πρώτα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, που διαθέτει αυτή την
τεχνολογία αιχμής και που περνάει το μήνυμα, ότι η Κέρκυρα είναι
ένας υγειονομικά επαρκής και ασφαλής τουριστικός προορισμός»
επεσήμανε ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας, ενώ ενημέρωσε
πως «αναμένεται να έρθει άμεσα και ένα δεύτερο μηχάνημα PCR
μοριακών test στο νοσοκομείου του νησιού».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κορονοϊός: Γιατί είναι πιο θανατηφόρος στους διαβητικούς
25/05/2020
Οι πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1
είναι πιο πιθανό να πεθάνουν από
κορονοϊό συγκριτικά με τους πάσχοντες
από διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με
έρευνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας
της Μ. Βρετανίας (NHS).
Σχεδόν το 1/3 των θανάτων από κορονοϊό στην Αγγλία σχετίζεται με
τον διαβήτη.
Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 (η αυτοάνοση μορφή της
ασθένειας) είναι 3,5 φορές πιο πιθανό να πεθάνουν αν προσβληθούν
από κορονοϊό, σε σχέση με μη διαβητικούς.
Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (ο οποίος σχετίζεται με την
παχυσαρκία) είναι δύο φορές πιο πιθανό να πεθάνουν από κορονοϊό
σε σχέση με μη διαβητικούς.
Η ηλικία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας θνησιμότητας, σε
περίπτωση που οι πάσχοντες και από τους δύο τύπους διαβήτη
προσβληθούν από κορονοϊό.
Όσοι είναι κάτω από 40 διατρέχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο
σε σχέση με αυτούς που είναι πάνω από 40 – και ειδικά τους
ηλικιωμένους. Οι πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1, ο οποίος
διαγιγνώσκεται από την παιδική ηλικία, είναι συνήθως νεαρότεροι
από αυτούς που έχουν διαβήτη τύπου 2.
Μέχρι στιγμής, 7.466 θύματα του κορονοϊού στην Αγγλία είχαν
διαβήτη τύπου 2 και 365 είχαν διαβήτη τύπου 1.
Ο επικεφαλής της έρευνας, Jonathan Valabhji, δήλωσε στον Guardian: «Το πιο σημαντικό στοιχείο που δείχνει αυτή η έρευνα είναι
ότι τα υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και η παχυσαρκία
αυξάνουν τον κίνδυνο και για τους δύο τύπους διαβήτη».
O Joe Cohen, καθηγητής μολυσματικών νόσων στις ιατρικές σχολές
του Μπράιτον και του Σάσεξ, είπε: «Οι βακτηριακές λοιμώξεις
είναι πιο κοινές και πιο σοβαρές στους διαβητικούς. Μέχρι στιγμής
πιστεύαμε ότι δεν υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα με τις ιογενείς
λοιμώξεις, όπως ο κορονoϊός, αλλά οποιαδήποτε σοβαρή λοίμωξη
μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον έλεγχο της ινσουλίνης, και
έτσι εξηγούνται τα αυξημένα ποσοστά θανάτους στους ασθενείς με
διαβήτη τύπου 1».
«Έτσι οι διαβητικοί δεν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να
κολλήσουν κορονοϊό, αλλά κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά αν
κολλήσουν», καταλήγει.
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο συνολικός ρυθμός θανάτων των
ανθρώπων με διαβήτη διπλασιάστηκε στις αρχές της πανδημίας.

Έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό
ο Δημήτρης Κρεμαστινός
08/05/2020

Δελτίο Τύπου
για
την απώλεια
του
Δ.Κρεμαστινού

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού
ανήρτησε στο Twitter ο Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι
«υπηρέτησε το χώρο της Υγείας με αξιοπρέπεια και αίσθημα
ευθύνης». Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια
στους οικείους του και στο ΚΙΝΑΛ.
Δημήτρης Κρεμαστινός
1η Μαΐου 1942 - 8 Μαΐου 2020
Γεννήθηκε την 1η Μαΐου του 1942 στη Χάλκη Δωδεκανήσου και
μεγάλωσε στον Αρχάγγελο Ρόδου. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύθηκε με υποτροφία του
κράτους στη σύγχρονη καρδιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Royal Postgraduate Medical School, St. Thomas Hospital, Guy’s
Hospital 1973-1976).
Ακολούθησε ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Ως πανεπιστημιακός
ιατρός, δημιούργησε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο τη Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας Εμφράγματος και Στεφανιαίας Νόσου.
Διετέλεσε διευθυντής του καρδιολογικού τμήματος του Γενικού
Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, καθώς και διευθυντής στο
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, όπου δημιούργησε το Β΄
Καρδιολογικό Τμήμα. Διετέλεσε ομότιμος καθηγητής καρδιολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο Έμορυ της
Ατλάντα, καθώς και σε αυτό του Βελιγραδίου. Για το έργο του έχει
βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών[1] και την American Heart
Association (Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία).
Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974 και μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του από το 1996. Στην τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα
Παπανδρέου (1993 - 1996), χρημάτισε εξωκοινοβουλευτικός
υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.[4]
Εξελέγη βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ αρχικά από το 2000
ως το 2004. Επανεξελέγη το 2009 και ήταν βουλευτής μέχρι το
2019.[5] Έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής καθώς και Αντιπρόεδρος της.
Έχει συγγράψει ακαδημαϊκά συγγράμματα, καθώς και βιβλία
για το ευρύ κοινό σχετικά με την καρδιολογία [2] (Αναζητώντας
τα μυστικά της καρδιάς και Μπορούμε να νικήσουμε τις
καρδιοπάθειες) και πάνω από 2500 επιστημονικές εργασίες, εκ
των οποίων 486 έχουν δημοσιευθεί σε μεγάλα διεθνή ερευνητικά
περιοδικά με υψηλό impact factor. Κυριότερες μονογραφίες του
είναι η Διδακτορική διατριβή του (ως Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Αθηνών): Η συγκέντρωση του C3 κλάσματος του συμπληρώματος
στην εχινοκοκκίαση, η υφηγεσία: Η επίδραση της εναπόθεσης
του σιδήρου στη λειτουργικότητα του μυοκαρδίου, Διαστολική
λειτουργία της αριστερής κοιλίας και Preconditioning.

Fri, May 8, 2020
«Θρηνεί σήμερα η Χάλκη,
ο Αρχάγγελος, η Ρόδος, η
Δωδεκάνησος, η Ελλάδα
ολόκληρη. Θρηνεί η
ιατρική και η ακαδημαϊκή
κοινότητα της χώρας και
σύμπας ο πολιτικός της
κόσμος.

Ο Δημήτρης Κρεμαστινός με μακρά πορεία στο χώρο της
υγείας, επιτυχημένος στο χώρο του, συνέβαλε τα μέγιστα στην
επιστήμη της ιατρικής υπηρετώντας την από πολλά πόστα χωρίς
ιδιοτέλεια. Αυτό ήταν άλλωστε και ένα από τα πράγματα που
τον χαρακτήριζε: η προσφορά στο συνάνθρωπο, η βοήθεια που
δεν αρνήθηκε σε όσους είχαν ανάγκη. Ιδιαίτερα αγαπητός στους
κατοίκους των νησιών ήταν πάντα κοντά στους συμπατριώτες του
στηρίζοντας τα Δωδεκάνησα και μέσα από το στίβο της πολιτικής
μαχόμενος για ένα καλύτερο αύριο.

Έφυγε ο Δημήτρης
Κρεμαστινός αφήνοντας
παρακαταθήκες ζωής και
συμπεριφοράς, τόσο στον
ιατρικό, όσο και στον
πολιτικό στίβο.

Είχα την τιμή ως συνάδελφός του γιατρός να τον γνωρίσω σε
βάθος και να εκτιμήσω τον Άνθρωπο αλλά και Επιστήμονα
Δημήτρη Κρεμαστινό. Σήμερα τον αποχαιρετούμε με πόνο ψυχής
και είμαστε σίγουροι ότι το κενό θα είναι δυσαναπλήρωτο.

Αφήνοντας μετρήσιμα
αποτυπώματα σε όλους
τους τομείς που σώζουν
ανθρώπινες ζωές, όπως
άλλωστε σε όλη τη
ζωή του έκανε. Έφυγε
δυστυχώς, αφήνοντας και
ανολοκλήρωτες προθέσεις,
χωρίς ο ίδιος να ευθύνεται.

08/05/2020 - 09:20

Αιωνία του η μνήμη».
Δημήτρης Γ. Κρητικός
Γιατρός πνευμονολόγος
Επικεφαλής παράταξης «Ρόδος Αξιών»

Χρέος όλων μας, να
κάνουμε όσο μπορούμε,
πράξη τα οράματά του
και να κρατήσουμε
πολύτιμους θησαυρούς τις
παρακαταθήκες του.
Στους οικείους του
εύχομαι την εξ Ύψους
παρηγορία και στους
Δωδεκανησίους κουράγιο.
Κουράγιο και στον
πολιτικό χώρο που
υπηρετήσαμε μαζί και
δέσμευση ότι οι αρχές του
θα μας καθοδηγούν».
Νίκος Ηλ. Ζωίδης
πρώην Βουλευτής
Δωδεκανήσου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6

Πηγή: el.wikipedia.org

Γεννηματά για Κρεμαστινό: Χάσαμε έναν σπουδαίο
άνθρωπο

Δημήτρης Κρητικός: «Αποχαιρετούμε
με πόνο ψυχής τον Δ. Κρεμαστινό και
είμαστε σίγουροι ότι το κενό θα είναι
δυσαναπλήρωτο».
«Με το άγγελμα του θανάτου του καθηγητή
Δημήτρη Κρεμαστινού, πρώην βουλευτή
Δωδεκανήσου η παράταξη «Ρόδος Αξιών»
και εγώ προσωπικά ως επικεφαλής, εκφράζουμε τη βαθύτατη
θλίψη μας στους οικείους του και ευχόμαστε κουράγιο και
δύναμη για να αντιμετωπίσουν την απώλεια του αγαπημένου τους
προσώπου.

ΝΙΚΟΣ ΖΩΙΔΗΣ <nikos.zoidis@gmail.com>

Έχασε την σκληρή μάχη με τον κορωνοϊό ο πρώην υπουργός Υγείας
Δημήτρης Κρεμαστινός. Έπειτα από περίπου 1,5 μήνα νοσηλείας
στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
νικήθηκε από τον αόρατο εχθρό.

Συλλυπητήριο Μήνυμα
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την ενίσχυση του ΕΚΑΒ, τη
λειτουργία των αεροδιακομιδών,
τη δημιουργία του ΟΚΑΝΑ, την
εισαγωγή της τηλεϊατρικής, την
αναμόρφωση του ψυχιατρείου της
Λέρου, την ίδρυση και στήριξη του
Νοσοκομείου Ρόδου.

Την θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού εξέφρασε η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.
Ο Δημήτρης Κρεμαστινός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ
Η απουσία του αφήνει
του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» δίνοντας μάχη με το νέο κορωνοϊό.
δυσαναπλήρωτο κενό στην
Σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών.
επιστήμη, στην παράταξή μας,
Γεννηματά για Κρεμαστινό: Κέρδισε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα
«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου φίλου
Δωδεκάνησα που τον αγάπησαν
Δημήτρη Κρεμαστινού. Χάσαμε σήμερα έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν
και τον τίμησαν επί σειρά ετών. Οι
λαμπρό επιστήμονα, ένα φλογερό πατριώτη, ένα Μαχητή της Δημοκρατικής
Έλληνες και οι Ελληνίδες θα τον
Παράταξης, βουλευτή , αντιπρόεδρο της Βουλής, υπουργό.
θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό.
Ηταν «ο δικός μας γιατρός». Ο Δ. Κρεμαστινός δεν στάθηκε μόνο στο
Ειλικρινή συλλυπητήρια στην
πλευρό του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου. Κέρδισε την εκτίμηση και
Τζένη και τους οικείους του».
την εμπιστοσύνη των Ελλήνων,
μέσα από τη συνεχή κοινωνική ,
επιστημονική και την Ακαδημαϊκή
του παρουσία, το διδακτικό και
ερευνητικό του έργο, τη δράση του
Πωλούνται 4 κενοτάφια στο κοιμητήριο Valley View
στις μεγαλύτερες Καρδιολογικές
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
Κλινικές της χώρας και τη θητεία
Είναι δίπλα το ένα στο άλλο, το κάθε ένα πωλείται $6,500 ea.
του στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου
Είναι μια τιμή ευκαιρίας
συνέβαλε στην ενίσχυση του ΕΣΥ.
Το όνομά του συνδέθηκε με τη
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
λειτουργία των σημαντικότερων
στο τηλέφωνο 778-688-3156
καρδιολογικών κλινικών της χώρας,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Tel:(604) 876-2161 (24 Hours)

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions.
SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.
Funeral Director: Tony Hicks
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St.George’s Ladies Pliloptochos of Vancouver B.C.
St.George’s Ladies of Philoptochos
baked, packaged and delivered
small tsourekakia for over 110 front
line workers at Haro Park Care
Home in Vancouver. Each package
had 3 small buns. Thank you to
Sophia for making the suggestion.
These workers needed their spirits
to be lifted. Philoptochos was happy to oblige.
Thank you to all who are out there
taking care of our sick.
Lizette Pappas

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
“Μεγάλωσα” ξαφνικά μέσα στο Σπίτι.
Με λένε Θωμά και είμαι μαθητής της Β΄ Γυμνασίου σε ένα
σχολείο στην Ρόδο. Δεν φανταζόμουνα ποτέ ότι θα βίωνα
μια περίοδο που θα στερούμαι την δυνατότητα να πηγαίνω
σχολείο, να παίζω με τους φίλους μου ακόμα και να βγαίνω έξω
από το σπίτι μου.
Με την βοήθεια των γονιών μου και των Μ.Μ.Ε κατάλαβα την
σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισα να πειθαρχήσω.
Παρότι στερήθηκα πάρα πολλά από την καθημερινότητά μου
κατάλαβα ότι πάντα υπάρχει τρόπος για να περνάς καλά και να
μορφώνεσαι.
Έμαθα πως μπορεί να γίνει ένα μάθημα από απόσταση,
ανακάλυψα πράγματα που μου άρεσαν, γνώρισα καλύτερα τον
αδερφό μου, τους γονείς μου και απόλαυσα τον ύπνο μου.
Ξέρω καλά πως όταν όλα αυτά θα τελειώσουν, η ζωή μου θα
συνεχίσει να κυλάει κρατώντας τα καλά που έμαθα. Θα ήθελα
όταν έρθει αυτή η στιγμή να νιώθω και ασφάλεια για την υγεία
όλων μας.
Πρωθυπουργέ μας πήρες την απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία
στις 18 Μαΐου και εγώ ακόμα νιώθω ανασφάλεια και φόβο.
Κάποτε άκουσα τον μπαμπά μου να λέει ότι δεν είναι αρκετό
να είσαι απλά ασφαλής, αλλά πρέπει και να νιώθεις ασφαλής.
Όσο εγώ δεν το νιώθω και εσείς οι μεγάλοι δεν με πείθετε θα
ψάχνω τρόπους να αποφεύγω το σχολείο.
Σας παρακαλώ δώστε σε εσάς που γίνατε σοφότερος τον χρόνο
που χρειάζεται και σε μένα που “ μεγάλωσα”, τη σιγουριά που
τώρα έχω ανάγκη.
ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΕΝΑΣ Ρόδος 30 Απρ. 2020
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