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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

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7 ΣΕΛΙΔΕΣ 3, 17-19

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΑ 11

Ποια είναι τα δύο σενάρια  
για πρόωρες εκλογές 

 ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ

ΣΕΛΙΔΕΣ 2-5

ΚΏΣΤΆΣ ΒΟΥΤΣΆΣ: 

«Έφυγε» 
ο «αιώνιος έφηβος»

Ο Θεόδωρος Καρυώτης 
 γράφει για τον…

ΕΦΙΆΛΤΗ ΤΟΥ 
ΕΡΝΤΟΓΆΝ

Η ΑΟΖ της Τουρκίας και  
το λάθος με τη Μαύρη Θάλασσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ
Η φτωχοποίηση  

της μεσαίας τάξης
Αβέβαιο το μέλλον  

για τις επόμενες  
γενιές Ελλήνων

Covid-19: Ο Καναδάς  
έχει σχέδιο

Η επόμενη μέρα  
στο προσφυγικό

ΣΕΛΙΔΑ 8

Μ. Ιγνατίου:  
Ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα  

αλλά τα ΜΆΤ δέρνουν τους 
κατοίκους των ακριτικών νησιών…

Εξαπλώνεται  
στην Ευρώπη  
ο ιός

Βρήκε  
το φάρμακο  

στο Μόντρεαλ 
Καναδός 

καθηγητής;
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HUMANIA CENTRE

MASTER
SALES

AWARD
2013

SALES
ACHIEVEMENT

AWARD
2011

PRESIDENT’S
GOLD

AWARD
2010

MASTER
SALES

AWARD
2016 Thessaloniki Greece

Excellent
Service

Exceptional
Results

Legal  
Assistance

Special assessments  
for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

Real Estate Broker

 agentvk@gmail.com
514.993.5010

Voula 
Kottaridis

HUMANIA CENTRE 
Agence immobilière 450.682.2121

VILLA OF YOUR DREAMS! Luxury living in the city with total privacy. Only for the discerning buyer. Situated in historic Thessaloniki (Salonica).  
Most beautiful city in Greece. Solidly built! Beautiful style! Spectacular layout! Fabulous Decor! Fully furnished.

OPEN HOUSE

Saturday February 29
1:00 - 4:00 PM

1469 Boul. Élisabeth
Laval (Chomedey), H7W3K2

MLS: 25457401 MLS: 25457401 MLS: 25457401

•PARC-EXTENSION• CONDO! 
Beautiful and bright open concept unit situated in 
Parc-Extension. Offering 2 bedrooms 1 bath with shower, 
laundry area, large windows with very high ceilings. 
2 balconies, close to all shopping and University de Mon-
treal. Amazing views! A Must See!! Impeccable unit.

•CHOMEDEY• OPEN CONCEPT SPLIT! 
Situated in great area of Chomedey. Offering 3 good size 
bedrooms, family room, playroom. Very bright, high ceil-
ings, huge backyard. Close to all schools, shopping and 
highways.

Established niche manufactur/wholesale fashion acces-
sory company: Design,manufacture medium to high end 
jewelry since 1994. Trade shows, including booth display, 
flexible lease, website, retail/wholesale. Turnkey opera-
tion, inventory, perfect for new designer, or individual 
wanting to access the design world.

Έφυγε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 
2020 από τη ζωή ο Κώστας Βουτσάς, 

σε ηλικία 88 ετών. Ο αγαπημένος 
ηθοποιός, τις τελευταίες εβδομάδες 
είχε εισαχθεί στην καρδιολογική κλινική 
του νοσοκομείου «Αττικόν», μετά από 
καρδιακό επεισόδιο, και νοσηλευόταν στη 
ΜΕΘ με λοίμωξη του αναπνευστικού.
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου 

«Αττικόν» αναφέρει: «Ο Κώστας Βουτσάς 
εισήχθη στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» στις 
7 Φεβρουαρίου 2020 με λοίμωξη του 
αναπνευστικού και σημαντική καρδιακή 
και αναπνευστική δυσλειτουργία, που 
οδήγησαν σε διασωλήνωση και εισαγωγή 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ετέθη 
σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και 
της νεφρικής λειτουργίας. Η κατάστασή 
του σταθεροποιήθηκε αρχικά αλλά την 
24η Φεβρουαρίου το βράδυ, παρουσίασε 
σημαντική επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε 
πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε, 
πάρα τις γενόμενες θεραπευτικές παρεμ-
βάσεις, στις 26/02/2020 στις 02:24».

«ΣΗΜΑΔΕΨΕ» ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
Γοητευτικός, πληθωρικός, στόφα 

μεγάλου ηθοποιού, ο Κώστας Βουτσάς 

διέγραψε τεράστια, επιτυχημένη καριέρα 
70 ετών. Ήταν από τους σταρ που σημά-
δεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο, μια 
ολόκληρη εποχή θα μπορούσε να πει 
κανείς…

Σπουδαίος κωμικός, άφησε ανεξί-
τηλο στίγμα στο ρόλο του αγαθού 
Κωνσταντινουπολίτη με «Το Ανθρωπάκι» 
(1969) ενώ το αυθόρμητο επιφώνημα του 
«Φσσστ μπόινγκ», στο μιούζικαλ «Κάτι να 
καίει» (1964), έγραψε ιστορία στον εγχώ-
ριο κινηματογράφο. Σθεναρός υποστηρι-
κτής του, εξαρχής, υπήρξε ο σκηνοθέτης 
Γιάννης Δαλιανίδης, με τον οποίο τον 
συνέδεε μακρόχρονη φιλία και εκτίμηση.

Ήταν το 1961, όταν με την εμφάνιση 
του στον «Κατήφορο» απόκτησε ευρεία 
αναγνωρισιμότητα, για να «απογειωθεί» 
στη συνέχεια ως ο απόλυτος πρωταγωνι-
στής σε ταινίες που έφταναν να κόβουν 
έως και 650 χιλιάδες εισιτήρια τη δεκαε-
τία ‘60 και ‘70. Κι ήταν το 1984 που ο νέος 
ελληνικός κινηματογράφος βρήκε στο 
πρόσωπο του Κώστα Βουτσά τον ιδανικό 
ερμηνευτή που θα ενσάρκωνε τα όνειρα 
και τις επιθυμίες ενός καθημερινού 
ανθρώπου («Ο έρωτας του Οδυσσέα», 
του Βασίλη Βαφέα).

Ο Κώστας Βουτσάς (Σαββόπουλος ήταν 
το οικογενειακό του όνομα) γεννήθηκε 
το Δεκέμβριο του 1931 στην Αθήνα, σε 
προσφυγική οικογένεια με καταγωγή από 
τους Επιβάτες της Ανατολικής Θράκης, 
που σήμερα ανήκουν στο έδαφος της 
Τουρκίας. Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, 
όπου εγκαταστάθηκε η οικογένεια του. 
Ο πατέρας του εργάστηκε ως εργάτης 
οδοποιΐας, κι ο μικρός Κώστας επινό-
ησε διάφορες δουλειές του ποδαριού 
για επιβίωση. Στα χρόνια της Κατοχής 
μοίραζε προκηρύξεις στους κινηματο-
γράφους μαζί με άλλα «Αετόπουλα» της 
ΕΠΟΝ.
Μετά τον πόλεμο, ασχολήθηκε με 

διάφορες μορφές αθλητισμού, όπως 
στίβο, κωπηλασία, βόλεϊ και μπάσκετ. 
Η πρώτη του θεατρική εμπειρία, όπως 
έχει πει, ήταν στα σχολικά του χρόνια, 
όταν ο προπονητής του τον είχε στείλει 
για προπόνηση στη Μηχανιώνα κι έλαβε 
μέρος στην παράσταση της κατασκήνω-
σης. Έκανε ένα αρνητικό σχόλιο για το 
παιδί που υποδύονταν το μεθυσμένο, κι 
όταν ο υπεύθυνος του θεατρικού τον 
προκάλεσε αν μπορεί να το κάνει καλύ-
τερα, βρέθηκε τελικά με το ρόλο.

Σε ηλικία 18 ετών σπούδασε στη 
Δραματική Σχολή του Μακεδονικού 
Ωδείου, συμμετείχε σε επιθεωρήσεις 
στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης κι 
αφού περιπλανήθηκε με τα μπουλούκια 
δύο χρόνια σε χωριά και κωμοπόλεις της 
Μακεδονίας «η Καλή Καλό (καλλιτεχνικό 
ψευδώνυμο της θεατρίνας Καλλιόπης 
Δαμβέργη) τον κατέβασε Αθήνα» έχει πει 
ο ίδιος. Έδωσε εξετάσεις για να πάρει 
την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, την 
οποία τελικά του έδωσαν στην τρίτη 
προσπάθεια, αφού η επιτροπή τον είχε 
απορρίψει δύο φορές, επειδή δεν «έκανε 
για ηθοποιός» όπως του είχαν πει.
Η πρώτη ταινία που συμμετείχε, ως 

κομπάρσος, ήταν στην κωμωδία «Ο 
μπαμπάς εκπαιδεύεται» (1953, του 
Γιώργου Λαζαρίδη). Ακολούθησε η 
συμμετοχή του στην ταινία του Αλέκου 
Σακελλάριου «Η κυρά μας η μαμή» 
(1958) με την οποία μπήκε πρώτη 
φορά στα στούντιο της Φίνος Φιλμ, 
«Για την αγάπη της βοσκοπούλας» του 
Φρίξου Ηλιάδη (1959), η «Αλίκη στο 
Ναυτικό» (1960, Αλέκος Σακελλάριος), 
«Κατήφορος» (1961, Γιάννης Δαλιανίδης),  

ΚΏΣΤΆΣ ΒΟΥΤΣΆΣ:  
Θλίψη για την απώλεια 
του "αιώνιου έφηβου"

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  5
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CORONAVIRUS 2019-NCOV

Ο Καναδάς ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο

(TA NEA)_ Παρόλο που τα κρούσματα 
του Κορωνοϊού στην επικράτεια του Κα-
ναδά είναι μόνο 13 – απ’ όπου τα 7 είναι 
στη Βρετανική Κολομβία –, το υπουργείο 
Υγείας ήδη έχει βάλει σε εφαρμογή σχέδιο 
αντιμετώπισης του ιού. 

Αυτό ανακοίνωσε η υποδιευθύντρια 
Υγείας του Καναδά, Howard Njoo. Απα-
ντώντας σε ερωτήσεις της κοινοβουλευ-
τικής επιτροπής για την υγεία, η κα Njoo, 
τόνισε ότι ως τώρα τα πράγματα δείχνουν 
ότι δεν έχει εξαπλωθεί ο ιός στη χώρα. 
«Αυτό όμως μπορεί και ν’ αλλάξει ανάλο-
γα με το χρόνο αν και εφόσον επιδεινωθεί 
η κατάσταση», είπε.

Η κα Njoo ανέφερε ότι έχει δημιουργη-
θεί μια ειδική συμβουλευτική επιτροπή 
όπου συμμετέχουν αξιωματούχοι στον 
τομέα της υγείας από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση και τις επαρχίες. 

Μάλιστα, σε περίπτωση που χειροτερέ-
ψουν τα πράγματα, θα μπούνε μέτρα για 
ελάττωση κοινωνικών σχέσεων και συνω-
στισμού του πληθυσμού. Θα εξεταστούν 
όλα τα ενδεχόμενα, όπως ακύρωση εκδη-
λώσεων, αθλητικών γεγονότων, επισκέ-
ψεις συγγενών στα νοσοκομεία κ.λπ.…

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξω-
τερικών, François-Philippe Champagne, 
δήλωσε ότι οι καναδικές αρχές δεν έχουν 
σκοπό να επαναπατρίσουν Καναδούς που 
κόλλησαν τον ιό και που βρίσκονται σε 
άλλες χώρες. «Πριν ταξιδέψετε στην περί-
οδο διακοπών του Μαρτίου, συνιστώ να 
συμβουλευτείτε αν ο προορισμός σας δεν 
έχει προσβληθεί από τον ιό», τόνισε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
Η υπουργός Υγείας, Patty Hajdu (φωτ. 

πάνω), συστήνει στους Καναδούς να είναι 
έτοιμοι με το να αποθηκεύσουν αρκετές 
προμήθειες τροφίμων, νερού και φαρμά-
κων, σε περίπτωση που ένα μέλος της οι-
κογένειας προσβληθεί από τον ιό. 

Η υπηρεσία δημόσιας Υγείας του Κανα-
δά ελέγχει όλους τους Καναδούς που επι-
στρέφουν από ταξίδια χωρών που έχουν 
σημειωθεί πολλά κρούσματα. «Αν ένας 

καταλάβει ότι έχει κάποια συμπτώματα, 
όπως ξαφνικό πυρετό, βήχα, ή αναπνευ-
στικά προβλήματα, θα πρέπει να ενημε-
ρώσει τις αρχές το γρηγορότερο δυνατό», 
είπε.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα άτομα οδη-
γούνται σε χώρο απομόνωσης – καρα-
ντίνας, έως ότου εξεταστούν από τους 
ειδικούς ιατρούς που βρίσκονται στα αε-
ροδρόμια.
Σύμφωνα με την υπουργό, όλες οι υπη-

ρεσίες υγείας συνεργάζονται για τη μη 
εξάπλωση του ιού και τη σωστή αντιμετώ-
πισή του.
Στην επαρχία του Κεμπέκ οι αρχές έχουν, 

μεταξύ άλλων, προμηθευτεί 750.000 
υγειονομικές μάσκες έναντι του ποσού 
των $207.000 από εταιρεία του Οντάριο, 
πριν εκλείψουν από το εμπόριο. 
Αυτό ήταν αναγκαίο, διότι σε τέτοιες πε-

ριπτώσεις ορισμένες εταιρείες εκμεταλ-
λεύονται την κατάσταση και αισχροκερ-
δούν εις βάρος των πολιτών.

Αντί λοιπόν του ποσού 28 σεντς για κάθε 
μάσκα, αν χειροτερέψει η κατάσταση, η 
τιμή μπορούσε να φτάσει πάνω από 1 δο-
λάριο για κάθε μάσκα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο 

Jewish General έχει προσδιοριστεί ως ένα 
από τα τέσσερα νοσοκομεία αντιμετώ-
πισης του ιού. «Το υπουργείο Υγείας του 
Κεμπέκ, είναι αισιόδοξο ότι όλα θα πάνε 
καλά, το ελπίζω αλλά έχω ορισμένες αμ-
φιβολίες», δήλωσε ο μικροβιολόγος δρ. 
Dr Karl Weiss (φωτ. πάνω δεξιά).

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Εάν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπο-

ρεί να εμφανίσει συμπτώματα τα οποία 
ποικίλλουν, από ήπια, όπως αυτά του 
κοινού κρυολογήματος, έως και πολύ σο-
βαρά. 
Όπως και με τις άλλες αναπνευστικές 

λοιμώξεις, η λοίμωξη από το νέο κορωνο-
ϊό 2019–nCoV μπορεί να προκαλέσει ήπια 
συμπτώματα, όπως:
-Καταρροή
-Πονόλαιμο
-Πυρετό
-Βήχα

Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανί-

σουν σοβαρές εκδηλώσεις, όπως:
-Πνευμονία
-Δυσκολία στην αναπνοή
-Σπάνια, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. 

Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα 
νοσήματα (όπως σακχαρώδη διαβήτη και 
καρδιαγγειακά νοσήματα) είναι περισσό-
τερο ευάλωτοι στην εμφάνιση σοβαρής 
νόσου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το πλύσιμο των χεριών με αλκοολούχο 

διάλυμα ή με νερό και σαπούνι, σκοτώνει 
τον ιό εάν βρίσκεται στα χέρια μας. Διατη-
ρήστε αποστάσεις, τουλάχιστον 1 μέτρου, 
από εσάς και τους άλλους ανθρώπους, 
ιδιαίτερα από ανθρώπους που βήχουν, 
φτερνίζονται ή έχουν πυρετό. 

Όταν κάποιος νοσεί από λοίμωξη του 
αναπνευστικού, όπως 2019–nCoV, βήχει ή 
φτερνίζεται και παράγει μικροσταγονίδια 
τα οποία περιέχουν τον ιό. Εάν είστε πολύ 
κοντά, μπορεί να εισπνεύσετε τον ιό.
Αποφύγετε να αγγίζετε τη μύτη, το στό-

μα και τα μάτια σας. Τα χέρια αγγίζουν 

πολλές επιφάνειες, που μπορεί να είναι 
μολυσμένες με τον ιό. Εάν αγγίξετε τα μά-
τια, το στόμα ή τη μύτη σας, μπορεί να με-
ταφέρετε τον ιό από την επιφάνεια στον 
εαυτό σας.

Εάν έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην 
αναπνοή, είναι σημαντικό να αναζητήσετε 
ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό, 
καθώς μπορεί να πάσχετε από αναπνευ-
στική λοίμωξη ή πιο σοβαρή νόσο. 

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

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 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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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
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Άλήθειες που πρέπει  
να λέγονται…

Με ρωτάνε, γιατί τόσο συχνά ασχολούμαι με την Ελληνική 
Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ; Καθόλα εύλογη η απορία. Ο λόγος 

συγκεκριμένος και έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 
οργανισμός. 

Τα σχολεία, οι εκκλησίες, τα κοινωνικά τμήματα, είναι υπηρεσίες 
ζωτικής σημασίας για ένα μεγάλο αριθμό συμπάροικων. 

Η ΕΚΜΜ, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, 
το οποίο μέσω των προγραμμάτων παροχής επιχορηγήσεων καλείται 
να εξυπηρετεί τα μέλη του, χωρίς διακρίσεις, υστεροβουλία και 
ανταλλάγματα. Συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο; 

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της καθολικής απομάκρυνσης των 
μελών, η κοινότητα έχει μετατραπεί σ’ ένα ιδιωτικό κλαμπ κατευθυνόμενο 
από «εθελοντές» υπεροπτικής και αλαζονικής συχνά συμπεριφοράς, 
άμετρου αυταρχισμού, με όλες τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις. 

Έρμαιο των επιθυμιών της εκάστοτε διοίκησης, η κοινοτική περιουσία 
συρρικνώνεται, οι υπηρεσίες υπολειτουργούν, τα χρέη σκαρφαλώνουν 
στα ύψη…

Προσκολλημένη σε ένα υπέρ-αιωνόβιο καταστατικό, αναζητά συνεχώς 
την ταυτότητά της. Τι άραγε εκπροσωπεί; Την εκκλησία μήπως; Υπάρχει 
Αρχιεπισκοπή και ο προκαθήμενος είναι το σημαντικότερο όργανο στην 
εκτέλεση αυτής της αποστολής. 

Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στοιχίζουν οι εκκλησίες σε συντήρηση 
και προσωπικό, με ένα ποίμνιο που όλο και λιγοστεύει, λόγω ηλικίας. 
Εκατομμύρια εξάλλου ξοδεύονται ανεξέλεγκτα σε αποκαταστάσεις 
κατεστραμμένων ναών λατρείας. Πάνω από πέντε εκατομμύρια 
υπολογίζεται το μέχρι στιγμής κόστος της «Παναγίτσας», χώρια τα 
μερεμέτια, χώρια η «λυπητερή» των τριακοσίων τόσων χιλιάδων της 
Ecodomus... 

Και το κερασάκι στην τούρτα, οι υπερτιμημένες ανολοκλήρωτες 
εργασίες του Καθεδρικού, με τις επικίνδυνες σκαλωσιές και την 
πολύπαθη γέφυρα. Και έπεται συνέχεια… 

Άκρως μυστικιστικός ο τρόπος διαχείρισης της περιβόητης Στέγης 
Ηλικιωμένων. Με ποιους όρους άραγε θα περιέλθει (εάν τελικά 
περιέλθει), στην κοινότητα τον Ιούλιο; Σιγή ιχθύος από το διοικητικό 
της συμβούλιο, τα μέλη του οποίου «συμπωματικά» υπηρετούν και το 
κοινοτικό… 

Όσο για την ανεπούλωτη πληγή του χρέους των 4,5 εκατομμυρίων 
ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο, η εικασία σας είναι τόσο καλή όσο η 
δική μου… 

Ο καρκίνος δεν πολεμιέται με ασπιρίνη. Τα μηδαμινά έσοδα των 
ερανικών «εκστρατειών» με ανούσιες γεύσεις και στημένα τηλεθεάματα, 
δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια να καλύψουν τα εξωφρενικά έξοδα 
παραγωγής. 

Και αναρωτιέται κανείς, ποιοι τελικά επωφελούνται από τον έρανο; 
Σίγουρα, όχι τα σχολεία. Τα καθόλου ευκαταφρόνητα δίδακτρα και 
οι κρατικές επιδοτήσεις, καλύπτουν και με το παραπάνω τις σχολικές 
ανάγκες.   

Η συντήρηση των σχολικών κτιρίων, που είναι και το ζητούμενο, είναι 
καθαρή ευθύνη του ιδιοκτήτη (κοινότητα), όταν μάλιστα τα σχολεία 
καταβάλουν ανελλιπώς το υπερτιμημένο ενοίκιό τους. Είναι άραγε 
έντιμο να κινητοποιούμε μια ολόκληρη παροικία να καλύψει το όργιο 
της παραπλάνησης και κακοδιαχείρισης;

Ξέφραγο αμπέλι έχουν καταντήσει οι ερανικές επιτροπές, που τελευταία 
έχουν αβγατίσει, με τον προεδρεύοντα – καθ’ όλα ευσυνείδητο – 
Σταύρο Τσινάλη, να εξανίσταται από την αχαρακτήριστη, απαξιωτική, 
δυσφημιστική και προκλητική συμπεριφορά ορισμένων θρασύδειλων 
μελών, προς τους πρωτεργάτες του εράνου. Αλήθειες που πρέπει να 
λέγονται με το όνομά τους. 

Όμως, θα επανέλθουμε… 

Άπό το Καστελόριζο  
φτάσαμε στην Κρήτη
Ο Ερντογάν επέβαλε αυτή τη συζήτηση – 
Με κάποιο τρόπο πέτυχε ουσιαστικά να τη 

«νομιμοποιήσει» πολιτικά
Γράφει ο Γεώργιος Π. Μαλούχος
(από το in.gr)

«Στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είμαστε 
μόνο με τα ερευνητικά πλοία μας και 

τα γεωτρύπανά μας, αλλά και με τις φρεγά-
τες μας και τα αεροσκάφη μας. Και πριν από 
500 χρόνια ήμασταν εκεί και σήμερα είμα-
στε εκεί, και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για 
να αλλάξουμε τον ρου των γεγονότων και 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο 
πεδίο της μάχης […]» (Ταγίπ Ερντογάν)

Στην Ανατολική Μεσόγειο, για κάθε πρό-
βλημα που θα αποφύγουμε να αντιμετωπί-
σουμε, στο μέλλον θα χρειαστεί να πληρώ-
σουμε μεγαλύτερο λογαριασμό. 

Αυτές οι πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν, 
όχι απλώς πιστοποιούν για πολλοστή φορά 
την ποιοτική μεταβολή που έχει επέλθει 
στα ελληνοτουρκικά, αλλά δείχνουν και δύο 
ακόμα διαστάσεις: το μόνιμο χαρακτήρα και 
την οξεία επιθετικότητά της. 

Όλα αυτά συμβαίνουν με την Ελλάδα να 
κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, δεί-
χνοντας ότι απλώς περιμένει το μοιραίο, ή 
ελπίζοντας μάταια ότι θα το ανασχέσει μέσα 
από διαδικασίες τύπου Χάγης.

Έως και οι ακραιφνείς υποστηρικτές τέ-
τοιων απόψεων, γνωρίζουν όμως και ομολο-
γούν κατ’ ιδίαν, ότι είναι εντελώς αδύνατο 
η Τουρκία να περιορίσει τις απαιτήσεις της 
ακόμα κι αν δεχθούμε τη Χάγη, ακόμα και 
αν αυτή δικάσει με τρόπο που θα είναι ευ-
νοϊκός για τις τουρκικές απαιτήσεις. Ό,τι κι 
αν δώσει το Δικαστήριο στην Τουρκία, πλέον 
δεν της αρκεί.

Μέχρι πολύ πρόσφατα, στο επίκεντρο του 
προβλήματος βρισκόταν το Καστελόριζο: 
οι πιο μεγάλες ανησυχίες αφορούσαν τους 
κινδύνους για το ακριτικό νησί, που η θέση 
του στο χάρτη ενοχλεί τρομερά την Τουρκία: 
βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα 
σύνορά της, αλλά γεωγραφικά μακριά από 
τον ελληνικό ηπειρωτικό κορμό.

Όμως, σήμερα, η συζήτηση έχει μετακινη-
θεί εντελώς: περίπου ουδείς αναφέρεται 
πια στο Καστελόριζο, καθώς το τουρκολιβυ-

κό σύμφωνο μεγεθύνει το πρόβλημα και το 
μεταφέρει αυτούσιο στην… Κρήτη. 

Για τον Ερντογάν η Κρήτη δεν υπάρχει στο 
χάρτη, ακριβώς με τον τρόπο που μέχρι πολύ 
πρόσφατα δεν υπήρχε το Καστελόριζο. Αν 
πριν από λίγο καιρό έλεγε κανείς ότι θα ήταν 
δυνατόν να ακουστούν τέτοιου είδους από-
ψεις και να εγερθούν τέτοιες απαιτήσεις, θα 
τον έλεγαν τρελό.

Όμως, τελικά, συνέβη. Και συνέβη και κάτι 
χειρότερο: όχι απλώς οι διεκδικήσεις άλλα-
ξαν επίπεδο, μα ήδη έχει γίνει περίπου απο-
δεκτό ότι αυτή είναι η ατζέντα που θα κυρι-
αρχεί από εδώ και στο εξής. 

Ο Ερντογάν επέβαλε αυτή τη συζήτηση. 
Με κάποιο τρόπο πέτυχε ουσιαστικά να τη 
«νομιμοποιήσει» πολιτικά. Έχει πλέον ήδη 
εδραιωθεί ένα πολύ μεγαλύτερο κάδρο 
τουρκικών απαιτήσεων και οι «παραδοσια-
κές» απειλές για το Ανατολικό Αιγαίο είναι 
πια απλώς ένα τμήμα του.

Όποια εξέλιξη και να υπάρξει, δε θα αφο-
ρά πια μόνον εκείνα τα ζητήματα, αλλά μια 
πολύ ευρύτερη ατζέντα, την οποία η Τουρκία 
έχει πλέον θέσει στο τραπέζι με την απειλή 
των όπλων. 

Και αν αύριο το πρωί η Ελλάδα δεχθεί να 
πάει στη Χάγη, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα 
πάει για πολύ περισσότερα απ’ όσα μέχρι 
πρότινος φανταζόταν.

Αυτό, υπό την προϋπόθεση βέβαια να δε-
χθεί και η Τουρκία να πάει στη Χάγη, όπως 
εμμέσως πλην σαφώς η ελληνική κυβέρνηση 
την παρακαλεί να πράξει για να φύγει από 
πάνω της με κάποιο «εύσχημο» τρόπο το 
πρόβλημα.

Όμως το πρόβλημα δε φεύγει. Ο Ερντογάν 
δεν είναι παιδάκι. Και δεν πρόκειται να πά-
ρει πίσω τις απαιτήσεις του στη νέα τους 
κλίμακα, είτε με Χάγη, είτε χωρίς. 

Δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Θέ-
λει αυτά που θέλει. Και είναι αποφασισμέ-
νος να κάνει τα πάντα για να τα πάρει. 

Σε αντίθεση με εμάς, που τρέμουμε. Γιατί 
αυτό κάνουμε.
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Lunch Specials
5 choices

for only

$1095

Includes:
Soup • 

Main course •
Dessert •

Soft drink or Coffee •

«Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» (1962, Αλέκος Σακελλάριος) 
κ.ά. Συνολικά 70 ταινίες.

Στη μικρή οθόνη πρωτοεμφανίστηκε το 1973 στο 
σίριαλ «Βαριετέ» της τότε ΥΕΝΕΔ, για να ακολουθήσουν 
πολλές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές, όπως «Ο 
Ανδροκλής και τα λιοντάρια του», «Για μια θέση στον 
ήλιο», «Γιούγκερμαν», «Δέκα Μικροί Μήτσοι», «Επτά 
θανάσιμες πεθερές», «Η πολυκατοικία» κ.ά.
Ο Κώστας Βουτσάς έχει τρεις κόρες – τη Σάντρα, από 

το γάμο του με την Έρρικα Μπρόγιερ, την ηθοποιό 
Θεοδώρα και τη Νικολέττα, από το γάμο του με τη Θεανώ 
Παπασπύρου, και ένα γιo, τον τετράχρονο Φοίβο, από το 
γάμο του το 2016 με την ηθοποιό Αλίκη Κατσαβού. 
Με την τελευταία γνωρίστηκαν το 2013 στην παρά-

σταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλαου 
Λουντέμη στο Μέγαρο Μουσικής. Η Αλίκη έκανε τη 
γυναίκα του Κώστα. Ήταν τόσο έντονα μακιγιαρισμένη 
για να ανταποκριθεί στο ρόλο της 70χρονης γριάς, που το 
κοινό δεν την αναγνώριζε όταν έβγαινε στο τέλος, χωρίς 
μεϊκάπ, για την υπόκλιση. Η ίδια δηλώνει ότι ο Κώστας 
Βουτσάς ήταν ο αγαπημένος της ηθοποιός όταν ήταν 
μικρή -«όντως τον λάτρευα, δεν το λέω τώρα που τον 
παντρεύτηκα»- και αγαπημένη της ταινία ήταν «Ο γόης».
Παρέμεινε ενεργός και δραστήριος μέχρι τέλους, 

απολαμβάνοντας την αγάπη του κόσμου που παρέμεινε 
πιστός σε όλες του τις παραστάσεις, με πιο πρόσφατες 
τη «Σμύρνη μου αγαπημένη» της Μιμής Ντενίση έως την 
τελευταία, την παιδική «Σταχτοπούτα» του Σαρλ Περώ, 
στο θέατρο Broadway.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΔΥΕΙ  
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΠΟΧΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ»
Τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

Κώστα Βουτσά, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Με ανάρτησή του στο Facebook ο 
κ. Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Έλληνα ηθοποιό: «Ο 
Κώστας Βουτσάς ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι, μαζί 
με το γέλιο και τη χαρά που μοίρασε απλόχερα σε 
τόσες γενιές Ελλήνων», σημειώνει ο πρωθυπουργός και 
προσθέτει: «Μαζί του δύει μία ολόκληρη εποχή αθωό-
τητας. Η αισιοδοξία και το αγνό του χαμόγελο θα μας 
συνοδεύουν πάντα». Ολοκληρώνοντας ο κ. Μητσοτάκης 
στέλνει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κας ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ
«Μοιραζόμαστε μαζί με όλους τους Έλληνες τη βαθιά 

θλίψη για την απώλεια του Κώστα Βουτσά. Δεν ήταν μόνο 
πρωταγωνιστής του κινηματογράφου και του θεάτρου. 
Ήταν ένας από τους πιο εργατικούς ανθρώπους στο 
χώρο του θεάματος. Με την οικειότητα που διέκρινε την 
παρουσία και τις ερμηνείες του, ήταν φίλος που έμπαινε 
στα σπίτια και στις ζωές όλων μας από τη μικρή και τη 
μεγάλη οθόνη. Η παροιμιώδης αμεσότητά του έσπαγε 
τον «τέταρτο τοίχο» και ορμούσε πέρα από τα όρια 
του κάθε μέσου. Γινόταν σχεδόν φυσική. Οι ταινίες του 

εκφράζουν μια ολόκληρη εποχή. Πολλές από τις ατάκες 
του, έχουν περάσει -ακόμη και σήμερα- στην καθημερι-
νότητά μας. Στην καριέρα του, που διήρκεσε δεκαετίες 
-μέχρι ακόμη και την τελευταία στιγμή- προχώρησε 
παράλληλα με την ιστορία του ελληνικού θεάματος του 
20ου και του 21ου αιώνα. Από τα επαρχιακά μπουλούκια 
και τη θεατρική σκηνή, τον κινηματογράφο, την τηλεό-
ραση, ακόμη και τις βιντεοταινίες, ο Κώστας Βουτσάς 
υπηρέτησε την κωμωδία, την επιθεώρηση, το δράμα, με 
ταλέντο, χιούμορ, ήθος, συναδελφικότητα και πείσμα, 
ως ένα αξιοθαύμαστο υπόδειγμα θεατράνθρωπου. Η 
απώλειά του είναι μεγάλη. Αφήνει ένα πλούσιο έργο που 
θα μας συντροφεύει και στο μέλλον. Εκφράζω τα θερμά 
και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και 
στους πολυάριθμους φίλους του».

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο Πρόεδρος της Bουλής, κ. Κωνσταντίνος 
Τασούλας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση 
για την απώλεια του Κώστα Βουτσά: «Έφυγε 
σήμερα (σ.σ.: Τετάρτη 26/2) από τη ζωή ένας 
σπουδαίος ηθοποιός που κυριολεκτικά 
«ποίησε ήθη» μέσα από την τέχνη του 
και δίδαξε με τη στάση ζωής του μια 
προσέγγιση αειθαλούς βίου και 
αιώνιας εφηβείας. Ο Κώστας 
Βουτσάς υπήρξε ένας εντελώς 
ξεχωριστός ηθοποιός που 
υπηρέτησε την τέχνη του επί δεκαε-
τίες. Η απήχηση του ταλέντου του δεν 
περιορίσθηκε μόνο στη γενιά του, καθώς το 
μοναδικό του ταπεραμέντο άφησε το προσωπικό 
του αποτύπωμα σε κάθε έργο. Κορυφαίος κωμι-
κός, αλλά και σπουδαίος άνθρωπος, παρέμεινε 

ενεργός και δραστήριος μέχρι τέλους, αφήνοντας παρα-
καταθήκη για όλες τις επόμενες γενιές, την αστείρευτη 
πηγή γέλιου και χαράς που χάρισε απλόχερα μέσα από 
τις ερμηνείες του. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Πηγή: Η Ναυτεμπορική

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  2 Η Έρρικα Μπρόγιερ 
(έφυγε από τη ζωή στις 5 
Ιανουαρίου 2020) με τον 
Κώστα Βουτσά και την κόρη 
τους, Σάντρα Βουτσά
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• Wills
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• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
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• Protection mandates
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• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 
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Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net 

Έχουν ήδη φουντώσει τα σενάρια για πρόωρες εκλογές με τον Μητσοτάκη  
να «τραβάει» αυτό το χαρτί προκειμένου να πάει σε διπλές κάλπες

O ανασχηματισμός, η υποτίμηση και οι… 
εκλογές, δεν προαναγγέλλονται ποτέ. 

Αυτό είναι το βασικό πολιτικό δόγμα που 
ισχύει σχεδόν σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα, 
πάντως, ίσως είναι η μοναδική χώρα στον 
κόσμο, όπου όλοι συζητούν για εκλογές, 
αμέσως μόλις… κλείνουν οι κάλπες.

Κάπως έτσι έγινε και τη νύχτα της 
7ης Ιουλίου, όταν η ΝΔ νίκησε καθαρά 
τον ΣΥΡΙΖΑ και πέτυχε αυτοδυναμία. 
Ωστόσο, το εκλογικό σύστημα που 
φρόντισε να ψηφίσει η απελθούσα 
κυβέρνηση, αποτελεί το «αγκάθι» για τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Όποτε κι αν γίνουν 
οι επόμενες εκλογές, αυτές θα είναι με 
ένα σύστημα αναλογικότερο, που επί 
της ουσίας αποκλείει αυτοδυναμία ενός 
κόμματος.

Επομένως, μιας και είναι δύσκολη η 
συμμαχία ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ τότε θα οδηγη-
θούμε σε νέες εκλογές, με το σύστημα 
που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση και 
με το κλιμακωτό μπόνους. Με αυτά τα 

δεδομένα, έχουν ήδη φουντώσει τα 
σενάρια για πρόωρες εκλογές, με τον 
Μητσοτάκη να «τραβάει» αυτό το 
χαρτί προκειμένου να πάει σε διπλές 
κάλπες, πιστεύοντας ότι έτσι θα «ακυρώ-
σει» το εκλογικό σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ 
και θα οδηγήσει τον Τσίπρα σε πολιτική 
αποστρατεία, μετά από 5 συνεχείς ήττες.  
 
ΔΙΕΨΕΥΣΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Το ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» του 

Σαββατοκύριακου (22-23/2) και της 
Ελένης Ευαγγελοδήμου άναψε φωτιές και 
ο πρωθυπουργός έσπευσε να τις σβήσει. 
Συγκεκριμένα, ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε: 
«Μέσα σε επτά μήνες η χώρα πέτυχε όσα 
δε μπορούσαν να συμβούν εννέα χρόνια. 
Η κυβέρνηση έδειξε ότι θέλει και μπορεί 
να βάλει την Ελλάδα μπροστά. Κάποιοι 
φαίνεται να επενδύουν στις επιτυχίες 
μας και θέλουν γρήγορες εκλογές, επειδή 
απολαμβάνουμε ευρείας στήριξης από 
τους πολίτες και για να τελειώνουμε με 

τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κάνουν 
μεγάλο λάθος. Είμαστε ισχυροί και θα 
γίνουμε ισχυρότεροι. Πιστεύουμε στο 
πρόγραμμά μας και η εφαρμογή του θα 
πείσει ακόμη περισσότερους Έλληνες ότι 
αξίζουμε να κυβερνήσουμε ξανά. Αλλά 
αυτό θα γίνει στο τέλος της τετραετίας, 
γιατί δε μας εξέλεξαν για να κάνουμε 
τακτικισμούς. Μας εξέλεξαν για να 
φέρουμε αποτέλεσμα και θα φέρουμε. Ο 
κ. Τσίπρας θα πρέπει να περιμένει πολύ 
μέχρι να ηττηθεί ξανά. Δεν είμαστε εδώ 
για να αποστρατεύουμε τους πολιτικούς 
μας αντιπάλους, αλλά τα προβλήματα της 
χώρας» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στα «ΝΕΑ 

Σαββατοκύριακο» υπάρχουν δύο σενάρια.  
Συγκεκριμένα: Σε παρασκηνιακό επίπεδο 
ψιθυρίζονται ημερομηνίες, ξεδιπλώνο-
νται σενάρια, διατυπώνονται εκτιμήσεις, 
διαμορφώνονται ισορροπίες και προσμε-
τρώνται κέρδη και μειονεκτήματα, που 
μπαινοβγαίνουν στη ζυγαριά, ανάλογα 

με τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Στο 
προσκήνιο του Μαξίμου, διά στόμα-
τος και του Πρωθυπουργού, κυριαρχεί 
αποκλειστικά η φράση «εξάντληση της 
τετραετίας». 

Ωστόσο, τα εκλογικά διλήμματα υπάρ-
χουν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως 
και σχετικές ανησυχίες στα κυβερνητικά 
στελέχη και στα «γαλάζια» γραφεία της 
Πειραιώς. Συγκεκριμένες σκέψεις νεοδη-
μοκρατών φαίνεται πως παίρνουν μορφή 
εισηγήσεων προς το πρωθυπουργικό 
γραφείο ήδη από τη συμπλήρωση του 
πρώτου επτάμηνου διακυβέρνησης, μετά 
την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου 
και με φόντο την απλή αναλογική με την 
οποία θα στηθούν οι επόμενες κάλπες.

Στην εκλογική εξίσωση προστίθενται 
πλέον και ενδεχόμενες ραγδαίες εξελίξεις 
στην υπόθεση της Novartis, με αυξανόμε-
νες ευθείες αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα 
από κυβερνητικά στελέχη. Ανεβάζοντας 
τους τόνους, από την κυβέρνηση 

Τα δύο σενάρια για πρόωρες εκλογές

►
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«βλέπουν» σε πανικό τον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι 
επέλεξε να μπει στο κέντρο των εξελίξεων 
της Προανακριτικής Επιτροπής. Πάντως, 
εκτός παραμικρής επεξεργασίας για τα 
γαλάζια στελέχη μοιάζει να είναι μόνο 
ένα ενδεχόμενο: η εκλογική κινητικότητα 
μέσα στο επόμενο τετράμηνο, προτού 
σβήσει το πρωθυπουργικό «κεράκι» για 
τον ένα χρόνο από τη νίκη της 7ης Ιουλίου 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλα λόγια, κανείς 
δε βρίσκει λόγο να μιλάει για παραίτηση 
της κυβέρνησης και πρόωρη εκλογική 
αναμέτρηση με υπηρεσιακή.

 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
Αντιθέτως, το ερχόμενο καλοκαίρι 

σηματοδοτεί αντικειμενικά μεγαλύτερη 
πρωθυπουργική ελευθερία κινήσεων. 
Ήδη πολλοί προσπαθούν να διαβάσουν 
τις προθέσεις του Μητσοτάκη, εστιάζο-
ντας σε δύο περιόδους, στο φθινόπωρο 
του 2020 και στο καλοκαίρι του 2021, όσο 
και αν ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες 
του δε δείχνουν διάθεση να… ενδώσουν. 

Δεν είναι τυχαίο, ότι ο Μητσοτάκης 
επιχειρεί να χαμηλώνει τις φωνές περί 
πρόωρης προσφυγής σε κάλπη, βγάζο-
ντας εκτός κάδρου κάθε σεναριολογία και 
ζητώντας από τα στελέχη του να προση-
λωθούν στους κυβερνητικούς στόχους. 
Δεν αποκλείεται να ενταθούν αυτά τα 
μηνύματα τις επόμενες μέρες. «Εκλογές 
στο τέλος της τετραετίας. Τότε η κυβέρ-
νηση θα είναι έτοιμη να προχωρήσει 
στην υλοποίηση του σχεδίου της επόμε-
νης τετραετίας» ήταν το πιο πρόσφατο 
ευθύ μήνυμά του από τα κεντρικά της 
ΝΔ, όταν ζητούσε ενεργοποίηση του 
κομματικού μηχανισμού, ώστε οι κυβερ-
νητικές πρωτοβουλίες να μεταφέρονται 
αποτελεσματικά «από το κέντρο μέχρι το 
τελευταίο σπίτι, μέχρι τον τελευταίο χώρο 
δουλειάς».

Για πολλούς, το στίγμα θα δώσει ο 
ανασχηματισμός. Ο χρόνος των αποφά-
σεων και, πολύ περισσότερο, το εύρος 
των αλλαγών σε πρόσωπα και ρόλους 
θα δείξουν πολλά για τη συνέχεια, εκτι-
μούν όλες οι πλευρές. Τις συζητήσεις για 
τυχόν έκτακτες αλλαγές έχει ξεσηκώσει σε 
μεγάλο βαθμό η διαδικασία αξιολόγησης 
που θα «τρέχει» υπό τον Πρωθυπουργό 
ως το τέλος του μήνα.

Ένα-ένα τα κυβερνητικά στελέχη σπεύ-
δουν τις τελευταίες εβδομάδες στο 
Μαξίμου για να παρουσιάσουν πεπραγ-
μένα, ακούγοντας πρωθυπουργικά 
«ευχαριστώ» ή και «συγχαρητήρια», που 
σίγουρα δεν τους καθησυχάζουν όλους. 
Η αλήθεια είναι ότι ενδεχόμενος δομι-
κού τύπου μίνι ανασχηματισμός για 
διορθώσεις επιμέρους αστοχιών και για 
την επιτάχυνση στην παραγωγή έργου, 
δύσκολα θα δικαιολογούσε στρατηγικά 
προθέσεις για προκήρυξη εκλογών σε 
πολύ μεταγενέστερο στάδιο. Μάλλον θα 
κινητοποιούσε περισσότερο όσους έχουν 
στο μυαλό τους εκλογικό σενάριο με τον… 
κωδικό 2020.

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020
Ο εκλογικός αιφνιδιασμός του Αλέξη 

Τσίπρα και η νέα ήττα του ΣΥΡΙΖΑ – ο 
οποίος για τη ΝΔ αναζητεί ακόμη σαστι-
σμένος το βηματισμό του – είναι οι αιχμές 
στην πρόταση για κάλπες το Σεπτέμβριο 
ή τον Οκτώβριο του 2020, μετά την 
εμφάνιση στη ΔΕΘ. Ακόμα και ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης χτυπά 
σχετικό καμπανάκι στα δικά του στελέχη, 
την ώρα που η ΝΔ εκμεταλλεύεται την 
πολιτική υπεροχή της και τη θετική αντα-
πόκριση της κοινωνίας, όπως καταγρά-
φουν και οι δημοσκοπήσεις.

Η κυβερνητική ζυγαριά με τα πλεονεκτή-
ματα γέρνει όχι μόνο λόγω της έλλειψης 
φθοράς για το Μαξίμου αλλά και επειδή 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε να 
«κάψει» πολύ νωρίς την απλή αναλογική, 
εκμεταλλευόμενος τη θετική περίοδο για 

να στήσει τις διπλές – όπως έχει τονί-
σει – κάλπες. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει 
φροντίσει να μην υπάρχουν εκκρεμότητες 
σε κρίσιμες θεσμικές διαδικασίες, ενώ η 
θέλησή του για ανανέωση και διεύρυνση 
της ΝΔ έχει αποτυπωθεί στις μέχρι στιγμής 
επιλογές του. Συγκεκριμένα, σε αποφά-
σεις του για ανάδειξη εξωκοινοβουλευ-
τικών, προσώπων της Κεντροαριστεράς ή 
άφθαρτων γαλάζιων στελεχών.

Και βέβαια μήνυμα για περαιτέρω… 
αποστάσεις από το παλαιό πολιτικό 
προσωπικό θα μπορούσε να δοθεί, 
σχολιάζουν αναλυτές, μέσα από εκλο-
γές με λίστα εντός 18μήνου από τις 
προηγούμενες.
Ταυτόχρονα, δεν περνούν απαρατή-

ρητα τα ρίσκα που καραδοκούν σε έναν 
αιφνιδιασμό με διπλές κάλπες. Δεν είναι 
μόνο η αβεβαιότητα της αντίδρασης των 
ψηφοφόρων και το αν η ΝΔ θα κατάφερνε 
να διατηρήσει τη σημερινή κοινοβουλευ-
τική ισχύ της. Είναι και η ανάγκη μιας 
καλά δομημένης επιχειρηματολογίας, 
στο γιατί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση 
να διεκδικούσε τόσο γρήγορα τη λαϊκή 
ετυμηγορία, όταν εξαρχής έχει σηκώσει 
σημαία αξιοπιστίας και προσήλωσης στις 
θεσμικές διαδικασίες αλλά και διαμηνύει 
ότι μέλημά της είναι οι «θετικές ειδήσεις» 
προς την κοινωνία και όχι η τύχη της 
αντιπολίτευσης.

 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021
Το δεύτερο σενάριο που έχει μπει 

στη ζυγαριά, με τα δικά του υπέρ και 
κατά, αφορά το 2021, το έτος-σύμβολο 
«αλλαγής σελίδας» κατά τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι 
μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου 
θα αρχίσει να φέρνει αποτέλεσμα για τα 
νοικοκυριά μια σειρά από καλά μαντάτα 
στην οικονομία.
Το πρωθυπουργικό επιτελείο ετοιμάζε-

ται ήδη για το πρώτο επίσημο αίτημα 
σε επίπεδο Eurogroup σχετικά με τον 
κεντρικό στόχο του για μείωση των 
πρωτογενών πλεονασμάτων, ώστε να 
απελευθερωθεί το συντομότερο ο δημο-
σιονομικός χώρος για φοροελαφρύνσεις 
σε όσους σήκωσαν το βάρος στα χρόνια 
της κρίσης.

Για την ώρα, υπάρχουν το σχέδιο, η προε-
τοιμασία, οι δηλώσεις αποφασιστικότη-
τας της κυβέρνησης και οι εκτιμήσεις της. 
Ωστόσο, αυτό το διαφαινόμενο «υπέρ» 
με βάση εισηγήσεις για νέες εκλογές 
στο μέσο της διακυβέρνησης, δηλαδή το 

καλοκαίρι του 2021, θα μπορούσε αυτο-
μάτως να γίνει το μεγαλύτερο «κατά». 
Και αυτό, εφόσον οι μεταρρυθμίσεις 

επιβραδυνθούν, οι στοχεύσεις δεν επιτευ-
χθούν εγκαίρως και τελικά η… σελίδα 
γυρίζει με χαμηλότερο από τον προσδο-
κώμενο ρυθμό. 

Στην περίπτωση του 2021 είναι βέβαιο 
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κέρδιζε το 
περίφημο «2+4» (χρόνια διακυβέρνησης) 
εφόσον ενεργοποιούσε το «όπλο» των 
πρόωρων εκλογών και έβγαινε αυτοδύνα-

μος από τη δεύτερη κάλπη με την ενισχυ-
μένη αναλογική. 
Επιπλέον, διαπιστώνεται εύκολα ότι η 

κυβερνητική φθορά δεν έχει το ίδιο βάθος 
στη διετία και στην τετραετία, ωστόσο και 
σε αυτή την περίπτωση ο μόνος που έχει 
την ευχέρεια, όποτε θελήσει, να προκη-
ρύξει πρόωρες εκλογές, γνωρίζει ότι θα 
καλούνταν προφανώς να αιτιολογήσει 
επαρκώς τις αποφάσεις του.

Πηγή: in.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

Η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία, αλλά τα ΜΆΤ 
δέρνουν τους κατοίκους των ακριτικών νησιών μας…
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Είναι, χωρίς αμφιβολία, θλιβερά τα 
επεισόδια που σημειώθηκαν στα ακρι-

τικά νησιά μας, όταν οι κάτοικοί τους, που 
πρωτοστάτησαν στη φιλοξενία των προ-
σφύγων και των μεταναστών, προπηλακί-
στηκαν από τα ΜΑΤ.

Από τη μία είναι οι κάτοικοι, που δοξά-
στηκαν πριν μερικά χρόνια, και τώρα κα-
τηγορούνται για έλλειψη ευαισθησίας, 
απέναντι στις μάζες των άμοιρων ανθρώ-
πων που μας στέλνει πεσκέσι ο ισλαμι-
στής πρόεδρος της Τουρκίας και από την 
άλλη η κυβέρνηση που προσπαθεί να επι-
βάλει την τάξη για να δαμάσει τη μάστιγα 
που ενέσκηψε στην Ελλάδα, όταν ο Ταγίπ 
Ερντογάν αποφάσισε να… «τιμωρήσει» 
τους αναίσθητους πραγματικά Ευρωπαί-
ους εταίρους μας, οι οποίοι οχυρώθηκαν 
πίσω από έωλες αποφάσεις, που επιβλή-
θηκαν στην προηγούμενη κυβέρνηση του 
Αλέξη Τσίπρα.

Πότε θα καταλάβουμε ότι το λεγόμε-
νο «μεταναστευτικό» - «προσφυγικό» 
πρόβλημα αποτελεί εθνική απειλή για 
τη χώρα; Πότε θα καταλάβουμε ότι είναι 
εθνικό θέμα, καθώς η Τουρκία στοχεύει 
την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία 

της Ελλάδας; Και έτσι πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί.

Προσπαθώντας να καταλάβω τα επιχει-
ρήματα όλων των πλευρών, διαπίστωσα 
ότι ουδείς ασχολείται πραγματικά με το 
πρόβλημα. Όλοι έχουν τα δίκια τους. Αλλά 
την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται το πρόβλημα ούτε ως θέμα αποκλει-
στικά του νόμου και της τάξης. Αλλά και 
ούτε ως ένα ζήτημα που αποδεικνύει την 
έλλειψη ευαισθησίας, όπως κατηγόρησαν 
τους κατοίκους που διαμαρτύρονται με-
ρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξω-
τερικού, και οι «ψεκασμένοι» του ΣΥΡΙΖΑ. 
Διότι δε διαθέτει παράλογους μόνο η 
εθνικιστική Δεξιά, αλλά και η νεοφιλελεύ-
θερη Αριστερά, που βρήκε καταφύγιο σε 
ένα κομμάτι της που αποτελεί την ισχνή 
μειοψηφία. Σίγουρα η κατάσταση έχει ξε-
φύγει και ο έλεγχος είναι ανύπαρκτος.

Επαναλαμβάνω, ότι οι άνθρωποι που κα-
τηγορούνται σήμερα ως «εθνικιστές» και 
«ρατσιστές» είναι αυτοί που έσωσαν εκα-
τοντάδες συνανθρώπους μας από βέβαιο 
θάνατο. Πρόσφεραν ότι χρειάζεται σε ένα 
άτομο που βρίσκεται σε απόγνωση, έδω-
σαν ακόμα και τα σπίτια τους και τα ρού-
χα τους, έδωσαν μάχες με τα μανιασμένα 
κύματα για να σωθούν οι πρόσφυγες και 

οι μετανάστες, μέχρι να βρουν το δρόμο 
τους. Δυστυχώς, στην πλάτη αυτών των 
ανθρώπων παίχθηκαν βρώμικα παιγνίδια 
από μη κυβερνητικές οργανώσει (ΜΚΟ-
NGO). Όχι όλες, αλλά αρκετές κερδοσκό-
πησαν και μέχρι σήμερα συνεχίζουν ανε-
νόχλητες να κερδοσκοπούν εις βάρος των 
προσφύγων και των μεταναστών.
Οπωσδήποτε, το κράτος πρέπει να αρ-

χίσει από κάπου να επιβάλλει το νόμο 
και την τάξη. Αλλά ο πρώτος στόχος δεν 
έπρεπε να είναι οι κάτοικοι των ακριτικών 
νησιών μας, αλλά οι διακινητές και οι λα-
θρέμποροι ψυχών. Στο θέμα αυτό απέτυ-
χε οικτρά. Το ελληνικό κράτος πρέπει να 
τους συλλαμβάνει και να τους τιμωρεί. 
Είναι παράνομοι διακινητές ανθρώπινων 
ψυχών. Η τιμωρία τους πρέπει να είναι 
αυστηρή και παραδειγματική. Εάν τιμω-
ρηθούν μερικοί, θα πάρουν το μήνυμα και 
τα υπόλοιπα τσιράκια του Ταγίπ Ερντογάν 
που συμμετέχουν στην αγοραπωλησία 
ανθρώπων.

Η κυβέρνηση πρέπει να ξαναδεί το θέμα 
με νηφαλιότητα και να δώσει εντολή στα 
ΜΑΤ να κάνουν ένα βήμα πίσω. Οι επι-
θέσεις εναντίον των διαμαρτυρόμενων 
κατοίκων των ακριτικών μας νησιών είναι 
αδικαιολόγητη. Και το μήνυμα που δίνεται 

στην κατοχική Τουρκία, είναι ότι είμαστε 
έτοιμοι για συνθηκολόγηση, άρα και ήττα. 
Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα δέ-
χεται επίθεση από την Τουρκία και πρέπει 
τουλάχιστον να αμυνθεί.
Τρόποι υπάρχουν πολλοί. Η κυβέρνηση 

τους γνωρίζει και πρέπει να τους χρησι-
μοποιήσει. Όταν ο Ερντογάν βλέπει τα 
ΜΑΤ να επιτίθενται εναντίον των κατοί-
κων των νησιών μας, τρίβει τα χέρια του. 
Ενώ έπρεπε να λάβει ένα διαφορετικό 
μήνυμα: ότι τα ψέματα τελείωσαν και η 
κυβέρνηση θα προστατεύσει τη χώρα από 
την εθνική απειλή που αντιπροσωπεύουν 
οι ισλαμιστές της Τουρκίας…

Η επόμενη μέρα του προσφυγικού στο Μαξίμου

Μεγάλη βαρύτητα στη συνάντησή του 
Πρωθυπουργού με τα στελέχη της 

αυτοδιοίκησης από τη Λέσβο, τη Χίο και 
τη Σάμο, δίνουν κυβερνητικές πηγές για 
την εκτόνωση της έκρυθμης κατάστασης 
στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η απόφα-
ση για την πρωτοβουλία του κ. Μητσο-

τάκη, ελήφθη σε σύσκεψη στο Μέγαρο 
Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και με 
τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υφυ-
πουργού Λευτέρη Οικονόμου και του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα. 
Αποφασίστηκε να αποσυρθούν από τα 

νησιά τα ΜΑΤ, κάτι που συνέβη το πρωί 
της Πέμπτης 27/2, και να κληθεί το ίδιο 
απόγευμα στο Μαξίμου ο περιφερειάρ-
χης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζού-
ρης, μαζί με τους αντί-περιφερειάρχες και 
τους δημάρχους των τριών νησιών (Λέ-
σβου, Χίου και Σάμου), ώστε να γίνει μια 
προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυ-

πουργός επέμεινε στην ανάγκη κατασκευ-
ής κλειστών δομών, δεσμεύτηκε σε χρο-
νοδιάγραμμα για το κλείσιμο των ανοι-
κτών κέντρων, όπως αυτό της Μόριας, και 
ζήτησε από τα στελέχη της τοπικής αυτο-
διοίκησης να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
για να πέσουν οι τόνοι, υποστηρίζοντας 
ότι η έκρυθμη κατάσταση είναι αδιέξοδη 
και δε μπορεί να συνεχιστεί. 
«Θέλω να κάνω ακόμα μία έκκληση: Να 

πέσουν οι τόνοι, να μετριαστεί αυτή η 
άγονη αντίδραση, η οποία δεν οδηγεί ου-

σιαστικά πουθενά. Διότι είναι προς όφε-
λος, τελικά, των ίδιων των νησιών να κα-
τασκευαστούν σύγχρονες φυλασσόμενες 
δομές» είχε δηλώσει νωρίτερα στον Alpha 
ο κ. Πέτσας.

Η απόσυρση των ΜΑΤ και η πρωτοβου-
λία νέου διαλόγου από τον Πρωθυπουρ-
γό είναι κινήσεις που αντιμετωπίζονται 
θετικά από την αντιπολίτευση, παρά το 
γεγονός ότι στις επίσημες αντιδράσεις 
κυριαρχεί η έντονη κριτική για έλλειψη 
σχεδίου, τεράστιες ευθύνες για το χάος 
που έχει δημιουργηθεί στο βορειοανατο-
λικό Αιγαίο κλπ. Είναι ενδεικτικό ότι την 
ίδια ώρα που ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ-
ξης Τσίπρας, κατηγορεί την κυβέρνηση γι’ 
αυταρχισμό, στέλνει μήνυμα ότι θα βάλει 
«πλάτη» στη διαμόρφωση ενός εθνικού 
σχεδίου για τη διαχείριση του προβλήμα-
τος: «Αν όμως επιμείνει στις αδιέξοδες και 
αυταρχικές επιλογές, δε μπορούμε παρά 
να είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση, και 
δίπλα στους συμπολίτες μας στα νησιά, 
που δικαίως αγωνιούν και αντιστέκονται» 
σημείωσε ο κ. Τσίπρας.
«Η κυβέρνηση πρόθυμη, άφω-

νη και αδύναμη στην Ευρώπη, κάνει επί-
δειξη πυγμής με επιτάξεις και ΜΑΤ στα 

νησιά. Η “συμφωνία αλήθειας” του κ. 
Μητσοτάκη με τους νησιώτες αποδείχθη-
κε ένα μεγάλο ψέμα και ένα ολοστρόγγυ-
λο μηδενικό» δήλωσε η πρόεδρος του Κι-
νήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, ενώ 
για ξεσηκωμό του λαού έκανε λόγο το ΚΚΕ.
Στελέχη της αντιπολίτευσης υποστηρί-

ζουν ότι η διαχείριση του προσφυγικού 
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί 
απόδειξη αποτυχίας για τη λειτουργία του 
επιτελικού κράτους. Προβληματισμός για 
τις κινήσεις που προηγήθηκαν αλλά και 
αυτές που πρέπει να γίνουν, υπάρχει και 
στις τάξεις της κυβέρνησης. Στελέχη στις 
τάξεις του κυβερνώντος κόμματος θεω-
ρούν ότι έγιναν σοβαρά λάθη πολιτικής 
και επικοινωνίας κατά την προεκλογική 
περίοδο από την πλευρά στελεχών της 
Νέας Δημοκρατίας, που έστελναν μηνύ-
ματα στην κοινή γνώμη και τις τοπικές κοι-
νωνίες ότι η αλλαγή της κατάστασης στα 
νησιά προς το καλύτερο ήταν απλά και 
μόνο θέμα πολιτικής βούλησης που δεν 
υπήρχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 
ζήτημα ήταν και είναι πολύ πιο σύνθετο, 
πολύ πιο πολύπλοκο και δύσκολο.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική
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Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το 
Άσυλο, θα βοηθήσει την Ελλάδα στην 

αντιμετώπιση του μεταναστευτικού εκ 
μέρους όλων των χωρών της Ε.Ε.; Θα 
επιμερίσει το βάρος; Θα στηρίξει τη 
διαδικασία απεγκλωβισμού των χιλιάδων 
ανθρώπων που βρίσκονται στα ελληνικά 
νησιά; 
Το στοίχημα, όπως φαίνεται, είναι μεγάλο 

αλλά και εξαιρετικά δύσκολο, τόσο για 
την Ελλάδα όσο και για την υπόλοιπη 
Ευρώπη, καθώς, όπως έχει διατυπωθεί 
πολλές φορές από αξιωματούχους της 
Ε.Ε., «το μεταναστευτικό απειλεί σοβαρά 
τη συνοχή της Ένωσης».
Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποι-

ούνται έντονες ζυμώσεις και διαβουλεύ-
σεις, ενόψει των διαδικασιών για τη δημι-
ουργία του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου 
για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δεν έχει επισήμως κατατεθεί – αναμέ-
νεται πάντως εντός του Μαρτίου –, ενώ 
η γερμανική κυβέρνηση έχει διακινήσει, 
περίπου επισήμως, σε όλους τους εμπλε-
κομένους, τη δική της πρόταση που φέρει 
την υπογραφή –με την έννοια του ιθύνο-
ντος νου– του υπουργού Εσωτερικών, 
Χορστ Ζεεχόφερ. 
Ο στόχος είναι να συμβάλει στις 

διαπραγματεύσεις ως χώρα με εμπειρία 
σε αυτά τα θέματα αλλά και να θέσει το 
πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων 
όπως το αντιλαμβάνεται η Γερμανία. 
 
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Η γερμανική πρόταση παρουσιάζει 
σημαντικές διαφορές από όσα η Επιτροπή 
σχεδιάζει να προτείνει, όπως προκύπτει 
από τις πληροφορίες για το πώς θα 
διαμορφωθεί αυτή η πρόταση, οι οποίες 
έχουν δημοσιοποιηθεί από επίσημα χείλη. 
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτρο-
πος υπεύθυνος για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο 
Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε πρόσφατη 
ομιλία του στην ελληνική Βουλή, μίλησε 
για αλληλεγγύη από την πλευρά όλων 
των κρατών-μελών στο θέμα της υποδο-
χής και διαχείρισης των μεταναστών που 
φθάνουν στην Ευρώπη, η οποία ωστόσο 
μπορεί να έχει διαφορετικές εκδοχές: 
για παράδειγμα, ένα κράτος μπορεί να 
μη φιλοξενεί αιτούντες άσυλο αλλά να 
προσφέρει τεχνογνωσία, προσωπικό ή 
χρήματα.
Την ίδια στιγμή, η πρόταση της Γερμανίας 

αναφέρεται σαφώς στον αναλογικό επιμε-
ρισμό αιτούντων άσυλο σε όλα τα κράτη-
μέλη, μετά τη γρήγορη επεξεργασία του 
αιτήματος στις χώρες πρώτης υποδο-
χής. Με αυτή την εκδοχή τάσσεται και η 
Ελλάδα, καθώς, όπως σημειώνει στέλεχος 
του υπουργείου Μετανάστευσης, «είναι 
καθοριστική η συν-ευθύνη όλων των 
ευρωπαϊκών χωρών, δε μπορεί μια χώρα 

να κάνει στρατόπεδα διαρκώς, ακόμα και 
αν λαμβάνει χρήματα». Τα κράτη πρώτης 
υποδοχής (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 
Μάλτα, Κύπρος) βρίσκονται σε επικοινω-
νία, χωρίς ωστόσο να έχουν συγκροτήσει 
ένα κοινό και κυρίως αρραγές μέτωπο 
με ενιαίες θέσεις, με βάση τις οποίες θα 
πορευτούν στις διαπραγματεύσεις που θα 
λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες. Από 
την πλευρά των χωρών του Βίσεγκραντ, οι 
οποίες έχουν τηρήσει σκληρή και αδιάλ-
λακτη στάση, αρνούμενες να υποδεχθούν 
τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που 
τους αναλογούσε με βάση το πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης, προς το παρόν τηρείται 
σιγή ιχθύος σε σχέση με το θέμα. Πάντως, 
όπως όλα δείχνουν, η πρόταση για το 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης θα 
προωθηθεί τους επόμενους μήνες, ώστε 
στο τέλος η Ε.Ε. να διαθέτει ένα «νέο 
Δουβλίνο» το οποίο θα είναι αποδεκτό 
και κυρίως λειτουργικό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας, 
Νότης Μηταράκης, και ο αναπληρωτής 
υπουργός, Γιώργος Κουμουτσάκος, την 
Πέμπτη 20/2 ταξίδεψαν στο Βερολίνο 
και συνομίλησαν με τον ομοσπονδιακό 
υφυπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, 
Χέλμουτ Τάιχμαν.
Το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση 

τέθηκε επί τάπητος, ενώ, σύμφωνα με 
πληροφορίες, συζητήθηκαν λεπτομέρειες 
οι οποίες ωστόσο μπορούν να αποβούν 
καθοριστικές, κυρίως όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά του. Από την ελλη-
νική πλευρά, επισημαίνει ο αναπληρωτής 
υπουργός Γιώργος Κουμουτσάκος, έγινε 
προσπάθεια να τεθούν και να διευκρινι-
στούν τρία βασικά στοιχεία. Όσον αφορά 
τη γρήγορη διαδικασία εξέτασης των 
αιτημάτων ασύλου στα σύνορα, πόσο 
«γρήγορη» θα είναι αυτή η διαδικασία και 
τι ακριβώς προβλέπεται να περιλαμβάνει. 
Από την ελληνική πλευρά έγινε σαφές, ότι 
εφόσον η διαδικασία αυτή εμπλέκει τη 
διοίκηση και τα δικαστήρια, χρονικά δε 
μπορεί να περιοριστεί αποτελεσματικά. Η 
«γρήγορη διαδικασία» νοείται ως τέτοια, 
μόνο εφόσον ολοκληρώνεται σε χρονικό 
διάστημα λιγότερο των δύο εβδομάδων, 
σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει 
και πάλι το πρόβλημα της συμφόρησης 
στα σημεία εισόδου.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έθεσε το 
ζήτημα του καθορισμού μέσω ευρωπαϊ-
κού κανονισμού, ενός ορίου στον αριθμό 
των ατόμων που θα μπορεί κάθε χώρα 
να υποδεχθεί και να διαχειριστεί, έτσι 
ώστε τα κράτη πρώτης υποδοχής, που εκ 
των συνθηκών δέχονται όλες τις αφίξεις 
εκ της γεωγραφικής τους θέσης, να μην 
επιβαρύνονται υπέρμετρα και πέρα από 
τις αντοχές τους οικονομικά αλλά και 
κοινωνικά.
Το τρίτο σημείο το οποίο τέθηκε από 

τους δύο υπουργούς, είναι η λεγόμενη 
αλληλεγγύη (solidarity) που έχει διακηρυ-

χθεί από όλους να είναι υποχρεωτική για 
όλα τα κράτη-μέλη και όχι προαιρετική, 
καθώς κάτι τέτοιο είναι σαφές ότι θα 
οδηγήσει σε νέες περιπέτειες και αντιδι-
κίες μεταξύ των κρατών.
Ο αναπληρωτής υπουργός σημειώνει 

επίσης, ότι είναι εξαιρετικά καθοριστικό 
να προβλεφθεί ένας έκτακτος μηχανι-
σμός που θα τίθεται αυτόματα σε εφαρ-
μογή σε περίπτωση κρίσης, δηλαδή 
μεγάλης αύξησης των μεταναστευτικών 
ροών. «Δεν είναι δυνατόν να συμφω-
νήσουμε σε ένα μηχανισμό που θα 
καταρρεύσει σε εποχή κρίσης», τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Κουμουτσάκος. 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ
Την πραγματοποίηση ευρωπαϊκής 

διάσκεψης στην Ελλάδα σε συνεργα-
σία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη 

συμμετοχή διεθνών οργανισμών και 
οργανώσεων (Unicef, IOM, UNHCR), για 
τα παιδιά μετανάστες και ειδικότερα για 
τα ασυνόδευτα ανήλικα, επεξεργάζεται το 
υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 
προκειμένου να συζητηθεί και να δημοσι-
οποιηθεί το θέμα που απαιτεί τη συνερ-
γασία χωρών και οργανώσεων. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, ενώ υπάρχουν κράτη-
μέλη ή και άλλες χώρες που είναι διατε-
θειμένες να φιλοξενήσουν ασυνόδευτα 
ανήλικα, δεν επιθυμούν να αναλάβουν 
την ευθύνη μόνες, εκτός ενός συγκεκριμέ-
νου και καθορισμένου πλαισίου.

Ο στόχος της εν λόγω ευρωπαϊκής 
διάσκεψης είναι, φυσικά, η συζήτηση και 
η κατάθεση απόψεων και προτάσεων εκ 
μέρους όλων των παρισταμένων, καθώς 
και η υιοθέτηση μιας διακήρυξης που θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
για όλα τα κράτη-μέλη.

ΜΕΤΆΝΆΣΤΕΥΣΗ: 
 Ώρα κρίσιμων 

αποφάσεων 
για την Ε.Ε. 

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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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

Η ΆΟΖ της Τουρκίας και το λάθος 
του Ταγίπ με τη Μαύρη Θάλασσα 
Γράφει ο Θεόδωρος Καρυώτης* 

Ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν της 
Τουρκίας, για δεκαετίες τώρα, βλέπει 

στον ύπνο του το διπλανό χάρτη και 
ξυπνάει ιδρωμένος, διότι αυτόν το χάρτη 
δεν τον δημιούργησε κάποιος Έλληνας, 
αλλά η αμερικανική εταιρία General 
Dynamics που εδρεύει στην πόλη Χέρντον, 
ένα προάστιο της Ουάσιγκτον.
Αυτός ο χάρτης δημιουργήθηκε βάσει 

της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της 
Θάλασσας το 1982 (UNCLOS) και η οριο-
θέτηση έγινε βασισμένη στην αρχή της 
ίσης απόστασης (μέσης γραμμής). 
Ο εφιάλτης, βέβαια, της Τουρκίας, ξεκί-

νησε πριν από 35 χρόνια στην έδρα του 
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν το απόγευμα 
της Παρασκευής 30 Απριλίου 1982, η 
Τουρκία ήταν μια από τις τέσσερις χώρες 
που καταψήφισαν το UNCLOS και ακόμα 
δεν έχει συνέλθει από αυτή τη μεγάλη 
ήττα της, μια και η ΑΟΖ και τα δικαιώ-
ματα νησιών σε ΑΟΖ δημιούργησαν μια 
αφόρητη πίεση, από την οποία δεν έχει 
συνέλθει ακόμα.

Η Σύμβαση του Δίκαιου της Θάλασσας 
του 1982, είναι ένα μεγάλο ιστορικό 
γεγονός. Είναι το σύμβολο και αγγελιο-
φόρος μιας νέας εποχής στην ανάπτυξη 
του διεθνούς δικαίου, της παγκόσμιας 
πολιτικής οικονομίας και της διεθνούς 
κοινωνίας. Αυτή η Σύμβαση αποτελεί μια 
κρίσιμη καμπή στην ιστορία των ιδεών 
της διεθνούς κοινωνίας.

Ο παραπάνω χάρτης δείχνει ξεκάθαρα, 
γιατί όλες οι τουρκικές κυβερνήσεις 
δεν αναφέρονται ποτέ στις τρεις λέξεις 
«Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη» αλλά 
επιμένουν να αναφέρονται μόνο στην 
υφαλοκρηπίδα.

Προκαλεί, βέβαια, εντύπωση το γεγο-
νός, ότι και στην Ελλάδα υπάρχει μια 
ομάδα επιστημόνων που συμφωνούν 
με τους Τούρκους και αναφέρουν ότι η 
μοναδική διαφορά μας με τους Τούρκους 
στο Αιγαίο είναι η υφαλοκρηπίδα. Έτσι, 
η Τουρκία, για πάνω από τρεις δεκα-
ετίες τώρα, συνεχίζει να αρνείται την 
ύπαρξη του Συντάγματος των Ωκεανών 
και Θαλασσών που δημιούργησε η 
παγκόσμια κοινότητα εκείνη την αλησμό-
νητη Παρασκευή στη Νέα Υόρκη. Ακόμα 
θυμάμαι το βλοσυρό, πένθιμο ύφος της 
Τουρκικής Αντιπροσωπείας, στην ψηφο-
φορία της 30ης Απριλίου 1982.
Οι τουρκικές διεκδικήσεις είναι συνδεμέ-
νες με οικονομικά συμφέροντα που έχουν 

σχέση με τα θέματα της αλιείας και των 
υδρογονανθράκων. Η Τουρκία, μονότονα 
αρνείται την ύπαρξη υφαλοκρηπίδας και 
ΑΟΖ στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. 
Η Τουρκία χρησιμοποιεί δυο επιχειρή-
ματα. Κατά πρώτον λόγο, τα νησιά δεν 
έχουν υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, υφαλοκρη-
πίδα και ΑΟΖ έχουν μόνο οι ηπειρωτι-
κές ακτές και κατά δεύτερον λόγο, και 
αν ακόμα δεχτούμε ότι τα νησιά του 
Αιγαίου έχουν υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, τότε 
σίγουρα θα ισχύει η αρχή των «ειδικών 
περιστάσεων» και επομένως η τουρκική 
υφαλοκρηπίδα δε μπορεί να περιορι-
στεί σε μια στενή λωρίδα που βρίσκε-
ται ανατολικά των ελληνικών νησιών. 
 
ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

Η καλύτερη ανάλυση και παρουσί-
αση των τουρκικών θέσεων έχει γίνει 
από τον Τούρκο νομικό και διεθνολόγο 
Yucel Acer στο βιβλίο του «The Aegean 
Maritime Disputes and International 
Law». Υποστηρίζει τις θέσεις της Τουρκίας 
αναφέροντας τα ακόλουθα:

Α. Σήμερα, το 43,5% του Αιγαίου 
Πελάγους ανήκει στην Ελλάδα, το 7,5% 
στην Τουρκία και το υπόλοιπο 49% ανήκει 
στην ανοιχτή θάλασσα. Με χωρικά 
ύδατα 12 ν.μ. θα δώσει στην Ελλάδα 
71,5% ενώ της Τουρκίας θα αυξηθεί μόνο 
κατά 1,3% και θα φτάσει μόνο στο 8,8% 
και η ανοιχτή θάλασσα θα κατέχει 19,7%.

Β. Όταν δημιουργηθεί ΑΟΖ, η Τουρκία 
θα χάσει και ένα ποσοστό που της ανήκει 
για εξερεύνηση και εκμετάλλευση και θα 
μειωθεί από το 16,3% (28.126 χλμ./2) 
στο 8,27% (14.240 χλμ./2) όταν η Ελλάδα 
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 
ν.μ.

Όταν κάποιος μελετήσει προσεκτικά τον 
παραπάνω χάρτη της ΑΟΖ της Τουρκίας, 
που βασίζεται στο UNCLOS του 1982, 
αντιλαμβάνεται τον εφιάλτη του Ερντογάν 
που βλέπει πόσο περιορισμένη είναι η 
ΑΟΖ της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος και 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η Τουρκία θα λάβει μόνο 7,5% της συνο-
λικής έκτασης του Αιγαίου. Αλλά, μια και 
το Διεθνές Δικαστήριο, με τις τελευταίες 
αποφάσεις του, έχει δώσει έμφαση στις 
αρχές της ευθυδικίας (equity) η περι-
οχή που θα λάβει η Τουρκία θα είναι 
περίπου 10-12% του συνόλου της ΑΟΖ 
του Αιγαίου, υποθέτοντας βέβαια ότι τα 
ελληνικά νησιά δικαιούνται μια ζώνης 12 
ναυτικών μιλίων.

Ιδιαίτερο πρόβλημα προκύπτει 
όμως όσον αφορά το σύμπλεγμα του 
Καστελόριζου, που περιλαμβάνει τη 
Ρω και τη Στρογγύλη, που βρίσκονται 
εκτός του Αιγαίου Πελάγους και δη στην 
Ανατολική Μεσόγειο – με βάση σχετικό 
φυλλάδιο του Διεθνούς Υδρογραφικού 
Οργανισμού περί ορίου θαλασσών – για 
τα οποία η Τουρκία κατά πάγια τακτική, 
όπως και για τα ελληνικά νησιά του 
Αιγαίου, δε δέχεται ότι έχουν δικαιώματα 
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ ως εμπίπτοντα 
σε «ειδικές περιστάσεις».

Με βάση την αρχή της ίσης απόστα-
σης (εφαρμογή μεθόδου μέσης γραμμής) 
αν ληφθεί υπόψη η νήσος Στρογγύλη, 
προκύπτουν θαλάσσια σύνορα Ελλάδος 
– Κύπρου μήκους 27 ν.μ. Χωρίς την 
επίδραση της Στρογγύλης, ακόμη και με 
λήψη υπόψη των νήσων Κρήτης, Ρόδου 
και Καρπάθου, δε μπορεί να έχουμε κοινά 
σύνορα ΑΟΖ με την Κύπρο, κάτι αρκετά 
αρνητικό από στρατηγικής και οικονο-

μικής άποψης για τη χώρα μας και την 
Κύπρο.

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ένα από τα πιο σημαντικά λάθη της 

Τουρκίας, έλαβε χώρα το 1986, όταν 
από πίεση της τότε Σοβιετικής Ένωσης, 
δέχθηκε να ανακηρύξει και να οριοθετή-
σει ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι Σοβιετικοί, εκείνη την περίοδο, 
αποφάσισαν να αρχίσουν έρευνες για 
υδρογονάνθρακες στην περιοχή. Έτσι 
η Τουρκία έκανε μια τμηματική ανακή-
ρυξη ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα, που δεν 
προβλέπεται από το Δίκαιο της Θάλασσας, 
και κατέληξε σε συμφωνία με την τότε 
Σοβιετική Ένωση για τις επικαλυπτόμενες 
περιοχές, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 
«μέσης γραμμής» που τόσο απεχθάνεται. 
Αργότερα, η Τουρκία άρχισε συνομιλίες 
με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για το 
ίδιο θέμα, που κατέληξαν σε συμφωνίες 
παρόμοιες του τύπου που είχε συνάψει 
με τους Σοβιετικούς.
Ουδέποτε, βέβαια, η Τουρκία πρότεινε 

στην Ελλάδα και σε άλλα γειτονικά κράτη 
να κάνουν παρόμοιες οριοθετήσεις στη 
Μεσόγειο. Έτσι, η Μαύρη Θάλασσα, 
που αποτελεί πιο «κλειστή ή ημίκλει-
στη θάλασσα» από το Αιγαίο Πέλαγος, 
έχει εντελώς μοιρασθεί από τα παράκτια 
κράτη αυτής της θάλασσας χρησιμοποιώ-
ντας την οριοθέτηση της ΑΟΖ και όχι της 
υφαλοκρηπίδας με βάση τη μέση γραμμή. 

Αυτό, κατά την άποψή μου, αποτελεί τον 
πιο λανθασμένο χειρισμό της Τουρκίας, 
διότι δέχθηκε να οριοθετήσει τη θαλάσ-
σια ζώνη της Μαύρης Θάλασσας με μια 
μέθοδο που δεν ίσχυε μέχρι το 1982, 
δηλαδή με τη μέθοδο της ΑΟΖ που πολέ-
μησε τόσο πολύ κατά τη Διάσκεψη του 
ΟΗΕ.
Τέλος, η Τουρκία έχασε και το επιχείρημα 

ότι η οριοθέτηση στο Αιγαίο Πέλαγος 
πρέπει να γίνει βάσει της ευθυδικίας και 
όχι της μέσης γραμμής, διότι η Μαύρη 
Θάλασσα είναι περισσότερο ημίκλειστη 
από το Αιγαίο Πέλαγος. Το λάθος αυτό θα 
το πληρώσει ακριβά μια μέρα η Τουρκία.

*Ο Θεόδωρος Καρυώτης σπούδασε Οικονομικές 
Επιστήμες στον Καναδά και στην Αμερική. 
Θεωρείται ο πρώτος Έλληνας που ασχολήθηκε με 
το θέμα της ΑΟΖ [αποκαλείται «πατέρας» της ΑΟΖ] 
και πρόσφατα οι ιδέες του άρχισαν να συζητιούνται 
ευρέως. Δυστυχώς, αυτή την περίοδο, που λαμβά-
νονται σημαντικές αποφάσεις για την ΑΟΖ, δεν έχει 
ζητηθεί η γνώμη του από καμία ελληνική κυβέρνηση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Φτωχότερη και υπερφορολογημένη 

Η ΜΕΣΆΙΆ ΤΆΞΗ
Αβέβαιο το μέλλον για τις νέες γενιές Ελλήνων

Ρεπορτάζ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 
(Η Καθημερινή)

Φτωχότερη κατά πάνω από 30% σε 
σύγκριση με την προμνημονιακή 

περίοδο, υπερφορολογημένη και διογκω-
μένη ως μέγεθος στο σύνολο του πληθυ-
σμού, καθώς μετακινήθηκαν σε αυτήν πιο 
εύπορες, κατά το παρελθόν, εισοδηματι-
κές κατηγορίες, η μεσαία τάξη πλήρωσε 
ακριβά το «μάρμαρο» της κρίσης.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που επεξερ-

γάσθηκε ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο του 
δελτίο (την προηγούμενη εβδομάδα) για 
την ελληνική οικονομία, είναι αποκαλυ-
πτικά: η μεσαία τάξη, αντιπροσωπεύο-
ντας σήμερα (στοιχεία 2018) το 54% των 
νοικοκυριών, έχει φτάσει να καταβάλλει 
το 51% των φόρων και εισφορών, ενώ 
το 2007, αντιπροσωπεύοντας 48% των 
νοικοκυριών, κατέβαλλε μόνο το 37,5% 
των φόρων και εισφορών.

Η επιβάρυνση εκτινάχθηκε στην περίοδο 
της προηγούμενης κυβέρνησης και ιδίως 
μετά το 2016: από 19,3% που ήταν η 
διακύμανση της φορολογικής επιβάρυν-
σης της μεσαίας τάξης το 2009, διαμορ-
φώθηκε στο 27,9% το 2018, «κυρίως λόγω 
της αύξησης των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης από το 2016 και μετά, με 
την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου», 
σύμφωνα με το δελτίο.

Η μεσαία τάξη, σύμφωνα με τον ορισμό 
του ΟΟΣΑ, που επικαλείται ο ΣΕΒ, καλύ-
πτει εισοδήματα 14.700 έως 39.300 ευρώ 
το χρόνο καθαρά, για ένα νοικοκυριό με 
δύο ενηλίκους και δύο παιδιά άνω των 
14 ετών. Είναι η εισοδηματική κατηγο-
ρία που βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ 
75% και 200% του διάμεσου εισοδήματος 
(αυτού που χωρίζει το πλουσιότερο 50% 
του πληθυσμού από το φτωχότερο 50%), 
το οποίο ανέρχεται σήμερα περίπου στις 
20.000 ευρώ. Πριν από την κρίση, το 
2009-2010, το διάμεσο εισόδημα βρισκό-
ταν περίπου στις 30.000 ευρώ, άρα πράγ-
ματι κατρακύλησε στην κρίση. Στη μεσαία 
τάξη ανήκει έτσι, σήμερα, το 54% του 

πληθυσμού, από 49% πριν από την κρίση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέ-

τει το δελτίο του ΣΕΒ, η μεσαία τάξη 
έφτασε να καλύπτει πάνω από τα μισά 
φορολογικά έσοδα, «λόγω της τεράστιας 
υπερφορολόγησης κατά την περίοδο των 
μνημονίων και της υψηλής προοδευτικό-
τητας του φορολογικού συστήματος».

Η ανώτερη εισοδηματική τάξη, με εισο-
δήματα πάνω από 40.000 ευρώ, αντι-
προσωπεύει σήμερα το 13,5% των νοικο-
κυριών και καταβάλλει το 38,1% των 
φορολογικών εσόδων, έναντι 56% που 
κατέβαλλε πριν από την κρίση, όταν αντι-
προσώπευε το 17% των νοικοκυριών. Ένα 
τμήμα της διολίσθησε στη μεσαία τάξη, 
σημειώνει ο ΣΕΒ.

Επιπλέον, ένα μέρος του πληθυ-
σμού μετανάστευσε στο εξωτερικό 
ή εγκατέλειψε τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες.

Έτσι, όπως εξηγεί ο ΣΕΒ, το κράτος, 
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 
του, «προχώρησε σε υπερφορολόγηση 
των σχετικώς υψηλότερων εισοδημάτων, 
όσων είχαν απομείνει».

Εξάλλου, η χαμηλή εισοδηματική τάξη, 
αντιπροσωπεύοντας το 32,5% των νοικο-
κυριών, κατέβαλε το 10,9% των φόρων και 
εισφορών το 2018, από 6,2% του συνόλου 
πριν από την κρίση, όταν αντιπροσώπευε 
το 35,4% των νοικοκυριών. Και εδώ, άλμα 
φαίνεται να πραγματοποιείται το 2016.

Ο ΣΕΒ στέλνει ένα μήνυμα, μέσω του 
δελτίου του: Η μείωση της φορολογίας, 
που έχει ξεκινήσει, να συνοδεύεται από 
αναπτυξιακά μέτρα, περιορισμό της 
φοροδιαφυγής και διαφύλαξη της δημο-
σιονομικής σταθερότητας. «Άλλωστε, 
στην Ελλάδα», υποστηρίζει, «οι εκλογές 
κερδίζονται και χάνονται με βάση την 
αβεβαιότητα που βιώνει η μεσαία τάξη, 
λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, η 
οποία συνδέεται άμεσα με την υπερφο-
ρολόγηση που την πλήττει».
Το πρόβλημα της μεσαίας τάξης δεν 

είναι, πάντως, μόνο ελληνικό. Όπως 
επισημαίνεται και στο δελτίο του ΣΕΒ που 
συντάσσει ο Τομέας Μακροοικονομικής 

Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής του, 
με επικεφαλής τον Μιχάλη Μασουράκη, 
«σήμερα, διεθνώς, η μεσαία τάξη φαίνε-
ται να βρίσκεται σε καθοδική πορεία, 
καθώς οι ευκαιρίες για κοινωνική και 
επαγγελματική άνοδο περιορίζονται, ενώ 
η κοινωνική κινητικότητα έχει χάσει τη 
δυναμική άλλων εποχών».
«Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να 

παρακολουθήσουν τις γρήγορες οικο-
νομικές και κοινωνικές μεταβολές που 
φέρνει η τεχνολογική πρόοδος (έλλειψη 
δεξιοτήτων), η εξωστρέφεια της παρα-
γωγής και των επενδύσεων (παγκοσμιο-
ποίηση), η ταχεία συσσώρευση πλούτου 
στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα 
(οικονομική ανισότητα), η υλική στέρηση 
και ο κοινωνικός αποκλεισμός (άστεγοι, 
άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας, 
εξάρτηση από ναρκωτικά και οπιοειδή 
σκευάσματα), οι μεταναστευτικές ροές 
κ.ο.κ. 

Εν γένει, δε φαίνεται οι νέες γενιές 
να έχουν καλύτερες ευκαιρίες από τις 
προηγούμενες. 
Όλα αυτά προκαλούν μια αίσθηση 

αβεβαιότητας για το μέλλον και τείνουν 
να επιφέρουν αποσαθρωτικά φαινόμενα, 
επηρεάζοντας δυσμενώς τη γενικότερη 
κοινωνική συνοχή».

ΜΟΝΟ ΤΟ 1%  
ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ

Δεν είναι μόνο η μεσαία, αλλά όλες οι 

εισοδηματικές τάξεις που είδαν μείωση 
του εισοδήματός τους στην περίοδο της 
κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒ, 
κατ’ αναλογίαν, τα μεσαία και υψηλά 
εισοδήματα είχαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες.
Το μέσο εισόδημα όλων των νοικοκυ-

ριών μειώθηκε κατά 32%. Αναλυτικότερα, 
μεταξύ 2009 και 2014, το μέσο εισό-
δημα των νοικοκυριών της υψηλής και της 
μεσαίας εισοδηματικής τάξης μειώθηκε 
κατά 32%, όσο δηλαδή και στο σύνολο, 
ενώ της χαμηλής εισοδηματικής τάξης 
κατά 28% για όσους ήταν πάνω από το 
όριο της φτώχειας και κατά 22% για όσους 
ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Έκτοτε, και μέχρι το 2018, σε όλες τις 
εισοδηματικές τάξεις, με την εξαίρεση 
της χαμηλής εισοδηματικής τάξης που 
βρίσκεται πάνω από το όριο της φτώχειας, 
το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών 
αυξήθηκε μόνο οριακά. Ωστόσο, στο 
ανώτερο 1% των νοικοκυριών, η αύξηση 
ήταν σημαντική, σημειώνει το δελτίο, 
«στο βαθμό που τα μεγέθη είναι στατι-
στικά εύρωστα λόγω μεγέθους δείγμα-
τος», όπως διευκρινίζεται.

Η ανάλυση του ΣΕΒ βασίζεται σε έρευνες 
συνθηκών διαβίωσης. Όπως επισημαίνει 
το δελτίο, «στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 
δύσκολο, λόγω της υψηλής φοροδιαφυ-
γής, να οριοθετηθούν οι διάφορες εισο-
δηματικές τάξεις με βάση τα δηλωθέντα 
εισοδήματα στην Εφορία». 

Δημιουργήσαμε για εσάς την ιδανική πρόταση.
Πιείτε τον καφέ σας ή το αναψυκτικό σας, 
σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον, 

παρακολουθώντας ΟΛΟΥΣ τους αθλητικούς 
αγώνες από Ελλάδα, Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά!

Διαθέτουμε NOVASPORTS, COSMOTE TV, 
PAOK TV & όλα τα τοπικά αθλητικά κανάλια!

Γευτείτε όλων των ειδών καφέδες 
(Φίλτρου, Ελληνικός, Φραπέ,  

Freddo, Espresso, Cappuccino)
CAFÉ CHOMEDEY μια all day πρόταση  

για απαιτητικούς πελάτες!

ΛΕΣΧΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Café Chomedey
Ανοικτό 7 ημέρες 

την εβδομάδα
Σας περιμένουμε 

από τις 11 π.μ.

CAFÉ CHOMEDEY 3501 Saint-Martin Ouest, Laval (απέναντι από το Maxi&Cie)
4 Μαρτίου, 2 μ.μ. εγκαίνια με μεζέδες • Τηλ. 450-934-7001
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Υγεία και Διατροφή
Κίνδυνος για τους πεζούς το 
γράψιμο μηνυμάτων στο κινητό
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από ότι να μιλάει ο πεζός 
στο τηλέφωνό του ή να ακούει μουσική από ακουστικά 
στο κεφάλι του

Το γράψιμο και η αποστολή μηνυμά-
των από το κινητό τηλέφωνο (texting) 

είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που απο-
σπά περισσότερο την προσοχή ενός πε-
ζού, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά 
του, ιδίως όταν διασχίζει ένα δρόμο, 
σύμφωνα με μια νέα καναδική επιστη-
μονική έρευνα. Ο κίνδυνος είναι μεγα-
λύτερος από ό,τι να μιλάει ο πεζός στο 
τηλέφωνό του ή να ακούει μουσική από 
ακουστικά στο κεφάλι του.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ 

Τζεφ Κέιρντ του Τμήματος Ψυχολογί-
ας του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι 
στην Αλμπέρτα, που έκαναν τη σχετι-
κή δημοσίευση στο περιοδικό «Injury 

Prevention» (Πρόληψη Τραυματισμών), 
αξιολόγησαν στοιχεία από 22 έρευνες 
που αφορούσαν την ασφάλεια των πε-
ζών.
Κάθε χρόνο περίπου 270.000 πεζοί πε-

θαίνουν σε όλο τον κόσμο, αριθμός που 
αποτελεί σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των 
θυμάτων από τροχαία. Η αφηρημάδα και 
η απόσπαση της προσοχής των πεζών, 
οι οποίοι δεν κοιτάζουν αριστερά-δεξιά 
όταν διασχίζουν ένα δρόμο, αποτελεί το 
βασικό παράγοντα κινδύνου.
Η μελέτη δείχνει ότι η ακρόαση μουσι-

κής από τα ακουστικά δεν αυξάνει τον 
κίνδυνο ατυχήματος για τον πεζό, η συ-
νομιλία στο τηλέφωνο αυξάνει ελαφρά 
τον κίνδυνο, ενώ το γράψιμο μηνυμάτων 
είναι σαφώς η πιο επικίνδυνη συμπερι-
φορά, αυξάνοντας τον κίνδυνο όχι μόνο 
σύγκρουσης με άλλο πεζό, αλλά – ακόμη 
χειρότερα – με όχημα.
Η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό των 

αφηρημένων πεζών κυμαίνεται από 12% 
έως 45%, δηλαδή μπορεί να είναι πολύ 
μεγάλο, κάτι που πρέπει να έχουν πάντα 
στο μυαλό τους οι οδηγοί των οχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επτά λόγοι που έχετε  
υψηλή χοληστερίνη

Η χοληστερίνη ταλαιπωρεί πλήθος ενηλίκων – αλλά και παιδιών – και αποτελεί 
πραγματική απειλή για την καρδιαγγειακή μας υγεία. Ωστόσο, οι πραγματικές της 

αιτίες δεν είναι εξίσου διαδεδομένες με τους μύθους γύρω από αυτή.
Για παράδειγμα, η χοληστερίνη που περιέχεται στις τροφές δεν είναι υπεύθυνη για 

την αύξηση της χοληστερίνης στον οργανισμό μας – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 
διατροφή μας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρησή της σε φυσιολογικά επίπε-
δα. Ποιοι είναι, λοιπόν, οι πραγματικοί παράγοντες που προκαλούν την αύξησή της;

ΕΠΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ  
ΥΨΗΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
Διατροφή: Η υπερβολική κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, είναι ικανή να ανεβά-

σει τη χοληστερίνη μας στα ύψη. Μεταξύ άλλων, πλήθος τέτοιων λιπαρών περιέχεται 
σε ζωικά προϊόντα, όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, το γάλα, το βούτυρο και τα τυριά. Το 
ίδιο ισχύει και για ορισμένες συσκευασμένες τροφές, που περιέχουν λάδι καρύδας ή 
βούτυρο κακάο, αλλά και για ορισμένες περιπτώσεις σκληρής μαργαρίνης και για τα 
περισσότερα μπισκότα, κράκερς και πατατάκια.
Σωματικό βάρος: Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα διατρέχουν κίνδυνο αύξησης 

των τριγλυκεριδίων και μείωσης της HDL, της λεγόμενης «καλής χοληστερίνης». Ο 
κίνδυνος αυξάνεται όταν το λίπος είναι συγκεντρωμένο στην περιοχή της κοιλιάς.
Επίπεδα δραστηριότητας: Η καθιστική ζωή ενδέχεται να αυξήσει την κακή χοληστε-

ρίνη LDL και να μειώσει την HDL. Άλλος ένας λόγος για να γραφτείτε επιτέλους στο 
γυμναστήριο.
Φύλο και ηλικία: Η χοληστερίνη αρχίζει να αυξάνεται από την ηλικία των 20 ετών 

και έπειτα, ενώ στους άνδρες σταθεροποιείται συνήθως περίπου στην ηλικία των 
50. Αντιθέτως, τα επίπεδα χοληστερίνης των γυναικών παραμένουν συνήθως χαμη-
λά μέχρι την εμμηνόπαυση και έπειτα αυξάνονται περίπου στα ίδια επίπεδα με των 
ανδρών.
Γενικότερη κατάσταση της υγείας: Διάφορες χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης ή 

ο υποθυρεοειδισμός, έχουν την τάση να προκαλούν υψηλή χοληστερίνη. Ο γιατρός 
σας, θα σας ενημερώσει για τους πιθανούς κινδύνους, με βάση τα αποτελέσματα του 
ετήσιου τσεκ απ σας.
Οικογενειακό ιστορικό: Όπως συμβαίνει με ένα πλήθος ασθενειών, εκτός από τον 

τρόπο ζωή σας, σημαντικό ρόλο παίζει και η κληρονομικότητα. Έτσι, αν ο μπαμπάς ή 
η μαμά σας έχουν ταλαιπωρηθεί στο θέμα «χοληστερίνη», καλό είναι να το λάβετε 
υπόψη σας.
Κάπνισμα: Εσείς ξέρατε ότι το κάπνισμα κάνει κακό; Εντάξει, προφανώς και το ξέρα-

τε, ίσως όμως δεν είχατε ξανακούσει ότι επηρεάζει και τη χοληστερίνη σας. Μήπως, 
λοιπόν, ήρθε η ώρα να διακόψετε αυτή τη βλαβερή συνήθεια;

Πηγή: in.gr

Οι άνθρωποι ενηλικιώνονται πραγματικά  
στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους 

Παρόλο που από νομική άποψη ένας άνθρωπος θεωρείται ενήλικος μετά τα 18 
του, από βιολογική άποψη η εφηβεία συνεχίζεται για μερικά χρόνια ακόμη και 

η πραγματική ενηλικίωση έρχεται κάποια στιγμή μέσα στην τρίτη δεκαετία της ζωής 
του, σύμφωνα με Βρετανούς επιστήμονες.
Όπως ανέφεραν νέες έρευνες, δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένα σαφές βιολογικό όριο 

ανάμεσα στην εφηβεία και στην ενηλικίωση και οι άνθρωποι ακολουθούν μια σταδι-
ακή εξελικτική διαδικασία, που διαρκεί αρκετά μετά την ηλικία των 20 ετών. Γι’ αυτό, 
οι Βρετανοί επιστήμονες υποστηρίζουν, σύμφωνα με τη βρετανική «Ιντιπέντεντ», ότι 
ο τωρινός τυπικός ορισμός της ενηλικίωσης ουσιαστικά δεν έχει βιολογικό νόημα, κα-
θώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να εμφανίζει ενδείξεις σημαντικών αλλαγών 
για αρκετά χρόνια μετά τα 18.
«Αυτό που στην πραγματικότητα λέμε, είναι ότι το να έχουμε έναν ορισμό, τού πότε 

κανείς κάνει τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, δείχνει όλο και 
πιο παράλογο», δήλωσε στο Λονδίνο, μιλώντας με δημοσιογράφους, ο καθηγητής 
νευροεπιστήμης Πίτερ Τζόουνς του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ενόψει ενός συ-
νεδρίου της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών που πραγματοποιήθηκε στην Οξφόρδη. 
«Συστήματα όπως το εκπαιδευτικό, της υγείας και το δικαστικό, βολεύονται με τους 

ορισμούς. Όμως πρόκειται για μια πολύ πιο σταδιακή μετάβαση, που εκτείνεται στη 
διάρκεια τριών δεκαετιών. Δεν υπάρχει μια παιδική ηλικία και μετά ξαφνικά η ενη-
λικίωση, αλλά μια σταδιακή πορεία μετάβασης», πρόσθεσε ο Τζόουνς. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-10:00 μ.μ.

Ενοικιάσεις και πωλήσεις  όλων των βοηθημάτων 
βάδισης όπως πατερίτσες, τρίποδα  και τετράποδα 

μπαστούνια καθώς και αναπηρικές καρέκλες 
και αμαξάκια. ΡΩΤΉΣΤΕ ΜΑΣ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ 
ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

Δωρεάν ενοικίαση για μια εβδομάδα

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherm), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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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 2 mars au dimanche 8 mars 2020 · from monday march 2nd to sunday march 8th 2020

BISCOTTES TOSTAGRILL
Rusks
225g

HALVAH
7.69/kg

PIEUVRE
Octopus
12.10/kg

QUÉBEC

QUÉBEC

CÔTELETTES DE PORC FRAIS
Fresh Pork Chops

4.39/kg

THON PÂLE
ENTIER PRIMO

Tuna
99g

PAIN D’ITALIANO
Bread

600 à 675g

FRUITS SURGELÉS 
EUROPE’S BEST

Frozen Fruits
375 à 600g

FROMAGE PARMESAN REGGIANO
Cheese
22.02/kg

ITALIE

POULET ENTIER FRAIS 
NOURRI DE GRAIN 
VÉGÉTALE 
Fresh Whole Vegetable
Grain Fed Chicken
4.39/kg

BIFTECK DE 
HAUT DE SURLONGE

Boston Steak
13.21.kg

CANADA AAA

ARTICHAUTS
Artichokes

CLÉMENTINES
Clementines

2.18/kg

POIVRONS JAUNES, ORANGE OU ROUGES 
Yellow, Orange or Red Peppers
3.28/kg

BROCOLI-RAVE
Rapini
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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
Ηλικιωμένη αποφοίτησε στα 87 και με… διατριβή 
γραμμένη εξ ολοκλήρου με το χέρι!
Οι ειδήσεις εξαπλώνονται γρήγορα 

στο διαδίκτυο, όλα όσα είναι σημα-
ντικά στον κόσμο. Μια ηλικιωμένη κυρία 
αποφοίτησε στα 87 και έγραψε τη δια-
τριβή της εξ ολοκλήρου με το χέρι. Αλλά 
ας τη γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από 
τη ζωή και τις σπουδές της, γιατί αυτή η 
γλυκιά κυρία αξίζει το θαυμασμό και την 
αναγνώριση.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ LUISA
Τι κοινό έχει αυτή η λαμπρή κυρία, 

Luisa Valencic Ficara, και ο περίφημος 
Piero Angela; Και οι δύο, στην… τρυφερή 
ηλικία των 87 ετών, έχουν αποφοιτήσει!
Αυτό είναι σπουδαίο. Ο διάσημος εφευ-

ρέτης του προγράμματος Quark έλαβε 
ένα πτυχίο πριν από μερικά χρόνια για 
τη δέσμευση και τη σταθερότητα των 
προγραμμάτων του. Ενώ η ευσπλαχνική 
κυρία μας, την κατέκτησε στο πεδίο, ακό-
μη και γράφοντας τη διατριβή με το χέρι. 
Αποφοίτησε στα 87 και είναι αξιοθαύμα-
στη. Η ιστορία αυτής της ωραίας κυρίας 
είναι αυτή που είναι καλή για την καρδιά 

και την ψυχή. Η Luisa γεννήθηκε στην 
Ιταλία αλλά μετανάστευσε στη Βραζιλία 
πριν από 40 χρόνια, αφού πέρασε τη Νό-
τια Αμερική κατά τη διάρκεια του Δευτέ-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μετά από αρκετά ταξίδια σταμάτησε 

στο Σαν Πάολο όπου ζει ακόμα. Μετά 
από την απώλεια του συζύγου της και 
της αδελφής της, η Luisa αποφάσισε να 
εγγραφεί στο πανεπιστημιακό μάθημα 
επιστήμης των τροφίμων.
Η Luisa αποφοίτησε στα 87 της χρόνια 

και μάλιστα με άριστα!!
«Δε θα ξοδέψω τις υπόλοιπες μέρες 

μου κλειδωμένη στο σπίτι να κλαίω», 
είπε αυτή η υπέροχη γυναίκα, και έτσι 
έδωσε στον εαυτό της με βούληση και 
θάρρος και άρχισε. Ομολόγησε ότι φο-
βόταν ότι δε θα γινόταν αποδεκτή από 
ανθρώπους πολύ νεότερους της, αλλά 
ο φόβος αυτός εξαφανίστηκε πολύ γρή-
γορα. Πράγματι, την ημέρα της αποφοί-
τησής της, το πανεπιστήμιο ήταν γεμάτο 
από νέους που έδωσαν την εκτίμησή 
τους και την αγάπη τους, κάνοντάς την 

να ξεχάσει την έλλειψη κάποιου μέλους 
της οικογένειας που η Luisa δε μπορού-
σε να έχει δίπλα της.
Η Luisa εξέφρασε την πρόθεσή της να 

μην αφήσει αυτή τη δέσμευση που την 
κρατά ενεργή και πάντα πρόθυμη να μά-
θει. Στην πραγματικότητα, θέλει να συ-

νεχίσει τις σπουδές της! Προκειμένου να 
βοηθήσει τις κοινότητες των νέων που 
έχουν ανάγκη, η Luisa αποφάσισε να 
συνεχίσει τις σπουδές ξένων γλωσσών. 
Έτσι, με την ίδια δέσμευση όπως πάντα, 
ξεκίνησε να μαθαίνει γερμανικά αλλά 
και γαλλικά!

Δημόσιος υπάλληλος μετατέθηκε 53 φορές  
σε 26 χρόνια επειδή ήταν... έντιμος
Πιθανότατα δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο

Το να είναι κάποιος έντιμος στη δου-
λειά του και να μετατίθεται 53 φορές 

σε 26 χρόνια για την ιδιότητά του αυτή, 
όχι μόνο κάτι σύνηθες δεν είναι, αλλά 
πιθανότατα δεν πρέπει να υπάρχει κάτι 
ανάλογο σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Μάλιστα, ο 54χρονος αυτός άνθρωπος 

από την Ινδία θα γίνει βιβλίο, από δύο 

δημοσιογράφους που έμαθαν την ιστο-
ρία του.
Ο Ασόκ Κέμκα, όπως είναι το όνομα του 

δημοσίου υπαλλήλου, ειδικεύεται στην 
αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς. 
Ο τρόμος που δημιουργούσε σε πολ-

λούς που θεωρούσαν ότι έχουν... λε-
ρωμένη τη φωλιά τους, η είδηση πως 

πηγαίνει στην πόλη τους, είναι κάτι που 
έχει πάρει διαστάσεις μύθου. Έτσι, δεν 
ήταν λίγοι εκείνοι που θα ήθελαν να μη 
μπλέκεται στα πόδια τους...
«Σε όλη του την καριέρα ο Κέμκα υπέ-

φερε στα χέρια των πολιτικών προϊστα-
μένων του, επειδή αρνήθηκε να συμβι-
βαστεί», αναφέρεται στο βιβλίο με τίτλο 
«Just Transferred: The Untold Story of 
Ashok Khemka», το οποίο αναμένεται να 
κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.
Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο 

οποίο ο ευσυνείδητος υπάλληλος έμεινε 
στην ίδια θέση ήταν μόλις 19 μήνες και 
το μικρότερο μόλις… μία εβδομάδα. 
Ο μέσος όρος παραμονής του στην ίδια 

θέση είναι κάτι λιγότερο από έξι μήνες.
Ο Κέμκα ζήτησε από τους συγγραφείς 

να μην αποκαλύψει ονόματα, αλλά άφη-
σε στους συγγραφείς να ανακαλύψουν 
στοιχεία για τους πολιτικούς του προϊ-
στάμενους που τον κράτησαν στη δου-
λειά αλλά και για αυτούς που έκαναν 
ό,τι… μπορούσαν για να μετατεθεί, όπως 

αναφέρει ο Guardian. Η πιο κρίσιμη υπό-
θεση που χειρίστηκε ο 54χρονος σε αυτό 
το διάστημα, ήταν το 2012, όταν ακύρω-
σε μια παράτυπη συμφωνία για αγορά 
γης από το γαμπρό της επικεφαλής του 
κόμματος τής Σόνια Γκάντι.
Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς 

Διαφάνειας για το 2019, περισσότεροι 
από τους μισούς Ινδούς είχαν δωρο-
δοκήσει είτε αστυνομικό, είτε κρατικό 
υπάλληλο, προκειμένου να πετύχουν κά-
ποιο σκοπό τους.
Εκτός από τον ίδιο, μεγάλη ήταν και η 

ταλαιπωρία που υπέστησαν τα προη-
γούμενα 26 χρόνια και τα μέλη της οικο-
γένειάς του, λόγω των συχνών μεταθέ-
σεων. 
Μπορεί να φανταστεί κανείς πώς είναι 

για τα παιδιά, να μετακινούνται συνεχώς 
σε τόσα πολλά σχολεία. Ο Κέμκα αυτή 
την περίοδο εργάζεται σε τμήματα Αρ-
χαιολογίας στην πολιτεία Χαριάνα της 
Ινδίας. 
                                       (πηγή: e-daily.gr)
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 «Η μη εφαρμογή  
της Συμφωνίας  
των Πρεσπών  

θα φέρει τα Σκόπια  
σε μειονεκτική θέση»

Μάθιου Πάλμερ:

Το μήνυμα ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας των 
Πρεσπών αποτελεί το μόνο ουσιαστικό δρόμο για 

την ευρωπαϊκή προοπτική και την ομαλή ένταξη των 
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, έστειλε ο ειδικός απεσταλμένος 
των ΗΠΑ για τα Δυτικά Βαλκάνια, Μάθιου Πάλμερ.
«Δεν υπάρχει ουσιαστικός δρόμος προς τα εμπρός 

αν ανατραπούν οι Πρέσπες. Η αποτυχία της συνέχισης 
της εφαρμογής της συμφωνίας θα φέρει τα Σκόπια σε 
μειονεκτική θέση. Βεβαίως, υπάρχουν ενδείξεις ότι 
αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή 
προοπτική και επίσης ενδείξεις ότι θα δημιουργήσει 
προστριβές για τα Σκόπια και εντός των κόλπων του 
ΝΑΤΟ», υποστήριξε ο Μάθιου Πάλμερ.
Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρ-

κεια συνέντευξης στο δίκτυο Voice of America. Ο κ. 
Πάλμερ είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο αμφισβή-
τησης της Συμφωνίας των Πρεσπών, στην περίπτωση 
που το κόμμα VMRO κερδίσει τις επικείμενες βουλευ-
τικές εκλογές στη γειτονική (με την Ελλάδα) χώρα. 
Αν και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν τοποθετούνται σε 
εσωτερικά ζητήματα που σχετίζονται με την εκλογική 
διαδικασία άλλων χωρών, ο αξιωματούχος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα Σκόπια 
θα γίνουν και τυπικά το 30ο μέλος της συμμαχίας του 
ΝΑΤΟ μέχρι τις εκλογές του Απριλίου.
Εξίσου, όμως, αισιόδοξος εμφανίστηκε και για 

την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, 
εκφράζοντας την ελπίδα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Μαρτίου θα δώσει το «πράσινο» φως για την 
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, τόσο για 
τα Σκόπια όσο και για την Αλβανία.

Ο κ. Πάλμερ υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί πρόο-
δος, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας 
διεύρυνσης, και ως εκ τούτου εκτίμησε ότι οι γαλλικές 
ανησυχίες έχουν απαντηθεί. Υπενθυμίζεται ότι το 
Παρίσι είχε αρνηθεί να συναινέσει στη χορήγηση 
ημερομηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
πριν από πέντε μήνες, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα 
η γαλλική πλευρά είχε καταθέσει και σχετική πρόταση 
για την ανανέωση της διαδικασίας εισδοχής των 
υποψήφιων χωρών.
«Υπάρχουν, λοιπόν, λόγοι για να είμαστε αισιόδοξοι. 

Σίγουρα μεταφέραμε στους ευρωπαίους εταίρους μας 
την ελπίδα και την προσδοκία μας ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θα αξιοποιήσει την ευκαιρία της συνά-
ντησης του Μαρτίου, για να αποδείξει ότι ο δρόμος 
προς την Ευρώπη παραμένει ανοιχτός», σημείωσε ο 
κ. Πάλμερ.
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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

Βόρεια Εύβοια: πράσινο και γαλάζιο! 
Περιοχή με όμορφο φυσικό περιβάλλον αποτελεί ιδεώδη  
ταξιδιωτικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου 
Περιοχή με όμορφο φυσικό περιβάλ-

λον, η Βόρεια Εύβοια αποτελεί ιδε-
ώδη ταξιδιωτικό προορισμό για όσους 
επιθυμούν ολιγοήμερες εξορμήσεις ή και 
πολυήμερες διακοπές όλες τις εποχές του 
χρόνου.
Πυκνά πευκοδάση, παραποτάμια δάση 

από υπεραιωνόβια πλατάνια και ελαιώ-
νες, ορεινά συγκροτήματα ιδιαίτερης φυ-
σικής ομορφιάς (Καντήλι και Τελέθριο), 
πεδινές εκτάσεις με καλλιέργειες (περι-
οχή Ιστιαίας), ποταμοί και καταρράκτες, 
σε συνδυασμό με πλατιές αμμουδερές 
παραλίες και γαλήνιες ακρογιαλιές, ικα-
νοποιούν απόλυτα τους πιστούς φίλους 
της Βόρειας Εύβοιας.
Η φημισμένη λουτρόπολη της Αιδηψού, 

τα ορεινά χωριά και οι τουριστικοί παρα-
λιακοί οικισμοί, τα θρησκευτικά προσκυ-
νήματα και τα αξιόλογα μουσεία, απο-
τελούν πρόσθετους πόλους έλξεως για 

μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 
Η περιήγηση στις φιλόξενες ακτές της 

Βόρειας Εύβοιας προσφέρει τη δυνατό-
τητα της γνωριμίας με πολλούς ενδιαφέ-
ροντες ταξιδιωτικούς προορισμούς.
Στις δυτικές ακτές οι επισκέπτες μπο-

ρούν να επιλέξουν ανάμεσα στη Λίμνη, 
«νησιώτικη» πολιτεία με ρομαντική 
ατμόσφαιρα, τις Ροβιές, θέρετρο που 
συνδυάζει ιδανικά βουνό και θάλασσα, 
τα Λουτρά Αιδηψού, λουτρόπολη γνω-
στή από την αρχαιότητα για τις ιαματι-
κές πηγές της, τα Λουτρά Γιάλτρων, οικι-
σμό απλωμένο σε γραφική ακρογιαλιά, 
τον Άγιο Γεώργιο, επίνειο της Λιχάδας, 
γραφικό ψαροχώρι με παραθεριστική 
κίνηση, και τα Λιχαδονήσια, συστάδα 
νησίδων και βραχονησίδων με υπέροχες 
ακρογιαλιές, ιδανικό τόπο για τους λά-
τρεις των θαλάσσιων εκδρομών και των 
καταδύσεων. 

Στη βόρεια ακτογραμμή οι προτάσεις 
είναι εξίσου ελκυστικές: ο Αγιόκαμπος, 
οικισμός χτισμένος σε πεδινή έκταση, 
κατάφυτη από ελιές, ο Νέος Πύργος, 
σύγχρονος παραθεριστικός οικισμός, οι 
Ωρεοί, πολυσύχναστο τουριστικό κέντρο 
με εκτεταμένη παραλιακή ζώνη, το Πευ-
κί, επίνειο του Αρτεμισίου, όμορφο θέρε-
τρο, απλωμένο κατά μήκος της παραλίας.
Τέλος, στις ανατολικές ακτές της Βόρει-

ας Εύβοιας, οι παραθεριστές στρέφουν 
το ενδιαφέρον τους κυρίως προς τα Βα-
σιλικά, παραδοσιακό χωριό με αξιόλογη 
παραθεριστική κίνηση, το Ψαροπούλι, 
παραθαλάσσιο οικισμό με απέραντη αμ-
μουδερή παραλία, το Λουτρό, γραφικό 
παραθαλάσσιο οικισμό με δαντελωτές 
ακρογιαλιές, την Αγκάλη, την παραλία 
της Αγίας Άννας, σύγχρονο τουριστικό 
κέντρο, απλωμένο κατά μήκος εκτεταμέ-
νης αμμουδιάς, την Κρύα Βρύση, με τη 

μαγευτική παραλία, και το Πήλι, γραφικό 
χωριό με υπέροχη αμμουδερή παραλία.
Στην όμορφη ενδοχώρα της Βόρειας Εύ-

βοιας ξεχωρίζουν η Ιστιαία, κωμόπολη 
απλωμένη σε πεδινή έκταση, εμπορικό 
και γεωργικό κέντρο της ευρύτερης περι-
οχής, οι Γούβες, που διατηρούν αξιόλογα 
στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, 
η Κερασιά, ορεινό παραδοσιακό χωριό 
με απολιθωμένο δάσος και μουσείο απο-
λιθωμένων θηλαστικών, οι καταρράκτες 
της Δρυμώνας, με πεύκα, έλατα, πλατά-
νια, λιμνούλες και τρεχούμενα νερά, το 
φαράγγι του ποταμού Νηλέα, στην πε-
ριοχή της Αγίας Άννας, το Μαντούδι, κω-
μόπολη χτισμένη σε περιοχή προικισμέ-
νη από τη φύση, και το Προκόπι με την 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, 
σημαντικό προσκύνημα, το φαράγγι Δερ-
βένι – Κλεισούρα και το πλατανόδασος 
του ποταμού Κηρέα. 

Η φημισμένη λουτρόπολη της Αιδηψού 
(πηγή: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)
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Καναδός καθηγητής ισχυρίζεται ότι βρήκε 
το φάρμακο για τον κορωνοϊό
Γράφει ο Βαγγέλης Γεωργίου*

Αν και στην Κίνα οι επιστήμονες δοκι-
μάζουν 80 τρόπους για να καταπολε-

μήσουν τον κορωνοϊό, φαίνεται ότι πιο 
κοντά στη λυτρωτική λύση ενδεχομένως 
να βρίσκονται Καναδοί συνάδελφοί τους. 

Στο Ινστιτούτο Κλινικών Ερευνών του 
Μόντρεαλ, ένας από τους πλέον διακε-
κριμένους επιστήμονες παγκοσμίως, ο 
έμπειρος ερευνητής βιοϊατρικής Μισέλ 
Κρετιέν (Michel Chrétien) –και η ομάδα 
του– έρχονται να προτείνουν μια συνταγή 
την οποία δοκιμάζουν ερευνητικά εδώ και 
13 χρόνια και λέγεται... κουερσετίνη.
Τον περασμένο Ιανουάριο λοιπόν, χτύπη-

σε το τηλέφωνο του μοριακού βιολόγου 
και υπουργού Υγείας της Κίνας, Chen Zhu. 
Στο ακουστικό ήταν ο δάσκαλός του από 
την εποχή που ήταν εκπαιδευόμενος στο 
Ινστιτούτο Κλινικών Ερευνών του Μόντρε-
αλ τη δεκαετία του 1980, ο Καναδός καθη-
γητής Michel Chrétien! «Μπορούμε να βο-
ηθήσουμε;» του είπε ο καθηγητής. Έκτοτε, 
τα τηλέφωνα και οι εντολές στις κινεζικές 
υπηρεσίες πήραν φωτιά. Ήταν μια πολύ 
σημαντική πρόταση για τον Chen Zhu.

Ο Michel Chrétien, με πάνω από 600 
επιστημονικές δημοσιεύσεις, υπήρξε κα-
θηγητής στο Πεκίνο τη δεκαετία του 1980 
ενώ αργότερα, όταν μετέβη στον Κανα-
δά, ανάμεσα στους μαθητές του ήταν και 
ο σημερινός υπουργός Υγείας της Κίνας. 
Ο Chen Zhu είχε πραγματοποιήσει σπου-
δές και εκπαίδευση στο εξωτερικό, ενώ 
μετά το 2007 ασχολήθηκε με την πολιτική.
Το 2014, όταν ξέσπασε ο ιός του έμπο-

λα στη Δυτική Αφρική, ο Chrétien με το 
συνάδελφό του Κονγκολέζο, Majambu 

Mbikay, δοκίμασαν σε συνεργασία με 
το Εθνικό Εργαστήριο Μικροβιολογίας 
στο Winnipeg να δουν την αποτελεσμα-
τικότητα της κουερσετίνης σε μολυσμένα 
με Ebola ποντίκια. Τα θετικά αποτελέ-
σματα φάνηκαν λίγα μόλις λεπτά μετά 
τη μόλυνση. Τι είναι όμως η κουερσετί-
νη; «Είναι ένα φυτό! Θα μπορούσαμε να 
το φυτέψουμε στους κήπους μας! [...] 
Μπορείς να το βρεις στα κρεμμύδια, στο 
σκόρδο...», είπε στο Καναδικό Ραδιόφωνο 
ο Chrétien. Πρόκειται για μια ουσία που 
βοηθά στη μείωση της χοληστερόλης και 
στην αντιμετώπιση φλεγμονωδών παθή-
σεων, αλλά περιέχει και ένα «ευρύ φά-
σμα» αντι-ιϊκών, που θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια σειρά 
ιών. Ο Chrétien διατηρεί σοβαρές ελπίδες 
ότι παράγωγο της κουερσετίνης μπορεί 
να νικήσει και τον κορωνοϊό. «Οι κινεζικές 

αρχές είναι πεπεισμένες ότι η κουερσετί-
νη πρέπει να δοκιμαστεί σε ασθενείς που 
έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό. Αν δε 
λειτουργήσει, τουλάχιστον θα προσπαθή-
σουμε. Αλλά είναι πιθανό να λειτουργή-
σει. Είναι τόσο σοβαρό και είναι μια παν-
δημία», λέει ο ερευνητής.
 
ΜΟΝΟ 1,5 ΔΟΛΑΡΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Δίχως χρονοτριβή, η ομάδα του Chrétien 

μετέβη στην Κίνα την περασμένη εβδο-
μάδα για να ξεκινήσει εσπευσμένα, σε 
συνεργασία με Κινέζους συναδέλφους, 
κλινικές δοκιμές σε 1.000 περίπου ασθε-
νείς. Εστάλησαν αμέσως δείγματα κουερ-
σετίνης στην Κινεζική Ακαδημία Επιστη-
μών. Είναι σημαντικό ότι θα αποφευχθεί 
το χρονοβόρο στάδιο των πειραμάτων σε 
ζώα, καθώς η κουερσετίνη είναι ασφαλής 
για τον άνθρωπο όπως ανακοίνωσε στις 

ΗΠΑ η Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμά-
κων (Food and Drug Administration).

Εάν οι δοκιμές πετύχουν, τότε η κουερ-
σετίνη θα τεθεί αμέσως σε διαθεσιμότη-
τα, καθώς υπάρχει η ελβετική Quercegen 
Pharmaceuticals που μπορεί να φτιάξει 
άμεσα και σε ποσότητες το φάρμακο. 
O Chrétien και η ομάδα του χρειάζονται 
περίπου 5 εκατ. δολάρια, αλλά μπροστά 
στην απόσβεση που θα φέρει, όπως είπε, 
το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό. Η θερα-
πεία θα κοστίσει μόνο 1,5 – 2 δολάρια 
ημερησίως.
Το πρόβλημα για τον Chrétien είναι ο 

χρόνος. Όπως είπε, δεν υπάρχει χρόνος 
για χάσιμο, ενώ εδώ και πολλές εβδομά-
δες προσπαθεί να έρθει σε επαφή με το 
υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. Μετά 
απευθύνθηκε στο υπουργείο Υγείας της 
χώρας του. «Έχω ασχοληθεί με την επι-
στήμη όλη μου τη ζωή. Έχω σκοντάψει σε 
πολλά πράγματα σε ολόκληρη την καριέ-
ρα μου, και αυτό είναι ίσως το πιο επείγον 
που έχω συναντήσει» όπως λέει.
Μπορεί η κουερσετίνη να μην είναι ο 

μοναδικός τρόπος, ωστόσο, φαίνεται να 
αποτελεί το σημαντικότερο στην εξεύρε-
ση θεραπείας για το θανατηφόρο στέλε-
χος του κορωνοϊού. 
Αν δουλέψει, θα σώσει πολλές χιλιάδες 

ζωές. Ας ευχηθούμε η επιστημονική συμ-
μαχία Καναδών και Κινέζων να τα καταφέ-
ρει... Θα αλλάξουν πολλά πράγματα μετά. 

THE ORIGINAL PETROS
1613 William Street (Corner Guy) 

Montreal, QC  H3J 1R1
514-935-8500

THE WESTMOUNT PETROS
4785 Sherbrooke Street West

Montreal, QC  H3Z 1E9
514-938-5656

THE OUTREMONT PETROS
234 Laurier Ave. West

Montreal, QC  H2T 2N8
514-312-0200

www.restaurantpetros.ca

TAVERNE GRECQUE

OPENING SOON IN LITTLE ITALY

Fine Greek Cuisine
Bring your own wine

*O Βαγγέλης Γεωργίου είναι ερευνητής δημο-
σιογράφος. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες 
και Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές 
Σπουδές.
(Πηγή: slpress.gr με πληροφορίες από Radio Canada, 
Macleans)
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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

Ένας πραγματικός αγώνας δρόμου σε 
πολλές και διαφορετικές πίστες διεξά-

γεται παγκοσμίως, σε μία αγωνιώδη 
προσπάθεια να αποφευχθούν τα χειρό-
τερα – μία επισήμως πανδημία του Covid-
19 – και να θωρακιστεί η ανθρωπότητα με 
την κατάλληλη θεραπεία και το εμβόλιο, 
απέναντι στην απειλητική νόσο που τη 
βρήκε απροετοίμαστη. 
Με τον ίδιο γνώμονα, η Κίνα, που μετρά 

περισσότερους από 2.600 νεκρούς, 
υποστηρίζει ότι έχει αναπτύξει ένα εμβό-
λιο το οποίο χορηγείται από το στόμα, 
και οι επιστήμονες ετοιμάζονται για 
τις κλινικές δοκιμές. Στη Νότια Κορέα, 
από τις χώρες που έχει πληγεί περισ-
σότερο από το νέο κορωνοϊό, οι αρχές 
δρομολογούν την εξέταση περί των 2.500 
μελών μίας αίρεσης. Και η κυβέρνηση του 
Ντόναλντ Τραμπ, ενόσω ο νέος κορωνοϊός 
εξαπλώνεται στην Ευρώπη και τη Μέση 
Ανατολή, σκοπεύει να θέσει επί τάπητος 
στο Κογκρέσο κονδύλι ύψους 2,5 δισ. δολ. 
για την καταπολέμησή του.
Οι επενδυτές στις αγορές της Ασίας 

πήραν, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, 
και πάλι τη σκυτάλη των ρευστοποιή-
σεων, μετά τη χειρότερη νύχτα (25/2) 

για τη Wall Street από το 2018 και την 
πιο σκληρή ημέρα για την Ευρώπη από 
το 2016. 

Μόλις την Τρίτη (25/2), ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας έκρουσε τον κώδωνα 
του κινδύνου καλώντας την ανθρωπότητα 
να λάβει άμεσα μέτρα. Αν και είναι πολύ 
νωρίς να μιλήσουμε για πανδημία του 

Covid-19, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, παρά 
ταύτα ο κόσμος πρέπει να βρίσκεται σε 
ετοιμότητα.

Μέχρι στιγμής, από τα τέλη Δεκεμβρίου 
οπότε εμφανίστηκε ο ιός στην πόλη 
Βουχάν, στην κεντρική Κίνα, περισσότε-
ροι από 80.000 άνθρωποι σε όλο τον 
πλανήτη έχουν νοσήσει. Το ποσοστό των 
ανθρώπων που πεθαίνουν από τον Covid-
19 φαίνεται να κυμαίνεται μεταξύ του 1% 
και του 2%, αν και ο ΠΟΥ προειδοποιεί 
ότι το ποσοστό θνησιμότητας δεν είναι 
ακόμη γνωστό. Νέα ομαδικά κρούσματα 
εμφανίστηκαν τις τελευταίες μέρες και 
εγείρουν ανησυχίες στην Ιταλία, τη Νότια 
Κορέα και το Ιράν. Στην Κίνα, μολονότι τα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα φαίνεται να 
μειώνονται τουλάχιστον κάποιες μέρες, 
η κινεζική κυβέρνηση λαμβάνει διαρκώς 
νέα μέτρα. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνε-
ται αφενός η απαγόρευση κατανάλωσης 
άγριων ζώων και αφετέρου το κυνήγι, 
δεδομένου ότι ο Covid-19 πιστεύεται ότι 
αναπτύχθηκε σε μία τέτοιου είδους υπαί-
θρια αγορά άγριων ζώων στη Βουχάν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους «Global 
Times», που πρόσκεινται στην κυβέρνηση, 
ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Tianjin 

έλαβε τέσσερις δόσεις εμβολίου από το 
στόμα χωρίς παρενέργειες και ελπίζει 
στην ταχεία παραγωγή του. Οι ειδικοί 
ωστόσο προειδοποιούν, ότι έως ότου 
πραγματοποιηθούν οι πλήρεις κλινικές 
δοκιμές, δεν είναι σαφές πόσο ασφαλή ή 
αποτελεσματικά θα είναι τα εμβόλια αυτά 
και εκτιμούν ότι η διάθεση των εμβολίων 

είναι μία διαδικασία μακρά που θα χρει-
αστεί μήνες.

Στη μάχη του εμβολίου και της πρόλη-
ψης ρίχνεται και ο Λευκός Οίκος, ο οποίος 
ανακοίνωσε ότι στόχος είναι να διατεθούν 
περισσότερα από 1 δισ. στην ανάπτυξη 
ενός εμβολίου, ενώ άλλα κονδύλια θα 
χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία και την 
αποθήκευση ατομικών προστατευτικών 
μέσων, όπως μάσκες.  
Οι ένοπλες δυνάμεις επίσης, των ΗΠΑ 

και της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσαν 
(Τρίτη 25/2) ότι ενδεχομένως να προχω-
ρήσουν σε μείωση των κοινών στρατιω-
τικών ασκήσεων, λόγω των αυξανόμενων 
ανησυχιών για  την εξάπλωση του κορω-
νοϊού – μία από τις πρώτες συγκεκριμέ-
νες ενδείξεις της επίπτωσης του ιού στις 
στρατιωτικές δραστηριότητες των ΗΠΑ.

Οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν τις εταιρείες 
να εισαγάγουν κλιμακωτά ωράρια εργα-
σίας και τηλεδιασκέψεις, προκειμένου 
να αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού, 
ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της 
χώρας. Στην Ιαπωνία υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή 850 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 
τα περισσότερα από τα οποία βρίσκο-
νται σε καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο 
«Diamond Princess». Σύμφωνα με την 
ιαπωνική τηλεόραση NHK μάλιστα, ένας 
τέταρτος επιβάτης έχασε τη ζωή του.

Στην Ιταλία καταγράφονται τα περισ-
σότερα κρούσματα στην Ευρώπη (322 
έως την Τετάρτη 26/2 και 11 νεκροί) 
και γι’ αυτό οι αρχές έχουν ανακοινώ-
σει μια σειρά δραστικών μέτρων από 
το Σαββατοκύριακο. Ο πρωθυπουργός 
της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε, δήλωσε το 
βράδυ της Δευτέρας (24/2) ότι ο κορω-
νοϊός εξαπλώθηκε εν μέρει «επειδή ένα 
νοσοκομείο δεν τήρησε πλήρως το επιβε-
βλημένο πρωτόκολλο».
Στο Ιράν, πέντε ακόμη Ιρανοί που είχαν 

προσβληθεί από το νέο κορωνοϊό υπέκυ-
ψαν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών 
στη χώρα σε 16. Εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Υγείας δήλωσε ότι εντοπίστηκαν 34 
νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα (95 συνο-
λικά έως την Τετάρτη 26/2), ενώ οι αρχές 
έχουν ανακοινώσει την ακύρωση συναυ-
λιών, όπως και το κλείσιμο σχολείων, 
πανεπιστημίων και γηπέδων, στην 
προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης 
της επιδημίας. Οι αρχές του Ιράν δεν έχουν 
διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι έχουν τεθεί 
σε καραντίνα στη χώρα, όμως το ημιε-
πίσημο πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι 
320 άνθρωποι νοσηλεύονται στη σιιτική 
ιερή πόλη Κομ. Το διεθνές αεροδρόμιο 
του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι αναστέλλει 

όλες τις πτήσεις από και προς το Ιράν, 
με εξαίρεση την Τεχεράνη, μέχρι νεοτέ-
ρας, δήλωσε εκπρόσωπος της χώρας. Το 
Κουβέιτ ανακοίνωσε εξάλλου, ότι ο συνο-
λικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων στη χώρα αυξήθηκε σε οκτώ. Το 
Μπαχρέιν έχει επίσης καταγράψει οκτώ 
κρούσματα. Στα Εμιράτα έχουν κατα-
γραφεί 13 κρούσματα του Covid-19, εκ 
των οποίων ασθενείς έχουν αναρρώσει. 

Ο COVID-19 ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Στην Ευρώπη εξαπλώνεται πλέον ο 

νέος κορωνοϊός, καθώς αρκετές ευρω-
παϊκές χώρες ανακοινώνουν, η μία μετά 
την άλλη, τα πρώτα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα, τα οποία συνδέονται στη 
συντριπτική πλειονότητά τους με το 
ξαφνικό ξέσπασμα της επιδημίας στην 
Ιταλία. Κρούσματα αναφέρονται στην 
Αυστρία, την Κροατία, την Ελβετία και 
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις πρόκει-
ται για ανθρώπους που είχαν επισκε-
φθεί την Ιταλία. Ομοίως στην Αλγερία, 
καθώς και στη Γερμανία, όπου δύο ακόμη 
άνθρωποι νόσησαν από τον Covid-19, στα 
κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της 
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
Από το περασμένο Σαββατοκύριακο 

(22-23/2), η Ιταλία είναι η χώρα με τα 
περισσότερα κρούσματα του νέου κορω-
νοϊού. Οι γείτονές της ωστόσο επιμένουν, 
ότι το κλείσιμο των συνόρων σε αυτή 
τη φάση είναι μόνο ένα «δυσανάλογο» 
μέτρο. 

Covid-19: Οι χώρες σε ετοιμότητα απέναντι στην απειλή της πανδημίας
Ο ιός εξαπλώνεται και στην Ευρώπη – Τρία κρούσματα στην Ελλάδα

►



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  28 Φεβρουαριου, 2020 / February 28, 2020  •  19

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

Σε αυτή τη λογική, κατά τη διάρκεια 
έκτακτης συνάντησης, οι υπουργοί Υγείας 
της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, 
καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφά-
σισαν να αφήσουν ανοιχτά τα σύνορα.
«Μιλάμε για έναν ιό που δε σέβεται τα 

σύνορα», σχολίασε ο Ιταλός υπουργός 
Υγείας, Ρομπέρτο Σπεράντζα. Ο Γερμανός 
ομόλογός του, Γενς Σπαν, τόνισε από την 
πλευρά του ότι οι Ιταλοί γείτονες αντι-
μετωπίζουν την κατάσταση «πολύ, πολύ 
σοβαρά», αν και σε κάθε περίπτωση 
αναγνώρισε ότι πρόκειται για μία κατά-
σταση που «θα μπορούσε να επιδεινωθεί 
προτού βελτιωθεί».
Στη Βρετανία, οι μαθητές που βρίσκονταν 

σε διακοπές στη βόρεια Ιταλία επέστρε-
ψαν στα σπίτια τους, ενώ η κυβέρνηση 
εκδίδει νέα ταξιδιωτική οδηγία. Παρά 
ταύτα, ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, 
σημείωσε ότι δεν προβλέπεται να σταμα-
τήσουν οι πτήσεις από την Ιταλία, η οποία 
προσελκύει περίπου τρία εκατομμύρια 
Βρετανούς επισκέπτες κάθε χρόνο.
Από τις εκπαιδευτικές εκδρομές την 

περασμένη εβδομάδα, έχουν αρχίσει να 
επιστρέφουν στην Ελλάδα και οι Έλληνες 
μαθητές των πέντε από τα συνολικά δέκα 
σχολεία. 

Ένα σχολείο έχει ενημερώσει ότι θα 
ολοκληρώσει κανονικά την εκδρομή και 
θα επιστρέψει, όπως ήταν προγραμμα-
τισμένο, την 1η Μαρτίου, ενώ τέσσερα 
σχολεία αναμένεται να επιστρέψουν 
προοδευτικά μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
-Στην Αυστρία, ένα ζευγάρι νεαρών 

Ιταλών που ζει στο Ίνσμπρουκ στο Τιρόλο 
επιβεβαιώθηκε ότι φέρει τον ιό. Ένας 
από τους δύο εργάστηκε σε ξενοδοχείο, 
το οποίο έχει αποκλειστεί. Το σπίτι του 
ζευγαριού επίσης έχει σφραγιστεί.
-Η Ελβετία δήλωσε ότι ένας άντρας περί 

τα 70, ο οποίος διαμένει στα σύνορα με 
την Ιταλία, προσβλήθηκε από τον ιό στο 
Μιλάνο, στις 15 Φεβρουαρίου, και τώρα 
είναι απομονωμένος.
-Ένας επίσης άνδρας στην Κροατία, ο 

οποίος επέστρεψε πρόσφατα από την 
Ιταλία, είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο 
κρούσμα στα Βαλκάνια.
-Στην Τενερίφη, στην Ισπανία, περί τους 

1.000 τουρίστες βρίσκονται σε καραντίνα 
σε ξενοδοχείο, αφότου βρέθηκαν θετικοί 
στον Covid-19 ένας Ιταλός γιατρός και η 
σύζυγός του.  
-Η Ισπανία ανέφερε την πρώτη 

της υπόθεση στην ηπειρωτική 
χώρα. Πρόκειται για μία γυναίκα ασθενή 
στη Βαρκελώνη, η οποία είχε ταξιδέψει 
στη βόρεια Ιταλία.
-Η Γαλλία και η Γερμανία ανέφεραν 

επίσης νέα κρούσματα, τα οποία αφορά 
ανθρώπους που είχαν πρόσφατα επισκε-
φθεί τη βόρεια Ιταλία.
 
ΤΡΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα τρία κρού-
σματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα, δύο 
στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. 
Πρόκειται καταρχήν για μια 38χρονη στη 
Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ταξιδέψει στη 
Βόρεια Ιταλία και η οποία δεν έχει άλλα 
προβλήματα υγείας. Τα υπόλοιπα δύο 
άτομα είναι το παιδί της 38χρονης και μία 
ακόμη γυναίκα στην Αθήνα που είχε ταξι-
δέψει στη Βόρεια Ιταλία. Η κατάσταση 
της υγείας και των τριών ανθρώπων που 
έχουν προσβληθεί είναι καλή και παρακο-
λουθούνται από τους ειδικούς. Όπως είπε 
ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, 
λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, ιχνη-
λατείται και το κρούσμα που νοσηλεύεται 
στην Αθήνα, έτσι ώστε να εντοπιστούν 
όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή 
μαζί της κατά και μετά την επιστροφή της 
από την Ιταλία. Όπως έγινε επίσης γνωστό, 
το σχολείο του παιδιού της 38χρονης που 
νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ θα μείνει κλειστό 
για προληπτικούς λόγους, για τουλάχι-
στον 14 ημέρες. Όπως διευκρινίστηκε, 
είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί ο περί-
γυρος των κρουσμάτων αλλά και όλοι 
όσοι εκτιμούν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί 
τους να βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε 

εάν εμφανίσουν το παραμικρό ύποπτο 
κρούσμα να απευθυνθούν στον ΕΟΔΥΥ ή 
στο θεράποντα ιατρό τους. Παρών στην 
ενημέρωση των ιατρικών συντακτών ήταν 
και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, 
που είπε ότι ματαιώνονται όλες οι καρνα-
βαλικές εκδηλώσεις στη χώρα. 
Σημειώνεται ότι τα έκτακτα μέτρα της 

κυβέρνησης για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης της επιδη-
μίας από τον COVID-19 στο εσωτερικό 
της χώρας, περιλαμβάνουν αναστολή της 
λειτουργίας κλειστών χώρων συνάθροι-
σης κοινού, από σχολεία και επιχειρήσεις, 
έως θέατρα και κινηματογράφους, περι-
ορισμό της κυκλοφορίας μέσων μαζικής 
μεταφοράς και «επίταξη» κλινών ΜΕΘ 
ιδιωτικών νοσοκομείων και ξενοδοχείων.
 
Π.Ο.Υ.: ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Ο επικεφαλής του Π.Ο.Υ. στην Ευρώπη, 

Χανς Κλούγκε, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία 
για τον Covid-19. «Δεν υπάρχει λόγος 
πρόκλησης πανικού», δήλωσε σε συνέ-
ντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Ρώμη, 

κατά την οποία σημείωσε ότι το ποσοστό 
θνησιμότητας του ιού είναι περίπου 2% 
και τώρα 1% στην Κίνα, η οποία έχει το 
96,5% των κρουσμάτων παγκοσμίως. 
«Να έχετε υπόψιν ότι τέσσερις στους 

πέντε ασθενείς έχουν ήπια συμπτώ-
ματα και αναρρώνουν», υπογράμμισε ο 
Κλούγκε. Η συνεργασία αντίδρασης στον 

κορωνοϊό θα αυξηθεί, ώστε να εξασφαλι-
στεί ότι όλες οι περιοχές της Ιταλίας είναι 
εξίσου προετοιμασμένες μετά την αύξηση 
των κρουσμάτων στο βόρειο τμήμα της 
χώρας.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Τέντρος 

Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικό επικε-
φαλής του Π.Ο.Υ., η ξαφνική αύξηση στον 
αριθμό των κρουσμάτων του νέου κορω-
νοϊού στην Ιταλία, το Ιράν και τη Νότια 
Κορέα είναι «πολύ ανησυχητική», αλλά ο 
ιός μπορεί και πάλι να τεθεί υπό έλεγχο 
και δε συνιστά πανδημία.
«Η απερίσκεπτη χρήση της λέξης πανδη-

μία δεν έχει ουσιαστικό όφελος, αλλά 
ενέχει σημαντικό κίνδυνο σε ό,τι αφορά 
την ενίσχυση του περιττού και αδικαιολό-
γητου φόβου και του στίγματος, και την 
παράλυση των συστημάτων. Ίσως επίσης 
να αποτελεί ένδειξη, ότι δε μπορούμε 
πλέον να περιορίσουμε τον ιό, το οποίο 
δεν είναι αληθές», ανέφερε ο Τέντρος σε 
σχόλια του σε διπλωμάτες στη Γενεύη. 

Δήλωσε επίσης ότι η αποστολή του 
Π.Ο.Υ. στο Ιράν -που αρχικά αναμενόταν 
να μεταβεί στη χώρα την Τρίτη 25/2- θα 
ταξιδέψει τώρα το σαββατοκύριακο.
Υπενθυμίζεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ο νέος κορωνοϊός έχει μολύνει συνολικά 
80.988 άτομα και έχει προκαλέσει 2.700 
θανάτους (έως την Τετάρτη 26/2).

 
Πηγή ενημέρωσης: «Η Ναυτεμπορική»  

και «Η Καθημερινή»  
(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ,  

BBC, Reuters, Guardian)

Covid-19: Οι χώρες σε ετοιμότητα απέναντι στην απειλή της πανδημίας
Ο ιός εξαπλώνεται και στην Ευρώπη – Τρία κρούσματα στην Ελλάδα

◄
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Μόντρεαλ, 23-2-2020

ΚΟΣΤΟΣ ΆΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ «ΠΆΝΆΓΙΤΣΆΣ»
ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΪΔΕYΕΙ ΠΟΙΟΝ; Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ!

Στην προηγούμενη ανάρτηση που έκανα 
στο Facebook και στην εφημερίδα ΤΑ 

ΝEΑ με τίτλο «ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ;» 
ανέφερα ότι το κόστος ανοικοδόμησης 
της εκκλησίας «Κοίμηση Της Θεοτόκου» 
ανερχόταν στο ποσόν $4.745.191 και… 
ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!! Διότι εκείνη τη 
στιγμή δεν είχα τα αποδεικτικά στοιχεία 
για τα έτη 2015 και 2016. 
ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΩ, θέλω να σας 
πληροφορήσω ότι το κόστος της εκκλη-
σίας ανέρχεται στο ποσόν των $5.178.507 
και ΟΧΙ $3.2 εκατομμύρια, όπως απάντησε 
η διοίκηση γραπτώς στις ερωτήσεις του κ. 
Χρήστου Μανίκη, εκδότη της εφημερίδας 
ΤΟ ΒΗΜΑ που δημοσίευσε στις 15-2-2020 
(φωτ. δίπλα). 
Σας παραθέτω αναλυτικά τα στοιχεία, τα 
οποία είναι από τα επίσημα έγγραφα 
της Κοινότητας και είναι ελεγμένα από 
τους ορκωτούς λογιστές της Κοινότητας. 
Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο δεν το… 
γνωρίζει; 
 
ΚΟΣΤΟΣ (2015 έως 6/2019)
2015 $ 177.109  
2016 $ 256.207 
2017 $ 2.614.380 
2018 $ 2.073.918 
2019 $ 56.893
ΣYΝΟΛΙΚΟ KOΣΤΟΣ:  $ 5,178,507   
ΥΠEΡΒΑΣΗ   $ 1.956.470
ΑΣΦAΛΕΙΑ  (-$ 3.222.037)
ΑΠΟΚΛΙΣΗ  60,72% 

Η διοίκηση Παγώνη το 2015 διαβεβαίωνε 
τα μέλη στη Γενική Συνέλευση ότι τα 
χρήματα τής ασφάλειας φτάνουν να ανοι-
κοδομήσουμε την Εκκλησία. Πείστηκε η 
συνέλευση και ξεκίνησε η ανοικοδόμηση.  
Τα μέλη δεν είπαν να κτίσουμε την 
εκκλησία όσο και αν στοιχίσει. Ποιος θα 
πληρώσει το έξτρα κόστος; Της τάξεως $ 
1.956.470. 

Ο κ. Κριλής ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
τότε, είπε ότι θα έπρεπε να καλέσουν 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, αλλά δεν 
κάλεσαν, διότι θα… καθυστερούσε το 
έργο και θα στοίχιζε περισσότερο!!! 

Ας μάθεις λοιπόν Πρόεδρε, ότι η 
Κοινότητα δεν είναι επιχείρησή σου και 
πρέπει να λογοδοτείς στα μέλη της, διότι 
είσαι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. 

Ο κ. Παγώνης, πρόεδρος τότε, είπε ότι τα 
ποσά ήταν μικρά και δεν ήταν υποχρεω-
μένος βάσει των εσωτερικών κανονισμών 
της Κοινότητας να καλέσει Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση!!! 

Όσο για τη σημερινή διοίκηση, περι-
μένουν τους ορκωτούς Λογιστές τής 
Κοινότητας, για να μάθουν το ακριβές 
κόστος (και ύστερα… ξύπνησαν!!!).  
Αναρωτιέμαι πραγματικά, σε ποιους 
νομίζουν ότι απευθύνονται; Μπορούν 
αυτοί, η σημερινή Διοίκηση της ΕΚΜΜ, να 
υποβαθμίζουν τη νοημοσύνη των μελών; 
Μάλλον έχουν… βαθιά μεσάνυχτα. 

ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ; 
Να το επαναλάβουμε για να το… εμπεδώ-
σουν άπαντες!  
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ $5.178.507 
ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ $ 1.956.470 

 Ποιοι έχουν την ευθύνη; Και ποιοι θα 
πληρώσουν; Τα συμπεράσματα δικά σας… 

Νικόλαος Μαύρος 
Μέλος της ΕΚΜΜ

Help the RCMP name their newest puppies
The Royal Canadian Mounted Police needs your help to name the next 
generation of police dogs. The chosen names will be given to 13 Ger-
man Shepherd puppies born at the Police Dog Service Training Centre 
in Innisfail, Alberta. The 13 children whose names are selected will each 
receive a laminated 8×10-inch photo of the pup they named, a plush dog 
named Justice and an RCMP water bottle.

Contest rules are simple There are 2 ways to enter
•	 Names must begin with the letter “N”

•	 Names must have no more than 9 letters

•	 Names must be 1 or 2 syllables

•	 Contestants must live in Canada

•	 Contestants must be 4 to 14 years old

•	 Only 1 entry per child will be eligible

•	 Entries must be received by Wednesday, March 25, 2020
Contest winners and the winning names will be announced on 

Wednesday, April 29, 2020, on the RCMP website and social media.

Enter online: http://www.rcmp-grc.gc.ca/en/depot/name-the-puppy-contest
Send a letter to the following address. Be sure to print the child’s name, 

address, telephone number and the suggested name for a puppy. 
 

Attn: “Name the Puppy Contest” 
Police Dog Service Training Centre 

Box 6120 
Innisfail, AB T4G 1S8

We love to receive drawings and paintings! If submitting by mail, children 
are invited to get creative with their entries.

Winning names will be chosen by the PDSTC staff. A draw will deter-
mine the winning entry in the event of multiple submissions of the 

same puppy name.
Although there can be only 13 winners, names not selected for the contest 

will be considered for other puppies born during the year.

Name the
Puppy 2020
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη της Ιβοζίμα στον Ειρηνικό Ωκεανό

Μία από τις φονικότερες μάχες και 
μία από τις μεγαλύτερες αμφίβιες 

επιχειρήσεις στην ιστορία της ανθρω-
πότητας. Διεξήχθη στο νησί Ιβοζίμα της 
Ιαπωνίας, το Φεβρουάριο και Μάρτιο 
του 1945, μεταξύ Αμερικανικών και Ια-
πωνικών δυνάμεων και εντάσσεται στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις που έλαβαν 
χώρα στο θέατρο του Ειρηνικού κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ιβοζίμα σημαίνει «Νησί του θείου» στα 

ιαπωνικά, εξαιτίας των θειούχων κοιτα-
σμάτων που υπάρχουν στο μικρό αυτό 
ηφαιστειογενές νησί. Η έκτασή του είναι 
21 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο το μέγε-
θος των ελληνικών Αντικυθήρων. Ανήκει 
στη συστάδα νήσων Ογκασαβάρα και 
απέχει 650 ναυτικά μίλια νότια του Τό-
κιο. Κύριο μορφολογικό χαρακτηριστικό 
του είναι το βουνό Σουριμπάτσι, ύψους 
166 μέτρων.
Στις αρχές του 1945 οι Αμερικανοί εί-

χαν το πάνω χέρι στις επιχειρήσεις στο 
Μέτωπο του Ειρηνικού. Έχοντας κατα-
λάβει τα νησιά Μάρσαλ και Μαριάνες, 
μπορούσαν να εξαπολύουν επιθέσεις 
στην ενδοχώρα της Ιαπωνίας με τα στρα-
τηγικά βομβαρδιστικά Β-29. Οι ιαπωνι-
κές δυνάμεις είχαν υποστεί σημαντικές 
απώλειες, τόσο στο ναυτικό, όσο και 
στην αεροπορία τους.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, το ιαπωνικό 

επιτελείο αποφάσισε να κρατήσει πάση 
θυσία τα νησιά Ογκασαβάρα. Τυχόν 
απώλειά τους θα διευκόλυνε τις αερο-
πορικές επιδρομές των Αμερικανών, θα 
αποσυνέθετε την πολεμική παραγωγή 
και θα προκαλούσε πτώση του ηθικού 
του λαού.
Ειδικότερα, στην Ιβοζίμα υπήρχε ρα-

ντάρ εγκαίρου προειδοποιήσεως και 
δύο αεροδιάδρομοι. Οι Αμερικάνοι επο-

φθαλμιούσαν το νησί, επειδή το χρειά-
ζονταν ως προγεφύρωμα για την επι-
κείμενη επιχείρησή τους στην Οκινάβα, 
αλλά και γιατί τα ιαπωνικά αεροπλάνα 
που στάθμευαν εκεί παρενοχλούσαν τα 
Β-29. Η ιδέα για την κατάληψη της Ιβο-
ζίμα ανήκε στο ναύαρχο Τσέστερ Νίμιτζ, 
ενώ ο στρατηγός Ντάγκλας ΜακΆρθουρ 
διαφωνούσε, επιδιώκοντας την κατάλη-
ψη της Φορμόζας (σημερινής Ταϊβάν).
Οι Ιάπωνες ανέθεσαν την άμυνα του 

νησιού στον αντιστράτηγο Τανταμίτσι 
Κουριμπαγιάσι, με τη διαταγή να το κρα-
τήσει μέχρι τελικής πτώσεως. Αυτός με-
τέφερε στην Ιβοζίμα 22.000 άνδρες και 
βαρύ πυροβολικό. Η άμυνα του νησιού 
θα στηριζόταν σε ένα εκτεταμένο δίκτυο 
από σπηλιές και υπόγειες στοές, προκει-
μένου οι άνδρες του να προφυλαχθούν 
από τα εκτεταμένα πυρά, που ανέμενε 
από τους Αμερικανούς.
Το σχέδιο του Κουριμπαγιάσι συνίστα-

το στην ανενόχλητη απόβαση των Αμε-
ρικανών στην ακτή της Ιβοζίμα και τη 
μη ανταπόδοση των πυρών από τους 
άνδρες του, προκειμένου να μην αποκα-
λυφθούν οι θέσεις τους. Όταν οι Αμερι-
κανοί θα έφθαναν σε βάθος 500 μέτρων 
από την ακτή, το πυροβολικό θα αναλάμ-
βανε δράση, ενώ οι στρατιώτες θα υπε-
ράσπιζαν τις θέσεις τους μέχρι θανάτου.
Όταν το αμερικανικό επιτελείο αποφά-

σισε να υιοθετήσει την πρόταση Νίμιτζ 
για επίθεση στην Ιβοζίμα, διέθεσε για 
την επιχείρηση πενταπλάσιες δυνάμεις, 
ήτοι 110.000 άνδρες. Επικεφαλής του 
5ου Αμφιβίου Σώματος Στρατού, που 
το αποτελούσαν τρεις μεραρχίες πεζο-
ναυτών (3η, 4η και 5η), τέθηκε ο στρα-
τηγός Χόλαντ Σμιθ, ο επονομαζόμενος 
και πατέρας του μοντέρνου αμφίβιου 
πολέμου.

Η επίθεση των Αμερικανών ξεκίνησε 
στις 2 το πρωί της 19ης Φεβρουαρί-
ου 1945, με ανηλεή βομβαρδισμό της 
Ιβοζίμα από αέρος και θαλάσσης. Στις 
8:59 το πρωί άρχισε η απόβαση 30.000 
πεζοναυτών κάτω από τα ιαπωνικά 
πυρά, που προέρχονταν από το βουνό 
Σουριμπάτσι. Οι Αμερικανοί βρίσκονταν 
σε δυσμενή θέση, καθώς δεν είχαν τη 
δυνατότητα να καλυφθούν, εξαιτίας του 
επίπεδου τερέν, που αποτελείτο από 
ηφαιστειακή άμμο. Μέχρι το τέλος της 
ημέρας, άλλοι 40.000 πεζοναύτες ρίχτη-
καν στο πεδίο της μάχης.
Το πρωί της τέταρτης μέρας το βουνό 

Σουριμπάτσι αποκόπηκε από το υπόλοι-
πο νησί και οι πεζοναύτες ξεκίνησαν για 
την κατάληψή του. Παρότι πίστευαν ότι 
θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση από 
τους Ιάπωνες, έφθασαν στην κορυφή του 
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Εκεί ύψωσαν 
σ’ ένα κομμάτι σωλήνα την αμερικάνικη 
σημαία και την έμπηξαν στο έδαφος. Οι 
Αμερικανοί πήραν κουράγιο, οι Ιάπωνες 
κατάλαβαν ότι το τέλος πλησίαζε.

Το στιγμιότυπο απαθανάτισε ο φωτο-
γράφος του «Associated Press» Τζο Ρό-
ζενταλ, σε μία φωτογραφία που έμεινε 
στην ιστορία. Οι κακές γλώσσες λένε ότι 
οι στρατιώτες επανέλαβαν πολλές φο-
ρές τη σκηνή, μέχρις ότου ο Ρόζενταλ 
πετύχει μία φωτογραφία με δυνατά συ-
ναισθήματα.
Παρά την απώλεια του Σουριμπάτσι και 

την πτώση του ηθικού τους, οι Γιαπωνέ-
ζοι πολέμησαν γενναία μέχρις ενός για 
ένα ακόμη μήνα, προκαλώντας μεγάλες 
απώλειες στους Αμερικανούς. Οι εχθρο-
πραξίες σταμάτησαν το πρωί της 26ης 

Μαρτίου 1945, όταν επί του πεδίου της 
μάχης είχαν απομείνει μια χούφτα από 
τους υπερασπιστές του.
Και για του λόγου το αληθές, από τους 

22.000 Γιαπωνέζους υπερασπιστές της 
Ιβοζίμα, 20.703 έπεσαν επί του πεδίου 
της μάχης, ανάμεσά τους και ο διοικητής 
τους αντιστράτηγος Κουριμπαγιάσι, ενώ 
216 αιχμαλωτίσθηκαν. Οι Αμερικανοί εί-
χαν και αυτοί μεγάλες απώλειες: 5.598 
νεκρούς, 494 αγνοούμενους και 19.189 
τραυματίες. Πρόκειται για τη μοναδική 
μάχη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά 
την οποίαν οι συμμαχικές δυνάμεις εί-
χαν περισσότερα θύματα (νεκρούς και 
τραυματίες) απ’ ό,τι οι γιαπωνέζοι.
Η κατάληψη της Ιβοζίμα απετέλεσε ένα 

ακόμη βήμα για την προώθηση των Αμε-
ρικανών προς την ιαπωνική ενδοχώρα 
και τη λήξη των επιχειρήσεων στο Μέτω-
πο του Ειρηνικού. Πάντως, πολλοί στρα-
τιωτικοί αναλυτές, υπό το πρίσμα των 
μεγάλων απωλειών για τους Αμερικα-
νούς, αμφισβήτησαν την αναγκαιότητα 
της κατάληψης της νήσου. 

Η Ιβοζίμα έμεινε υπό αμερικανική κυ-
ριαρχία έως το 1968, οπότε επεστράφη 
στην Ιαπωνία.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΒΟΖΙΜΑ  
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
«Οι Σημαίες των Προγόνων 

μας» και «Γράμματα από την Ιβοζίμα». 
Δίπτυχο ταινιών του Κλιντ Ίστγουντ, πα-
ραγωγής 2006, που αναφέρονται στη 
Μάχη της Ιβοζίμα. Η πρώτη από αμερικα-
νική σκοπιά και η δεύτερη από ιαπωνική. 

Πηγή: Σαν Σήμερα

Το αμερικανικό θωρηκτό USS New York  
βομβαρδίζει τη νήσο Ιβοζίμα

LAVAL |  barbiesgrill.com   
Suggested presentation. barbiesgrill.com   Suggested presentation.
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GOSS!P

Η Σελίν Ντιόν για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα!

Η Celine Dion, θα βρε-
θεί για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα τον Ιούλιο 
του 2020, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας περιοδείας 
της, Courage World Tour. 
«Είμαι ενθουσιασμένη 

που πηγαίνω στην Αθή-
να, την Παρασκευή 31 
Ιουλίου 2020. Θα σας δω 
εκεί!», αναφέρει η Κα-
ναδή τραγουδίστρια σε 
ανάρτησή της στο Twitter.
Η Σελίν Ντιόν είναι μία 

από τις πιο εμπορικές 
γυναίκες τραγουδίστρι-
ες όλων των εποχών, με 
πωλήσεις που ξεπερνούν 
τους 200.000.000 δί-
σκους παγκοσμίως. 

                      (Η Καθημερινή)

Sports Illustrated Swimsuit: Το 56χρονο 
μοντέλο που εντυπωσιάζει

Μπορεί να είναι 56 ετών, είναι 
όμως από τις γυναίκες που 

μοιάζουν κατά δεκαετίες μικρότερες 
από την ηλικία τους και που κατα-
φέρνει να εντυπωσιάζει με το καλ-
λίγραμμο σώμα της και την εξαιρε-
τική φυσική της κατάσταση. Η Κάθι 

Τζέικομπς, με καταγωγή από την 
Καλιφόρνια, επιλέχθηκε να ποζάρει 
για τις ανάγκες του Sports Illustrated 
Swimsuit μαζί με μοντέλα μικρότε-
ρης ηλικίας, από τα οποία δεν έχει 
να ζηλέψει τίποτα.
«Ειλικρινά, είμαι ακόμη σοκαρι-

σμένη» είπε η 
Τζέικομπς σε 
δηλώσεις της 
στο περιοδι-
κό People, που 
πρώτο αποκά-
λυψε τις φινα-
λίστ που πά-
λεψαν για μια 
θέση στο τεύχος 
του 2020.
« Σ η μ α ί ν ε ι 

τόσα πολλά 
για εμένα να 
είμαι μέρος 
αυτού, να εί-
μαι μέρος ενός 

κινήματος μεγαλύτερου από τον 
ίδιο μου τον εαυτό, και για τις γυ-
ναίκες της ηλικίας μου να μην απο-
κλείονται. Είμαι 56 ετών και ο κό-
σμος θεωρεί τους ανθρώπους άνω 
των 55 ηλικιωμένους» σημείωσε.  
                                                 (News247)

Adut Akech: Από κέντρο 
προσφύγων στην πασαρέλα

Το top model, Adut Akech [που έφυγε 
από το Νότιο Σουδάν, πέρασε από 

στρατόπεδο προσφύγων στην Κένυα, 
εγκαταστάθηκε στην Αδελαΐδα της Αυ-
στραλίας και κατέκτησε τον κόσμο της 
μόδας], φωτογραφήθηκε για το εξώφυλ-
λο του τεύχους Μαρτίου 2020 του περι-
οδικού WSJ από το Σουηδό φωτογράφο, 
Μίκαελ Γιάνσον. 
«Λίγα χρόνια πριν ήταν μαθήτρια στην 

Αδελαΐδα, στην Αυστραλία, και δοκίμαζε 
μόνη της τις δυνατότητές της στην πα-

σαρέλα. Το Σεπτέμβριο του 2016 το ίδιο 
κορίτσι με χρυσό φόρεμα βάδισε στην 
επίδειξη μόδας του Saint Laurent στο 
Παρίσι» αναφέρεται σε ανάρτηση του 
περιοδικού στο Instagram.
«Η Adut όχι μόνο είναι πραγματικά 

αφοσιωμένη σε όλα όσα κάνει, αλλά έχει 
επίσης επίγνωση του ιδιαίτερου ρόλου 
της στον κόσμο της μόδας και πως το πα-
ράδειγμά της μπορεί να επηρεάσει θετι-
κά άλλα νεαρά κορίτσια. Είναι μοντέλο 
και με τις δύο έννοιες της λέξης» έχει δη-
λώσει ο Πιερπάολο Πιτσόλι, επικεφαλής 
σχεδιαστής του Valentino.
Η Akech έχει αφιερώσει την επιτυχία 

της, συμπεριλαμβανομένου του βρα-
βείου Μοντέλο της Χρονιάς 2019 από 
το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας, στην 
ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα των 
προσφύγων. 
«Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα για 

να ντρεπόμαστε. Θέλω να πληροφορήσω 
τους ανθρώπους ότι οι πρόσφυγες είναι 
κανονικοί άνθρωποι. Δε μπορώ να αλλά-
ξω τις περασμένες γενιές, αλλά μπορώ 
να κάνω κάτι τώρα» τονίζει η Adut Akech. 
«Είμαι πρόσφυγας του Νότιου Σουδάν. 

Θέλω να μπορώ να το λέω με υπερηφά-
νεια», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ούτε ένα… δολάριο δεν κληρονόμησε  
ο Michael Douglas από τον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε πως το 
ζεύγος Michael Douglas – 

Catherine Zeta Jones, μετά το 
θάνατο του Kirk Douglas, θα γί-
νονταν ακόμα πιο πάμπλουτοι, 
κάνουν λάθος, αφού ο αείμνη-
στος θρύλος του Χόλυγουντ δεν 
άφησε ούτε ένα… δολάριο στο 
γιο του και τη σύζυγό του! Αντί-
θετα, το σύνολο της τεράστιας 
περιουσίας του πήγε σε φιλαν-
θρωπικές δράσεις.
Γνωστός για το κοινωνικό του 

έργο, όσο ήταν εν ζωή ο θρύ-
λος του Χόλυγουντ, που πέθα-
νε πλήρης ημερών σε ηλικία 
103 ετών στις 5 Φεβρουαρίου, 
άφησε το μεγαλύτερο μέρος 
της περιουσίας του των 80 
εκατ. δολαρίων στο Douglas 

Foundation, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που είχε ιδρύσει πριν από περίπου έξι δεκαετί-
ες, όπως αναφέρει η The Mirror.
Μεταξύ των ωφελούμενων από τη δράση του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος είναι το 

Νοσοκομείο Παίδων του Λος Άντζελες, το παιδικό Κέντρο Κερκ & Άννα Ντάγκλας, το 
Πανεπιστήμιο St Lawrence, που μοιράζει υποτροφίες σε φοιτητές μειονοτήτων και 
από πτωχά λαϊκά στρώματα, καθώς και το Westwood’s Sinai Temple στο Λος Άντζελες 
και το Culver City’s Kirk Douglas Theatre, ένα πλήρως ανακαινισμένο σινεμά στο Κάλ-
βερ Σίτι που διαμορφώθηκε σε χώρο για live shows.
Βέβαια, λέγεται πως ο γιος του Michael και η σύζυγός του, ήταν πλήρως ενήμε-

ροι γι αυτή την εξέλιξη και σύμφωνοι με τις αποφάσεις του Kirk. Άλλωστε η δική 
τους περιουσία, μόνο... μικρή δεν είναι, αφού ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια. 
 

Πηγή: SigmaLive MAGAZINE

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  28 Φεβρουαριου, 2020 / February 28, 2020  •  23

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

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.

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
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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;	 
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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.

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, πως είσαι;
Α-Εγώ καλά είμαι, η Ελλαδίτσα όμως περ-
νάει μεγάλη κρίση…
Μ-Ναι, αλλά σύντομα χάρις στις ενέργειες 
της κυβέρνησης, θα δει καλύτερες μέρες.
Α-Καλά, σοβαρολογείς με αυτά που λες;
Μ-Μα δε σε καταλαβαίνω. Που το πας το 
θέμα;
Α-Δεν το πάω. Πάει μόνο του. Καλά, δεν 
παρακολουθείς τις ειδήσεις, τι χαμός γίνε-
ται κάτω στην πατρίδα;
Μ-Να σου πω την αλήθεια, με τα μαθήμα-
τα κομπιούτερ που παίρνω, δε μου μένει 
και πολύς καιρός να βλέπω ελληνική τη-
λεόραση.
Α-Μπα, από πότε μαθαίνεις κομπιούτερ;
Μ-Από τότε που γύρισα από το Λας Βέ-
γκας. Ήθελα να μάθω κι εγώ και γράφτηκα 
σε μια σχολή για τα άτομα της ηλικίας μας. 
Είναι λίγο τσουχτερή στα δίδακτρα αλλά 
αξίζει τα λεφτά της. Εν πάση  περίπτωση, 
συνέχισε…
Α-Εντάξει. Τα παίρνω πίσω αυτά που είπα. 
Τώρα κατάλαβα ότι είσαι πολύ πίσω από 
την ελληνική ειδησεογραφία.
Μ-Γι’ αυτό έχω εσένα να με ενημερώνεις. 
Λοιπόν;
Α-Που λες, τα τελευταία 24ωρα είχαμε 
σχεδόν σύρραξη… εμφυλίου πολέμου 
στην πατρίδα!
Μ-Πως έγινε κάτι τέτοιο;
Α-Πολύ απλά. Η κυβέρνηση θεώρησε λο-
γικό να δημιουργήσει νέες υποδομές για 
να στεγάσει όλους αυτούς τους πρόσφυ-
γες που έχουν κατακλείσει την Ελλάδα 
και προπαντός τα νησιά μας. Οι κάτοικοι 
όμως της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, 
δεν αποδέχτηκαν την ενέργεια αυτή και 
αντέδρασαν.
Μ-Μάλιστα…
Α-Η κυβέρνηση δε, για να πιέσει την κα-
τάσταση, μετέφερε αστυνομικές δυνά-
μεις τύπου ΜΑΤ από την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη για να επιβάλλουν την τάξη, 
μια και οι αστυνομικές αρχές των νησιών 
ήταν με το μέρος των κατοίκων. Αντί όμως 
να επιβληθεί η τάξη, άρχισαν σφοδρές 
εχθροπραξίες μεταξύ κατοίκων και αστυ-
νομικών, όπου τραυματίστηκαν περίπου 
60 αστυνομικοί και καμιά σαρανταριά 
κάτοικοι. Αν έβλεπες τις ειδήσεις, επι-
κρατούσε μια εμπόλεμη κατάσταση. Και 
εφόσον Έλληνες έδερναν κα κτυπούσαν 
Έλληνες, έμοιαζε με σύρραξη νέου εμφύ-
λιου πολέμου.
Μ-Και τώρα που βρίσκεται το θέμα;
Α-Βλέποντας ότι η αντίδραση των κατοί-
κων ήταν πολύ μεγάλη, η κυβέρνηση δι-
έταξε την αποχώρηση των αστυνομικών 
δυνάμεων από τα εν λόγω νησιά. Αλλά το 
τι θα γίνει μετά, είναι άγνωστο.
Μ-Δίκιο έχουν οι νησιώτες. 
Α-Με εκπλήττεις με αυτά που λες. Εσύ 
που είχες πλέξει ολόκληρο εγκώμιο του 
Μητσοτάκη.
Μ-Το δίκιο πρέπει να λέγεται. Δε μπορείς 
κυρά κυβέρνηση να επιβάλεις με το ζόρι 
το δικό σου.
A-Συμφωνώ. Και όπως είπε κάποιος, ο 
Μητσοτάκης κατάφερε μέσα σε έξι μήνες 
να τον βρίζουν όχι μόνο αυτοί που δεν τον 
ψήφισαν (που είναι φυσιολογικό), αλλά 
και πολλοί απ’ αυτούς που τον εμπιστεύ-
τηκαν με την ψήφο τους.
Μ-Κι εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Πίστευα ότι 
τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα με 
την κυβέρνησή του. Προπαντός στα Εθνι-
κά μας θέματα με τον… τουρκαλά. 
Α-Συμφωνώ. Το φαντάζεσαι, αν αυτά τα 
γεγονότα γινόντουσαν στην Κρήτη;
Μ-Γιατί το λες αυτό;
Α-Διότι, αντί για τραυματίες, θα θρηνού-

σαμε θύματα. Μην ξεχνάς, οι Κρητικοί 
δεν παίζουν. Όλοι τους σχεδόν ένα ή δύο 
όπλα έχουν κάπου στο σπιτικό τους. Τότε 
πραγματικά θα είχαμε εμφύλιο πόλεμο!
Μ-Έχεις δίκιο σε αυτό.
Α-Να λέμε και την αλήθεια κι εδώ που εί-
μαστε ζούμε έντονα γεγονότα. 
Μ-Τι; Έχουμε κι εδώ συγκρούσεις;
Α-Σχεδόν. Αλλά φαίνεται η πολιτική της 
κυβέρνησης του δικού σου (Τρουντό) κα-
τάφερε να δημιουργηθούν έντονες συ-
γκρούσεις μεταξύ των αυτόχθονων που 
μπλοκάρουν τις διαβάσεις των τρένων και 
τις αστυνομικές αρχές.
Μ-Γι’ αυτό τον πάω. Δε μου λες, τι χιόνι 
είναι πάλι αυτό; Εκεί που νομίζαμε ότι θα 
ησυχάζαμε και θα μπορούσαμε να κυκλο-
φορούμε άνετα στους δρόμους, μας πλά-
κωσε πάλι το χιόνι. Έτσι μου έρχεται να 
πάρω τον Αγαμέμνων και να πάμε ταξίδι 
έως ότου λιώσουν τα χιόνια.
Α-Καλό ταξίδι τότε. Αλλά μην ξεχάσεις, κυ-
κλοφορεί και ο κορωνοϊός. Δεν άκουσες 
που έχει σχεδόν παραλύσει ο ταξιδιωτι-
κός τομέας;
Μ-Όχι. Τόσο πολύ;
Α-Και βάλε. Ο κόσμος από το φόβο του 
ακυρώνει τα ταξίδια του. Οι αεροπορικές 
εταιρίες έχουν πάθει ιλαρά από την κατά-
σταση. Οι εταιρείες κρουαζιέρας προσφέ-
ρουν τα πάντα για να ελκύσουν επιβάτες.
Μ-Δε σφάξανε που θα πάω κρουαζιέρα. 
Είδαμε τι έγινε με τα πλοία που ακόμα 
βρίσκονται εγκλωβισμένοι οι τόσοι ταξι-
διώτες.
Α-Τότε που σκέπτεσαι να το σκάσεις; Πάλι 
στο Λας Βέγκας;
Μ-Τρελή είσαι; Να χάσουμε ότι κερδίσα-
με; Δε σφάξανε.
Α-Τότε που; Όπου και να πάτε διατρέχεται 
τον κίνδυνο να κωλύσετε την αρρώστια 
από κανένα επιβάτη.
Μ-Αυτό δεν το σκέφτηκα. Βέβαια. Υπάρ-
χουν πιθανότητες ένας συνεπιβάτης να 
έχει τον ιό και να κολλήσουμε. Όχι, όχι, 
ας λείπει το βύσσινο. Καλά είμαστε στο 
Μόντρεαλ. Μια χαρούλα. Ε, λίγο χιονάκι 
είναι, θα περάσει πριν το… καταλάβουμε.
Α-Χάσαμε και τον Βουτσά μας…
Μ-Θεός συγχωρέστον. Ήταν κι αυτός από 
τους ανεπανάληπτους ηθοποιούς της 
χρυσής εποχής του καλού ελληνικού κινη-
ματογράφου.
Α-Ναι. Ταινίες που έλεγαν αυτό που ήθε-
λαν να πουν, χωρίς να βασίζονται στις 
χυδαιολογίες και στην προστυχιά. Ξέρεις 
τι είχε πει σε μια συνέντευξη που έδωσε 
κάποτε;
Μ-Πες μου.
Α-Είπε λοιπόν ότι «Η γυναίκα δεν είναι 
πάθος, είναι αποστολή» και ότι «Η γυναί-
κα διευθύνει τον κόσμο, όχι οι άνδρες».
Μ-Δίκιο είχε ο μεγάλος. Να τ’ ακούν αυτά 
μερικοί άνδρες που πιστεύουν ότι οι γυ-
ναίκες πρέπει να είναι του χεριού τους.
Α-Ναι, σαν τον Ουάνστιν.
Μ-Έφαγε τη φυλακή του, το γαϊδούρι.
Α-Μη βρίζεις τα γαϊδούρια! Ναι, έτσι φαί-
νεται.
Μ-Γιατί το λες αυτό;
Α-Διότι τον βλέπω να το παίζει «πολύ άρ-
ρωστος» και λόγω της υγείας του να ξο-
φλήσει την ποινή του σε κάνα νοσοκομείο 
ή ακόμα στη βίλα του. Σ’ αφήνω τώρα, 
διότι πρέπει να ετοιμάσω φαγητό για το 
Μενέλαο μου.
Μ-Καλά που μου το θύμισες. Δεν έχω μα-
γειρέψει τίποτα. Το πολύ – πολύ θα του 
πω να με πάει στο «ΜΥΛΟΣ» να φάμε. Λε-
φτά έχουμε!
Α-Ξέρω, ας είναι καλά το Λας Βέγκας. Κα-
λές… μάσες.
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Ασταμάτητος ο ΠΑΣ Γιάννινα    
Απόλλων Σμύρνης και Χανιά τα... χρειάστηκαν αλλά κέρδισαν  
♦ Δεύτερος με ανατροπή ο Λεβαδειακός ♦ «Διπλό» και τέταρτος  
ο Καραϊσκάκης ♦ Επέστρεψε στις νίκες η Παναχαϊκή 

Με νίκες της πρώ-
της πεντάδας του 

πρωταθλήματος, συνε-
χίστηκε η Σούπερ Λιγκ 
2, στο πλαίσιο της 18ης 

αγωνιστικής. Κατά τα άλλα, τη 2η συνε-
χόμενη ήττα του υπέστη ο Απόλλων Λά-
ρισας και αντίστοιχα την 3η συνεχόμενη 
ήττα του γνώρισε ο Πλατανιάς.
Ειδικότερα, ο ΠΑΣ Γιάννινα έκανε ακόμα 

ένα βήμα προς το στόχο του, επικρατώ-
ντας με 0-2 του Πλατανιά στην Κρήτη.
 Οι φιλοξενούμενοι ήταν ξεκάθαρα 

ανώτεροι και κατάφεραν να βάλουν από 
νωρίς το νερό στ’ αυλάκι, καθώς πήραν 
προβάδισμα από τα μέσα του πρώτου 
μέρους. Παρέμειναν έτσι στο +7 από τον 
Απόλλωνα Σμύρνης, με τον τελευταίο να 
επικρατεί δύσκολα στη Ριζούπολη με 2-1 
της ήδη υποβιβασμένης Κέρκυρας.
 Δύσκολη νίκη και για τα Χανιά στη Λά-

ρισα επί του τοπικού Απόλλωνα (0-1), 
με τους γηπεδούχους να παίζουν από το 
42΄με 10 παίκτες, λόγω απευθείας απο-
βολής του Καρατάσιο, για μαρκάρισμα 
στον μετέπειτα σκόρερ Σουντουρά, που 
του έκλεψε τη μπάλα και έβγαινε στην 
αντεπίθεση...

Αποτελέσματα και σκόρερ  
(18η αγωνιστική) 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 3-2
(14΄Ιωαννίδης, 69΄Πολέτο, 
71΄Μπαστιάνος - 6΄,93΄Σαμπανίδης)  

ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 1-3 
(52΄Χριστοδούλου - 27΄Κυβελίδης, 
32΄Κούστας, 86΄Αλμπάνης)  
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2-0 
(13΄Μαυρίας, 21΄Μυτίδης) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΧΑΝΙΑ 0-1
(78΄Σουντούρα) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ 2-1
(33΄Μαρκόφσκι, 62΄Χουχούμης -  
27΄Παναγιωτίδης) 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-2
(19΄Παντελάκης, 56΄Καρτάλης)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 18 αγώνες)

01. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 43 (38-9)
02. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 36 (31-12)
03. ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ  34 (30-9)
04. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  34 (24-14)
05. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 31 (31-26)
06. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  28 (28-28)
07. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 27 (24-22)
08. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  25 (26-17)
09. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 23 (22-21)
10. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  20 (23-32)
11. ΚΕΡΚΥΡΑ     0 (5-46)
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ       -3 (5-51)

Επόμενη αγωνιστική (19η)
(28/2) ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.   
(28/2) ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
(29/2) ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
(01/3) ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 
(01/3) ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 
(01/3) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Ήττες για Τρίκαλα και Ιωνικό
«Ροκάνισαν» τη διαφορά Βέροια και Καβάλα ♦ Επιστροφή στις 
νίκες και... τέταρτη η Ιεράπετρα ♦ Ισόπαλο το ντέρμπι του Βόλου 

Ήττες μετά από καιρό 
για τους δύο πρω-

τοπόρους της Φούτμπολ 
Λιγκ! 
Τρίκαλα και Ιωνικός Νί-

καιας γνώρισαν εκτός έδρας ήττες, από 
Αιγάλεω και Διαγόρα Ρόδου αντίστοιχα, 
στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής.
Τα Τρίκαλα είχαν ηττηθεί για τελευταία 

φορά πριν από 5 παιχνίδια, στις 12/1 από 
το Διαγόρα στην έδρα τους (0-1), ενώ ο 
Ιωνικός είχε γνωρίσει την ήττα πριν από 6 
παιχνίδια (5/1) στα Τρίκαλα (1-0).
Στον αντίποδα, Βέροια και Καβάλα «ψα-

λίδισαν» την απόστασή τους από την κο-
ρυφή, επιστρέφοντας στις επιτυχίες μετά 
από καιρό, καθώς οι μεν επικράτησαν 
του Θεσπρωτού εκτός έδρας με 2-4, και 
οι δε με 0-1 της Καλαμάτας στη μεσση-
νιακή πόλη.
Ισόπαλο (1-1) έμεινε το ντέρμπι Νίκης 

και Ολυμπιακού Βόλου, με τους «μπλε» 
να χάνουν πολύτιμους βαθμούς στο κυ-
νήγι της ανόδου, αφού δεν κατάφεραν 
να εκμεταλλευτούν την ήττα του Ιωνικού 
και έμειναν τέσσερις βαθμούς μακριά 
του.

Αποτελέσματα και σκόρερ  
(21η αγωνιστική) 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1-0 
(61΄Πασταρούχας) 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-1
(93΄Τσιάρας - 8΄Ροχάνο) 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1-0
(71΄Κατσικοκέρης) 

ΤΡΙΓΛΙΑ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 0-2
(79΄Πετράκης, 90΄Ρεκλίτης)
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΤΡΙΚΑΛΑ 1-0 
(60΄Φαρινόλα)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ 2-4
(42΄, 45+2΄πέν. Κόλλας - 2΄Πασάς, 
12΄πέν. Μαραγκός, 72΄Μπλέτσας, 
94΄Σιμόνι )
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΑΒΑΛΑ 0-1 
(50΄Μαϊδανός)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 21 αγώνες)

01. ΤΡΙΚΑΛΑ  40 (25-13)
02. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 37 (24-12)
03. ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ  34 (25-16) 
04. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 34 (21-17)
05. ΚΑΒΑΛΑ  33 (20-11)
06. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  33 (24-18)
07. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 32 (25-15)
08. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 31 (28-29)
09. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  24 (25-30)
10. ΑΙΓΑΛΕΩ  24 (13-21)
11. ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 23 (15-23)
12. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20 (20-30)
13. ΚΑΛΑΜΑΤΑ  18 (16-26)
14. ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  14 (13-33)

Επόμενη αγωνιστική (22η)
(29/2) ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ   
(29/2) ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΙΓΑΛΕΩ
(29/2) ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 
(29/2) ΤΡΙΚΑΛΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
(01/3) ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.
(01/3) ΚΑΒΑΛΑ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
(01/3) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Μπάγερν έχει κάνει  
το Λονδίνο... εξοχικό!

Ιστορική νίκη της Μάντσεστερ Σίτι στο «Μπερναμπέου»  
♦ Προβάδισμα πρόκρισης για Μπαρτσελόνα και Λυών

Μόνο η Λυών κέρδισε από 
τους γηπεδούχους, στα 

υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια 
της εβδομάδας, με τα οποία 

συμπληρώθηκαν τα πρώτα 8 ματς της 
φάσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.
Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, Μάντσε-

στερ Σίτι και Μπαρτσελόνα πήραν προ-
βάδισμα πρόκρισης, ενώ η Μπάγερν εί-
ναι ουσιαστικά στην επόμενη φάση του 
θεσμού. Πιο αναλυτικά:

Η ΜΠΑΓΕΡΝ εξασφάλισε την πρόκριση 
στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ 
από το βράδυ της Τρίτης 25/2, μετά τη 
νίκη της με το εμφατικό 3-0 επί της Τσέλ-
σι στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Περίπου 
πέντε μήνες μετά το εκκωφαντικό 7-2 επί 
της Τότεναμ στην πρωτεύουσα της Αγ-
γλίας, οι Βαυαροί επέστρεψαν στο Λον-
δίνο για να κυριαρχήσουν, απέναντι σε 
άλλη μία από τις μεγάλες δυνάμεις του 
Νησιού. Ουσιαστικά, η Μπάγερν έδωσε 
τυπικό χαρακτήρα στη ρεβάνς της 18ης 
Μαρτίου στην «Αλιάνζ Αρένα».

Η ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ συνέχισε την αήττη-
τη πορεία της και στα νοκ άουτ ματς του 
Champions League. Οι «μπλαουγκράνα», 
με το γκολ του Γκριεζμάν, απέσπασαν 
ισοπαλία (1-1) από τη Νάπολι στο «Σαν 
Πάολο, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέ-
τρηση για τους «16» της διοργάνωσης 
και είναι πλέον το φαβορί για την πρόκρι-
ση στα προημιτελικά, ενόψει της ρεβάνς 
στις 18 Μαρτίου.

Η ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ άλωσε τη Μαδρί-
τη, νικώντας 2-1 με ανατροπή τη Ρεάλ και 
πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρό-
κριση στα προημιτελικά του Champions 
League, με τη ρεβάνς να είναι προγραμ-
ματισμένη στις 17 Μαρτίου.
Ταυτόχρονα, ήταν μια ιστορική νίκη, 

καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά οι 
«πολίτες» κατόρθωσαν να νικήσουν τη 
«βασίλισσα» σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, 
ενώ ήταν η τρίτη που έφυγε νικήτρια από 
ισπανικό έδαφος σε 10 αγώνες που έχει 
δώσει εκεί (με Βιγιαρεάλ το 2011 και Σε-
βίλη το 2015 οι άλλες).

Η ΛΥΩΝ τέλος, έκανε την έκπληξη και 
νικώντας 1-0 τη Γιουβέντους στη Γαλλία 
πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα προ-
ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής 
διοργάνωσης της UEFA. Οι «Λιονέ» απεί-
λησαν άμεσα στο 21ο λεπτό με το οριζό-
ντιο δοκάρι του Εκαμπί και δέκα λεπτά  
αργότερα πέτυχαν το μοναδικό γκολ της 
αναμέτρησης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

ΤΣΕΛΣΙ-ΜΠΑΓΕΡΝ 0-3 
(51΄, 54΄Γκνάμπρι, 76΄Λεβαντόφσκι) 
ΝΑΠΟΛΙ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1-1 
(30΄Μέρτενς - 57΄Γκριεζμάν)
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1-2 
(60΄ Ίσκο - 78΄Ζεσούς,  
83΄πέν. Ντε Μπράινε)  
ΛΥΩΝ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1-0 
(31΄Τουσάρ)

Θρυλική πρόκριση μέσα  
στο σπίτι της Άρσεναλ!

Έπος του Ολυμπιακού στο Λονδίνο! Οι 
Πειραιώτες τρέλαναν την Ευρώπη, 

επικρατώντας 2-1 της Άρσεναλ μέσα στο 
«Emirates» στην παράταση με «χρυσό» 
γκολ του Ελ Αραμπί στο... 120’(!) και προ-
κρίθηκαν στους «16» του Europa League 
σε μια από τις μεγαλύτερες βραδιές της 
ιστορίας τους!
Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε το σκορ του 

πρώτου αγώνα με κεφαλιά του Σισέ στο 
53΄ και το παιχνίδι πήγε στην παράταση. 
Εκεί, οι «κανονιέρηδες» βρέθηκαν με σκορ 
πρόκρισης, λόγω του πανέμορφου γκολ 
του Ομπαμεγιάνγκ στο 113’ με γυριστό 
σουτ. Τέσσερα λεπτά πριν το 1-1 οι «ερυ-
θρόλευκοι» άγγιξαν το 2-0 με το οριζόντιο 
δοκάρι του Μασούρα. 
Τελικά στο... 120΄(!) ο Ελ Αραμπί με πλα-

σέ από κοντά μετά από σέντρα του Μα-
σούρα, έστειλε συμπαίκτες και οπαδούς 
στα... ουράνια με το γκολ-πρόκριση που 
πέτυχε!
Ανώτερος συνολικά ο Ολυμπιακός, ο 

οποίος δικαιούνταν κάτι καλύτερο νωρί-
τερα. Και στην κανονική διάρκεια και στην 
παράταση, αλλά το πήρε σε ιδανικό ση-
μείο.
Τρομερό ματς από τον Τσιμίκα, που έκα-

νε παλικαρίσια εμφάνιση, παίζοντας με 
ενοχλήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της πα-
ράτασης.     

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Λένο, Σάκα, 
Νταβίντ Λουίς, Μουστάφι (90+2’ Παπα-
σταθόπουλος), Μπεγερίν, Τζάκα, Θεμπά-
γιος (72’ Τορέιρα), Πεπέ (75’ Γουίλοκ), 

Ομπαμεγιάνγκ, Έζιλ, Λακαζέτ.
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Τσι-
μίκας, Σισέ, Μπα, Ομάρ, Γκιγέρμε (117’ 
Παπαδόπουλος), Μπουχαλάκης, Καμαρά, 
Βαλμπουενά (86’ Γκασπάρ), Ραντζέλοβιτς 
(77’ Μασούρας), Ελ Αραμπί
Γήπεδο: Emirates
Διαιτητής: Ντάβιντε Μάσα (Ιταλία)
Πρώτος Βοηθός: Φιλίπο Μέλι (Ιταλία)
Δεύτερος Βοηθός: Αλμπέρτο Τεγκόνι 
(Ιταλία)
Τέταρτος διαιτητής: Πιέρο Τζακομέλι 
(Ιταλία)
VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)
AVAR: Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία)   
                                                  (πηγή: SportFM) 

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

(σε παρένθεση το σκορ του α΄αγώνα, με έντο-
να γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν)

Λασκ-Αλκμάαρ 2-0 (1-1)
Βασιλεία-ΑΠΟΕΛ 1-0 (3-0)
Μάλμε-Βόλφσμπουργκ 0-3 (1-2) 
Εσπανιόλ-Γουλβς 3-2 (0-4)
Πόρτο-Μπάγερν Λεβερκούζεν 1-3 (1-2)
Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2 παρ. (1-0) 
Μπράγκα-Ρέιντζερς 0-1 (2-3)
Γάνδη-Ρόμα 1-1 (0-1) 
Σάλτσμπουργκ-Άιντραχτ Φρ. 28/2 (1-4)
Σεβίλλη-Κλουζ 0-0 (1-1)
Σέλτικ-Κοπεγχάγη 1-3 (1-1) 
Ίντερ-Λουντόγκορετς 2-1 (2-0) 
Μάντσεστερ Γ.-Μπριζ 5-0 (1-1)  
Μπενφίκα-Σαχτάρ Ντόνετσκ 3-3 (1-2) 
Μπασακσεχίρ-Σπόρτιγκ Λ. 4-1 παρ. (1-3) 
Άγιαξ-Χετάφε 2-1 (0-2)
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25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1 
85΄Χαουρέγκι - 51΄πέν. Μακέντα 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ 2-2 
24΄, 48΄Αραβίδης - 52΄Λάρσον, 54΄Ιντέγε 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-0 
53΄Βιεϊρά 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΟ ΞΑΝΘΗ 1-0 
29΄Ανδρούτσος 
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 0-0 
ΑΕΚ-ΟΦΗ 3-0 
5΄Μάνταλος, 8΄,31΄Βέρντε 
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1 
49΄αυτ. Γιαννούλης

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(σε 25 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 63 (51-9)
02. ΠΑΟΚ  58 (49-22)
03. ΑΕΚ   50 (41-21)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 41 (31-22)
05. ΑΡΗΣ  34 (37-30)
06. ΟΦΗ  31 (32-35)
07. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 (33-34)
08. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 29 (29-35)
09. ΑΟ ΞΑΝΘΗ  29 (20-31)
10. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  27 (19-30)
11. ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  27 (25-33)
12. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  27 (22-38)
13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17 (20-40)
14. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ   10 (15-44)

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (12:00)

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΟ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΟΚ
ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΦΗ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΕΚ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ     ΣΥΝΟΛΟ  Μ.Ο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  244.376  24.438
ΠΑΟΚ   239.523  18.425
ΑΕΚ   189.694  15.808
ΑΡΗΣ   127.201  10.600
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ    71.950  5.996

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ  ΟΜΑΔΑ                     ΓΚ. / ΑΓ.
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17/24
ΜΠΑΡΑΛΕΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10/20
ΜΑΚΕΝΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10/22
ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ ΠΑΟΚ  10/23
ΟΛΙΒΕΪΡΑ ΑΕΚ  09/17
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 09/23

Ρέθυμνο: Το δις  
εξαμαρτείν...
Σε διάστημα 4 ημερών οι Κρητικοί 
έφτασαν 2 φορές στην «πηγή»  
αλλά νερό δεν ήπιαν...

Μετά από... θρίλερ με ανατροπή 
από το -15, η ΑΕΚ νίκησε το Ρέ-

θυμνο στο ΟΑΚΑ με 84-83 (26/2) και 
κράτησε το αήττητο στη Basket League 
(συμπλήρωσε ένα γύρο μόνο με νίκες), 

στο εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής. 
Η Ενωση, που αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματί-
ες Λάνγκφορντ, Ρέι και τον ασθενή Νίκο Ζήση, 
είχε 26/28 εύστοχες βολές από τη... γραμμή της 
φιλανθρωπίας, με τον κορυφαίο της σκόρερ, 
Μάριο Τσάλμερς, να έχει 11/13.
Τα δεκάλεπτα: 16-22, 33-42, 58-60, 84-83

Τέσσερις ημέρες νωρίτερα (22/2) στην πρε-
μιέρα της 19ης αγωνιστικής, το Λαύριο επι-

κράτησε στην Κρήτη του... Ρεθύμνου με 75-77 
στην παράταση, κάνοντας τεράστιο βήμα για την 
πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος. Έτσι οι Κρη-
τικοί έχασαν μέσα σε 4 ημέρες δύο παιχνίδια στο 
παρά... ένα, κάνοντας πλέον επισφαλή τη συμ-
μετοχή τους στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος. 
Τα δεκάλεπτα: 13-19, 33-36, 54-49, 65-65,  
75-77

Τα υπόλοιπα παιχνίδια  
της 19ης αγωνιστικής 

Σάββατο (29/2): Κολοσσός-Άρης,  
Πανιώνιος-ΑΕΚ, Ήφαιστος-ΠΑΟΚ,  

Παναθηναϊκός-Λάρισα,  
Περιστέρι-Προμηθέας 

Κυριακή (1/3): Ηρακλής-Ιωνικός

Η βαθμολογία  
(σε παρένθεση οι αγώνες) 

Παναθηναϊκός 34(18), ΑΕΚ 32(18),  
Προμηθέας 30(18), Περιστέρι 29(18),  

Λαύριο 29(19), Ήφαιστος 28(18),  
Ρέθυμνο 27(19), Ιωνικός 26(18),  
Ηρακλής 26(18), Λάρισα 25(18),  

Κολοσσός 25(18), Πανιώνιος 24(18),  
ΠΑΟΚ 23(18), ΑΡΗΣ 23(18)

Πρεμιέρα στο MLS με 
Nashville και... Μπέκαμ

Με δύο νέες προσθήκες 
ομάδων, κάνει πρεμιέ-

ρα για το 2020 αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο, το επαγγελ-

ματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της 
Βόρειας Αμερικής, γνωστό ως MLS.
Για πρώτη φορά στη Δυτική Περιφέ-

ρεια θα πάρει μέρος η ομάδα Nashville 
SC της ομώνυμης πρωτεύουσας της Πο-
λιτείας Tennessee, αλλά και μία ακόμα 
στην Ανατολική Περιφέρεια, η ομάδα 
Inter Miami CF του Ντέιβιντ Μπέκαμ 
(είναι συνιδιοκτήτης με ακόμα τέσσερα 
άτομα και πρόεδρος της ομάδας), που 
έχει την έδρα της στο Fort Lauderdale, 
Florida.
Κάθε όμιλος θα έχει λοιπόν από 13 

ομάδες φέτος, ενώ να σημειωθεί ότι στη 
λίστα... αναμονής για μελλοντική συμ-
μετοχή τους στο MLS, βρίσκονται ακόμα 
τέσσερις ομάδες (Austin FC, Charlotte, 
Sacramento & St. Louis).

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας  
έχει ως εξής: 

(Σάββατο, 29/2): DC United-Colorado 
Rapids, Montreal Impact-New England 
(3:00PM), Houston Dynamo-Los 
Angeles Galaxy, San Jose Earthquakes-
Toronto FC, FC Dallas-Philadelphia 
Union, Orlando City-Real Salt Lake, 
Nashville SC-Atlanta United, Vancouver 
Whitecaps-Sporting Kansas City 
(Κυριακή, 1/3): Columbus Crew-New 
York City, NY Red Bulls-FC Cincinnati, 
Seattle Sounders-Chicago Fire, Los 
Angeles FC-Inter Miami CF, Portland 
Timbers-Minnesota United

Ολυμπιακός: «Διπλό» τίτλου 
στην Τούμπα 

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τη μεγαλύτερη 
νίκη του στο πρωτάθλημα, με 1-0, 

επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα κι αν ακόμη 
είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, 
μόνο εάν «αυτοκτονήσει» στα «play 
offs» θα χάσει το φετινό τίτλο.
Στο ματς που κρινόταν η πρωτιά της 

κανονικής περιόδου, ο Ολυμπιακός απέ-
δειξε ότι βρίσκεται απόλυτα δικαιολο-
γημένα στην κορυφή και κατά 99,9% θα 
μπει αήττητος στα Play Offs.
Με το «τρίποντο» αυτό, η ομάδα του 

Πέδρο Μαρτίνς «κλείδωσε» και μαθημα-
τικά την πρωτιά της regular season στη 
Super League και θα μπει στο μίνι πρω-
τάθλημα που θα ακολουθήσει με +5 
από το δεύτερο ΠΑΟΚ, με την προϋπό-
θεση ότι οι δύο διεκδικητές του τίτλου 
δε θα έχουν βαθμολογικές απώλειες την 
τελευταία αγωνιστική. 

Τέσσερα 24ωρα πριν τη ρεβάνς με την 
Άρσεναλ στο Λονδίνο κι ενώ προερχό-
ταν από την ήττα από τους Λονδρέζους, 
ο Ολυμπιακός είχε καθαρό μυαλό σε 
όλο το 90λεπτο, σωστή τακτική και επέ-
βαλλε το ρυθμό του από το ξεκίνημα του 
ντέρμπι.
Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι σημει-

ώθηκε με το ξεκίνημα της επανάληψης 
(47΄). Ο Τσιμίκας έκανε μια… τρελή 
κούρσα, πέρασε όποιον βρήκε μπρο-
στά του και σούταρε. Ο Πασχαλάκης 
έδιωξε αλλά πριν η μπάλα βγει κόρνερ 
ο Ρατζέλοβιτς τη γύρισε προς τη μικρή 
περιοχή, παρενεβλήθη ο… Γιαννούλης, 
που άθελά του την έστειλε στα δίχτυα 
της ομάδας του! Σχεδόν αμέσως μετά 
το 0-1 (51΄) οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ 
με τον Βαρέλα μετά από περιπετειώδη 
φάση, αλλά με τη συνδρομή του VAR το 

1-1 δεν έγινε ποτέ – ο σκόρερ του ΠΑΟΚ 
ξεκίνησε από θέση οφσάιντ που υπέδει-
ξε ο Γερμανός διαιτητής Στίλερ.
Να σημειωθεί ότι οι νικητές είχαν και 

δοκάρι στο 42΄ του πρώτου μέρους με 
τον Ελ Αραμπί.

• Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός είναι 
ένα βήμα από μια επίδοση που έχουν 
μόνο ο Παναθηναϊκός το 1963-64 και ο 
ΠΑΟΚ το 2018-19. Να έχει παίξει με όλους 
τους αντιπάλους του από δύο φορές και 
να μην έχει ήττα. Για τον Παναθηναϊκό και 
τον ΠΑΟΚ σήμαινε ότι τελείωναν αήττητοι, 
γιατί τελείωνε και το πρωτάθλημα. Εδώ 
όμως υπάρχουν και τα πλέι οφ και ο Ολυ-
μπιακός βρίσκεται απέναντι σε μια νέα 
πρόκληση, γιατί καλείται να διατηρήσει 
το αήττητο σε όλη τη σεζόν, αφού παίξει 
άλλες δύο φορές με τις πέντε καλύτερες 
ομάδες του πρωταθλήματος.

Στις 4 Μαρτίου και οι δύο 
ημιτελικοί του Κυπέλλου! 

Κοινή ημέρα διεξαγωγής θα 
έχουν τα δύο πρώτα παι-

χνίδια της ημιτελικής φάσης 
του Κυπέλλου Ελλάδας, με 
την ΕΠΟ να ανακοινώνει πως 
τόσο το ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

όσο και το ΑΕΚ-ΑΡΗΣ θα γίνουν την 
Τετάρτη 4 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, η 
μεν αναμέτρηση στην Τούμπα θα έχει 
ώρα έναρξης στις 21:30 (2:30 ώρα 
Καναδά), ενώ το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ 
θα ξεκινήσει στις 18:30 (11:30 ώρα 
Καναδά). Να σημειωθεί ότι το γήπε-
δο του τελικού δεν έχει γίνει ακόμα 
γνωστό, με τον πρόεδρο της Επιτρο-
πής Κυπέλλου, Μάνο Γαβριηλίδη, να 
δηλώνει ότι «η απόφαση για το που 
θα γίνει ο τελικός είναι της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής βάσει της προκήρυξης 
που έχουμε. Θα δούμε πρώτα ποιοί 
θα παίξουν στον τελικό και μετά θα 
αποφασίσει η εκτελεστική».
Για τη δική του ευχή ενόψει των 

αγώνων ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού: «Δική 
μου ευχή να γίνουν δύο καλά παιχνί-
δια. Να γίνουν καλοί αγώνες και από 
τις τέσσερις ομάδες και να πάει ο κα-
λύτερος στον τελικό».
Για το αν θα γίνει παρουσία κό-

σμου ο τελικός: «Πάντα η πρόθεση 
της ομοσπονδίας είναι να γίνεται με 
κόσμο. Η απόφαση το να μη γίνει εί-
ναι πάντα της πολιτείας. Η πολιτεία 
εξετάζει τους λόγους με την αστυνο-
μία κι ανάλογα αποφασίζει ότι δε θα 
γίνει. Δε νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση 
οποιαδήποτε στιγμή κι αν ήταν να πει 
η ομοσπονδία ότι δε θα γίνει με κό-
σμο. Ίσα-ίσα».

* 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
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in collaboration with

G�l�

For more information : 514.272.2634 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

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

DIAMOND 
SPONSORS

GOLD
SPONSORS



28  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  28 Φεβρουαριου, 2020 / February 28, 2020

Το πάρτι του Αγίου Βαλεντίνου 
από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

01 Μαρτίου, Κυριακή, 
η  Επιτροπή Γονέ-
ων του σχολικού 

παραρτήματος «Σωκράτης 
IV» σας προσκαλεί για την 
πατροπαράδοτη μακαρονάδα 
στο γυμναστήριο του σχο-
λείου, αμέσως μετά τη Θεία 
Λειτουργία του Ι. Ναού Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, 5220 
boul. Grande Allée.  Τα έσοδα 
της εκδήλωσης θα διατεθούν 
για τις ανάγκες του σχολείου 
μας. Παρακαλείστε να σημει-
ώσετε ότι το γεύμα θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 12:00 
μ.μ. – 2.30 μ.μ. Εισιτήρια: 
$15. Παιδικά: $5για  παιδιά 
κάτω των 12 ετών.

27 Μαρτίου,  Παρα-
σκευή, 18:30μ.μ. 
Τιμητικό Δείπνο 

στην αίθουσα Δεξιώσεων του 
Ελληνικού Κοινοτικού Κέ-
ντρου «Αδριανός Μαρής», 
5757 Wilderton. Τιμή εισιτη-
ρίου μετά φαγητού: $30. Για 
κρατήσεις καλέστε στο 514-
738-2421, εσωτ. 231, κ. Δη-
μήτρη Γεωργαντά.

28 Μαρτίου, Σάβ-
β α το , 1 3 : 0 0 μ . μ . 
Κατάθεση Στεφά-

νου, στο μνημείο του Άγνω-
στου Στρατιώτη, 1, Place du 
Souvenir, Laval.

29 Μαρτίου, Κυριακή, 
10:30π.μ., Επίση-
μη Δοξολογία στον 

Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου, 777 St.Roch.

29 Μαρτίου, Κυριακή, 
13:00 μ.μ., Εκκίνη-
ση Παρέλασης από 

τη διασταύρωση των οδών 
Jean Talon & Hutchison. 

29 Μαρτίου, Κυριακή, 
18:30μ.μ., Δεξίωση 
από την Ελληνική 

Κοινότητα Μείζονος Μοντρε-
άλ, σε συνεργασία με το Ελ-
ληνικό Προξενείο, στην αίθου-
σα Δεξιώσεων του Ελληνικού 
Κοινοτικού Κέντρου «Αδρια-
νός Μαρής».

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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�������������������������������������������������������������

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 βιογραφι-
κό σημείωμα (C.V.), θα γίνονται δεκτές 
μέχρι την Δεύτερα, 2 Μαρτίου 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 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Προτάσεις υποψηφίων

Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ 
πιστεύουμε ότι ο ρομαντισμός υπάρχει 

σε όλες τις ηλικίες  και έτσι το ετήσιο πάρ-
τι μας, που διοργανώσαμε πρόσφατα, για 
τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου έδωσε για 
ακόμη μια φορά  στους υπέροχους ηλικι-
ωμένους φίλους μας  την ιδανική ευκαιρία 
να βάλουν τα καλά τους ρούχα, να φλερτά-
ρουν και να κάνουν νέες γνωριμίες.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Στέγη, 
γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα 
την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τους 
ενοίκους της Στέγης, καθώς και με τους 
συμμετέχοντες των προγραμμάτων γυ-
μναστικής για ηλικιωμένους των ΕΚΥΚ.

Στο πάρτι, που διοργάνωσε η Σύμβουλος 
Κοινωνικής Παρέμβασης Μαίρη Αρβανιτά-
κη, οι συμμετέχοντες  απόλαυσαν νόστιμο 
μαγειρευτό φαγητό, καθώς και μια μεγάλη 
ποικιλία γλυκών και ποτών. Επιπλέον εί-
χαν την ευκαιρία να δείξουν τις χορευτικές 
τους ικανότητες, να συμμετέχουν στην 
κλήρωση για δώρα συνολικής αξίας $400  
και να περάσουν ένα χαρούμενο μεσημέ-
ρι με την όμορφη μουσική,  που ευγενικά 
προετοίμασε η Διευθύντρια των Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών Ελένη Φακωτάκη. 

Στο τέλος της εκδήλωσης, όλοι οι παρευρι-
σκόμενοι  παρέλαβαν από ένα δώρο «αγά-
πης» από τις ΕΚΥΚ, δείγμα του απεριόρι-

στου σεβασμού  και αγάπης που τρέφουμε 
για αυτή την ηλικία.   

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  μεταξύ άλ-
λων, η διοικητικός βοηθός της Ελληνικής 
Στέγης, Εύη Χαλάτση, η  Διευθύντρια των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΕΚΜΜ,  Ελέ-
νη Φακωτάκη καθώς και οι υπάλληλοι των 
ΕΚΥΚ  K. Wright και  Βίβιαν Λαμπράκη.

Οι Ελληνικές Κοινωνικές Υπηρεσίες θα 
ήθελαν να ευχαριστήσουν για την ευγενική 
προσφορά τους τα καταστήματα  «Le Fruit 
Shop»  και «La grande boutique»  καθώς 
και όλες τις  κυρίες που προσέφεραν ορι-
σμένα από τα εδέσματα. 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου της Συμπληρωματικής 
Εκπαίδευσης «Πλάτων-Όμηρος», παράρτημα Μοντρεάλ, συ-

νεργάστηκαν με τη δασκάλα τους Δέσποινα Γαβρίλη και έκαναν 
μια εργασία με θέμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Πολλά μπορούν να κάνουν 
τα παιδιά».

Με την εργασία αυτή, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να μιλή-
σουν για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά  και να ευαισθη-
τοποιηθούν προτείνοντας μεθόδους και τρόπους,  που μπορούν 
να πραγματοποιηθούν ακόμα και από παιδιά, προκειμένου να 
σωθεί ο πλανήτης μας. Τόνισαν ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία της 
ανακύκλωσης, που θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους 
κατοίκους της Γης. Μπράβο στα παιδιά και στη δασκάλα τους.

Στις 6 Φεβρουαρίου, δύο πυροσβέστες από την περιφέρεια 
όπου βρίσκεται το παράρτημα Σωκράτης ΙΙΙ, επισκέφτηκαν το 

σχολείο και ενημέρωσαν τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και της 
Α΄ τάξης  αναφορικά με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το έργο της.

Για την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με ορισμένες καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιές, χιονοθύελλες, κλπ.), οι πυρο-
σβέστες είχαν εξοπλιστεί ανάλογα, προκειμένου να ανταποκρι-
θούν καλύτερα στο έργο τους. Σκοπός αυτών των εργαστηρίων 
ήταν η προστασία των παιδιών μας με την προώθηση ασφαλών 
συμπεριφορών στα σπίτια τους.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές θα ήθελαν να ευχαρι-
στήσουν τους δυο πυροσβέστες, που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα και πρόσφεραν στους μαθητές μας συναρπαστικές στιγμές.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
Στο σχολείο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 
Πολλά μπορούν να κάνουν τα παιδιά
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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
ΚΆΘΆΡΗ ΔΕΥΤΕΡΆ

ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ «PIED» 

ΔΡ.CHRIS PAPAZOGLOU 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΆ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ

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.

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
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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
Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Νικολάου (3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΙΩΣΗΦ 
ΚΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ

(από Νεάπολη Κοζάνης, ετών 78)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΆΔΆΜ 
ΆΔΆΜΟΠΟΥΛΟΥ

(ετών 83, από Ναύπακτο)

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 

ΒΆΣΙΛΗ 
ΆΔΆΜΗ

(ετών 80, από Πελλάνα, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

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

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΆΡΓΥΡΗ 
ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ

(από Αθήνα, ετών 91)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
(20 Brunswick Blvd., D.D.O.) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΆΝΆΓΙΩΤΗ 
ΚΙΝΤΖΙΟΥ

(ετών 77, από Λαγγάδια Αρκαδίας)

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 

ΓΈΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΆΝΝΟΥΛΗ
(από Καστρί Σπάρτης, ετών 91)

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)
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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

IERA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020
στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου 

(7707 Boulevard LaSalle, LaSalle)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΆΟΥ 
ΛΈΦΤΆΚΗ

(ετών 88, από Κατοστάρι Ζακύνθου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΆΟΥ 
ΚΟΥΡΆΚΗ

(από Χανιά Κρήτης, ετών 86)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 

τελείτε τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΛΆΙΜΟΥ

(ετών 80, από Καλαμάτα)

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 τής 

ΒΆΣΙΛΙΚΗΣ 
ΓΙΆΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(το γένος Κάππου, από Άνω Κλειτορία Καλαβρύτων)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΆΒΔΈΛΙΟΔΗΣ  

(1941-2020 / 78 ετών, από τη Χίο)

Ή σύζυγος: Άντζελα (το γένος Γιασσοφάκη)
Τα παιδιά: Νικήτας και Νέλλα 

Τα εγγόνια: Δημήτρης και Μελίνα
Ή αδελφή: Αργυρώ

Τα κουνιάδια: Κορνίλια κα Γιάννης, Δάφνη και Τάκης
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020
 8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και παππού

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

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι  
όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο 

βαρύ μας πένθος για το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και παππού.
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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: 
Ανέστης-Άρτεμις

Κυριακή-Νίκος Κόκκινης (από Ελλάδα),
Γιώργος-Βούλα,
Σάββας-Βούλα.

Τα εγγόνια: 
Ιωάννης, Κατερίνα, Βασίλης, Ελισάβετ, 

Δέσποινα, Αshod, Δήμητρα, 
Σπόρος Χριστίνα.

Τα δισέγγονα: 
Αναστασία, Καλλιόπη, Ανέστης, 
Παναγιώτης, Ιορδάνης, Αδάμ.

Ή αδελφή: 
Ελένη Φουλίδη (από Ελλάδα)

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς από εδώ, 
Αμερική και την Ελλάδα. 

ΕΤΉΣΙΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΔΈΣΠΟΙΝΆΣ 
ΚΆΡΆΓΙΆΝΝΙΔΗ

(το γένος Ζυγανιτίδη, 
από Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, 1928-2019)

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της λατρευτής μας 

μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

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

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

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.
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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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΆΡΙΆ ΤΣΟΥΜΆΚΟΣ 
(ΤΖΆΝΆΚΟΣ)

Η σορός της θα εκτεθεί 
στο Νεκροπομπείο 

AETERNA Funeral Home
(55 rue Gince, Mtl. Qc. H4N 1J1)

Ώρες επισκέψεων: 
Κυριακή 1 Μαρτίου 

από τις 4:00 ως τις 9:00 μ.μ.

Η Νεκρώσιμος Ακολουθία 
θα ψαλλεί  στον 

Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων 
Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal),
 τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020 

στις 11:00 π.μ.

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 
απεβίωσε στο Λαβάλ η λατρευτή μας σύζυγος, μητέρα και γιαγιά

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)

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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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  0 2 / 0 3 / 2 0 2 0  –  0 8 / 0 3 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

1932

Grid 
742

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 741

1770

28 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΎΑΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να 
εκτιμήσετε τις δαπάνες σας και τις οικονομικές 
συνεισφορές σας προς τους άλλους. Από 
τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, ο Ερμής θα είναι 
ανάδρομος στο φιλικό και ομαδικό ενδέκατο 
οίκο σας και σας ζητά να επαναξιολογήσετε τις 
φιλίες σας ή/και να επανεξετάσετε ένα ομαδικό 
έργο. 

Άφθονες επαγγελματικές 
προσφορές και οικονομικά οφέλη σας φέρνει 
η Αφροδίτη που κινείται στο φιλόδοξο δέκατο 
οίκο σας. Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, ο Ερμής 
θα είναι ανάδρομος στον έβδομο οίκο σας, 
των σχέσεων, και ίσως έχετε στο μυαλό σας 
κάποιον/α φίλο σας για τον οποίο/α τρέφετε 
δυνατά συναισθήματα.

Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, ο 
Ερμής θα είναι ανάδρομος στον επικοινωνιακό 
τρίτο οίκο σας και προκαλεί παρανοήσεις 
και παρεξηγήσεις από παρερμηνεία στην 
επικοινωνία. Επίσης, να είστε προσεκτικοί 
σε ό,τι δημοσιεύετε στα κοινωνικά δίκτυα, οι 
καλές σας προθέσεις μπορεί να παρεξηγηθούν 
ή οι άλλοι να σας θεωρήσουν αλαζόνες και 
επαναστάτες χωρίς αιτία!

Έχετε μεγάλη σιγουριά ότι μπορείτε 
να αποπλανήσετε το αντικείμενο του πόθου 
σας, οπότε αναμείνατε αξέχαστες ερωτικές 
βραδιές. Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, ο Ερμής 
θα είναι ανάδρομος στο δέκατο οίκο σας, 
της καριέρας, έτσι καλύτερα να αναβάλετε 
μια επαγγελματική παρουσίαση ή φροντίστε 
να εμφανιστείτε στην ώρα σας σε αυτή τη 
σημαντική επαγγελματική συνάντηση.

Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, ο 
Ερμής θα είναι ανάδρομος στον καθημερινό 
έκτο οίκο σας και θα μπορούσε πραγματικά 
να είναι λίγο δύσκολο να βάλετε σε τάξη την 
καθημερινότητά σας. Ίσως ανατραπούν τα 
σχέδιά σας, το πρόγραμμά σας μπορεί να 
αλλάξει ή μπορεί να έχετε ένα απαιτητικό 
χρονοδιάγραμμα εργασίας.

Η Αφροδίτη στον ερωτικό πέμπτο 
οίκο σας επαναφέρει το χαμένο πάθος 
σας, φλερτάρετε και διασκεδάζετε, αλλά 
θα χαρίσετε την καρδιά σας σε κάποιον/α 
που μπορεί να σας παρέχει ασφάλεια και 
σταθερότητα. Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, ο 
Ερμής θα είναι ανάδρομος στο δεύτερο οίκο 
σας, των χρημάτων, και σας ζητά να ελέγξετε 
τις δαπάνες σας.

Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, ο Ερμής 
θα είναι ανάδρομος στο φιλοσοφικό ένατο οίκο 
σας και συνειδητοποιείτε πόσο έχουν επεκταθεί 
η ζωή και οι στόχοι σας. Ίσως ακόμα δείτε ότι 
έχετε κάνει σημαντική πρόοδο γύρω από την 
προσωπική σας εξέλιξη, σε σχέση με τον ανώτερο 
σκοπό σας εδώ στον πλανήτη γη.

Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, 
ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στον ερωτικό 
πέμπτο οίκο σας και σας ζητά να σκεφτείτε 
δύο φορές πριν χαρίσετε την καρδιά σας και 
πάλι σε μια παλιά αγάπη. Ίσως ακόμα γίνετε 
απότομοι και αδυσώπητα ειλικρινείς στα λόγια 
σας με τον αγαπημένο σας, κι αυτό δημιουργεί 
αναταραχές.

Με την Αφροδίτη στον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειας, θα ήταν 
καλύτερο να χαλαρώσετε στη θαλπωρή του 
σπιτιού σας. Ίσως ακόμα διαθέσετε χρήματα 
για το σπίτι σας. Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, 
ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στο ζώδιό σας 
και ανατρέπει κάποια από τα σχέδιά σας, 
μπλοκάροντας τις νέες πρωτοβουλίες.

Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, ο 
Ερμής θα είναι ανάδρομος στον απόκρυφο 
όγδοο οίκο σας και κλονίζει την οικονομική 
σας ασφάλεια, νιώθετε να πατάτε σε ασταθές 
έδαφος. Προσέξτε να μη μοιράζεστε προσωπικά 
δεδομένα της ζωής σας, ειδικά στο διαδίκτυο, 
ή δίνετε πληροφορίες σχετικά με πιστωτικές 
κάρτες σε μη ασφαλή sites.

Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, ο Ερμής 
θα είναι ανάδρομος στον τέταρτο οίκο σας, του 
σπιτιού και της οικογένειας, και σας ζητά να 
μη ρίξετε λάδι στη φωτιά αν εκνευριστείτε με 
ένα μέλος της οικογένειάς σας. Ίσως ακόμα 
υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση με ένα 
συγγενή, κάποιον που πάντα ζητά βοήθεια ή 
απαιτεί να ανταποκριθείτε στα πρότυπά του.

Συνομιλίες, επικοινωνία και έντονη 
κοινωνική δραστηριότητα σάς φέρνει η 
Αφροδίτη στον επικοινωνιακό και κοινωνικό 
τρίτο οίκο σας. Από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου, 
ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στον πνευματικό 
δωδέκατο οίκο σας, προκαλώντας κάποιες 
καθυστερήσεις στα πνευματικά σας σχέδια, ίσως 
προκειμένου να κάνετε κάποια συναισθηματική 
εκκαθάριση από το παρελθόν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

1943

Ο Θεόδωρος Ορλόφ καταπλέει 
στη Μάνη και παρακινεί τους κα-
τοίκους της να εξεγερθούν κατά 
των Τούρκων (Ορλοφικά).

Επαναληπτικές δημοτικές εκλο-
γές διεξάγονται στον Πειραιά, 
λόγω της φυλάκισης του Δημάρ-
χου, Τάκη Παναγιωτόπουλου, 
για υπεξαίρεση μεγάλου ποσού 
από τα ταμεία του Δήμου. Νέος 
Δήμαρχος εκλέγεται ο ναύαρ-
χος Αθανάσιος Μιαούλης, δισέγ-
γονος του ήρωα της Ελληνικής 
Επανάστασης, Ανδρέα Μιαούλη.

«Ηχήστε σάλπιγγες...», απαγγέλ-
λει ο Άγγελος Σικελιανός, στην κη-
δεία του σπουδαίου έλληνα 
ποιητή Κωστή Παλαμά στο Α’ Νε-
κροταφείο, η οποία εξελίσσεται 
στην κορυφαία -ίσως- αντιστασια-
κή εκδήλωση κατά τη διάρκεια της 
γερμανικής κατοχής, με τη συμμε-
τοχή χιλιάδων κόσμου.

«ΣΤΆΣΗ, ΣΤΆΣΗ...»
Είναι μία ξανθιά στο λεωφορείο και 
θέλει να κατέβει. Φωνάζει λοιπόν στον 
οδηγό: – Στάση! Στάση!
Ο οδηγός συνεχίζει την πορεία του. Η 
ξανθιά συνεχίζει να φωνάζει: – Στάση! 
Στάση!
Ένας κύριος δίπλα στην ξανθιά της 
λέει: – Για στάση πρέπει να πατήσετε 
το κουμπί…
Πατάει λοιπόν η ξανθιά το κουμπί και 
λέει: – Ναι, τώρα μ’ ακούτε…;

ΟΙ ΣΤΡΆΤΙΩΤΕΣ
Ήταν ο Μ. Αλέξανδρος και λέει σε έναν 
από τους στρατιώτες του. 
- Ανέβα πάνω στο βουνό και όταν θα 
έρθουν οι Πέρσες να έρθεις γρήγορα 
να μας το πεις. 
- Εντάξει, απαντά ο στρατιώτης.  
Ανεβαίνει λοιπόν επάνω στο βουνό, 
περίμενε και περίμενε, μέχρι που 
κάποια στιγμή εμφανίστηκαν οι 
Πέρσες. Κατεβαίνει πανικόβλητος 
λοιπόν από το βουνό προς το 
στρατόπεδο του Μ. Αλέξανδρου 
φωνάζοντάς του πως έρχονται. 
Τον ακούει ο Μ. Αλέξανδρος και όλο 

απορία τον ρωτά: 

- Είναι πολλοί μωρέ, μπορούμε να 

τους πολεμήσουμε; 

- Είναι 504, του λέει ο στρατιώτης 

λαχανιασμένος. 

- Πως…! του λέει ο Μ. Αλέξανδρος. 

Ηλίθιος είσαι και έκατσες και τους 

μέτρησες; 

- Όχι βρε αφέντη... του λέει με τη 

σειρά του ο στρατιώτης. Ήταν τέσσερις 

μπροστά και καμιά… πεντακοσαριά 

από πίσω!!!

1854

Ιδρύεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμ-
μα των ΗΠΑ, με κύριο στόχο την 
κατάργηση της δουλείας.

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

CU
RÉ

-L
AB

EL
LE

SAINT-MARTIN

X O

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



krinos.ca


