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Centre de Collision

Ari: 514-476-4565  
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, QC  H7M 2Y2

Professional Auto Body Repair & Painting

• Insurance Work Accepted
• All Work Guaranteed
• Expert Color Matching
• Factory Genuine Parts

• Import Car Specialists
• American Muscle Cars
• Towing
• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!
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* Taxes not included.  Details in restaurant.  Suggested presentation.

LAVAL 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.
450 668-0033

AN APPETIZING
MENU
Sunday to Thursday, starting at 3 P.M.
NEW MENU

2 $30*FO
R

DELIVERY

το Προσφυγικό  
για την  
Ελληνική  
Κυβέρνηση

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΑ 10 ΣΕΛΙΔΕΣ 17,20 ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

«ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αισιοδοξία  
για την πορεία  
της Ελληνικής  
Οικονομίας

Τα πρώτα drones  
και ο υπερσύγχρονος 

«Αγήνωρ»

Απειλή για την 
Παγκόσμια  
Οικονομία  

ο Κορωνοϊός

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ:  
Τα ανοικτά  
μέτωπα των 

αντιπαραθέσεων
Σ. Καλεντερίδης:  

«Τι πρέπει να προσέξουν  
οι Έλληνες πολιτικοί  

και διπλωμάτες»

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ  
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ 15 ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ

Ορατότης... μηδέν

Σύγκρουση 200 οχημάτων με δύο νεκρούς
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3535353535353535$ /mo
Plans starting at

when you bring your own device

Affordable Data, 
Talk & Text plans

Limited-time offer; subject to change without notice. A Setup Service Fee of $35 applies to setup your device and related services. Taxes extra. Where applicable, additional airtime and data, long distance, roaming, add-ons, provincial 9-1-1 fees and taxes are 
extra and billed monthly. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2020 Fido

WALLET APPROVED

MONTREAL

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier 
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Centre d’achats Place Bourassa
6000, Henri-Bourassa Blvd. East
514 927-6624

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

Centre Commercial Wilderton
2665, Van Horne Av.
514 739-6838

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca 
to see all current offers
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Καραμπόλα 200 οχημάτων στη Νότια Ακτή!
54 ατυχήματα σε πέντε χρόνια στο ίδιο σημείο

(TA NEA)_ Πρωτοφανής κακές καιρι-
κές συνθήκες στον αυτοκινητόδρομο 15 
στην περιοχή La Prairie της Νότιας Ακτής, 
είχαν ως αποτέλεσμα το απόγευμα της 
Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου, να σημειω-
θεί μια απερίγραπτη καραμπόλα, όπου 
συγκρούσθηκαν 200 οχήματα!

Παρόλο το γιγαντιαίο ατύχημα, μόνο… 
δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ 75 
άτομα τραυματίστηκαν. Το άλλο αξιοση-
μείωτο είναι, ότι στο γεμάτο από μαθη-
τές σχολικό λεωφορείο δεν υπέστη κα-
νένας μαθητής γυμνασίου τραυματισμό. 
Επίσης, η σύγκρουση βυτιοφόρου, ευτυ-
χώς δεν προκάλεσε φωτιές στα οχήματα.
Ορισμένα από τα οχήματα κατέληξαν 

το ένα πάνω στο άλλο, ενώ άλλα υπέστη-
σαν τόσο σοβαρές ζημιές, ώστε να μην 
αναγνωρίζονται πλέον.

Ο υπουργός Μεταφορών του Κεμπέκ, 
François Bonnardel, σε συνέντευξη Τύ-
που, απέδωσε την καραμπόλα στις ιδιαί-
τερα κακές καιρικές συνθήκες στην περι-
οχή. «Οι άνθρωποι οδηγούσαν, υπήρχαν 
ισχυροί άνεμοι και ξαφνικά δεν έβλεπες 
τίποτα. Και μετά ξεκίνησε η καραμπό-
λα…» είπε χαρακτηριστικά. 
Το επικίνδυνο αυτό σημείο των 2,5 

χιλιομέτρων, του αυτοκινητόδρομου 
15 (που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο 
132) μεταξύ των εξόδων Salaberry και 
boulevard Matte, είναι εκτεθειμένο από 
ισχυρούς ανέμους. Η κατάσταση έχει 
χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια, λόγω 
της δημιουργίας πίστας για ποδηλάτες, 
για την οποία κόπηκαν τα δένδρα που 
ελάττωναν παλιά την ορμή των ανέμων.

Η ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ
Η ώρα ήταν 12:30 το μεσημέρι. Ο Αυ-

τοκινητόδρομος 15, όπως όλοι οι αυτο-
κινητόδρομοι, είχαν σκεπαστεί από ένα 

στρώμα πάγου. Ξαφνικά, σαν πέπλο, 
έπεσε μια πυκνή ομίχλη χιονιού, συνο-
δευόμενοι από ισχυρούς ανέμους.

Η ορατότητα των οδηγών ήταν μηδέν 
και οι περισσότεροι ακινητοποίησαν τα 
οχήματά τους. Αλλά λόγω του στρώμα-
τος πάγου, έπεσε το ένα όχημα πάνω στο 
άλλο. Τα δε φορτηγά, είχαν κάνει… λιώ-
μα τα αυτοκίνητα που κτύπησαν. 
Τα δύο θύματα, o Charles Rivard, 54 

ετών και ο Pierre Boudreau, 69 ετών που 
έχασαν τη ζωή τους, είχαν εγκλωβιστεί 
στα οχήματά τους από σύγκρουση φορ-
τηγών, που έκαναν λιώμα τη σκεπή των 
αυτοκινήτων τους. Πολλοί οδηγοί φώνα-
ζαν απεγνωσμένα «βοήθεια» μέσα από 
τα αυτοκίνητα τους για να τους ακού-
σουν οι πρώτες βοήθειες και οι πυρο-
σβέστες που είχαν περικυκλώσει την πε-
ριοχή. Όσοι μπορούσαν, προσπαθούσαν 
να βγουν από τη σκεπή ή από κάποιο 
παράθυρο των οχημάτων τους.
Περίπου 150 άτομα μετακινήθηκαν 

με λεωφορείο στο κοινοτικό κέντρο La 
Prairie όπου τους εξέτασαν νοσοκόμοι 
των πρώτων βοηθειών, πριν στείλουν 
ορισμένους βαριά στο νοσοκομείο.

ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
Πολλοί οδηγοί γνωρίζουν πόσο επικίν-

δυνο είναι αυτό το κομμάτι του αυτο-
κινητόδρομου 15. Συχνά το χειμώνα, οι 
ισχυροί άνεμοι, η πυκνή ομίχλη καθώς 
και το στρώμα «μαύρου» πάγου, είναι 
αιτία ατυχημάτων. Τα τελευταία πέντε 
χρόνια έγιναν 54 ατυχήματα στο ίδιο 
σημείο. «Είναι πολύ γνωστή η περιοχή 
για το προσωπικό μας» δήλωσε η Janie 
Gagnon, εκπρόσωπος των νοσοκόμων 
πρώτων βοηθειών της περιοχής. «Οι 
άνεμοι δημιουργούν στρώμα πάγου, 
που είναι επικίνδυνο για την οδήγηση», 
σημείωσε.

Ο υπουργός Μεταφορών του Κεμπέκ, 
François Bonnardel, σκέπτεται την πι-
θανότητα δημιουργίας υψηλού φυτικού 
φράγματος, για την ελάττωση των ανέ-
μων και την προστασία των οδηγών.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 31 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Caring for seniors 
is what we do best

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 2000$ σε 4 1/2 
με 2 υπνοδωμάτια και 2 μπάνια. 
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : gouellette-chom@assnat.qc.ca

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Εκκλησία 
και γλώσσα...

Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μας γνωστοποί-
ησε την εκλογή τριών βοηθών Επισκόπων στην Αρχιεπισκοπή 

Καναδά, δύο εκ των οποίων προέρχονται από το Κεμπέκ. 
Πρόκειται για τους Αρχιμανδρίτες Νεκτάριο Μοστράτο, της 

εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και Δημήτριο Αντωνόπουλο, του 
Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου. Η στήλη τούς εύχεται άξιοι 
και πάντα άξιοι. 
Το ερώτημα που γεννάται τώρα είναι, ποιοι θα είναι οι αντικα-

ταστάτες και ποια γλώσσα θα χρησιμοποιούν, δεδομένου ότι οι 
ιερείς της Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο, από την οποία προφα-
νώς θα κληθούν, είναι ελληνοκαναδοί δεύτερης και τρίτης γενιάς. 

Όπως έχουμε επισημάνει και άλλοτε, ένα βασικό δικαίωμα 
το οποίο εδώ και χρόνια διεκδικούν οι νεότεροι πιστοί, είναι η 
γλώσσα που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι ιερείς στις λειτουρ-
γίες και τα μυστήρια. 
Ολοένα και περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι συνηγορούν για τη 

μεγαλύτερη χρήση της αγγλικής γλώσσας στις ελληνορθόδοξες 
εκκλησίες, ώστε να συμμετέχουν πληρέστερα στις λατρευτικές 
λειτουργίες, μια και δεν έχουν την απαιτούμενη ευχέρεια στην 
ελληνική γλώσσα. Σ΄ αυτούς ανήκουν όσοι έχουν ασπασθεί την 
ορθοδοξία, καθώς και οι απόγονοι των Ελλήνων που αποφάσισαν 
να εγκατασταθούν στον Καναδά.
Το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις 

από τις παλιότερες κυρίως γενιές μεταναστών, για να μη χάσουν, 
όπως πιστεύουν, τη γλώσσα και την ταυτότητά τους. Είναι εκεί-
νοι που υποστηρίζουν ότι η ελληνική ήταν η μόνη γλώσσα των 
εκκλησιών και κοινοτήτων όταν δημιουργήθηκαν και θα πρέπει 
να μείνουν τα πράγματα όπως είναι. Αισθάνονται εξ άλλου ότι 
έφεραν μέρος της πατρικής τους χώρας μαζί τους. 
Αυτές οι γενιές θέλουν να διατηρήσουν τη γλώσσα των εκκλησι-

αστικών λειτουργιών στα ελληνικά, για να την κατανοούν και για 
να κρατήσουν το δεσμό τους με την κουλτούρα τους.

Οι νεότερες γενιές που έχουν γεννηθεί εδώ όμως, βλέπουν τα 
πράγματα διαφορετικά. Μιλούν κυρίως αγγλικά αλλά εξακολου-
θούν να θεωρούν τον εαυτό τους Έλληνες. Ένα μεγάλο ποσοστό 
έχουν παντρευτεί μη Έλληνες και θέλουν οι σύζυγοι και τα παιδιά 
τους να είναι ευπρόσδεκτοι στην εκκλησία και τις κοινότητες.

Συνεπώς, εάν δε χρησιμοποιηθεί περισσότερο η Αγγλική ή 
Γαλλική γλώσσα στις λειτουργίες και τα μυστήρια, υπάρχει η 
πιθανότητα να απομακρυνθούν βαθμιαία και τότε ποιοι θα γεμί-
σουν τις εκκλησίες όταν οι παλαιότεροι φύγουν από τη ζωή; 

Ας είμαστε ρεαλιστές. Οι ενορίες και οι κοινότητες ιδρύθηκαν 
από Έλληνες και θα συνεχίσουν να είναι Ελληνικές ακόμη κι αν 
μιλιέται συχνά η Αγγλική, με την οποία, όπως είναι φυσιολογικό, 
συνεννοούνται σήμερα οι νέοι που αναλαμβάνουν τα ηνία.

Η εκκλησία υπάρχει για να πηγαίνει ο κόσμος να προσεύχεται, 
να λατρεύει και να γεμίζει με ειρήνη και ηρεμία. Και η γλώσσα, 
η κάθε γλώσσα, θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να 
αποτελεί αιτία διαίρεσης. 

Εάν η γλώσσα, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, γίνει η αιτία της 
απομάκρυνσης των πιστών από τις εκκλησίες, η ευθύνη θα είναι 
όλη δική μας...

Πανέτοιμοι για  
να κατακτηθούμε 

Γράφει ο Χρήστος Γιανναράς*

Στη διάρκεια μιας και μόνο γενιάς, τα δεδομένα 
και οι προϋποθέσεις κρατικής άμυνας έχουν 

αλλάξει στην Ελλάδα ριζικά.
Ενδεικτικό (συμβατικό) ορόσημο είναι η δικτα-

τορία 1967-1974. Μέχρι τότε, η υπεράσπιση 
της «πατρίδας», της κρατικής ανεξαρτησίας, της 
ελληνικής ιδιαιτερότητας (των «παραδόσεων») 
ήταν κάτι κοινά αυτονόητο. Στη γενική επιστρά-
τευση που κήρυξαν οι δικτάτορες το 1974, με 
αφορμή την πολεμική εισβολή των Τούρκων στην 
Κύπρο, η ανταπόκριση του ελλαδικού πληθυσμού 
ήταν μουδιασμένη, αλλά αυτονόητα πάγκοινη. 
Αποκαλύφθηκε, βεβαίως, και το «μπάχαλο» (η 
οργανωτική διάλυση και παντοδαπή ασυναρτησία) 
του κρατικού μηχανισμού, όπως και η γελοιότητα 
της εθνικιστικής ρητορείας. Αλλά δεν εμπόδισαν 
και οι δυο αυτές παράμετροι να δηλωθεί εμφατικά 
η κοινωνική ετοιμότητα για υπεράσπιση της ελευ-
θερίας και της αξιοπρέπειας.

Είκοσι δύο, μόλις, χρόνια μετά, το 1996, με την 
κρίση στη βραχονησίδα των Ιμίων, αποκαλύφθηκε 
η αλλαγή που είχε ραγδαία συντελεστεί στη 
νοοτροπία και στον ψυχισμό των Ελλήνων: Ένας 
πρωθυπουργός της κομματικής χαρτοκοπτικής, 
κρεμασμένος ολονυχτίς στο τηλέφωνο και εκλι-
παρώντας αμερικανική παρέμβαση, χάρισε στους 
Τούρκους το πρόσχημα να μιλάνε για «γκρίζες 
ζώνες» στο Αιγαίο και να συμπεριφέρονται, σε 
καθημερινή βάση, σαν αφεντικά. Ναι μεν ασελγούν 
οι Τούρκοι συνεχώς στο Διεθνές Δίκαιο και σε κάθε 
κώδικα ανθρώπινων δικαιωμάτων, όμως το βαρβα-
ρικό τους ρόλο τον παίζουν σοβαρά, με πυγμή. 
Κατακτούν ηγεμονικό ρόλο στη διεθνή σκακιέρα, 
προμελετημένα και ευφυέστατα, βήμα προς βήμα. 
Έχουν σοβαρότητα, γιατί είναι έτοιμοι να πολεμή-
σουν και να πεθάνουν για την πατρίδα τους.

Οι Έλληνες είμαστε πιο εκσυγχρονισμένοι, 
προσαρμοσμένοι στο καινούργιο «παράδειγμα»: 
στους ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης. Έχουμε 
σιωπηρά αλλά φανερά αποδεχθεί τη συντελεσμένη 
ενοποίηση μαρξισμού και καπιταλισμού (των δύο 
όψεων του Ιστορικού Υλισμού) στο αμφίφυλο 
μάγμα της «προοδευτικής πρωτοπορίας». Σε μια 
«προοδευτική» συλλογικότητα δεν υπάρχει τίποτα 
δεδομένο, όλα τα επιλέγει το άτομο, κατά το 
γούστο του, κάθε ατομική επιλογή είναι νομικά 
κατοχυρωμένη – προτεραιότητα έχει το άτομο, όχι 
η κοινωνία των αναγκών, η εγωτική προτίμηση, όχι 
οι συλλογικές στοχεύσεις.

Για τον «προοδευτικό» ατομοκεντρισμό τίποτα 
δεν είναι δεδομένο, τίποτα δε μας ξεπερνάει, ώστε 
να μας προσδιορίζει συλλογικά – ό,τι είναι και ό,τι 
κάνει ο καθένας, το επιλέγει: Επιλέγει το φύλο του, 
τον ή τη σύντροφό του ασχέτως φύλου, τη μόνιμη 
ή ευκαιριακή πατρίδα του, το να «εκφράζεται» 
ανεμπόδιστα με βανδαλισμούς και εγκληματικές 
αυθαιρεσίες, να επιβάλλει την αυθαιρεσία τού 
«εγώ» βασανίζοντας συνανθρώπους του.

Αυτή η εκτρωματική «ελευθερία» του κτηνώδους 
«προοδευτικού» ατομοκεντρισμού δεν πολεμιέται. 
Και, αντίστοιχα, η αγάπη για την πατρίδα, η χαρά 
των σχέσεων κοινωνίας, ο σεβασμός της διαφοράς, 
η φιλία, ο έρωτας, δε διδάσκονται, δεν επιβάλλο-
νται με νουθεσίες και προτροπές. Μόνο γεννιόνται. 
Στόχος του σχολείου, στόχος της παιδείας, για 

την ελληνική τουλάχιστον εμπειρία και παράδοση, 
δεν είναι να «πληροφορήσει» - «ενημερώσει» 
- «πείσει» για το αξιοσέβαστο και προτιμητέο. 
Ο στόχος είναι να οδηγηθεί το παιδί («παιδα-
γωγηθεί») στην εμπειρία της χαράς που δίνει η 
αυθυπέρβαση και αυτοπροσφορά, η συμμετοχή, 
συμμέθεξη, σύμπραξη, η από κοινού στόχευση σε 
χαροποιές επιδιώξεις.
Το σχολείο, η κοινότητα (ή γειτονιά, ή ενορία), η 

γιορτή, το τραγούδι, ο χορός, οι εθιμικές παρα-
δόσεις, η ιστορική πληροφόρηση, η οικογενειακή 
οικειότητα, τα θησαυρίσματα της γλώσσας – αυτά 
όλα γεννάνε την αγάπη για την πατρίδα, χωρίς νοητι-
κές αναλύσεις, διδαχές, ηθικές προστακτικές. Στους 
αντίποδες της φιλοπατρίας είναι ο διεθνισμός: του 
προλεταριάτου ή του κεφαλαίου (αποδείχθηκε 
περίτρανα η κοινή τους ρίζα και οι καρποί πανομοι-
ότυπης απανθρωπιάς). Αποδείχθηκε η συμφυΐα και 
ομοιοκαρπία και στην περίπτωση των υπουργών 
Παιδείας: Σε τι διέφεραν οι «αριστεροί» υπουρ-
γοί (Φίλης, Γαβρόγλου, Αρσένης ή Βερυβάκης) 
από τους «δεξιούς» της συμπλεγματικής απομί-
μησης των αριστερών της «προόδου» (Κεραμέως, 
Γιαννάκου, Σπηλιωτόπουλος ή Αρβανιτόπουλος);
Όπως και σε όλες τις μετα-αποικιακές κοινωνίες, 

έτσι και στην Ελλάδα, η ανάγκη που ενστικτωδώς 
αξιολογείται πρωτεύουσα είναι ο διεθνισμός, η 
απατρία. Γεννάει αυτή την ανάγκη η απαιδευσία, 
η χρηστική εκδοχή της μάθησης, η βαρβαρική 
ωφελιμοθηρία και ηδονοθηρία που τη βαφτίσαμε 
«πρόοδο». Νέμονται το μεθοδευμένο παλιμβαρβα-
ρισμό, αδίστακτοι, οι εξουσιολάγνοι επαγγελματίες 
της πολιτικής.

Γελοιοποίησαν τη στρατιωτική θητεία σε βραχύ-
τατη «παρένθεση» στην ανεργία ή στο χαβαλέ, 
εγκατέλειψαν κάθε στοιχειώδη έγνοια εξοπλισμού 
της χώρας. Θεωρούμε πια αυτονόητο ότι τον πόλεμο 
τον αναλαμβάνουν καλοπληρωμένοι μισθοφό-
ροι – ή και άθλια μισθοδοτούμενοι αναγκεμένοι, 
σαν τους αστυφύλακες που καίγονται κάθε βράδυ, 
για το κέφι των κανακάρηδων της πλουτοκρατίας. 
Τώρα περιμένουμε μοιρολατρικά το όποιο «θερμό 
επεισόδιο» σκαρφιστεί ο Ερντογάν, για να προσθέ-
σει στις κατακτήσεις του άγνωστο αριθμό νησιών 
στο πανάρχαια ελληνικό Αιγαίο.
Ο εξευτελιστικός αφελληνισμός μας απαιτεί, να 
επαναληφθούν τα αμήχανα αλλά αυτάρεσκα 
γλυκοχαμόγελα τύπου Νίκου Κοτζιά, όταν ξεπού-
λαγε στο ΝΑΤΟ τη Μακεδονία – συνεπής κατάληξη 
μιας, εκτρωματικής ιστορικά, πολιτικής χαμέρπειας. 
Οι άνθρωποι πολεμάνε, όταν θέλουν να μη χάσουν 
κάτι, που χωρίς αυτό η ζωή τους δεν έχει νόημα. 
Σήμερα αυτό το «κάτι» είναι μόνο το χρήμα. Γι’ 
αυτό και οι πόλεμοι είναι μόνο για μισθοφόρους.    
                                                     (Πηγή: Η Καθημερινή)

*Ο Χρήστος Γιανναράς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10 
Απριλίου 1935 και είναι σύγχρονος Έλληνας καθηγητής 
φιλοσοφίας και συγγραφέας. Σπούδασε θεολογία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο 
της Βόννης και του Παρισιού (Σορβόνη). Είναι διδά-
κτωρ φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και της Θεολογικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Επίσης, είναι επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου 
του Βελιγραδίου, του St. Vladimir’s Orthodox Seminary 
της Νέας Υόρκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής του Τιμίου 
Σταυρού της Βοστώνης.
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Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου* 

Πολύς λόγος γίνεται, για το αν ακυρώνεται η Συμφωνία 
των Πρεσπών. Φυσικά, όλοι εμείς που τη θεωρούμε 

όχι μόνο επαίσχυντη και προδοτική, αλλά και τελείως 
ανιστόρητη και αντιεπιστημονική, ισχυριζόμαστε ότι 
ακυρώνεται.

Κάποιοι άλλοι, θεωρούν ότι από τη στιγμή που αυτή η 
συμφωνία υπογράφηκε δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί. 
Το επιχείρημα αυτής της πλευράς είναι ότι οι συμφωνίες 
δεν ακυρώνονται.

Ας δούμε δύο περιπτώσεις πρόσφατων συμφωνιών 
(συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης και Συμφωνία των Πρεσπών) 
και τις απόψεις, του πρωθυπουργού και του υπουρ-
γού εξωτερικών της Ελλάδας για την πρώτη (συμφω-
νία Τουρκίας-Λιβύης), και του πρώην πρωθυπουργού 
(λόγω υπηρεσιακής κυβέρνησης ενόψει των εκλογών), 
του υπουργού εξωτερικών αλλά και του υπηρεσιακού 
πρωθυπουργού των Σκοπίων για τη δεύτερη (Συμφωνία 
των Πρεσπών).
Α) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΛΙΒΥΗΣ

Διαβάζουμε στον ιστότοπο iefimerida.gr (1): «Όπως 
αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πανηγυρίζο-
ντας, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Λιβύης και 
της Τουρκίας, για δημιουργία Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης μεταξύ των δύο χωρών, εγκρίθηκε από τη λιβυκή 
κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης».

Με αυτή τη συμφωνία η Τουρκία και η Λιβύη ισχυρί-
ζονται ότι δημιουργούν Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ) η οποία εκτείνεται στο χώρο που κανονικά θα 
ανήκει στην ελληνική ΑΟΖ όταν αυτή ανακηρυχθεί.

Φυσικά, η συμφωνία αυτή είναι μία απαράδεκτη συμφω-
νία, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Τώρα εξετάζουμε 
εάν είναι ρεαλιστικό να θεωρούμε ότι μπορεί να ακυρω-
θεί μια συμφωνία.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 

αναφερόμενος στην πιο πάνω συμφωνία, έσπευσε να 
δηλώσει ότι «δε μπορεί να αναζητάμε πολιτική λύση στη 
Λιβύη εάν δεν ακυρωθεί αυτή η συμφωνία» (2).

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, κ. 
Νικόλαος Δένδιας, δήλωσε για αυτή τη συμφωνία ότι «μια 
τέτοια προσπάθεια είναι παντελώς αγεωγράφητη… είναι 
στα όρια της φαιδρότητας» (3).

Επομένως, κατά τον κ. Μητσοτάκη, είναι δυνατόν 
να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία. Άρα, πάλι κατά τον κ. 
Μητσοτάκη, η φράση ότι «οι συμφωνίες δεν ακυρώ-
νονται» δεν είναι αληθής, αφού η πιο πάνω συμφωνία 
μπορεί να ακυρωθεί.
Σχετικά με την άποψη του κ. Δένδια συμφωνούμε και 

συμπληρώνουμε ότι και η Συμφωνία των Πρεσπών είναι 
παντελώς ανιστόρητη και στα όρια της φαιδρότητας.
Β) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
Στις 8 Φεβρουαρίου 2020 στο protothema.gr διαβάσαμε 

το εξής: «Σε προκλητική ενέργεια προέβη η υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της υπηρεσια-
κής κυβέρνησης, Ρασέλα Μιζράχι, επαναφέροντας στο 
υπουργείο αυτό πινακίδα με το προηγούμενο όνομα της 
χώρας («Δημοκρατία της Μακεδονίας»). 
Η Μιζράχι, η οποία προέρχεται από το αντιπολιτευό-

μενο κόμμα VMRO-DPMNE, σε συνέντευξή Τύπου που 
παραχώρησε λίγες ημέρες μετά το συμβάν στο υπουργείο 
Εργασίας, εμφανίστηκε μπροστά από την πινακίδα που η 
ίδια τοποθέτησε στο υπουργείο της» (4).

Συνεχίζει το άρθρο: «Σημειώνεται ότι από τότε που 
τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών (το Φεβρουάριο 
του 2019), σε όλα τα υπουργεία τοποθετήθηκαν επιγραφές 
και πινακίδες με τη νέα ονομασία της χώρας, «Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας». Ωστόσο, η Μιζράχι αγνόησε 
την υποχρέωση αυτή της χώρας της, όπως προκύπτει από 
τη Συμφωνία των Πρεσπών και επανάφερε στο υπουργείο 
του οποίου ηγείται, παλαιότερη πινακίδα».
Το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι, το κυβερνών κόμμα 

«Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM) του κ. Ζόραν Ζάεφ 
επέκρινε τη συγκεκριμένη ενέργεια της υπουργού λέγο-
ντας ότι: «Πρόκειται για παραβίαση του Συντάγματος και 
για μία ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο τη Συμφωνία 
των Πρεσπών και ως εκ τούτου συνιστά απειλή για την 
ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή 
ενσωμάτωσή της. Χωρίς τη συμφωνία (των Πρεσπών) δε 
μπορεί να υπάρξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ».
Επομένως, κατά το κυβερνών κόμμα, άρα και κατά τον 

κ. Ζάεφ, η ενέργεια της υπουργού «θέτει σε κίνδυνο τη 
Συμφωνία των Πρεσπών».

Σε άλλο δημοσίευμα (5) ο υπουργός Εξωτερικών των 
Σκοπίων κ. Νικολά Ντιμιτρόφ επανέλαβε την ίδια φράση, 
δηλαδή ότι η ενέργεια τής κ. Ρασέλα Μιζράχι «θέτει σε 

κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών». Στη συνέχεια, η κ. 
Μιζράχι αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση των Σκοπίων 
για την πιο πάνω πράξη της. Ο πρωθυπουργός της υπηρε-
σιακής κυβέρνησης κ. Όλιβερ Σπάσοφσκι επανέλαβε την 
ίδια ακριβώς φράση με αυτήν των Ζάεφ και Ντιμιτρόφ, ότι 
δηλαδή με αυτό που έκανε η υπουργός έθεσε σε κίνδυνο 
τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ως 
πρόεδρος της κυβέρνησης, δε μπορώ να επιτρέψω οι 
πολίτες και η χώρα να κρατούνται όμηροι μιας ανεύθυνης 
συμπεριφοράς, που θέτει σε κίνδυνο τη Συμφωνία των 
Πρεσπών…» (6).

Για να ισχυρίζονται ο κ. Ζάεφ και ο κ. Ντιμιτρόφ -ο 
οποίος μάλιστα υπέγραψε αυτή τη συμφωνία- αλλά και 
ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός των Σκοπιών ότι τίθεται 
σε κίνδυνο η Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί και να ακυρωθεί. Εάν ήταν αδύνατον να ακυρωθεί, 
τότε δε θα ήταν δυνατόν να τεθεί σε κίνδυνο.
Τα δύο αυτά περιστατικά λοιπόν, σχετικά με τη συμφω-

νία Τουρκίας-Λιβύης και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
μας δείχνουν αυτό που λέγαμε πάντοτε, ότι οι συμφωνίες 
μπορούν να ακυρωθούν, αρκεί να υπάρχει η πολιτική 
βούληση.
Σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, εμείς θα επιμεί-

νουμε μέχρι να ακυρωθεί η πιο άτιμη συμφωνία που 

υπέγραψε η Ελλάδα. Αυτοί που τη στήριξαν και την 
υπέγραψαν από την ελληνική πλευρά, να γνωρίζουν ότι 
κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν για αυτή την αντεθνική 
πράξη τους στην ελληνική δικαιοσύνη.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. https://www.iefimerida.gr/kosmos/

libyi-ethese-se-ishy-ti-symfonia-me-tin-toyrkia
2. https://www.ethnos.gr/politiki/84438_mitsotakis-den-tha-

rotisoyme-tin-toyrkia-lysi-sti-libyi-mono-me-akyrosi-symfonias
3. https://www.iefimerida.gr/politiki/

dendias-faidrotitas-i-symfonia-toyrkias-libyis
4. https://www.protothema.gr/politics/article/973233/skopia-

upourgos-epanefere-pinakida-me-tin-onomasia-dimokratia-tis-
makedonias/

5. https://www.protothema.gr/politics/article/973365/skopia-
ano-kato-i-kuvernisi-me-tin-pinakida-dimokratia-tis-makedonias-
diavima-apo-tin-athina/

6. https://diktyotv.gr/skopia-apopemfthike-o-ypoyrgos/
*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ 

του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του 
Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης

Πηγή: AntiNews
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Η Συμφωνία των Πρεσπών γιατί δεν ακυρώνεται; 
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Αρρυθμίες στην κυβέρνηση προκαλεί το προσφυγικό
Έλλειψη πολιτικής βούλησης και 

αναποφασιστικότητα εκπέμπει 
η ελληνική κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά 
τη διαχείριση του προσφυγικού / 
μεταναστευτικού. 
Το προσωρινό «πάγωμα» της διαδικα-

σίας επίταξης στα νησιά του βορειοανατο-
λικού Αιγαίου για τη δημιουργία κλειστών 
δομών για πρόσφυγες και μετανάστες, 
που ανακοίνωσε στον αέρα της δημό-
σιας τηλεόρασης το πρωί της Δευτέρας 
17/2 ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης 
Μηταράκης, είναι μία προσπάθεια να 
πείσει τις τοπικές αρχές να καθίσουν στο 
τραπέζι του διαλόγου, αλλά προκάλεσε 
αναταραχή στην κυβέρνηση.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, 
υπήρξε μεν τηλεφωνική επικοινωνία του 
Πρωθυπουργού με τον υπουργό, υπήρξε 
συμφωνία στο να δοθεί μία εβδομάδα 
παράταση στο σχέδιο που είχε ανακοινω-
θεί αιφνιδιαστικά, αλλά μετά τις ανακοι-
νώσεις του υπουργού στον τηλεοπτικό 
αέρα, για τις οποίες το Μαξίμου δεν 
είχε ενημερωθεί σχετικά. Στο Μαξίμου 
επικρατεί προβληματισμός, καθώς 
επικρατεί η αίσθηση ότι το «πάγωμα» 
της επίταξης για μία εβδομάδα αποτελεί 
βήμα πίσω υπό το βάρος των αντιδρά-
σεων και ανησυχία ότι στο προσφυγικό η 
κυβέρνηση έχει χάσει την πρωτοβουλία 
των κινήσεων και είναι μείζον να την 
ανακτήσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά 
την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. 
Μητσοτάκη, ο κ. Μηταράκης πέρασε και 
την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και 
είχε και κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον 
Πρωθυπουργό, από την οποία δεν έχει 
διαρρεύσει – μέχρι στιγμής – τι ειπώθηκε.
«Δώστε μας εναλλακτικές. Ευχαρίστως 

να πάμε τις δομές όπου μας επιδείξει η 
τοπική κοινωνία», είπε ο κ. Μηταράκης 
σε τηλεοπτικό διάλογο με τον περιφερει-
άρχη Βορείου Αιγαίου κ. Μουτζούρη στην 
ΕΡΤ, ενώ νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, 
ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου είχε 
πει ότι ζήτησε από τον κ. Μηταράκη να 
«παγώσει» προσωρινά τις επιτάξεις, ώστε 
να προχωρήσει ο διάλογος και «ο υπουρ-
γός έκανε αποδεκτό το αίτημά μου». 
Λίγο αργότερα, ο Νότης Μηταράκης 

έγραψε στο λογαριασμό του 
στο  Twitter: «Μια εβδομάδα προθεσμία 
στην τοπική αυτοδιοίκηση να υποδείξει 
άλλους χώρους για τις κλειστές δομές 
στα νησιά. Όλα έτοιμα για την υλοποί-
ηση του κυβερνητικού σχεδίου, ώστε να 
κλείσουν οι άναρχες ανοιχτές δομές και 

να επιταχυνθεί η πολιτική ασύλου και 
επιστροφών».

Μία ημέρα πριν, ο υπουργός 
Μετανάστευσης ενημέρωνε σε προγραμ-
ματισμένη διαδικασία στην Πειραιώς, 
κομματικά στελέχη της Ν.Δ. για τις πρωτο-
βουλίες της κυβέρνησης στο θέμα. Εκεί, 
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν 
ανέφερε τίποτε σχετικό με σκέψεις ή 
προθέσεις για «πάγωμα» της επίταξης.  
Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση στο 

προσφυγικό, πέραν από την αντικειμενική 
δυσκολία διαχείρισης, έχει πλέον να αντι-
μετωπίσει και μεγάλες επικοινωνιακές 
δυσκολίες. Η εικόνα που έχει επικρατήσει 
στην τοπική κοινωνία των νησιών του 
βορειοανατολικού Αιγαίου που αντιδρά, 
είναι ότι ο διάλογος ξεκινά από μηδενική 
βάση, την ίδια ώρα που ούτε επίση-
μες, ούτε ανεπίσημες κυβερνητικές πηγές 
επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. 

Η αναστολή της επίταξης των εκτάσεων 
στα πέντε νησιά για μία εβδομάδα προκύ-
πτει μάλλον ως αδυναμία χειρισμού και 
όχι ως μέρος του σχεδίου. 

Η κυβέρνηση διαμηνύει προς όλες 
τις κατευθύνσεις ότι αναλαμβάνει τις 
ευθύνες της, καλεί και τις δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης να αναλάβουν τις δικές 
τους και την ίδια στιγμή κάνει βήματα 
μπρος – πίσω και στέλνει μηνύματα 
αναποφασιστικότητας.

Σημειώνεται πάντως, ότι ανεπίσημες 
κυβερνητικές πηγές αποδέχονται την 
κρισιμότητα του θέματος και τις δυσκο-
λίες στη διαχείρισή του, αλλά δεν επιβε-
βαιώνουν, ως τώρα, ότι υπάρχει δυσαρέ-
σκεια στο Μαξίμου για τους χειρισμούς 
του υπουργού Μετανάστευσης, Νότη 
Μηταράκη.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική

ΟΑΕΔ για… μετανάστες 
Για να αναλάβουν τις αγροτικές εργασίες  
και να μείνουν στα χωριά σε όλη την Ελλάδα 

Έναν «ΟΑΕΔ μεταναστών» για αγρό-
τες έχει στα σκαριά η ελληνική 

κυβέρνηση, που θέλει να αλλάξει τα 
δεδομένα στη διαχείριση του προσφυγι-
κού – μεταναστευτικού, ενώ έτσι φαντά-
ζονται ότι θα καλυφθούν οι προσδοκίες 
για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και 
της αγροτικής οικονομίας.

Από όλη την Ελλάδα υπάρχουν αιτή-
ματα για την εύρεση εργατών που θα 
απασχοληθούν σε εργασίες εποχικού 
χαρακτήρα σε διάφορες καλλιέργειες. 
Έτσι, η κυβέρνηση και τα συναρμόδια 
υπουργεία προχώρησαν στη σύσταση 
μιας επιτροπής που ανέλαβε να βρει 
λύση στο πρόβλημα.

Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές με 
τους αρμόδιους φορείς, ενώ σύμφωνα 
με πληροφορίες της εφημερίδας «ΤΑ 
ΝΕΑ», την επόμενη εβδομάδα θα διεξα-
χθεί νέο ραντεβού, καθώς το Μέγαρο 
Μαξίμου επιδιώκει να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες.

Στις πρώτες συναντήσεις καταγράφηκαν 
τα αιτήματα για εργατικά χέρια από όλη 
τη χώρα και συμφωνήθηκε να υπάρξει 
μια πιλοτική εφαρμογή του νέου σχεδίου 
από το νόμο, πιθανότατα από το νομό 
Ημαθίας.

Οι περίπου 80 συνεταιρισμοί θα 
έχουν λίστα με τον αριθμό εργαζομέ-
νων που χρειάζονται για τις εποχικές 
εργασίες και το χρόνο απασχόλησης και 
θα συνεργάζεται με τους κατά τόπους 
ΟΑΕΔ. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας 
«ΟΑΕΔ μεταναστών» που θα έχει αντί-
στοιχη λίστα με εργαζόμενους που θα 
μπορούν να μεταβούν στις αγροτικές 
περιοχές όπου απαιτούνται εργατικά 
χέρια.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
Το σχέδιο εκπονείται από τα υπουρ-

γεία Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργα-
σία με τα υπουργεία Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Εργασίας και τον ΟΑΕΔ. Η ιδέα 
είναι απλή και μπορεί να φέρει τα πάνω 
– κάτω, τόσο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
του Προσφυγικού – Μεταναστευτικού, 
όσο και στην αναζωογόνηση της υπαί-
θρου, αλλά και της αγροτικής οικονομίας.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σύμφωνα με την εφημερίδα, σήμερα 

στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 66.000 
πρόσφυγες και μετανάστες που είναι 

καταγεγραμμένοι, νόμιμοι και διαθέτουν 
ΑΜΚΑ.
Από αυτή τη «δεξαμενή» θα απασχολού-

νται όσοι χρειάζονται για τις αγροτικές 
εργασίες ανά την Ελλάδα. Από το μάζεμα 
ελιών στην Κρήτη, μέχρι την παραγωγή 
των εσπεριδοειδών, το βαμβάκι κ.λπ.
Το πλεονέκτημα, σε σχέση με τους εργά-

τες από την Αλβανία ή από άλλη χώρα, 
είναι ότι θα πρόκειται για καταγεγραμμέ-
νους και επίσημα ασφαλισμένους στον 
ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα τα μεροκάματα 
να μπορούν να περάσουν ως έξοδα από 
τους παραγωγούς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα, οι Έλληνες παραγωγοί αδυνατούν 
να βρουν φθηνά εργατικά χέρια. Γι΄ αυτό 
φέρνουν για 2 – 3 μήνες εργάτες από 
την Αλβανία, όμως, όπως λένε, υπάρχει 
πρόβλημα τόσο με τα προξενεία και τις 
βίζες, όσο και με τα ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα των εργατών.

Έτσι, με το σχέδιο που επεξεργάζεται η 
κυβέρνηση, πολλά προβλήματα για την 
εγχώρια παραγωγή μπορούν να επιλυ-
θούν και παράλληλα να τονωθεί η ελλη-
νική ύπαιθρος και γενικότερα η ελληνική 
αγροτική οικονομία.

Πηγή: pronews.gr
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O Τσίπρας ζητάει και τα ρέστα  
για τους «αρμούς της εξουσίας» 
Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε στα περί 
ελέγχου και άλλων θεσμών του πολιτεύματος, πέραν δηλαδή της κυβέρνησης – «Μιλούν σήμερα  
με θράσος αυτοί που έφτιαξαν το κράτος - λάφυρο» είπε στη δευτερολογία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ 

Η δημόσια προτροπή του Αλέξη 
Τσίπρα για έλεγχο και των «αρμών 

της εξουσίας», εκτός των κυβερνητικών 
θέσεων, σε μια περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ 
επιστρέψει στην εξουσία, προκάλεσε 
δικαιολογημένες αντιδράσεις – τόσο 
σε επίπεδο σχολιογραφίας όσο και σε 
επίπεδο κομματικών ανακοινώσεων – 
αλλά και την ανταπάντηση του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που το 
βράδυ της Κυριακής 16 Φεβρουαρίου, 
ζήτησε και τα ρέστα από τους επικριτές 
του! 

Σφοδρά ήταν τα πυρά κατά του κ. 
Τσίπρα από την κυβέρνηση και το Κίνημα 
Αλλαγής. Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Στέλιος Πέτσας, ανέφερε σχετικά: 
«Ο διήμερος δήθεν “απολογισμός” του 
ΣΥΡΙΖΑ έκρυψε κάτω από το χαλί αυτά 
που ήθελαν να μάθουν όλοι οι Έλληνες: 
γιατί χάθηκαν πάνω από 100 δισεκα-
τομμύρια ευρώ εθνικού πλούτου, γιατί 
έκλεισαν οι τράπεζες και γιατί οι πολίτες 
φορτώθηκαν με τόσους άδικους φόρους. 
Έμαθαν, όμως κάτι, για τον ολέθριο διχα-
σμό που ο ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε: η ανατρι-
χιαστική δήλωση Τσίπρα ότι “τη δεύτερη 
φορά θα ελέγξουμε όλους τους αρμούς 
της εξουσίας” αποτελεί πρόκληση κατά 
της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου, 
του ίδιου του Πολιτισμού. 
»Στις κοινοβουλευτικές δημοκρα-

τίες, “αρμοί της εξουσίας”, πέραν της 
Εκτελεστικής, είναι η Νομοθετική, η 
Δικαστική, αλλά και τα Μέσα Ενημέρωσης. 
Που οφείλουν να δρουν ανεξάρτητα από 
τον έλεγχο της εκάστοτε κυβέρνησης. Και 
η Ελλάδα έχει Σύνταγμα που εγγυάται τη 
διάκριση των εξουσιών. Η αντιδημοκρα-
τική νοοτροπία Τσίπρα που αγνοεί το ίδιο 
το Σύνταγμα, αποδεικνύει ότι δε διδά-
χτηκε τίποτα από το μήνυμα του λαού 
στις κάλπες, αναβιώνοντας το απεχθές 
σύνθημα “ή εμείς, ή αυτοί”. Και ότι 
στόχος του είναι ένας “δεύτερος γύρος” 
για να επαναφέρει όχι μόνο την οικονο-
μική καθήλωση, αλλά και τον αυταρχισμό 
και την περιθωριοποίηση της χώρας. 
»Πάνω από όλα, όμως, δικαιώνει τη 

θέση μας, ότι οι διαφορές μας με τον 
ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορούν μόνο την οικονομία 
και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της 
χώρας, αλλά κυρίως το σεβασμό και την 
προάσπιση της ίδιας της Δημοκρατίας». 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Από την πλευρά του, το ΚΙΝΑΛ σχολί-

ασε: «Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι επιδιώ-
κει όχι μόνο τον έλεγχο της Κυβέρνησης, 
αλλά και των αρμών της εξουσίας. Αυτό 
σημαίνει ότι εμμένει πλήρως στις αντι-
δημοκρατικές αντιλήψεις και πρακτικές, 
που στην περίοδο της διακυβέρνησής 
του ζήσαμε. Με αιχμή την προσπάθεια 
ελέγχου των μέσων ενημέρωσης και το 
παραδικαστικό κύκλωμα του Ρασπούτιν. 
Όλα αυτά αποπνέουν ολοκληρωτικές 
αντιλήψεις, ακροδεξιές πρακτικές, που 
δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία». 

«ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΝΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ» 
Μετά από την ομοβροντία επικρίσεων, ο 

κ. Τσίπρας επανήλθε, ασκώντας εκ νέου 
σκληρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση 
και τη ΝΔ, κατά τη δευτερολογία του 

στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλόγισε «πανικό» 
στην κυβέρνηση, σχολιάζοντας ότι «έφτα-
σαν σήμερα στο σημείο να μιλάνε για 
πρόκληση απέναντι στους θεσμούς και 
αντιδημοκρατική συμπεριφορά, με βάση 
επισήμανση που έκανα για το ναρκο-
θετημένο πεδίο που συναντήσαμε σε 
κομβικούς αρμούς της εξουσίας, για το 
κομματικό κράτος που παραλάβαμε, για 
την αναξιοκρατία και κομματοκρατία στη 
δημόσια διοίκηση, για τη διαφθορά και 
διαπλοκή με μεγάλα συμφέροντα που 
συναντήσαμε σε κρίσιμους κρατικούς 
μηχανισμούς, για την ασυδοσία από το 
1990 που παραλάβαμε στο ραδιοτηλεο-
πτικό τοπίο και τα ΜΜΕ». 
«Πάει πολύ να μας κουνάνε το δάκτυλο 

και να μας μιλούν για αντιθεσμική συμπε-
ριφορά», τόνισε, για να σημειώσει πως 
«μιλούν σήμερα με θράσος αυτοί που 
έφτιαξαν το κράτος λάφυρο και που τώρα 
που επανεξελέγησαν κάνουν ακριβώς τα 
ίδια και χειρότερα» και «αναπαράγουν τις 
αιτίες που οδήγησαν στην κρίση». 

ΠΡΩΤΑ Ο… «ΛΑΟΣ» 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ! 
Ο κ. Τσίπρας στην πρωτολογία του το 

Σάββατο 15/2, είπε ότι προσπάθησε να 
καταθέσει μια δική του συμβολή για τον 
απολογισμό αναφερόμενος στο δύσκολο 
θέμα τού «πώς θα μπορέσουμε την 
επόμενη φορά να εφαρμόσουμε το πολι-
τικό μας σχέδιο στο βαθμό που λάβει 
τη λαϊκή εντολή, έχοντας σήμερα την 
εμπειρία των δυσκολιών που αντιμετωπί-
σαμε, πώς θα βρούμε δηλαδή τον τρόπο 
χωρίς ίχνος θεσμικής παρεκτροπής, να 
υλοποιήσουμε το πολιτικό μας σχέδιο, 
στο βαθμό που αποτελεί λαϊκή επιταγή 
και άρα συνταγματική επιταγή». 

Εδώ, πέραν της επιμονής του κ. Τσίπρα 
στα περί «αρμών», υπάρχει ένα επιπλέον 
ενδιαφέρον στοιχείο: ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ ιεραρχεί ξεκάθαρα πρώτα τη 
λαϊκή επιταγή από το Σύνταγμα της 
χώρας, δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται 
τη λειτουργία της Δημοκρατίας. 

Για τη δε επίμαχη φράση, ο κ. Τσίπρας 
εξήγησε ότι μίλησε για «σαράκι» εννο-
ώντας κάποιους αρμούς στην εξουσία 
που «βρέθηκαν εκεί χωρίς διαφάνεια και 
κανόνες και υπονόμευσαν τις πολιτικές 
μας επιλογές». 
«Ενδεχομένως», τόνισε, «να πρέπει να 

συνομολογήσουμε ότι η επιβολή των 
κανόνων, της αξιοκρατίας και της διαφά-
νειας, είναι ταυτόσημη και ταυτόχρονη με 
το ξήλωμα της σαπίλας και του σαρακιού, 
αλλά πρέπει και να συνομολογήσουμε ότι 
πολλές φορές δεν ήμασταν τόσο αποφα-
σιστικοί όσο θα έπρεπε».

 
Η «ΑΝΟΧΗ» 
ΣΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 
Ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε την επιλογή της προη-
γούμενης κυβέρνησης να γίνει διοικητής 
της ΤτΕ ο πρώην υπουργός Οικονομικών 
«παρότι ήταν αντίθετος στο πολιτικό μας 
σχέδιο, όφειλε να μην υπονομεύει το 
κυβερνητικό έργο». Πρόσθεσε ότι όμως, 
όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υλοποιούσε την 
πιο κρίσιμη συμφωνία με τους Θεσμούς 
για καθαρή έξοδο, εκείνος έλεγε ότι η 
χώρα πρέπει να έχει γραμμή προληπτι-

κής στήριξης. Ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. 
Τσίπρας λέει ότι η κυβέρνησή του «αποδέ-
χτηκε» την επιλογή της προηγούμενης 
κυβέρνησης, λες και ήταν στη διακριτική 
της ευχέρεια να μην την «αποδεχτεί». Το 
ότι ο κ. Τσίπρας δε δεχόταν στο Μέγαρο 
Μαξίμου τον κεντρικό τραπεζίτη επί 
χρόνια, μάλλον το ξεχνά. 
Σχολίασε πάντως ο κ. Τσίπρας, ότι από 

τις δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε η ΝΔ 
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «φαίνε-
ται πόσο ενοχλείται» και αυτό γίνεται 
για δύο λόγους: «Γιατί ορθώς φοβάται 
ότι αυτή η διαδικασία της ειλικρίνειας 
και επισήμανσης των αδυναμιών μας, θα 
μας κάνει καλύτερους και δυνατότερους. 
Δεύτερον, γιατί φοβάται και ορθώς, ότι 
ο λαός βλέπει τη διαφορά ανάμεσα στον 
ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ, βλέπει μια δύναμη 
αλήθειας από τη μια και από την άλλη 
μια δύναμη του κουκουλώματος και της 
εξαπάτησης». 

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΚΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
Κατά τα άλλα, η ταραχώδης ΚΕ του 

ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε με την ομόφωνη ψήφιση 
του Κειμένου Απολογισμού και με την 
ευρεία υπερψήφιση του Οδικού Χάρτη 
προς το Συνέδριο (ένα κατά και πέντε 
λευκά από το σύνολο 151 μελών, 

σύμφωνα με πληροφορίες). Σύμφωνα 
με τις ίδιες πληροφορίες, κατατέθηκαν 
δύο τροπολογίες οι οποίες καταψηφί-
στηκαν. Η μία προέβλεπε για τα νέα μέλη 
του iSyriza να υπάρχει μια τουλάχιστον 
αυτοπρόσωπη παρουσία σε κομματική 
διαδικασία ενόψει του συνεδρίου, ως 
προϋπόθεση για το δικαίωμα ψήφου στις 
προσυνεδριακές διαδικασίες (55 κατά, 50 
υπέρ, 5 λευκά). 
Ουσιαστικά μιλάμε για ένα διχασμό του 

ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στην παράταξη του κ. 
Τσίπρα και σε αυτήν του γραμματέα της 
ΚΕ Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος τελικά 
ηττήθηκε οριακά. 

Η άλλη τροπολογία που καταψηφίστηκε, 
αφορούσε στην άρση της ποσόστωσης 
του 20% για μέλη της Προοδευτικής 
Συμμαχίας στη νέα ΚΕ που θα προκύψει 
από το Συνέδριο. 

Ο κ. Τσίπρας ζήτησε επίσης να αναβληθεί 
η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης. Έτσι, αντί για την 
προγραμματισμένη συνεδρίαση της 23ης 
Φεβρουαρίου, είπε να μετατεθεί για 
αργότερα, «όχι μέσα στις Απόκριες, αλλά 
ενδεχομένως την Κυριακή 8 Μαρτίου». 

Όνομα δηλαδή, δεν πρότεινε τελικά ο κ. 
Τσίπρας, ενδεικτικό των διαφωνιών που 
υπάρχουν σε αυτό το θέμα.

Πηγή: Protagon.gr
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Ανοιχτές γραμμές: Κάθε Κυριακή 
σας δίνουμε την ευκαιρία να συνομιλήσετε μαζί μας στον αέρα.

Τηλ. : 450 663 2772, email: akritesmontreal@gmail.com

Κάθε Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή 
4 με 6 το απόγευμα.

Πληροφορίες 
και μηνύματα, 

στο 514 617 0077

Ρεπορτάζ: Αμαλία Κάτζου
(για το CNN Greece)

Ευνοϊκές εξελίξεις για την πορεία του 
εξωτερικού ισοζυγίου, τα δημοσιο-

νομικά και τα πλεονάσματα, αλλά και 
επιφυλάξεις για την αποσύνδεση των 
εισφορών από το εισόδημα για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες και τους αγρότες, 
περιλαμβάνει η έκθεση του Γραφείου 
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, 

το μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώ-
νεται, γεγονός που καταδεικνύεται από 
την ενίσχυση συγκεκριμένων δεικτών.

Αναφορικά με τα δημοσιονομικά, 
αποτελεί θετική εξέλιξη η υπέρβαση των 
στόχων, κάτι που είναι δείγμα αξιοπι-
στίας του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, 
ενθαρρυντική είναι η εικόνα του ισοζυ-
γίου τρεχουσών συναλλαγών που παρου-
σιάζεται βελτιωμένο κατά 1,7 δισ. ευρώ 
σε σχέση με το προηγούμενο 11μηνο.

Εξάλλου, ο Συντονιστής του 
Γραφείου, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, 
εμφανίστηκε θετικός στην αύξηση του 
κατώτατου μισθού, επισημαίνοντας πως 
δεν υπήρξε κανένας αρνητικός αντίκτυπος 
από την προηγούμενη αύξησή του.

Η έκθεση προβλέπει πως το πρωτογε-
νές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στα ίδια 
με τα περυσινά επίπεδα στα 6,35 δισ. 
ευρώ. Για τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου, 
σύμφωνα με την έκθεση, έχουν μειωθεί 
κατά 59 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε ο 
κ. Κουτεντάκης, όσο υποχωρούν τα ληξι-
πρόθεσμα, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η 
ουσιαστική συρρίκνωσή τους.

Ο Συντονιστής του Γραφείου 
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή 
χαρακτήρισε θετικό το γεγονός της μείω-
σης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
ωστόσο τόνισε πως το όποιο όφελος 
για τις τράπεζες, «ψαλιδίζεται» από την 
υποχώρηση της συνολικής αγοράς των 
δανείων.

Όσον αφορά στο νέο ασφαλιστικό, στην 
έκθεση εκφράζονται επιφυλάξεις για την 
αποσύνδεση των εισφορών από το εισό-
δημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και τους αγρότες. Σύμφωνα με τον κ. 
Κουτεντάκη, με το νέο σύστημα εισφο-
ρών ενισχύεται το προνομιακό καθεστώς 
αυτοαπασχόλησης, το οποίο όμως πλήτ-
τει το ρυθμό παραγωγικότητας.
Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης 
είναι τα εξής: 
Τα μακροοικονομικά δεδομένα της ελλη-

νικής οικονομίας διατηρούν τη θετική 
δυναμική τους. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης 
του δεύτερου και τρίτου τριμήνου του 
2019 υπερβαίνουν το 2% υποδηλώνοντας 
επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριό-
τητας με ενισχυμένο το ρόλο των εξαγω-
γών, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
παραμένει ισορροπημένο, η ανεργία 
συνεχίζει να μειώνεται, η απασχόληση 
αυξάνεται και ο πληθωρισμός ανακά-
μπτει. Επιπλέον, οι βραχυχρόνιοι δείκτες 
οικονομικής δραστηριότητας καθώς και 
οι δείκτες προσδοκιών και οικονομικού 
κλίματος συνεχίζουν να κινούνται σε 
θετική κατεύθυνση. Με βάση τα ανωτέρω, 
η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 
αναμένεται να συνεχιστεί, παρά την 
αυξημένη αβεβαιότητα από το εξωτερικό 
περιβάλλον και την υποτονική ανάπτυξη 
της οικονομίας της Ευρωζώνης. Το θετικό 
κλίμα αντανακλάται στην πρόσφατη 
αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας 
από τον οίκο Fitch (σε BB από ΒΒ- με 
θετικές προοπτικές) και στην άνοδο του 
χρηματιστηρίου. Σε αυτό το πλαίσιο οι 
χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής έχουν αναθεωρήσει προς τα 
πάνω το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής 
οικονομίας στο 2,2% για το 2019 και 2,4% 
για το 2020.
Μια λιγότερο θετική εξέλιξη που αξίζει 

να επισημανθεί, είναι η μείωση του 
δείκτη μισθολογικού κόστους (-1,2%) σε 
ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο του 

2019, ανακόπτοντας μια περίοδο εφτά 
τριμήνων συνεχούς αύξησης. Η εξέλιξη 
αυτή αποτελεί ένδειξη της περιορισμένης 
επίδρασης της αύξησης του κατώτατου 
μισθού (από τον Ιανουάριο 2019) στους 
υπόλοιπους μισθούς της οικονομίας 
(spillover). Αυτή η διαπίστωση, σε συνδυ-
ασμό με τη διατήρηση της αυξητικής 
τάσης στην απασχόληση, δεν επιβεβαι-
ώνει τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί, 
σχετικά με τις ενδεχόμενες δυσμενείς 
επιδράσεις της αύξησης του κατώτατου 
μισθού και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, 
ενόψει των διαπραγματεύσεων για τη νέα 
αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.
Τα δημοσιονομικά δεδο-

μένα δείχνουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, 
αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της γενι-
κής κυβέρνησης και την εκτίμηση του 
Γραφείου Προϋπολογισμού, το πρωτογε-
νές δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2019 
φαίνεται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 
περσινά επίπεδα. Αυτό καταδεικνύει τη 
δημοσιονομική ανθεκτικότητα της ελλη-
νικής οικονομίας, καθώς επιτυγχάνεται 
παρά τα επεκτατικά μέτρα που λήφθηκαν 
στη διάρκεια του έτους. Η διατήρηση 
της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού αποτελεί τη 
βασική συνθήκη διασφάλισης της αξιοπι-
στίας του ελληνικού δημοσίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντική θετική 
εξέλιξη αποτελεί η έκδοση 15ετούς 
ομολόγου με τρία πολύ ενθαρρυντικά 
χαρακτηριστικά, τη λήξη του ομολόγου 
πέραν του 2032, την ιδιαίτερα χαμηλή 
απόδοση και το υψηλό ποσοστό υπερ-
κάλυψης. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με 
την πρόσφατη υποχώρηση των αποδό-
σεων των δεκαετών ελληνικών ομολό-
γων κάτω από το 1%, συνηγορούν στη 
βελτίωση της εμπιστοσύνης των αγορών 
στα ελληνικά ομόλογα, και καταδεικνύουν 
ότι οι διεθνείς επενδυτές θεωρούν το 
ελληνικό χρέος βιώσιμο και παραμένουν 
αισιόδοξοι για τη μελλοντική πορεία της 

ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με το 
νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέ-
θηκε στη Βουλή, αυξάνονται τα ποσοστά 
αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης μεγα-
λύτερο των 30 ετών, μειώνονται οι εισφο-
ρές της μισθωτής εργασίας για επιδόματα 
ανεργίας, εργατική κατοικία και εργα-
τική εστία, καταργείται το ανώτατο όριο 
του αθροίσματος κύριας και επικουρικής 
σύνταξης, θεσπίζεται προαιρετική ασφά-
λιση για λήψη επικουρικής σύνταξης και 
εφάπαξ παροχής και ολοκληρώνεται η 
ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων με 
την ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ. 

Επίσης, καταργείται η 13η σύνταξη και 
η εξοικονόμηση που προκύπτει (0,5% 
του ΑΕΠ) κατευθύνεται στη συμμόρφωση 
με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και σε άλλες πολιτικές κοινω-
νικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνι-
κής αλληλεγγύης και υγείας.

Ωστόσο, η πιο σημαντική αλλαγή που 
εισάγει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, 
είναι η αποσύνδεση των εισφορών από το 
εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και τους αγρότες, με τη θέσπιση 
έξι κατηγοριών εισφορών, από τις οποίες 
μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλι-
σμένος. Πρόκειται ουσιαστικά για επανα-
φορά του καθεστώτος που τροποποίησε 
η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του νόμου 
4387/2016, στα πλαίσια εξορθολογισμού 
του συστήματος και ίσης μεταχείρισης 
των ασφαλισμένων, αυτοαπασχολούμε-
νων ή μισθωτών. 

Η ακύρωση αυτής της μεταρρύθμισης 
επανεισάγει την ευνοϊκότερη μεταχεί-
ριση των ελεύθερων επαγγελματιών σε 
σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, 
μια από τις βασικές αιτίες των ιδιαί-
τερα υψηλών ποσοστών αυτοαπασχόλη-
σης (χωρίς προσωπικό) που καταγράφει 
διαχρονικά η χώρα μας (22% έναντι 9% 
στην Ευρωζώνη) με αρνητικές επιπτώσεις 
στη συνολική παραγωγικότητα και στα 
δημόσια έσοδα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Θετικά «σινιάλα» 
για την οικονομία

Επιφυλάξεις για νέες εισφορές
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Πως μπορεί να λέγεσαι «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» 
όταν σε ενισχύουν οικονομικά Κυβερνήσεις;
Από τον Μιχάλη Ιγνατίου
(Πηγή: Hellas Journal)

Η υπόθεση των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ), σε όλο τον 

κόσμο, είναι περίεργη, απ’ όποια οπτική 
και αν τη δει ή τη μελετήσει κανείς. Είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες 
όμως -στη συντριπτική πλειοψηφία τους- 
υποστηρίζονται οικονομικά από κυβερ-
νήσεις ή από δισεκατομμυριούχους, που 
έχουν τη δική τους ατζέντα.

Και είναι εκεί, που τα μέλη αυτών των 
οργανώσεων χάνουν τα όποια δίκια τους. 
Διότι, αν μία κυβέρνηση ή ένας επιχειρη-
ματίας σε πληρώνουν, περιμένουν ότι και 
εσύ με τη σειρά σου θα εξυπηρετήσεις 
τα όποια σχέδια τους. Ή κάνω λάθος; Αν 
υπάρχει άλλη εξήγηση, θα ήθελα να την 
ακούσω.

Είναι όπως η σχέση αφεντικού με υπάλ-
ληλο. Μπορεί ο υπάλληλος να εναντιωθεί 
στα όποια θέλω του αφεντικού; Έτσι και 
με τις ΜΚΟ. Ένα κράτος ή ένας επιχειρη-
ματίας που πληρώνει τα έξοδά τους, περι-
μένω και το αντάλλαγμα: αν πρόκειται 
για κυβέρνηση, αναμένει προώθηση των 
θέσεων της. Αν πρόκειται για επιχειρημα-
τία, αναμένει εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων του.
Να θυμίσω, ότι με αφορμή το φιλο-

τουρκικό σχέδιο Ανάν, το οποίο οι ξένες 
δυνάμεις προσπάθησαν να το επιβάλουν 
με όλα τα μέσα που είχαν στη διάθεσή 
τους, ήρθε στο φως ο ρόλος των ΜΚΟ 
στην «ελληνική γειτονιά».

Στην Ελλάδα, οι ΜΚΟ ενδυναμώθηκαν τις 
περιόδους που ο εξοχότατος κ. Γεώργιος 
Παπανδρέου ήταν υπουργός Εξωτερικών 
και στη συνέχεια πρωθυπουργός. Έγιναν 
φρικτές καταγγελίες, οι οποίες δεν ερευ-
νήθηκαν επαρκώς ποτέ.

Έχει ενδιαφέρον, όμως, πως δημιουρ-
γήθηκαν οι ΜΚΟ και ποιους σκοπούς θα 

εξυπηρετούσαν. Την εποχή του Ψυχρού 
Πολέμου, η τότε Σοβιετική Ένωση είχε 
σαρώσει τη Δύση στο επίπεδο της προπα-
γάνδας. Είχε επιτύχει να επιβάλει τα λεγό-
μενα κινήματα ειρήνης, καθώς τότε ήταν 
δημοφιλές το θέμα των πυρηνικών.
Θυμάμαι ότι χιλιάδες άνθρωποι στη Νέα 

Υόρκη -μέσα στην καρδιά της καπιταλιστι-
κής Αμερικής- είχαν διαδηλώσει εναντίον 
των πυρηνικών των ΗΠΑ, ανταποκρινόμε-
νοι σε έκκληση μίας οργάνωσης για την 
ειρήνη. Περιέργως, τα σοβιετικά πυρη-
νικά τα είχαν… ξεχάσει. Διαμαρτύρονταν 
μόνο για τα αμερικανικά.
Για να αντιμετωπίσει η Αμερική αυτή 

τη δυσάρεστη κατάσταση, δημιούργησε 
τότε τις ΜΚΟ (NGO – Non Governmental 
Organizations). Αυτά συνέβαιναν τότε…
Η ΕΣΣΔ κατέρρευσε και μαζί της τα κινή-

ματα ειρήνης, που χρηματοδοτούσε σε 
πάρα πολλές χώρες. Οι ΜΚΟ, που υποστη-
ρίζονται από την Αμερική, παρέμειναν και 
σε άλλους ρόλους, αλλά πάντα εξυπηρε-

τούσαν και συνεχίζουν να εξυπηρετούν 
τα αμερικανικά συμφέροντα. Είναι τα 
οχήματα για την προώθηση της εξωτερι-
κής και αμυντικής πολιτικής της Αμερικής.
Υπάρχουν και άλλων ειδών ΜΚΟ. Όπως 

αυτές που υποτίθεται υποστηρίζουν 
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 
Υπάρχουν και οι πραγματικά αθώες ΜΚΟ, 
που ασχολούνται με ιατρικά και φιλαν-
θρωπικά θέματα. Και όταν αναφέρομαι 
σε αθώες, εννοώ ότι δεν έχουν πολι-
τική ατζέντα, δεν ασχολούνται με την 
πολιτική και δε λαμβάνουν χρήματα από 
κυβερνήσεις.

Όσων ΜΚΟ η ατζέντα είναι πολιτική, 
πρέπει να ερευνώνται και ανάλογα να 
γίνονται πιστευτές ή όχι.
Οι αυταρχικές χώρες, όπως η Ρωσία και 

η Τουρκία, έχουν θέσει εμπόδια στις ΜΚΟ 
αντιδρώντας πολιτικά. Οι Ρώσοι μάλιστα 
προχώρησαν και σε καταγγελία, προσπα-
θώντας να συνδέσουν τις οργανώσεις με 
τη CIA!

Η Ελλάδα, δεν είναι μία αυταρχική χώρα, 
αντίθετα οι δημοκρατικοί θεσμοί και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι σεβαστά 
στον υπερθετικό βαθμό. Όμως, η κυβέρ-
νησή της έχει υποχρέωση να ερευνήσει 
χωρίς φόβο και πάθος το ρόλο των ΜΚΟ 
στο μεταναστευτικό, εάν έχουν, δηλαδή, 
έστω και ίχνος αλήθειας οι πληροφο-
ρίες που διοχετεύονται και από κρατικά 
στελέχη. Εάν παίζουν βρώμικο ρόλο, 
πρέπει να αποκαλυφθούν.
Διαφορετικά, αν πρόκειται για εικασίες, 

πρέπει να αφεθούν να κάνουν ανενόχλη-
τες τη δουλειά τους. Αλλά αυτή η δουλειά 
πρέπει να είναι καθορισμένη. Και να ΜΗΝ 
παραβιάζονται οι ελληνικοί νόμοι.
Πάντως, το θέμα των προσφύγων και 

των μεταναστών, επειδή αποτελεί και 
ζήτημα εθνικής ασφάλειας πλέον, πρέπει 
να το αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. 
Είναι λάθος να αφήνεται ένα τόσο ευαί-
σθητο θέμα στα χέρια των όποιων ξένων, 
οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν και 
δική τους ατζέντα. Διότι, σύμφωνα με 
τις καταγγελίες των κατοίκων των ακρι-
τικών νησιών, μέλη των ΜΚΟ δρουν και 
εναντίον των ελληνικών συμφερόντων.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει υποχρέ-
ωση να σώσει τις ψυχές των άμοιρων 
που στέλνει η Τουρκία, αλλά πρέπει να 
προστατεύσει και την ελληνική κυριαρχία. 
Ξεκάθαρες κουβέντες…

Η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν συνεχί-
ζει να παίζει ένα απαράδεκτο και άθλιο 
παιγνίδι. Υλοποιεί ένα βρώμικο σχέδιο 
εναντίον της Ελλάδας και κατ’ επέκταση 
της Ευρώπης. Δεν πρόκειται να το σταμα-
τήσει με παρακάλια και «σκληρές» δηλώ-
σεις. Απαιτούνται έργα από την ελληνική 
κυβέρνηση και σοβαρότητα, αλλά και 
ευαισθησία στους πρόσφυγες και μετα-
νάστες, που χρησιμοποιεί ασύστολα η 
Τουρκία ασκώντας φόβο και απειλές…

Κάτοικοι της Μόριας πραγματοποίησαν πρόσφατα παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη 
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, υλοποιώντας την απόφαση της λαϊκής 
τους συνέλευσης
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Έρχονται τα πρώτα ελληνικής κατασκευής Drones!
Τα πρώτα ελληνικής κατασκευής drones είναι γεγονός – Οι τομείς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα 
drones είναι αυτοί της ασφάλειας και της άμυνας, ενώ θα υπάρξει χρήση και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος

Σε οκτώ μήνες εκτιμούν επιστήμονες 
και ερευνητές του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ότι θα 
βρίσκονται στους αιθέρες τα πρωτότυπα, 
μη επανδρωμένα, αεροσκάφη ελληνικής 
κατασκευής, για τις πρώτες δοκιμαστικές 
πτήσεις.
Ο κυπριακής καταγωγής Αντιπρύτανης 

του Πανεπιστημίου, Στράτος Στυλια
νίδης, ανέφερε στο alphanews.live ότι 
πρόκειται για ένα έργο που άρχισε πριν 
από επτά περίπου χρόνια από το Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και για το 
οποίο έχουν ήδη επιδείξει έντονο ενδι-
αφέρον οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 
της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων 
χωρών.
«Το σημαντικό είναι κυρίως ότι ανοίγει 

αυτός ο κύκλος του σχεδιασμού και της 
παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχη-
μάτων, οι τομείς της εφαρμογής είναι 
πάρα πολλοί, ένας από αυτούς είναι και 
ο τομέας της άμυνας και της ασφάλειας».

Για σκοπούς διαχωρισμού των έργων, ο 
Αντιπρύτανης χρησιμοποιεί τους όρους 
«το μεγάλο drone» και «το μικρό drone». 
Όπως εξήγησε, το «μεγάλο drone» προο-
ρίζεται για χρήση σε ανθρωπιστικές 
αποστολές.
«Το μέγεθός του είναι τεράστιο, αφού 

θα έχει διαστάσεις 7×4 και έχει τη δυνα-
τότητα να μπορεί να πετάξει 8-10 ώρες 
και θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 
φορτίο μέχρι 50 κιλά».

Σύμφωνα με τον κύριο Στυλιανίδη, το 
μεγάλο drone θα μπορεί να μεταφέρει 
τρόφιμα, φαρμακευτικά είδη ακόμη και 
άλλα υλικά που είναι χρήσιμα σε συνθή-
κες διαβίωσης.
«Για παράδειγμα μπορεί να μεταφέρει 

ένα κρεβάτι ή μία σκηνή, γιατί εκτός 
από τις άγονες γραμμές στα νησιά θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε απομα-
κρυσμένες περιοχές, προκειμένου να 
αντικαταστήσει τα συμβατικά μέσα όπως 
είναι για παράδειγμα ένα ελικόπτερο, που 
τα κόστη είναι πολύ μεγαλύτερα».
Το «μικρό drone» είναι σχεδιασμένο 

ώστε να εκτελεί οριζόντια και κάθετη 
προσγειο-απογείωση. Έχει μήκος δύο 
μέτρα και πλάτος ένα μέτρο και συγκέ-
ντρωσε μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέ-
ρον κατά την παρουσίαση του στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασμένο 
Σεπτέμβριο.
«Ο χρόνος πτήσης του μπορεί να ξεπε-

ράσει λίγο τις δύο ώρες και να φέρει 
αισθητήρες οι οποίοι είναι χρήσιμοι σε 
διάφορες εφαρμογές, μπορεί να είναι 
χρήσιμο σε εφαρμογές χαρτογραφήσεων, 

παρακολούθησης, σε περιβαλλοντικές 
εφαρμογές, σε εφαρμογές καταγραφής, 
σε εφαρμογές που έχουν να κάνουν με το 
χώρο της αγροτοδιατροφής». 
Τα δύο drones έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί με δυνατότητες αξιοποί-
ησης στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, 
ενώ όλα τα συστήματα θα έχουν τελειο-
ποιηθεί και ελεγχθεί μέσα στο επόμενο 

εξάμηνο. «Η χρήση στον αμυντικό τομέα 
μπορεί να είναι για διάφορους σκοπούς, 
μπορεί να είναι για σκοπούς καταγραφής, 
μπορεί να είναι για σκοπούς φέροντος 
εξοπλισμού, μπορεί να φέρουν ειδικούς 
αισθητήρες για κάποιες αποστολές που 
χρειάζονται να γίνουν. Όταν θα υπάρξουν 
οι πρώτες ανακοινώσεις τότε θα ανοίξει 
και το θέμα γενικότερα».

Το πρωτοποριακό εγχείρημα του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου έχει τη 
στήριξη δύο ιδιωτικών εταιρειών με έδρα 
την Κύπρο, που επένδυσαν τόσο στην 
ανάπτυξη λογισμικού για τα drones όσο 
και στον κατασκευαστικό τομέα.
«Είναι ένας τομέας που υπάρχουν πάρα 

πολλές εφαρμογές και βλέπετε τη χρήση 
τους και στην ευρύτερη περιοχή αλλά και 
γενικότερα. 
»Εδώ έχει γίνει μια προσπάθεια τόσο σε 

εθνικό επίπεδο αλλά και σε διακρατικό 
επίπεδο. 
»Σε αυτό το διακρατικό επίπεδο, στο 

οποίο επιδιώκεται αυτή η συνεργα-
σία, συμμετέχουν και δύο κυπριακές 
εταιρείες. Οι οποίες θα συμμετάσχουν 
στην κατασκευή τόσο υλισμικού όσο και 
λογισμικού».
Ο κύριος Στυλιανίδης εκτιμά ότι η συμμε-

τοχή κυπριακών εταιρειών στο συγκεκρι-
μένο έργο θα αποτελέσει αφορμή για 
εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 
αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα, ενώ 
θα στρέψει την προσοχή ιδιωτών επενδυ-
τών σε καινοτόμα εγχειρήματα.

Πηγή: piraeuspress.gr

Αγήνωρ: Το νέο υπερσύγχρονο σκάφος 
ανορθόδοξου πολέμου του ΠΝ 
Το σκάφος κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις  
του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά σε συνεργασία  
με το Πολεμικό Ναυτικό 

Με ένα νέο, σύγχρονο σκάφος ανορ-
θόδοξου πολέμου, που θα φέρει 

το όνομα «ΑΓΗΝΩΡ», θα ενισχυθεί το 
Πολεμικό Ναυτικό.
Το σκάφος κατασκευάζεται στις εγκα-

ταστάσεις του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά 
σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό. 
Πριν από λίγες ημέρες, σε ειδική εκδή-
λωση, έγινε διάλεξη για την «Ανάδειξη 
της Ελληνικής Μελέτης / Σχεδίασης και 
Κατασκευής του Σκάφους ΑΓΗΝΩΡ», 
με ομιλητές τους Αναστάσιο Κυπριάνη, 
Μηχανολόγο Μηχανικό (ΕΜΠ) και 
Παναγιώτη Αλούρδα, Ναυπηγό 
Μηχανολόγο (MIT). 
Το σκάφος ανορθόδοξου πολέμου 

«ΑΓΗΝΩΡ» θα μπορεί να αναλάβει τις 
παρακάτω αποστολές:
-Διείσδυσης και Απαγκίστρωσης Ειδικών 

Δυνάμεων (Insertion and Extraction of 

Special Operations Forces).
-Αναχαίτισης και Παράκτιας Περιπολίας 
(Interdiction and Coastal Patrol).
-Έρευνας και Διάσωσης (Search and 

Rescue).
Η μέγιστη ταχύτητα του ΑΓΗΝΩΡ σε 

κατάσταση πλήρους φόρτου και κατά-
σταση θαλάσσης 1 (sea state 1) θα είναι 
άνω των 45 knots στη μέγιστη συνεχή 
ισχύ των μηχανών (MCR maximum 
continuous rating). Το σκάφος ανορθό-
δοξου πολέμου ΑΓΗΝΩΡ θα επιχειρεί σε 
κατάσταση θαλάσσης 4 (sea state 4). Η 
ακτίνα ενέργειας του σκάφους στους 35 
knots θα είναι 350 nm.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του πρωτότυ-

που σκάφους ΑΓΗΝΩΡ έχουν ως εξής:
-Μήκος ολικό: 17,60 m.
-Πλάτος ολικό: 4,20 m.
-Βύθισμα: 0,95 m

-Εκτόπισμα πλήρους φόρτου: 22 tonnes.
-Ωφέλιμο μεταβλητό φορτίο: 4,5 tonnes
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 

προ ημερών, ο Αναστάσιος Κυπριάνης 
από τα Ελληνικά Ναυπηγεία αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων στην τεχνογνωσία που 
χρησιμοποιήθηκε.
Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης 

Αλούρδας, επικεφαλής της Σχεδιαστικής 
Ομάδας, τόνισε ότι το πρωτότυπο ταχύ-
πλοο σκάφος ΑΓΗΝΩΡ είναι ένα σκάφος 
υψηλών επιδόσεων κατασκευασμένο 
από αλουμίνιο.

Ο ΑΓΗΝΩΡ έχει γάστρα ολισθακάτου με 
μεγάλη γωνία ανύψωσης και καινοτόμα 
χαρακτηριστικά (planing craft with deep 
V hull). 

Πηγή: in.gr
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Οι συμμαχίες των ΗΠΑ 
Το μεγάλο ερωτηματικό της εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ 
Του Αλέξανδρου Θ. Δρίβα* 

Από τη μέρα που ανέλαβε πρόεδρος 
των ΗΠΑ ο Donald Trump, η Αμερική 

οδεύει σε ένα μείγμα μονομερισμού 
και απομονωτισμού. Με άλλα λόγια, η 
Ουάσιγκτον δεν «κλείνεται» στον εαυτό 
της αλλά όταν ανοίγεται στον κόσμο, δρα 
μονομερώς.
Κάπως έτσι -τηρουμένων των αναλο-

γιών που επιβάλλονται λόγω σύγκρισης 
διαφορετικών χρονικών περιόδων- πολι-
τεύτηκε και ο George Bush Jr μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου. Η εξωτερική πολιτική του 
Trump μπορεί να χαρακτηριστεί αναθε-
ωρητική, ως προς τα πεπραγμένα του 
προκατόχου του Barack Obama αλλά και 
του Bill Clinton.

Πρόσφατα, ο James Freeman στη Wall 
Street Journal παρομοίασε την εξωτερική 
πολιτική του Trump με την αντίστοιχη 
του Ronald Reagan στο κομμάτι της αύξη-
σης των δαπανών για την άμυνα και την 
προσεκτική χρήση της ανά τον κόσμο, 
με αφορμή την επιχείρηση στο Ιράκ, 
που προκάλεσε το θάνατο του Ιρανού 
Σουλεϊμανί. Σε κάθε περίπτωση, η εξωτε-
ρική πολιτική του Trump επηρεάζει όλους 
τους συμμάχους των ΗΠΑ και μεταξύ 
αυτών, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσημα ονομάσει την Κίνα 
ως νέα απειλή το 2017 και το πιο σημα-
ντικό, για πρώτη φορά στην πρόσφατη 
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε 
το Πεκίνο ως χώρα που προκαλεί ανησυ-
χία. Με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ θα χρεια-
στούν συμμάχους για να ολοκληρώσουν 
με επιτυχία την πολιτική που εγκαινίασε 
ο Barack Obama γνωστή ως Pivot to Asia. 
Υπάρχει μια σειρά επιχειρημάτων που 
αποδεικνύει ότι η Αμερική είναι απαραί-
τητο να έχει συμμάχους και πως η μονο-
μερής δράση της δεν αρκεί, όσο ισχυρή 
και αν είναι.
Το επιχείρημα της ηγεμονικής σταθε-

ρότητας, που ο Αμερικανός Καθηγητής 
Stephen Krasner μαζί με τους Rober 
Gilpin και Charles Kindleberger έθεσαν 
για να εξηγήσουν τρόπους δημιουργίας 
ρεαλιστικής διεθνούς τάξης, αναφέρουν 
πως μια δύναμη στον κόσμο προσφέρει 
ισορροπία στις διεθνείς υποθέσεις εάν 
προσφέρει συλλογικά αγαθά.
Ως συλλογικά αγαθά λογίζονται τα εξής: 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ασφά-
λεια [προκειμένου το εμπόριο να διεξάγε-
ται απρόσκοπτα], άμυνα έναντι απειλών 
κτλ. Οι ΗΠΑ από το τέλος του Β’ Π.Π δημι-
ούργησαν εκείνες τις δομές, που τόσο 
κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 
όσο και μετά το τέλος του, αποτέλεσαν 
θέλγητρα για χώρες ώστε να προσδεθούν 
οικειοθελώς στο αμερικανικό άρμα.

Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να έχει την 
απαραίτητη ισχύ μια δύναμη για να 
καθορίζει τον ιστορικό ρου, αλλά χρει-
άζεται επίσης να θεωρούν τα υπόλοιπα 
κράτη ως κέρδος τους το να προσδεθούν 
στο άρμα της. Να είναι δυνατή αλλά και 
θελκτική. Αν οι ΗΠΑ απομακρυνθούν από 
τις διεθνείς υποθέσεις, τότε οι σύμμαχοι 
θα πάψουν να υπολογίζουν τις ΗΠΑ, μην 
έχοντας κίνητρα, ώστε να είναι επιβάτες 
στο αμερικανικό άρμα. Σίγουρα θα αναζη-
τήσουν άλλες δυνάμεις που θα μπορούν 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

Επιπρόσθετα, οι ΗΠΑ δε μπορούν πλέον 
να αποκοπούν από τη διεθνή πολιτική. 
Ο πρόεδρος Trump έχει δηλώσει αρκε-
τές φορές «τι δουλειά έχει η Αμερική 
σε ατελείωτους πολέμους» (για τη μη 
προστασία των Κούρδων στη Συρία), 
όμως η έντονη πολυπραγμοσύνη του 
έναντι του Ιράν, αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ 

δε γίνεται να αποχωρήσουν από τη Μέση 
Ανατολή. Η Αμερική είναι μια παγκόσμια 
δύναμη και επομένως, έχει παγκόσμια 
ζωτικά συμφέροντα πέραν από τους δύο 
ωκεανούς, που αν τα περιφρονήσει, θα 
έχει κόστος στο εσωτερικό της.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα επιχει-
ρήματα που καθιστούν αναγκαία την 
αμερικανική παρουσία σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της γης. Η δομή του σύγχρο-
νου διεθνούς συστήματος δε φιλοξενεί 
εκείνες τις φιλικές προϋποθέσεις προς 
τις ΗΠΑ, βάσει των οποίων οι ΗΠΑ θα 
μπορούν να έχουν την πολυτέλεια να 
επιλέγουν τη μη παρέμβασή τους σε περι-
οχές του κόσμου.

Η μονοπολική στιγμή (χοντρικά, από το 
1992 έως και την 11η Σεπτεμβρίου) όπου 
η παντοδυναμία των ΗΠΑ δε μπορούσε 
να αμφισβητηθεί από εχθρούς και φίλους, 
έχει παρέλθει. Η διεθνής πολιτική ακολου-
θεί τη φύση. Μισεί το κενό. Κίνα και 
Ρωσία είναι έτοιμες να καλύψουν τα κενά 
που αφήνουν οι ΗΠΑ και να προσφέρουν 
χρήμα και ασφάλεια, σε χώρες που οι 
ΗΠΑ δε θα φερθούν συμμαχικά. Η εγκα-
τάλειψη των διεθνών υποθέσεων από 
πλευράς των ΗΠΑ είναι πιθανή, μόνο εάν 
οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει ότι δεν επιθυ-
μούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία 
στις διεθνείς υποθέσεις και τον τρέχοντα 
αιώνα. Απόφαση εξόχως απίθανη.

Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να 
αναμένουμε και το άλλο άκρο. Μην 
αναμένουμε έντονο παρεμβατισμό σε 
κάθε γωνιά της γης. Επειδή ακριβώς τα 
μερίδια ισχύος έχουν υποστεί ανακατα-
νομή, οι ΗΠΑ δε διαθέτουν τους πόρους 
που διέθεταν π.χ. κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου.

Οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ θα είναι επιλε-
κτικές και θα προτιμούν διμερείς σχέσεις 
με κράτη-κλειδιά. Θα μπορούσαμε να 
πούμε, πως μια νέα πολιτική ανάσχεσης 
της Κίνας και της Ρωσίας σε συνθήκες 
πολυπολικού κόσμου, είναι πιθανό να 
λάβει χώρα. Η αμερικανική διπλωματική 
και στρατηγική παράδοση είναι πλούσια 
λόγω της παρακαταθήκης ενός μεγάλου 
μυαλού, του George Kennan. Η περιοχή 
από το Γιβραλτάρ έως και την Ιαπωνία 
(αυτό που ο Nicholas Spykman ονόμαζε 

Rimland/Περίμετρο) είναι ζωτικής σημα-
σίας για τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα και η Κύπρος 
εντάσσονται σε αυτήν την περιοχή και 
δεν τίθεται θέμα περιφρόνησης των ΗΠΑ 
ως προς τα συμφέροντα του Ελληνισμού. 
Αυτό που μένει να δούμε, είναι προς ποια 
κατεύθυνση θα πάει η Τουρκία, η οποία 

όσο και αν προστατεύεται από τον πρόε-
δρο Trump δεν πράττει βάσει του συμμα-
χικού κώδικα και στρέφεται εναντίον των 
αμερικανικών συμφερόντων. Οι επερχό-
μενες εκλογές στις ΗΠΑ θα κρίνουν το 
μείγμα της αμερικανικής εξωτερικής πολι-
τικής και το πόσο παρεμβατική θα είναι.

Αν οι ΗΠΑ αποστασιοποιηθούν από τη 
διεθνή πολιτική, οι συνέπειες θα είναι 
δίχως προηγούμενο στη διεθνή πολιτική. 
Όποιος και αν είναι ο επόμενος πρόεδρος 
των ΗΠΑ, δε θα εφαρμόσει πολιτικές που 
έλαβαν χώρα την προηγούμενη τριετία, 
καθώς η μεγαλύτερη μορφή ισχύος των 
ΗΠΑ είναι οι σύμμαχοί τους που υποστη-
ρίζουν την επικράτηση των αμερικανικών 
πολιτικών αξιών στη διεθνή πολιτική.
Όσο ο πρόεδρος Trump εφαρμόζει αντι-

φατικές πολιτικές, σε σχέση με τους παρα-
δοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, τόσο οι 
σύμμαχοι της Ουάσιγκτον θα φλερτάρουν 
με άλλες δυνάμεις και θα τρέφουν δυσπι-
στία απέναντι στην αμερικανική πολιτική. 
Σημάδια αναδίπλωσης υπάρχουν από την 
πλευρά του Trump. Για παράδειγμα, η 
επανεξέταση της επανεισδοχής των ΗΠΑ 
στο ΤΡΡ (Transpacific Partnership) από το 
οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος απέσυρε 
τις ΗΠΑ κατά τις πρώτες μέρες της προε-
δρίας του.

Η Αμερική μπορεί να γίνει διακριτικά 
παρεμβατική αλλά σε καμία περίπτωση 
δε μπορεί να αποστασιοποιηθεί από τις 
διεθνείς υποθέσεις. (Πηγή: Hellas Journal)

*Ο Αλέξανδρος Δρίβας είναι Διεθνολόγος 
– Συντονιστής του Τομέα Ευρασίας & 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Ινστιτούτο 
Διεθνών Σχέσεων

combo
22$

shish taouk
17$

salmon
19$

CHEF KEBAB
family owned restaurant

Opens 7/7 
4231 boul. Samson 
Laval, QC H7W 2G8

(450) 682-2433
take out & delivery

www.chefkebab.ca

basterma 
10$0.5lb

patcha 12$
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Υγεία και Διατροφή
Το «μαγικό χάπι» ενός 20λεπτου περπατήματος
Πιο ωφέλιμο και από το να τρέξουμε μαραθώνιο ή να κάνουμε ασκήσεις με βάρη

«Τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν σχε-
διαστεί για να κάθονται», λέει η 

ειδική στο fitness και προπονήτρια δια-
σημοτήτων, Ματ Ρόμπερτς. «Μια δρα-
στηριότητα σε σταθερή κατάσταση, όπως 
το ήπιο περπάτημα, ενισχύει την κυκλο-
φορία του αίματος, η οποία αυξάνει τα 
επίπεδα αδρεναλίνης και ενδορφίνης στο 
σύστημά μας», συμπληρώνει. «Αυτές 
είναι οι ορμόνες που σε υψηλά επίπεδα 
ωθούν τη διάθεση και την ενέργεια, γι′ 
αυτό κανείς αισθάνεται πάντα καλύτερα 
μετά από ένα περπάτημα».
Το περπάτημα επίσης μειώνει τις πιθα-

νότητες καρδιακών ασθενειών, εγκεφα-
λικού, άνοιας, καρκίνου του στήθους και 
κατάθλιψης. Σύμφωνα με τον δρ Τζέιμς 
Μπράουν, λέκτορα βιολογίας και βιοϊα-
τρικής επιστήμης της Σχολής Υγείας και 
Βιοεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του 
Άστον, το περπάτημα έχει χαιρετιστεί ως 
«το μαγικό χάπι». Σύμφωνα με τον ίδιο, 
λοιπόν, το περπάτημα καταπολεμά τα γη-
ρατειά και βοηθά στην αποτροπή πρόω-
ρου θανάτου... 
«Το περπάτημα μπορεί να μειώσει τους 

πόνους στα αρθριτικά στο μισό απ′ ότι 
τους νιώθετε, να αυξήσει τα επίπεδα 
ενέργειας και να μειώσει την κόπωση», 

αναφέρει ο ίδιος. «Όλα αυτά δεν είναι 
εμφανή σ′ ανθρώπους που τρέχουν στο 
μαραθώνιο, ούτε σ′ εκείνους που σηκώ-
νουν βάρη στο γυμναστήριο και περνούν 
τέσσερις ώρες στο διάδρομο. Είναι εμ-
φανή σ′ ανθρώπους που περπατούν και 
περπατούν περίπου για μισή ώρα κάθε 
μέρα».
Όσον αφορά τα παιδιά, μια μελέτη από 

το Πανεπιστήμιο του Έσεξ απέδειξε, ότι 
μόνο πέντε λεπτά παιχνίδι σε εξωτερικό 
χώρο βελτιώνει τη διανοητική ευεξία και 
αυτοπεποίθηση – ένας επίσης καλός λό-
γος να απομακρυνθούμε από τις οθόνες 
και να βγούμε έξω – ανεξαρτήτως καιρού.
«Το περπάτημα “καθαρίζει” το μυαλό 

μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», 
λέει η 34χρονη Λουίζ Ντέιβις, δασκάλα 
από το βόρειο Λονδίνο. «Όταν επιστρέ-
φω οι μεγαλύτερές μου ανησυχίες έχουν 
“τακτοποιηθεί”».
Το περπάτημα, τέλος, μας δίνει την ευ-

καιρία να συνδεθούμε και με άλλους, 
σύμφωνα με τον Καναδό συγγραφέα 
του μπεστ σέλερ «In Praise of Slow» 
(Orion), Καρλ Ονορέ. Σύμφωνα με τα λε-
γόμενά του, μας βοηθά να αντιληφθούμε 
καλύτερα τους ανθρώπους τριγύρω μας 
και μας κάνει ικανούς να επανασυνδε-

θούμε μαζί τους ουσιαστικά. Μ′ άλλα 
λόγια, πιάστε και την κουβέντα όταν περ-
πατάτε...
Έρευνες αποδεικνύουν πως η συστημα-

τική άσκηση, όπως το περπάτημα, όταν 
συνδυάζεται με συνήθειες υγιεινής δια-

τροφής, σύντομα θα οδηγήσει σε ρούχα 
που πλέουν και σε λεπτότερη μέση. Δεν 
έχετε, λοιπόν, παρά να δοκιμάσετε.

Πηγή: HuffPost Greece  
(με πληροφορίες  
από HuffPost UK)

Οι τροφές που νικούν την αϋπνία
Ποια τρόφιμα να προτιμήσετε για  
να εξασφαλίσετε έναν ποιοτικό ύπνο

Ο ποιοτικός ύπνος είναι σημαντικός για τη συνολι-
κή υγεία σας, αφού μπορεί να μειώσει τον κίνδυ-

νο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, να διατηρήσει υγιή 
τον εγκέφαλό σας και να τονώσει το ανοσοποιητικό σας 

σύστημα. Παρά το γεγονός ότι συνιστώνται 7-8 ώρες 
αδιάκοπου ύπνου κάθε βράδυ, πολλοί άνθρωποι δυ-
σκολεύονται να κοιμηθούν ή ξυπνούν κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. 
Όταν το πρόβλημα της αϋπνίας αποτελεί μια μόνιμη 

κατάσταση, είναι πιθανό να χρήζει παρακολούθησης 
ή και θεραπείας.
Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε συνηθισμένες διαταραχές 

στον ύπνο σας, μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια στις 
παρακάτω τροφές.
ΑΜΥΓΔΑΛΑ: Τα αμύγδαλα είναι καλή πηγή μελατονίνης 
και μαγνησίου, ενός μετάλλου που συμβάλλει στη με-
τάδοση των νευρικών ερεθισμάτων και χρησιμοποιείται 
στην καταπολέμηση του άγχους και του στρες. Αυτά τα 
δύο στοιχεία το καθιστούν την ιδανική τροφή για το 
βραδινό σας.
ΚΕΡΑΣΙΑ: Πλούσια σε μελατονίνη, τα κεράσια, αλλά και 

τα βύσσινα, μπορούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα 
του ύπνου σας.
ΑΝΑΝΑΣ: Αυτό το γλυκό και απολαυστικό φρούτο έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε μελατονίνη και αποτελεί μια 
εξαιρετική επιλογή για να καταπολεμήσετε την αϋπνία.
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Το γάλα, το γιαούρτι και 
το τυρί, περιέχουν τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που ευνοεί 
την παραγωγή σεροτονίνης και έχει αγχολυτική δράση.
ΜΠΑΝΑΝΑ: Οι μπανάνες περιέχουν τρυπτοφάνη και εί-
ναι καλή πηγή μαγνησίου. Οι δύο αυτές ιδιότητές τους, 
μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε ένα βαθύ ύπνο.
ΒΡΩΜΗ: Ένα μπολ με ζεστό γάλα και βρώμη λίγες ώρες 
προτού ξαπλώσετε, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε 
για να βάλετε τέλος στην αϋπνία. Η βρώμη έχει υψη-
λή περιεκτικότητα σε μελατονίνη, ενώ οι υδατάνθρακες 
που επίσης περιέχει είναι γνωστό ότι προκαλούν υπνη-
λία.                                                                         Πηγή: in.gr

Για να αισθανθείτε καλύτερα | Helping you feel better

• Ημικρανία | Migraine
• Πεπτικά προβλήματα | Digestive problems
• Πόνο στον αυχένα καί στον ώμο | Neck & shoulder pain
• Ισχιαλγία | Sciatica
• Αρθρίτιδα | Arthritis
• Πόνος στη μέση | Lower back pain

Chris Papazoglou D.O., CST | Osteopath
514-666-1331 | osteolibrium@gmail.com
3030, boul. Curé-Labelle, suite 300, Laval QC  H7P 0P9

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΉ  
ΣΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΈΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΈΣ
• ΠΡΟΣΦΈΡΈΤΑΙ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΈΠΙΣΚΈΨΉ
• ΈΞΈΤΑΣΉ ΑΚΟΉΣ ΔΩΡΈΑΝ
• ΔΈΧΟΜΑΣΤΈ ΑΣΦΑΛΙΣΉ ΒΈΤΈΡΑΝΩΝ,  
ΚΡΑΤΙΚΉ,  ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΚΑΙ CSST
• ΛΟΓΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΣΈ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΈΣ ΑΚΟΉΣ

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΌ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗ ΓΊΑ ΤΗ ΕΠΊΛΌΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΡΗΚΌΊΑΣ 

4415 BOUL. NOTRE DAME, SUITE 203, LAVAL
450-978-4004

AΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΣΤΗΣ ΜΕ ΠΌΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΊΡΊΑ  
ΣΤΗ ΠΕΡΊΌΧΗ ΤΌΥ ΛΑΒΑΛ ΚΑΊ ΊΔΊΑΊΤΕΡΩΣ 

ΣΤΌ ΧΩΡΌ ΤΗΣ ΑΚΌΌΠΡΌΣΘΕΤΊΚΗΣ

ΠΑΡΕΧΌΥΜΕ:
• ΨΉΦΙΑΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 

ΒΑΡΉΚΟΐΑΣ
• ΑΥΞΉΜΈΝΉ ΜΈΙΩΣΉ  

ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
• ΚΑΘΑΡΟΤΉΤΑ ΉΧΟΥ

• ΣΑΦΉΝΈΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

supermarchepa.com
PA DU FORT

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

4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
PA DU PARC

5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 24 février au dimanche 1 mars 2020 · from monday february 24th to sunday march 1st 2020

MÄIS À GRAINS ENTIERS
GARDEN PATCH

Whole Kernel Corn
341ml

COURGETTES OU POIVRONS PIQUILLO GRILLÉES 
DANS L’HUILE ILIOS

Grilled Zucchini or Piquillo Peppers in Oil
250ml

BISCUITS ITALIENS CANTUCCI
ILIOS

Italian Cookies
200g

YOGOURTS IÖGO
Yogurts

16x100g

FROMAGE FETA DOUBLE CRÈME
Cheese

11.00/kg

FROMAGE 
KEFALOTYRI AU 

LAIT DE BREBIS ET 
CHÈVRE

Cheese
19.82/kg

GRÈCE

CÔTES LEVÉES DE 
DOS DE PORC FRAIS
Fresh Pork Baby
Back Spareribs
8.80/kg

QUÉBEC

PALETTE DE BOEUF 
FRAIS DÉSOSSÉE

Fresh Boneless Beef 
Blade Roast

8.80/kg

CANADA AA PIZZA ILIOS
330 à 410g

CONCOMBRES ANGLAIS
English Cucumbers

CLÉMENTINES
Clementines

4lbs

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapples
Gr. 7

ÉPINARDS FRAIS
Fresh Spinach

10oz

AUBERGINES CHINOISES
Chinese Eggplants
2.18/kg



14  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  21 Φεβρουαριου, 2020 / February 21, 2020

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	

Quebec	:	11054	Valcartier,	Quebec,	QC,	G2A	2M3	

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7

Ottawa	:	2212	Gladwin	Crescent	Unit	B6,	Ottawa,	ON,	K1B	5N1

Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

Vancouver	:	2830	Douglas	Road,	Burnaby,	BC,	V5C	5B7

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΕΣΥ ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ;

Γιατί τρώμε κόλλυβα στα μνημόσυνα;

Τα κόλλυβα είναι βρασμένο σιτάρι, το 
όποιο σιτάρι είναι σύμβολο του αν-

θρώπινου σώματος, επειδή το ανθρώ-
πινο σώμα τρέφεται και αυξάνει με το 
σιτάρι. 
Γι’ αυτό άλλωστε και ο Κύριος παρο-

μοίασε το θεουπόστατο Σώμα Του με το 

σπυρί του σιταριού, έτσι λέγοντας στο 
δωδέκατο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη 
αγίου Ευαγγελίου: «το σπυρί του σιτα-
ριού εάν πέφτοντας στη γη δεν πεθάνει, 
μένει μοναχό του (και δεν πολλαπλασι-
άζεται) εάν όμως πεθάνει, πολύ καρπό 
φέρνει».
Είπε εξάλλου και ο μακάριος Παύλος 

στην προς Κορινθίους Α’ επιστολή, κε-
φάλαιο 16: «εκείνο πού εσύ σπέρνεις 
δε ζωογονείται, εάν πρώτα δεν πεθά-
νει» και τούτο, γιατί θάβεται στη γη το 
νεκρό σώμα και σαπίζει, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και με το σπυρί του σιταριού. 
Παρομοιάζει δηλαδή το σώμα του Αν-
θρώπου με το σπόρο του σιταριού….
Όπως ο σπόρος αυτός, αφού θαφτεί 

στη γη, πεθαίνει (αποσυντίθεται), για να 

φυτρώσει στη συνέχεια και να αποκτή-
σει κορμό, φύλλα και καρπό, γενόμενος 
πιο όμορφος απ’ ό,τι ήταν πριν, έτσι και 
ο άνθρωπος αφού πεθάνει, θάβεται και 
όταν έλθει η ώρα, θα αναστηθεί έχοντας 
νέο σώμα και πιο όμορφο (γιατί θα είναι 
άφθαρτο και απαλλαγμένο από τις γήι-
νες ανάγκες της τροφής, της πόσης, των 
σαρκικών επιθυμιών κ.λπ.).
Γιατί τρώμε κόλλυβα: Τα κόλλυβα τα 

πηγαίνουμε στην Εκκλησία στα μνημό-
συνα, αλλά και τα Ψυχοσάββατα. Γίνε-
ται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό ότι όταν 
τρώμε τα κόλλυβα υπάρχει ένας συμβο-
λισμός.
Το σιτάρι λοιπόν, συμβολίζει το θάνα-

το, την ταφή και την ανάσταση των σω-
μάτων. Μόνο όμως το σιτάρι και όχι οι 

άλλοι καρποί (κριθάρι, βρώμη κ.λπ.).Ο 
νεκρός μας, θα διαλυθεί «εις τα εξ ων 
συνετέθη» και θα αναστηθεί πάλι με τη 
δύναμη του Θεού, κατά την κοινή Ανά-
σταση, με άφθαρτο πλέον σώμα σαν το 
σιτάρι.
Μάλιστα, στο τέλος του Μνημόσυνου 

λέγεται τρεις φορές το: «αιωνία η μνή-
μη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού/αυ-
τής η μνήμη».
Αυτό είναι η δέηση, ώστε το Μνημόσυ-

νο να πιαστεί αιώνια, διότι έπειτα από 
δεκάδες, εκατοντάδες, ή χιλιάδες χρόνια 
(μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία) ποιος θα 
βρεθεί για να τελέσει μνημόσυνα για το 
νεκρό;

Πηγή: Pronews

Παράξενο ψάρι ζει ακόμη και στην ξηρά!
Οι δίπνοοι, επίσης γνωστοί ως salamanderfish, είναι 

ψάρια του γλυκού νερού, περισσότερο γνωστά για 
την ικανότητά τους να ζουν στη γη, χωρίς νερό, επί μή-
νες, και μερικές φορές ακόμα και για χρόνια. 
Όπως το όνομά τους δηλώνει, έχουν ένα ιδιαίτερα 

εξελιγμένο αναπνευστικό σύστημα, λαμβάνοντας  κατ’ 
ευθείαν οξυγόνο από τον αέρα, ακριβώς όπως τα ζώα.
Στην πραγματικότητα, ορισμένα είδη δίπνοων είναι 

τόσο συνηθισμένα να αναπνέουν, που χάνουν σιγά-σι-
γά τη λειτουργία στα βράγχια τους. 
Αν και εξακολουθούν να ζουν στο νερό, πρέπει να έρ-

χονται τακτικά στην επιφάνεια για αέρα. 
Τα ψάρια αυτά μπορούν ακόμα και να πνιγούν αν μεί-

νουν στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι δίπνοοι έχουν επιμήκη σώματα, όπως τα χέλια, και 

γενικά ζουν στα ρηχά νερά, σε βάλτους, σε έλη αλλά και 
σε μεγαλύτερες λίμνες. 
Στο νερό συμπεριφέρονται σαν οποιαδήποτε άλλα 

ψάρια, κολυμπούν και τρώνε μικρά ψάρια και μαλα-
κόστρακα στους πυθμένες των λιμνών. Αλλά όταν είναι 
στην ξηρά, ανοίγουν λαγούμια βαθιά στη λάσπη, σκά-
βοντας με το στόμα τους.
Όταν φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό βάθος, θα στα-

ματήσουν το σκάψιμο και θα εκκρίνουν μια ουσία που 
δημιουργεί ένα προστατευτικό κουκούλι γύρω τους. 
Μόνο το στόμα τους μένει εκτεθειμένο για την ανα-
πνοή. Πέφτουν τότε σε χειμερία νάρκη και μόλις το νερό 
μαλακώσει τη λάσπη, οι δίπνοοι θα ξεγλιστρήσουν από 
το λαγούμι τους. Μάλιστα, πολλές φορές μένουν εκεί 
μέχρι και 4 χρόνια.

Baddie Winkle: Η 92χρονη σέξι… γιαγιά του Instagram
Έχει 4 εκατομμύρια followers χάρη στο εκκεντρικό στυλ της!

Η Baddie Winkle εί-
ναι μια 92χρο-

νη influencer και 
Instagrammer που έχει 
προκαλέσει αίσθηση 
στο Διαδίκτυο. Είναι 
fashion & style icon και 
όπως λέει και η ίδια: «is 
stealing your man since 
1928».
Η Βaddie Winkle (κατά 

κόσμον Helen Ruth van 
Winkle), έχει σχεδόν 
3,9 εκατ. followers στο 
δημοφιλές κοινωνι-

κό δίκτυο, ενώ έχει συνεργαστεί με τα 
Sephora, λανσάροντας τη δική της σειρά 
ομορφιάς!
Η εκκεντρική γιαγιά, με τα κοντά, λευ-

κά μαλλιά, πριν γίνει διάσημη, ζούσε μια 
καθημερινή ζωή στο Κεντάκι. Φρόντιζε 
τα εγγόνια της και τον κήπο της και πή-
γαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μια 
μέρα, ένα από τα εγγόνια της την έβγα-
λε φωτογραφία με σορτς και tie-dye 
t-shirt και της έφτιαξε λογαριασμό στο 
Instagram, όπου και την ανέβασε. Αυτό 
ήταν! Το πρώτο της post έγινε αμέσως 
viral και ο αριθμός των followers εκτο-
ξεύτηκε!

Πηγή: piraeuspress.gr
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Βρετανία: Μόνο με γνώση αγγλικών, ειδίκευση  
και θέση εργασίας δεκτοί οι μετανάστες
Το μεταναστευτικό σύστημα που προτίθεται να υιοθε-

τήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή αμέσως 
μετά από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit, 
παρουσίασε την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου η βρετανική 
κυβέρνηση, αποκλείοντας τους ανειδίκευτους εργάτες.
Το σύστημα, που βασίζεται σε μοριοδότηση των επίδο-

ξων μεταναστών, στα πρότυπα του αυστραλιανού 
μεταναστευτικού συστήματος, αφορά όλους όσους θα 
θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν επί βρετανικού 
εδάφους, είτε προέρχονται από χώρα-μέλος της ΕΕ είτε 
από τρίτη χώρα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί 
ένας επίδοξος μετανάστης, θα είναι να έχει ήδη 
προσφορά θέσης εργασίας από εγκεκριμένο εργοδότη, 
να έχει ειδίκευση σε αυτόν τον επαγγελματικό τομέα και 
να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα. Ως αποδεκτός βαθμός 
ειδίκευσης θα θεωρείται η αποδεδειγμένη κατάρτιση σε 
επίπεδο «A-level», δηλαδή ακόμα και σε προπτυχιακό 
επίπεδο, σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα για τους μη 
Ευρωπαίους. Αυτό θα επιτρέπει π.χ. τη χορήγηση άδειας 
εργασίας σε ξυλουργούς, χτίστες και σοβατζήδες, που 
αποκλείονταν με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.

Η πλήρωση αυτών των τριών κριτηρίων θα δίνει στον 
επίδοξο μετανάστη 50 πόντους, επί συνόλου τουλάχι-
στον 70 που θα απαιτούνται για να εγκριθεί η είσοδός 
του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υπόλοιποι πόντοι θα απονέμονται με βάση το μισθό 
που θα έχει συμφωνήσει για την εργασία του, το κατά 
πόσο θα προορίζεται για κάλυψη θέσης εργασίας σε 
συγκεκριμένους τομείς όπου θα έχουν προσδιοριστεί 
ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό ή/και την εκπαιδευτική 
του κατάρτιση.

Πιο συγκεκριμένα, 20 πόντοι θα απονέμονται, εφόσον 
ο ετήσιος μικτός μισθός είναι τουλάχιστον 25.600 λίρες 
(περίπου 30.800 ευρώ). Δέκα πόντοι θα απονέμονται, 
αν ο αντίστοιχος μισθός είναι μεταξύ 23.040 και 25.599 
λιρών. Το κατώτατο όριο μισθού, για να γίνει δεκτός στη 
χώρα ένας μετανάστης, θα είναι οι 20.480 λίρες το χρόνο, 
αν και αυτή η μισθολογική βαθμίδα δε θα δίνει πόντους.

Η πρόσληψη σε τομέα με αναγνωρισμένες ελλείψεις 
δυναμικού (π.χ. γεωργία) θα δίνει 20 πόντους.
Τον ίδιο αριθμό πόντων θα λαμβάνουν και οι κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου στον επιστημονικό, τεχνολογικό, 
μηχανολογικό και μαθηματικό κλάδο. Δέκα πόντους θα 
παίρνει όποιος έχει διδακτορικό στον τομέα της θέσης 
εργασίας που του προσφέρεται.

Σύμφωνα με δεκασέλιδο ενημερωτικό έγγραφο, που 
δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
δε θα υπάρχει επίσης διαθέσιμη οδός εισόδου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο για αυτοαπασχολούμενους μετανά-
στες, Ευρωπαίους ή μη, καθώς επίσης για σερβιτόρους, 
εργαζόμενους σε καφέ και «στοιχειωδών» καθηκόντων 
εργαζόμενους στον αγροτικό και αλιευτικό τομέα.
Υπολογίζεται ότι το 70% του παρόντος εργατικού δυνα-

μικού στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ δε θα πληρούσε 
τα κριτήρια του νέου συστήματος.

Επιπλέον, δηλώνεται ότι οι αρμόδιες βρετανικές αρχές 
θα αρχίσουν σταδιακά κάποια στιγμή να μην κάνουν 
δεκτές στα σύνορα εθνικές ταυτότητες από ευρωπαϊκές 
χώρες, ώστε να υπάρχει κάλυψη έναντι παραχαραγμέ-
νων ή κλεμμένων εγγράφων ταυτότητας.

Όσοι θα θέλουν να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο 
και κατάγονται από χώρα με την οποία υπάρχει σχετική 
συμφωνία, θα μπορούν να το κάνουν χωρίς βίζα για 
περίοδο έως έξι μήνες.
Για όσους θα επιθυμούν να σπουδάσουν στη χώρα 

από το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει το 2021 και μετά 
θα πρέπει να έχουν προσφορά θέσης σπουδαστή σε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, να γνωρίζουν αγγλικά και να είναι 
σε θέση να αποδείξουν ότι μπορούν να καλύπτουν τις 
οικονομικές τους ανάγκες.

Καταργείται δε το αριθμητικό όριο για τους ειδικευμέ-
νους εργαζόμενους που θα μπορούν να γίνονται δεκτοί 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ένας μικρός αριθμός υψηλής 
επαγγελματικής ειδίκευσης μεταναστών θα επιτρέπεται 
να έρχονται στη χώρα, ακόμα και χωρίς συγκεκριμένη 
προσφορά θέσης εργασίας.
Προβλέπονται επίσης «διευθετήσεις κινητικότητας 

νέων», ώστε 20.000 νέοι από όλο τον κόσμο να μπορούν 
να έρχονται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διατηρείται, εξάλλου, το δικαίωμα καλλιτεχνών και 
αθλητών να εισέρχονται στη χώρα για παραστάσεις, 
διαγωνισμούς και ακροάσεις.

Η αρμόδια Υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, σημεί-
ωσε πως το νέο μεταναστευτικό σύστημα δίνει μια 
μοναδική ευκαιρία για ανάκτηση του πλήρους ελέγχου 

των βρετανικών συνόρων «για πρώτη φορά εδώ και 
δεκαετίες», εξαλείφοντας τη «στρέβλωση» που προκα-
λούσε η ελευθερία μετακίνησης εντός της ΕΕ.

Ήδη, ωστόσο, πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, 
τα σχέδια της κυβέρνησης έχουν δεχθεί κριτική από 
παράγοντες της αγοράς στη χώρα που προειδοποιούν 
για πλήγμα στην εθνική οικονομία και για λουκέτα σε 
εργοστάσια, ιδίως επεξεργασίας και συσκευασίας τροφί-
μων, σε επιχειρήσεις του τομέα φιλοξενίας, καθώς και σε 
επιχειρήσεις λιανικής, εστίασης κ.ά.

Έντονη κριτική ασκεί επίσης η αντιπολίτευση, ενώ το 
συνδικάτο Unison που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους 
στο χώρο της υγείας, τονίζει ότι το νέο σύστημα συνιστά 
«απόλυτη καταστροφή» για τον τομέα της παροχής 
περίθαλψης.
Η απάντηση κυβερνητικών στελεχών είναι πως το νέο 

σύστημα υλοποιεί την εντολή που έδωσε στον Μπόρις 
Τζόνσον (φωτ.) το εκλογικό σώμα προ δύο μηνών και 
ότι είναι ώρα οι βρετανικές επιχειρήσεις να απογαλα-

κτιστούν από το φθηνό ξένο εργατικό δυναμικό. Το νέο 
σύστημα θα περιλαμβάνεται σε ένα νέο μεταναστευτικό 
νομοσχέδιο, δηλαδή θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή 
των Κοινοτήτων και από τη Βουλή των Λόρδων.

Πηγή: Euronews 
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ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

System Includes:
• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way  
         key chain remote with icon display
•1  x battery backup, power supply,  
         telephone jack
• Incl. 1 year monitoring

(514) 289-8585
20 years at your service!

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Στα όρια Ηπείρου και Θεσσαλίας, Περι-
φερειακής Ενότητας Άρτας και Περι-

φερειακής Ενότητας Καρδίτσας, σε από-
σταση 5,5 χιλιομέτρων βόρεια από το 
χωριό Πηγές Άρτας (πρώην Βρεστενίτσα), 
βρίσκεται ένα σπουδαίο θρησκευτικό 
μνημείο, φορτωμένο με το βάρος ανα-
μνήσεων, η μονή Σέλτσου.
Η μονή, στην οποία φθάνουν οι προ-

σκυνητές και οι ταξιδιώτες ύστερα από 
διαδρομή μέσα σε επιβλητικό τοπίο, με 
θέα στις ρεματιές της ευρύτερης περιο-
χής που είναι γνωστή ως Ραδοβίζι (ή Ρα-
δοβύζι), δεσπόζει στην κορυφή απόκρη-

μνου βράχου, στη ρίζα του οποίου κυλά 
ο Αχελώος.
Το καθολικό, μονόκλιτη καμαροσκεπής 

βασιλική αθωνίτικου τύπου, αφιερωμένη 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ιδρύθηκε το 
1697. Αρτινοί καπεταναίοι ήταν οι κτήτο-
ρες της μονής, Αρτινός και ο αγιογράφος 
αυτής, ο ιερέας Νικόλαος.
Στη μονή Σέλτσου κατέφυγαν τα Χρι-

στούγεννα του 1803, μετά την πτώση του 
Σουλίου και τον ιστορικό χορό του Ζαλόγ-
γου Πρέβεζας, περίπου 1.150 Σουλιώτες, 
αγωνιστές και γυναικόπαιδα, με επικε-
φαλής τον Κίτσο και το Νότη Μπότσαρη. 

Ύστερα από μακρά πολιορκία και ηρωική 
αντίσταση, η μονή κυριεύτηκε από τους 
Τουρκαλβανούς του Αλή πασά, τον Απρί-
λιο του 1804. Κατά την ηρωική έξοδο 
των Σουλιωτών ελάχιστοι κατόρθωσαν 
να διασωθούν, ενώ διακόσια και πλέον 
γυναικόπαιδα γκρεμίστηκαν στο βάρα-
θρο του Πέτακα, πίσω από τη μονή, για 
να αποφύγουν τον ατιμασμό και την αιχ-
μαλωσία. Ανάμεσά τους ήταν και η Λένω, 
η κόρη του Κίτσου Μπότσαρη, ηρωικό 
πρόσωπο-πρότυπο που υμνεί η δημοτική 
ποίηση.
Η μονή Σέλτσου εορτάζει κάθε χρόνο 

στις 23 Αυγούστου, στα Εννιάμερα της 
Παναγίας.
Αξίζει να προστεθεί ότι στην ευρύτερη 

περιοχή των Πηγών Άρτας, στις όχθες του 
Αχελώου, βρίσκεται ένα ακόμη σημαντι-
κό ιστορικό μνημείο, το γεφύρι του Κο-
ράκου, γκρεμισμένο από την εποχή του 
Εμφυλίου (Μάρτιος 1949).
Το περίφημο μονότοξο γεφύρι (άνοιγ-

μα τόξου 45 μ., ύψος καμάρας 25 μ.), 
που είχε οικοδομηθεί με τη φροντίδα 
του επισκόπου Λαρίσης Bησσαρίωνος το 
1514-1515, ένωνε τις Πηγές Άρτας με το 
Πετρωτό Καρδίτσας. 

Μονή Σέλτσου: Φορτωμένη  
με το βάρος αναμνήσεων 

Ένα σπουδαίο θρησκευτικό μνημείο
Η μονή Σέλτσου,  

στην κορυφή  
απόκρημνου βράχου,  

στο Ραδοβίζι Άρτας

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)
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450-688-6340    |    www.greektowngrill.ca    |    4637 Chemin du Souvenir, Laval, QC

Lunch Specials
5 choices

for only

$1095

Includes:
Soup • 

Main course •
Dessert •

Soft drink or Coffee •

Πόσο απειλεί την παγκόσμια οικονομία ο νέος κορωνοϊός;
Πληθαίνουν τα σημάδια ότι η επιδημία του νέου κορωνοϊού θα έχει επιπτώσεις, όχι μόνο  
στην ίδια την κινεζική οικονομία αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, άρα και στην Ελλάδα
Γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρης
(από το in.gr)

Ήδη από την επιδημία του SARS το 
2003 πολλοί ήταν αυτοί που υποστή-

ριζαν ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τις 
πολλαπλές επιπτώσεις που θα έχουν οι 
επιδημίες στην εποχή της παγκοσμιοποί-
ησης, της εκθετικής αύξησης των μετακι-
νήσεων και της αυξανόμενης διασύνδε-
σης των οικονομιών. Αυτό αφορούσε και 
την ταχύτερη επέκταση μιας επιδημίας 
και την πιθανότητα να γίνει πανδημία, 
αφορούσε όμως και τον τρόπο που θα 
μπορούσε να έχει μεγάλες επιπτώσεις 
στην παγκόσμια οικονομία.

Η τρέχουσα επιδημία του νέου κορω-
νοϊού, έχει ήδη μεγάλες επιπτώσεις 
στην κινεζική οικονομία. Ο λόγος είναι 
ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κινεζική 
κυβέρνηση, που δεν περιορίζονται μόνο 
σε εκτεταμένα μέτρα «καραντίνας» για 
ολόκληρες περιοχές και την ακύρωση 
πολλών δημόσιων δραστηριοτήτων 
αλλά επεκτάθηκαν ουσιαστικά και στη 
μη λειτουργία αρκετών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και μεγάλων 
παραγωγικών μονάδων. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ήδη αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και 
εταιρείες που παράγουν στην Κίνα όπως 
η Apple, έχουν ανακοινώσει καθυστερή-
σεις στις παραγωγικές διαδικασίες τους. 
Μάλιστα, η Apple ήδη ανακοίνωσε ότι 
προβλέπει λιγότερα έσοδα από αυτά που 
είχε προβλέψει αρχικά. Και η ανησυχία 
είναι μεγάλη, καθώς η Κίνα παράγει πολύ 
μεγάλο μέρος των εξαρτημάτων για πάρα 
πολλά προϊόντα τεχνολογίας. Την περα-
σμένη εβδομάδα η Fiat Chrysler ανακοί-
νωσε ότι σταματά προσωρινά την παρα-
γωγή στη Σερβία γιατί δεν έφταναν 
έγκαιρα τα εξαρτήματα από την Κίνα.
Την ίδια στιγμή, στην ίδια την Κίνα, 

ολόκληροι κλάδοι όπως αυτός της εστία-
σης και της φιλοξενίας ήδη έχουν δεχτεί 
μεγάλα πλήγματα, καθώς και ότι εντός 
της Κίνας περιορίστηκαν οι σχετικές 
δραστηριότητες αλλά και ότι έχει υποχω-
ρήσει κατακόρυφα η άφιξη επισκεπτών 
στην ίδια την Κίνα, εφόσον πέραν όλων 
των άλλων, πολλές αεροπορικές εταιρείες 

έχουν αναστείλει τις πτήσεις από και προς 
την Κίνα.

Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί στην 
Κίνα δεν περιορίζονται στα εργοστάσια 
που κλείνουν υποχρεωτικά αλλά και σε 
άλλους χώρους. Ακόμη και η κινηματογρα-
φική βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα, καθώς δε μπορεί να οργανώ-
σει μεγάλες παραγωγές αλλά και εξαιτίας 
των κινηματογράφων που δε λειτουργούν. 
Σοβαρά πλήγματα έχουν δεχτεί ακόμη 
και οι εταιρείες που διαχειρίζονται καζίνο 
στην Κίνα. Μία από αυτές υποστήριξε ότι 
το αναγκαστικό κλείσιμο ενός καζίνο στο 
Μακάο θα της στοιχίσει 2,6 εκατομμύρια 
δολάρια τη μέρα.

Μια υποχώρηση της οικονομικής 

δραστηριότητας στην Κίνα (που ήδη είναι 
σημαντική) εκ των πραγμάτων και λόγω 
του μεγέθους της κινεζικής οικονομίας, 
σημαίνει και υποχώρηση της παγκόσμιας 
οικονομίας.

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Όμως υπάρχουν και σημαντικές επιπτώ-

σεις και εκτός Κίνας. Ήδη αρκετές οικο-
νομίες μετρούν από τώρα τις επιπτώσεις 
από την αναμενόμενη ακύρωση πολλών 
αφίξεων κινέζων τουριστών. Ας μην 
ξεχνάμε, ότι η διαμόρφωση μιας κινεζι-
κής «μεσαίας τάξης» αύξησε τον αριθμό 
των ανθρώπων που κάνουν ταξίδια στο 
εξωτερικό. Από 20 εκατομμύρια το 2003 

οι κινέζοι τουρίστες στο εξωτερικό έφτα-
σαν το 2018 τα 150 εκατομμύρια.

Όλοι αυτοί αποτελούν σημαντικό τμήμα 
της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, ξεκι-
νώντας από τις χώρες που είναι κοντά 
στην Κίνα, όπως η Ταϊλάνδη, όπου οι 
Κινέζοι επισκέπτες αποτελούν το 30% 
της τουριστικής κίνησης και εκτιμάται 
ήδη, ότι η πτώση των κινεζικών αφίξεων 
από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο θα 
έχει κόστος 3,05 δισεκατομμύρια δολά-
ρια. Αντίστοιχα, στο Βιετνάμ εκτιμούν το 
κόστος ανάμεσα στα 5,9 και 7,7 δισεκα-
τομμύρια δολάρια. Στην Ινδονησία ήδη 
υπάρχουν 20.000 ακυρώσεις κρατήσεων 
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Τυπώστε τις επιταγές  
σας σ ’εμάς  
με σιγουριά

ΠΛΉΡΉ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

450 978-9999

ΓΛΥΤΏΣΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ Τυπώνουμε όλα τα είδη
Προσωπικές

Επιχειρήσεων ΉΠΑ

250 για $87
500 για $127

1000 για $187

Εις προσοχήν των κ. Μητσοτάκη,  
Δένδια και Παναγιωτόπουλου
Από τον Σάββα Καλεντερίδη*

Aυτή την εξέλιξη να την προσέξουν 
Έλληνες πολιτικοί, διπλωμάτες και 

αξιωματικοί: Ο τουρκικός στρατός εγκα-
τέλειψε παρατηρητήριο στο Ιντλίμπ, 
ενώ δήλωνε ότι δεν πρόκειται να το 
εγκαταλείψει.

Πραγματικά, αυτή είναι μία από τις πιο 
σημαντικές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, 
εξελίξεις στην περιπέτεια στην οποία 
έχει μπλέξει η Τουρκία στην περιοχή του 
Ιντλίμπ.
Ο τουρκικός στρατός ανέπτυξε 12 

παρατηρητήρια περιμετρικά της επαρ-
χίας Ιντλίμπ το φθινόπωρο του 2018, ως 
αποτέλεσμα της Συμφωνίας του Σότσι.

Ο σκοπός της δημιουργίας των παρα-
τηρητηρίων ήταν η επίβλεψη του διαχω-
ρισμού των τρομοκρατών από τους 
μετριοπαθείς τζιχαντιστές και η εκκα-
θάριση της ζώνης αποκλιμάκωσης από 
άρματα μάχης, τεθωρακισμένα, πυρο-
βόλα και βαριά όπλα. Επίσης, μία από 
τις αποστολές που έπρεπε να φέρουν εις 
πέρας τα παρατηρητήρια, ήταν να αποδώ-
σουν στην κυκλοφορία τους οδικούς 
άξονες Μ4 και Μ5, που οδηγούν από τη 
Λαττάκεια και τη Δαμασκό, αντίστοιχα, 
στο Χαλέπι.

Η Τουρκία, αντί να χρησιμοποιήσει τα 
παρατηρητήρια για το σκοπό που δημι-
ουργήθηκαν, τα μετέτρεψε σε κανονικά 
στρατόπεδα, οχυρωμένα και εξοπλισμένα 
με πυροβολικό, όλμους και τεθωρακι-
σμένα οχήματα, ενώ ταυτοχρόνως, αντί 
να αφοπλίσει, εξόπλιζε την οργάνωση 
παρακλάδι της Αλ Κάιντα ΗΤS, που είναι 
αναγνωρισμένη ως τρομοκρατική οργά-
νωση από τον ΟΗΕ.

Μεσοπρόθεσμος στόχος της Τουρκίας 
ήταν να πετύχει ειδικό καθεστώς για την 
επαρχία Ιντλίμπ στο νέο Σύνταγμα της 
Συρίας και τα 12 αυτά στρατόπεδα να 
εξασφάλιζαν τη σταθερότητα και την 
ασφάλεια των αντικαθεστωτικών σουνι-
τών στην περιοχή αυτή. Τελικός στόχος 
της Τουρκίας ήταν η προσάρτηση της 
περιοχής αυτής στην Τουρκία, στόχος που 
ισχύει και για το Αφρίν, την Αλ Μπαμπ, τη 
λωρίδα που κατέχει στην περιοχή της Τελ 
Αμπιάντ και, φυσικά, το ίδιο το Χαλέπι, 
για να υλοποιήσει τα εντελλόμενα του 
λεγόμενου Εθνικού Όρκου.
Τελικά, παρά τις υπομνήσεις από πλευ-

ράς της Ρωσίας, να φέρει η Τουρκία εις 
πέρας τα υποσχεθέντα και τις υποχρεώ-
σεις που ανέλαβε με την υπογραφή της 
Συμφωνίας του Σότσι, η υπομονή του 
Πούτιν εξαντλήθηκε και άρχισε η επιχεί-
ρηση ανακατάληψης της περιοχής από 
το στρατό της Συρίας, με την αεροπορική 
-και όχι μόνο- υποστήριξη της Ρωσίας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης, 
μέχρι σήμερα (σ.σ.: 14 Φεβρουαρίου 
2020), πέντε από τα 12 παρατηρητήρια 
έχουν εγκλωβιστεί από το στρατό της 
Συρίας και περιφρουρούνται από δυνά-
μεις της στρατιωτικής αστυνομίας της 
Ρωσίας, για να αποφευχθεί σφαγή των 
Τούρκων στρατιωτών.

Για έναν ακατανόητο λόγο, ο ίδιος ο 
Ερντογάν αλλά και ο υπουργός Άμυνας 
Χουλουσί Ακάρ, δήλωναν επανειλημμένα 
ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εκκενώσει 
τα παρατηρητήρια αυτά, ενώ ο Τούρκος 
πρόεδρος έδωσε διορία στη Συρία μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου να αποσυρθεί από 
τις περιοχές που ανακατέλαβε, ειδάλλως 
το έργο της απώθησης των συριακών 
στρατευμάτων θα αναλάμβανε ο τουρκι-
κός στρατός.

Μάλιστα, η Τουρκία, για να γίνει 
πιστευτή, μετέφερε πάνω από 10.000 
στρατιώτες στην περιοχή, καθώς και πάνω 
από 1.000 άρματα μάχης, τεθωρακισμένα 
οχήματα, πυροβόλα και άλλα στρατιωτικά 
οχήματα.

Σημειώνεται ότι η Τουρκία επικαλούνταν 
μια παράδοση που υποτίθεται ότι υπάρ-
χει στον τουρκικό στρατό, μια παράδοση 
που επικαλείται όταν στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων τίθεται το ζήτημα της 
απόσυρσης των στρατευμάτων κατοχής 
από την Κύπρο. Η παράδοση λέει ότι «ο 
τουρκικός στρατός δεν αποσύρεται ποτέ 
από έδαφος που έχει καταλάβει».

Αυτά που πρέπει να συγκρατήσουν 
και να μελετήσουν οι Έλληνες πολιτικοί, 
διπλωμάτες και στρατιωτικοί, είναι δύο 
πράγματα. 
Το πρώτο είναι το γεγονός ότι ο στρατός 

της Συρίας, υπό την ηγεσία του προέ-
δρου Άσαντ, δεν έλαβε υπόψη τις απειλές 
Ερντογάν και, αντί να αποσυρθεί από τις 
περιοχές που ανακατέλαβε ή τουλάχιστον 
να σταματήσει την επιχείρηση, συνεχίζει 

ακάθεκτος την ανακατάληψη των εδαφών 
που κατέχει ο τουρκικός στρατός μαζί με 
τους ισλαμιστές τρομοκράτες.
Το δεύτερο είναι η παρακάτω εξέλιξη: Την 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου ο τουρκικός 
στρατός εκκένωσε το παρατηρητήριο Νο 
6, που βρίσκεται νοτίως του Χαλεπίου, 
κοντά στην κωμόπολη Tel Eys.

Και όχι απλά εκκένωσε και αποσύρθηκε 
από εκεί που ο Ερντογάν και το σύνολο 
της τουρκικής πολιτικής και στρατιωτικής 
ιεραρχίας είχαν δηλώσει ότι δεν πρόκει-
ται να αποσυρθεί, αλλά άφησε και στρα-
τιωτικό υλικό για… ενθύμιο στα χέρια του 
στρατού της Συρίας.

Μάλιστα, διά του λόγου το αληθές, ο 
στρατός της Συρίας δημοσίευσε και 
σχετικό βίντεο από το εγκαταλειφθέν 
παρατηρητήριο, στο οποίο φαίνονται και 
τα ενθύμια που άφησε πίσω του ο… ένδο-
ξος τουρκικός στρατός.
Όσο επικίνδυνο και ανεύθυνο είναι να 

υπερτιμάς τον αντίπαλο, άλλο τόσο, ίσως 
ακόμα πιο επικίνδυνο, είναι να τον υποτι-
μάς. Και εδώ ο σκοπός μας δεν είναι 
αυτός. Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε 
στους Έλληνες πολιτικούς, διπλωμάτες 
και στρατιωτικούς παραδείγματα, πώς 
αντιμετωπίζουν άλλοι την τουρκική 
προκλητικότητα.
Για παράδειγμα, δε γνωρίζω τι θα 

έπραττε κυβέρνηση άλλης χώρας μετά 
την υπογραφή τής, τρομερά επικίνδυ-
νης για τα εθνικά μας συμφέροντα σε 
Κύπρο και Ελλάδα, συμφωνίας Τουρκίας 
– Λιβύης. Πάντως, σίγουρα δε θα δεχό-
ταν την έναρξη συνομιλιών για Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ενώ είναι 
σε ισχύ αυτή η επαίσχυντη και παράνομη 
συμφωνία.

Για να μη σας θυμίσω τις πειρατικές 
ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας 
η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη και 

κάνουμε ότι το ξεχνάμε όσο διαρκεί η 
λεηλασία του «Αττίλα» στα Κατεχόμενα 
και στις κυπριακές θάλασσες.

Επίσης, δε θα δεχόταν να συνεχιστούν οι 
διαδικασίες που αφορούν τα ΜΟΕ, αν την 
ώρα που ορίστηκε συνομιλία του Έλληνα 
υπουργού Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλου 
με τον Τούρκο ομόλογό του, τα τουρκικά 
αεροσκάφη παραβίαζαν δεκάδες φορές 
τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Είναι σα να μας λένε ότι τα ΜΟΕ θα 
χτιστούν πάνω στη συνεχιζόμενη λεηλα-
σία του «Αττίλα», πάνω στη συμφωνία 
Τουρκίας – Λιβύης, πάνω στην έμπρα-
κτη αμφισβήτηση του Αιγαίου. Και με τη 
στάση μας, είναι σα να τα δεχόμαστε όλα 
αυτά.
Τέλος, καμία κυβέρνηση στον κόσμο 

δε θα καλούσε, διά της χαριτόβρυτης 
κυρίας Διαμαντοπούλου, σε εκδήλωση με 
θέμα τις «Προϋποθέσεις για την ειρήνη 
και τη σταθερότητα στην Ανατολική 
Μεσόγειο» τον Τούρκο πρέσβη δίπλα-
δίπλα με τους πρέσβεις των ΗΠΑ και του 
Ισραήλ, και μάλιστα παρουσία του γενι-
κού διευθυντού Πολιτικών Υποθέσεων 
του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, 
άξιου πρέσβη Κυριάκου Λουκάκη.

Χωρίς πλάκα, είναι σα να διοργανώνε-
ται ημερίδα με θέμα «Προϋποθέσεις για 
την πρόληψη των βασανισμών και των 
βιαστών» και να έχεις καλέσει στο ίδιο 
τραπέζι τον αρχιβασανιστή και αρχιβια-
στή μαζί με τους επί δεκαετίες προστάτες 
και νταβατζήδες του και τον/τη βασα-
νισθέντα και βιασθέντα, και μάλιστα τη 
στιγμή που συνεχίζονται ο βασανισμός 
και ο βιασμός.

Όλα αυτά δε γράφονται ούτε κάτω από 
αίσθημα οργής και θυμού, ούτε για να 
θίξουμε πρόσωπα. Γράφονται για να 
πάρουμε παράδειγμα από τη στάση που 
τηρεί ο πρόεδρος της Συρίας απένα-
ντι στην τουρκική βάρβαρη επιθετικό-
τητα. Και μάλιστα έπειτα από ένα δεκα-
ετή πόλεμο, έναν άνισο αγώνα εναντίον 
υπέρτερων δυνάμεων.

Επίσης, γράφονται για να συγκρίνουμε 
τη στάση που τηρεί η πατρίδα μας δεκαε-
τίες τώρα και να αναλογιστούμε πού έχει 
οδηγήσει -και δυστυχώς πού θα οδηγήσει 
το επόμενο διάστημα- την Κύπρο και την 
Ελλάδα ο νέο-ραγιαδισμός που αντικα-
τοπτρίζεται με σαφήνεια, στην ως άνω 
εκδήλωση. 

Μείνετε όρθιος, κύριε Λουκάκη, και 
κρατήστε την Ελλάδα όρθια.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης είναι Έλληνας αξιω-
ματικός εν αποστρατεία, πρώην πράκτο-
ρας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

Place your orders online or  
by phone before 9pm on Thursday.

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

  PANIERDUFERMIER.CA        PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM        514 473-4591 

  3161-D, boul. Dagenais Ouest, (near Curé-Labelle) Laval, Québec  H7P 1T8 

Place your order 
on Facebook (5$ for delivery)

1

2

 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability

Ελλάδα – Τουρκία με όλα τα μέτωπα ανοικτά
Οι παράλληλοι μονόλογοι Ελλάδας και Τουρκίας – Η αμηχανία της Αθήνας στην τακτική Ερντογάν για το λιβυκό 
ενόψει της ανάρτησης των χαρτών στον ΟΗΕ – Οι «τολμηρές» δηλώσεις από Γιώργο Κατρούγκαλο, Ντόρα 
Μπακογιάννη και Δημήτρη Καιρίδη, για το ρόλο της Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο
Ρεπορτάζ: Θοδωρής Λαπαναΐτης
(για το in.gr)

Παράλληλοι μονόλογοι μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας εκτυλίσσονται σε τρία 

επίπεδα. Τον απευθείας διάλογο για τα 
ΜΟΕ, τη διαμάχη για το λιβυκό ζήτημα 
και τις ζυμώσεις για τη «συμπερίληψη» 
της Τουρκίας στην ενεργειακή εξίσωση 
της Μεσογείου.

Ο απευθείας στρατιωτικός και 
κατ’ επέκταση διπλωματικός διάλο-
γος στο πλαίσιο των Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ 
των δύο πλευρών είναι σε εξέλιξη 
αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. 

ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
Ωστόσο, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα 

παραμένει στη συνήθη «κανονικότητα» 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μπαράζ 
υπέρ-πτήσεων και NAVTEX στο Αιγαίο. 
Επαναφορά μειονοτικού ζητήματος 
στη Θράκη με τις προκλητικές δηλώ-
σεις Τσαβούσογλου για εθνική τουρκική 
μειονότητα. Επισήμως, η κυβέρνηση διά 
του εκπροσώπου της Στέλιου Πέτσα, δε 
θέλησε να προδικάσει την κατάληξη των 
συζητήσεων, πολύ δε περισσότερο να 
οδηγήσει και να προκαταλάβει τυχόν 
αδιέξοδο.
«Θα περιμένουμε την κατάληξη και μετά 

θα σχολιάσουμε» είπε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά, 
κατά την ενημέρωση των πολιτικών 
συντακτών, επαναλαμβάνοντας ταυτό-
χρονα την ανάγκη τήρησης των κανό-
νων καλής γειτονίας για την επίλυση των 
προβλημάτων. Ο διάλογος για τα ΜΟΕ και 
οι απευθείας επαφές των δύο αντιπροσω-
πειών από τις δύο πλευρές του Αιγαίου 
είναι το πρώτο επίπεδο του διαλόγου. 

ΟΙ ΑΨΙΜΑΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΒΥΗ
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο διεξαγόμενος 

ελληνοτουρκικός διάλογος επεκτείνεται 
και αγκαλιάζει το λιβυκό ζήτημα, μετά τη 
συμφωνία Άγκυρας και Τρίπολης για την 
ΑΟΖ και εν αναμονή της ανάρτησης των 
χαρτών με τις συντεταγμένες του τουρκο-
λιβυκού συμφώνου στον ΟΗΕ.
Η κυβέρνηση χαιρέτισε την απόφαση της 

ΕΕ για την επιβολή του εμπάργκο όπλων 
στη Λιβύη και μάλιστα ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος δήλωσε πως η Ελλάδα είναι 
έτοιμη να συνδράμει με όποιον τρόπο 
χρειαστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδε-
χόμενο να υπάρχει ελληνική συμμετοχή 
στη ναυτική δύναμη στη Λιβύη για την 
περιφρούρηση του εμπάργκο των όπλων.
Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κρατά 

χαμηλούς τόνους ως προς το ζήτημα της 

ανάρτησης των τουρκολιβυκών χαρτών 
στον ΟΗΕ, θεωρώντας το ζήτημα τυπικό. 
Την ίδια στιγμή ωστόσο, η Τουρκία διαμη-
νύει ότι μετά την ανάρτησή τους προτί-
θεται να στείλει νοτίως της Κρήτης το 
Oruc Reis για έρευνες. Στην πραγματι-
κότητα, η Τουρκία δείχνει διάθεση να 
ακολουθήσει ανάλογη τακτική με αυτή 
στην Κυπριακή ΑΟΖ. Το 2014 η Άγκυρα 
κατέθεσε στον ΟΗΕ σύμφωνο με το 
κατεχόμενο ψευδοκράτος του βόρειου 
τμήματος της Κύπρου. Στη βάση της 
παραπάνω κίνησης σήμερα ο Ερντογάν 
επιχειρεί να «νομιμοποιήσει» τις τουρκι-
κές παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ με 
την παρουσία τουρκικών γεωτρύπανων. 

Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
Ο Στέλιος Πέτσας επανέλαβε ότι όπως 

και τότε έτσι και τώρα το τουρκολιβυκό 
σύμφωνο δεν παράγει κανένα ουσιαστικό 
και νομικό αποτέλεσμα και δε δημιουργεί 
κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας 
ότι «θα συνεχίσουμε να κάνουμε ότι χρει-
άζεται για να προασπίσουμε τα κυριαρ-
χικά μας δικαιώματα». Πάντως, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος δεν άνοιξε τα χαρτιά 
του ως προς το πώς θα αντιδράσει η 
ελληνική κυβέρνηση, αν τουρκικό σκάφος 
φτάσει νότια της Κρήτης (στο τεμάχιο 
15 όπως αυθαίρετα ορίζει η Τουρκία) 
για έρευνες. «Ό,τι χρειαστεί» αρκέστηκε 
να πει ο Στέλιος Πέτσας στο ερώτημα 
τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. 

ΣΠΕΚΟΥΛΑ;
Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν έκανε κάποιες 

δηλώσεις που έχουν και το χαρακτήρα της 
σπέκουλας, σίγουρα σε κάθε περίπτωση 
προκαλούν προβληματισμό στην Αθήνα 

ως προς τις προθέσεις του. 
Ο Τούρκος πρόεδρος ουσιαστικά είπε 

πως οι κινήσεις του στην Ανατολική 
Μεσόγειο δημιουργούν τετελεσμένα, 
εμφανίζοντας την Ελλάδα να συμβιβά-
ζεται με αυτά, αν όχι να τα αποδέχεται 
πλήρως. Η απάντηση της Αθήνας ήταν 
πως, όχι μόνο δεν έχει αποδεχτεί την 
παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας, 
αλλά την έχει καταγγείλει. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο διεξάγεται ένα τρίτο επίπεδο 
συζήτησης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, 
και αφορούν τις ζυμώσεις που βρίσκονται 
σε εξέλιξη στην Ελλάδα, με τη συμμε-
τοχή παραγόντων Δυνάμεων με ευρύτερο 
ρόλο στην περιοχή.

ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ…  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός, ότι την Τρίτη 
18 Φεβρουαρίου, εκτυλίχθηκαν παράλ-
ληλα δύο συζητήσεις με επί της ουσίας 
παρεμφερές αν όχι ταυτόσημο αντικεί-
μενο. Η μία έγινε με πρωτοβουλία του 
Δικτύου της Άννας Διαμαντοπούλου και 
είχε ως θέμα την κατάσταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο και η δεύτερη συζή-
τηση έγινε με πρωτοβουλία του ΕΛΙΑΜΕΠ 
και θέμα το κατά πόσο είναι συμφέρουσα 
η προσφυγή στη Χάγη.

Στην εκδήλωση της Άννας 
Διαμαντοπούλου συμμετείχαν οι 
πρέσβεις των ΗΠΑ, της Τουρκίας και του 
Ισραήλ στην Αθήνα. Η λέξη που ακού-
στηκε περισσότερο από όλες ήταν η 
«συμπεριληπτικότητα» και το μήνυμα του 
Τζέφρι Πάιατ για την Ανατολική Μεσόγειο 
ήταν πως θα πρέπει να αποτελέσει «κοινό 
χώρο αερίου». «Συμπεριληπτική συνερ-
γασία» ζήτησε και ο Τούρκος πρέσβης, 

χαρακτηρίζοντας κατά φαντασίαν αγωγό 
τον EastMed, ενώ μίλησε για μία αρρύθ-
μιστη περιοχή. Η λέξη συμπερίληψη 
υπήρξε και στην τοποθέτηση του Γιώργου 
Κατρούγκαλου σε ότι αφορά το θέμα της 
Χάγης στην εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του 

ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι  πρέπει να «είναι και 
συνείδηση της δικής μας πλευράς ότι η 
συμπερίληψη της Τουρκίας στην ενεργει-
ακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου 
μπορεί να γίνει με όρους διεθνούς 
δικαίου και να είναι αμοιβαία επωφελής».
Υπέρ της προσφυγής στη Χάγη τάχθηκε 

ο Γιώργος Παπανδρέου, γεγονός που 
«αποτυπώθηκε και στο Twitter: «Από την 
εμπειρία μου, δεν είδα καμία αρνητική 
επίπτωση σε μια ξεκάθαρη κουβέντα με 
τους γείτονες. Αντιθέτως, το περιθώριο 
παρεξήγησης, λαθεμένων μηνυμάτων, 
πόλωσης, κορύφωσης της έντασης μεγα-
λώνει όσο δεν μιλάμε @GPapandreou 
στη πρώτη συζήτηση του ΕΛΙΑΜΕΠ για 
τα ελληνοτουρκικά.
Από την πλευρά της, η Ντόρα 

Μπακογιάννη σε συνέχεια των τοπο-
θετήσεων που έχει κάνει το τελευταίο 
διάστημα, τόνισε ότι δεν είναι αυτοσκο-
πός, δεν ακυρώνει το διάλογο με την 
Τουρκία, ούτε και ακυρώνει την υπερά-
σπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Ελλάδας. 
Η κα Μπακογιάννη εξέφρασε τον 

προβληματισμό της για το γεγονός πως 
η κουβέντα στην Ελλάδα γίνεται με όρους 
«μειοδοτών» και ηρώων και τόνισε ότι 
δεν αισθάνεται να απειλείται από την 
Τουρκία. Η δήλωση της κας Μπακογιάννη 
μέσω Twitter έχει ως εξής: «Εγώ δε 
νιώθω πως απειλούμαι από την Τουρκία. 
Δε διακόπτεις το διάλογο σε καμία περί-
πτωση λέει @Dora_Bakoyannis Μούτρα 
κάνεις στον άντρα σου, δεν κάνεις 
στην εξωτερική πολιτική. Στη συζήτηση 
του ΕΛΙΑΜΕΠ για τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις #Turkey #Greece.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο βουλευτής 
της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης στο ένα από 
τα δύο στρογγυλά τραπέζια της εκδήλω-
σης του Δικτύου της κας Διαμαντοπούλου 
τόνισε ότι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
χρειάζεται ειλικρίνεια. Υπογράμμισε 
μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, ότι και η 
Τουρκία ως «παράκτιο κράτος έχει δικαι-
ώματα – όχι αυτά που νομίζει – αλλά έχει 
δικαιώματα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο».
Ουσιαστικά, όλη η παραπάνω συζή-

τηση για τη Χάγη, τα ΜΟΕ, τη Λιβύη και 
την ενεργειακή εξίσωση στην Ανατολική 
Μεσόγειο, διεξάγεται τη στιγμή που στη 
Μεσόγειο βρίσκονται πολεμικά πλοία 
από 44 στόλους.

Από αριστερά οι: Χρήστος Ροζάκης (Ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών), Ντόρα Μπακογιάννη (Βουλευτής της 
ΝΔ), Λουκάς Τσούκαλης (Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής, Sciences Po, Παρίσι, Ομότιμος 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών) και Γιώργος Παπανδρέου (Πρώην πρωθυπουργός)
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HUMANIA CENTRE

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

Voula Kottaridis
Real Estate Broker

   514.993.5010

Σκέφτεστε να πουλήσετε 
το σπίτι σας;

1.9% Μη χάσετε αυτή 
την ευκαιρία

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

στο Μπαλί. Ήδη οι αερομεταφορές αποτι-
μούν το κόστος από τον πολύ μεγάλο 
περιορισμό των πτήσεων από και προς 
την Κίνα, με τουλάχιστον 12 εταιρείες να 
έχουν ακυρώσει όλα τα δρομολόγια.

Σημαντικό πλήγμα δέχεται και ο κλάδος 
της κρουαζιέρας, καθώς οι εταιρείες 
ακυρώνουν τις προσεγγίσεις σε κινεζικά 
λιμάνια. Πάντως εδώ υπάρχει το ερώτημα, 
μήπως αυτό μετατραπεί σε αναβάθμιση 
άλλων προορισμών, όπως της Μεσογείου.

Αλλά και στην Ελλάδα, παρότι οι 200.000 
κινέζοι τουρίστες που αναμένονταν φέτος 
αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό της 
συνολικής τουριστικής κίνησης, όμως 
σίγουρα αποτελεί ένα πρώτο πλήγμα που 
αφορά και την ελληνική οικονομία.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το πρόβλημα 
που έχει προκύψει σε σχέση με τις 
μεταφορές προϊόντων. Ήδη υπάρχουν 
προβλήματα με τις μεταφορές από και 
προς την Κίνα, με δεδομένη την ακύρωση 
πάρα πολλών πτήσεων. Επιπλέον, υπάρ-
χουν προβλήματα και με τις θαλάσσιες 
μεταφορές. Οι περιορισμοί που αρχίζουν 
και μπαίνουν από διάφορες χώρες, ως 
προς την άφιξη πλοίων που προηγουμέ-
νως είχαν προσεγγίσει κινεζικά λιμάνια, 
στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της 
εξάπλωσης της επιδημίας δημιουργούν 
σοβαρά προβλήματα.

Ήδη έχουν επηρεαστεί όλα οι τομείς της 
εμπορικής ναυτιλίας από τα πετρελαιο-
φόρα έως τα πλοία μεταφοράς κοντέινερ, 
ως αποτέλεσμα των εργοστασίων που δε 
λειτουργούν και των άλλων περιορισμών 
στην κίνηση. Ο δείκτης Capesize -που 
δείχνει το κόστος μεταφοράς για τα μεγάλα 
πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, 
όπως σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα και 
σιτηρών-, στις 4 Φεβρουαρίου βρέθηκε 
για πρώτη φορά από το 1999 να έχει 
αρνητική τιμή, υποδηλώνοντας ότι οι 
ναυτιλιακές εταιρείες λειτουργούσαν με 
ζημιά σε συγκεκριμένες διαδρομές. Ήδη 
καταγράφεται μείωση της κίνησης σε 
πάρα πολλά κινεζικά λιμάνια, ενώ υπάρ-

χει σχεδόν πλήρης χρήση των όποιων 
αποθηκευτικών υπάρχουν. Τα κινεζικά 
πλοία συχνά αντιμετωπίζουν υποχρέωση 
να τεθούν σε καραντίνα σε διάφορα λιμά-
νια, ενώ σε άλλα πλοία αναβάλλεται η 
εναλλαγή πληρωμάτων.

Η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας 
είχε ως επίπτωση και την υποχώρηση 
στην κατανάλωση πετρελαίου στην Κίνα 
και ως αποτέλεσμα υποχώρησαν και οι 
ναύλοι στη μεταφορά αργού πετρελαίου. 
Μεγάλες εταιρείες μεταφοράς κοντέινερ 
ανακοίνωσαν ακύρωση πολλών δρομο-
λογίων, ενώ άλλες εταιρείες χρεώνουν 
επιπλέον για μεταφορές από και προς 
την Κίνα.

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρή-

σει κατά 11% – εν αναμονή της υποχώρη-
σης της ζήτησης για πετρέλαιο, στη χώρα 
με το μεγαλύτερο πληθυσμό του κόσμου. 
Στη Γερμανία, όπου ούτως ή άλλως 
υπήρχε ανησυχία για την επιβράδυνση 
της οικονομικής δραστηριότητας, αποτυ-
πώθηκε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση 
του επενδυτικού κλίματος, που ορισμένοι 
την αποδίδουν και στην επιδημία. Το ΔΝΤ 
διόρθωσε προς τα κάτω τις προβλέψεις 
του για την οικονομία της Νιγηρίας, εξαι-

τίας του φόβου ότι θα υποχωρήσουν 
οι τιμές του πετρελαίου εάν συνεχιστεί 
η υποχώρηση της ζήτησης στην Κίνα. 
Εταιρείες που χρησιμοποιούσαν την Κίνα 
ως την έδρα τους για την ευρύτερη περι-
οχή και αναγκάστηκαν να συμμορφω-
θούν με τις οδηγίες των κινεζικών αρχών, 
ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις. 
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε 
πολλές χώρες μειώθηκαν, καθώς επεν-
δυτές προεξοφλούν την υποχώρηση της 
οικονομικής δραστηριότητας και στρέφο-
νται  προς τέτοιους τίτλους θεωρώντας 
ότι προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΟΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ως αποτέλεσμα της επιδημίας, έχουμε 
και μαζικές ακυρώσεις συνεδριακών γεγο-
νότων, όπως είναι οι μεγάλες εμπορικές 
και κλαδικές εκθέσεις. Αυτό αφορά πρώτα 
από όλα την Κίνα, όπου στο πλαίσιο της 
ανησυχίας για την επιδημία ακυρώνο-
νται ή αναβάλλονται γεγονότα, όπως 
το Beijing Motor Show, το σημαντικότερο 
γεγονός της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 
κινεζικό έδαφος, αλλά και σε άλλες χώρες. 
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν 
η ακύρωση της Mobile World Congress, 
της ετήσιας έκθεσης της βιομηχανίας 

τηλεπικοινωνιών, που προσελκύει πάνω 
από 100.000 επισκέπτες στη Βαρκελώνη, 
η οποία δε θα γίνει, μετά από μαζική 
έξοδο εκθετών, εξαιτίας του φόβου για 
την επιδημία.

Πάντως στις εκδηλώσεις που ακυρώ-
νονται στην Κίνα περιλαμβάνονται και 
μεγάλες κομματικές και κρατικές εκδη-
λώσεις, όπως είναι οι σύνοδοι της Λαϊκής 
Εθνοσυνέλευσης και της Κινεζικής Λαϊκής 
Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης, 
που ήταν προγραμματισμένες για το 
Μάρτιο. Εδώ μετράει και ο φόβος για 
την υγεία των ανώτερων στελεχών της 
γραφειοκρατίας που συμμετέχουν σε 
αυτά τα σώματα.

ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
Είναι προφανές ότι όλα αυτά θα φτάσουν 

άμεσα ή έμμεσα και στην Ελλάδα. Και 
εάν οι άμεσες επιπτώσεις, όπως είναι 
οι ακυρώσεις τουριστών από την Κίνα 
μπορεί να είναι μικρές, οι έμμεσες, είτε 
πρόκειται για τις επιπτώσεις στην ποντο-
πόρα ναυτιλία, είτε πρόκειται για τη 
συνολικότερη επιβράδυνση της παγκό-
σμιας οικονομίας, θα είναι μεγαλύτερες.

Και όλα αυτά, μιλώντας πάντα για το 
σενάριο μιας επιδημίας που θα περιορι-
στεί στην Κίνα, χωρίς μαζική επιδημική 
εξάπλωση εκτός Κίνας. 

Γιατί εάν μιλάμε για μια πανδημική 
συνθήκη, ακόμη και με μικρότερη ένταση 
από ό,τι στην Κίνα, είναι σαφές ότι τα 
μέτρα που θα ληφθούν για την αντι-
μετώπιση (π.χ. σταμάτημα μαζικών 
δραστηριοτήτων, παράταση αργιών κ.λπ. 
που μπορούν να κάνουν λιγότερο επιθε-
τική την εκδήλωση μιας επιδημίας) θα 
έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώ-
σεις, σε μια παγκόσμια οικονομία που 
επιβραδύνεται. 

Και ας μην ξεχνάμε, ότι ούτως ή άλλως 
τέτοιοι παράγοντες κινδύνου επιδρούν 
συνολικά στη συμπεριφορά των ανθρώ-
πων, θα τους κάνουν να αποφεύγουν 
τα ταξίδια αλλά και συνολικότερα την 
έκθεση σε κινδύνους, συμπεριλαμβανο-
μένων των επενδυτικών.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Από τις σημαντικότερες 
πολεμικές αναμετρή-

σεις του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, με μεγάλη διάρ-
κεια (21 Φεβρουαρίου – 
18 Δεκεμβρίου 1916) και 
πολύ αίμα. 
Αντιμέτωπες τέθηκαν, 

για μια ακόμη φορά, οι 
στρατιωτικές δυνάμεις 
της Γαλλίας και της Γερμα-
νίας.
Το Βερντέν είναι μία 

πόλη της βορειοανατολι-
κής Γαλλίας στις όχθες του 
ποταμού Μόζα ή Μεύση 
(Μeuse). Βρίσκεται σε στρα-
τηγική θέση από την εποχή 
κιόλας του Αττίλα, ο οποίος απέτυχε να την κατακτήσει. 
Ελέγχει τη βόρεια είσοδο της πεδιάδας της Καμπανίας, που οδηγεί κατευθείαν στο 

Παρίσι. Γι’ αυτό και οι Γάλλοι είχαν φροντίσει να κατασκευάσουν οχυρωματικά έργα 
σε μεγάλη έκταση.
Στα τέλη του 1915 οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Δυτικό Μέτωπο είχαν βαλτώσει. Τη 

γερμανική προέλαση του 1914 διαδέχθηκε ο πόλεμος των χαρακωμάτων. Ο αρχηγός 
του Γερμανικού Επιτελείου, Έριχ φον Φαλκενχάιν, πίστευε ότι μια μαζική επίθεση του 
στρατού του θα προκαλούσε μεγάλες απώλειες στους Γάλλους και θα ανέτρεπε την 
ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. 
Διάλεξε το Βερντέν, που ήταν απομονωμένο από τα τρία σημεία του ορίζοντα, με 

μικρές δυνατότητες υποχώρησης και μόνο μία οδό ανεφοδιασμού για τους Γάλλους. 
Επιπλέον, σε μια ενδεχόμενη νίκη του, ο δρόμος για το Παρίσι θα ήταν ανοικτός.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε με μεγάλη μυστικότητα, αλλά διέρρευσε στους Γάλλους, 

λίγες μέρες πριν από την έναρξή της, που καθυστέρησε εξαιτίας του κακού καιρού. 
Έτσι, οι Γάλλοι πρόφτασαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στο Βερντέν με δύο με-
ραρχίες και ανέβασαν τις δυνάμεις τους στους 30.000 άνδρες. Η επίθεση των Γερμα-
νών άρχισε στις 7 το πρωί της 21ης Φεβρουαρίου 1916 με σφοδρό κανονιοβολισμό 
των γαλλικών θέσεων. Υπολογίστηκε ότι μέχρι το απόγευμα ρίχτηκαν πάνω από ένα 
εκατομμύριο βόμβες.
Ακολούθησε επίθεση από τρία σώματα στρατού, συνολικής δυνάμεως 150.000 αν-

δρών. Οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά φλογοβόλα όπλα για να «καθα-
ρίσουν» τα γαλλικά χαρακώματα, αλλά και χημικά αέρια. Δύο μέρες αργότερα είχαν 
προελαύσει 7 χιλιόμετρα μέσα στις εχθρικές γραμμές, ενώ στις 25 Φεβρουαρίου 
κατέλαβαν το Φορ Ντουαμόν, ένα σπουδαίο κρίκο στην οχυρωματική αλυσίδα του 
Βερντέν.
Η κατάσταση έγινε απελπιστική για τους Γάλλους. Τους έσωσαν, όμως, οι ενισχύσεις 

υπό τον στρατηγό Πετέν, που κατόρθωσε να σταθεροποιήσει το μέτωπο. Οι έντονες 
χιονοπτώσεις και η αριθμητική ισορροπία οδήγησαν τη μάχη σε στασιμότητα και τέλ-
μα, γνώριμο στοιχείο των επιχειρήσεων στο Δυτικό Μέτωπο. Στις μάχες του Βερντέν 
έλαβε μέρος και ένας νεαρός λοχαγός, ο Σαρλ Ντε Γκολ (μετέπειτα Πρόεδρος της Γαλ-
λίας), ο οποίος πιάστηκε αιχμάλωτος.
Το Μάιο ο Πετέν πήρε προαγωγή και παραχώρησε τη θέση του στον Ρομπέρ Νιβέλ, 

ένα στρατηγό με επιθετικό πνεύμα και αποφασιστικότητα. Σε αυτόν αποδίδεται η 
φράση «Δε θα περάσουν» («Ils ne passeront pas»), που έγινε δημοφιλής αργότερα 
σε ανάλογες περιστάσεις («Νο Passaran»). 
Την 1η Ιουλίου 1916 οι γερμανικές δυνάμεις αποδυναμώθηκαν, όταν οι Αγγλογάλλοι 

άνοιξαν νέο μέτωπο βόρεια στη Σομ και το φθινόπωρο ήταν εξουθενωμένες από τις 
μεγάλες απώλειες. Τη μεγάλη ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο Νιβέλ και στις 21 Οκτωβρί-
ου εκδήλωσε την αντεπίθεσή του. Μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 1916 οι Γερμανοί είχαν 
απωθηθεί στις θέσεις που κατείχαν στις 21 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν τη μάχη.
Το Βερντέν έγινε σύμβολο της γαλλικής αποφασιστικότητας, με τρομακτικό κόστος 

σε ανθρώπινες ζωές. Οι Γάλλοι στην «Κιμαδομηχανή του Βερντέν» έχασαν 378.000 
άνδρες (163.000 νεκροί και 215.000 τραυματίες) και οι Γερμανοί 330.000 (143.000 
νεκροί και 187.000 τραυματίες). 
Η αντοχή και η αποτελεσματικότητα των οχυρώσεων στο Βερντέν οδήγησε τους Γάλ-

λους στην κατασκευή της περίφημης Γραμμής Μαζινό, η οποία αποδείχθηκε εντελώς 
ανεπαρκής για τις συνθήκες του Β’ Παγκοσμίου Πόλεμου.

Πηγή: Σαν Σήμερα

Το Βερντέν φλεγόμενο από τους βομβαρδισμούς

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑΤΟ
Η Ελλάδα εισήλθε στη Βορειοατλα-

ντική Συμμαχία με το δεύτερο κύμα 
διεύρυνσης το 1952, επί κυβερνήσεως 
Νικόλαου Πλαστήρα. Η χώρα μας διέ-
νυε το τρίτο μετεμφυλιακό έτος, ενώ ο 
κόσμος βίωνε τα πρώτα χρόνια του Ψυ-
χρού Πολέμου.
Η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη συμ-

φωνία ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ 
στις 18 Φεβρουαρίου 1952, με μόνες 
αρνητικές ψήφους τις οκτώ της ΕΔΑ και 
τη μία του ανεξάρτητου βουλευτή της 
Αριστεράς, Μιχάλη Κύρκου. 
Στην αγόρευσή του, ο πρωθυπουργός 

Πλαστήρας δήλωσε: «Δε μπορεί κανείς 
να μην παραδεχθεί ότι, όταν η Ελλάς 
συμμετέχει εις το Ατλαντικόν Σύμφω-
νον μετά των μεγάλων δυνάμεων, αι 
οποίαι κατοικούνται από ελευθέρους 
δημοκρατικούς λαούς, αισθάνεται 
αυτή ασφαλεστέραν… Αι άλλαι θεωρίαι 
περί ειρηνεύσεων και ουδετερότητος… 
δεν έχουν καμίαν σχέσιν με το γεγονός 
αυτό».
Μάταια ο Μιχάλης Κύρκος αντέτεινε 

ότι η Ελλάδα έχει συμφέρον να παρα-
μείνει έξω από τη διαμάχη των δύο Συ-

νασπισμών, με τους οποίους και πρέπει 
να επιδιώξει, ως σύμμαχος αμφοτέρων 
στον πόλεμο, σχέσεις φιλίας και συνερ-
γασίας.
Στις 14 Αυγούστου του 1974 η οικου-

μενική κυβέρνηση του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή αποσύρει την Ελλάδα από 
το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ μετά 
τον Αττίλα 2. 
Σε κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρε-

ται ότι «…το ΝΑΤΟ αποδείχθηκε ανίκανο 
να παρεμποδίσει την Τουρκία από την 
εξαπόλυση νέας βάρβαρης και απρό-
κλητης επίθεσης κατά της Κύπρου… Το 
ΝΑΤΟ δεν έχει επομένως λόγο ύπαρξης 
και δε μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό 
για τον οποίο συνεστήθη, αφού δε μπο-
ρεί να αποτρέψει τον πόλεμο μεταξύ 
δύο μελών του…».
Έξι χρόνια αργότερα και 70 μέρες πριν 

από την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, 
η κυβέρνηση Ράλλη αποφασίζει την 
επάνοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ στις 19 
Οκτωβρίου 1980. 
Η απόφαση γίνεται ευμενώς δεκτή 

από τις δυτικές κυβερνήσεις. Το σοβιε-
τικό πρακτορείο ειδήσεων «Τας» μετα-
δίδει: «Η Ελλάδα ενέδωσε στις πιέσεις 
των Αμερικανών».
Στο εσωτερικό μέτωπο, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ 

εκφράζουν την πλήρη και έντονη αντί-
θεσή τους στην επανένταξη της χώρας 
μας στις δομές της Ατλαντικής Συμμαχί-
ας και διοργανώνουν μαχητικά συλλα-
λητήρια. 
Ήταν η εποχή του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το 

ίδιο συνδικάτο». 
Πηγή: Σαν Σήμερα

Η Μάχη του Βερντέν 

LAVAL |  barbiesgrill.com   
Suggested presentation. barbiesgrill.com   Suggested presentation.
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Μελαχρινός πειρασμός  
από τη... Ρωσία

Όταν ακούμε για κάποιο μο-
ντέλο ή ηθοποιό από τη Ρω-

σία, το μυαλό μας πάει συνήθως 
σε κάποια ξανθιά καλλονή.
Η Helga Lovekaty έρχεται να 

ανατρέψει το συγκεκριμένο στε-
ρεότυπο και αποδεικνύει μέσα 
από τις πόζες της στο Instagram, 
ότι οι Ρωσίδες είναι εξίσου σέξι 
και ως μελαχρινές. Άλλωστε, 
αυτό το επιβεβαιώνουν και τα 
εκατομμύρια των followers που 
την ακολουθούν στο Instagram... 

news.gr/lifestyle

ΤΖΟΡΤΖ ΚΛΟΎΝΕΪ – ΑΜΑΛ ΑΛΑΜΟΎΝΤΊΝ:  
Πόση βάση έχουν οι φήμες χωρισμού;
Μια δήλωση του Τζορτζ Κλούνεϊ, κά-

ποια  δημοσιεύματα,  διάφορες 
ερμηνείες  και  η  παντελής  απουσία  του 
διάσημου  ζευγαριού  από  τα  κοινά  εδώ 
και μήνες, είναι τα συστατικά που έχουν 
κάνει  τους  πάντες  να  αναρωτιούνται 
το  συμβαίνει  ανάμεσα  στον  Τζορτζ  και 
την Αμάλ. 
Όπως αναφέρει ο ξένος Τύπος, το ζευ-
γάρι  έχει  επιλέξει  διαφορετικό  τρόπο 
ζωής και τα παιδιά τους ζουν με τη μη-
τέρα τους. 
Ακόμα δεν έχουν χωρίσει οριστικά αλλά 
βρίσκονται  σε  διάσταση,  σύμφωνα  πά-
ντα με τα δημοσιεύματα. Kαι τα παιδιά 
τους φέρονται να είναι στη μέση μίας πι-
κρής διαμάχης  για  την  κηδεμονία  τους, 
όπως γράφει το radaronline.com.
Η  τελευταία φορά  που  το  ζευγάρι  κυ-
κλοφόρησε μαζί δημοσίως, ήταν τον πε-
ρασμένο Μάϊο στην πρεμιέρα της ταινί-
ας του Catch – 22. 
Αυτή  δεν  είναι  η  πρώτη φορά  που  τα 
ΜΜΕ αναφέρουν ότι  το  ζεύγος Κλούνεϊ 
χωρίζει,  αλλά  σίγουρα  είναι  η  πρώτη 
φορά που ο ίδιος κάνει μια δήλωση που 
ρίχνει «λάδι στη φωτιά». 
Η εκμυστήρευση του διάσημου ηθοποι-
ού σε δημοσιογράφους ότι δεν έχει δει 

τα  παιδιά  του  για  200  ημέρες,  δείχνει 
αν μη τι άλλο ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει 

στο ζευγάρι. «Ο Τζορτζ και η Αμάλ έχουν 
διαμάχη για το διαφορετικό τρόπο ζωής 

τους και οι φήμες για ρήξη ανάμεσά τους 
κυκλοφορούν  εδώ  και  μήνες.  Αυτή  όλο 
δουλεύει  και  εκείνος  όλο  διασκεδάζει. 
Είναι σαν το λάδι με το νερό. Δεν αναμι-
γνύονται και φέρεται να έχουν εμπλακεί 
σε διαμάχη για την κηδεμονία των διδύ-
μων τους», ανέφερε πηγή το radaronline.
com.
Επιπλέον,  το  δημοσίευμα  του 
radaronline.com,  αναφέρει  ότι  η  Αμάλ 
εγκατέλειψε  το  σπίτι  τους  στην  Αγ-
γλία και ζει πια με τα δίδυμα στο ειδυλ-
λιακό νησί της Σαρδηνίας. 
Πάντως, πηγές  του περιβάλλοντος  του 
ζεύγους  σημειώνουν  ότι  το  ζευγάρι  ζει 
χώρια εδώ και καιρό.
Ο  Τζορτζ  Κλούνεϊ  παντρεύτηκε  την 
εκλεκτή της καρδιάς του, Αμάλ Αλαμου-
ντίν, σε έναν υπέρλαμπρο γάμο στη Βε-
νετία, με  τη  νύφη να φορά μια ονειρε-
μένη δημιουργία  του οίκου Oscar de  la 
Renta. 
Το «παρών» στο γάμο τους έδωσαν οι 
διάσημοι  φίλοι  τους  και  όλα  έδειχναν 
πως το ζευγάρι θα ήταν μαζί για πάντα. 
Κάτι  που  τελικά μπορεί  και  να μη συμ-
βεί… 
                                                 
                                                  (CNN Greece)

Ο Τζον Μπον Τζόβι  
πουλάει την έπαυλή του

Εδώ και τρία χρόνια προσπαθεί ο Τζον Μπον Τζόβι να 
«ξεφορτωθεί» το «ανάκτορο» που έχτισε στο Νιου 

Τζέρσεϊ. Η εταιρεία Christie’s International Real Estate 
εκτίμησε  το  ακίνητο  –  η  κατασκευή  του  οποίου  ξεκί-
νησε το 1999 και διήρκησε δύο χρόνια – στα 20 εκατ. 
δολάρια.
Το ακίνητο βρίσκεται στον ποταμό Navesink, μόλις μια 
ώρα έξω από τη Νέα Υόρκη και ο 57χρονος τραγουδι-
στής είχε προσλάβει τον αρχιτέκτονα Robert A.M. Stern 
για να σχεδιάσει το σπίτι των ονείρων του.
Το  ακίνητο  βρίσκεται  χτισμένο  σε  έκταση  15  στρεμ-
μάτων και έχει αποκλειστική πρόσβαση στον ποταμό, 
καθώς διαθέτει ιδιωτική αποβάθρα. Είναι εμπνευσμέ-
νο από τα σπίτια της γαλλικής εξοχής και διαθέτει έξι 
κρεβατοκάμαρες και επτά μπάνια.

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.  

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3

Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362

www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB
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Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

Προσέχουμε τα πράγματά σας... 
σεβόμαστε το όνομά μας.

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα. $125

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

το λάδι σας από το χωριό σας 
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις, 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

Prime location of Chomedey Bungalow sold with 
vacant land directly in the back. Great for investors 
or contractors, Residential zoning permitting 
building up to a three storey building. Property 
has been modified to suit the needs of a non profit 
organization thus needing work to be done to make 
it suitable for residential living. Great potential!

Pierrefonds Stunning waterfront property with 
amazing views on Riviere Des Prairies with navigable 
water access. On the main floor you will find a 
spacious entrance with semi circular staircase, open 
concept livingdining room with access to 3 season 
solarium, renovated kitchen with island and dinette, 
spacious family room with beautiful views of the river.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγρά-
φων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.

Αναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο, 
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.

1002, rue St. Roch, Montreal, QC  H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

Α-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια 
ο Λάμπης;
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις; 
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
Α-Τόσο νωρίς;
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια 
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. 
Α-Έχεις δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην 
Ελλάδα. Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να 
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν 
κάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται 
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, 
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα 
πρόστιμα και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα. 
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους 
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
Α-Τι μου λες;
Μ-Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια 
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες 
υποθέσεις τότε άστα να πάνε. 
Α-Έπρεπε οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να 
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές 
εδώ.
Μ-Έχεις δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα 
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην 
Ελλάδα.
Α-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα 
έστω για διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε 
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. 
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην 
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να 
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.  
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω 
εγώ χωρίς τα νέα σου;
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο 
πρόβλημα για το ταξίδι.
Α-Ποιο;
Μ-Φοβάμαι.
Α-Τι φοβάσαι;
Μ-Το αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές 
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ 
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
Α-Ανοησίες. 
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. 
Δεν είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε 
αστυνομικός;
Α-Το είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας 
εσύ στην Ελλάδα;
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν 
κάποιος έκανε κάτι το τρομοκρατικό; Αν…
Α-Α, δε μπορώ να σ΄ ακούω «αν και αν». 
Λογικέψου χρυσή μου. Δε μπορείς να φοβάσαι 
τον ίσκιο σου, επειδή έγιναν ορισμένα γεγονότα. 
Τότε κάτσε σπίτι σου και μην το κουνάς ούτε για 
να πας για ψώνια.
Μ-Έτσι λες;
Α-Και το καλό που σου θέλω, μη μουρμουρίζεις 
τα ίδια στον Αγαμέμνονα και τον τρελάνεις τον 
άνθρωπο με τις σαχλαμάρες σου.
Μ-Καλά καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα 
προσπαθήσω να ηρεμήσω.
Α-Το μόνο, θα πρέπει να πάρεις κάποιες 
προφυλάξεις.
Μ-Τώρα στα γεράματα; Σοβαρολογείς;
Α-Όχι αυτές που νομίζεις.

Μ-Α, είπα κι εγώ…
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Μ-Για πες μου να τις μάθω.
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που 
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα 
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη 
φαίνεται ότι λείπεις.
Μ-Δίκιο έχεις!
Α-Ύστερα, για καλό και για κακό, σου συνιστώ να 
κλείσεις το γενικό διακόπτη του νερού.
Μ-Καλό κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό 
να κλείσω;
Α-Όχι. Για το ηλεκτρικό, σου συνιστώ να 
αγοράσεις μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες 
από αυτούς που ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα 
με προγραμματισμό. Με αυτό τον τρόπο έστω 
κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και 
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που 
καιροφυλακτούν.
Μ-Και το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε 
βοηθάει που έχω σπίτι;
Α-Βεβαίως και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο 
συναγερμός θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει 
τα πράγματα. Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι 
κατοικείται, τότε δε θα προσπαθήσουν να σε 
κλέψουν.
Μ-Αλέκα, το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη 
φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες 
ότι θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα κάνεις 
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι 
κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα με 5 αριθμούς, δε 
θα δουλεύουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τους 
αλλάξεις σε τέσσερα.
Μ-Άλλο;
Α-Το πιο σημαντικό, θα σου συνιστούσα να 
πάρεις και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και 
σου χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Άνθρωποι 
είμαστε.
Μ-Δε θα χρειαστεί, διότι έχουμε ασφάλεια με την 
πιστωτική μας κάρτα.
Α-Το καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου 
καλύτερα.
Μ-Οκ, αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Μην κρατάς τσάντα που θα μπορούν να την 
αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Μ-Καλά λες.
 Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Αν όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου. 
Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας 
πουθενά;
Α-Λέει ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Μ-Πολύ ωραία.
Α-Εγώ όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και 
αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που 
ευλόγησε ο Θεός. Η Ελλ…
Α-…άδα μας. Πέστο ψέματα! 
Μ-Καμία άλλη χώρα δεν έχει όλα αυτά τα φυσικά 
χαρίσματα στον κόσμο.
Α-Ευτυχώς, διότι και καμία άλλη χώρα δεν έχει 
«πολιτικούς τζιμάνια» σαν τους δικούς μας.
Μ-Δε μου λες, γιατί δε λες του Μενέλαου να΄ 
ρθείτε μαζί μας κι εσείς στην Ελλάδα;
Α-Δύσκολο, έχει πολλές δουλειές γι΄ αυτό και 
θέλει να επισκεφτεί και την Καλιφόρνια. Πάντως 
φιλενάδα, σου εύχομαι καλό ταξίδι και να με 
θυμάσαι. Κάνε μου κάνα τηλέφωνο που και που.
Μ-Θα προσπαθήσω. Τα λέμε τον Αύγουστο. 
Καλό Καλοκαίρι σου εύχομαι.
Α-Να περάσεις το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην 
Ελλάδα πας, σίγουρα θα περάσεις καλά!

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, σου πέρασαν 
τα… κοινοτικά νευράκια;
Μ-Προς το παρόν, ναι…
Α-Γιατί προς το παρόν;
Μ-Διότι ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται 
να γίνει και να μου… ξανά ανάψουν τα 
λαμπάκια!
Α-Υπερβολές. Θα δεις που όλα θα πάνε 
μια χαρά.
Μ-Εσύ το λες αυτό, που πάντα ήσουν 
αντιπαγωνικιά;
Α-Μα δεν πρέπει να κολλάμε στα ονόματα. 
Κοινότητα, το λέει και η λέξη, είναι κάτι 
κοινό που πρέπει να αφορά όλους μας. 
Έστω κι αν λέγεται ότι ακόμα κουνάει τα… 
ηνία ο δικός σου.
Μ-Ποιος δικός μου;
Α-Η προεδράρα σου. Που τόσα χρόνια 
πίνεις νερό στο όνομά της…
Μ-Αν πρόκειται για τον Παγώνη, αυτός 
δεν είναι πια πρόεδρος.
Α-Δεν είναι αλλά η… σκιά του «λύνει και 
δένει».
Μ-Και που το έμαθες εσύ;
Α-Το λέει όλος ο κόσμος.
Μ-Ανοησίες και συκοφαντίες… Επειδή 
δεν το χωνεύουν μερικοί, προσπαθούν να 
διασύρουν το όνομά του.
Α-Μα δεν το διασύρουν με το να λένε ότι 
ακόμα αυτός διοικεί. Έστω κι αν δεν είναι 
στο συμβούλιο.
Μ-Κάνεις μεγάλο λάθος γι’ αυτό.
Α-Δε μου λες, για τον Τσατά τι νομίζεις;
Μ-Τα καλύτερα. Επιχειρηματίας και πάντα 
βοηθά περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλον μεγαλοεπιχειρηματία. Πρόσφατο 
παράδειγμα η επιταγή των $33.000 που 
έδωσε για τα κομπιούτερ των σχολείων 
και τη δωρεά του, σχεδόν $45.000, στο 
γεύμα που διοργάνωσε ο φίλος και 
φετινός πρόεδρος της ερανικής επιτροπής, 
ιατρός Τσούκας. 
Α-Με άλλα λόγια…
Μ-Με άλλα λόγια, είναι φερέγγυος 
πατριώτης και μεγάλος δωρητής της 
κοινότητάς μας και όχι μόνο. Μα γιατί 
ρωτάς για τον Τσατά; Πριν λέγαμε για τον 
Παγώνη. Πού κολλάει ο Τσατάς;
Α-Κολλάει και παρά κολλάει…
Μ-Εξήγα…
Α-Άκουσες το Σάββατο CFMB;
Μ-Όχι, γιατί είχα βάλει σκούπα και αυτή 
η αφιλότιμη βουίζει σαν… υπερωκεάνειο. 
Μάλλον θα την αλλάξω. Για πες μου 
λοιπόν, τι έγινε στο ραδιόφωνο;
Α-Είχε βγει να μιλήσει ο Ιατρός Τσούκας 
και να ευχαριστήσει συνάμα τον κόσμο 
για τη συμμετοχή του στο φετινό έρανο.
Μ-Πολύ καλά έκανε. Και λοιπόν;
Α-Το λοιπόν φιλενάδα, είναι αυτά που 
είπε ορθά-κοφτά ο Τσατάς.
Μ-Ήταν κι αυτός εκεί;
Α-Φυσικά και ήταν. Αφού η ομιλία ήταν 
περί εράνου και μια και ήταν μεγάλος 
δωρητής, για μην πούμε δωρητής με 
κεφαλαία γράμματα, παραβρέθηκε στο 
πρόγραμμα.
Μ-Καλά έκανε. Και τι είπε ορθά-κοφτά 
που σου έκανε τόση εντύπωση;
Α-Α, ξέχασα να σου πω πριν, βγήκε και ο 
Μανωλάκος από το τηλέφωνο…
Μ-Ωραία. Πες μου τι είπε ο Μανωλακός 
και ύστερα μου λες το τι είπε ο Τσατάς.
Α-Λοιπόν, ο Μανωλακός αναφερόμενος 
στον Τσούκα και στον Τσατά, είπε ότι 
είναι αξιόλογοι και το έχουν αποδείξει γι 
αυτό «πρέπει να αναθεωρήσουμε όλη την 
ύπαρξη της Κοινότητας και ίσως να κάνουν 
στη μπάντα ορισμένοι επαγγελματίες 
πολιτικοί που δεν εννοούν να αφήσουν 
την καρέκλα τους σε δραστήριους 
ανθρώπους και να βρούμε το καλό της 
Κοινότητας».

Μ-Δίκιο έχει…
Α-Και τότε, τον ρωτά ο Τσατάς: «Με 
τι τρόπο Τζίμυ; Πως το βλέπεις εσύ; Τι 
πρέπει ν’ αλλάξει;
Μ-Και τι απάντησε ο Τζίμης;
Α-Απαντά λοιπόν: «Για μένα πρέπει 
να γίνει διαφάνεια. Παράδειγμα, η 
κοινότητα θα πρέπει να πάρει τη στέγη 
των γερόντων αυτό το χρόνο και δε μας 
δίνουν πληροφορίες πως θα το κάνουν. 
Θα μπει η στέγη κάτω από την Κοινότητα ή 
θα κάνουν κάτι το… πονηρό να τη βάλουν 
κάτω από έναν ανεξάρτητο οργανισμό;» 
ρώτησε.
Μ-Βρε, προγραμματάρα που έχασα. Άλλη 
φορά δε… σκουπίζω τις ώρες αυτές, ο 
κόσμος να χαλάσει. Συνέχισε!
Α-Ξέχασα να σου πω, στη συζήτηση 
συμμετείχε και ο Μανίκης από το Βήμα.
Μ-Και τι είπε αυτός;
Α-Σχεδόν τα ίδια. Περί ήξεις αφίξεις και 
όχι καθαρές απαντήσεις της διοίκησης 
στο θέμα αυτό και σε άλλα θέματα.
Μ-Όλα αυτά καλά και ωραία. Αυτό 
που ανέφερε ορθά-κοφτά ο Τσατάς, δε 
μου το είπες ακόμη. Ή σκέφτεσαι να 
μου περιγράψεις όλη την εκπομπή του 
Σαββάτου;
Α-Ναι, έχεις δίκιο. Παρασύρθηκα. Λοιπόν, 
λέει ο Τσατάς: «Ο Παγώνης έχει τη 
δύναμη να διατάξει και να εκτελέσει. Ο 
Παγώνης διέταξε τότε στο συμβούλιο 
των κεκλεισμένων των θυρών να μην 
αναφερθεί το όνομα Τσατάς στη Γενική 
Συνέλευση… Δεν είχε σημασία ότι ήταν 
$200.000 παραπάνω η προσφορά για το 
οικόπεδο αλλά δεν ήθελε να αναφέρει το 
όνομα Τσατάς». 
Μ-Μάλιστα, τώρα κατάλαβα τι 
εννοούσες…
Α-Μάθαμε επίσης από τον Μανωλάκο 
ότι ήθελε να δημιουργήσει ξεχωριστό 
οργανισμό για τα ελληνικά σχολεία μ’ ένα 
συμβούλιο απαρτιζόμενο από 6 γονείς, 6 
δασκάλους και 6 άτομα που θα διόριζε η 
εκάστοτε διοίκηση. Αυτό όμως δεν έγινε 
όταν ανέλαβε την Κοινότητα ο μακαρίτης 
ο Μαρής, είπε.
Μ-Και γιατί δεν έγινε;
Α-Δεν ξέρω να σου πω. Πάντως όπως σου, 
είπα τα πράγματα δείχνουν, και το τόνισε 
ο Τσατάς, ότι ακόμα διοικεί την κοινότητα 
ο δικός σου ο Παγώνης και κανένας άλλος.
Μ-Τώρα μ’ έχεις βάλει σε σκέψεις. Λες;
Α-Είπα ότι τα πράγματα δείχνουν. Αλλά 
και πάλι δεν υπάρχουν αποδείξεις γι αυτό. 
Εκτός αν παρουσιαστούν.
Μ-Και με τι τρόπο θα παρουσιαστούν οι 
αποδείξεις;
Α-Με το γνωστό. Κάποιος ή κάποια 
να «λαλήσει» στην παροικία. Κάπως 
δύσκολο. Αλλά όλα είναι πιθανά.
Μ-Ναι, μόνο έτσι. Αρκετά όμως είπαμε 
και πρέπει να βάλω σκούπα για να μην το 
κάνω αύριο.
Α-Καλό… θόρυβο.
Μ-Όχι ποια…
Α-Γιατί;
Μ-Την άλλαξα. Κάλεσα μια εταιρεία και 
μου τοποθέτησε αυτές που είναι του 
τοίχου. Μην ξεχνάς ας είναι καλά τα 
κέρδη στο Λας Βέγκας. Δεν αξίζω και μια 
καινούργια σκούπα;
Α-Καλά έκανες. Λοιπόν, τα λέμε. Α, πριν 
κλείσω, θέλω να σου πω ότι φέτος διάλεξα 
να προτείνω το όνομα του Έλληνα της 
Χρονιάς.
Μ-Α, ναι; Και ποιος είναι ο υποψήφιος;
Α-Μα ποιος άλλος; Ο Νίκος ο Τσατάς, για 
όλα αυτά που είπαμε. Το αξίζει και με το 
παραπάνω.
Μ-Συμφωνώ και επαυξάνω. Ο ρεβουάρ!
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Ποιο... ντέρμπι;    
Ο ΠΑΣ διέσυρε τον Απόλλωνα Σμύρνης! ♦ Πεντάρα τα Χανιά 
και 3η θέση! ♦ Νίκη με ανατροπή ο Λεβαδειακός ♦ Ξύλο στους 
παίκτες της Παναχαϊκής οι οπαδοί τους!  

Αφεντικό στη φετινή 
Σούπερ Λιγκ 2 είναι ο 

ΠΑΣ Γιάννινα! Στους «Ζω-
σιμάδες», στο πλαίσιο της 

17ης αγωνιστικής, δεν έγινε κανένα... 
ντέρμπι ανάμεσα στους Γιαννιώτες και 
τον Απόλλων Σμύρνης. Οι γηπεδούχοι με-
τέτρεψαν το πολυδιαφημιζόμενο ντέρ-
μπι σε παράσταση για ένα ρόλο, και ήδη  
στο πρώτο ημίχρονο το σκορ ήταν 3-0!
Ακόμα δύο τέρματα στην επανάληψη 

για την ομάδα του Γιαννίκη έδωσε δια-
στάσεις θριάμβου στη νίκη τους, με τον 
Απόλλωνα απλά να σημειώνει το γκολ 
της... τιμής.
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, ξεχώρισαν 

οι νίκες των Χανίων και του Λεβαδεια-
κού, που βρίσκονται στο... κατόπι του 
Απόλλωνα. Πάντως, η αναμέτρηση στη 
Λιβαδειά στιγματίστηκε από την επίθεση 
των οπαδών της Παναχαϊκής στους παί-
κτες της ομάδας τους, λόγω της ήττας με 
2-1 από τους Βοιωτούς! 
Οργισμένη ανακοίνωση του ΠΣΑΠ που 

κάλεσε τους υπεύθυνους να βρουν τους 
ηθικούς αυτουργούς και... εκτελεστές.

Αποτελέσματα και σκόρερ  
(17η αγωνιστική) 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1-0
(35΄Έφορντ)  
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1-0 
(47΄Ρόβας)  
ΧΑΝΙΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 5-1 
(11΄,18΄Κασσός, 33΄Κουσκουνάς, 

53΄Γρομητσάρης, 82΄πέν. Γιάκος - 
81΄Κυβελίδης) 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5-1
(10΄Παντελάκης, 33΄Σκόνδρας,  
41΄Παμλίδης, 62΄Κρίζμαν, 81΄Λέο - 
52΄πέν. Φατιόν) 
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1-0
(91΄Παναγιωτίδης) 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2-1
(72΄Σιμελίδης, 78΄πέν. Μάντζιος - 
15΄αυτ. Παντελιάδης) 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 17 αγώνες)

01. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 40 (36-9)
02. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 33 (29-11)
03. ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ  31 (29-9)
04. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  31 (21-12)
05. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 28 (28-25)
06. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  28 (28-26)
07. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 27 (24-21)
08. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 23 (20-18)
09. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  22 (24-17)
10. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  20 (23-30)
11. ΚΕΡΚΥΡΑ     0 (4-44)
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ       -3 (4-48)

Επόμενη αγωνιστική (18η)
(21/2) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ   
(23/2) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 
(23/2) ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ
(23/2) ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 
(23/2) ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ 
(24/2) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Άνετα ο Ιωνικός το Αιγάλεω
«Σοκ» για Τρίκαλα στο 95΄ ♦ «Καθάρισε» το Διαγόρα η Νίκη 
Βόλου ♦ Με 4Χ4 «τρέχει» ο Θεσπρωτός ♦ «Ανάσα» για Καλαμάτα 

Άνετη νίκη με 3-0 επί 
του Αιγάλεω πήρε ο 

Ιωνικός στη Νίκαια για 
την 20ή αγωνιστική της 
Football League. Οι φιλο-

ξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λίγο 
πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνι-
διού, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία 
στους γηπεδούχους να προηγηθούν 2-0 
πριν το τέλος του ημιχρόνου. Το τελικό 
3-0 διαμόρφωσε στο 77’ ο Ματσούκας.
Η άνοδος δε χάνεται για τα Τρίκαλα, 

αλλά κόντρα στη Βέροια έχασαν τη μεγά-
λη ευκαιρία να «τελειώσουν» από νωρίς  
τη... δουλειά. Η ομάδα του Περικλή Αμα-
νατίδη δέχτηκε την ισοφάριση στο 95’ με 
πέναλτι, ενώ στο 72’ ο Πέλκας έχασε την 
ευκαιρία να κάνει το 0-2 «κλειδώνοντας» 
τη νίκη για την ομάδα του. Έτσι, ήρθε η 
τιμωρία στο 94’, όταν ο Οικονομόπουλος 
έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και ο Πα-
σάς από τα 11 βήματα διαμόρφωσε τα 
τελικό 1-1.
Στα αξιοσημείωτα, η επικράτηση της Νί-

κης Βόλου που τη φέρνει στην 3η θέση, η 
4η συνεχόμενη νίκη του Θεσπρωτού και 
η 2η συνεχόμενη (εντός έδρας) νίκη της 
Καλαμάτας, που δίνει ελπίδες σωτηρίας 
στην ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου.

Αποτελέσματα και σκόρερ  
(20η αγωνιστική) 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1-0 
(28΄Οσμάνατζιτς) 
ΒΕΡΟΙΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ 1-1
(95΄πέν. Πασάς - 12΄Σταματής) 

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2-1
(7΄Τσιώλης, 42΄πέν. Γκαρσία - 
62΄Μπουρλάκης) 
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 4-0
(2΄, 22΄, 34΄Κονέ, 80΄Ντιατά)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-2
(12΄Ζγούρι - 38΄, 78΄Μπίκας)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 3-0
(30΄πέν. Κρητικός, 45΄Βλαχομήτρος, 
77΄Ματσούκας)
ΚΑΒΑΛΑ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 20 αγώνες)

01. ΤΡΙΚΑΛΑ  40 (25-12)
02. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 37 (24-11)
03. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  32 (23-17) 
04. ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ  31 (21-14)
05. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 31 (20-17)
06. ΚΑΒΑΛΑ  30 (19-11)
07. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 30 (27-28)
08. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 29 (24-15)
09. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  24 (23-26)
10. ΑΙΓΑΛΕΩ  21 (12-21)
11. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20 (20-29)
12. ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 20 (13-23)
13. ΚΑΛΑΜΑΤΑ  18 (16-25)
14. ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  14 (13-31)

Επόμενη αγωνιστική (21η)
(22/2) ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ   
(22/2) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
(22/2) ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
(22/2) ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
(23/2) ΑΙΓΑΛΕΩ-ΤΡΙΚΑΛΑ
(23/2) ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ
(23/2) ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΑΒΑΛΑ

Η «επανάσταση»  
των... αουτσάιντερ!

Προβάδισμα πρόκρισης για Λειψία, Ντόρτμουντ και Ατλέτικο 
Μαδρίτης ♦ Με το... ενάμισι πόδι στους «8» η Αταλάντα

Επικράτηση των... αουτσάι-
ντερ είχαμε στα πρώτα 

τέσσερα (4) παιχνίδια του Τσά-
μπιονς Λιγκ για τη φάση των 

«16». Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ και 
Λειψία, επικράτησαν των αντιπάλων τους, 
Λίβερπουλ, Παρί και Τότεναμ αντίστοιχα, 
παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης, ενώ 
η φοβερή Αταλάντα «ισοπέδωσε» με 4-1 
στην έδρα της τη Βαλένθια και βρίσκεται 
πολύ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελι-
κά της διοργάνωσης. Πιο αναλυτικά:

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν είχε καμία σχέ-
ση με την ομάδα που παρουσιάζει στη La 
Liga. Ήταν «μεταμορφωμένη» προς το κα-
λύτερο και υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στη 
δεύτερη ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις 
(η πρώτη από τη Νάπολι στη φάση των ομί-
λων) από την έναρξη της περιόδου. 

Με το γκολ του Σαούλ στο 4ο λεπτό, οι 
«ροχιμπλάνκος» πήραν τη μεγάλη νίκη με 
1-0 επί των πρωταθλητών Ευρώπης στο 
«Μετροπολιτάνο» και ταυτόχρονα το προ-
βάδισμα για την πρόκριση στους προημιτε-
λικούς του Champions League.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ εξελίσσεται σε «παι-
δί-θαύμα» για τη Ντόρτμουντ. 

Ο Νορβηγός στράικερ έβαλε «φαρδιά 
πλατιά» την υπογραφή του στην πρώ-
τη αναμέτρηση της Μπορούσια με την 
Παρί Σεν Ζερμέν στη φάση των «16» του 
Champions League.

Με δύο δικά του γκολ στο «Σίγκναλ Ιντού-
να Παρκ» ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής 
των Βεστφαλών στο νικηφόρο 2-1 επί των 
Γάλλων, αποτέλεσμα που τους δίνει το 

προβάδισμα για να συνεχίσουν στη διορ-
γάνωση.

Αταλάντα και Λειψία μπορούν ήδη να... 
ονειρεύονται ότι θα βρεθούν στη φάση των 
«8» του Champions League.

Η ομάδα του Μπέργκαμο συνέτριψε με 
4-1 την αποδεκατισμένη Βαλένθια και μόνο 
εάν «αυτοκτονήσει» στο «Μεστάγια» θα 
αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργά-
νωσης. Το όνειρο για την ομάδα του Γκα-
σπερίνι στο CL δε θα τελειώσει (εκτός συ-
γκλονιστικού απρόοπτου) στη φάση των 
«16», καθώς από την πρώτη κιόλας αναμέ-
τρηση με τις «νυχτερίδες» φρόντισε να βά-
λει τις βάσεις για την πρόκριση στους «8».

Το πέναλτι-γκολ του Τίμο Βέρνερ στο 58΄ 
(στην παράβαση υπέπεσε ο Ντέιβις) έδωσε 
ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στη Λει-
ψία απέναντι στην Τότεναμ. Ήταν ανώτερη 
στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, πιο 
επικίνδυνη στην επίθεση, αν και οι γηπε-
δούχοι θα μπορούσαν να είχαν φτάσει στην 
ισοφάριση με το φάουλ του Λο Σέλσο στο 
73΄ που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, μετά 
και την απόκρουση του Γκουλάτσι. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1-0 
(4΄Σαούλ) 
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2-1 
(69΄, 77΄Χάαλαντ - 75΄Νεϊμάρ)
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ 4-1 
(16΄,62΄, Χάντεμπερ, 42΄Ίλιτσιτς, 
57΄Φρόιλερ - 66΄Τσερίσεφ)  
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΛΕΙΨΙΑ 0-1 
(58΄πέν. Βέρνερ)

Το πάλεψε ο Ολυμπιακός, 
αλλά... τον λύγισε ο Λακαζέτ

Υπέταξε τον Ολυμπιακό η Άρσεναλ. 
Οι «κανονιέρηδες» έφυγαν με «δι-

πλό» (0-1) από το Φάληρο με γκολ του 
Λακαζέτ (81’) και τη μισή πρόκριση 
στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ στις 
αποσκευές τους. Είχαν και δοκάρι με 
Σωκράτη οι Λονδρέζοι.
Τιμώρησε τον Ολυμπιακό ο Λακαζέτ. 

Οι Πειραιώτες έκαναν καλή προσπάθεια 
κόντρα στην Άρσεναλ, αλλά οι (πιο ουσια-
στικοί) Λονδρέζοι επιβεβαίωσαν τον τίτλο 
του φαβορί με γκολ του Γάλλου φορ στο 
81’ (κόντρα στη ροή που είχε ο αγώνας σε 
εκείνο το σημείο), έφυγαν με «διπλό» από 
το Φάληρο και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» 
ψάχνουν ένα μικρό «θαύμα» στη ρεβάνς 
της Αγγλίας.
Δοκάρι με τον (δεξιό μπακ σε αυτό το 

παιχνίδι) Παπασταθόπουλο είχαν στο 86’ 
οι «κανονιέρηδες» και ακόμη μια καλή 
ευκαιρία με τον Λακαζέτ για να «αγκαλιά-
σουν» την πρόκριση στους 16 του Europa 
League.
«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι αλλά μείναμε 
με την πικρή γεύση. Η Αρσεναλ άρχισε 
στη συνέχεια να κερδίζει μέτρα. Το πρώ-
το ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Έχουμε 
ένα μειονέκτημα, μπορεί να περιμένα-
με κάτι περισσότερο σήμερα, όμως θα 
πάμε στην Αγγλία για να διεκδικήσου-
με την πρόκριση», είπε -μεταξύ άλλων- 
στο τέλος του αγώνα ο Πέδρο Μαρτίνς. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ): Σα, 
Τσιμίκας, Σεμέδο, Μπα, Ελαμπντελαουί, 
Γκιγέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκης (65’ 

Φορτούνης), Βαλμπουενά, Μασούρας 
(75’ Λοβέρα), Ελ Αραμπί.
Στον πάγκο των Πειραιωτών: Αλέν, Παπα-
δόπουλος, Σισέ, Γκασπάρ και Ραντζέλοβιτς
ΑΡΣΕΝΑΛ (ΜΙΚΕΛ ΑΡΤΕΤΑ): Λένο, 
Παπασταθόπουλος (90’+2’ Μέιτλαντ/
Νάιλς), Μουστάφι, Νταβίντ Λουίς, Σάκα, 
Τζάκα, Γκεντουζί, Μαρτινέλι (59’ Θεμπά-
γιος), Γουίλοκ (75’ Πεπέ), Ομπαμεγιάνγκ, 
Λακαζέτ.
Στον πάγκο έμειναν οι: Μαρτίνες, 
Χόλντινγκ, Ενκετία, Κολάσινατς.
Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία).
Βοηθοί: Τόρστεν Σίφνερ  
και Μάρκο Αχμίλερ
VAR: Σάσα Στέγκεμαν  
AVAR: Γιαν Ζάιντελ              
                                                  (πηγή: SportFM) 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ  
ΤΩΝ «32» ΤΟΥ EUROPA LEAGUE (α΄αγ.)

Αλκμάαρ-Λασκ 1-1
ΑΠΟΕΛ-Βασιλεία 0-3
Βόλφσμπουργκ-Μάλμε 2-1
Γουλβς-Εσπανιόλ 4-0
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Πόρτο 2-1
Ολυμπιακός-Άρσεναλ 0-1
Ρέιντζερς-Μπράγκα 3-2
Ρόμα-Γάνδη 1-0
Άιντραχτ Φρ.-Σάλτσμπουργκ 4-1
Κλουζ-Σεβίλλη 1-1
Κοπεγχάγη-Σέλτικ 1-1
Λουντόγκορετς-Ίντερ 0-2
Μπριζ-Μάντσεστερ Γ. 1-1
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Μπενφίκα 2-1
Σπόρτιγκ Λισ.-Μπασακσεχίρ 3-1
Χετάφε-Άγιαξ 2-0
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24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΟΚ 1-2 
67΄Ηλιάδης - 14΄Λημνιός, 45+2΄Ντάγκλας 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4-0 
4΄Χασάν, 6΄, 24΄Ελ Αραμπί, 9΄Φορτούνης 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3-1 
23΄Βαγιαννίδης, 40΄Ζαχίντ,  
49΄ (πέν.) Μακέντα - 91΄Ντάουντα 
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-1 
85΄Ντέλετιτς 
ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 0-1 
5΄Αλμπάνης 
ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-0 
82΄Φιγκεϊρέδο 
ΑΟ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(σε 24 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 60 (50-9)
02. ΠΑΟΚ  58 (49-21)
03. ΑΕΚ   47 (38-21)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 40 (30-21)
05. ΑΡΗΣ  33 (35-28)
06. ΟΦΗ  31 (32-32)
07. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 29 (32-33)
08. ΑΟ ΞΑΝΘΗ  29 (20-30)
09. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 26 (28-35)
10. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  26 (17-28)
11. ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  26 (25-33)
12. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  26 (22-38)
13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 14 (19-40)
14. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ   10 (15-43)

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

(12:30) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
(13:00) ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
(08:00) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
(10:15) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΟ ΞΑΝΘΗ
(10:15) ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
(12:30) ΑΕΚ-ΟΦΗ
(12:30) ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ     ΣΥΝΟΛΟ  Μ.Ο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  244.376  24.438
ΠΑΟΚ   213.146  17.762
ΑΕΚ   189.694  15.808
ΑΡΗΣ   127.201  10.600
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ    71.950  5.996

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ  ΟΜΑΔΑ                     ΓΚ. / ΑΓ.
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17/23
ΜΠΑΡΑΛΕΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10/20
ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ ΠΑΟΚ  10/22
ΟΛΙΒΕΪΡΑ ΑΕΚ  09/16
ΜΑΚΕΝΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 09/21
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 09/22

ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΑΕΚ

Super League: «Κλείδωσε» η πρώτη 4άδα
Παίζονται δύο θέσεις για τα πλέι οφ 

Η κορυφαία 4άδα του ελληνικού πρω-
ταθλήματος «κλείδωσε» και πλέον 

μένουν δύο θέσεις ανοικτές για τις ομά-
δες που θα συμπληρώσουν το… χάρτη 
των πλέι-οφ. 
Μάλιστα, κατά πολλούς, αυτές οι δυο 

ομάδες είναι εκείνες που μπορούν να 
διαμορφώσουν και την τελική εικόνα 
του βαθμολογικού πίνακα. 
Στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνι-

στικής, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Άρη στην 
Θεσσαλονίκη με τον τρόπο που έχει μά-
θει από τον Μάσιμο Καρέρα. 
Βρήκε ένα γκολ νωρίς και στη συνέχεια 

με άμυνα από... ατσάλι δεν απειλήθηκε 
ιδιαίτερα από τους γηπεδούχους, που 
θέλουν και εκείνοι να προλάβουν το 
«τρένο» των πλέι-οφ.  
Στις νίκες επέστρεψε και ο Παναθη-

ναϊκός που επικράτησε άνετα 3-1 του 
Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ σε ένα εύκολο 
μεσημέρι που ο Γιώργος Δώνης έβγαλε 
σημαντικά συμπεράσματα για τους παί-
κτες που δεν είχε δει ιδιαίτερα ως τώρα. 
Αποκάλυψη ο 18χρονος Βαγιαννίδης, 

που σκόραρε στο ντεμπούτο του για το 
1-0, ενώ είχε και ασίστ στο 2ο γκολ του 
Ζαχίντ!
Από την άλλη, οι δυο πρωτοπόροι του 

πρωταθλήματος προχώρησαν με νίκες 
και θα λύσουν… κάποιους από τους λο-
γαριασμούς που έχουν, στο κυριακάτικο 
ντέρμπι της Τούμπας. 
Ο λόγος για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπι-

ακό, που πήραν από ένα τρίποντο με 
διαφορετικό τρόπο πάντως. Από τη μια 
οι Θεσσαλονικείς δυσκολεύτηκαν στο 
«AEL FC Arena», ενώ οι Πειραιώτες έβα-

λαν τέσσερα γκολ ως το 24’ στον Πανι-
ώνιο (τα πρώτα τρία στο… δεκάλεπτο!) 
και στη συνέχεια... έσβησαν τη μηχανή 
τους.
Μεγάλο βήμα για την πρώτη εξάδα και 

τα πλέι-οφ έκανε ο ΟΦΗ, με τη νίκη του 
με 1-0 επί του Ατρόμητου στο Ηράκλειο, 
με τους Περιστεριώτες να χρειάζονται 
ένα μικρό… θαύμα για να προλάβουν το 
τρένο της εξάδας.
Σημαντική νίκη έκανε και ο Αστέρας 

Τρίπολης που επικράτησε 1-0 του Βόλου 
στη Θεσσαλία. 
Οι Αρκάδες μπήκαν πλέον για τα καλά 

στο παιχνίδι της εξάδας και μένει να 
φανεί αν θα καταφέρουν να περάσουν 
Ξάνθη και ΟΦΗ στο φώτο-φίνις. 
Τέλος, Ξάνθη και Λαμία αναδείχθηκαν 

ισόπαλοι με 0-0 στη Θράκη.

Δύσκολη νίκη του 
ΠΑΟ επί του ΑΡΗ

Στην κορυφή του βαθμολογικού πί-
νακα της ΕΚΟ Basket League συνε-

χίζει ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, που στο 
πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, επικρά-
τησε με 88-81 του Άρη στο «Nick Galis 
Hall». Οι «πράσινοι» έφτασαν το ρεκόρ 
τους στο 16-2, ενώ ο Άρης υποχώρη-
σε στο 5-12 και παραμένει στις θέσεις 
υποβιβασμού.
Μία εβδομάδα μετά από το ΕΚΟ All 

Star Game 2020, ο πρωτοπόρος Πα-
ναθηναϊκός ΟΠΑΠ δυσκολεύτηκε στη 
Θεσσαλονίκη και παρότι δεν έχασε 
σε κανένα σημείο το προβάδισμα στο 
σκορ, ο Άρης ήταν πάντα κοντά στο 
σκορ.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 21 πό-

ντους, ο ΝτεΣόν Τόμας με 19 και ο 
Γιώργος Παπαγιάννης με 11 πόντους 
και 12 ριμπάουντ, ήταν οι κορυφαίοι 
για τους νικητές, που πήραν 21 πό-
ντους από λάθη αντιπάλου. 
Στον αντίποδα, για τους γηπεδούχους 

που τελείωσαν με πέντε παραπάνω 
ριμπάουντ και τέσσερις περισσότερες 
ασίστ, ο Βλάντιμιρ Ντραγκίτσεβιτς είχε 
19 πόντους, ο Λευτέρης Μποχωρίδης 
18 και ο Μίλαν Μιλόσεβιτς τελείωσε 
με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 23-29, 42-47, 62-74, 
81-88.

Κυπελλούχος Ελλάδας η ΑΕΚ
Για 5η φορά στην ιστορία της  

Μέσα από έναν τελικό που χαρακτη-
ρίστηκε από τις σκληρές άμυνες, τη 

νευρικότητα των ομάδων και τα χαμηλά 
ποσοστά στην επίθεση, η ΑΕΚ νίκησε τον 
Προμηθέα Πάτρας στα «Δύο Αοράκια» 
Ηρακλείου Κρήτης με 61-57 και στέφθη-
κε Κυπελλούχος Ελλάδας για 5η φορά 
στην ιστορία της. 
Η ΑΕΚ ήταν σχετικά πιο εύστοχη εντός 

παιδιάς (48,6% έναντι 40,6% στα δίπο-
ντα / 33,3% έναντι 22,2% στα τρίποντα). 
Ο Κέντρικ Ρέι είχε 16 και ο Νίκος Ζήσης 

11 πόντους και πέντε ασίστ για τους νι-
κητές, ενώ για τους ηττημένους ο Λεω-
νίδας Κασελάκης είχε 15 πόντους και ο 

Λουκάς Μαυροκεφαλίδης 11 με ισάριθ-
μα ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 13-12, 26-29, 38-43,  
57-61.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Χολ 9 (4ρ, 
4ασ.), Μπαμπ 8, Λίποβι 7, Αγραβάνης 2, 
Μαυροκεφαλίδης 11 (11ρ.), Κασελάκης 
15, Μάντζαρης 3, Κατσίβελης, Φίλερ 2, 
Τζόουνς.
ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Ρέι 16 (3/4β, 
5/9δ, 1/3τρ.), Τσάλμερς 3, Τολιόπουλος 
3, Ματσιούλις 9 (6ρ.), Γιάνκοβιτς 4, Χρυ-
σικόπουλος 2, Ζήσης 11 (5ασ.), Μαυ-
ροειδής, Ρογκαβόπουλος, Σλότερ 5 (4ρ, 
3ασ.), Γκραντ 2.

* Taxes not included.  Details in restaurant.  
Suggested presentation.

2 $30*

FO
R

SUNDAY TO THURSDAY, 
STARTING AT 3 P.M.

LAVAL  |  barbiesgrill.com   
580  SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033
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RELIVE M��ic
COMPLEXE SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD
1000, avenue Émile-Journault, Montreal, QC

atMay 31, 2020     5 pm 

The 2004 European Champions are coming to Montreal

vs

KIK FOR A CAUSE

For more information : 514.212.9523 or info@kikforacause.com

PURCHASE TICKETS ONLINE AT: www.KIKFORACAUSE.COM
OR EVERY THURSDAY: 7 pm to 9 pm AT PALACE

the

DIAMOND 
SPONSORS PLATINUM SPONSORS GOLD SPONSORS MEDIA SPONSORS

Laval
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in collaboration with

G�l�

For more information : 514.212.9523 or info@kikforacause.com

at
CEnTRE DE CONGRèS PALACE
1717 Boulevard Le Corbusier, Laval, Quebec

May 29, 2020     7 pm 

with
LEGENDS 2004 

PLATINUM 
SPONSORS

DIAMOND 
SPONSORS

SPECIAL 
GUESTS

Stars of "8 Lexeis"
Andreas Georgiou 
& Koulis Nikolaou

MEDIA
SPONSORS

PURCHASE TICKETS ONLINE AT: www.KIKFORACAUSE.COM
OR EVERY THURSDAY: 7 pm to 9 pm AT PALACE

GOLD
SPONSORS

Laval
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ΤηλεΜαραθώνιος: 
Περισσότερο από μια ερανική προσπάθεια 

21 Φεβρουαρίου, Πα-
ρασκευή και ώρα 
7:00μ.μ., οι μαθη-

τές της Γ΄ Λυκείου του «Γ/Λ 
Αριστοτέλης», θα πραγμα-
τοποιήσουν τον αποκριάτικο 
χορό τους στη μεγάλη αίθου-
σα του Κοινοτικού Κέντρου 
«Αδριανός Μαρής», 5777 
Wilderton.

21 Φεβρουαρίου, Πα-
ρασκευή, στις 9:00 
μ.μ., η Επιτροπή 

Γονέων του παραρτήματος 
Σωκράτης IV, σας προσκα-
λεί στη βραδιά κωμωδίας 
«My Funny Valentine», στο 
γυμναστήριο του Κοινοτικού 
Κέντρου Νότιας Ακτής, 5220 
Grande-Allée, St- Hubert. Οι 
πόρτες θα ανοίξουν στις 7:30 
μ.μ. Τιμή εισιτηρίου: $30, με 
ποικιλία μεζέδων σε κάθε τρα-
πέζι και cash bar. Πληροφορί-
ες στο: 514-212-9523. 

22 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ , 
Σάββατο, οι Ελ-
ληνικές Προσκο-

πικές Ομάδες «Παυλίδης» 
της ΕΚΜΜ, θα βρίσκονται 
στην υπεραγορά «Μουρελά-
τος», στην οδό Obrien στο 
St. Laurent, από τις 10:00π.μ. 
μέχρι τις 6:00μ.μ., εξυπηρε-
τώντας τους πελάτες στην 
παραλαβή των προϊόντων. Ας 
βοηθήσουμε τα παιδιά μας, 
για να μπορέσουν να πάνε 
στις καλοκαιρινές κατασκηνώ-
σεις, κάνοντας τα ψώνια μας 
από την υπεραγορά «Μουρε-
λάτος».

22 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ , 
Σάββατο, στις 
5:30μ.μ., η Επι-

τροπή Γονέων του παραρτή-
ματος Σωκράτης ΙΙΙ, σας προ-
σκαλεί στον 25ο Αποκριάτικο 
Χορό, στην αίθουσα δεξιώ-
σεων Embassy Plaza, 1003 
Boulevard Cure-Labelle, στο 
Λαβάλ. Τιμή εισιτηρίου $70 
και $30 για παιδιά.

27 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ , 
Πέμπτη και 31 
Μαρτίου, Τρίτη, 

οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
ΕΚΜΜ περιοχής Λαβάλ πραγ-
ματοποιούν εργαστήρια για 
τους φροντιστές ηλικιωμένων. 
Λεπτομέρειες στο σχετικό άρ-
θρο, δίπλα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής:Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org. Επιμέλεια: Δήμητρα Γκοτσίνα.

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Τα τελευταία χρόνια διοργανώνεται από 
την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ ο 

ετήσιος ΤηλεΜαραθώνιος σε μια προσπά-
θεια να συγκεντρωθούν χρήματα για τα 
σχολεία της ΕΚΜΜ. Ο ΤηλεΜαραθώνιος 
αποτελεί την μετεξέλιξη των πολύ επιτυχη-
μένων ΡαδιοΜαραθωνίων. 

Κάθε προσπάθεια, που γίνεται για την 
εξεύρεση κεφαλαίων, για τη βελτίωση της 
παρεχόμενης τρίγλωσσης εκπαίδευσης 
των σχολείων μας, είναι εξ ορισμού αξιέ-
παινη. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν εκτός από 
χρήματα, πετυχαίνει και έναν άλλο εξίσου 
σημαντικό σκοπό για την Παροικία μας. 

Μέσω του ΤηλεΜαραθωνίου σήμερα, όσο 
και των ΡαδιοΜαραθωνίων στο παρελθόν, 
καταγράφεται με γλαφυρό τρόπο το πα-
ρόν και μένει ανεξίτηλο το ιστορικό απο-
τύπωμα του Ελληνισμού του Μοντρεάλ. 

Με τι καλύτερο τρόπο θα θυμόμαστε σε 
20-30 χρόνια όσα συμβαίνουν σήμερα στα 
σχολεία μας; Ποιος θα ξεχάσει τις εξέχου-
σες προσωπικότητες, που ηγήθηκαν των 
προσπαθειών ως επίτιμοι πρόεδροι του 
ΤηλεΜαραθωνίου, προβάλλοντας το έργο 
των σχολείων μας; Ποιος θα ξεχάσει τα 
παιδιά και τις συνεντεύξεις τους; Όλοι μας 
θα θυμόμαστε τους παρουσιαστές και τους 
εθελοντές, που προσφέρουν απλόχερα το 
χρόνο τους στην κοινή προσπάθεια. Κυρί-
ως όμως, θα αναγνωρίζουμε πάντα τους 
μεγάλους δωρητές, που σε πείσμα των 
καιρών στηρίζουν τις ερανικές προσπάθει-
ες δίνοντας τη δυνατότητα στα μικρά ελ-
ληνόπουλα του Μοντρεάλ να αγαπήσουν 
την καταγωγή τους μέσα από ένα ανώτερο 
σχολικό περιβάλλον. Ας μη γελιόμαστε, η 
γενιά του σήμερα απομακρύνεται από τα 
βιβλία προς χάριν των ηλεκτρονικών μέ-
σων. Η ζωντανή εικόνα του ΤηλεΜαραθω-

νίου και η ανάρτησή της στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης αποτελεί τη γέφυρα με τη 
γενιά αυτή και το βλέμμα στο αύριο. 

Η συμμετοχή καθενός μας από το δικό του 
μετερίζι και η υποστήριξη των σχολείων 
έστω και με ένα συμβολικό ποσό αποτελεί 
καθήκον όλων όσων νιώθουμε και θέλου-
με να αποκαλούμαστε Έλληνες.

Μέχρι να γυριστεί το sequel του “The 80 
goes to Sparta”, η ζωή στο Σχολείο «Σω-
κράτης- Δημοσθένης», οι πρωταγωνιστές 
του σήμερα και οι ηγέτες του αύριο θα ζουν 
για πάντα μέσα από τα γυρίσματα του Τη-
λεΜαραθωνίου. Ας συσπειρωθούμε όλοι 
γύρω από την προσπάθεια αυτή και ας 
τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις Η 
συμμετοχή απέχει μόνο ένα κλικ. Επισκε-
φτείτε το site της ΕΚΜΜ, στο www.hcgm.
org και κάνετε τη δωρεά σας, τώρα.

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρε-
άλ, σε αναγνώριση της προσφοράς 

διαφόρων ατόμων στη ζωή της Παροικίας 
και στον Ελληνισμό, συνεχίζει την απονο-
μή της τιμητικής διάκρισης «Ο Έλληνας 
της Χρονιάς».

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφί-
ων είναι η εξής: το κοινό της Παροικίας μας 
προσκαλείται να προτείνει υποψηφιότητες 
ατόμων, που με την κοινωνική προσφορά 

τους, την επιστημονική και επιχειρηματική 
επιτυχία τους, τη διάκριση στα γράμματα 
και στις τέχνες και γενικά με τη συμπερι-
φορά τους στον εδώ Ελληνισμό, ως κοι-
νωνικό σύνολο, αποτελούν παραδείγματα 
προς μίμηση και πηγή υπερηφάνειας και 
προβολής. Μια τριμελής επιτροπή θα επι-
λέξει από τις κατατεθειμένες προτάσεις και 
θα ονομάσει τους αποδέκτες της τιμητικής 
αυτής διάκρισης.

Οι επιστολές πρότασης, όπου πρέπει να 
περιλαμβάνεται και σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα (C.V.), θα γίνονται δεκτές μέχρι 
την Δεύτερα, 24 Φεβρουαρίου 2020, σε 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έλ-
ληνας της Χρονιάς», ανάλογα με το προ-
τεινόμενο άτομο, στη διεύθυνση: “Hellene 
of the Year” Selection Committee, 5777 
Wilderton Ave., Montreal Qc H3S 2V7.

«ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» 2020 
Προτάσεις υποψηφίων

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ περιοχής Λαβάλ, ξεκι-
νούν την προσφορά μιας σειράς εργαστηρίων, που απευ-

θύνονται στους φροντιστές των ηλικιωμένων. Τα εργαστήρια 
αυτά σχεδιάστηκαν για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των φυσι-
κών φροντιστών, προκειμένου να αποκτήσουν τα εργαλεία που 
απαιτούνται για την καλύτερη διαχείριση του ρόλου τους.

Θέματα εργαστηρίου:

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, 6:00μ.μ. έως 9:00μ.μ.: «Προ-
στατέψτε το αγαπημένο σας πρόσωπο: Μάθετε πώς προετοι-

μάζεται μια εντολή ανικανότητας και η διαδικασία έγκρισης». 
-Παρουσιαστής: Σταμάτης Ελευθερίου, LL.B., D.D.N, Συμβο-
λαιογράφος.

Τρίτη, 31 Μαρτίου, 6:00μ.μ. έως 9:00μ.μ.: «Ποια είναι η διαδι-
κασία υποβολής παραπόνου/καταγγελίας στο Σύστημα Υγείας 
και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κεμπέκ και πώς να ζητάτε τις 
απαραίτητες πληροφορίες, για αποτελεσματικότερες υπηρεσίες 
«. Σε συνεργασία με: CAAP-Laval, Κέντρο Βοήθειας και Συνο-
δείας για Καταγγελίες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν 
σε πανεπιστήμια της επαρχίας του Quebec.Οι δυο υποτροφίες δίδονται 
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το 
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: 
 

• το βιογραφικό τους, 
• έγκυρο έγγραφο φοίτησης σε πανεπιστήμιο με τους βαθμούς τους 
• δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι 

απαραιτήτως από καθηγητή τους, 
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό και πώς η Ελληνική τους 
ιθαγένεια έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και 
των επανγελματικών τους στόχων. 

 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΑΧΕΠΑ, Δρ. Νικόλαο Αμπατζόγλου, στην 
κάτωθη διεύθυνση: 
 
  AHEPA Education Committee 
  AHEPA Montreal 
  5777 Wilderton Avenue 
  Montreal, QC 

H3S 2V7 
 
Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org 

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στις 7:00 μ.μ.
Ελάτε να περάσουμε μια οικογενειακή βραδιά και να ευχηθούμε 

το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Θα σερβιριστεί όπως πάντα πλούσιο και νοστιμότατο φαγητό. 

Θα απολαύσετε εκλεκτή μουσική, χορό και ωραία παρέα.
Τιμή εισιτηρίου $25.00
Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, παρακαλούμε να κλεί-

σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
Κώστα Μανόλια (Ταμίας) 514-219-3143
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος Γυναικείου Τμήματος)  514-277-7361
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

Η ΦΙΛΙΑ διοργανώνει εκδρομή για να θαυμάσουμε τα 
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου 

στην όμορφη περιοχή του Mont Tremblant.
Στην συνέχεια θα πάμε και στο καζίνο. 

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.
Το λεωφορείο θα ξεκινήσει απο την “ΦΙΛΙΑ” στο Μόντρεαλ 

821 Ogilvy γωνία Outremont  στις 9:30 το πρωί 
και απο το Λαβάλ  στις 10:00 

( από το Pharmaprix που βρίσκεται επί της Labelle & Notre Dame).
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και 

μια κάρτα αξίας $10.00 για να παίξετε στο καζίνο.
Οι θέσεις ειναι περιορισμένες γι αυτό δηλώστε συμμετοχή 

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και 
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση  της νέας περιόδου,  μια συνεστίαση στην 

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου  στις 7:00 μ.μ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών, 

αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή  
μουσική και χορό  σε μια  ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Με την πρόσκληση αυτή,  ελπίζουμε κυρίως στην ανταπόκριση των ρουμελιωτών  
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση 

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου Ρουμελιωτών Μόντρεαλ ανταποκρινόμενο 
και στη επιθυμία αρκετών συμπατριωτών μας,  οργανώνει και πάλι την διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών (χορευτικών) της  πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης 

στα ελληνόπουλα του Μόντρεαλ. Το  μικρό χορευτικό θα το αποτελούν παιδιά 
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η διδασκαλία θα είναι δωρεάν και προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά 

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε  στον κον Νίκο Μηλιώνη 
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα 

γραφεία του συλλόγου 937α ST-Roch τηλ. 514 270 4858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ» 
5757 Wilderton, Montreal, H3S 2V7 

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα  του γεύματος  
 

Έπαθλα 
1ο  βραβείο: $3,000    2ο βραβείο: $1,000    3ο βραβείο: $500 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

στο 514-738-2421, εσωτ. 114, 
 με email στο fundraisingcommittee@hcgm.org 
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445 

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

Ένα ποσό από τα έσοδα της βραδιάς θα 
διατεθεί για την βοήθεια των 
οικογενειών που έχουν ανάγκη κατά 
την διάρκεια των εορτών, σε   

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

Ευκαιρία να κερδίσετε 2 εισιτήρια 
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας 
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου 
στο θέατρο St-Denis - αξία $250   

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Γεωργία Τριδήμα  
georgia.tridimas@gmail.com  

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

5318 Parc Av. Montreal 
Στης  5:00 μ.μ. 

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,  ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα  ότι, ενωμένοι  μεγαλουργούμε!  

Η επιτυχία των εκδηλώσεων   «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς  τιμά τον Ελληνισμό 
της παροικίας μας ,αλλά  μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και 

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Όλους εσάς που συμμετείχατε μέχρι τώρα, αλλά και εκπροσώπους παροικιακών 
Συλλόγων με μικρό ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και απλούς εθελοντές, αφού για 
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν  και να προσφέρουν. Η 

εμπειρία της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους 
με το μικρό ανθρώπινο δυναμικό, δόθηκε η ευκαιρία να προβάλουν τον Οργανισμό 

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

 Με την συμμετοχή σας θα σας  δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη τιμή να συμβάλετε 
στην προβολή τόσο του ονόμματος  του Οργανισμού σας, όσο και του τόπου 

καταγωγής σας  και  να υπερηφανεύεστε,όπως υπερηφανευόμαστε  όλοι εμείς που 
συμμετείχαμε και από κοινού και με υπερηφάνεια 

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας 
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την  Δευτέρα,  16 Νοεμβρίου στις 7:00 
μμ. στην αίθουσα του Συλλόγου Ζακυνθίων Μοντρεάλ, 3231 boul. Levesque O. Laval 
Qc H7V 1C8.
Προσκαλούμε όλους εσάς, Αντιπρόσωπους Σωματείων, εκπροσώπους Μέσων 
Ενημέρωσης, εθελοντές  και όσους από εσάς  θέλετε να συνδράμετε στο έργο μας   
Για την Επιτροπή «Γεύση και Παράδοση»
Ο Πρόεδρος                                                                  
Τάσσος Ξυπολιτάκης  

 

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η “ΦΙΛΙΑ” θα υποδεχθεί τα μέλη του για 
την καινούργια περίοδο, και θα γίνει και η εγγραφή  
μελών για το 2017-2018.
Στο Μόντρεαλ
την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην 
αίθουσα του οργανισμού, 821 Ogilvy Ave (γωνία Outremont)
και στο Λαβάλ 
την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο 3231 
Levesque west, Τόσο στο Μόντρεαλ οσο και στο Λαβάλ θα προσφερθεί 
δωρεάν μεσημεριανό.
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε και 
πάλι όλοι μαζί για να αρχίσουμε έναν  
ακόμη χρόνο γεμάτο από δραστηριότητες,δουλειά και επιτυχίες.
Είσθε όλοι ευπρόσδεκτοι απο το Μόντρεαλ και από το Λαβάλ.

2007 – 2017, 11ο Ετήσιο “WALK-A-THON”
“Περπατάμε και Υποστηρίζουμε την Τρίτη Ηλικία”

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, 2017
Εγγραφές 9:00π.μ.
Αναχώρηση 11:00π.μ. Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Συμμετοχή $10.00
Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»  
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ). 
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες 
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ. 
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
Θα προσφερθούν Δωρεάν, BBQ & αναψυκτικά. 
Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους, 
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,  
να έρθουν να περπατήσουν μαζύ μας για να δείξουν την  
υποστήριξη τους στην Τρίτη ηλικία.
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948-3021 ή 
filia@bellnet.ca
Επίσημη φορολογική απόδειξη για προσφορές $50.00 και άνω.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας  η «Φιλία» σε συνεργασία με το CLSC 
Park Extension θα προσφέρει και παλι το πρόγραμμα PIED  
για άτομα 60 ετών και άνω που σκοπό έχει την πρόληψη ατυχημάτων 
από πεσίματα και την βελτίωση της ισορροπίας  
μέσω ασκήσεων και θεωρίας . 

Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους αρχάριους, και θα γίνονται από 
επαγγελματία γυμνάστρια, Ελληνίδα, στο William Hingston 419 Saint 
Roch δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη  και Παρασκευή.

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ 
στο (514) 948 3021  
Εαν δεν απαντήσουμε αφήστε μήνυμα. ( δύο φορές).

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

celebrations@newsfirst.ca
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

Έχεις φέρει απέραντη χαρά στην 
ζωή όλων μας. Σε αγαπάμε πολύ. 

Με πολύ αγάπη και ευχές,  
οι γονέις σου, ο αδελφος  

σου Γιάννης, οι παππούδες και  
οι γιαγιάδες και οι νονοί σου.

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

Το Σαββατιανό σχολείο «Πυθαγόρας» της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island ιδρύθηκε το 1982.  

Η λειτουργία του σχολείου είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά 
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής 

στην προσπάθειά τους να μεταδώσουν στα παιδιά τους 
την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική τους ταυτότητα. 

Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017. 
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο  

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PIED» 

ΔΡ.CHRIS PAPAZOGLOU 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η «ΦΙΛΙΑ» θα γιορτάσει και φέτος την Καθαρή Δευτέρα 
στις 2 Μαρτίου  στο Λαβάλ στο 3231 Levesque West, στο 

Ζακυνθινό σύλλογο, στις 12 το μεσημέρι.
Όλοι θα φέρουμε κάτι νηστίσιμο για φαγητό και η «Φιλία» θα 

προσφέρει τη ζωντανή μουσική με το Νίκο Αναστασίου.
Όποιος θέλει μπορεί να έρθει ντυμένος καρναβάλι. 

Η είσοδος είναι δωρεάν για μέλη και μή μέλη.
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε και να χορέψουμε 

μια και η μέρα το καλεί.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η ΦΙΛΙΑ θα προσφέρει και πάλι 
το  πρόγραμμα «PIED» που χρόνια τώρα προσφέρει με δασκάλα 

την Αργυρώ, το οποίο βοηθάει στην καλή ισορροπία και 
προλαβαίνει τον κίνδυνο των πτώσεων. 

Τα μαθήματα αρχίζουν 
Στο Centre William Hingston στο 419 St Roch

την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την Τρίτη 26 Μαϊου 2020
11:30 π.μ.-12:30 μ.μ. 

Τα μαθήματα ειναι 2 φορές την εβδομάδα, 
Τρίτη και Παρασκευή.

(Δεν θα γίνει μάθημα στις 17 Απριλίου 2020, 
Μεγάλη Παρασκευή)

Γι αυτό, εάν θέλετε να πάρετε μέρος 
τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021 

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» την Κυριακή 15 
Μαρτίου και ώρα 2 το μεσημέρι στο Chateau Royal 
έχει καλέσει τον  Chris Papazoglou D.O. Osteopath,

Ο οποίος είναι ειδικός για τις παθήσεις 
που έχουν σχέση με τα κόκκαλα, 

όπως Ισχιαλγία – Αρθριτικά πόνους στη μέση – στο λαιμό και 
στους ώμους, να μιλήσει για όλα αυτά που κυρίως απασχολούν 

όλους και όχι μόνο τα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Είσοδος $ 10. 

Θα προσφερθεί τσάι με βουτήματα και θα περάσουμε ένα 
ευχάριστο απόγευμα ακούγοντας και μαθαίνοντας από ένα άτομο 

που συμβαίνει να είναι επιστήμονας ελληνικής καταγωγής.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» διοργανώνει όπως 
κάθε χρόνο εκδρομή

για το σιρόπι στο Cabane Ruisseau στο St-Benoit, Mirabel,
την Πέμπτη 02 Απριλίου 2020.

Θα ξεκινήσουμε από το Μόντρεαλ στις 09.30  από το 821 Ogilvy
και στις 10.15 από το προαύλιο του Αγίου Νικολάου στο 3780 

Souvenir.
Αναχώρηση στις 16.00 το απόγευμα.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» ανακοινώνει
ότι στο γραφείο προσφέρονται υπηρεσίες διαφόρων ειδών,

γίνονται φορολογικές δηλώσεις για άτομα χαμηλού εισοδήματος 
Δωρεάν καθώς και φορολογικές δηλώσεις 

για άτομα με κανονικό εισόδημα.

MΟΝΤΡΕΑΛ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ποιός κοροϊδεύει ποιόν;
Διότι περί αυτού πρόκειται.

Με αφορμή δημοσιεύματα του Παροικιακού Τύπου (19-2-2020), σε δύο ερωτή-
σεις που έκανε κάποιο μέλος τής Κοινότητας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ γραπτώς, διότι από δω και πέρα, έτσι θα πρέπει να 
επικοινωνούμε μαζί σας, κατά δική σας επιλογή:

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε έρχεται η Στέγη Ηλικιωμένων στην Κοινότητα Μόντρεαλ 
και με ποιους όρους. Εάν υπάρχει υποθήκη ή άλλο χρέος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως γνωρίζουμε, η Στέγη θα έλθει στην Κοινότητα την 1η Ιουλίου 
2020. Αναφορικά με τις άλλες ερωτήσεις απευθυνθείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Στέγης.

Σχόλιο: Μα, δεν υπάρχει ίχνος ντροπής, ευαισθησίας και ευθύνης; Ποιοί είναι το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης; Από τα πέντε μέλη (5) του Συμβουλίου της Στέγης, 
οι τρεις είστε ΕΣΕΙΣ από την ΕΚΜΜ: Ανδρέας Κριλής, Βούλα Νεοφώτιστου, Αχιλλέας 
Νικόπουλος!

Γράφετε επίσης ότι «η Κοινότητα…». Μήπως εσείς οι τρεις έχετε άγνοια; ή μήπως 
νομίζετε ότι απευθύνεστε σε ηλίθιους; Είναι απάντηση αυτή; Λυπάμαι…

Ίσως αυτός είναι και ο λόγος, πού κάνετε τα συμβούλια κεκλεισμένων των θυρών. 
Κρύβεστε πίσω από την αλληλογραφία για να λέτε… ΜΠΟΥΡΔΕΣ.

2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιό είναι το κόστος της εκκλησίας (Κοίμησης Θεοτόκου);  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: $ 3.2 εκατομμύρια, συν τους φόρους.

Σχόλιο: Εδώ θα σας εκθέσω ανεπανόρθωτα! Όταν ο Κώστας Πάππας, το 
Φεβρουάριο του 2018, δημοσίευσε στον Τύπο της Παροικίας ότι το κόστος της 
εκκλησίας ανέρχεται στα $3.7 εκατομμύρια, του στείλατε Εξώδικο, αμφότεροι, η 
Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ που είχε μηνυθεί και ο μηνυτής – εταιρεία «ECODO-
MUS» του κ. Θεοδοσόπουλου.

Μία εβδομάδα αργότερα καλέσατε συνέντευξη Τύπου, στη Μικρή Βουλή της 
Κοινότητας, για να δώσετε AUDIO/VISUAL αναφορά (19-2-2018).

Προς έκπληξη όλων των παρευρισκόμενων, να δουν ότι το κόστος της εκκλησίας 
ήταν $4.600.978,50, δηλαδή 1 εκατομμύριο περισσότερα από εκείνα για τα οποία 
έλαβε το Εξώδικο ο συμπάροικος!!! Ίσως γι αυτό δε συνεχίσατε δικηγορικά…; Απλά, 
με την πάγια πολιτική του εκφοβισμού προς τους έχοντας γνώμη και άποψη;

Προσπαθήσατε στη συνέχεια να… χρυσώσετε το χάπι, ακούγοντας από τον ταμία, 
ότι EAN μας επιστραφεί το 50% από το GST, θα είναι περίπου $300.000. Επίσης, ο κ. 
Νικόπουλος είπε ότι θα διεκδικήσετε ποσά, για λάθη άλλων και κακοτεχνίες, άλλες 
περίπου $400.000, οπότε το κόστος θα κατέβει στα $3.900.000.

ΕΡΩΤΩ και εγώ με τη σειρά μου:

Γιατί δε μείνατε στους ίδιους αριθμούς; Γιατί απαντήσατε στο μέλος, ότι το κόστος 
της εκκλησίας είναι $3.2 εκατομμύρια; Ποιός ο λόγος να δίνετε ψευδείς παλινδρο-
μικές πληροφορίες για το κόστος της εκκλησίας;

Ποιό είναι το αληθινό κόστος;

-$ 3.2 εκατομμύρια, με τα οποία αρχίσατε;

-$ 3.7 εκατομμύρια αργότερα, που σας είπε ο κ. Πάππας;

-$ 4.6 εκατομμύρια στην παρουσίαση της Μικρής Βουλής, που κάλεσε ο Κριλής;

-$ 4.1 εκατομμύρια στη Συνέντευξη Παγώνη;

-$ 3.2 εκατομμύρια πρόσφατα, πάλι πίσω στο αρχικό;

- πάνω από $ 5.000.000, με το Πόρισμα – Έκθεση τής Εξελεγκτικής Επιτροπής, της 
Νόμιμα εκλεγμένης από τη Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου 2019, που 
αρνείστε να παρουσιάσετε;

Δε νομίζετε ότι, αντί να… παλινδρομεί το ποσόν, θα πρέπει κάπου να 
σταθεροποιηθεί; Ισχυρίζεστε επίσης, ότι περιμένετε τους λογιστές της 
Κοινότητας να σας δώσουν το ακριβές κόστος. Εδώ ΓΕΛΑΜΕ, που μάλλον θα 
πρέπει να ΚΛΑΙΜΕ, για το κατάντημα της Κοινότητας.

Λοιπόν, όπως ανάφερα πάρα πάνω, είτε νομίζετε ότι απευθύνεστε σε άσχετους και 
ανόητους ή ισχυρίζεστε αυτές τις ανοησίες, κοιτώντας κατάματα τους εαυτούς σας 
στον καθρέφτη ή το πιθανότερο, σαν διοικούντες, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Γι αυτό, 
θα σας εξηγήσω εγώ.
Μην κοροϊδεύετε τα μέλη, ότι αναμένετε τους λογιστές να σας πουν το κόστος της 
εκκλησίας. Οι λογιστές κάνουν ότι τους παρέχετε και ήδη έχουν κάνει τη δουλειά 
τους.
Το επίσημο κόστος της εκκλησίας έως τον Ιούνιο 2019, σύμφωνα με τους λογιστές 
της Κοινότητας, είναι $4.745.191 εκατομμύρια και έπεται και συνέχεια!!!
Εάν δε γνωρίζετε να διαβάζετε τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, τότε 
παραιτηθείτε, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, διότι είσθε ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ.
Εάν γνωρίζετε τι λέτε και το παίζετε… χαζοί, τότε προβείτε σε ηρωική ΕΞΟΔΟ από 
την Κοινότητα, διότι λέτε ΨΕΜΜΑΤΑ στην Παροικία και εκείνη θα το εκτιμήσει 
δεόντως, ενώ και εσείς θα σώσετε την υστεροφημία σας…
Πάντως εγώ, είμαι στη διάθεσή σας να σας τα… εξηγήσω. Όχι τίποτε άλλο, για να 
μην ξεφτιλιζόμαστε και στους λογιστές!

Νίκος Μαύρος
Μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ
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Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:

*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit
number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ!
ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ ΤΣΑΪ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ την  Κυ-
ριακή 1 Μαρτίου 2020 από τις 11:00 ως τις 

5:00 στην αίθουσα του Συλλόγου Κεφαλλο-
νιτών Montreal: 535 Avenue Ogilvy, 

Montréal, QC H3N 1M9

Σκοπός και αυτής της εκδήλωσής μας είναι η συγκέντρωση 
χρημάτων για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίας της 
του Θεού Σοφίας, που βρίσκεται στην γωνία των οδών St-
Rach και Wiseman στο Παρκ Εξτένσιον.
Αυτήν την φορά θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε 
μέσω προβολής Βιντεοκασέτας στην Βασιλεύουσα των 
πόλεων και στην Αγιά Σοφιά, που πάντοτε έχουμε στην 
καρδιά μας. Θα μεταφερθούμε ακόμη και σε άλλα 
ιερά προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, μέσω του  φιλμ 
της National Geographic  https://www.youtube.com/
watch?v=53yfMlws7DI που αναφέρεται στο Βυζάντιο και  
θα δείξουμε..
 Περιττό να σας τονίσουμε ότι βασιζόμαστε τόσο στην 
ηθική, όσο και στην οικονομική υποστήριξη όλων των 
πιστών συμπαροίκων μας  
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε 
την προσπάθειά μας:
*Είτε με την συμμετοχή σας στο «Τσάϊ» της 1ης Μαρτίου 
που προαναφέραμε,

*Είτε καταθέτοντας την προσφορά σας στον λογαριασμό 
τής  SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit 
number 62851 Account Number 0005215, που ανοίχτηκε 
ειδικά για τον σκοπό αυτόν,

*Είτε στέλνοντας την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, 
MONTREAL QC. H2S 3K6
Για κάθε πληροφορία σχετικά με την εκδήλωσή μας, ή τον 
τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς μας, τηλεφωνήστε στον 
αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.

Με αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης Ιερού Ναού Αγίας της 
του Θεού Σοφίας

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΔΙΟΝΥΣΙΆΣ 
ΤΟΜΆΡΆ

(από Ευαγγελισμό, Μεθώνης Μεσσηνίας, ετών 86)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΆΝΆΓΙΩΤΗ
ΔΙΆΒΆΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ετών 79, από Γαργαλιάνους Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΆΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΆΠΆΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

(ετών 89, από Δοξάτο Δράμας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
 8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 

Αγίου Νικολάου (3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΆΝΆΓΙΩΤΗ 
ΠΆΠΟΥΤΣΗ

(από Μποζικά Κορινθίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΆΝΆΓΙΩΤΗ 
ΚΆΛΆΒΡΥΤΙΝΟΥ

(από Αλευρού, Σπάρτης Λακωνίας, ετών 89)
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ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

Παροχή πληροφοριών  επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας

Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Κάντε την δωρεά σας  για την 
συντήρηση του  

Αη Γιώργη , μιας εκκλησίας 
σύμβολο για την πόλη του  

Μοντρεάλ 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas  

Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 
Μέλη της ομάδας Επιτροπής Εράνου του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου: 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία 
Κουνάδη, Όλγα Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά. 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα εξωτερικής  ανακαίνισης του Καθεδρικού Ι. 
Ναού Αγίου Γεωργίου. Η συνολική πρόβλεψη κόστους για την πλήρη ανακαίνιση του εξωτερικού μέρους του 
Καθεδρικού Ι. Ναού, εκτιμάται περί τα $ 1.875.000 και θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο ετών, σε τέσσερεις 
φάσεις. 
 
1. Πεζογέφυρα και σκάλες 
2. Επιδιορθώσεις στο κεντρικό κτήριο του Ι. Ναού 
3. Νέο πεζοδρόμιο, λιθόστρωση και χώρος στάθμευσης 
4. Ηλεκτρονικό καμπαναριό 
 
Φάση 1η  
Η πρώτη φάση είναι ήδη ολοκληρωμένη κατά 90% και η χρηματοδότησή της έχει καλυφθεί κατά 75% από δωρεές, 
χάρη στη γενναιοδωρία των πιστών της παροικίας του Μοντρεάλ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: 
Το κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στις $ 550.000 (πριν τους φόρους) και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβουλευτικό Σώμα και τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 23 
Απριλίου 2017.  
Ζητήθηκαν δημόσιες προσφορές μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες παρελήφθησαν σε 
κλειστούς φακέλους. Οι επαγγελματίες που επιλέχθηκαν για την πρώτη φάση είναι οι ακόλουθοι:  
 
Αρχιτέκτονας: Σ. Λαγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός: BOULVA, Βεργανελάκης και συνεργάτες 
Γενικός Εργολάβος: PERMONT ENTREPRENEURS GENERAUX 

Παρόμοιες διαδικασίες για την επιλογή επαγγελματιών θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις 
 
Οικονομικά στοιχεία: 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: 
Πεζογέφυρα, σκάλες με υποστηρικτικούς πλαϊνούς τοίχους,  
υποστήριξη γέφυρας και αποχέτευση:      $632,500  ($550,000 + φόροι $82,500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο: 
 Δίχτυ ασφαλείας   $4,507            
 Έλεγχος εδάφους   $1,494       
 Αντικατάσταση καυστήρα  $5,289         
 Υπηρεσίες μηχανικού  
       για αντλία αποχέτευσης         $575      
 Έξοδα εκτύπωσης      $392 

 
 Ιστοί για σημαίες $10,500  (υπεσχεμένα) 
 Εργασίες διαμόρφωσης  
       εξωτερικού χώρου $30,000  (υπεσχεμένα) 
 Φανοστάτες σκάλας $10,000  
 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: $695.257 

Οι δωρεές που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017  είναι $480,595 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 
υπεσχεθέντα ποσά που είναι επιπλέον $40,500) 

 
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης $174,162      

        
Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1η φάση. 
 
Απευθυνόμαστε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να 
επιτύχουμε αυτό το σημαντικό εγχείρημα. 
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή, 8η  Οκτωβρίου 2017, θα τελεστεί η πρώτη Θεία 
Λειτουργία στον Καθεδρικό μας Ι. Ναό, του οποίου το πρόγραμμα ξαναβρίσκει την κανονικότητά του.  
 
Δημήτριος Λέκκας 
Πρόεδρος Επιτροπής Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ή  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

http://www.hcgm.org/
churches/st-george-

cathedral/ 
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, αμέσως μετά την 
Θεία Λειτουργία, σας προσκαλούμε στο γεύμα που θα 
παρατεθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού, προκειμέ-
νου να βοηθηθούν τα έργα της εκκλησίας. Για εισιτή-
ρια απευθυνθείτε στην φιλόπτωχο και την ενοριακή 
επιτροπή.

Είσθε όλοι προσκεκλημένοι

Τιμή εισιτηρίου $25.00

Με τις ευλογίες του Πατρός Δημητρίου 
σας ευχαριστούμε και σας ευχόμεθα ευλογημένη 
η νέα χρονιά 2020
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
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παρακάτω στοιχεία :   
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Λειτουργία στον Καθεδρικό μας Ι. Ναό, του οποίου το πρόγραμμα ξαναβρίσκει την κανονικότητά του.  
 
Δημήτριος Λέκκας 
Πρόεδρος Επιτροπής Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ή  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

http://www.hcgm.org/
churches/st-george-

cathedral/ 
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Φέρομεν εις γνώση των πιστών της παροικίας μας και 
ιδιαιτέρως των εκκλησιαζομένων στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου, ότι την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020, 
επ’ευκαιρία της εορτής της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας 
θα τελέσουμε το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών των εθελοντών ή καθ’οιονδήπο-
τε άλλον τρόπο υπηρέτησαν, ή ενίσχυσαν την εκκλησία 
μας (Επιτρόπων, μελών χορωδίας, φιλοπτώχου αδελφότη-
τας, δωρητών...).

Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν 
κόλλυβα και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας. Η 
παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 

Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΆ 
ΤΣΙΡΜΠΆ

(ετών 84, από Ευαγγελισμό Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΆΝΆΣΤΆΣΙΆΣ 
ΡΗΓΆ

(το γένος Τσατά, ετών 92, από Ευαγγελισμό Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ετών 75, από Σπάρτη Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΙΩΆΝΝΗ 
ΆΓΙΟΝΙΚΟΛΆΪΤΗ

(ετών 84 , από Μολάους Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Καθεδρικό Ναό 

του Αγίου Γεωργίου (2455 Côte-Sainte-Catherine, 
Montreal) τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΆΝΆΣΤΆΣΙΟΥ
ΜΆΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

(από Μόντρεαλ, ετών 47)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΠΆΝΆΓΙΩΤΆΣ 
ΧΆΝΤΖΗ

(το γένος Γομάτου, ετών 81, από Λογκανίκο Σπάρτης, Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 

Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΠΆΝΆΓΙΩΤΆΣ 
ΚΆΤΆΒΟΛΟΥ

(το γένος Ρήγα, ετών 93, από Βλαχιώτη Λακωνίας)
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Στέφανος Σβουρένος

Για τις δύσκολες στιγμές
514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο
• Όλα υπό μια σκεπή
• Η μεγαλύτερη αίθουσα τελετών στο Κεμπέκ
• Λιγότερο κόστος από οπουδήποτε αλλού!
• Μεταφορά στην Ελλάδα
• Προσχεδιασμός κηδειών
• Οι καλύτερες τιμές στα μνημεία
• Προσωπική εξυπηρέτηση

55 rue Gince, Montreal

Τα Παιδιά: 
Νίκος και Νίτσα Τσολάκος 

Κατερίνα και Vincenzo Circelli 
Tα εγγόνια: 

Βαρβάρα και Κατερίνα 
Τα αδέλφια: 

Αναστάσιος και Νίτσα Τσολάκος,  
Τούλα Χατζηγεωργίου (από Ελλάδα) 

Χριστίνα Πατακός (από Ελλάδα) 
Τα κουνιάδα:

Δημήτρης και Ελένη Γεωργίου 
Δημήτρης και Ελένη Αθανασίου 

(από Τορόντο) 

Τα ανίψια και οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι. 

ΣΩΚΡΆΤΗ 
ΤΣΟΛΆΚΟΣ 

(ετών 85, από Άργος Αργολίδας) 

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 

(4865 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής τού αείμνηστου πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους συμπαραστάθηκαν 

στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, παππού 
αδελφού και θείου, ΣΩΚΡΆΤΗ ΤΣΟΛΆΚΟΣ.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές 

στην αίθουσα της εκκλησίας. 
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι 

όπως παρευρεθούν.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου (2455 Côte-Sainte-Catherine, 

Montreal)  
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο,  

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΓΆΛΆΤΕΙΆΣ 
ΔΆΝΙΆ

(από Γύθειο Λακωνία, το γένος Καλφακάκου, ετών 93)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ετών 94, από Ληξούρι Κεφαλληνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό  
των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΆΝΝΟΥΛΗ
(από Καστρί Σπάρτης, ετών 91)
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Elias Papakonstantinou  |   complexeaeterna.com   |   514 228-1888   |   1 877 299-1889   |   55, rue Gince, Montréal, QC  H4N 1J7

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

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
5 locations on the

South Shore of Montréal 
to better serve you 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal
to better serve you

514 342-8000
4525, chemin

de la Côte-des-Neiges
Montréal

ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ

ΟΙ ΔΙΚΕΣ
ΣΑΣ ΑΝΑΨΥΧΕΣ

_

Υπάρχουν  πολλοί τρόποι
να µνηµονεύσουµε µια ζωή,

όσο και τα αµέτρητα αστέρια
που υπάρχουν στον ουρανό.

 
Δημιουργήστε ένα 100%

προσωπικό αφιέρωµα
που αγκαλιάζει

τα συναισθήµατά σας
 

Αυτό υπόσχονται
οι επαγγελµατίες
σύµβουλοι µας.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΤΕ
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ
ΖΩΗ ΣΑΣ

�

dignitequebec.com

Η κόρη: 
Μαγδαληνή-Ιωάννα Πάπας

Οι γονείς του: 
Λεωνίδας και Γιαννούλα Πάπας

Τα αδέλφια του: 
Τούλα και Βασίλης Μπαλαμπάνος

Tα ανίψια του: 
Φίλιππος καιΑννα, Λέα και Βασιλεία-

Μπαλαμπάνος ΕλεναΜπαλαμπάνος and 
Samer Sallman

Οι θείοι, οι θείες, τα εξαδέρφια  
από εδώ και την Ελλάδα.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΙΩΆΝΝΗ (JOHN) 
ΠΆΠΆ

(ετών 54, από Μοντρεάλ)

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  

(5777 Wilderton Avenue, Montreal)
 τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αεί-

μνηστου πατέρα, γιου, αδελφού και θείου

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας. 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι  
όπως παρευρεθούν.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 

8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό  
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

(20 Brunswick Blvd., D.D.O.) 
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΆΠΟΣΤΟΛΟΥ (PAUL)
ΠΆΝΤΆΖΗ

(από Ναύπακτο)
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  2 4 / 0 2 / 2 0 2 0  –  0 1 / 0 3 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

1915

Grid 
741

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 740

1848

21 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Ακούστε το δικό σας ένστικτο 
και όχι ό,τι σας λένε οι άλλοι. Η νέα Σελήνη 
και ο ανάδρομος Ερμής ενεργοποιούν τον 
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας και σας ζητούν 
να δώσετε χρόνο και χώρο στον εαυτό σας, 
προκειμένου να αποσαφηνίσετε την πορεία 
της ζωής σας.

Η νέα Σελήνη φωτίζει τον όγδοο 
οίκο σας, της οικειότητας και των κοινών 
οικονομικών πόρων, έτσι νιώθετε την 
ανάγκη να έρθετε πιο κοντά συναισθηματικά 
με κάποιον/α ή να συγχωνεύσετε τους 
οικονομικούς πόρους σας. Εάν οι προσπάθειές 
σας ανασταλούν εξαιτίας του ανάδρομου 
Ερμή, το φεγγάρι σάς δίνει το «πράσινο φως» 
για να προχωρήσετε εντός έξι μηνών.

Αναζητάτε τη θαλπωρή και την 
οικειότητα με τους αγαπημένους σας και θα 
τα νιώσετε χάρη στη νέα Σελήνη στον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας. 
Το φεγγάρι φέρνει μια φρέσκια ενέργεια σε 
όλα τα πράγματα που σχετίζονται με το σπίτι 
σας και την οικογένειά σας. Εάν σκέφτεστε 
μια μετακίνηση ή μια ανακαίνιση, αυτό το 
διάστημα μπορείτε να κινηθείτε.

Νέες φιλίες και ομαδικά έργα σας 
φέρνει η νέα Σελήνη στον ομαδικό ενδέκατο 
οίκο σας, ενσωματώνεστε σε μια νέα δυναμική 
ομάδα ή κάνετε νέες φιλίες. Μπορεί να 
εργάζεστε με μια ομάδα για ένα κοινό όραμα 
ή να κάνετε μια νέα συνεργασία.

Τα αποτελέσματα αυτής της νέας 
Σελήνης θα τα δείτε εντός έξι μηνών, αν φυσικά 
κάνετε κι εσείς τις προσπάθειές σας. Με τον 
ανάδρομο Ερμή ίσως πιστέψετε λανθασμένα 
ότι οι άλλοι γύρω σας επιδιώκουν να 
αποστασιοποιηθούν από κοντά σας ή να είναι 
επικεντρωμένοι περισσότερο στον εαυτό τους. 
Απλά περιμένετε.

Εμπνευσμένες σκέψεις και νέες 
ιδέες κάνουν τους άλλους να θέλουν να 
βρίσκονται δίπλα σας, χάρη στη νέα Σελήνη 
στον επικοινωνιακό και νοητικό τρίτο οίκο 
σας. Κάνετε όνειρα, σκέφτεστε πώς θα 
υλοποιήσετε τα μεγάλα σας σχέδια. Μόνο μια 
προειδοποίηση με αυτά τα μεγάλα σχέδια: 
Με τον ανάδρομο Ερμή, θα πρέπει να είστε 
πολύ προσεκτικοί με τυχόν εκτοξεύσεις ή νέα 
ξεκινήματα. 

Ο ανάδρομος Ερμής θα μπορούσε 
να καθυστερήσει τις προσπάθειές σας, αλλά 
θα φτάσουν τελικά τα σχέδιά σας στη γραμμή 
τερματισμού. Προσέξτε τι στέλνετε μέσω e-mail, 
μην αφήνετε να διαρρεύσουν προσωπικά 
δεδομένα. Εκφράστε τη δυσαρέσκειά σας για 
τον προϊστάμενό σας στο προσωπικό σας e-mail 
ή, ακόμα καλύτερα, όταν βγείτε με τους φίλους 
σας (όχι τους συναδέλφους σας) για ποτό.

Η νέα Σελήνη στον έκτο οίκο σας, 
της υγείας και της οργάνωσης, σας βοηθά 
να ξεκινήσετε νέες καθημερινές συνήθειες 
ή ακόμα και να κάνετε δίαιτα ή να πάτε στο 
γυμναστήριο. Μην παρεκκλίνετε από τους 
στόχους σας, αν ο ανάδρομος Ερμής στον ίδιο 
τομέα του χάρτη σας ανατρέψει κάποια από τα 
σχέδιά σας ή φέρει καθυστερήσεις.

Χρήματα σας έρχονται, αλλά μην τα 
χάσετε. Αυτό είναι ένα πολύ καλό διάστημα 
για εισροή χρημάτων, χάρη στη νέα Σελήνη 
στο δεύτερο οίκο σας, των οικονομικών. Είστε 
προσγειωμένοι και οργανωμένοι, έτοιμοι 
να φτιάξετε ένα απλό οικονομικό σχέδιο ή 
να φέρετε εις πέρας ένα έργο που απαιτεί 
δύσκολη προσπάθεια. 

Η νέα Σελήνη στον επεκτατικό, 
κοσμικό και διεθνή ένατο οίκο σας, σάς πάει 
σε ένα μακρινό ταξίδι, ίσως πραγματοποιήσετε 
ένα μεγάλο σας όνειρο, όπως να γίνετε 
επιχειρηματίες ή να σπουδάσετε σε άλλη πόλη 
ή ακόμα και στο εξωτερικό. Εάν οι πρωτοβουλίες 
σας καθυστερήσουν από τον ανάδρομο Ερμή 
στον ίδιο τομέα του χάρτη σας, ίσως χρειαστεί 
να κόψετε ταχύτητα… 

Ζείτε το όνειρο και τη φαντασία, 
ο ρομαντισμός και οι ευαισθησίες σας 
αυξάνονται χάρη στη νέα Σελήνη στον ερωτικό 
πέμπτο οίκο σας. Είναι υπέροχο να έχετε 
κάποιον/α δίπλα σας, ο οποίος μπορεί να 
ακολουθήσει τα όνειρά σας, έτσι το φεγγάρι 
σας βοηθά να συναντήσετε ένα πρόσωπο που 
νιώθετε διαισθητικά ότι σας συνδέουν πολλά.

Κάνετε το μεγάλο ντεμπούτο σας, 
καθώς η νέα Σελήνη στο ζώδιό σας φωτίζει 
την προσωπική σας ταυτότητα και τους 
προσωπικούς στόχους σας. Σας δίνεται μια 
φανταστική ευκαιρία να αξιοποιήσετε την 
πρόοδο και την ανάπτυξη που σημειώσατε 
τον τελευταίο καιρό, να προχωρήσετε με 
τα πιο αγαπημένα σας όνειρα, θέτοντας σε 
προτεραιότητα τις δικές σας ανάγκες
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Οι Μαρξ και Ένγκελς δημοσιεύουν 
το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, τη 
Βίβλο του Κομμουνισμού.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτεί-
ται από πρωθυπουργός, κατόπιν 
διαφωνίας του με το βασιλιά Κων-
σταντίνο για τη συμμετοχή της Ελ-
λάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
σηματοδοτώντας την αρχή του 
εθνικού διχασμού.

Η τρομοκρατική οργάνωση «17 
Νοέμβρη» δολοφονεί στην οδό 
Τσακάλωφ στο Κολωνάκι τον εκ-
δότη της εφημερίδας «Απογευ-
ματινή» Νίκο Μομφεράτο και τον 
οδηγό του Παναγιώτη Ρουσέτη.

ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Ο δικαστής προς την ηλικιωμένη 

κυρία: 
- Σας παρακαλώ, μπορείτε να μας πεί-

τε την ηλικία σας; 
- Φυσικά, κύριε δικαστά, είμαι 91 
ετών. 
- Μπορείτε να μας πείτε με ηρεμία τι 
σας συνέβη; 
- Καθόμουνα σε μια καρέκλα, στο 
πεζοδρόμιο, μπροστά στο σπίτι μου, 
ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, έκανε 
ωραίο καιρό. Ένας νεαρός ήρθε και 
κάθισε δίπλα μου… 
- Τον γνωρίζατε; 
- Όχι, αλλά μου φάνηκε συμπαθητικός. 

- Μετά, τι έγινε; 
- Άρχισε να μου χαϊδεύει το μπούτι… 
- Κι εσείς τον σταματήσατε; 
- Όχι, κύριε δικαστά. 
- Γιατί, όχι; 
- Ε, να, ήταν ευχάριστο. Από τότε που 
πέθανε ο μακαρίτης ο άντρας μου, εδώ 
και τριάντα χρόνια, κανένας δε μου 
είχε κάνει τέτοια χειρονομία… 
- Μετά; 
- Μετά άρχισε να μου χαϊδεύει το στή-
θος… 
- Τού ζητήσατε να σταματήσει; 
- Όχι. 
- Γιατί, όχι; 

- Να, κύριε δικαστά, αυτά τα ερεθιστι-
κά χάδια, σα να μου έδωσαν νέα ζωή, 
χρόνια είχα να νοιώσω έτσι! 
- Μετά; 
- Νοιώθοντας λοιπόν πολύ σέξι, άνοιξα 
τα γέρικα μπούτια μου και του είπα: 
Νεαρέ, πάρε με, κάνε με δική σου! 
- Και αυτός τι έκανε, σάς έκανε δική 
του; 
- Κάθε άλλο! άρχισε να φωνάζει: 
Πρωταπριλιά! Πρωταπριλιά! Χαχανί-
ζοντας… Και τότε πήγα μέσα, πήρα το 
περίστροφο του άντρα μου και το κα-
θάρισα το καθίκι!

1913

Έπειτα από διαπραγματεύσεις 
αντιπροσώπων του Εσάτ Πασά 
και του Ελληνικού Στρατηγείου 
Ηπείρου, υπογράφεται συμφω-
νία, με την οποία παραδίδονται 
άνευ όρων στον Ελληνικό Στρατό 
1.000 τούρκοι αξιωματικοί, 32.000 
άνδρες και 108 πυροβόλα. Έτσι, ο 
Ελληνικός Στρατός, με επικεφαλής 
τον Αρχιστράτηγο Διάδοχο Κων-
σταντίνο, εισέρχεται απελευθερω-
τής στην πόλη των Ιωαννίνων.

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

PALACE                    514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC  H7S 2K7 
www.palacereception.com

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Me Georgia Fintikakis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gfintikakis@notarius.net

 
Me Georgia Makrigiannis

Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gmakrigiannis@notarius.net

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 1Z9

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC  
info@hermesoverseas.com 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Νεκροπομπειο Blythe Bernier 
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC  H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872 
www.mountroyalcem.com

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

Electrical Contractor
Residential • Industrial • Commercial

Lucas Giannes

   revma_electric@hotmail.com
514.979.2442

RBQ.: 8342-9357-32 Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
  www.rosehillfoods.com

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

Οι ηλεκτρολόγοι μας με 30 χρόνια πέιρα 
αναλαμβάνουν όλες τις ηλεκτρολογικές  
εργασίες:
• Eγκαταστάσεις φωτισμοί • πίνακες
• Άλλαγή κεντρικής θέρμανσης, κλπ. 

RBQ# 5713-3464-01

Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

DE TOUT POUR TOUS • ΑΠ’ΌΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ • EVERYTHING FOR EVERYONE • 450-978-9999

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μάγειρας, διανομείς και σερβιτόρα,  
για πλήρη απασχόληση ή part time. 

Εξαιρετικό περιβάλλον και καλές αποδοχές.  
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το

438 522-2579  
και ζητείστε τον Γιάννη.

13/09/19

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητείται μάγειρας, και σερβιτόρες για 
εστιατόριο στο Παρκ Εξτένσιον. Πολύ 

καλοί όροι εργασίας.
Πληροφορίες στον Γιάννη Τηλ:  

514-277-8385

25/10/19

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΑΤΑΣ 
για τα σαββατοκύριακα για το γνωστό 

εστιατόριο GALERIA στο Λαβάλ. 
Πληροφορίες: 450-682-9797  

ζητείστε τον Bobby.

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:30pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363
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Διαφημιστείτε κι εσείς 
 

για όλο το χρόνο στη σελίδα 
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  

Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, 
μπαλκόνια, τούβλα τζάκια, 

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
Ζητείστε τον Γιάννη 

514-299-8839



Toronto • Montreal • Vancouver

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


