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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!

ΟΛΑ 
ΘΑ ΠΑΝΕ 

ΚΑΛΑ!

450 686-0166 | Guy.Ouellete.CHOM@assnat.qc.ca
4599, boul. Samson, Bureau 201, Laval (QC)  H7W 2H2

Guy Ouellette
MNA for Chomedey

Εύχομαι σε όλους τους  πατέρες 
Χρόνια Πολλά 

για την Γιορτή τους !
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Αυξήθηκαν τα παράπονα το 2019  

24% περισσότεροι  

κάτοικοι  

χρησιμοποίησαν  

το «Συνήγορο του πολίτη»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΉΜΟ ΤΟΥ ΛΑΒΑΛ

ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΜΉΤΣΟΤΑΚΉ-ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ  
για σταθερότητα στην  
Ανατολική Μεσόγειο

ΕΛΛΑΔΑ

«Άκυρο»  
στα σενάρια  

 ανασχηματισμού

Οι δυσκολίες  
ανακήρυξης ΑΟΖ  
με την Αίγυπτο

Ανάλυση από τον  
ΣΤΑΎΡΟ ΛΎΓΕΡΟ

ΕΛΛΉΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Το σχέδιο της 
Τουρκίας από το 
2014 για εισβολή(!) 
στην Ελλάδα και η 
εθνοκάθαρση  
στη Συρία

COVID-19

Μηνύματα ελπίδας  
για νέο φάρμακο  
και εμβόλιο
Αύξηση κρουσμάτων  
στο Πεκίνο

ΉΠΑ

Νέο «κύμα» οργής  
από το 2ο θάνατο  
27χρονου μαύρου  
από αστυνομικό!

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ

Τα «παράθυρα»  
της Συμφωνίας  
δημιουργούν  
νέα δεδομένα
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Κατασκευή μάσκας χωρίς ράψιμο Κατασκευή μάσκας με ράψιμο

Μπορείτε να φτιάξετε εύκολα τη δική σας μάσκα με υλικά που έχετε στο σπίτι 

σας. Εάν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα με πυκνή ύφανση, όπως 

τα βαμβακερά, που σας επιτρέπει να αναπνέετε. Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 

δύο στρώσεις υφάσματος και βεβαιωθείτε ότι η μάσκα σας είναι άνετη και 

εφαρμόζει σωστά στο πρόσωπό σας. Θα πρέπει να μπορείτε να πλένετε και να 

στεγνώνετε σε στεγνωτήριο τη μάσκα σας χωρίς να φθείρεται ή να ζαρώνει. 

Υπάρχουν πολλά είδη υφασμάτινων μασκών.
Ακολουθούν δύο τύποι μάσκας που κατασκευάζονται εύκολα.

COVID-19 — Πώς να φτιάξετε τη δική σας μάσκα

Υλικά
•  Μπαντάνα ή τετράγωνο κομμάτι βαμβακερού 

υφάσματος διαστάσεων 50 x 50 cm περίπου• Λάστιχα ή λαστιχάκια για τα μαλλιά• Ψαλίδι, αν χρειάζεται

Υλικά
•  Δύο παραλληλόγραμμα κομμάτια βαμβακερού υφάσματος διαστάσεων 25 x 15 cm περίπου •  Δύο λάστιχα ή κορδόνια 15 cm

• Βελόνα και τσιμπιδάκι• Κλωστή
• Ψαλίδι

Βήματα

Βήματα
1

2

3

6

4

3

5

Διπλώστε την μπαντάνα στη μέση.

Κόψτε τα δύο παραλληλόγραμμα  25 x 15 cm από το ύφασμά σας. Τοποθετήστε το ένα πάνω στο άλλο και ράψτε τα μεταξύ τους.

Διπλώστε ξανά μία φορά από την πάνω μεριά και μία από την κάτω.

Διπλώστε κατά 0,5 cm πλάτος στη μεγάλη πλευρά και ράψτε το στρίφωμα. Στη συνέχεια, ράψτε στρίφωμα 1 cm σε κάθε μία από τις μικρές πλευρές.
Τοποθετήστε τα λάστιχα ή τα λαστιχάκια για τα μαλλιά σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 15 cm.

Διπλώστε κάθε άκρη προς το μέσον και σταθεροποιήστε.

Σηκώστε τη μάσκα από τα λάστιχα, φέρτε τη στο πρόσωπό σας και στερεώστε τη στα αυτιά σας από τα λάστιχα.

Προσαρμόστε τη μάσκα στο πρόσωπό σας.

Περάστε τα λάστιχα 15 cm x 0,3 cm μέσα από τα στριφώματα σε κάθε πλευρά της μάσκας. Αυτά είναι τα σημεία στερέωσης στα αυτιά. Χρησιμοποιήστε μια μεγάλη βελόνα ή ένα τσιμπιδάκι και δέστε σφιχτά τις άκρες σε κάθε θηλιά. Εάν δεν έχετε λάστιχα, χρησιμοποιήστε κορδόνι για να κάνετε το δέσιμο μεγαλύτερο και δέστε πίσω από το κεφάλι.

2

4

Τραβήξτε απαλά τα λάστιχα έτσι ώστε οι κόμποι να στερεωθούν μέσα στα στριφώματα. Μαζέψτε τα πλαϊνά πάνω στα λάστιχα ή το κορδόνι και προσαρμόστε τη μάσκα στο πρόσωπό σας. Στη συνέχεια, ράψτε τα λάστιχα ή το κορδόνι στη θέση του έτσι ώστε να μη γλιστράει.
Εμπνευσμένο από το υλικό που αναπτύχθηκε από: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), 

Division of Viral Diseases. Πληροφορίες σχετικά με το πώς η χρήση μασκών συμβάλλει στη μείωση της εξάπλωσης του COVID-19 διατίθενται δωρεάν στην 

παρακάτω διεύθυνση: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Πλύσιμο χεριών Αποφυγή 
συγχρωτισμού 

2 μέτρα

Απομόνωση στο 
σπίτι εάν είστε 

άρρωστοι

Η μάσκα δεν υποκαθιστά τα παρακάτω

Χρήση μάσκας σε 
δημόσιους χώρους

1

Πότε;

Προειδοποίηση:

Γιατί;

Όταν δεν είναι δυνατή η αποφυγή συγχρωτισμού σε δημόσιους χώρους, όπως όταν ψωνίζετε ή χρησιμοποιείτε μέσα μαζικής μεταφοράς. Εάν είστε άρρωστοι, μείνετε στο σπίτι. Εάν πρέπει να πάτε σε κλινική ή νοσοκομείο, μπορείτε να φορέσετε δική σας μάσκα μέχρι να σας δοθεί χειρουργική μάσκα. 

Δεν έχουν όλοι οι φορείς του COVID-19 συμπτώματα. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν καταλάβει καν ότι έχουν μολυνθεί. Η χρήση μάσκας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19 από ένα άτομο που δεν γνωρίζει ότι έχει τον ιό σε άλλα άτομα. Η χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους πρέπει να συνοδεύεται από άλλα μέτρα προστασίας, τα οποία περιλαμβάνουν σωστές πρακτικές υγιεινής και αποφυγή συγχρωτισμού. Η μάσκα σας πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και μόνο από εσάς, και να πλένεται τακτικά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μάσκα σας

1  Με το ένα χέρι, τοποθετήστε τη μάσκα καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα σας. Με το άλλο σας 
χέρι, στερεώστε τη στα αυτιά σας από τα λάστιχα ή τα κορδονάκια.

2  Προσαρμόστε τη μάσκα στη 
μύτη σας.

3  Στη συνέχεια, προσαρμόστε τη 
στο πηγούνι σας.

Πλένετε τα χέρια σας ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ από τη χρήση της μάσκας.

Αλλάζετε τη μάσκα εάν βραχεί, λερωθεί ή φθαρεί.

Μην αφήνετε τη μάσκα να κρέμεται στον λαιμό ή το αυτί σας. Κρατήστε τη στο πρόσωπό σας και αποφύγετε να την αγγίζετε. Εάν την αγγίξετε ενώ τη φοράτε, πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά το συντομότερο δυνατό.

Αφαιρέστε τη μάσκα κρατώντας τη από τα λάστιχα ή τα κορδονάκια χωρίς να αγγίξετε το μπροστινό μέρος.

Διπλώστε την εξωτερική πλευρά της μάσκας και τοποθετήστε τη μάσκα σε ένα καθαρό σακουλάκι. Μπορείτε να πλύνετε τη μάσκα όταν επιστρέψετε στο σπίτι, μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα σας.
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3

Παιδιά κάτω των δύο ετών, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που χρειάζονται βοήθεια για να αφαιρέσουν ένα κάλυμμα προσώπου δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούν.

Χρήση μάσκας σε
δημόσιους χώρους
Δεν έχουν όλοι οι φορείς του COVID-19 
συμπτώματα. 

Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν καταλάβει καν ότι 
έχουν μολυνθεί. Η χρήση μάσκας μπορεί να μειώσει 
τον κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19 από ένα άτομο 
που δεν γνωρίζει ότι έχει τον ιό σε άλλα άτομα.
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Ιατροδικαστική έρευνα για θανάτους 
σε στέγες ηλικιωμένων
Η Επικεφαλής Ιατροδικαστής του Κε-

μπέκ, Me Pascale Descary, διέταξε 
δημόσια εξεταστική έρευνα για ορισμέ-
νους θανάτους που σημειώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 σε 
CHLSDs, και δημόσιες και ιδιωτικές στέ-
γες ηλικιωμένων. Η έρευνα θα είναι υπό 
την ηγεσία της ιατροδικαστού και δικηγό-
ρου Géhane Kamel. Δεδομένης της πολυ-
πλοκότητας του θέματος και του μεγάλου 
αριθμού θανάτων, διορίστηκε επίσης ο 
ιατροδικαστής Δρ. Jacques Ramsay. 

Συνήθως, οι ιατροδικαστές παρεμβαί-
νουν σε περιπτώσεις βίαιου, σκοτεινού 
χαρακτήρα ή θανάτου που θα μπορού-
σαν να συνδέονται με αμέλεια. Οι θάνα-
τοι εκτός αυτών των ετικετών, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων που οφείλονται 
αποκλειστικά σε λοίμωξη από κορωνοϊό, 
δε διερευνώνται από τους ιατροδικαστές.

Έτσι, για να αναλυθεί ως μέρος της 
έρευνας, οι επιλεγμένοι θάνατοι πρέπει 
να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
• ο θάνατος συνέβη όταν το άτομο ζού-

σε σε CHSLD, σε ιδιωτική κατοικία ηλικιω-
μένων ή σε τόπο στέγασης για ευάλωτα 
άτομα ή άτομα που έχασαν την αυτονο-
μία τους.
• ο θάνατος συνέβη κατά την περίοδο 

από 12 Μαρτίου έως 1 Μαΐου 2020.
• ο θάνατος κοινοποιήθηκε στον ιατρο-

δικαστή λόγω του βίαιου, σκοτεινού χα-
ρακτήρα του ή επειδή συνδέεται πιθανώς 
με αμέλεια.

Η έρευνα θα αρχίσει με τα αίτια θανά-
των στο γηροκομείο Heron στο Dorval.

Ή ΣΥΝΉΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ «OMBUDSMAN»  
ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΉΝ ΕΒΔΟΜΉ ΕΤΉΣΙΑ ΕΚΘΕΣΉ

Λαβάλ: Το άλυτο πρόβλημα  
της αποκομιδής του χιονιού…
Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, που στην 

έβδομη ετήσια έκθεσή της, που κυκλο-
φόρησε στις 3 Ιουνίου, η Διαμεσολαβητής 
«Συνήγορος του Πολίτη» του Laval, Nadine 
Mailloux, έχει ως κύριο μέλημα των κατοί-
κων τον άστατο εκχιονισμό που γνώρισαν οι 
κάτοικοι της πόλης κατά τη χειμερινή περίο-
δο 2018-2019.

Οι δραστηριότητες του γραφείου της αυ-
ξάνονται σταθερά, καθώς 24% περισσότε-
ροι κάτοικοι του Laval χρησιμοποίησαν την 
υπηρεσία το 2019 σε σύγκριση με το προη-
γούμενο έτος.

ΣΧΕΔΟΝ 2.900 ΦΑΚΕΛΟΙ
Κατά τα τελευταία επτά χρόνια, το γραφείο 

της έχει ασχοληθεί με 2.894 φακέλους, κα-
θένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει 
μια ευκαιρία, κατά την οποία ήταν σε θέση 
να χρησιμεύσει ως σύνδεσμος μεταξύ της 
δημοτικής διοίκησης και των κατοίκων για 
να εξομαλύνει τα πράγματα, όταν υπήρχαν 
διαφορές ή για να βοηθήσει στην αποκατά-
σταση λάθους ή αδικίας που έγινε.

Σύμφωνα με την έκθεση για το έτος 2019, 
το γραφείο του Διαμεσολαβητή του Laval 
αντιμετώπισε το 58% των φακέλων που ελή-
φθησαν σε λιγότερο από 30 ημέρες. Το 57% 
των καταγγελιών που ελήφθησαν αφορού-
σαν τα τμήματα δημοσίων έργων, μηχανι-
κών και πολεοδομίας.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Το γραφείο του Διαμεσολαβητή ισχυρίζεται 

ότι μπόρεσαν να επιλυθούν το 44% των πε-
ριπτώσεων, ενημερώνοντας τους καταγγέλ-
λοντες για τα δικαιώματά τους και θέτοντάς 
τους σε επαφή με τη δημοτική διοίκηση ή 
κάποια άλλη οργάνωση. Η Διαμεσολαβητής 
αναφέρει, ότι το 21% των περιπτώσεων κα-
τέληξε να αντιμετωπίζεται απευθείας από 
τη διοίκηση στο δημαρχείο του Λαβάλ και 
ότι το 35% αυτών ήταν αρκετά σοβαρές για 
να αξίζει να εξεταστούν πιο διεξοδικά.

Σύμφωνα με τη Διαμεσολαβητή, ένας από 
τους πιο συνηθισμένους τύπους καταγγελι-
ών που ελήφθησαν αφορά δημόσια έργα 
που εκτελούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διακυβεύεται η ακεραιότητα της ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας δημιουργώντας ζημιές ή και κα-
ταστρέφοντάς την ακόμη. 

Επίσης, υπάρχουν καταγγελίες σχετικά με 
ανεπαρκείς εργασίες από την πόλη ή από 
υπεργολάβους.

ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η Διαμεσολαβητής κα Mailloux είπε ότι το 

γραφείο της κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι 
καθίσταται απαραίτητο για την πόλη να δι-
ευκρινίσει τη θέση της και τα πρωτόκολλα 
που πρέπει να ακολουθούνται, όταν η δη-
μόσια εργασία εκτελείται με τρόπο που κα-
ταπατά ιδιωτική περιουσία. Ως εκ τούτου, το 
γραφείο της συνέστησε την υιοθέτηση σα-
φών οδηγιών για το πότε η πόλη πρέπει να 
εργάζεται σε ή κοντά σε ιδιωτική ιδιοκτησία.
Το γραφείο του Διαμεσολαβητή έλαβε έναν 

υπερβολικά μεγάλο αριθμό καταγγελιών 
σχετικά με τον εκχιονισμό κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα 2018-2019. Η Mailloux είπε ότι 
το γραφείο της ανέλαβε το θέμα με την κε-
ντρική διοίκηση. Μετά από αυτό, πρόσθεσε, 
η διοίκηση δεσμεύτηκε να εφαρμόσει αρκε-
τές νέες στρατηγικές προκειμένου να βελτι-
ώσει τις λειτουργίες και την αποτελεσματι-
κότητα του εκχιονισμού 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
Σε έναν άλλο φάκελο, με τον οποίο το γρα-

φείο της Mailloux ασχολήθηκε πέρυσι, είπε 
ότι ένας κάτοικος του Laval υπέβαλε παρά-
πονο για μια συγκεκριμένη διασταύρωση 
του δρόμου που βρήκε επικίνδυνη. Σε έναν 
από τους συγκλίνοντες δρόμους υπήρχε πι-
νακίδα στάσης, ενώ στον άλλο (στο οποίο 
υπήρχε μονοπάτι για ποδήλατα) δεν υπήρχε 
στάση.
Το πρόβλημα επιδεινώθηκε από το γεγονός, 

ότι ένας ψηλός φράκτης εμπόδιζε την όρα-
ση για όσους πλησιάζουν την τετράδρομη 
διασταύρωση σε έναν από τους δρόμους. 
Το γραφείο της Διαμεσολαβητής κατέληξε 
να συστήσει στην πόλη να εφαρμόσει έναν 
κανόνα σχετικά με το ύψος των αντιστάθμι-
σης σε περιοχές όπως αυτό, ενώ θα πρέπει 
να πραγματοποιήσει επίσης κάποιες άλλες 
τροποποιήσεις για να κάνει τη διασταύρωση 
πιο ασφαλή.

Η NADINE MAILLOUX  
ΦΕΥΓΕΙ ΓΙΑ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Την ίδια μέρα στο τέλος της δημόσιας ανα-

φοράς της η Mailloux, η οποία είναι διαμε-
σολαβητής της πόλης του Laval από το 2013, 
ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση για 

να αναλάβει παρόμοια θέση με την πόλη 
του Μόντρεαλ. «Ήταν τιμή και προνόμιο να 
δημιουργήσω το γραφείο του Διαμεσολαβη-
τή του Laval το 2013 και να το διευθύνω μέ-
χρι σήμερα», είπε. «Είμαι πολύ χαρούμενη 
με το έργο που επιτελέστηκε τα τελευταία 
επτά χρόνια».

Η Mailloux επεσήμανε ότι το γραφείο δη-
μιουργήθηκε σε μια εποχή που η πόλη του 
Laval ήταν υπό την κηδεμονία της επαρχια-
κής κυβέρνησης. «Έκτοτε, με υπομονή και 
αποφασιστικότητα, ξεκινήσαμε να υφαίνου-
με ένα σύνδεσμο εμπιστοσύνης με τους κα-
τοίκους του Laval. Η συνάφεια και ο θετικός 
αντίκτυπος των παρεμβάσεών μας φαίνο-
νται καθημερινά. Ευχαριστώ ειλικρινά την 
Πόλη του Λαβάλ, τους πολίτες και, πιο συ-
γκεκριμένα, την Teresa Cicioti, την πολύτιμη 
συνεργάτη μου, υπεύθυνη για τη διοικητική 
υποστήριξη, για την εμπιστοσύνη που μου 
έδωσε όλα αυτά τα χρόνια».

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

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες 
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

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

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Η Nadine Mailloux, η οποία είναι η 
επίσημος Διαμεσολαβητής της Πόλης 
του Laval τα τελευταία επτά χρόνια, 
ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη 
θέση αυτή, για παρόμοια θέση στην πόλη 
του Μόντρεαλ, ενώ υπέβαλε πρόσφατα 
την έκθεσή της για το έτος 2019

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΠΑΤΕΡΑΣ
Συμπρωταγωνιστής  

ή θεατής;
Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα. Οι μπαμπάδες όλου του κόσμου 

έχουν και πάλι την τιμητική τους. 
Η Ημέρα του Πατέρα, όπως καθιερώθηκε, γιορτάζει την πατρότη-

τα και την επιρροή των πατέρων στην κοινωνία. Οι περισσότερες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του Καναδά, τη γιορτάζουν την 
τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, ενώ σε άλλες χώρες γιορτάζεται σε δι-
αφορετικές ημερομηνίες.

Ανατρέχοντας στην ιστορία, μαθαίνουμε ότι η γιορτή καθιερώθη-
κε στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα ως αντίποδας στην Ημέρα 
της Μητέρας προκειμένου να τιμήσει και τους πατέρες ως γονείς. 
Πιστεύεται πως η Γκρέις Γκόλντεν Κλέιτον εμπνεύστηκε από την εκ-
στρατεία της Άννα Τζάρβις να καθιερώσει την Ημέρα της Μητέρας.

Η πρώτη «Ημέρα του Πατέρα» θεσπίστηκε στις 5 Ιουλίου 1908 
στο Φέρμοντ της δυτικής Βιρτζίνια. Η Κλέιτον είχε πένθος για το 
χαμό του πατέρα της, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο 
του1907 στο ατύχημα των ανθρακωρυχείων Μόνιγκα που σκότωσε 
361 άνδρες, 250 από τους οποίους ήταν πατέρες, αφήνοντας πίσω 
του περίπου χίλια ορφανά παιδιά. 

Η Κλέιτον τότε πρότεινε στον πάστορα Ρόμπερτ Τόμας Γουέμπ να 
οργανώσουν μία εκδήλωση για να τιμήσουν όλους εκείνους του 
πατέρες. 
Το 1966 ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον εξέδωσε το πρώτο προεδρικό 

διάγγελμα προς τιμήν του πατέρα, στο οποίο προσδιορίζεται η τρί-
τη Κυριακή του Ιουνίου ως Ημέρα του Πατέρα. Έξι χρόνια αργότε-
ρα, η Ημέρα έγινε πλέον εθνική εορτή, όταν ο πρόεδρος Ρίτσαρντ 
Νίξον υπέγραψε το σχετικό νόμο το 1972.
Αυτό, εν ολίγης το ιστορικό…
Σε όλους εμάς βέβαια, τους μπέιμπι μπούμερς, τέτοιου είδους 

γιορτές ήταν ανύπαρκτες. Οι ρόλοι άλλωστε των γονιών μας ήταν 
δεδομένοι. Πριν μερικές δεκαετίες, εξάλλου, ήταν πιο δεδομένες 
και ξεκάθαρες οι απαιτήσεις που υπήρχαν για το ρόλο του πατέρα 
και της μητέρας στην οικογένεια και για τα καθήκοντα τους δεν 
αμείβονταν με δώρα ή γεύματα... Σήμερα, κυρίως μετά την έξοδο 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, ο ρόλος του πατέρα έχει δια-
φοροποιηθεί.

Πέρασαν οι εποχές, που πατέρας σήμαινε κυρίως αυτός που 
έφερνε στο σπίτι τα αναγκαία για την επιβίωση της οικογένειας και 
όλα τα άλλα φορτώνονταν στους ώμους της μητέρας. Ο σύγχρονος 
πατέρας, παράλληλα με τη συζυγική σχέση, καλείται να καλύψει 
μια σειρά από ανάγκες του παιδιού. 
Ωστόσο, ο τρόπος που οι πατεράδες ανατρέφουν τα παιδιά τους, 

είναι ποιοτικά διαφορετικός από τον τρόπο που σχετίζονται οι μη-
τέρες με τα παιδιά τους. Δύσκολος πάντως ο ρόλος του πατέρα 
στην τωρινή απαιτητική κοινωνία, αφού η ανατροφή και διαπαι-
δαγώγηση των παιδιών έχει εξελιχθεί σε μία πολύπλοκη υπόθεση.
Θα ήταν παράληψη, αν δεν αναφερόμουν στην εσκεμμένη προ-

ώθηση τού αφύσικου ρόλου των ομοφυλόφιλων πατεράδων, με 
τις αναπόφευκτες αρνητικές συνέπειες στην ψυχική ανάπτυξη των 
υιοθετημένων παιδιών. 

Δε θα επεκταθώ όμως περεταίρω, πάνω σε ένα θέμα το οποίο δεν 
είναι της ειδικότητάς μου.
Τελειώνω με μία απλή ευχή.
Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου! 

Άσκοπες παροικιακές 
«ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ»

Για όσους δε γνωρίζεται, οι κοκορομαχίες είναι ένα 
από τα παιγνίδια τζόγου, που υπάρχει -ακόμα και 

σήμερα- στις περισσότερες χώρες. Αλλού είναι μέρος 
των πολιτιστικών διασκεδάσεων, όπου μεταδίδονται 
και από ειδικά τηλεοπτικά κανάλια. Στις δε, από τις πε-
ρισσότερες, δυτικές χώρες, οι κοκορομαχίες γίνονται 
με πλήρη μυστικότητα, σε προστατευτικούς χώρους 
που έχουν εγκατασταθεί σε πολυτελείς βίλλες για να 
ποντάρουν αιμοβόροι κροίσοι μερικά εκατομμύρια για 
την πλάκα τους, βλέποντας δύο πλάσματα του Θεού να 
αλληλο-κατασπαράζονται και να χύνουν το αίμα τους 
για τους μοντέρνους «Νέρωνες».

Ιστορικώς, στη δεκαετία του 1950, οι κοκορομαχίες 
διεξάγονταν μυστικά στην Αθήνα. Είχαν όμως ξεκινή-
σει τουλάχιστον μισό αιώνα νωρίτερα, το 1899, αντι-
γράφοντας τη διασκέδαση εύπορων της Αγγλίας. 

Εκείνη τη εποχή, οι κοκορομαχίες δεν ήταν κρυφές, 
όπως συνέβαινε πολλά χρόνια αργότερα. Αντιθέτως, 
όσοι συμμετείχαν σε αυτές… κοκορεύονταν για τα κα-
τορθώματά τους.

Οι δε περιγραφές στις εφημερίδες της εποχής έδι-
ναν και έπαιρναν και αρκετές ήταν ιδιαίτερα σκληρές, 
αφού προσπαθούσαν να περιγράψουν με πλήρη ακρί-
βεια, πως το ένα πτηνό κατασπάραζε το άλλο στους 
αγώνες που γινόντουσαν στις εξοχικές βίλες στα Πα-
τήσια, στο περίφημο κτήμα Δημητρίου Βεζανή, τη 
γνωστή σήμερα ως «Βίλα Δρακόπουλου». Ακόμα και 
ο εκδότης της εφημερίδας «Εμπρός» είχε το δικό του 
«κόκορα» καθώς ο γνωστός ποιητής Γιώργος Δροσίνης 
και ο δήμαρχος της Αθήνας, Καλλιφρονάς.
Το 1902 μάλιστα, καταβλήθηκε προσπάθεια να εξα-

πλωθεί το… σπορ. Με ανακοινώσεις τους οι διοργανω-
τές καλούσαν τον κόσμο να παρακολουθήσει δωρεάν 
τους αγώνες κοκορομαχίας.

 
ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ... ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ

Είναι λοιπόν πολλά τα κοινά μεταξύ των κοκορομαχι-
ών του τζόγου και τις «κοκορομαχίες» που συνεχίζο-
νται να προβάλλονται ασταμάτητα στην παροικία μας…

Εδώ και πολλά χρόνια, αυτές οι άσκοπες κοκορομα-
χίες έχουν χωρίσει την παροικία σε δύο στρατόπεδα 
προτίμησης.

Από τη μια οι φίλοι, συμπαραστάτες και προσφιλή 
μέσα ενημέρωσης της παροικίας του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου και από την άλλη οι φίλοι, συμπαραστάτες 
και προσφιλή μέσα ενημέρωσης της παροικίας του 
Εθνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ.

Και οι δυο παρατάξεις φημίζονται με τις τακτικές 
ανακοινώσεις τους προς την ευρύτερη παροικία για 
το τι «κάνουν», τι έχουν καταφέρει και τι προσπαθούν 
να κάνουν μελλοντικά. Τις δε ανακοινώσεις τους φρο-
ντίζουν να τις προβάλουν στα προσφιλή ενημερωτικά 
μέσα κατακλύζοντας σελίδες εφημερίδων και ώρες 
ατελείωτες στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις -χω-
ρίς να πληρώσουν ως επί το πλείστων δεκάρα- «κοκο-
ρεύοντας» για το έργο τους αλλά επίσης την «κοκορο-
μαχία» που έχουν μεταξύ τους.
Θα πρέπει να γνωρίζεται ότι μόνο τα «δικά» μας κο-

γκρέσα προτρέχουν σε ανακοινώσεις. Άλλα κογκρέσα, 
όπως το Εβραϊκό, κάνουν τις δουλειές του σιωπηλά και 
γι’ αυτό έχουν και αποτελέσματα.

Εκτός όμως απ’ αυτό, οι ελληνικές παροικιακές «κο-
κορομαχίες» στοίχισαν αδίκως κοντά στα $80.000 και 
μπορεί και παραπάνω σε δικαστικές περιπλανήσεις, 
που προσωπικά πιστεύω δεν είχαν κανένα αποτέλε-
σμα στο τέλος και μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω 

νομικές υποθέσεις. Άχρηστες δαπάνες που θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά στις 
πολλαπλές ανάγκες τις παροικίας μας.

Εκτός αυτού, ο ένας οργανισμός μπλέκεται στις δικαι-
οδοσίες του άλλου και ακόμα σαμποτάρει ο ένας τον 
άλλον δημόσια, και στα μάτια όχι όμως της παροικίας 
αλλά και σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα του Καναδά 
και της Ελλάδας. Τουλάχιστον αυτό μου εκμυστηρεύ-
ονται οι πολιτικοί που μιλούν ειρωνικά και για τα δύο 
κογκρέσα.
Τώρα, το να στέλνει το ένα κογκρέσο ανακοινώσεις 

για επιστολές που έστειλε εδώ κι εκεί, ή για επιστολές 
του παρά… πέντε στην Ελληνική και Κυπριακή κυβέρ-
νηση, για να ψηφίσει υπέρ του Καναδά για θέση στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Ευ-
νών – που παρεμπιπτόντως δόθηκε στην Ιρλανδία και 
στη Νορβηγία – εδώ γελάμε. Και γελάμε, διότι ο αγώ-
νας για να διεκδικήσει τη θέση του ο Καναδάς άρχισε 
εδώ και πέντε χρόνια, όχι χθες… 

Οι επιστολές λοιπόν που στάλθηκαν στο παραπέντε, 
δεν είναι παρά «στάχτη στα μάτια» για να ανεβεί το 
κύρος των «κοκόρων».

Ακόμα και εδώ, το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ 
– και ας μη θέλουν να το παραδεχτούν – ξέφυγε από 
τις δικαιοδοσίες του για πολλοστή φόρα. Το λέει ο τίτ-
λος «Κεμπέκ». Και ως «Κεμπέκ», νομίζω ότι πρέπει να 
ακολουθεί τις δικαιοδοσίες που έχει το Κεμπέκ, ήτοι 
Παιδία, Υγεία, Πρόνοια και Εργασία κλπ. ΟΧΙ ΔΙΕΘΝΗ 
ΘΕΜΑΤΑ. Αυτά είναι (και πρέπει να είναι) δικαιοδοσί-
ες του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, και θα περίμενα 
απ’ αυτό να στείλει έστω και στο… παραπέντε, τις επι-
στολές στην Ελληνική και Κυπριακή κυβέρνηση, για να 
υποστηρίξουν τον Καναδά να πάρει μια από τις θέσεις 
στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αλλά υπάρχει μια δικαιολογία που το Ελληνικό Κο-
γκρέσο μπαίνει στα «χωράφια» του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου. Πρόκειται για μια εποχή όπου το Ελληνο-
καναδικό κογκρέσο ήταν «απών» και ο τότε αείμνη-
στος πρόεδρος του Εθνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, 
Πίτερ Γεωργακάκος, αναγκάστηκε να αναλάβει τη 
σωστή ενημέρωση του καναδικού πολιτικού και επι-
στημονικού κόσμου για το θέμα της Ελληνικότητας της 
Μακεδονίας.

Και μια και αναφέραμε το όνομα του, ήταν χάρις σε 
αυτόν που το Ελληνικό κογκρέσου του Κεμπέκ, με διά-
φορες εκδηλώσεις, κατάφερε και συγκέντρωσε σχεδόν 
$70.000 στο ταμείο του τότε.

Απ’ ότι φαίνεται λοιπόν και τα δύο κογκρέσα «δι-
ψούν» για προβολή και θέλουν να είναι η αναγνωρι-
σμένη φωνή της ομογένειας.

Πιστεύω να ξέρουν, ότι μηδαμινό είναι το ποσοστό 
της παροικίας που νοιάζεται για το ένα ή το άλλο κο-
γκρέσο, μια και βαρέθηκαν τις «κοκορομαχίες» τους 
που δεν οδήγησαν πουθενά και μάλιστα βοήθησαν 
περισσότερο τους «εχθρούς» των εθνικών μας θεμά-
των, να μας κοροϊδεύουν στα κυβερνητικά επίπεδα 
που έχουν πρόσβαση.
Τη μόνη λύση που βλέπω, είναι η ένωση των δυνά-

μεων των δυο κογκρέσων, δημιουργία ενός αναβαθ-
μισμένου καταστατικού, όπου το νέο κογκρέσο θα 
ασχολείται ΜΟΝΟ με τα εθνικά μας θέματα και φυσικά 
θέματα της Καναδικής κυβέρνησης.

Σταματήστε λοιπόν τις «κοκορομαχίες» σας, διότι κά-
νεις ως τώρα δε βγήκε κερδισμένος -μόνο οι δικηγόροι 
και οι «εχθροί του Ελληνισμού»- ενώ αντίθετα, έχασε 
ολόκληρη η παροικία το δικό της «αίμα».
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Οι δυο πρωθυπουργοί αναφέρθηκαν 
στα κοινά συμφέροντα και προκλή-

σεις που παρουσιάζονται στις δυο χώρες, 
αλλά και στον κοινό στόχο που έχουν για 
διασφάλιση της ευημερίας και της σταθε-
ρότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε και από τους δυο και στον τουρισμό.
«Ήρθα στο Ισραήλ μαζί με οκτώ υπουρ-

γούς για να συζητήσουμε με την ισρα-
ηλινή κυβέρνηση τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε και να 
διευρύνουμε τη στρατηγική μας συνεργα-
σία σε αρκετούς τομείς», ανέφερε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Του Νίκου Αρμένη
[απεσταλμένου του ΑΠΕ-ΜΠΕ]

«Καθώς προετοιμαζόμουν γι’ αυτό το 
ταξίδι βρήκα μια δήλωση του αείμνηστου 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που έλεγε ότι 
το Ισραήλ είναι και πρέπει να εξακολου-
θήσει να είναι πυλώνας της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής. Αυτές οι παρατη-
ρήσεις είναι πιο σημαντικές από ποτέ», 
σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμί-
ζοντας πως η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 
είναι πολύ συμπαγής και αυτόφωτη.

Επιπλέον είπε, πως με τον Ισραηλινό 
πρωθυπουργό συμμετείχαν σε κοινή πρω-
τοβουλία χωρών για την έξυπνη διαχείρι-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού.
«Επαγρυπνούμε και για την επόμενη 

μέρα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, 
σημειώνοντας πως η Ελλάδα από την 1η 
Ιουλίου θα υποδέχεται απευθείας πτήσεις 
σε όλους τους κύριους προορισμούς της. 
«Αν χρειαστεί θα παρατείνουμε την του-
ριστική σεζόν μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη», 
συνέχισε τονίζοντας ότι και οι δυο χώρες 
αποτελούν τουριστικούς προορισμούς.
«Είναι σημαντικό να ανοίξουμε την Ελλά-

δα στους ξένους τουρίστες αλλά η υγεία 
είναι το νούμερο ένα», συμπλήρωσε.

Επίσης είπε, πως και οι δυο αναγνώρι-
σαν ότι «πρέπει να έχουμε μια επανεκκί-
νηση στην οικονομία» και πως υπάρχουν 

πολλές ευκαιρίες επένδυσης στην Ελλάδα 
σήμερα. «Εσείς θέλετε ταλαντούχους μη-
χανικούς, εμείς τους έχουμε εν αφθονία. 
Σας προσφέρουμε μια πύλη εισόδου στην 
ευρωπαϊκή αγορά», συνέχισε, ενώ ανέ-
φερε ότι οι δυο χώρες θα υπογράψουν 
πρωτόκολλα σχετικά με τη γεωργία, την 
κυβερνοασφάλεια και ότι ο ίδιος θα έχει 
συνάντηση με Ισραηλινούς επενδυτές που 
είτε είναι ήδη στην Ελλάδα, είτε ενδιαφέ-
ρονται να επενδύσουν στη χώρα μας.
«Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσό-

τερα και στον τομέα της αμυντικής συνερ-
γασίας. Μιλήσαμε για τον East Med και 
για τις ενέργειες της Τουρκίας. Οι τουρ-
κικές ενέργειες είναι μια απειλή για την 
περιοχή. Εμείς πάντοτε θα επιδιώκουμε 
την ειρήνη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
το Δίκαιο της Θάλασσας», είπε ο πρωθυ-
πουργός και δήλωσε πεπεισμένος ότι η 
στρατηγική σχέση των δυο χωρών μπορεί 
να ενδυναμωθεί περισσότερο. 
«Πάντοτε αισθανόμαστε σαν στο σπίτι 

μας όταν είμαστε στο Ισραήλ και πιστεύω 
το ίδιο συμβαίνει και στους Ισραηλινούς 
όταν βρίσκονται στην Ελλάδα», υπογράμ-
μισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νε-

τανιάχου έκανε λόγο για τεράστιες ευκαι-
ρίες ανάμεσα στις δυο χώρες, τονίζοντας 
ότι «η ευημερία μπορεί να διασφαλιστεί 
μόνο μέσω της συνεργασίας και της ασφά-
λειας. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικό ταλέντο 
και επιστήμονες. Αλλά και το Ισραήλ έχει 
τα εχέγγυα για τον τομέα αυτό. Η Ελλάδα 
έχει ευκαιρίες για επενδύσεις», υπογράμ-
μισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σημει-
ώνοντας επίσης ότι έχει τριπλασιαστεί ο 
αριθμός του Ισραηλινών επισκεπτών στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συγκεκρι-
μένα ότι πέρσι 1,2 εκατομμύρια συμπα-
τριώτες του ήρθαν στη χώρα μας.
«Θέτουμε την 1η Αυγούστου ως πρώτο 

στόχο για πλήρες άνοιγμα», ανέφερε και 
υπογράμμισε πως οι δυο χώρες έχουν 
πολύ καλό παρελθόν αλλά και λαμπρό 
μέλλον.

Μητσοτάκης-Νετανιάχου:  
«Διασφάλιση της σταθερότητας  
και της ευημερίας στην περιοχή»

Στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και ιστορίας που συνδέουν τις δύο 
χώρες αναφέρθηκαν, τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης, όσο και ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπέντζαμιν 
Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών τους, μετά τη 

συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ το μεσημέρι της Τρίτης 16/6 
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Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως
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Ξανά στην «κουζίνα»  
για τον ανασχηματισμό

«Λήξη συναγερμού» έφεραν οι 
πληροφορίες από συνεργά-

τες του πρωθυπουργού, που άφη-
σαν να διαρρεύσει πως ο ανασχημα-
τισμός δεν είναι στις προθέσεις του 
Κυριάκου Μητσοτάκη για τις «επό-
μενες εβδομάδες». Τη σχετική συζή-
τηση είχε πυροδοτήσει αποστροφή 
του πρωθυπουργού σε συνομιλία 
που είχε με δημοσιογράφους στο 
Ισραήλ, καθώς είπε πως προτίθεται 
να προχωρήσει σε «διορθωτικές κι-
νήσεις».

Γράφει ο  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η αναφορά προκάλεσε «έκρη-
ξη» σεναριολογίας πως επίκεινται 
αλλαγές ακόμα και τα επόμενα 

24ωρα, ενώ αναπόφευκτα οδήγησε 
σε κατέβασμα των μολυβιών από 
τους υπουργούς. Δεν είναι τυχαίο 
πως, βάσει των πληροφοριών που 
διέρρευσαν από τους συνεργάτες 
του κ. Μητσοτάκη, υπήρξε η επισή-
μανση ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε 
από τους υπουργούς να... πιάσουν 
ξανά τα μολύβια και να μην περιμέ-
νουν αλλαγές. Βασικό κριτήριο για 
εκ νέου ακύρωση –είχε προηγηθεί 
αντίστοιχη και πριν από ένα μήνα– 
των σεναρίων περί ανασχηματισμού 
είναι το γεγονός, πως ακόμα δεν έχει 
οριστικοποιηθεί το χρηματοδοτικό 
πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη σχολί-
αζαν σχετικά ότι αν δεν κλείσει αυτό 
το μέτωπο, δε μπορούν να γίνουν 
αλλαγές, καθώς ο ανασχηματισμός 
θα πρέπει να «κουμπώσει» πάνω 

στο χρηματοδοτικό πακέτο, που 
είναι κομβικής σημασίας για την 
επόμενη μέρα. Συνεπώς τα σενάρια 
μπαίνουν και πάλι στο συρτάρι μέ-
χρι νεοτέρας.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ως «ξεχωριστής σημασίας» χαρα-

κτηρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τη 
συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτά-
κη σε τηλεδιάσκεψη της Bloomberg 
TV, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στην 
οποία τον προλόγισε ο ίδιος ο Αμε-
ρικανός επιχειρηματίας και πολιτι-
κός Μάικλ Μπλούμπεργκ. Ο πρω-
θυπουργός, μπροστά σε ένα διεθνές 
ακροατήριο, εξέφρασε την πεποίθη-
ση πως η Ελλάδα, μετά την επιτυ-
χημένη διαχείριση του κορωνοϊού, 
μπορεί να πετύχει μια «εξαιρετικά 
ισχυρή ανάκαμψη το 2021».
Ο κ. Μπλούμπεργκ κατά την πα-

ρουσίαση του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού τόνισε πως οι οικονομικές με-
ταρρυθμίσεις που είχε εφαρμόσει ο 
κ. Μητσοτάκης «πριν από την παν-
δημία, καθώς και το πακέτο κινή-
τρων που θεσμοθέτησε για την αντι-
μετώπιση της κρίσης, βοηθούν την 
Ελλάδα να ξεπεράσει αυτή την κα-
ταιγίδα». Επιπλέον, σημείωσε πως 
«οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν 
στη βελτίωση της εμπιστοσύνης που 
έχουν οι επενδυτές για την Ελλάδα», 
χαρακτηρίζοντας τη χώρα «παρά-
δειγμα προς μίμηση». Χαρακτηρίζο-
ντας δε «ηγετική» τη στάση Μητσο-
τάκη, ζήτησε να μάθει τα επόμενα 
σχέδιά του. Από την πλευρά του, ο 
πρωθυπουργός κατά την έναρξη της 

συζήτησης τόνισε πως μετά την επι-
τυχημένη αντιμετώπιση της πανδη-
μίας, «η επόμενη μεγάλη πρόκληση 
για εμάς είναι να ξεπεράσουμε την 
οικονομική καταιγίδα που έρχεται».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως 
το πρώτο τρίμηνο του 2020 «ήταν 
δύσκολο, όχι όμως καταστροφικό», 
καθώς «η ελληνική οικονομία συρ-
ρικνώθηκε κατά 0,9%, όταν ο μέσος 
όρος συρρίκνωσης στην Ευρωζώνη 
ήταν 3,6%». Η εξήγηση, όπως είπε, 
είναι πως «οι μεταρρυθμίσεις που 
εφαρμόσαμε από την ανάληψη της 
διακυβέρνησης είχαν ήδη αρχίσει 
να αποδίδουν και, ως εκ τούτου, οι 
δύο πρώτοι μήνες του έτους ήταν 
εξαιρετικά καλοί, κάτι το οποίο μας 
επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε την 
πανδημία με θετική κεκτημένη τα-
χύτητα». Απαντώντας σε ερώτηση 
δημοσιογράφου, ο κ. Μητσοτάκης 
ανέφερε πως η ανάκαμψη το 2021 
θα είναι ισχυρή. «Έχουμε τη δυνα-
τότητα το έτος 2021, το οποίο είναι 
ένα σημαντικό έτος καθώς γιορτά-
ζουμε τα 200 χρόνια από την Ελλη-
νική Επανάσταση του 1821, να είναι 
ένα έτος εξαιρετικά ισχυρής ανά-
πτυξης για την Ελλάδα», ανέφερε.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Τέλος, ο πρωθυπουργός, καλώντας 

για επενδύσεις στην Ελλάδα, υπο-
γράμμισε πως «η χώρα προσφέρει 
επενδυτικές ευκαιρίες διότι παρέχει 
ένα πολιτικό πλαίσιο που διακρί-
νεται από σταθερότητα, με την κυ-
βέρνηση να εργάζεται με ορίζοντα 
τετραετίας».

Ο Ελληνας 
πρωθυπουργός 
Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κατά 
την παρουσία του 
στην Bloomberg 
TV (Τετάρτη 
17 Ιουνίου), 
στην οποία τον 
προλόγισε ο ίδιος 
ο Αμερικανός 
επιχειρηματίας και 
πολιτικός Μάικλ 
Μπλούμπεργκ, 
εξέφρασε την 
πεποίθηση πως 
η Ελλάδα, μετά 
την επιτυχημένη 
διαχείριση του 
κορωνοϊού, 
μπορεί να πετύχει 
μια «εξαιρετικά 
ισχυρή ανάκαμψη 
το 2021» (φωτ. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ)

Στην Αίγυπτο ο Νίκος Δένδιας
Έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, 
Νίκος Δένδιας, έγινε δεκτός την Πέ-

μπτη 18 Ιουνίου, από τον πρόεδρο της 
Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι (Abdel 
Fattah el-Sisi) στο Κάιρο. 
Οι ισχυροί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου 

και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασί-
ας των δύο χωρών βρέθηκαν στο επίκε-

ντρο της συνάντησης, σύμφωνα με σχε-
τική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερι-
κών στο twitter. Αμέσως μετά ο κ. Δένδι-
ας συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερι-
κών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι (Sameh 
Shoukri), με τον οποίον συνομίλησαν για 
ζητήματα διμερούς και περιφερειακού 
ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οριοθέ-

τηση θαλασσίων ζωνών, τις εξελίξεις στη 
Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε σε άρθρο του στην 
εφημερίδα της Αιγύπτου Al-Ahram, ο κ. 
Δένδιας ευελπιστεί η επίσκεψή του να 
συμβάλει στην ουσιαστική προώθηση 

των συνομιλιών για την οριοθέτηση των 
θαλασσίων ζωνών μας, στη βάση του 
Διεθνούς Δικαίου. Παράλληλα άλλωστε, 
με τις συνομιλίες του κ. Δένδια με τον 
υπουργό Εξωτερικών της  Αιγύπτου Σαμέχ 
Σουκρή, συνεδρίασαν οι Τεχνικές Ομάδες 
Εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας 
οριοθετήσεως της ΑΟΖ μεταξύ της 

Ελλάδος και την Ιταλίας, την 9η Ιουνίου 
2020, στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου 
που αναπτύχθηκε γύρω από αυτή, ήλθε η 
«αποκάλυψη» ότι η Ελλάδα έχει αποδε-
χθεί μειωμένη επήρεια των νήσων στον 
υπολογισμό των θαλασσίων ζωνών. Στην 
πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν έχει απο-
δεχθεί τέτοια πρόβλεψη, καθώς έρχεται 
και σε αντίθεση με την πάγια πολιτική της 
επί του ζητήματος. 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Γκίνης* 
© Liberal 

Όλα ξεκίνησαν κάποιες ημέρες πριν, 
όταν αναφέρθηκαν ποσοστά μειωμέ-
νης επήρειας, από τα Διαπόντια νησιά 
(80%) και τις Στροφάδες (32%). Έγινε 
αναγωγή και προβολή των επιπτώσεων 
στο χώρο του Αιγαίου και ειδικά στην 
περιοχή του Καστελόριζου. Ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας, αναπαράγο-
ντας ουσιαστικά στοιχεία της εγχώριας 
δημόσιας αντιπαράθεσης, δήλωσε ότι 
η Συμφωνία «αποδεικνύει την εγκυρό-
τητα των επιχειρημάτων της Άγκυρας 
σχετικά με τις θαλάσσιες συμφωνίες». 
Κάνοντας όμως μια βαθύτερη ανάλυση 
αυτού του φλέγοντος εθνικού ζητήμα-
τος, θα επιχειρήσουμε τον εντοπισμό των 
επισήμων εγγράφων με βάση τα οποία, η 
Ελλάδα, στην πραγματικότητα, δεν έχει 
αποδεχθεί ως αρχή τη μειωμένη επήρεια. 
Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει τίποτα 
πιο αξιόπιστο από την ίδια τη Συμφω-
νία οριοθετήσεως της ΑΟΖ. Σύμφωνα με 
αυτή (προοίμιο, άρθρο 1), οι δύο Χώρες 
αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν και για 
την ΑΟΖ, τη γραμμή οριοθετήσεως της 
υφαλοκρηπίδας, παραπέμποντας στην 
αντίστοιχη Συμφωνία της 24 Μαΐου 1977. 
Η Συμφωνία του 1977 (Ν.786/78, ΦΕΚ 

Α΄101/78), προβλέπει στο προοίμιο ότι: 
«…τα συμβαλλόμενα Μέρη [έχουν] απο-
φασίσει να χαράξουν την διαχωριστικήν 
γραμμήν… της υφαλοκρηπίδος… επί τη 
βάσει της αρχής της μέσης γραμμής …». 
Ακολούθως η Συμφωνία του 1977, προσ-

διορίζει ότι η διαχωριστική γραμμή με-
ταξύ των ζωνών της υφαλοκρηπίδας θα 
καθορισθεί με εφαρμογή της «…αρχής 
της μέσης γραμμής… λαμβανομένων 
υπόψιν των συμφωνηθεισών αμοιβαί-
ων μικρών διαρρυθμίσεων…» (άρθρο 1). 
Άρα, από τις δύο Συμφωνίες, προκύπτει 
αβίαστα ότι ως αρχή χρησιμοποιήθηκε 
αυτή της μέσης γραμμής, δηλαδή της πλή-
ρους επήρειας των νήσων, ενώ στη χάρα-
ξη ελήφθησαν υπόψη «αμοιβαίες μικρές 
διαρρυθμίσεις». Δεν υπάρχει ουδεμία 
αναφορά σε μειωμένη επήρεια νήσων στη 
χάραξη των θαλασσίων ζωνών, ακόμη δε 
περισσότερο σε ποσοστά όπως αυτά που 
αναφέρονται στο δημόσιο διάλογο. Επο-
μένως δεν τίθεται ζήτημα με βάση αυτές τις 
Συμφωνίες αποδοχής από την Ελλάδα ως 
αρχής της μειωμένης επήρειας των νήσων.  
Επίσης γεννάται το ερώτημα, για 
κάθε νοήμονα άνθρωπο, γιατί ενώ 
υπήρχαν από το 1977 αυτές οι υπο-
τιθέμενες «υποχωρήσεις» της Ελλά-
δος, δεν είχαν μέχρι τώρα αναδειχθεί; 
Εμβαθύνοντας στις «αμοιβαίες μικρές 
διαρρυθμίσεις», βλέπουμε ότι ενώ στα 
Διαπόντια νησιά και στις Στροφάδες συμ-
φωνήθηκε μικρότερη απόσταση από την 
ελληνική γραμμή αφετηρίας, σε σχέση με 
την ιταλική, δηλαδή σε βάρος της Ελλάδος, 
στην Κεφαλονιά συμφωνήθηκε μεγαλύτε-
ρη απόσταση από ελληνικής πλευράς σε 
σχέση με αυτή της ιταλικής, δηλαδή σε βά-
ρος της Ιταλίας. Το δεύτερο επιμελώς απο-
κρύπτεται ή ελάχιστα προβάλλεται. Δηλα-
δή θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι 
η Κεφαλονιά έχει αυξημένη επήρεια (π.χ. 
120% – αυθαίρετο) σε βάρος των ιταλικών 

ακτών. Επίσης, από το συνολικό υπολογι-
σμό εκάστης υφαλοκρηπίδας φαίνεται ότι 
υπάρχει ισορροπία, γεγονός το οποίο και 
αυτό δεν προβάλλεται αναλόγως. Άρα, οι 
«αμοιβαίες διαρρυθμίσεις» επηρεάζουν 
αμφότερες τις Χώρες και εξεταζόμενες 
συνολικά παράγουν ένα ισορροπημένο 
αποτέλεσμα. Η αποσπασματική και επιλε-
κτική αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία 
και με συζητήσιμα ποσοστά, είναι σαφώς 
εσφαλμένη και προφανώς ελεγχόμενη. Οι 
διαρρυθμίσεις είναι αμοιβαίες και πρέ-
πει να εξετάζονται και να αντιμετωπίζο-
νται σε ένα ενιαίο και συνολικό πλαίσιο.  
Κάποιοι θα μπορούσαν να ισχυρισθούν 
ότι οι «μικρές διαρρυθμίσεις», είναι ένας 
εύσχημος και συγκεκαλυμμένος τρόπος 
της «μειωμένης επήρειας». Ευτυχώς για 
την Ελλάδα τα πράγματα είναι σαφή, κα-
θώς στις διεθνείς συμφωνίες γίνεται ξεκά-
θαρη αναφορά σε αυτά τα ζητήματα. Θα 
εξετασθεί για παράδειγμα η Συμφωνία 
οριοθετήσεως της υφαλοκρηπίδας Ιτα-
λίας – Τυνησίας (1971), στην οποία προ-
βλέπεται ότι θα εφαρμοσθεί η αρχή της 
μέσης γραμμής, με εξαίρεση τις νήσους 
Λαμπιόνε, Λαμπεντούζα, Λινόζα και Πα-

ντελερία (άρθρο 1) και προσδιορίζεται 
επακριβώς η επήρεια των συγκεκριμένων 
νήσων, στα 12-13 ναυτικά μίλια (άρθρο 2). 
Επομένως, η Ιταλία αποδέχθηκε μειωμένη 
επήρεια για τις συγκεκριμένες νήσους, κα-
ταγεγραμμένη σαφώς στη Συμφωνία. Ως 
εκ τούτου, αν η Ελλάδα και η Ιταλία είχαν 
αποδεχθεί μειωμένη ή αυξημένη επήρεια 
νήσων θα έπρεπε αυτές να είχαν καταγρά-
φει στη σχετική Συμφωνία. Συνεπώς, οι 
Συμφωνίες Ελλάδος – Ιταλίας, οριοθετή-
σεως τόσο της υφαλοκρηπίδας όσο και της 
ΑΟΖ, έστω και εμμέσως, δεν υποκρύπτουν 
αποδοχή μειωμένης επήρειας των νήσων.  
Με βάση τα ανωτέρω, η Ελλάδα έχει σα-
φώς και μόνο αποδεχθεί την αρχή της 
μέσης γραμμής, δηλαδή της «πλήρους 
επήρειας» των νήσων, με «μικρές αμοι-
βαίες διαρρυθμίσεις» οι οποίες στο τέλος 
παράγουν ένα ισορροπημένο αποτέλε-
σμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι 
συνεχίζουν άκριτα να χρησιμοποιούν τη 
μειωμένη επήρεια, δυστυχώς κινούνται 
σε εθνικά επικίνδυνες ατραπούς και ηθε-
λημένα ή αθέλητα, υπονομεύουν τα εθνι-
κά συμφέροντα της Ελλάδος. 
              *Στρατηγός ε.α., Επίτιμος Α/ΓΕΣ 

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

ΑΟΖ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ 

Επήρεια και Διαρρυθμίσεις
Ποια είναι η πραγματικότητα;  

Emmanuella
Lambropoulos

Députée / MP Saint-Laurent
Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca

emlambropoulos
514-335-6655

Happy Father’s Day!
Bonne fête des Pères!

Χρόνια πολλά για την γιορτή 
του πατέρα!
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Η επίσκεψη Δένδια στο Κάιρο είναι 
αναμφισβήτητα κρίσιμη. Στην Αθήνα 

ελπίζουν ότι αυτή τη φορά θα υπερκερά-
σουν τις αιγυπτιακές επιφυλάξεις και θα 
καταστεί δυνατή η υπογραφή συμφωνί-
ας οριοθέτησης της ΑΟΖ των δύο χωρών, 
ή τουλάχιστον θα ανοίξει ο δρόμος προς 
αυτή την κατεύθυνση. Μία ματιά στο χάρ-
τη δείχνει ότι μία τέτοια συμφωνία θα δι-
εμβολίσει το μνημόνιο Άγκυρας-Τρίπολης 
που έχει μετατραπεί σε «θηλιά» στο λαι-
μό της Ελλάδας.

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Για ποιο λόγο άραγε δεν έχει καταστεί 
μέχρι τώρα δυνατή, η υπογραφή συμφω-
νίας οριοθέτησης με την Αίγυπτο, παρότι 
διεξάγονται εδώ και πολλά χρόνια σχετι-
κές διαπραγματεύσεις; Είναι αληθές ότι 
μέχρι ένα χρονικό σημείο, εκτός από τις 
επιφυλάξεις του Καΐρου, υπήρχε και αμ-
φιθυμία εκ μέρους της Αθήνας. Ναι μεν 
ήθελε μία τέτοια συμφωνία, αλλά ταυτο-
χρόνως φοβόταν ότι θα προκαλούσε την 
έμπρακτη αντίδραση της Άγκυρας. Εάν, 
όπως αναμενόταν, οι Τούρκοι έσπευδαν 
να πραγματοποιήσουν έρευνες εντός 
της οριοθετημένης πλέον ελληνικής ΑΟΖ, 
θα προκαλούσαν ελληνοτουρκική κρίση, 
αφού η Αθήνα δε θα μπορούσε να μην 
προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώμα-
τα.

Η ελληνική αμφιθυμία κατέστη εκ των 
πραγμάτων άνευ αντικειμένου, όταν η 
Άγκυρα έστειλε στον ΟΗΕ συντεταγμέ-
νες με τα εξωτερικά όρια της τουρκικής 
υφαλοκρηπίδας και ακόμα περισσότερο, 
όταν υπέγραψε το μνημόνιο οριοθέτησης 
θαλασσίων ζωνών με την Τρίπολη. Και σα 
να μην έφθαναν όλα αυτά, το καθεστώς 
Ερντογάν, μέσω της κρατικής εταιρείας 
πετρελαίων ΤΡΑΟ, προανήγγειλε τη διε-
ξαγωγή ερευνών έξω από τα ελληνικά χω-
ρικά ύδατα στο τόξο Καστελόριζο-Ρόδος-
Κάρπαθος-Κάσος-Κρήτη.
Τον τελευταίο καιρό, λοιπόν, η Αθήνα 

δίνει τα «ρέστα της» για να υπογράψει 
συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο. 
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, το 
αρχικό πρόβλημα ήταν εάν το νησιώτικο 
σύμπλεγμα του Καστελόριζου θα έχει ή 
όχι πλήρη επήρεια σε ΑΟΖ. Το Κάιρο δεν 

αρνείται ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ, αλλά 
θεωρούσε ότι το Καστελόριζο, λόγω μεγέ-
θους, έπρεπε να έχει περιορισμένη επή-
ρεια.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αθήνα 

εμφανίσθηκε ανοικτή ή να αποδεχθεί πε-
ριορισμένη επήρεια του Καστελόριζου, ή 
η οριοθέτηση με την Αίγυπτο να είναι με-
ρική, δηλαδή να αφορά τη θαλάσσια πε-
ριοχή δυτικότερα. Κι αυτό, επειδή και μία 
μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδας-Αι-
γύπτου (δε θα περιλάμβανε τη θαλάσσια 
περιοχή του Καστελόριζου) θα διεμβολί-
σει το μνημόνιο Άγκυρας-Τρίπολης.

ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Πάντα κατά τις ίδιες αξιόπιστες πληρο-

φορίες, όταν η ελληνική πλευρά εμφανί-
σθηκε διατεθειμένη να κάνει βήμα πίσω, 
η αιγυπτιακή πρόβαλε νέα απαίτηση: και 
τα νησιά Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και 
Κρήτη να έχουν μικρότερη επήρεια, για 
την ακρίβεια το 60% της ΑΟΖ να δοθεί 
στην Αίγυπτο και το 40% στην Ελλάδα! Αν 
και ορισμένοι παράγοντες, εντός και εκτός 
υπουργείου Εξωτερικών, εμφανίσθηκαν 
διατεθειμένοι να συζητήσουν μία τέτοια 
υποχώρηση(!), άλλοι πρόβαλαν ισχυρή 
αντίσταση.

Πολύ δικαιολογημένα, υπογράμμισαν 
στον υπουργό πως μία τέτοια υποχώρη-
ση δε θα αφορούσε μόνο τη μοιρασιά της 
ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Θα ήταν ένα ισχυρό 
πολιτικό προηγούμενο και σε σχέση με 
την Τουρκία. Εάν η Ελλάδα αναγνωρίσει 
μειωμένη επήρεια στην Κρήτη και στη 
Ρόδο θα έχει αυτοϋπονομεύσει τη θέση 
της στο Αιγαίο και μελλοντικά στο Λιβυκό. 
Με άλλα λόγια, θα πρόκειται για πολιτικό 
αυτοχειριασμό.

Στην πραγματικότητα, το αιγυπτιακό 
υπουργείο Εξωτερικών δεν ενδιαφέρε-
ται πρωτίστως να αποσπάσει το 10% της 
ελληνικής ΑΟΖ σ’ εκείνη την περιοχή. Δε 
θέλει συμφωνία οριοθέτησης με την Ελ-
λάδα. Η διπλωματική γραφειοκρατία της 
Αιγύπτου θεωρεί, ότι εάν υπογράψει συμ-
φωνία οριοθέτησης, θα κλείσει οριστικά 
την πόρτα με την Τουρκία και δεν το θέλει. 
Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει, το Κά-
ιρο έχει πρόβλημα με τον Ερντογάν όχι με 
την Τουρκία.

Πίσω από αυτό το επιχείρημα έχουν 
οχυρωθεί και οι κύκλοι στο αιγυπτιακό 

υπουργείο Εξωτερικών που έχουν διαύ-
λους επικοινωνίας με το πολιτικό σκέλος 
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας κι 
αυτό είχε φανεί και την περίοδο της κυ-
βέρνησης Μόρσι. Σύμφωνα με άλλες πλη-
ροφορίες, μάλιστα, ο Αιγύπτιος υπουργός 
Εξωτερικών Σούκρι, με τον οποίον δια-
πραγματεύεται ο Δένδιας, ως διπλωμάτης 
καριέρας ο ίδιος, επηρεάζεται αποφασι-
στικά από τη γραφειοκρατία του υπουρ-
γείου του, με αποτέλεσμα να μη βλέπει, ή 
ίσως και να μη θέλει να δει, τη «μεγάλη 
εικόνα».

Η «ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ»
Η «μεγάλη εικόνα» είναι, ότι το καθεστώς 

Σίσι δεν είναι ένας οποιοσδήποτε τρίτος 
στην ελληνοτουρκική διένεξη. Αυτό συ-
νέβαινε μέχρι την ανοικτή επέμβαση της 
Τουρκίας στη Λιβύη. Όπως είναι γνωστό, η 
αποστολή μεγάλου αριθμού τζιχαντιστών, 
Τούρκων στρατιωτικών και τεράστιων πο-
σοτήτων οπλικών συστημάτων, ανέτρεψε 
την πορεία του εκεί πολέμου.

Η υπό κατάρρευση κυβέρνηση Σαράτζ 
όχι μόνο σταθεροποιήθηκε, αλλά και πέ-
ρασε στην αντεπίθεση, καταλαμβάνοντας 
εδάφη και παίρνοντας το πάνω χέρι στις 
συγκρούσεις. Απειλεί, μάλιστα, να κατα-
λάβει την περιοχή της Σύρτης και τις εκεί 
πετρελαιοπηγές, από τις οποίες εξάγεται 
το 80% του λιβυκού πετρελαίου. Αν συμ-
βεί αυτό, η πλευρά του Χαφτάρ θα κινδυ-
νεύσει με κατάρρευση.

Μία τέτοια εξέλιξη θα φέρει τη Μου-
σουλμανική Αδελφότητα (μέσω του καθε-
στώτος Σαράτζ) στα σύνορα της Αιγύπτου, 
γεγονός που αναπόφευκτα θα τροφοδο-
τήσει τα εντός της Αιγύπτου παράνομα, 
αλλά ισχυρά δίκτυά της. Με άλλα λόγια, 
το καθεστώς Σίσι θα αντιμετωπίσει πρό-
βλημα αποσταθεροποίησης, δεδομένου 
ότι φουντώνει παραλλήλως η κοινωνική 
δυσαρέσκεια, λόγω της πανδημίας και της 
οξείας οικονομικής κρίσης.

ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΣΙΣΙ
Ειδικά μετά την ξεκάθαρη απόρριψη από 

Ερντογάν και Σαράτζ της πρωτοβουλίας 
του Καΐρου για εκεχειρία, τα ζωτικά συμ-
φέροντα του καθεστώτος Σίσι το ωθούν 
σε μία αντιτουρκική θέση. Αυτή με τη 
σειρά της θα έπρεπε να το ωθεί σε αναζή-
τηση συμμαχίας με την Ελλάδα, που αντι-

μετωπίζει τα δικά της προβλήματα με την 
Τουρκία. Αντ’ αυτού, η Αίγυπτος συμπερι-
φέρεται σα να είναι ένας τρίτος, που δεν 
επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στο 
ελληνοτουρκικό μέτωπο.

Ενδεικτικό της διστακτικότητας του Καΐ-
ρου είναι και το γεγονός, ότι στο μέτωπο 
της Λιβύης αποφεύγει να αναλάβει δράση 
υπέρ του Χαφτάρ, ελπίζοντας ότι θα το κά-
νουν για λογαριασμό του οι Ρώσοι. Μπο-
ρεί και οι Ρώσοι να μη θέλουν η Λιβύη να 
μετατραπεί σε τουρκικό προτεκτοράτο, 
αλλά έχουν τις δικές τους ισορροπίες με 
την Άγκυρα. Τα συμφέροντα και οι προτε-
ραιότητές τους, λοιπόν, δεν ταυτίζονται 
με της Αιγύπτου.
Τούτων δοθέντων, εάν κι αυτή τη φορά ο 

Δένδιας αποτύχει να μεταπείσει τον Αιγύ-
πτιο ομόλογό του, η Αθήνα οφείλει να αλ-
λάξει τακτική. Αντί το ελληνικό υπουργείο 
Εξωτερικών να συζητάει για τις απαράδε-
κτες απαιτήσεις του αιγυπτιακού διπλω-
ματικού κατεστημένου (μέρος του είναι 
και ο υπουργός Σούκρι) ας προσπαθήσει η 
Αθήνα να το παρακάμψει. Αυτό πρακτικά 
μπορεί να γίνει, εάν οι συνομιλίες για την 
οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταφερθούν στο 
επίπεδο Μητσοτάκη-Σίσι, αλλά ενταγμέ-
νες σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο.
Στο σημείο που έχουν φθάσει τα πράγ-

ματα, η Αθήνα οφείλει να αναλάβει την 
πρωτοβουλία για τη συγκρότηση μίας με-
σογειακής (και στρατιωτικής) συμμαχίας 
με αντιτουρκικό πρόσημο, έστω κι αν δε 
θα λέγεται αυτό ευθέως. 

Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν άμεσο και 
ζωτικό συμφέρον να κινηθούν προς αυτή 
την κατεύθυνση, βάζοντας στο παιχνίδι 
και τη Γαλλία, με σκοπό να συγκροτή-
σουν ένα τρίγωνο, με το οποίο θα συν-
δεθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το 
Ισραήλ και βεβαίως τα Εμιράτα και η Σα-
ουδική Αραβία.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-δι-
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.

Μειωμένη ΑΟΖ και για Κρήτη  
ζητάει το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ!

ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΉΤΣΟΤΑΚΉ-ΣΙΣΙ
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Από τις 9 Μαΐου, 
επιστρέψαμε  στον 

αέρα στη συχνότητα 
1610 ΑΜ, κάθε 

Σάββατο και Κυριακή 
στις 4 μμ.
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Ο τουρκικός «δάκτυλος» στα Τίρανα  
και η βούληση Ράμα για ΑΟΖ 
Σοβαρά εκτεθειμένη και υπόλογη απέ-

ναντι στην Αθήνα αφήνει την Αλβανία, 
η αποκάλυψη και παραδοχή του από-
στρατου πλέον ναυάρχου της Τουρκίας 
και εμπνευστή της «Γαλάζιας Πατρίδας» 
Τ. Γιαϊτσί ότι η ακύρωση της Συμφωνίας 
οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – 
Αλβανίας έγινε μετά από παρέμβαση της 
Τουρκίας.

Γράφει ο Νίκος Μελέτης 
© Liberal 

Ο κ. Γιαϊτσί, σε συνέντευξή του στο 
Haberturk, περιέγραψε το ιστορικό της 
απροκάλυπτης τουρκικής παρέμβασης: 
«Το 2009, υπεγράφη συμφωνία ΑΟΖ μετα-
ξύ Ελλάδας και Αλβανίας, που αφορούσε 
στα δικαιώματα και της Αλβανίας στα νη-
σιά της Αδριατικής. Η Ελλάδα χρησιμοποί-
ησε προς όφελός της τα «πλευρικά» σύ-
νορα. Εμείς στείλαμε κρυφίως την έκθεσή 
μας στην Αλβανία και προειδοποιήσαμε: 
«Σας εξαπατούν». Παρά την υπογραφή 
της συμφωνίας, η Αλβανία αντιτάχθηκε 
στην Ελλάδα και είπε: «Δεν είναι δίκαιο τα 
νησιά σας και η γη μου να έχουν τα ίδια 
δικαιώματα», ενώ ακύρωσε τη συμφωνία 
προσφεύγοντας στο Συνταγματικό Δικα-
στήριο. Η Ελλάδα ήθελε επανειλημμένα 
τα νησιά να γίνουν αποδεκτά ως περιοχές 
με ισότιμη θαλάσσια δικαιοδοσία όπως η 
ηπειρωτική χώρα, αλλά δε μπορούσε να 
πείσει ούτε την Αλβανία ούτε την Ιταλία. 
Ωστόσο, με τα ίδια επιχειρήματα προ-

βάλλει αξιώσεις εναντίον της Τουρκίας στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο...». 
Είναι η πρώτη φορά που Τούρκος αξιωμα-
τούχος παραδέχεται δημόσια, ότι η επι-
χείρηση η οποία στήθηκε στην Αλβανία 
με την προσφυγή του τότε αρχηγού της 
αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργού 

Έντι Ράμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο, 
που οδήγησε στην ακύρωση της Συμφωνί-
ας, που είχε ήδη υπογραφεί από τους δυο 
υπουργούς Εξωτερικών, έγινε μετά από 
τουρκική παρέμβαση και καθοδήγηση.

Εξάλλου, όλο το σκεπτικό της απόφασης 
του Συνταγματικού Δικαστηρίου ακολου-
θεί την τουρκική επιχειρηματολογία. Και ο 
στόχος της Τουρκίας ήταν να μην υπάρξει 
συμφωνία οριοθέτησης σε ολόκληρη την 
περιοχή που να στηρίζεται στις αρχές του 
Δικαίου της Θάλασσας, όπως ήταν η Ελλη-
νοαλβανική Συμφωνία του 2009.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Ε. Ράμα μι-
λώντας την προηγούμενη εβδομάδα στο 
Φόρουμ των Δελφών, είπε ότι η υπόθε-
ση της οριοθέτησης δεν είναι εύκολη, ότι 
έχει υπάρξει πρόοδος και η Αλβανία έχει 
τη βούληση να προχωρήσει, αλλά έσπευ-
σε να δηλώσει ότι αυτή η εκκρεμότητα 
δεν πρέπει να ενοχλεί, καθώς όπως είπε 
η «Ιταλία και Ελλάδα αν και μέλη της 

Ε.Ε. τόσα χρόνια, μόλις τώρα μπόρεσαν 
να συνάψουν Συμφωνία για την ΑΟΖ». 
Όμως ο κ. Ράμα απέφυγε να δώσει την 
οποιαδήποτε προοπτική για την επανέ-
ναρξη συνομιλιών για την οριοθέτηση 
θαλασσίων ζωνών. Ο ίδιος φρόντισε να 
εκδιώξει από την κυβέρνηση του τον Ντμί-
τρι Μπουσάτι, υπουργό Εξωτερικών, ο 
οποίος έκανε τις συνομιλίες με τον Έλλη-
να ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά, σύμφωνα με τον οποίο 
είχε σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

Βεβαίως, ποτέ δεν έγινε γνωστό αν αυτή 
η «πρόοδος» που επικαλείται και σήμερα 
ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, αφορά τις 
συνομιλίες που είχε μόνο με τον κ. Μπου-
σάτι ή εάν υπήρχε η ίδια αντίληψη και στο 
πρωθυπουργικό γραφείο. 
Γιατί εξάλλου, υπήρχαν πληροφορίες ότι 

η εκπαραθύρωση του κ. Μπουσάτι έγινε με 
παρέμβαση της Άγκυρας προς τον κ. Ράμα, 
επειδή ακριβώς η Τουρκία δεν ήθελε να 
προχωρήσει η Συμφωνία με την Ελλάδα. 

Πάντως, ακόμη και τώρα, με τον κ. Ράμα 
να δηλώνει τη βούλησή του για συνέχιση 
των συνομιλιών, είναι προφανές ότι είναι 
πολύ δύσκολη η κατάληξη σε συμφωνία. 
Οι συνομιλίες θα πρέπει να υπερπηδή-

σουν το σκόπελο του Ανώτατου Συνταγ-
ματικού Δικαστηρίου, που δεν απέρριψε 
απλώς τη συμφωνία λόγω μη έγκυρης 
εξουσιοδότησης των διαπραγματευτών 
που την υπέγραψαν, αλλά με την απόφα-
σή του μπήκε και σε θέματα ουσίας (υπό 
την καθοδήγηση της κρυφής έκθεσης της 
Τουρκίας) και έτσι πλέον δίνεται η δυνα-
τότητα στους Αλβανούς διαπραγματευτές 
να επικαλούνται προσχηματικά την από-
φαση, ώστε να διευρύνουν τις διεκδική-
σεις τους έναντι της Αθήνας.

Και, φυσικά, πρόσθετο εμπόδιο είναι η 
μη συγκρότηση Συνταγματικού Δικαστη-
ρίου στην Αλβανία, το οποίο πλέον θα 
πρέπει να κρίνει τη συνταγματικότητα της 
όποιας νέας Συμφωνίας. 

Και ίσως δεν είναι τυχαίο, ότι τα περισ-
σότερα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, 
που είχε απορρίψει την Ελληνοαλβανική 
Συμφωνία, έχουν απολυθεί με κατηγορίες 
διαφθοράς.

Πάντως, οι διαφορές με την Αλβανία δεν 
είναι μεγάλες και, ειδικά με την προεργα-
σία που είχε γίνει επί Κοτζιά – Μπουσάτι, 
ουσιαστικά είχαν διαμορφωθεί οι «διορ-
θώσεις» της συμφωνίας του 2009 που ζη-
τούσαν οι Αλβανοί.

Και μετά από όλα αυτά, είναι μάλλον 
επιβεβλημένο, η ελληνική κυβέρνηση να 
καλέσει άμεσα σε διαπραγματεύσεις τον 
κ. Ράμα, ώστε να αποδειχθεί στο τραπέ-
ζι η ειλικρίνεια των προθέσεών του και η 
διάθεσή του να διαπραγματευθεί για τα 
συμφέροντα της χώρας του και όχι για 
την «κρυφή έκθεση» της Άγκυρας και του 
απόστρατου ναυάρχου Τ. Γιαϊτσί.

Ευχόμαστε σε όλους τους πατέρες
Χρόνια Πολλά για την Εορτή του Πατέρα!

FAYÇAL
EL-KHOURY

MP FOR LAVAL-LES ÎLES
faycal.el-khoury@parl.gc.ca

ANNIE
KOUTRAKIS
MP FOR VIMY

annie.koutrakis@parl.gc.ca
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My style, my drive, my DILAWRI dealership

Lease the 2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan
starting from $499/month*. Book your test drive today.

Go sight-C-ing again in style

Certain conditions apply. This o�er is valid until June 30th, 2020.

Selling Price for a 2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan is $45,034.65. Total price includes freight/PDI of up to $3,195, air-conditioning levy of $100 and duty on new tires of $15. Applicable 
taxes due at signing. * Limited time lease o�er provided through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit for a limited time. Representative lease examples based on a 2020 
Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan : 2.99% APR for 45 months. Monthly payment is $499 with $1,999 down payment or equivalent trade-in. First monthly payment and $700 security deposit 
due at signing. Taxes, license, insurance and registration extra. 18,000 km/year allowance ($0.20/km for excess kilometers applies). No cash value. Certain conditions apply. O�ers may change 
without notice and cannot be combined with any other o�ers. Dealer may sell or lease for less. See Your Mercedes-Benz Dealer for details. O�ers end June 30th, 2020.

Mercedes-Benz West Island, The address of excellence | 514 620-5900 | 4525 Boul Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC H9H 2A7

mercedes-benz-westisland.ca

C 300 4MATIC Sedan

Lease rate                              Lease payment 

                             
45 months                            $1,999* down   2.99%* $45,034.65

MSRP
$499*
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Υγεία και Διατροφή

Κανείς δεν έχει βρει ακόμη το ελιξίριο 
της νεότητας αλλά σίγουρα υπάρ-

χουν τρόποι για να αποτρέψεις τις ασθέ-
νειες και να αυξήσεις τη μακροζωία σου. 
Αυτοί οι 100 τρόποι θα σε βοηθήσουν να 
παραμείνεις υγιής μέχρι τα… 100!

Γράφει η Φίλια Μητρομάρα
© Wefit.gr

Ένα στα τρία μωρά που γεννήθηκαν σή-
μερα πιθανότατα θα γιορτάσουν τα 100α 
γενέθλιά τους. Ο κόσμος αλλάζει και οι 
ιατρικές εξελίξεις τρέχουν. Αλλά, πώς 
μπορείς να εξασφαλίσεις ότι θα φτάσεις 
μέχρι τα 100; Είναι απλό: Φρόντισε να εί-
σαι δραστήριος, μείνε θετικός, τρώγε λίγη 
μαύρη σοκολάτα και απολάμβανε ένα πο-
τήρι κόκκινο κρασί. Επίσης, κάνε και αυτά:

1) Μην κάνεις καθιστική ζωή. Προσπά-
θησε να κινείσαι όσο το δυνατόν περισ-
σότερο.

2) Μη βλέπεις τηλεόραση στο κρεβάτι. 
Κλείνε τις οθόνες (laptop, tablet, κινητό) 
το βράδυ.

3) Μην ξεχνάς το γυμναστήριο.
4) Κάνε διατάσεις ή προθέρμανση και 

αποθεραπεία.
5) Μην αμελείς το ραντεβού για προλη-

πτικό check up.
6) Φρόντιζε να γνωρίζεις το οικογενειακό 

ιστορικό σου.
7) Μην παίρνεις αντιβίωση από μόνος 

σου.
8) Φρόντιζε την υγεία των δοντιών σου 

και πήγαινε τακτικά στον οδοντίατρο.
9) Φόρα τα σωστά γυαλιά ηλίου για να 

προστατέψεις τα μάτια σου και όχι αυτά 
που πήρες από πλανόδιους.

10) Μην κάνεις δίαιτες εξπρές.
11) Μην παραλείπεις γεύματα. Και μην 

παραλείπεις και τα σνακ.
12) Μην ξεχνάς να πιείς νερό.
13) Αλλά μην πίνεις περισσότερο νερό 

από όσο χρειάζεσαι.
14) Κόψε τα πολλά αναψυκτικά. Βασικά, 

κόψε τα αναψυκτικά.
15) Μην πίνεις αλκοόλ κάθε βράδυ για 

να χαλαρώσεις. Κάνε μια βόλτα με τα πό-
δια.

16) Μην ξυπνάς πολύ αργά το πρωί.
17) Αλλά μην ξυπνάς και πολύ-πολύ νω-

ρίς το πρωί.

18) Μην κοιμάσαι πολύ αργά το βράδυ.
19) Μην αντικαθιστάς τον ύπνο με τον 

καφέ.
20) Φρόντιζε να διαβάζεις τις ετικέτες 

στα τρόφιμα που αγοράζεις.
21) Τρώγε τροφές, πλούσιες σε φυτικές 

ίνες.
22) Μην καπνίζεις.
23) Μην ξεχνάς να φοράς το αντηλιακό 

σου. Χειμώνα-καλοκαίρι.
24) Μη χρησιμοποιείς μπατονέτες στα 

αυτιά σου.
25) Κόψε τις επεξεργασμένες τροφές και 

το fast food.
26) Μη μετράς τις θερμίδες, δίνε περισ-

σότερη σημασία στην ποιότητα της τρο-
φής.

27) Μη βάζεις ζάχαρη παντού! Κόψε τη!
28) Ρίχνε αλάτι αλλά με μέτρο.
29) Σταμάτα να κάνεις διάγνωση μέσω 

του dr Google!
30) Μη σταματάς τη φαρμακευτική σου 

αγωγή από μόνος σου.
31) Διαχειρίσου το στρες σου.
32) Μην αγνοείς τα συμπτώματα που δί-

νει το σώμα σου.
33) Μην ακούς πάρα πολύ δυνατά μου-

σική από τα ακουστικά σου.
34) Μην πίνεις τις θερμίδες σου! Φάε 

ολόκληρο το φρούτο.
35) Μην ανησυχείς υπερβολικά για το 

κάθε τι.
36) Πλένε τα δόντια σου και μην ξεχνάς 

το οδοντικό νήμα.
37) Άλλαζε την οδοντόβουρτσά σου κάθε 

3 μήνες.
38) Φρόντισε να γυμνάζεις και το μυαλό 

σου.
39) Μην ξεχνάς πως και ο οφθαλμίατρος 

είναι φίλος σου. Κάθε δύο χρόνια σε πε-
ριμένει.

40) Μην πίνεις νερό από μπουκάλι που 
ξαναγέμισες.  

41) Σταμάτα να κάνεις αρνητικές σκέ-
ψεις.

42) Μην τρως πάρα πολύ κόκκινο κρέας.
43) Απόφυγε τα αλλαντικά, όσο το δυνα-

τόν περισσότερο.
44) Υιοθέτησε ένα πιο υγιεινό μοντέλο 

διατροφής: το μεσογειακό.
45) Μην παίζεις μπάλα έτσι ξαφνικά! Στα 

40+…
46) Πλένε τα χέρια σου τακτικά.

47) Μη φοράς λάθος παπούτσια στο τρέ-
ξιμο. 

48) Εμπλούτισε το πρωινό σου και μην 
ξεκινάς την ημέρα σου μόνο με καφέ.

49) Βάλε λίγα βάρη στην άσκησή σου.
50) Μην υπερβάλλεις με την προπόνησή 

σου.
51) Μην τσεκάρεις συνέχεια το κινητό σου. 

52) Άλλαζε ή καθάριζε τα φίλτρα του αιρ 
κοντίσιον, κάνε συντήρηση κάθε χρόνο.

53) Μην παίρνεις πολλά παυσίπονα. 
54) Χάσε τα περιττά κιλά που επιβαρύ-

νουν νεφρά, αρθρώσεις και καρδιά.
55) Μη δαγκώνεις τα νύχια σου λόγω 

άγχους, είναι εστία μικροβίων, το ξέρεις, 
μην τα ξαναλέμε.

56) Τρώγε δυο φορές τη βδομάδα ψάρι, 
τρεις φορές όσπρια και λαχανικά.

57) Γέλα όσο πιο πολύ μπορείς.
58) Βρες νόημα και σκοπό στη ζωή.
59) Βάλε στα σνακ σου τους ξηρούς καρ-

πούς.
60) Περπάτα, κάνε ποδήλατο ή κολύμπι.
61) Κάνε φίλους στο γραφείο.
62) Παντρέψου, αλλά όχι νωρίς. Και κάνε 

οικογένεια! Οι έρευνες δείχνουν ότι συμ-
βάλλουν στη μακροζωία.

63) Φρόντισε να είσαι δημιουργικός.
64) Κάνε λίγη γιόγκα. 
65) Και ο διαλογισμός συμβάλλει στη 

μακροζωία.
66) Μετανάστεψε στην… Ικαρία!
67) Συνέχισε να εκπαιδεύεσαι και να μα-

θαίνεις.
68) Επίλεγε φρούτα και λαχανικά με 

βαθύ μοβ χρώμα.
69) Μην ξεχνάς τα ω-3 λιπαρά οξέα! Σο-

λομός, σκουμπρί, γαύρος, είναι καλές επι-
λογές. 

70) Ασχολήσου με τον εθελοντισμό.
71) Άσε επιτέλους το ασανσέρ! Πάντα, 

μα πάντα, να πηγαίνεις από τις σκάλες.
72) Πάρε ένα κατοικίδιο. Κατά προτίμη-

ση σκύλο.
73) Κάνε περισσότερες διακοπές ή κάνε 

περισσότερες εξορμήσεις και ταξίδια.
74) Δοκίμαζε κάθε τόσο μία νέα άσκηση 

ή μέθοδο εκγύμνασης.
75) Πιες έναν ελληνικό καφέ, η Ιατρική 

Σχολή Αθηνών το υπογράφει. 
76) Τρώγε μόνον όταν πεινάς.
77) Κάν’ το όπως οι Ιάπωνες: Πίνε πράσι-

νο τσάι, μάτσα!!

78) Μείωσε το κοιλιακό λίπος και από-
κτησε επίπεδη κοιλιά.

79) Χμμμ, μη φοβάσαι την κολονοσκόπη-
ση.

80) Τρώγε ένα γιαούρτι κάθε μέρα. Αρκεί 
να έχει προβιοτικά. 

81) Το ξέρεις: ένα μήλο την ημέρα, τον 
γιατρό τον κάνει πέρα… Να είναι όμως βι-
ολογικό.

82) Μείωσε τη χοληστερόλη σου εάν εί-
ναι αυξημένη.

83) Μείωσε την αρτηριακή σου πίεση 
εάν είναι αυξημένη.

84) Βρες ένα χόμπι και ασχολήσου με 
αυτό ενεργά.

85) Μάθε τα επίπεδα της βιταμίνης D 
που έχει ο οργανισμός σου. Αν είναι πε-
σμένα, αναπλήρωσέ τα.

86) Τρώγε όσπρια!
87) Χόρευε.
88) Μη σταματάς το σεξ! Σε όποια ηλικία 

κι αν είσαι!
89) Αλλά μην ξεχνάς να φοράς προφυλα-

κτικό! 
90) Αν θέλεις να πίνεις γάλα, πίνε κατσι-

κίσιο.
91) Μην τα σνομπάρεις. Ανακάλυψε τα 

ευεργετικά οφέλη των superfoods.
92) Μην είσαι μονόχνοτος. Να είσαι κοι-

νωνικός, σώζει ζωές!
93) Διαχειρίσου το θυμό σου. Θυμός = 

κατάθλιψη
94) Τα κατάγματα ισχίου είναι συχνά 

στους ηλικιωμένους, οπότε για να μην 
πας από πέσιμο κάνε αλματάκια καθημε-
ρινά!

95) Βάζε μπαχαρικά στο πιάτο σου.
96) Μείωσε το τοξικό φορτίο και απόφυ-

γε τις τοξίνες επιλέγοντας βιολογικά τρό-
φιμα και προϊόντα.

97) Τρώγε λίγη μαύρη σοκολάτα κάθε 
μέρα. Θα έχεις ενέργεια και θα μειώσεις 
την πίεση.

98) Προσπάθησε να πιστέψεις σε... κάτι. 
Περισσότερες από 1.000 μελέτες έχουν 
βρει σύνδεση μεταξύ πίστης και μακρο-
ζωίας.

99) Αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ και δεν 
έχεις σηκωθεί από την καρέκλα να περπα-
τήσεις, τώρα ήρθε η ώρα! Περπάτα. Για 
30 λεπτά. Κάνε το κάθε μέρα.

100) Και φρόντισε να χαίρεσαι τη ζωή 
σου στο έπακρο!!!

100 τρόποι να παραμείνεις  
υγιής μέχρι τα… 100!

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.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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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

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 22 juin au dimanche 28 juin 2020 · from monday june 22nd to sunday june 28th 2020 
Nous serons fermé mercredi le 24 juin (sauf PA du Fort - ouvert de 12h à 20h)

BONNE
SAINT-JEAN

MINI CROISSANTS 
BELINO

185g

NOIX DE CAJOU RÔTIES 
(SALÉES OU NON- SALÉES) 

OU CRUES
Roasted or Raw Cashews

454g ou 15.41/kg

JUMBO

PÂTES ALIMENTAIRES
MAKVEL
Pasta
500g

FILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod Fillets
15.41/kg

PAIN BLANC OU BLÉ 
ENTIER GADOUA

White or Whole 
Wheat Bread 

675g 

GROS OEUFS 
BLANCS NUTRI

Large White Eggs
30’s

COULIS DE TOMATES EMMA
Strained Tomatoes
660ml*

*Biologique exclus

YOGOURTS ASTRO
Yogurts

175g

BOEUF HACHÉ 
MAIGRE FRAIS

Fresh Lean
Ground Beef

8.80/kg

CANADA AA

FILET DE PORC FRAIS 
Fresh Pork Tenderloin

8.80/kg

QUÉBEC

PANIER DE FRAISES
DU QUÉBEC

Strawberry Basket
1L

CONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese Cucumbers

pqt

COEURS DE ROMAINE
Romaine Hearts

Pqt de 3

RAISINS ROUGES SANS PÉPINS
Red Seedless Grapes

3.28/kg

QUÉBEC

QUÉBEC
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Στο πολυτελές εσωτερικό του μεγαλύτερου  
σε λειτουργία ιδιωτικού τζετ του κόσμου
Το Boeing Business Jet 747-8i, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά τζετ στον κό-

σμο (και το μεγαλύτερο σε ενεργό δράση αυτή τη στιγμή), αποτελεί το τέλειο 
παράδειγμα της… ιπτάμενης πολυτέλειας!
Στον κόσμο υπάρχει περιορισμένος αριθμός ιδιωτικών τζετ 747-8i και αποτε-

λούν σύμβολο εξουσίας. Το τζετ χρησιμοποιείται συνήθως από τις κυβερνήσεις 
για τη μεταφορά των αρχηγών κρατών.
Η εταιρεία πίσω από το πολυτελές εσωτερικό του τζετ, που ανήκει σε έναν επι-

χειρηματία της Μέσης Ανατολής, είναι η γαλλική εταιρεία σχεδιασμού εσωτερι-
κών χώρων Alberto Pinto.

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
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Επιτροπή των ΉΠΑ: Ή Τουρκία  
διαπράττει εθνοκάθαρση στη Συρία

Δεν είμαι σίγουρος, αλλά μάλλον δεν 
έχουμε αντιληφθεί στην Ελλάδα την 

κρισιμότητα της κατάστασης και ότι ο πό-
λεμος έχει αρχίσει ήδη με άλλα μέσα.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Καθημερινά, δεκάδες Τούρκοι κάνουν 
την προπαγάνδα του τουρκικού κράτους 
σε λογαριασμούς που διατηρώ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Και μιλώ με βεβαι-
ότητα, γιατί παρακολουθώ τα μηνύματά 
τους, τα οποία είναι προφανές ότι προ-
έρχονται από κρατικές υπηρεσίες και ότι 
έχουν υποστεί επεξεργασία, για να περ-
νούν μηνύματα που είναι υποστηρικτικά 
της πολιτικής που ασκεί η Τουρκία σήμερα 
στην Ανατολική Μεσόγειο και αύριο στο 
Αιγαίο.

Και καλό είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του ελληνικού κράτους να ορίσουν σαφώς 
κάποια υπηρεσία ότι είναι υπεύθυνη, αφ’ 
ενός να διεξάγει παρόμοιες επιχειρήσεις 
επηρεασμού της διεθνούς αλλά και της 
τουρκικής κοινής γνώμης, και αφ’ ετέρου 
να παρακολουθεί τη δράση των χρηστών 
του διαδικτύου που καθοδηγούνται από 
το τουρκικό κράτος και να λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για την εξουδετέρωσή 
τους.

Για παράδειγμα, αν υπήρχε μια τέτοια 
αρμόδια υπηρεσία θα έπρεπε να διακι-
νήσει παγκοσμίως, αλλά και στους λαούς 
που υφίστανται την εθνοκάθαρση από 
το τουρκικό κράτος, το παρακάτω άρθρο 
του Ιλχάν Τανίρ που δημοσιεύθηκε στο 
ahvalnews με τίτλο: «Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής των ΗΠΑ: Η Τουρκία παραβι-
άζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δια-
πράττει εθνοκάθαρση στη Συρία».

Η Nadine Maenza (ένθετη φωτ.), η οποία 
διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ το 
2018 ως εκπρόσωπος στην αμερικανι-
κή Διεθνή Επιτροπή για τη Θρησκευτική 
Ελευθερία και εξελέγη αντιπρόεδρος της 
το 2019, δήλωσε ότι διαπίστωσε πολύ 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε περιοχές που ελέγχονται 
από τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις στη 
βόρεια Συρία, παραβιάσεις γίνονται με 
κατευθύνσεις της τουρκικής κυβέρνησης.

Η Διεθνής Επιτροπή για τη Θρησκευτική 
Ελευθερία –η οποία είναι υπερκομματική 
και ανεξάρτητη– στις 10 Ιουνίου έκανε 
σύσκεψη για τις εξελίξεις στη Συρία με 
τέσσερις ειδικούς, ώστε να εξεταστούν η 
θρησκευτική ελευθερία και οι παραβιά-
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Τουρκία, με τρεις ξεχωριστές επιχει-
ρήσεις που πραγματοποίησε μαζί με τα 
μέλη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού 
σε Αφρίν, αλ Μπαμπ και Τελ Αμπιάτ κατέ-

λαβε και ελέγχει περιοχές που εκτείνονται 
σε μια τεράστια έκταση. Η Nadine Maenza 
μετά τη συνεδρίαση, σε ειδική τηλεοπτι-
κή συνέντευξη στο Ahval English, είπε: «Η 
κατάσταση στον τομέα της θρησκευτικής 
ελευθερίας σε περιοχές που ελέγχει η 
Τουρκία –αλλά και στην ίδια τη χώρα– έχει 
επιδεινωθεί και συνεχίζει να επιδεινώνε-
ται».

Σύμφωνα με τα ευρήματα και τα συμπε-
ράσματα της Επιτροπής, όταν η Τουρκία 
κατέλαβε έδαφος στη Συρία κατάργησε τη 
θρησκευτική ελευθερία και στη θέση της 
επέβαλε σκληρές συνθήκες.

Η Nadine Maenza είπε, ακόμα, ότι η 
Άγκυρα –και οι δυνάμεις που υποστηρίζο-
νται από αυτήν– μόλις καταλάβει μια πε-
ριοχή αρχίζει με «τη δολοφονία αμάχων» 
ή «την αναγκαστική φυγή» των κατοίκων. 
Μάλιστα, σημείωσε ότι αυτές οι επιχειρή-
σεις πραγματοποιούνται ως επί το πλεί-
στων σε περιοχές που παρουσιάζουν θρη-
σκευτική ποικιλομορφία, με Χριστιανούς, 
Γεζίντι, Κούρδους, Άραβες κ.ά.
Περιγράφοντας το τι συμβαίνει, είπε ότι 

οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν πολύ δύσκο-
λες συνθήκες, π.χ. οι γυναίκες υποχρεώ-
νονται να καλύπτουν τα κεφάλια τους, οι 
Γεζίντι υποχρεώνονται να ασπαστούν το 
Ισλάμ. «Γίνονται και άλλες δραστηριότη-
τες που μπορούν να θεωρηθούν εθνοκά-
θαρση», πρόσθεσε.
Οι ισχυρισμοί αυτοί, κατά τη Nadine 

Maenza, τεκμηριώθηκαν από τους εμπει-
ρογνώμονες που συμμετείχαν στη συνε-
δρίαση της αμερικανικής Επιτροπής.

Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε, ότι γίνο-
νται ενέργειες να μεταφερθούν Σύροι που 
κατοικούν στην Τουρκία σε συγκεκριμένες 
περιοχές που είναι υπό τουρκική κατο-
χή και ότι αυτό αποτελεί δημογραφική 
αλλοίωση – το ίδιο συμβαίνει και με την 
αναγκαστική διδασκαλία της τουρκικής 
γλώσσας. Υπενθύμισε δε, ότι το Παρατη-
ρητήριο Γενοκτονίας κήρυξε τα γεγονότα 
αυτά ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότη-
τας» και ότι υπάρχει στενή παρακολούθη-
σή τους από την Επιτροπή.
Το Παρατηρητήριο Παρακολούθησης 

Γενοκτονίας σε έκθεσή του που δημοσι-
εύθηκε στις 9 Ιουνίου απευθύνει πολύ 
βαριές κατηγορίες στην Τουρκία, τονίζο-
ντας ότι η μαζική μετακίνηση πληθυσμών 
στη Συρία αποτελούν «έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας», και σημειώνοντας ότι 
διαπράχθηκαν «εκατοντάδες εκτελέσεις 
πολιτών και απαγωγές γυναικών Γεζίντι 
που έγιναν σκλάβες». Επίσης, εκατοντά-
δες Κούρδοι βασανίστηκαν συστηματικά 
σε μυστικές φυλακές.

Σε απάντηση στο ερώτημα, αν οι πα-
ραβιάσεις σε αυτές τις περιοχές θα μπο-

ρούσαν να είναι πέρα από τον έλεγχο της 
τουρκικής κυβέρνησης, η Nadine Maenza 
ήταν ξεκάθαρη: «Διευθύνονταν από την 
τουρκική κυβέρνηση και από εκείνους που 
φορούσαν τουρκικές στολές». Άλλωστε, 
σύμφωνα με την ίδια, Τούρκοι στρατηγοί 
δήλωσαν πρόσφατα ότι επισκέφτηκαν 
τα μέρη όπου σημειώθηκαν αυτές οι πα-
ραβιάσεις (στα τέλη Μαΐου ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Χουλούσι Ακάρ πήγε 
στα σύνορα της Συρίας και έκανε επιθε-
ωρήσεις). «Η Τουρκία δεν απορρίπτει αυ-
τούς τους ισχυρισμούς», πρόσθεσε.

Όσο για τις ειδήσεις που μεταδίδει το 
πρακτορείο Anadolu και τα ΜΜΕ που 
ελέγχονται από το ΑΚΡ, ότι δηλαδή οι δυ-
νάμεις κατοχής επισκευάζουν εκκλησίες 
και ότι υπάρχει θρησκευτική ελευθερία, 
δεν επιβεβαιώνονται από τους κατοίκους.

Κλείνοντας, η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος 
στη Διεθνή Επιτροπή για τη Θρησκευτική 
Ελευθερία είπε ότι τις «βελτιώσεις» που 
λέει ότι έφερε ο τουρκικός στρατός κατο-
χής στη ζωή και τα θρησκευτικά δικαιώ-
ματα των κατοίκων των περιοχών αυτών 
στη Συρία, δεν τις είδαν όσοι ζουν εκεί. «Η 
τουρκική κατοχή δε χαιρετίστηκε με ευ-
γνωμοσύνη», υπογράμμισε.
Τι μας λέει, λοιπόν, η Αμερικανίδα αντι-

πρόεδρος της Επιτροπής; Ότι η Τουρκία 
το έτος 2020 διαπράττει εθνοκάθαρση σε 
περιοχές μιας γειτονικής της χώρας, σε 
περιοχές που έχει καταλάβει με τη βία, 
ότι άνθρωποι βιάζονται να αλλάξουν την 
πίστη τους, ότι βιάζονται να μάθουν την 
τουρκική γλώσσα και ότι γυναίκες πωλού-
νται σε σκλαβοπάζαρα.

Και αυτό δεν αποτελεί πρώτη είδηση 
στην Ελλάδα, ούτε διακινείται σε ΜΜΕ 
της Ευρώπης. Το ξαναλέω, ο πόλεμος έχει 
ήδη αρχίσει, απλά δεν το έχουμε καταλά-
βει εδώ στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε όταν 
ξυπνήσουμε να μην είναι ήδη αργά.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής.
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Νησί στην καρδιά του Βόρειου Aιγαίου, 
νοτιοδυτικά της Λήμνου, ο Άγιος Ευ-

στράτιος, τόπος ιστορικής μνήμης, προ-
σφέρεται για ήρεμες διακοπές και περι-
πατητικές διαδρομές.
Γραφικές ακρογιαλιές, σπάνιοι γεωλογι-

κοί σχηματισμοί, θαλάσσιες σπηλιές, μι-
κρά δάση από βελανιδιές, συνθέτουν το 

φυσικό περιβάλλον του Αγίου Ευστρατί-
ου, αυτής της πλώρης που υψώνεται κό-
ντρα στο βοριά του Αιγαίου. 
Ο μοναδικός οικισμός του νησιού, χτι-

σμένος στο βορειοδυτικό τμήμα του, δια-
τηρεί ελάχιστα δείγματα από την αλλοτι-
νή παραδοσιακή αρχιτεκτονική του.
Ο Αγιος Ευστράτιος αποτελεί την έδρα 

ενός ιδιαίτερα αξιόλογου μουσειακού χώ-
ρου, του Μουσείου Δημοκρατίας (φωτ. 
κάτω), καθώς υπήρξε επί μακρόν (από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1930 έως το 
1943 και από το 1948 έως το 1963) τόπος 
υποδοχής πολιτικών εξόριστων. 
Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα 

το Μουσείο Δημοκρατίας είχε χρησιμο-

ποιηθεί αρχικά ως διδακτήριο και αργότε-
ρα, στα χρόνια του εκτοπισμού πολιτικών 
εξόριστων, ως αναρρωτήριο.
Με αφετηρία τον οικισμό του Aγίου 

Eυστρατίου μπορείτε να γνωρίσετε οδι-
κώς όλες σχεδόν τις παραλίες του νη-
σιού (Αλονίτσι, Μουρούλια, Άγιο Αντώ-
νιο, Άγιο Δημήτριο, Τρηγάρη, Λιδαριό,  

Άγιος Ευστράτιος: Μια πλώρη κόντρα  
στο βοριά του Αιγαίου

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Ο οικισμός του Αγίου Ευστρατίου, 
στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού 
(πηγή: Γιάννης Τούντας)

Φτελιό, Άγιο Νικόλαο, Φράγκου, Τρυπη-
τή). Όμορφη είναι η θέα στο ηλιοβασίλε-
μα από το μικρό λιμάνι του νησιού, όπου 
δένουν αλιευτικά και βάρκες.
Στα αξιοθέατα του Αγίου Ευστρατίου συ-

γκαταλέγονται η εκκλησία του Χριστού, 
στην πλατεία, οι εκκλησίες του Αγίου Νι-
κολάου και του Αγίου Βασιλείου, το κτί-
ριο της Μαρασλείου Σχολής, το ξωκλήσι 

του Αγίου Μηνά, σε λόφο με όμορφη θέα 
στον οικισμό, οι θαλάσσιες σπηλιές και οι 
γεωλογικοί σχηματισμοί, κατά μήκος των 
ακτών του νησιού.
Ξεχωριστό αξιοθέατο του Αγίου Ευστρα-

τίου αποτελεί το μνημείο Νικολάου Σι-
αλμά στο ομώνυμο ακρωτήρι (Tρυπητή, 
η παλαιότερη ονομασία του), στο νότιο 
άκρο του νησιού. Ο ΥΠΣΓΟΣ (Ι) της Ελλη-

νικής Πολεμικής Αεροπορίας, Νικόλαος 
Σιαλμάς, χειριστής ενός αεροσκάφους 
Mirage F.1CG, έπεσε κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος στα νερά του Αιγαίου, 
στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Αγίου 
Ευστρατίου, στις 18 Ιουνίου 1992, λίγα 
λεπτά μετά τις 9 το πρωί, ενόσω υπερα-
σπιζόταν τον εθνικό εναέριο χώρο.
Περίοπτη θέση στο ακρωτήρι Νικολάου 

Σιαλμά έχει το μνημείο της Ελληνικής Πο-
λεμικής Αεροπορίας. 
Η σπαρτιατική ασπίδα μαζί με ένα δόρυ 

(ο θυρεός της 342 Μοίρας Παντός Και-
ρού, στην οποία ανήκε ο Σιαλμάς) και την 
κεφαλαιογράμματα επιγραφή ΜΟΛΩΝ 
ΛΑΒΕ αγγίζει την καρδιά και φανερώνει 
τον παραγνωρισμένο από τους περισσό-
τερους δρόμο του καθήκοντος.

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
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Αίσθηση έχει προκαλέσει το αποκαλυ-
πτικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας 

Nordic Monitor, το οποίος φέρνει στο φως 
απόρρητο σχέδιο εισβολής στην Ελλάδα 
που είχε εκπονήσει προ εξαετίας το τουρ-
κικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για το σχέδιο με την κωδική 
ονομασία Τζαχά Μπέης (Çaka Bey) από το 
όνομα ενός Τούρκου στρατιωτικού διοικη-
τή του 11ου αιώνα, ο οποίος την περίο-
δο 1088-1091 ορμώμενος από τη Σμύρνη, 
κατέλαβε τη Λέσβο, τη Χίο, τη Ρόδο και 
τη Σάμο, κυριαρχώντας στα μικρασιατικά 
παράλια.
Το έγγραφο έχει ημερομηνία 13 Ιουνίου 

2014, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενημε-
ρώθηκε και οριστικοποιήθηκε εκείνη την 
ημέρα και -όπως αναφέρει η ιστοσελίδα- 
πιθανότατα εξακολουθεί να είναι ενεργό.
Τα έγγραφα ανακαλύφθηκαν κατά λάθος, 

καθώς βρίσκονταν μέσα σε ένα φάκελο 
που αφορούσε μία δικαστική υπόθεση 
την οποία χειριζόταν ο εισαγγελέας Serdar 
Coşkun, έμπιστος του Ερντογάν. Ο εισαγ-
γελέας προφανώς ξέχασε να αφαιρέσει τα 
διαβαθμισμένα έγγραφα προτού τα υπο-
βάλει στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να 
διαρρεύσουν.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε 

αυτά συλλέχθηκαν από τα κεντρικά γρα-
φεία του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυ-
νάμεων κατά τη διάρκεια έρευνας για το 

αποτυχημένο πραξικόπημα στις 15 Ιουλί-
ου 2016 και ανταλλάχθηκαν μεταξύ κορυ-
φαίων διοικητών του Γενικού Επιτελείου, 
οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα ασφαλές 
εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικής επικοι-
νωνίας.

 
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΔΙΑΡΡΟΗ
Σύμφωνα με τη Nordic Monitor, την 1η 

Αυγούστου του 2016 ο Coşkun διέταξε 
το Γενικό Επιτελείο να προωθήσει αντί-
γραφα όλων των μηνυμάτων email των 
δύο προηγούμενων μηνών, ανάμεσα στα 
οποία ήταν και τα εν λόγω κρυπτογραφη-
μένα έγγραφα.
Όπως αναφέρει ο γνωστός Τούρκος 

αντιστασιακός, Abdullah Bozkurt, ο οποί-
ος υπογράφει το δημοσίευμα της Nordic 
Monitor, η κωδική ονομασία μόνο τυχαία 
δεν είναι. Ο ιστότοπος της τουρκικής ναυ-
τικής διοίκησης (Türk Deniz Kuvvetleri) πα-
ραθέτει το 1081 ως την ημερομηνία κατά 
την οποία ιδρύθηκε το πρώτο σύγχρονο 
τουρκικό ναυτικό υπό τον Τζαχά Μπέη, ο 
οποίος έχτισε στη Σμύρνη μια αρμάδα 50 
σκαφών με τα οποία βγήκε στο Αιγαίο κα-
τατροπώνοντας το βυζαντινό ναυτικό.

Μάλιστα, το τουρκικό Ναυτικό Μουσείο 
Διοίκησης έχει ένα άγαλμα που απεικονί-
ζει τον Τζαχά Μπέη ως τον πρώτο Τούρκο 
ναύαρχο στο μουσείο του στην Κωνστα-
ντινούπολη.

Η κυβέρνηση Ερντογάν προωθεί επίσης 
την κληρονομιά του εδώ και χρόνια. Ο 
Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο πιο αξιόπιστος συ-
νεργάτης του Ερντογάν που είχε υπηρετή-
σει 12 χρόνια ως υπουργός ναυτιλιακών 
υποθέσεων προτού γίνει πρωθυπουργός, 
οργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων το 2010 
για να τιμήσει τον Τζαχά Μπέη.
Πάντως, το έγγραφο δεν περιλαμβάνει 

λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο εισβο-
λής, καθώς είχαν χαρακτηριστεί άκρως 
απόρρητες και ως εκ τούτου δε μπορού-
σαν να κοινοποιηθούν μέσω του συστή-
ματος intranet που χρησιμοποιείται στους 
διακομιστές ανταλλαγής email του τουρ-
κικού στρατού.

Σύμφωνα με οδηγία του τουρκικού Γενι-
κού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο 
ευαίσθητα σχέδια επιτρέπεται να μετα-
δοθούν μόνο μέσω ειδικών συστημάτων 
επικοινωνίας, που ονομάζονται Σύστημα 
Διανομής Εγγράφων Μηνυμάτων (Mesaj 
Evrak Dağıtım Sistemi ή MEDAS), ή Σύ-
στημα Αυτόματης Προώθησης Μηνυμά-
των (Otomatik Mesaj Aktarma Sistemi ή 
OMASIS).
Η Nordic Monitor αναφέρει επίσης, ότι 

το εν λόγω έγγραφο φαίνεται να είχε προ-
ετοιμαστεί για παρουσίαση στα κεντρικά 
γραφεία του τουρκικού ΓΕΕΘΑ, ως σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης σε συνάρτηση με τις 
εξελίξεις στη Συρία. 

Δηλαδή, ο τουρκικός στρατός αξιολο-
γούσε τις επιχειρησιακές δυνατότητές 
του «στο δυτικό μέτωπο», δηλαδή απένα-
ντι στην Ελλάδα, την ώρα που μετέφερε 
στρατεύματα και εξοπλισμό στα σύνορα 
με τη Συρία.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΓΕΕΘΑ
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οκτώ μή-

νες μετά τη διαρροή των εγγράφων στο 
τουρκικό ΓΕΕΘΑ επικράτησε πανικός, όταν 
άρχισαν να αναλογίζονται τις πιθανές επι-
πτώσεις της αποκάλυψης του απόρρητου 
σχεδίου. Σήμανε συναγερμός. 

Η πρώτη προειδοποιητική επιστολή γρά-
φτηκε στις 8 Μαρτίου 2017 από τον αρ-
χηγό του Γενικού Επιτελείου Uğur Tarçın, 
επικεφαλής του Συστήματος Επικοινωνίας, 
Ηλεκτρονικών και Πληροφοριακών Υπηρε-
σιών του Γενικού Επιτελείου (Muhabere, 
Elektronik ve Bilgi Sistemleri, ή MEBS). 
Προειδοποίησε τη νομική υπηρεσία του 

Γενικού Επιτελείου ότι τα έγγραφα περι-
είχαν μυστικά έγγραφα σχετικά με την 
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, διαβαθ-
μισμένες αναφορές πληροφοριών και 
επιχειρήσεις στη Συρία και την ανατολική 
Μεσόγειο. Είπε ότι τα έγγραφα πρέπει να 
διατηρούνται μυστικά και να μην κοινο-
ποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
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Ή Τουρκία είχε εκπονήσει σχέδιο 
εισβολής στην Ελλάδα το 2014!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΉ

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
Ελάτε ν’απολαύσετε τα περίφημα πιάτα μας 

στο ζεστό και εγκάρδιο περιβάλλον μας.
Κλέιστε σήμερα το τραπέζι σας 

σ’ένα από τα περίφημα εστιατόρια μας!Για παραλαβή 
και παραγγελίες 

514 938-5656 
ή 514 312-0220
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It’s with great pleasure that we can once 
again welcome you to our store. To keep 
our customers and employees safe, 
we kindly ask you to disinfect your hands 
upon arrival and adhere to our hygiene 
regulations throughout your visit.

Είστε 
ανοικτά;

Ξανανοίγεται;
Ποιοί το ξέρουν στην 

Ελληνική μας παροικία 
αν δεν το διαφημίσετε;

Για να μάθουν όλοι 
τα ΝΕΑ σας, 

διαφημιστείτε! 

450 978-9999

Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News

Τεσσερισήμισι μήνες μετά, στις 24 Αυ-
γούστου 2017, ο αναπληρωτής νομικός 
σύμβουλος του Γενικού Επιτελείου, συ-
νταγματάρχης Aydın Seviş, έστειλε επιστο-
λή στο 17ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο 
της Άγκυρας, επαναλαμβάνοντας τις ίδιες 
ανησυχίες σχετικά με τα μυστικά έγγραφα 
και ζήτησε να συσταθεί επιτροπή που θα 
εξετάσει την υπόθεση.

Ωστόσο, οι Τούρκοι εισαγγελείς φάνηκε 
ότι δεν έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
ανησυχίες και συμπεριέλαβαν όλα τα μη-
νύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα 

συνημμένα μυστικά έγγραφα στο φάκελο 
της υπόθεσης, οδηγώντας στην αποκάλυ-
ψη των διαβαθμισμένων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του 
σχεδίου εισβολής στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό της αμεριμνησίας των 
υπευθύνων για τη διαρροή, είναι το γε-
γονός ότι στα έγγραφα περιλαμβάνεται 
και αυτό ενός άλλου απόρρητου σχεδίου. 
Πρόκειται για το σχέδιο της επιχείρησης 
με την ονομασία «Altay», που αφορούσε 
στρατιωτική δράση εναντίον της Αρμενί-
ας, υπόθεση που επίσης είχε αποκαλύ-
ψει η Nordic Monitor.

© in.gr
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Το έγγραφο με το οποίο 
ο Τούρκος εισαγγελέας 
διέταξε να σταλούν όλα 
τα αντίγραφα των email 
στο γραφείο του

Η αναφορά στον Τζαχά 
Μπέη στο Ναυτικό Μουσείο 
της Κωνσταντινούπολης

Η προειδοποίηση του 
στρατηγού Uğur Tarçın 
σχετικά με τα μυστικά 
έγγραφα του Γενικού 
Επιτελείου ήρθε  
μήνες αργότερα
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55 Gince, Montreal, H4N 1J7  •  514.228.1888 (Day & Night)
www.complexeaeterna.com

Στέφανος Σβουρένος

Οι καλοί μπαμπάδες 
δίνουν στα παιδιά  

τους ρίζες και φτερά. 
Ρίζες για να νιώθουν 

πού είναι  
το σπίτι τους  

και φτερά  
για να πετάξουν  
μακριά ελεύθερα

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ
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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

Πόσοι ασυμπτωματικοί φορείς του κο-
ρωνοϊού SARS-CoV-2 θα μείνουν έτσι 

έως το τέλος της λοίμωξης και πόσοι βρί-
σκονται απλώς σε ένα αρχικό στάδιο και 
θα αναπτύξουν συμπτώματα αργότερα; 
Σε αυτό το ερώτημα -που έχει ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία μετά την άρση του 
lockdown και την επανέναρξη του του-
ρισμού- απαντά μία νέα μικρή ιαπωνική 
έρευνα, σύμφωνα με την οποία, η συντρι-
πτική πλειονότητα των ασυμπτωματικών, 
περίπου οι εννέα στους δέκα, θα παρα-
μείνουν χωρίς συμπτώματα.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Υγείας 

Φουτζίτα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιο-
δικό «New England Journal of Medicine», 
παρακολούθησαν την πορεία 96 ασυ-
μπτωματικών ασθενών που βρίσκονταν 
στο κρουαζιερόπλοιο «Diamond Princess», 
όταν ξέσπασε η πανδημία Covid-19 και με-

ταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Ιαπωνίας 
για απομόνωση και παρακολούθηση.
Διαπιστώθηκε ότι από τους 96 ασυμπτω-

ματικούς επιβάτες, μόνο 11 (ποσοστό 
11%) εμφάνισε κάποια συμπτώματα στην 
πορεία της λοίμωξης, συνεπώς πρέπει να 
χαρακτηρισθούν προσυμπτωματικοί, ενώ 
οι υπόλοιποι παρέμειναν πλήρως ασυ-
μπτωματικοί.
Σύμφωνα με τον δρα Άντονι Φάουτσι, 

επικεφαλής λοιμωξιολόγο στις ΗΠΑ, το 
25% έως 45% των ανθρώπων που μολύνο-
νται από τον κορωνοϊό δε θα εμφανίσουν 
συμπτώματα (μερικές μελέτες θεωρούν 
ακόμη μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό). 
Υπάρχει γενική επιστημονική ομοφωνία, 

με βάση επιδημιολογικές έρευνες, ότι οι 
ασυμπτωματικοί μπορούν να μεταδώ-
σουν τον ιό, αλλά είναι ασαφές εάν αυτό 
συμβαίνει με όλους και σε ποιο βαθμό. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά στοι-
χεία, για να γνωρίζει κανείς πόσο μολυ-
σματικοί είναι οι ασυμπτωματικοί φορείς.

Από την άλλη πλευρά, θεωρείται δεδο-
μένο, ότι οι προσυμπτωματικοί τείνουν 
να είναι πιο μολυσματικοί και άρα πιο 
επικίνδυνοι για την εξάπλωση της νόσου 
Covid-19. 
Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία 

από το «Princess Diamond» (όπου μο-
λύνθηκαν συνολικά 712 από τους 3.711 
επιβάτες και μέλη πληρώματος), οι προ-
συμπτωματικοί είναι λίγοι μεταξύ των 
ασυμπτωματικών, αποτελεί θετικό νέο.

Η ιαπωνική μελέτη δείχνει, επίσης, ότι η 
ηλικία παίζει ρόλο-κλειδί για τον εντοπι-
σμό των προσυμπτωματικών μεταξύ των 
ασυμπτωματικών: Για κάθε ένα έτος με-
γαλύτερης ηλικίας αυξάνεται κατά 8% η 
πιθανότητα εκδήλωσης συμπτωμάτων σε 
κάποιον ασυμπτωματικό. 

Συνεπώς, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας 
που διαγιγνώσκονται μέσω τεστ ότι έχουν 
τον κορωνοϊό και είναι ασυμπτωματικοί 
είναι αυτοί που είναι πιθανότερο αργότε-
ρα να εμφανίσουν συμπτώματα.
Η μέση ηλικία των ασυμπτωματικών επι-

βατών και μελών πληρώματος του κρου-
αζιερόπλοιου ήταν τα 60 έτη, ενώ ο ένας 
στους τέσσερις (27%) είχε κάποιο υποκεί-
μενο χρόνιο νόσημα, όπως υπέρταση ή 
διαβήτη. 
Οκτώ ημέρες μετά τη διάγνωση με αρ-

χικό μοριακό τεστ ότι είχαν λοίμωξη 
Covid-19, σχεδόν οι μισοί από τους ασυ-
μπτωματικούς (48%) βρέθηκαν αρνητι-
κοί στον επανέλεγχο, συνεπώς ο ιός είχε, 
πλέον, καθαρίσει από το σώμα τους, ενώ 
μετά από 15 μέρες αυτό είχε συμβεί στο 
90% των ασυμπτωματικών.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η χρήση μάσκας προσώπου, παρόλο 
που επιβραδύνει την εξάπλωση του 

ιού, δε «δουλεύει» πάντα καλά, ιδίως 
όταν βήχει συχνά αυτός που τη φοράει. 

Μια νέα μελέτη, με επικεφαλής έναν Έλ-
ληνα επιστήμονα στην Κύπρο, εκτιμά ότι 
μικρά μεμονωμένα σταγονίδια σάλιου 
μπορούν να πεταχτούν από τις άκρες της 
μάσκας και να φθάσουν σε απόσταση 
ακόμη και έως ενός μέτρου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθη-
γητή Δημήτρη Δρικάκη του Πανεπιστημί-
ου της Λευκωσίας, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό φυσι-
κής «Physics of Fluids», χρησιμοποίησαν 
υπολογιστικά μοντέλα για να «χαρτογρα-
φήσουν» με ακρίβεια την αναμενόμενη 
εκτίναξη σταγονιδίων από έναν άνθρωπο 
με μάσκα, ο οποίος βήχει κατ’ επανάληψη.
Προηγούμενη μελέτη του ίδιου επιστή-

μονα και της ερευνητικής ομάδας του 
είχε δείξει ότι, όταν βήχει κάποιος χωρίς 
μάσκα, σταγονίδια σάλιου μπορούν να 
ταξιδέψουν σε απόσταση έως έξι μέτρων 
μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. 
Η νέα μελέτη, που κάνει νέες εκτιμήσεις 

στην περίπτωση της χρήσης μάσκας, δια-
πίστωσε ότι, αν ο βήχας είναι επαναλαμ-
βανόμενος, η αποτελεσματικότητα της 
μάσκας είναι μειωμένη, καθώς αφήνει 
από το πλάι της περισσότερα σταγονίδια 
να εκτοξευθούν στον αέρα. 
Το υπολογιστικό μοντέλο βασίζεται σε 

πολύπλοκες μαθηματικές εξισώσεις και οι 
ερευνητές χαρακτήρισαν «ανησυχητικά» 
τα ευρήματα τους.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι όταν κανείς δε 
φοράει μάσκα, τα περισσότερα σταγονί-
δια του βήχα ταξιδεύουν έως 70 εκατοστά, 
ενώ με τη μάσκα στη μισή περίπου από-

σταση. Όμως και στις δύο περιπτώσεις 
υπάρχουν ορισμένα μεμονωμένα σταγο-
νίδια, που ταξιδεύουν πέρα από τα 70 
εκατοστά. 

Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της μά-
σκας μειώνεται όσο συνεχίζεται ο βήχας. 
Μετά από δέκα «κύκλους» βήχα, η απο-
τελεσματικότητα μπορεί να μειωθεί κατά 
8%, ποσοστό που αυξάνεται με βήχα για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οι επιστήμονες επισημαίνουν πως η 

αναγκαία δοσολογία και η χρονική δι-
άρκεια έκθεσης στον ιό για να μολυνθεί 
κανείς, δεν είναι γνωστά και πιθανότατα 
διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Όσον αφορά το μέγεθος των εκτοξευό-
μενων σωματιδίων με το βήχα, η διάμε-
τρος τους είναι μεγαλύτερη, όταν κανείς 
δε φοράει μάσκα. Επίσης, η συγκέντρωση 
των σταγονιδίων στον αέρα αυξάνεται 

σταδιακά, όταν δε γίνεται χρήση μάσκας.
Σύμφωνα με τη μελέτη, είναι σημαντικό 

να γίνεται καλή προσαρμογή της μάσκας 
στο πρόσωπο, καθώς ακόμη και όταν είναι 
σφιχτή, υπάρχουν πάντα μικρά ανοίγματα 
γύρω-γύρω, που μπορούν να οδηγήσουν 
σε διαφυγή σταγονιδίων μολυσμένων με 
τον ιό.

Σε κάθε περίπτωση, «η χρήση μάσκας 
δεν παρέχει πλήρη προστασία. Συνεπώς 
η τήρηση αποστάσεων παραμένει ουσι-
ώδης», τόνισε ο Δρικάκης, ο οποίος είναι 
απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μη-
χανικών του ΕΜΠ (1987), από όπου πήρε 
και το διδακτορικό του (1991). Αφού δί-
δαξε σε βρετανικά πανεπιστήμια (Queen 
Mary Λονδίνου, Cranfield και Strathclyde), 
είναι από το 2018 καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέα μελέτη: Δεν εκδηλώνεται ποτέ ο κορωνοϊός 
ΣΕ 9 ΣΤΟΥΣ 10 ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Υγείας Φουτζίτα, οι οποίοι έκαναν  
τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό  

«New England Journal of Medicine», παρακολούθησαν την πορεία  
96 ασυμπτωματικών ασθενών που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο  

«Diamond Princess», όταν ξέσπασε η πανδημία Covid-19 και μεταφέρθηκαν  
σε νοσοκομείο της Ιαπωνίας για απομόνωση και παρακολούθηση

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ 

Έως ένα μέτρο φτάνουν  
σταγονίδια ανθρώπου  
με μάσκα που βήχει
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

Place your orders on-line or  
by phone before 9am 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

Η χορήγηση χαμηλών δόσεων του στε-
ροειδούς φαρμάκου δεξαμεθαζό-

νη σε νοσηλευόμενους ασθενείς της 
Covid-19 μείωσε κατά ένα τρίτο τη θνη-
τότητα μεταξύ των ασθενών που βρίσκο-
νται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα 
με στοιχεία δοκιμών. 
Τα αποτελέσματα της βρετανικής έρευ-

νας χαρακτηρίζονται «καθοριστικής ση-
μασίας εξέλιξη» από τους επιστήμονες 
που πραγματοποίησαν τις κλινικές δοκι-
μές με την ονομασία RECOVERY, οι οποίοι 
δηλώνουν ότι το φάρμακο θα πρέπει να 
περιληφθεί στο πρωτόκολλο για τους νο-
σηλευόμενους ασθενείς της Covid-19. 
«Είναι ένα αποτέλεσμα που δείχνει ότι 

εάν σε ασθενείς με Covid-19 που βρίσκο-
νται στον αναπνευστήρα ή έχουν υποβοή-
θηση της αναπνοής με οξυγόνο χορηγηθεί 
δεξαμεθαζόνη, σώζονται ζωές, και αυτό με 
πολύ χαμηλό κόστος», δήλωσε ο Μάρτιν 
Λάντρεϊ, καθηγητής του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης, εκ των επικεφαλής της ευ-

ρείας έρευνας, τα αποτελέσματα της οποί-
ας ανακοινώθηκαν την Τρίτη 16 Ιουνίου. 
Ο Πίτερ Χόρνμπι, εκ των επικεφαλής της 
έρευνας, δήλωσε ότι η δεξαμεθαζόνη – 
γενόσημο στεροειδές που χρησιμοποιεί-
ται σε άλλες ασθένειες ως αντιφλεγμο-
νώδες – είναι το μόνο φάρμακο που έχει 
μέχρι στιγμής δείξει μείωση της θνητότη-
τας – και τη μειώνει σε σημαντικό βαθ-
μό», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι 
«είναι καθοριστικής σημασίας εξέλιξη!». 

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
COVID-19 ΓΕΝΝΑ ΕΛΠΙΔΕΣ 
Στο μεταξύ, η κινεζική φαρμακοβιομηχα-

νία China National Biotec Group (CNBG) 
ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη 16 Ιουνίου, 
ότι το πειραματικό εμβόλιό της για τον κο-
ρωνοϊό έχει παράξει αντισώματα κατά τις 
κλινικές δοκιμές του και πλέον η εταιρεία 
προγραμματίζει τη δοκιμή του σε τελικό 
στάδιο σε ανθρώπους σε χώρες του εξω-
τερικού. Μέχρι στιγμής κανένα εμβόλιο 

δεν έχει αποδειχθεί θετικά ότι μπορεί 
να προστατεύσει αποτελεσματικά τους 
ανθρώπους από τον κορωνοϊό, ο οποίος 
έχει προκαλέσει πάνω από 440.000 θανά-
τους παγκοσμίως, ενώ πολλά υποψήφια 
εμβόλια ήδη βρίσκονται σε διάφορα στά-
δια ανάπτυξης παγκοσμίως.
Το εμβόλιο, που αναπτύχθηκε από ένα 

ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα την πόλη 
Oυχάν, που συνδέεται με τη μητρική 
εταιρεία της CNBG, τη Sinopharm, βρέ-
θηκε ότι είχε δημιουργήσει αντισώματα 
υψηλού επιπέδου σε όλους τους εμβο-
λιασμένους ανθρώπους και χωρίς παρε-
νέργειες, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
δεδομένα από την κλινική δοκιμή, η οποία 
έλαβε ως δείγμα 1.120 υγιείς συμμετέχο-
ντες ηλικίας από 18 έως 59 ετών.
Η CNBG δήλωσε ότι πλέον αναζητεί δυνα-
τότητες για τελικής και μεγάλης κλίμακας 
δοκιμές της Φάσης 3 του εμβολίου σε χώ-
ρες στο εξωτερικό. «Έχουμε εξασφαλίσει 
την πρόθεση για συνεργασία από εται-

ρείες και ινστιτούτα σε πολλές χώρες», 
ανέφερε στο δελτίο Τύπου της η εταιρεία. 
Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης με-
τέδωσαν πως το υποψήφιο εμβόλιο, μαζί 
με ένα διαφορετικό πειραματικό σκεύα-
σμα, που ανέπτυξε μονάδα της Sinopharm, 
προσφέρθηκε σε Κινέζους υπαλλήλους σε 
κρατικές εταιρείες, οι οποίοι ταξιδεύουν 
στο εξωτερικό, καθώς οι ενδιαφερόμενοι 
ζητούν περισσότερα δεδομένα σχετικά με 
την αποτελεσματικότητά τους.

Η Κίνα έχει πέντε υποψήφια εμβό-
λια για την COVID-19 που βρίσκονται στο 
στάδιο της δοκιμής σε ανθρώπους, τα πε-
ρισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Η κινεζική παρασκευάστρια εμβολίων 

Sinovac Biotech (Sinovac) ανακοίνωσε το 
Σαββατοκύριακο 13-14/6 τα θετικά απο-
τελέσματα των προκαταρκτικών κλινικών 
δοκιμών για το πιθανό υποψήφιο εμβόλιό 
της, το οποίο αναμένεται να δοκιμασθεί 
σε μια δοκιμή Φάσης 3 στη Βραζιλία.

© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

«Η ταχεία παρασκευή ενός ασφαλούς 
εμβολίου κατά του κορωνοϊού εί-

ναι ο στόχος της Κομισιόν» τόνισε η Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της 
για την ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της 
πανδημίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής υπογράμμισε ότι «η Κομισιόν 
θα στηρίξει τις προσπάθειες για πιο γρή-
γορη ανάπτυξη και διαθεσιμότητα, ασφα-
λών και αποτελεσματικών εμβολίων εντός 
χρονοδιαγράμματος 12 με 18 μήνες, εάν 
όχι νωρίτερα» σημειώνοντας ότι «απαι-
τούνται κλινικές δοκιμές, παράλληλα με 

επενδύσεις στην παραγωγή, έτσι ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα να παραχθούν εκα-
τομμύρια ή ακόμη και δισεκατομμύρια 
δόσεων ενός ασφαλούς εμβολίου». Επι-
προσθέτως, η επικεφαλής της Κομισιόν 
ανέφερε ότι δεν πρόκειται για «ευρωπα-
ϊκή πρόκληση, αλλά για παγκόσμια».
Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, 

οι στόχοι είναι τρεις: η διασφάλιση της 
ποσότητας, της ασφάλειας και της αποτε-
λεσματικότητας των εμβολίων, δεύτερον, 
η διασφάλιση της ταχείας πρόσβασης 
στα εμβόλια των κρατών-μελών και των 

πληθυσμών τους -με τη συμβολή ωστόσο 
στην παγκόσμια προσπάθεια- και τρίτον, 
η διασφάλιση μιας δίκαιης πρόσβασης σε 
ένα εμβόλιο προσιτό το συντομότερο δυ-
νατόν. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, υπογράμμισε ότι η στρατηγική της 
ΕΕ βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος 
είναι «η διασφάλιση της παραγωγής εμ-
βολίων στην ΕΕ και οι επαρκείς ποσότητες 
για τα κράτη-μέλη», ενώ ο δεύτερος πυ-
λώνας αφορά στην προσαρμογή του πλαι-
σίου της ΕΕ στην παρούσα ανάγκη κάνο-
ντας παράλληλα χρήση της ευελιξίας, έτσι 

ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, η έγκρι-
ση και η διαθεσιμότητα των εμβολίων δι-
ατηρώντας τα πρότυπα για την ποιότητα, 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότη-
τα του εμβολίου.
«Η ΕΕ δε θα είναι ασφαλής, μέχρι ολό-

κληρος ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε εμ-
βόλιο και γι’ αυτό η ΕΕ και τα κράτη-μέλη 
έχουν ευθύνη να δημιουργήσουν εμβόλιο, 
το οποίο θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμο» 
τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελπιδοφόρα μηνύματα για νέο 
φάρμακο που μειώνει  

τους θανάτους
Ελπίδες γεννά και νέο εμβόλιο  

κατά του κορωνοϊού από την Κίνα  
το οποίο παράγει αντισώματα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:  
«Στόχος τα ασφαλή εμβόλια  
εντός 12-18 μηνών»
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Συναγερμός έχει σημάνει στο Πεκί-
νο, μετά τον εντοπισμό εστίας μόλυν-

σης κορωνοϊού, με τις Αρχές να επιβάλ-
λουν αυστηρότερα μέτρα, απαγορεύο-
ντας μεταξύ άλλων την έξοδο από την 
πρωτεύουσα της Κίνας σε πρόσωπα υψη-
λού κινδύνου και αναστέλλοντας κάποιες 
από τις συγκοινωνίες προς άλλες επαρχίες 
και περιοχές.
Αξιωματούχοι στην πόλη έκαναν λόγο 

για 27 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μό-
λυνσης από τον SARS-CoV-2 τη Δευτέρα 
15 Ιουνίου. Το στοιχείο αυτό αυξάνει τον 
αριθμό των μολύνσεων στην πόλη κατά το 
τρέχον ξέσπασμα σε τουλάχιστον 106.

Πρόκειται για τη σοβαρότερη αναζω-
πύρωση στην Κίνα από το Φεβρουάριο, 
που ανακινεί τους φόβους για το δεύτε-
ρο κύμα της πανδημίας, η οποία ξεκίνησε 
από την πόλη Γουχάν στην κεντρική επαρ-
χία Χουμπέι το Δεκέμβριο του 2019. Μέ-
χρι σήμερα, ο νέος κορωνοϊός έχει προ-
σβάλει πάνω από 8 εκατομμύρια ανθρώ-
πους στον κόσμο και οι νεκροί εξαιτίας της 
COVID-19 έχουν ξεπεράσει τους 435.000 
στον πλανήτη.

Αν και δεν έχει επιβληθεί lockdown πα-
ρόμοιο με αυτό στη Γουχάν, σε επίπεδο 

συνοικιών, οι αρχές της δαιδαλώδους κι-
νεζικής πρωτεύουσας έχουν περάσει σε 
κατάσταση παρόμοια με αυτή «καιρού 
πολέμου»: σε πολλές γειτονιές έχουν στη-
θεί σημεία ελέγχου που λειτουργούν 24 
ώρες το 24ωρο, τα σχολεία έχουν κλεί-
σει, στους δημότες συστήνεται σθενα-
ρά να τηρούν αυστηρά τη λεγόμενη κοι-
νωνική απόσταση.
Το ξέσπασμα ιχνηλατήθηκε στο τεράστιο 

παζάρι τροφίμων Σινφάντι, αγορά χονδρι-
κής στο νοτιοδυτικό τμήμα του Πεκίνου 
όπου χιλιάδες τόνοι λαχανικών, φρούτων 
και κρέατος αλλάζουν χέρια καθημερινά.
Τη Δευτέρα (15/6), ο δήμος του Πεκίνου 

χαρακτήρισε κι άλλες συνοικίες μεσαίου 
επιπέδου κινδύνου, με το σύνολό τους να 
ανέρχεται πλέον σε 22. Οι περιοχές μεσαί-
ου κινδύνου προβλέπεται να λαμβάνουν 
αυστηρά μέτρα για την αποτροπή της δι-
ασποράς του ιού, προς το εσωτερικό και 
προς το εξωτερικό τους.
Τη νύχτα, σε ορισμένα τμήματα της πό-

λης, όπως συνοικίες όπου υπάρχουν πα-
λιά συμπλέγματα κατοικιών, τα λεγόμε-
να χουτόνγκ, στήθηκαν οδοφράγματα και 
φυλάκια.

Σε όλους τους ανθρώπους που θεωρού-

νται υψηλού κινδύνου – όπως για παρά-
δειγμα σε πρόσωπα που ήρθαν σε στενή 
επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα – απαγορεύεται πλέον να βγουν από 
την πόλη, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ, επι-
καλούμενα αξιωματούχους της επιτροπής 
υγείας του δήμου.

Η λειτουργία των ταξί και άλλων υπηρε-
σιών μεταφοράς εκτός πρωτεύουσας ανε-
στάλησαν. Εξάλλου, οι αρχές σε πολλές 
περιοχές επιβάλλουν πλέον καραντίνα σε 
επισκέπτες από το Πεκίνο.

Ένα ύποπτο κρούσμα μόλυνσης που 
μετέβη αεροπορικώς από το Πεκίνο στη 
νοτιοδυτική επαρχία Σετσουάν μετατρά-
πηκε σε επιβεβαιωμένο, ανέφεραν οι 
αρχές. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι που εί-
χαν στενή επαφή με το πρόσωπο αυτό θα 
τεθούν υπό ιατρική παρακολούθηση σε 
απομόνωση.

Σε όλη τη χώρα, η Εθνική Επιτροπή Υγεί-
ας ανέφερε ότι το προηγούμενο 24ωρο 
ενημερώθηκε για 40 νέα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα μόλυνσης, τα 8 από τα οποία 
ήταν «εισαγόμενα», κατά την ορολογία 
του Πεκίνου, όταν αναφέρεται σε περι-
πτώσεις ταξιδιωτών που είχαν μολυνθεί 
προτού αφιχθούν από το εξωτερικό στην 

ηπειρωτική Κίνα. Πέραν των 27 κρουσμά-
των στο Πεκίνο και αυτού στη Σετσουάν, 
τέσσερα κρούσματα μετάδοσης στην κοι-
νότητα εντοπίστηκαν επίσης στη Χεμπέι. 

Επτά ασθενείς έλαβαν εξιτήρια από νο-
σοκομεία μετά την ανάρρωσή τους. Ωστό-
σο, 210 ασθενείς εξακολουθούν να νοση-
λεύονται, οι πέντε σε κρίσιμη κατάσταση, 
κατά το υπουργείο Υγείας. Επισήμως, ο 
απολογισμός της πανδημίας του κορονο-
ϊού στην Κίνα ανέρχεται σε 4.634 νεκρούς 
εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 83.221 
κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-
CoV-2.
Η κατάσταση της επιδημίας του κορωνο-

ϊού στο Πεκίνο είναι «εξαιρετικά σοβαρή», 
προειδοποίησε εκπρόσωπος της δημαρχί-
ας της κινεζικής πρωτεύουσας. Το Πεκίνο 
έχει ξεκινήσει «μια κούρσα ενάντια στο 
χρόνο» κατά του κορωνοϊού, δήλωσε ο 
Σου Χεζιάν.

Η πρωτεύουσα της Κίνας πρέπει «να 
διατηρήσει το μεγάλο προβάδισμά της 
έναντι στην επιδημία και να λάβει τα πιο 
αυστηρά, αποφασιστικά και σκληρά μέ-
τρα», πρόσθεσε ο ίδιος μιλώντας στους 
δημοσιογράφους.

© CNN GREECE

Συναγερμός  
στο Πεκίνο

Αυστηρά μέτρα μετά τη  
μεγάλη αύξηση κρουσμάτων
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Assistance
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Real Estate Broker

 agentvk@gmail.com
514.993.5010

Voula 
Kottaridis

HUMANIA CENTRE 
Agence immobilière 450.682.2121

MLS: 25457401
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•PARC-EXTENSION• 
CONDO! 

Beautiful and bright 
open concept unit situ-
ated in Parc-Extension. 
Offering 2 bedrooms 1 
bath with shower, laun-
dry area, large windows 
with very high ceilings. 
2 balconies, close to all 
shopping and University 
de Montreal. 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.

• CHOMEDEY BACHELOR FOR RENT • 
Very clean and a walking distance to schools, shopping 

and transportation. Many Inclusions: fridge, stove, 
blinds, washer & dryer, heating and electricity.

CALL ME FOR MORE INFO.

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.

SOLD!
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ελληνοβουλγαρική ένοπλη σύγκρου-
ση σε τρεις τομείς, κατά τη διάρκεια 

του Β’ Βαλκανικού Πολέμου. Η έκβασή 
της υπέρ των ελληνικών όπλων, άνοιξε το 
δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατο-
λικής Μακεδονίας και σηματοδότησε την 
κατάρρευση των βουλγαρικών φιλοδοξι-
ών για την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης. 
Η μάχη του Καλινόβου – Κιλκίς – Λαχανά 

είναι περισσότερο γνωστή ως Μάχη του 
Κιλκίς – Λαχανά.
Κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο, οι 

Βούλγαροι κατέλαβαν το Κιλκίς (Κου-
κούς, όπως το ονόμαζαν) στις 26 Οκτω-
βρίου 1912, την ημέρα που ο ελληνικός 
στρατός έμπαινε νικηφόρα στη Θεσσαλο-
νίκη. Σκόπευαν να το χρησιμοποιήσουν 
ως ορμητήριο των επιχειρήσεών τους στη 
Μακεδονία και ειδικότερα για την πραγ-
ματοποίηση του μεγάλου τους ονείρου, 
την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. 
Το Κιλκίς κατά την περίοδο του Μακεδο-

νικού Αγώνα ήταν άντρο κομιτατζήδων, 
ενώ στην πόλη είχαν απομείνει μόνο 30 
ελληνικές οικογένειες.
Από την ημέρα της κατάληψής του, οι 

Βούλγαροι πραγματοποίησαν ένα εκτε-
ταμένο δίκτυο οχυρωματικών έργων και 
δημιούργησαν μία αμυντική γραμμή 
που εκτεινόταν από το Καλίνοβο (σήμε-
ρα Σουτογιαννέικα Κιλκίς) μέχρι το χωριό 
Λαχανάς στα βόρεια του σημερινού Νο-
μού Θεσσαλονίκης. Ειδικά τα οχυρωμα-
τικά έργα στην περιοχή του Κιλκίς, είχαν 
ανάπτυγμα γύρω στα 10 χιλιόμετρα και 
βάθος έξι χιλιόμετρα.
Το ελληνικό επιτελείο, μετά τον αρχικό 

αιφνιδιασμό της 16ης Ιουνίου, αποφάσι-
σε να επικεντρώσει την κύρια επιθετική 
του ενέργεια στη γραμμή Καλινόβου – Κι-
λκίς – Λαχανά. Αν κατόρθωνε να εκπορ-
θήσει τη βουλγαρική αμυντική γραμμή, ο 
δρόμος προς την κοιλάδα του Στρυμώνα 
και τις Σέρρες ήταν ανοιχτός. Διαφορε-
τικά, διακυβεύονταν η τύχη της Θεσσα-
λονίκης και των ελληνικών κατακτήσεων 
στη Μακεδονία.
Η ελληνική επίθεση εκδηλώθηκε το 

πρωί της 19ης Ιουνίου 1913, σύμφωνα 
με το επιτελικό σχέδιο. 

Η 1η Μεραρχία με διοικητή τον αντι-
στράτηγο Μανουσογιαννάκη και η 6η 
Μεραρχία με διοικητή τον συνταγμα-
τάρχη Δελαγραμάτικα ενήργησαν επί-
θεση στον ορεινό τομέα του Λαχανά, οι 
Μεραρχίες 2η (διοικητής υποστράτηγος 
Καλάρης), 3η (διοικητής Υποστράτηγος 
Δαμιανός), 4η (υποστράτηγος Μοσχό-
πουλος), 5η (Συνταγματάρχης Γεννάδης) 
διατέθηκαν για τη βασική επιθετική ενέρ-
γεια στο Κιλκίς. Η 10η Μεραρχία υπό τον 
συνταγματάρχη Παρασκευόπουλο επι-
τέθηκε κατά των υψωμάτων του Καλί-
νοβου. Η ταξιαρχία του Ιππικού υπό τον 
συνταγματάρχη Ζαχαρακόπουλο συνέδεε 
τις τέσσερεις μεραρχίες του «κέντρου» 
με την 10η. Η συνολική δύναμη των ελ-
ληνικών δυνάμεων ανερχόταν σε 117.861 
άνδρες και 176 κανόνια. Την αμυντική 
γραμμή των Βουλγάρων υπερασπιζόταν 
η 2η Στρατιά υπό τον στρατηγό Ιβανώφ, 
με δύναμη άνω των 40.000 ανδρών.
Οι μάχες από την πρώτη στιγμή ήταν 

πεισματώδεις και πολλές φορές εκ του 
συστάδην: σώμα με σώμα και εφ’ όπλου 
λόγχη. Οι ελληνικές απώλειες υπήρξαν 
μεγάλες. Λόγω του λοφώδους και γυμνού 
εδάφους της περιοχής, οι Έλληνες στρα-
τιώτες ήταν διαρκώς εκτεθειμένοι στα 
εχθρικά πυρά. Μετά από σφοδρές, κατά 
κύματα, επιθέσεις, ο ελληνικός στρατός 
το βράδυ της 20ης Ιουνίου βρέθηκε σε 
απόσταση ολίγων εκατοντάδων μέτρων 
από τις πρώτες οχυρωματικές θέσεις των 
υπερασπιστών του Κιλκίς.
Οι Βούλγαροι είχαν δημιουργήσει ένα 

εκτεταμένο δίκτυο ορυγμάτων, τα οποία 
ήταν ενισχυμένα με πρόχειρα, αλλά κα-
λοφτιαγμένα πυροβολεία. Ήταν βέβαιο 
ότι μία κατά μέτωπο επίθεση θα στοίχιζε 
στους επιτιθέμενους σημαντικές απώ-
λειες και θα τους καθήλωνε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό, το επιτελείο 
διέταξε την 2α Μεραρχία να εκτελέσει 
πλευρικό νυχτερινό αιφνιδιασμό, που 
ήταν απολύτως επιτυχημένος. 
Μόλις ξημέρωσε η 21η Ιουνίου επιτέ-

θηκαν και οι υπόλοιπες τρεις μεραρχίες 
του κεντρικού τομέα. Στις 11 το πρωί οι 
Βούλγαροι άρχισαν να υποχωρούν σε όλο 

το μήκος του μετώπου με κατεύθυνση τη 
Δοϊράνη και τον Στρυμώνα. Ο αρχιστρά-
τηγος Κωνσταντίνος διέταξε την 4η και 5η 
Μεραρχία να τους καταδιώξουν. 
Το ισοπεδωμένο Κιλκίς ήταν υπό ελληνι-

κό έλεγχο. Αμέσως σχεδόν ξέσπασε οξεία 
αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλ-
γαρίας, για τις εκτεταμένες καταστροφές 
που προκλήθηκαν στο Κιλκίς. Η βουλγα-
ρική πλευρά κατηγόρησε τον ελληνικό 
στρατό ότι πυρπόλησε την πόλη, ενώ το 
ελληνικό στρατηγείο υποστήριξε ότι την 
πόλη πυρπόλησαν οι υποχωρούσες βουλ-
γαρικές μονάδες. 
Ο ανταποκριτής των Τάιμς του Λονδί-

νου, Κρόφορντ Πράις, θα γράψει: 
«Η πόλις του Κιλκίς εκαίετο ήδη όταν 

είχον εισέλθει εις αυτήν οι Έλληνες, συ-
νεπεία του πυρός του πυροβολικού – γε-
γονός άξιον ιδιαιτέρας προσοχής, αφού 
ακολούθως υπεστηρίχθη ότι δήθεν επυρ-
πολήθη υπό του νικηφόρου στρατού».
Στο δεξιό της ελληνικής παρατάξεως, η 

1η και η 6η Μεραρχία έδωσαν πείσμονες 
μάχες για να καταλάβουν τα υψώματα 
του Λαχανά. Η 1η Μεραρχία είχε πιο εύ-
κολο έργο, καθώς προχώρησε χωρίς ιδι-
αίτερη αντίσταση. Αντίθετα, η 6η Μεραρ-
χία αντιμετώπισε ισχυρότερη αντίσταση 
από τους Βούλγαρους και χρειάστηκε η 
εφ’ όπλου λόγχη για να καταληφθούν τα 
στρατηγικής σημασίας υψώματα 605 και 
544 το βράδυ της 19ης Ιουνίου. 
Την επομένη, οι δύο μεραρχίες συνέκλι-

ναν για να αντιμετωπίσουν τον βουλγαρι-
κό στρατό στα χαρακώματα του Λαχανά. 
Στις 3 το απόγευμα της 21ης Ιουνίου οι 

δύο μεραρχίες επιτέθηκαν κατά των 
βουλγαρικών θέσεων και σε μία ώρα τους 
κατέβαλαν, αφού οι Βούλγαροι έχοντας 
πληροφορηθεί την κατάρρευση του με-
τώπου στο Κιλκίς, άρχισαν να υποχωρούν 
άτακτα προς τα βορειοανατολικά. 
Κύριο μέλημα της ηγεσίας τους ήταν 

να προλάβουν να διατηρήσουν υπό την 
κατοχή τους τις γέφυρες του Στρυμώνα, 
προτού φθάσουν εκεί οι ελληνικές δυνά-
μεις. Στον τομέα του Καλίνοβου, η 10η 
Μεραρχία είχε απέναντί της την 3η Τα-
ξιαρχία της 3ης Μεραρχίας του Βουλγα-

ρικού στρατού, η οποία ήταν οχυρωμένη 
στα δύσβατα υψώματα της περιοχής. 
Στις 8 το πρωί της 19ης Ιουνίου επιχεί-

ρησε επίθεση εναντίον των εχθρικών θέ-
σεων, αλλά αποκρούστηκε. Την επομένη, 
απόσπασμα της 10ης Μεραρχίας κατέλα-
βε τη Γευγελή, που είχε εγκαταλειφθεί 
από τους Βουλγάρους και βρήκε άθικτη 
τη γέφυρα του Αξιού. Το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας η ίδια μονάδα κατέλαβε 
τους Ευζώνους και στη συνέχεια διατά-
χθηκε να μεταβεί στο Κιλκίς, όπως και η 
υπόλοιπη μεραρχία. Όμως, η αντίσταση 
των Βουλγάρων συνεχιζόταν στα υψώμα-
τα του Καλίνοβου, μέχρι το απόγευμα της 
21ης Ιουνίου, οπότε υποχώρησαν μετά 
τη διάσπαση του μετώπου στο Κιλκίς.
Μετά την επικράτηση των ελληνικών 

όπλων, ο Έλληνας επιτελάρχης αντιστρά-
τηγος Βίκτωρ Δούσμανης τηλεγράφησε 
στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο: 
«Μετά χαράς αναγγέλλω την κατάληψιν 
του Κιλκίς, μετά τριήμερον σφοδρόν αγώ-
να. Ο εχθρός καταδιώκεται κατά πόδας. 
Ηθικόν στρατού μας έκτακτον».
Η ελληνική νίκη ήταν σπουδαία, από 

κάθε άποψη, αλλά το κόστος σε αίμα 
βαρύ. Οι νεκροί και οι τραυματίες ανήλ-
θαν σε 8.828 άνδρες. Ιδιαίτερα υψηλές 
ήταν και οι απώλειες σε αξιωματικούς, 
καθώς ηγούνταν των μονάδων τους για 
να εμψυχώσουν τους άνδρες τους, πολ-
λοί από τους οποίους ήταν νεοσύλλεκτοι. 
Μία άλλη εξήγηση μας δίνει ο στρατη-

γός Στέφανος Σαράφης στα απομνημο-
νεύματά του: «Οι Βούλγαροι είχαν ορίσει 
καλούς σκοπευτές για να χτυπούν ειδικά 
τους αξιωματικούς που φαίνονταν γιατί 
γυάλιζαν τα χρυσά γαλόνια στο καπέλο 
και τις επωμίδες. Ύστερα από αυτό δια-
τάχτηκε όλοι οι βαθμοφόροι να βγάλουν 
τα διακριτικά τους για να μη γνωρίζονται 
από μακριά».
Οι απώλειες από τη βουλγαρική πλευρά 

ήταν 6.971 άνδρες νεκροί και τραυματίες, 
καθώς και 2.500 αιχμάλωτοι. 
Η επόμενη πολεμική αναμέτρηση Ελλή-

νων και Βουλγάρων θα γίνει στις 23 Ιουνί-
ου 1913 στη Δοϊράνη.

© SanSimera.gr

Η ΜΆΧΗ  
Η πιο αιματηρή μάχη  

της νεότερης ελληνικής ιστορίας

του Κιλκίς – Λαχανά

Following the most recent requests from the provincial government 
regarding the spread of COVID-19, we wish to confirm that all Cinémas 
Guzzo will be closed until further notice.
As usual, we are monitoring the situation very closely and will adjust 
as necessary based on requests from the authorities. Our priority will 
remain above all else, the health of our employees and the public.

The Cinémas Guzzo Team
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LIFESTYLE

Η Νατάσα Θεοδωρίδου  
για την κόρη της: 

«Ανυπόστατο και ψευδές 
οτιδήποτε για κορωνοϊό»

 

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, 
αρχικά διαβεβαίωσε 

πως ουδέποτε το παιδί 
της θα έθετε σε κίνδυνο 
την υγεία οποιουδήπο-
τε ανθρώπου, κάνοντας 
λόγο για «ανυπόστατα και 
ψευδή» δημοσιεύματα, 
ενώ έστειλε και το δικό 

της μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες
Η Νατάσα Θεοδωρίδου έδωσε τη δική της ξεκάθαρη 

απάντηση σε όλους όσους συκοφαντούν τις τελευταί-
ες ημέρες το όνομα της κόρης της Χριστιάνας Μπέτα, 
για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη με το φημολογού-
μενο πάρτι και την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Η πασίγνωστη τραγουδίστρια στην ανάρτησή της 

επαναλαμβάνει τη δήλωση που έκανε το απόγευμα 
της Τετάρτης 10 Ιουνίου στην εκπομπή του Mega, ενώ 
παράλληλα κλείνει με ένα σαφές μήνυμα προς πάσα 
κατεύθυνση: «Σας μιλώ ως μητέρα ενός αξιόλογου και 
αυτόφωτου παιδιού που ουδέποτε θα έθετε σε κίνδυ-
νο την υγεία κανενός ανθρώπου. Μετά λύπης μου σας 
διαβεβαιώνω πως οτιδήποτε γράφτηκε σήμερα είναι 
ανυπόστατο και ψευδές. Εύχομαι όλα τα παιδιά του 
κόσμου να είναι καλά στην υγεία τους όπως και το δικό 
μου. Την επόμενη φορά όμως, η επίθεση στο πρόσω-
πό μου να είναι ευθεία και όχι μέσω των παιδιών μου, 
ξέρετε εσείς…», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Θεοδω-
ρίδου.                                                           © Newsbomb

Τα δίδυμα του Κώστα Καραμανλή 
έγιναν 17 ετών!

Εν μέσω καραντίνας, στα 
μέσα του Απρίλη, η Να-

τάσα Παζαΐτη γιόρτασε τα 
γενέθλιά της με μια απί-
θανη οικογενειακή φωτο-
γραφία στο Instagram πα-
ρέα με τον Κώστα Καρα-
μανλή και τα δίδυμα παι-
διά τους, τον Αλέξανδρο 
και την Αλίκη (φωτ.). 
Αυτή τη φορά, σχεδόν 

δύο μήνες αργότερα, τα 
δίδυμα παιδιά του πρώην 

πρωθυπουργού έκλεισαν προ ημερών τα 17! Τα δύο 
παιδιά μεγαλώνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιό-
τητας και η τελευταία σπάνια εμφάνιση με τον πατέρα 
τους ήταν στο Ηρώδειο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
στη συναυλία προς τιμήν του Σταύρου Ξαρχάκου. 
Τα δίδυμα παιδιά γεννήθηκαν όταν ο Κώστας Καρα-

μανλής ήταν ακόμα Πρωθυπουργός αλλά αργότερα 
μεγάλωσαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, 
ενώ τα τελευταία χρόνια διατηρούν και τα δύο λογα-
ριασμό στο Instagram. 
Η Αλίκη συνήθως συνοδεύει τη μαμά της, στην οποία 

τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία, ενώ η νεαρή έχει πράσινα 
μάτια και είναι μια καλλονή. Από την άλλη και ο Αλέ-
ξανδρος έχει μεταμορφωθεί σε έναν όμορφο νεαρό.  
                                                                         © queen.gr

Λίγες μέρες μετά τη δωρεά μιας 
πλήρους υποτροφίας στο Πανε-

πιστήμιο του Νότιου Τέξας και ενός 
μεγάλου ποσού για τα έξοδα κολε-
γίου από τον Kanye West, η Gianna 
Floyd, κόρη του George Floyd, έλαβε 
ένα ακόμη δώρο, αυτή τη φορά από 
την Barbra Streisand. 
Συγκεκριμένα, η διάσημη τραγου-

δίστρια έκανε την κόρη του George 
Floyd, μέτοχο της Disney! Το μικρό 
κορίτσι ευχαρίστησε δημοσίως τη 
θρυλική τραγουδίστρια για τις με-
τοχές που της χάρισε. Σε ένα ποστ 
στο Instagram που δημοσιεύτηκε το 
Σαββατοκύριακο 13-14/6, η  Gianna 

Floyd ευχαρίστησε την τραγουδί-
στρια για το δώρο της που την έκανε 
μέτοχο στη Disney. «Σας ευχαριστώ 
@barbrastreisand για το πακέτο 
μου, τώρα είμαι μέτοχος της Disney 
χάρη σε εσάς», γράφει η λεζάντα 
στη φωτογραφία, όπου η μικρή πο-
ζάρει με τις μετοχές και στη συνέ-
χεια δείχνει και τα δύο άλμπουμ της 
τραγουδίστριας. 
Μαζί με ένα πιστοποιητικό κατο-

χής μετοχών, το πακέτο με το δώρο 
περιλάμβανε δύο από τα άλμπουμ 
της Barbra Streisand, το My Name 
Is Barbra του 1965 και το Color Me 
Barbra του 1966.

Παρόλο που δεν είναι γνωστό πό-
σες μετοχές περιλάμβανε το δώρο, 
το Variety αναφέρει ότι κάθε μετοχή 
της Disney έχει σήμερα αξία περί-
που 115 δολαρίων και πως η αξία 
των μετοχών αναμένεται να αυξη-
θεί περαιτέρω, τώρα που τα μέτρα 
για καραντίνα του κορωνοϊού έχουν 
αρχίσει να αίρονται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες.
Υπενθυμίζεται πως μια διαδικτυ-

ακή καμπάνια στο GoFundMe έχει 
συγκεντρώσει πάνω από 2 εκατ. δο-
λάρια για την οικογένεια της μικρής 
Gianna. 
                                  © govastileto.gr

Η Barbra Streisand  
έκανε την κόρη  

του George Floyd  
μέτοχο στη Disney!

Γυναίκες με μπρίο, σεξαπίλ και απίθανες αναλογίες, 
είναι ως γνωστόν στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες 

από τη Σερβία, που το «πακέτο» αυτό όχι μόνο τις κά-
νει ακαταμάχητες αλλά και εντυπωσιακές. Τα παραπά-
νω τα επιβεβαιώνει το «καυτό» μοντέλο από τη Σερ-
βία που ακούει στο όνομα Jenna Jenovich. Η 33χρονη 
Jenna Jenovich με ύψος 1,78 μ. γεννήθηκε στο Βελιγρά-
δι, αλλά το 1993 με την οικογένειά της μετακόμισαν 

στη Γερμανία. Το μελαχρινό μοντέλο διαθέτει πλούσιο 
μπούστο και χυμώδεις καμπύλες που την κάνουν αυτό-
ματα το όνειρο κάθε άντρα. 
Αυτό, ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει με μία 

απλή επίσκεψη στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram, καθώς εκεί θα δει τις σέξι αναλογίες της, με 
τους 2,1 εκατ. followers να έχουν «βομβαρδίσει» με 
like κάθε φωτογραφία της!

Jenna Jenovich: Tο πληθωρικό 
μοντέλο από τη Σερβία  
που «ανάβει» φωτιές  
στο Instagram! 

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3
Tél.: 514 483-2362 ext. 115

Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB
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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

Fabreville Charming semi detached cottage 
offering 3 bedrooms on the same level, 2 full 
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic 
flooring and patio doors leading to the 
wooden deck, separate living room, finished 
basement with 2nd fully renovated bathroom, 
good size fenced backyard, quiet residential 
area close to schools and parks

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

For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo 
for rent in an excellent location, large living 
room, 2 good size bedrooms, new counter 
tops and backsplash in kitchen, freshly 
painted, very clean and well maintained 
building. Includes 1 indoor parking spot. 
Available immediately!!!

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.

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

Toujours là pour vous rendre service ! 
Always at your service!

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

LE CARREFOUR
B. 450 231-4222 F. 450 231-4223
3090, boul. Le Carrefour bur. 304, 
Laval, Qc H7T 2J7

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, σου πέρασαν τα 
νευράκια της περασμένης εβδομάδας;

Μ-Ας πούμε ότι μου πέρασαν. Εσύ πως εί-
σαι;

Α-Καλά. Σε πήρα σήμερα, διότι όπως ξέρεις 
θα πάμε ως μάρτυρες για το πληρεξούσιο 
που θα κάνει ο Νεοκλής στον Αχιλλέα. Το 
ξέχασες;

Μ-Καλά που μου το θύμισες, με τόσα που 
συμβαίνουν, το ξέχασα εντελώς. Νόμιζα ότι 
ήταν την άλλη εβδομάδα την Τετάρτη.

Α-Και να ήταν την άλλη εβδομάδα, δε θα 
ήταν την Τετάρτη…

Μ-Γιατί;
Α-Διότι είναι η Γιορτή του Κεμπέκ. Του Αγί-

ου Ιωάννη Βαπτιστή!
Μ-Α, ναι…
Α-Και συνήθως, αν θυμάσαι, κάθε χρόνο 

πηγαίναμε και διασκεδάζαμε στο πανηγύρι 
της  Νότιας Ακτής.

Μ-Ε, λέω να πάμε και φέτος να διασκεδά-
σουμε λιγάκι. Τι λες, δεν είναι ωραία ιδέα;

Α-Είναι, αλλά δε θα πάμε…
Μ-Γιατί παρακαλώ; Θέλεις να αποφύγεις τα 

ξαδέλφια σου;
Α-Δεν είναι για τα ξαδέλφια.
Μ-Τότε;
Α-Καλά, δεν έχεις συνειδητοποιήσει, ότι 

έχουν ακυρωθεί τα πάντα με τον ιό;
Μ-Και τα πανηγύρια;
Α-Προπαντός αυτά. Πως θα χορέψουμε 

όταν πρέπει να είμαστε δύο μέτρα μακριά ο 
ένας με τον άλλον;

Μ-Αυτό να μου πεις… Και πως θα γιορτα-
στεί το πανηγύρι φέτος;

Α-Νομίζω ότι θα παίρνεις τηλέφωνο και 
θα πηγαίνεις να παραλάβεις τα σουβλάκια, 
όπως γίνεται με τις παραλαβές στα εστιατό-
ρια…

Μ-Για τους εκεί κατοίκους το καταλαβαίνω. 
Καλά, εγώ μένω στο Μόντρεαλ, αλλά εσύ και 
όλοι αυτοί που μένουν στο Λαβάλ, θα φύγε-
τέ από εκεί πάνω, θα περάσετε δύο γέφυρες 
για να παραλάβετε τα σουβλάκια στη Νότια 
Ακτή και μετά πάλι πίσω στο Λαβάλ;

Α-Όχι ακριβώς…
Μ-Τότε πως;
Α-Όταν τα παραλάβουμε, θα πάμε σε ένα 

κοντινό πάρκο να κάνουμε πικνίκ με τα σου-
βλάκια. Ξέρεις ότι η Νότια Ακτή έχει πολύ 
ωραία πάρκα για πικνίκ.

Μ-Να σου πω, δεν είναι καθόλου άσχημη η 
ιδέα σου. Ωραία, τότε να συναντηθούμε σε 
μια συγκεκριμένη ώρα. Μόνο που θα πρέπει 
να μου πεις το πάρκο…

Α-Λοιπόν. Εμείς θα παραλάβουμε τα σου-
βλάκια και τα άλλα εδέσματα, κι εσείς θα 
μας περιμένετε στο πάρκο -θα σου πω ποιο- 
με τα υπόλοιπα.

Μ-Τι υπόλοιπα, αφού θα έχουμε τα σου-
βλάκια που θα φέρετε εσείς…
Α-Να, σκέφτηκα να κάνεις μερικά σπανα-

κοπιτάκια και τυροπιτάκια και το περίφημο 
στραγγιστό τζατζίκι σου. Τι λες, δεν είναι 
καλή ιδέα;

Μ-Συμφωνώ. Μόνο που δε θα χορέψουμε 
όπως τις άλλες χρονιές, αλλά τουλάχιστον θα 
φάμε στην εξοχή με τα αγόρια μας.

Α-Μια που είπες τα αγόρια μας, σκέφτηκα 
κάτι που μπορούμε να κάνουμε επίσης.

Μ-Τι σκέφτηκε πάλι το μυαλουδάκι σου;
Α-Λοιπόν, θα φέρουμε και κάνα νεγκλιζέ…
Μ-Που, στο πάρκο;
Α-Όχι φυσικά. Το νεγκλιζέ θα το έχουμε για 

το βράδυ στο ξενοδοχείο που θα πάμε…
Μ-Ποιο ξενοδοχείο; Στο πάρκο είπαμε θα 

πάμε!
Α-Ναι, στο πάρκο. Αλλά γιατί όχι, να μην το 

κάνουμε σαν μεγάλη εκδρομή και να διανυ-
κτερεύσουμε στο ξενοδοχείο που είναι πάνω 
στη λεωφόρο Τασερό; Τι λες, δεν είναι καλή 
η ιδέα μου;

Μ-Είναι. Αλλά για πες μου, που… το ξέρεις 
εσύ αυτό το ξενοδοχείο;

Α-Όταν έμενα στη Νότια Ακτή το είχαμε 
ως «καταφύγιο» εγώ και ο Μενέλαος για να 
κρατάμε τη φλόγα του έρωτα μας στο ζενίθ.

Μ-Μπράβο φιλενάδα. Αυτά δε μας τα έχεις 
πει!

Α-Δε χρειάστηκε και δε στα είπα. Γιατί; Εσύ 
μου έχεις πει τα «προσωπικά» σου με τον 
Αγαμέμνων σου;

Μ-Φυσικά και όχι.
Α-Τότε είμαστε πάτσι… Λοιπόν, συμφωνείς 

για την εκδρομή μας;
Μ-Απόλυτα. Καιρό έχω να κοιμηθώ σε ξε-

νοδοχείο…
Α-Ναι, η κυρία ξέχασε τα ταξίδια στο Λας 

Βέγκας και στην Ουάσιγκτον!
Μ-Πάνε έξι μήνες από τότε. Άραγε έχω και-

ρό εγώ...
Α-Λοιπόν, κανονίσαμε;
Μ-Κανονίσαμε! Θα φέρω και λίγο παγωτό 

στο πάρκο για να δροσιστούμε.
Α-Καλή ιδέα.
Μ-Μόνο που δεν κανονίσαμε πότε θα 

πάμε…
Α-Λέω την Τρίτη 23.
Μ-Αδύνατον!
Α-Γιατί αδύνατον.
Μ-Διότι εκείνη την ημέρα θα καμαρώνω 

την εγγονή μου Μαγδαληνή που θα αποφοι-
τήσει από την έκτη τάξη του ΣΩΚΡΑΤΗ.

Α-Και πως θα γίνει, αφού απαγορεύονται οι 
εκδηλώσεις του είδους;

Μ-Ναι απαγορεύονται αλλά αυτό που δι-
οργάνωσε το σχολείο είναι να περνούν με το 
αυτοκίνητο οι μαθητές και να λαβαίνουν το 
δίπλωμα αποφοίτησης.

Α-Δηλαδή κάτι σα να παίρνεις την παραγ-
γελία σου από το… παράθυρο του Harveys;

Μ-Ναι, κάτι τέτοιο. Καλύτερα από το τίπο-
τα.

Α-Κι εσύ που θα είσαι;
Μ-Θα ακολουθώ το αυτοκίνητο της εγγο-

νής.
Α-Τότε θα κάνουμε την εκδρομή μας ανήμε-

ρα της γιορτής, στις 24 Ιουνίου.
Μ-Εντάξει. Μόνο κλείσε από σήμερα στο 

ξενοδοχείο που θα πάμε τα καλύτερα δωμά-
τια όπου θα φορέσουμε τα νεγκλιζέ μας…

Α-Καλή ιδέα. Δεν σε ρώτησα, θα είσαι έτοι-
μη να σε πάρω σε μια ώρα για την υπόθεση 
Νεοκλή;

Μ-Ντύνομαι πολύ γρήγορα, αφού πολλές 
φορές όταν βγαίνουμε έξω με τον Αγαμέμνο-
να, αντί να με περιμένει αυτός, τον περιμένω 
εγώ.

Α-Ξέρεις πόσο ενθουσιασμένος είναι;
Μ-Ποιος, ο Αγαμέμνων;
Α-Όχι. Ο Νεοκλής.
Μ-Το πιστεύω. Δε μου λες, έκλεισε με την 

ΕΣΤΙΑ;
Α-Μόλις φύγει από το γραφείο του Αχιλλέα, 

θα πάει μαζί του στην ΕΣΤΙΑ για το ενοικιο-
στάσιο.

Μ-Και πως θα σπάσει το συμβόλαιο εκεί 
που βρίσκεται;

Α-Το έχει κανονίσει και αυτό ο Αχιλλέας 
μου. Μην ανησυχείς, κοτζάμ δικηγόρος είναι.

Μ-Πως δηλαδή;
Α-Όταν πάρει το πληρεξούσιο από το Νεο-

κλή, θα επισκεφτεί τη διεύθυνση εξηγώντας 
την όλη υπόθεση. Αυτό μην σε ανησυχεί κα-
θόλου.

Μ-Τον σώσαμε τον άνθρωπο από την παλα-
βιάρα γυναίκα του…
A-Καλύτερα της πάει γυναικείος… βρικόλα-

κας.
Μ-Γιατί;
Α-Διότι θα του ρουφούσε το αίμα κυριολε-

χτικά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα λέμε στο αυ-
τοκίνητο.

Μ-Έχεις δίκιο. Πρέπει να ετοιμαστώ. Σε 40 
λεπτά θα είμαι έτοιμη.
Α-Επειδή γίνονται έργα στο δρόμο, θα σε 

περιμένω έξω από την «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ». Αλή-
θεια, έμαθες πότε ανοίγουν οι εκκλησίες;

Μ-Ναι, στις 22 Ιουνίου, αλλά…
Α-Τι αλλά, ανοίγουν ή δεν ανοίγουν;
Μ-Ανοίγουν αλλά για μόνο 50 άτομα…
Α-Και πως θα διαλέγουν ποιοι πιστοί θα 

μπορούν να μπουν στην εκκλησία και ποιοι 
όχι; Με κλήρο ή θα κλείνουμε θέσεις όπως 
γίνεται τώρα στα εστιατόρια;

Μ-Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Πάντως, είπαν 
ότι ανοίγουν... Λοιπόν, σ’ αφήνω για να ετοι-
μαστώ και τα λέμε...
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Πάγκοι-ηλεκτρικές καρέκλες
Κοινή μοίρα όλων των προπονητών, απ’ 

άκρη σ’ άκρη στον πλανήτη Γη, είναι 
να έχουν πάντα έτοιμη τη βαλίτσα τους, 
άλλοι για κάποια πρόσληψη, άλλοι –πολύ 
πιο συχνά– για μια λύση συνεργασίας.
Ο πάγκος πάντα θα είναι μια «ηλεκτρική 

καρέκλα» και οι προπονητές, τα πρόσω-
πα με ημερομηνία λήξης, όχι απαραίτητα 
επειδή κρέμεται πάνω τους η «δαμόκλει-
ος σπάθη» των ιδιοκτητών, αλλά επειδή 
η μοίρα τους τρέφεται από τα αποτελέ-
σματα.
Και επειδή στον αθλητισμό οι αποτυχη-

μένοι είναι κάθε φορά περισσότεροι από 
τους επιτυχημένους, η καριέρα ενός προ-
πονητή σε μια ομάδα συνήθως τελειώνει 
πολύ νωρίτερα απ’ όσο ορίζει το συμβό-
λαιό του, θύμα της λογικής «ο πρώτος εί-
ναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα».
Στο πλαίσιο της λογικής του αθλητι-

σμού, ένα «διαζύγιο» είναι προϊόν ώρι-
μης σκέψης και συνήθως συμβαίνει στο 
τέλος μιας περιόδου. Υπάρχει όμως και 
η... παράλογη λογική, που έχει προκαλέ-
σει την απόλυση προπονητών πριν καν 
ξεκινήσει η περίοδος ή ακόμα και αμέ-
σως μετά μια επιτυχία. Ειδικά στο ποδό-
σφαιρο, που είναι άκρως ανταγωνιστικό 
σπορ και μαθημένο να τρέφεται από την 
ίντριγκα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 
δύναμη του αποτελέσματος αποδεικνύε-
ται ανίσχυρη να αναστρέψει τη φορά των 
πραγμάτων.
Ναι μεν αυτή καθορίζει συνήθως το 

πεπρωμένο των προπονητών, υπάρχουν 
όμως στιγμές που οι συγκυρίες, οι δια-
προσωπικές σχέσεις και η στρεβλή νοο-
τροπία, προκαλούν θυελλώδη και ανεξή-
γητα διαζύγια. Τα παραδείγματα άπειρα, 
με πιο τρανταχτό αυτό του Κλαούντιο 

Ρανιέρι, ο οποίος οδήγησε την ταπεινή 
Λέστερ στο θαύμα της κατάκτησης της 
Πρέμιερ Λιγκ και οκτώ μήνες αργότερα 
έλαβε το απολυτήριο στο χέρι... 
Το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES 

έκανε μια έρευνα για να κωδικοποιήσει 
το φαινόμενο των απολύσεων, ανάλογα 
με τη συχνότητά τους σε διάφορες χώ-
ρες. Η έρευνα δεν εμβαθύνει στις αιτί-
ες, καταγράφει όμως με τη δύναμη των 
αριθμών τη νοοτροπία που υπάρχει στο 
χώρο του ποδοσφαίρου και θέλει τους 
προπονητές εύκολο στόχο.

84 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η έρευνα έγινε με επίκεντρο 84 πρω-

ταθλήματα Α΄ κατηγορίας από τις πέντε 
ηπείρους, απ’ όλα τα ράφια ποιότητας 
και όχι μόνο τα κορυφαία.
Στο μικροσκόπιο μπήκαν ομάδες που 

αγωνίζονταν στην Α΄ κατηγορία το 2019 

και όχι απαραίτητα τα προηγούμενα 
χρόνια. Από τα προβεβλημένα πρωτα-
θλήματα συμπεριλήφθηκαν σχεδόν όλες 
οι ομάδες, ενώ από τα υπόλοιπα αρκετά 
λιγότερες, με σημείο αναφοράς την πε-
νταετία 2015-2019.
Η απεικόνιση περιλαμβάνει και τους 

υπηρεσιακούς προπονητές, αρκεί να έκα-
τσαν στον πάγκο για τουλάχιστον τρία 
παιχνίδια.
Οι αριθμοί απέδειξαν αυτό που όλοι 

γνωρίζουμε: οι προπονητές έχουν πολύ 
σύντομη ημερομηνία λήξης. 
Από τις 766 ομάδες της έρευνας, μόνο 

οι 30 κράτησαν τον ίδιο τεχνικό σε όλη 
τη διάρκεια της πενταετίας. 
Οι περισσότερες τους άλλαζαν σαν τα… 

πουκάμισα, με το ρεκόρ να ανήκει στη 
Βολιβία, όπου κάθε ομάδα έκανε κατά 
μέσον όρο 9,1 αλλαγές. Στον αντίποδα, η 
Σουηδία βρίσκεται στην τελευταία θέση 

της λίστας, με 2,6 προπονητές ανά ομά-
δα στην πενταετία, με χαρακτηριστικό ότι 
χαμηλό δείκτη απολύσεων έχουν όλες οι 
σκανδιναβικές χώρες και γενικώς οι βό-
ρειες. 
Στο συνολικό μέσο όρο, κάθε τεχνικός 

κάθεται στον πάγκο για 40,6 παιχνίδια, 
με πρωταθλήτρια στις απολύσεις την 
Club Real Potosí της Βολιβίας, που άλλα-
ξε 20 προπονητές, με μέσο όρο μόλις 11,3 
παιχνίδια για τον καθένα!
Ψηλά στη λίστα είναι ομάδες από χα-

μηλού επιπέδου πρωταθλήματα, ενώ 
στα κορυφαία οι αλλαγές γίνονται πολύ 
πιο αραιά: η ισπανική λίγκα είναι 41η με 
4,6 αλλαγές προπονητών ανά ομάδα, η 
ιταλική (3,9 αλλαγές) 57η, η γερμανική 
(3,8) 59η, η γαλλική (3,4) 65η και η αγ-
γλική (3,2) 68η. Αξιοσημείωτο, ότι καμία 
ομάδα από το big 5 δεν κράτησε τον ίδιο 
προπονητή για πέντε χρόνια.

Η ΕΥΡΩΠΗ
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

πρωτιά στις απολύσεις την έχει η Κύπρος 
(7η στη λίστα, με 6,6), με την Ελλάδα να 
είναι 4η στην Ε.Ε. και 18η συνολικά, με 
μέσο όρο 5,6. Πρωταθλητής στις αλλαγές 
ο Ολυμπιακός (77ος με 9 προπονητές από 
16,9 παιχνίδια κατά μέσο όρο), με δεύτε-
ρο τον Αστέρα Τρίπολης (79ος – 9 – 17,8) 
και τρίτο τον Ατρόμητο (135ος – 8 – 19,9).
Στη λίστα εμφανίζονται με 7 αλλαγές ο 

Πανιώνιος, με 6 ο ΠΑΟΚ, με 5 ο Παναι-
τωλικός και από 4 η Ξάνθη με τον Πανα-
θηναϊκό.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Δε φτιάχνουμε παιδική χαρά, πάμε 
να υλοποιήσουμε ένα από τα 

μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στην 
Αθήνα τις τελευταίες δεκαετίες», είπε ο 
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-
νης, αναφερόμενος στο σχέδιο για μετα-
φορά του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του 
Βοτανικού.
Ο κ. Μπακογιάννης υποσχέθηκε ότι το 

θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβού-
λιο και ο ίδιος θα προχωρήσει σε ανακοι-
νώσεις μέσα στο καλοκαίρι. 
«Εμείς επιλέγουμε να μιλήσουμε όταν 

θα έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο, έναν 
ξεκάθαρο οδικό χάρτη με αναλυτικά τα 
έργα και τις παρεμβάσεις που θα περι-
λαμβάνονται και επίσης την κοστολό-
γηση, τις πηγές χρηματοδότησης και το 
χρονοδιάγραμμα». Ο δήμαρχος Αθηναί-
ων δε μπήκε καθόλου στις λεπτομέρειες 
του όλου σχεδίου αλλά ξεκαθάρισε ότι 
δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να χρη-

ματοδοτήσει ο δήμος από μόνος του, 
ειρωνευόμενος μάλιστα όσους από την 
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγόρησαν ότι 
λέει «μπούρδες» επειδή το έργο δεν εί-
ναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα. 
«Καταλαβαίνω ότι το ζήτημα προσφέ-

ρεται, είναι μεγάλη η πίεση που όλοι 
υφιστάμεθα αλλά ζητώ λίγο υπομονή και 
εδώ είμαστε να φέρουμε όλο το σχεδια-
σμό στο Δημοτικό Συμβούλιό μας», κα-
τέληξε ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν θα 
γίνουν οι ανακοινώσεις τον Ιούλιο εκεί-
νος απάντησε πως μίλησε για «εντός του 
καλοκαιριού».
Λίγο νωρίτερα, στο ίδιο θέμα είχε ανα-

φερθεί ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
Αθηναίων, Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, ο 
οποίος τόνισε ότι το στίγμα του έργου 
είχε δοθεί από την προεκλογική περίοδο 
και ότι το έργο δεν αφορά «μόνο το γήπε-
δο αλλά έχει γενικότερη σημασία για την 
περιοχή του Βοτανικού». 

«Μιλάμε για πράσινο και δημόσιες υπο-
δομές σε μια περιοχή που είναι πίσω 
αυλή της πόλης» είπε ο κ. Τσιατσιάμης, 
αναφέροντας ότι το «σχέδιο είναι έτοιμο, 
κοστολογημένο και θα το παρουσιάσου-
με πολύ σύντομα».
Ακόμη πιο νωρίς, στο ίδιο θέμα είχε 

αναφερθεί η Πόπη Δομάζου (κόρη του 
Μίμη Δομάζου από το 2ο γάμο του με 
την Ηώ Θεοδώρου-φωτ.), την ώρα που 

τοποθετούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι. 
Η σύμβουλος που εξελέγη με την παρά-

ταξη Μπακογιάννη εξέφρασε τη στενα-
χώρια της για πολλά από όσα ακούστη-
καν το τελευταίο χρονικό διάστημα και 
αφορούν «όλους όσοι είμαστε Παναθη-
ναϊκοί». Η κυρία Δομάζου χαρακτήρισε 
τιμητικό το γεγονός ότι ο κ. Μπακογιάν-
νης της ανέθεσε την ευθύνη για το πρό-
τζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, όπως εδώ 
και χρόνια αποκαλείται: «Είναι ένα ση-
μαντικό έργο, θέλει υπομονή όπως κάθε 
μεγάλο πρότζεκτ. Θα έχουμε μέσα στο 
καλοκαίρι έτοιμο το σχέδιο με το κοστο-
λόγιό του για ένα έργο που θα αναβαθ-
μίσει όλη την περιοχή. «Είμαστε όλοι από 
την ίδια πλευρά», είπε η κυρία Δομάζου, 
«πρέπει να γίνουν πολλά, ας καθυστερή-
σουμε λίγο ακόμη, ας κάνει λίγη ακόμη 
υπομονή ο κόσμος του Παναθηναϊκού».

Άρης Χατζηγεωργίου
©ΕΘΝΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ:  
«Γήπεδο του Παναθηναϊκού  

φτιάχνουμε, όχι παιδική χαρά»
Τι είπε ο δήμαρχος Αθηναίων  

σχετικά με το σχέδιο για μεταφορά  
του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό

Ο δήμαρχος Αθήνας, Κώστας 
Μπακογιάννης, με τον πρόεδρο  
της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του 
ερασιτέχνη Παναθηναϊκου,  
Δημήτρη Γιαννακόπουλο  
(φωτ. αρχείου)
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Super League-1: Αλλαγή  
των ισορροπιών...
Νίκη «χρυσάφι» για την παραμονή του στη Σούπερ 

Λίγκα πήρε ο Παναιτωλικός εις βάρος της Λάρισας 
με 3-0 στο Αγρίνιο (Δευτέρα 15/6) και προσπέρασε την 
(προτελευταία πλέον) Ξάνθη, η οποία έχασε 1-0 την Κυ-
ριακή στο Βόλο και μπήκε για τα καλά σε περιπέτειες, 
παρότι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Μεγάλος πρωταγω-
νιστής για τα «καναρίνια» ήταν ο εκπληκτικός Αντονί 
Μουνιέ, με δύο προσωπικά γκολ (53΄, 77΄) και μία ασίστ 
στον Ντάουντα για το 3-0 στο 61΄.
Πολύτιμο βαθμό στη μάχη για τη σωτηρία πήρε και 

ο Πανιώνιος, αποσπώντας εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 
από τον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν ο 4ος βαθμός στις δύο 
πρώτες αγωνιστικές των πλέι άουτ για τους «κυανέρυ-
θρους», που βλέπουν πια ότι έχουν ρεαλιστικές ελπίδες 
να αποφύγουν την τελευταία θέση και τον υποβιβασμό, 
εκεί που πριν από λίγο όλα έμοιαζαν χαμένα. Παρά το 
στείρο 0-0, το παιχνίδι ήταν πολύ πλούσιο σε φάσεις, με 
τις δύο ομάδες να μετρούν από ένα δοκάρι και πολλές 
χαμένες ευκαιρίες. Η πιο μεγάλη ήταν αυτή του Γρίβα 
στις καθυστερήσεις, όταν δε μπόρεσε να βρει εξ επαφής 
τη μπάλα σε κενή εστία για να δώσει τη νίκη στον Πανι-
ώνιο. Στο 35΄ αποχώρησε ο Εμμανουηλίδης, μάλλον με 
θλάση.
Στα παιχνίδια της κορυφής στα πλέι-οφ, ο Ολυμπιακός 

νίκησε εύκολα με 3-1 τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης», 
κράτησε τη διαφορά από τη (μόνη πλέον) 2η ΑΕΚ στους 
17 βαθμούς και θέλει μόλις άλλους οκτώ σε ισάριθμους 
αγώνες για να εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτά-
θλημα, κάτι που είναι πιθανό να το πετύχει πριν από το 
τέλος του α΄ γύρου των πλέι οφ αν συνεχίσει το εντυπω-
σιακό αήττητο σερί του. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να 
δώσουν χαρακτήρα φιέστας στα υπόλοιπα πέντε (μαζί 
με τη ρεβάνς του Κυπέλλου) παιχνίδια στην έδρα τους 
και με έγγραφό τους, ζήτησαν από τον κ. Αυγενάκη να 
επιτραπεί η επιστροφή των φιλάθλων στις εξέδρες. Για 
να υπάρξει ισονομία, μάλιστα, ο Ολυμπιακός ζήτησε 
να γίνει κεκλεισμένων των θυρών ο αγώνας του με τον 
ΠΑΟΚ στο β΄ γύρο, όπως είχε γίνει χωρίς φιλάθλους και 

ο αγώνας της πρεμιέρας στην Τούμπα.
Ανάλογο αίτημα κατέθεσε και ο Άρης, ζητώντας να επι-

τραπεί η διάθεση του 30% των εισιτηρίων, ανάλογα με 
τη χωρητικότητα κάθε γηπέδου. Η επιφυλακτική στάση 
του ΠΑΟΚ προκάλεσε μια ειρωνική τοποθέτηση από τη 
διοίκηση του Άρη: «Όποιος έχει ψυχολογικά προβλήμα-
τα, ας τα λύσει με τον ψυχίατρό του, το ποδόσφαιρο, 
όμως, δε μπορεί να εμποδίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο». 
Ανάλογου ύφους ήταν και η αιχμηρή απάντηση του 
ΠΑΟΚ: «Αντιλαμβανόμαστε ότι μετά τη χθεσινή (σ.σ.: 
Κυριακή 14/6) υπερπροσπάθεια στο “Γ. Καραϊσκάκης”, 
το μυαλό είναι κάπως θολωμένο. Ψυχολογικά έχει κά-
ποιος που ενώ παίζει ημιτελικά με την ΑΕΚ, βγάζει διαρ-
ροή για τον ΠΑΟΚ». 
Το θέμα τής (υπό προϋποθέσεις) επιστροφής των φι-

λάθλων στα γήπεδα έχει τεθεί και από τη Σούπερ Λίγκα, 
αλλά ο υφυπουργός Αθλητισμού παρέπεμψε το θέμα 
στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ Η ΑΕΚ
Η νίκη της ΑΕΚ στο Ηράκλειο την έφερε στο +2 από τον 

ΠΑΟΚ και της δίνει προβάδισμα για την κατάκτηση της 
2ης θέσης που δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του 
Τσάμπιονς Λιγκ. Ο ΠΑΟΚ περνά ξεκάθαρα μια αγωνιστι-
κή κρίση κι ας ήταν καλή, ειδικά στο α΄ ημίχρονο, η εικό-
να του στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. 
Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη «μαύρη τρύπα» που του 

έκοψε κάθε ελπίδα για τον τίτλο: στους τελευταίους 
τέσσερις αγώνες του κέρδισε μόλις δύο βαθμούς και 
έχασε οκτώ, σκοράροντας μόλις μία φορά όλη κι όλη. 
Ο στόχος του πλέον είναι η 2η θέση, αλλά είναι πλέον 
υποχρεωμένος να κυνηγά την ΑΕΚ εκεί που είχε καθαρό 
προβάδισμα. Πλήγμα για το «Δικέφαλο του Βορρά» εί-
ναι και η απώλεια του Μίσιτς τουλάχιστον έως το τέλος 
της περιόδου. Παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του 
Βόσνιου μέσου, ο ΠΑΟΚ δείχνει αποφασισμένος να τον 
στηρίξει με κάθε τρόπο, ολοκληρώνοντας την απόκτησή 
του από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας κι ας είναι πιθανό να 

μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.
Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτο φα-

βορί για την απόκτηση του Βιγιαφάνες εφόσον καταφέ-
ρει να μείνει ελεύθερος από την μεξικανική Μονάρκας, 
ενώ ήλθε σε συμφωνία με τον Πούγγουρα για την πρό-
ωρη επέκταση του συμβολαίου έως το 2023.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η 2η αγωνιστική των Play Off/Play Out σε αριθμούς

Δύο απόλυτους πρωταγωνιστές είχε η 
δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ και 

των πλέι άουτ.
Ο Μοχάμεντ Καμαρά του Ολυμπιακού 

και ο Αντονί Μουνιέ του Παναιτωλικού, 

πέτυχαν από δύο γκολ ο καθένας και 
έφτιαξαν από άλλο ένα, από τα τρία που 
έβαλαν οι ομάδες τους.
Φτάσαμε τα 25 γκολ σε 13 αγώνες. Ξε-

χωρίζουμε και αυτή τη φορά τους αριθ-

μούς που χαρακτήρισαν ποδοσφαιριστές 
και ομάδες...

1420... είναι πλέον οι ποδοσφαιριστές 
που έχουν αγωνιστεί σε 100 τουλάχιστον 
αγώνες της Α’ Εθνικής/Super League. 
Αυτή την εβδομάδα προστέθηκαν άλλοι 
τρεις. Ο Γιάννης Φετφατζίδης του Άρη 
και οι Δημήτρης Γιαννούλης και Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ του ΠΑΟΚ.
300... αγώνες σε συλλογικό επίπεδο 

έφτασε ο Θανάσης Παπάζογλου. Ο επι-
θετικός της ΑΕΛ τους συμπλήρωσε, παί-
ζοντας σε έξι διαφορετικές χώρες. Ελλά-
δα, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισραήλ 
και Ρουμανία!
200... αγώνες στην καριέρα του σε επί-

πεδο εθνικών κατηγοριών έφτασε ο Βα-
σίλης Μάντζης στη νίκη του Βόλου με 
γκολ από δική του ασίστ. Έχει 53 αγώνες 

με την Τρίγλια Ραφήνας, 71 με τον Κισσα-
μικό και 76 με το Βόλο.
200... παιχνίδια σε επαγγελματικό επί-

πεδο έφτασε ο Πέτρος Γιακουμάκης, 
μπαίνοντας για λίγα λεπτά αλλαγή με 
τον Ατρόμητο. Έχει 135 αγώνες στη Super 
League, 44 στη Γ’ Εθνική, 19 στο Κύπελλο 
Ελλάδας και δύο στο Κύπελλο Γ’ Εθνικής.
100... ισοπαλίες στην έδρα του συμπλή-

ρωσε ο Ατρόμητος, όταν δέχτηκε από τη 
Λαμία το 250ο γκολ του. Ο Ατρόμητος 
έχει παίξει 308 αγώνες με 138 νίκες, 100 
ισοπαλίες και 70 ήττες. Τα γκολ του είναι 
365-250.
100... αγώνες στις ελληνικές διοργα-

νώσεις συμπλήρωσε ο Μίλος Ντέλετιτς. 
Ο Σέρβος επιθετικός έχει 90 αγώνες στη 
Super League και 10 στο Κύπελλο. Με την 
ΑΕΛ 84 αγώνες, με την ΑΕΚ εννέα και τον 
Αστέρα Τρίπολης επτά.

Agence
immobilière

HUMANIA CENTRE
Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε  το σπίτι σας 

την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση!

514.993.5010
 agentvk@gmail.com Voula Kottaridis
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Σε ανθρωποκτονία, από πυροβολισμούς που δέχθη-
κε στην πλάτη, οφείλεται ο θάνατος του Ρεϊσάρντ 

Μπρουκς, του Αφροαμερικανού τον οποίο σκότωσε λευ-
κός αστυνομικός στην Ατλάντα την Παρασκευή 12 Ιουνί-
ου, ανακοίνωσε δύο ημέρες μετά, το γραφείο του ιατρο-
δικαστή της κομητείας Φούλτον.
Ο θάνατος του Μπρουκς αναζωπύρωσε τις διαδηλώσεις 
στην Ατλάντα έπειτα από ημέρες κινητοποιήσεων κατά 
του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, μετά το θάνα-

το του επίσης Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη 
βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη 
Μινεάπολη στις 25 Μαΐου.
Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιου-
νίου, έδειξε ότι ο 27χρονος Μπρουκς πέθανε λόγω απώ-
λειας αίματος και τραυματισμούς στα όργανα που προ-
κλήθηκαν από τις δύο σφαίρες που δέχθηκε, σύμφωνα 
με την ανακοίνωση του ιατροδικαστή. Η αιτία του θανά-
του του ήταν ανθρωποκτονία, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η αστυνομία κλήθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας τα-
χυφαγείων Wendy’s την Παρασκευή 12/6 διότι κάποιος 
οδηγός είχε αποκοιμηθεί στην ουρά όπου περίμεναν οι 
πελάτες μέσα στα αυτοκίνητά τους για να δώσουν και να 
πάρουν τις παραγγελίες τους.
Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε η κάμερα που έφερε 
ένας από τους αστυνομικούς και το κλειστό κύκλωμα πα-
ρακολούθησης, αρχικά ο Μπρουκς συνεργάστηκε με την 
αστυνομία και δέχθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, ενώ 
είπε στους αστυνομικούς για τα γενέθλια της κόρης του.
«Παρακολούθησα τη συνομιλία με τον Μπρουκς και σπά-
ραξε η καρδιά μου», σχολίασε η δήμαρχος της Ατλάντα, 
Κίσα Λανς Μπότομς, μιλώντας στο CNN.
Όμως, όταν ο ένας αστυνομικός κινήθηκε για να τον συλ-
λάβει, ο Μπρουκς ήρθε στα χέρια μαζί του.
Σε βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας, ο Μπρουκς 
εικονίζεται αρχικά στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό 
του, να παλεύει με δύο αστυνομικούς. Αποσπά ένα τέι-
ζερ από τον ένα αστυνομικό, που το χρησιμοποιούσε για 
να κάνει ηλεκτρική εκκένωση στο πόδι του και έτσι να τον 
ακινητοποιήσει. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπρουκς 
ελευθερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας αστυνομικός 
τον καταδιώκει, χρησιμοποιώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες 
βγαίνουν από το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολι-
σμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει «τον πέτυχα!». Το 
βίντεο εικονίζει κατόπιν τον Μπρουκς, πεσμένο στο έδα-
φος.
Η διοικητής της αστυνομίας της Ατλάντα, Έρικα Σιλντς, 
υπέβαλε την παραίτησή της μετά το περιστατικό, ενώ ο 
αστυνομικός που φέρεται να σκότωσε τον Μπρουκς απο-
πέμφθηκε. Ο συνάδελφός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗΣ
Στη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά το 
φόνο του Μπρουκς αργά το βράδυ του Σαββάτου 13/6 
ένα εστιατόριο Wendy’s πυρπολήθηκε.
Την Κυριακή 14/6 η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσφέ-
ρει 10.000 δολάρια αμοιβή σε όποιον γνωρίζει κάτι για το 
συμβάν, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες μιας 
λευκής γυναίκας με καλυμμένο το πρόσωπο, την οποία 
αναζητεί.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητεί αυτούς που πυρ-
πόλησαν το εστιατόριο, περιλαμβανομένης μίας γυναί-
κας η οποία «προσπάθησε να κρύψει την ταυτότητά της».
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε σε ιστότοπους κοι-
νωνικής δικτύωσης φαίνεται μια νεαρή, λευκή γυναίκα 
που φορά ένα κόκκινο καπέλο και μάσκα, ενώ σε βίντεο 
που τράβηξε διαδηλωτής εμφανίζεται επίσης μια γυ-
ναίκα. «Δείτε το λευκό κορίτσι που προσπαθεί να κάψει 
τα Wendy’s», ακούγεται να λέει ένας διαδηλωτής. «Δεν 
ήμασταν εμείς».
Η δήμαρχος της Ατλάντα δήλωσε το Σάββατο 13/6 ότι δεν 
πιστεύει ότι ήταν δικαιολογημένη η τόση χρήση βίας από 
την αστυνομία.
Δικηγόροι της οικογένειας του Μπρους επεσήμαναν ότι ο 
27χρονος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού το οποίο 
το Σάββατο 13/6 είχε γενέθλια. Τόνισαν ότι οι αστυνομι-
κοί δεν είχαν δικαίωμα να ασκήσουν θανατηφόρα βία, 
ακόμη κι αν ο Μπρους χρησιμοποίησε το τέιζερ, ένα μη 
θανατηφόρο όπλο, εναντίον τους.
Οι εισαγγελείς αναμένεται να αποφασίσουν στα μέσα 
της εβδομάδας αν θα απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον 
των αστυνομικών, δήλωσε ο Πολ Χάουαρντ, εισαγγελέας 
της κομητείας Φούλτον.
«Το θύμα δε φαινόταν να αποτελεί απειλή για κανέναν, 
οπότε μοιάζει παράλογο το συμβάν να κλιμακωθεί τόσο 
ώστε να οδηγήσει στο θάνατό του», επεσήμανε μιλώντας 
στο CNN.

© Η Ναυτεμπορική, ΑΜΠΕ, Reuters

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ 
Ή ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ

sales@newsfirst.ca

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τυπωμένες με μη τοξικές μπογιές

Υψηλής ποιότητας ύφασμα και κλωστές

Παραγωγή Βόρειας Αμερικής

Άνετες

Ένα μοναδικό μέγεθος

Πλένονται αμέτρητες φορές 
Σύσταση:  δυο μάσκες κατ'άτομο 
κατ'άτομο

Ύφασμα διπλού πάχους 

100% αναπνεύσιμο ύφασμα

ΤΙΜΕΣ      ΔΙΑΝΟΜΗ
$1867* για 250 μάσκες:  7.47$/η μία  σε 21 ημέρες   

$6970* για 1,000  μάσκες:  6.97$/η  μία  σε 21 ημέρες

*Σύν οι φόροι

6.0”

5.0”

Πολύ σύντομα όλοι μας θα πρέπει να φορούμε μάσκες προστασίας όταν κυκλοφορούμε έξω.        
Δείξτε και προβάλεται την εταιρεία σας με μάσκες προστασίας που θα έχουν τα χρώματά σας.

Για τις παραγγελίες σας:   450 978-0070

450 978-0070

ΉΠΑ: Ανθρωποκτονία  
η αιτία θανάτου  

και του δεύτερου   
Αφροαμερικανού  

από αστυνομικά πυρά
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ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

940, ave. Ogilvy, Montréal QC H3N 1P4 
 Tel: (514) 495-8082 • Fax: (514) 495-8872

www.mountroyalcem.com • jplaitis@mountroyalcem.com

Η αγάπη μας για σένα  
δεν θα σβήσει ποτέ.

Σε θυμόμαστε πάντα. 
Μας λείπεις πολύ.

Επί την ευκαιρία της γιορτής  
του πατέρα ευχόμαστε  
χρόνια πολλά σε όλους 

τους πατέρες!

Ιωαννα 
ΠλαΪτης

Ο θάνατος του μαύρου Ρεϊσάρντ 
Μπρουκς από αστυνομικά πυρά, 

έφερε νέο κύμα οργής στις ΗΠΑ, με δι-
αδηλωτές να έχουν βγει στους δρόμους 
της Ατλάντα -όπου σημειώθηκε το αιμα-
τηρό περιστατικό- αλλά και σε άλλες πο-
λιτείες. Αρχικά, στην Ατλάντα οι διαδηλω-
τές βγήκαν στους δρόμους αμέσως μετά 
το θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου.

Η ένταση κλιμακώθηκε το βράδυ του 
Σαββάτου 13/6, όταν μεγάλος αριθμός 
πολιτών συγκεντρώθηκε στο σημείο του 
συμβάντος, προκαλώντας εκτεταμένες ζη-
μιές στο εστιατόριο φαστ φουντ που βρί-
σκεται εκεί. Λίγη ώρα μετά, το εστιατόριο 
τυλίχθηκε στις φλόγες, με τις πυροσβεστι-
κές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο 
επί σχεδόν μία ώρα.

«ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ»
«Θέλω να προκαλέσω θόρυβο, ώστε να 

ερευνηθεί η υπόθεση» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ένας εκ των διαδηλωτών σύμφω-
να με το CNNi. Μεγάλος αριθμός των συ-
γκεντρωμένων παρέμεινε στους δρόμους 
ως το πρωί της Κυριακής 14/6. 

Σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου της 
αστυνομίας της Ατλάντα, συνελήφθη-
σαν τουλάχιστον 36 άτομα.
«Ενοχλήθηκα πάρα πολύ με αυτό που 

συνέβη. Είναι κάτι που γίνεται ξανά και 
ξανά. Όσο διαδηλώναμε για τον Τζορτζ 
Φλόιντ πίστευα πως κάτι θα αλλάξει. 
Ωστόσο, δεν έγινε η παραμικρή αλλαγή», 

τονίζει μία γυναίκα που συμμετείχε στις 
διαδηλώσεις. Ενώ, τέλος, προσθέτει πως: 
«Νόμιζα πως το μήνυμά μας ήταν ξεκάθα-
ρο. Προφανώς όμως ακόμη δεν έχουμε 
εισακουστεί».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  
ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
Την ώρα που εξοργισμένα πλήθη διαδη-

λώνουν στην Ατλάντα, εκατοντάδες άλλοι 
κάνουν το ίδιο σε άλλα μέρη, ως ένδειξη 
συμπαράστασης.
-Στην Ουάσιγκτον, πραγματοποιήθηκε ει-

ρηνική πορεία στο κέντρο της πόλης.
-Στη Νέα Ορλεάνη, διαδηλωτές κατεδά-

φισαν άγαλμα του εμπόρου και ιδιοκτήτη 
σκλάβων, Τζον Μσντονοχ, και το πέταξαν 
στον Ποταμό Μισισιπή, προκαλώντας 
αντιδράσεις των δημοτικών Αρχών.
-Στο Σιάτλ έκαναν κατάληψη σε μία ζώνη 
που ονόμασαν «Αυτόνομη ζώνη Κάπιτολ 
Χιλ» κοντά σε αστυνομικό τμήμα.
-Στην πόλη Μονπελιέ της πολιτείας Βερ-
μόντ, εκατοντάδες έγραψαν «Black Lives 
Matter» («Οι ζωές των μαύρων έχουν 
αξία») έξω από το κοινοβούλιο.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
Η αστυνομία ανέφερε πως ο 27χρο-

νος Ρεϊσάρντ Μπρουκς πρόβαλε αντίστα-
ση στην προσπάθεια των αστυνομικών 
να τον συλλάβουν διότι το αλκοτέστ στον 
οποίο τον υπέβαλαν έδειξε ότι δεν ήταν 
νηφάλιος.

Ο Βικ Ρέινολντς, ο διευθυντής του GBI, 
δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου ότι βίντεο από κάμερες έξω από 
το εστιατόριο Γουέντις μοιάζει να δείχνει 
πως ο Μπρουκς απέσπασε τέιζερ, συ-
σκευή που προκαλεί ηλεκτροσόκ, που είχε 
πάνω του ο ένας από τους αστυνομικούς 
και προσπάθησε να διαφύγει.
«Σε αυτό το σημείο, ο αστυνομι-

κός (...) βγάζει το όπλο του από τη 
θήκη του, πυροβολεί, πετυχαίνει τον 
Μπρουκς στο χώρο στάθμευσης κι εκείνος 
πέφτει», περιέγραψε ο Ρέινολντς.
Στο βίντεο που τράβηξε ο αυτόπτης 

μάρτυρας, ο Μπρουκς εικονίζεται αρχικά 
στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό του, 
να παλεύει με δύο αστυνομικούς.

Αποσπά το τέιζερ από τον ένα αστυνομι-
κό, που το χρησιμοποιούσε στο πόδι του. 
Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ελευ-
θερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας 
αστυνομικός τον καταδιώκει, χρησιμοποι-
ώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες βγαίνουν από 
το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολι-
σμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει 
«τον πέτυχα!». Το βίντεο εικονίζει κατόπιν 
τον Μπρουκς, πεσμένο στο έδαφος.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Ο Κάρλος Κάμπος, εκπρόσωπος της 

αστυνομίας της Ατλάντα, επιβεβαίωσε 
πως απολύθηκε ήδη το στέλεχός της, Γκά-
ρετ Ρολφ, που φέρεται να πυροβόλησε και 
να σκότωσε τον Μπρουκς. 

Ο δεύτερος αστυνομικός που συμμετείχε 
στην αποπειραθείσα σύλληψή του, Ντέβιν 
Μπρόσναν, τέθηκε σε αναγκαστική άδεια.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Ατλά-
ντα, η Έρικα Σιλντς, υπέβαλε την παραί-
τησή της το Σάββατο 13/6, όπως ανακοί-
νωσε η δήμαρχος της πόλης, Κίσα Λανς 
Μπότομς, καθώς διαδηλωτές βγήκαν 
στους δρόμους για να εκφράσουν τη δια-
μαρτυρία τους για το θάνατο του νεαρού 
μαύρου που αποκοιμήθηκε μέσα στο αυ-
τοκίνητό του, ενώ βρισκόταν στη γραμμή 
drive-thru εστιατορίου γνωστής αλυσί-
δας. Η δήμαρχος Μπότομς διευκρίνισε 
ότι αποδέχτηκε την παραίτηση της Σιλντς 
μετά το θάνατο του Ρεϊσάρντ Μπρους.
«Δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν δικαιολο-

γημένη χρήση θανατηφόρας βίας και ζη-
τήσαμε να αποταχθεί αμέσως ο αστυνο-
μικός», ξεκαθάρισε η δήμαρχος Μπότομς 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σημειώνεται ότι ο θάνατος του Μπρουκς 
από σφαίρες της αστυνομίας καταγράφη-
κε έπειτα από δύο εβδομάδες μαζικών δι-
αδηλώσεων εναντίον του ρατσισμού και 
των φυλετικών διακρίσεων, με αφορμή το 
θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός 46χρονου 
Αφροαμερικανού, κατά τη διάρκεια της 
προσαγωγής του από λευκούς αστυνομι-
κούς στη Μινεάπολη την 25η Μαΐου.

© CNN GREECE

«Δεν έχουμε εισακουστεί»:  
Νέο κύμα οργής στις ΉΠΑ  

για τη δολοφονία 27χρονου 
μαύρου από αστυνομικό

Στα αριστερά 
ο Γκάρετ Ρολφ 

και δεξιά  
ο Ντέβιν 

Μπρόσναν  
Πηγή: CNNi
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 agentvk@gmail.com
   514.993.5010Voula Kottaridis

Real Estate Broker

Agence immobilière
HUMANIA CENTRE

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

1.9% Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία
- Προμήθεια 1,9% (Περιορισμένο χρονικό διάστημα)
- Με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. 
  (Εάν καταχωρηθεί και πωληθεί από εμένα)

Στις ΗΠΑ (όπως και στον Καναδά) δεν 
υπάρχει μία αστυνομία, οι αστυνομίες 

είναι πολλές. Η κάθε κοινότητα έχει τη δική 
της υπηρεσία, με προορισμό την τήρηση 
της τάξης και την εφαρμογή των όποιων 
νόμων και διατάξεων, κι αυτό σημαίνει ότι 
το πλαίσιο λειτουργίας των αστυνομικών 
δυνάμεων καθορίζεται εν μέρει από την 
τοπική πολιτική, τις αντιλήψεις και τη στά-
ση των μελών της όποιας κοινότητας. Με 
λίγα λόγια, δεν υπάρχει ομοιομορφία και 
αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα 
για την εύρυθμη λειτουργία των αμερικα-
νικών αστυνομικών αρχών. 

Ένα δεύτερο ζήτημα, αφορά το αίσθη-
μα ατιμωρησίας που κυριαρχεί σε όλα 
τα αστυνομικά τμήματα των ΗΠΑ, καθώς 
επίσης και στις υπόλοιπες υπηρεσίες επι-
βολής του νόμου. Το αποδεικνύει με τον 
πλέον τραγικό τρόπο, για πολλοστή φορά, 
η χαοτική, όπως εξελίσσεται, κατάσταση 
που επικρατεί ακόμα και έξω από το Λευ-
κό Οίκο, μετά το φόνο του Αφροαμερικα-
νού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυφύ-
λακες. 
Πάρα πολλοί, αν όχι όλοι, οι αστυνομι-

κοί των ΗΠΑ, θεωρούν ότι έχουν σχεδόν 
το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν, όχι 
μόνο να ασκήσουν υπέρμετρη βία, αλλά 
ακόμη και να σκοτώσουν ακούσια ή εκού-

σια κάποιον πολίτη, ενόσω προασπίζονται 
τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η αμερι-
κανική Δικαιοσύνη εμφανίζεται ιδιαίτερα 
ανεκτική με τους αστυνομικούς που ξε-
περνούν τα όρια, εκτός και αν κοινοποι-
ηθεί κάποιο βίντεο στο οποίο φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι παραβαίνουν, και μάλιστα 
θανάσιμα κάποιες φορές, τους όποιους 
νόμους και τους όποιους κανονισμούς. 
«Ενώπιον της τεράστιας αποτυχίας του 

κράτους να προστατέψει τη ζωή των πολι-
τών του, στις ΗΠΑ εντάθηκαν επίσης ο αυ-
ταρχισμός και η νοοτροπία του πολιορκη-
μένου, με τους αστυνομικούς να απαιτούν 
περισσότερη ατιμωρησία ακόμη, παρόλο 
που αποτυγχάνουν να τηρούν το βασι-
κό όρο του συμβολαίου των Αμερικανών 
με την αστυνομία, που αναφέρει πως θα 
τους παρέχουν ασφάλεια και δε θα τους 
βλάπτουν», γράφει σε κείμενό του στο 
Foreign Affairs ο Μάικ Κόουλ, ο οποίος 
εργάστηκε επί οχτώ χρόνια στην ακτοφυ-
λακή της Νέας Υόρκης και άλλα πέντε στην 
αστυνομία της αμερικανικής μητρόπολης 
ως ειδικός στη διαδικτυακή εγκληματικό-
τητα. 

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δι-
αδικασία στρατιωτικοποίησης των αστυ-
νομικών της Αμερικής, που άρχισε αμέ-
σως μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 

11ης Σεπτεμβρίου. Χάρη στο Πεντάγωνο, 
τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα 
της Αμερικής διαθέτουν οπλισμό, που εί-
ναι κατάλληλος περισσότερο για πόλεμο 
παρά για περιπολίες. 
Αλλά η στρατιωτικοποίηση δεν αφορά 

μόνο την εκπαίδευσή τους και τα μέσα 
που τους παρέχονται για να κάνουν τη 
δουλειά τους, αλλά και τη νοοτροπία 
τους. «Είναι η νοοτροπία μιας υπηρεσίας 
η οποία θεωρεί πως πολιορκείται – κο-
ρυφαίοι πολεμιστές, που υποφέρουν επί 
καιρό, καθώς εργάζονται υπό δύσκολες 
συνθήκες και κακοπληρώνονται, διακιν-
δυνεύοντας με αυταπάρνηση τη ζωή τους 
καθημερινά για να απωθήσουν το κύμα 
του εγκλήματος, το οποίο διαφορετικά θα 
κατέκλυζε τη χώρα», εξηγεί ο Αμερικανός 
πρώην αστυνομικός. 
Όλοι οι αστυνομικοί των ΗΠΑ θεωρούν, 

ότι βασική προτεραιότητά τους είναι «να 
γυρίσουν όλοι στα σπίτια τους ασφαλείς», 
όχι τόσο οι πολίτες όμως, όσο οι ίδιοι οι 
αστυνομικοί, οι οποίοι μεταξύ τους ανα-
φέρουν, σοβαρολογώντας, πως είναι 
«προτιμότερο να σε κρίνουν δώδεκα 
(ένορκοι) παρά να σε κουβαλάνε έξι (νε-
κροθάφτες)». 
Επικαλούμενος τον Ρόμπερτ Πιλ, τον άν-

θρωπο που το 1829 ίδρυσε τη Μητροπολι-

τική Αστυνομία του Λονδίνου, την πρώτη 
σύγχρονη αστυνομική δύναμη στον κό-
σμο, ο Μάικ Κόουλ υπενθυμίζει πως για 
να μπορούν οι αστυνομικοί να κάνουν 
σωστά και με ασφάλεια τη δουλειά τους, 
πρέπει κατ’ αρχάς να έχουν τη συναίνε-
ση των πολιτών. Οσον αφορά την Αμερι-
κή, αυτό σημαίνει ότι οι 36.000 ένστολοι 
αστυνομικοί της Νέας Υόρκης, για παρά-
δειγμα, δε μπορούν να αστυνομεύουν και 
να προστατεύουν τους περισσότερους 
από οκτώ εκατομμύρια πολίτες της, εάν 
δεν επιθυμούν οι ίδιοι να αστυνομεύο-
νται. 

Δίχως τη συναίνεση των πολιτών, η δου-
λειά των αστυνομικών, πέρα από εξαιρετι-
κά δύσκολη έως και αδύνατη, καθίσταται 
επίσης εξαιρετικά επικίνδυνη. Θεωρητικά, 
κανένας αστυνομικός δε θέλει να αστυ-
νομεύει μια κοινωνία, τα μέλη της οποί-
ας δεν αναγνωρίζουν την εξουσία του, δε 
συνεργάζονται μαζί του και τον θεωρούν 
περισσότερο εχθρό τους παρά προστάτη 
τους. Δυστυχώς, όμως, πάρα πολλοί αστυ-
νομικοί στις ΗΠΑ, ασκώντας τα καθήκοντά 
τους, το μόνο που καταφέρνουν είναι να 
στρέφουν τους πολίτες εναντίον τους και 
αυτό είναι αρνητικό σίγουρα για την κοι-
νωνία, αλλά και για την ίδια την αστυνο-
μία.                                        © Protagon.gr

Άνδρες της 
πολιτειακής 
αστυνομίας  
στη Σάρλοτσβιλ 
της Βιρτζίνια

Τι φταίει και σκοτώνουν  
οι Αμερικανοί αστυνομικοί; 

Πάρα πολλοί, αν όχι όλοι, θεωρούν ότι έχουν 
σχεδόν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν, όχι 

μόνο να ασκήσουν υπέρμετρη βία αλλά ακόμη και να 
σκοτώσουν ακούσια ή εκούσια κάποιον πολίτη, ενόσω 

προασπίζονται τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Και η 
Δικαιοσύνη εμφανίζεται ιδιαίτερα ανεκτική μαζί τους… 
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Προσφορά: Τα Ελληνοκαναδικά Νέα
Μαθητικa neα

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΛΈΣΧΗ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ ΈΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Κωνσταντίνος Χατζιάρας
Σωκράτης ΙΙΙ

Αναστάσιος Νικολόπουλος
Σωκράτης ΙΙ

Αλεξία Κατηφόρη
Δημοσθένης

Γιάννης Flores Τρουγάκος
Σωκράτης V

Δήμητρα Τσέλιου
Σωκράτης ΙV

Σκέψεις μαθητών
ΈΝΑ ΈΥΧΑΡΙΣΤΟ ΓΈΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΥΝΈΒΗ

Αυτό το καλοκαίρι κάτι μεγάλο συμβαίνει, που αλλάζει τη ζωή μου, κάτι που έχει σχέση 
με το κολλέγιο Regina Assumpta.  Ήθελα πάρα πολύ να φοιτήσω σε αυτό το κολλέγιο και 
το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα.

Όλη τη χρονιά που πέρασε διάβασα πολύ σκληρά και απέδωσε. Με τους καλούς βαθμούς 
που είχα, μου έστειλαν γράμμα ότι μπήκα στο γυμνάσιο. Όταν επέστρεψα από το σχολείο, 
οι γονείς μου μού είπαν τα ευχάριστα νέα. Είμαι πολύ περήφανη με την απόφασή μου.

Αυτό που έμαθα στο τέλος είναι ότι αν δουλέψεις σκληρά, μπορείς να αποχτήσεις ό,τι 
θέλεις. Αν συνεχίζω να διαβάζω με τον ίδιο τρόπο θα πετύχω καλούς βαθμούς και στο 
γυμνάσιο.  

Σ’ αυτό το βιβλίο έμαθα τόσα πράγματα. Ταξίδεψα με τα παιδιά σε όλη την Αίγινα, στις 
θαυμάσιες παραλίες της. Έμαθα τόσα για την ιστορία της και τις εκκλησίες της, τον μύθο 
του Ελλάνιου όρους, έμαθα τον μύθο της Αφαίας, τον μύθο του Αιακού. Θέλω τόσο πολύ 
να γνωρίσω όλα αυτά τα μέρη από κοντά. 

Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο χαρακτήρας της κυρα Μαρίας που δεν κράτουσε κακία 
στον Γερμανό στρατιώτη κι ας είχε κλέψει όλες τις οικονομίες της οικογένειάς της. 

«Ο θησαυρός της Βαγίας» είναι ένα πολύ καλό βιβλίο και αισθάνομαι χαρούμενος που 
είχα την ευκαιρία να το διαβάσω. 

ΣΤΈΦΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ, 6Η ΤΑΞΗ
ΣΧΟΛΈΙΟ ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ 

ΈΝΑ ΈΥΧΑΡΙΣΤΟ ΓΈΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΥΝΈΒΗ
Πέρσι το καλοκαίρι, πήγα με την ομάδα του ποδοσφαίρου μου σ’ ένα τουρνουά. 

Παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια με διάφορες ομάδες. Θέλαμε να κερδίσουμε πάρα πολύ. 
Κερδίσαμε πολλά παιχνίδια και χάσαμε λίγα. Στο τέλος καταφέραμε να κερδίσουμε τα 
χρυσά μετάλλιά μας.

Κερδίσαμε το χρυσό! Όλοι νιώθαμε χαρά και ήμασταν περήφανοι. Έχω μια πολύ καλή 
ομάδα με την οποία είμαι δεμένη. Σίγουρα αυτή η μέρα θα μου μείνει αξέχαστη αλλά 
ακόμα περισσότερο θα θυμάμαι το τελευταίο γκόλ που έβαλα και χάρισα τη νίκη στην 
ομάδα μου!

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 6Η ΤΑΞΗ 
ΣΧΟΛΈΙΟ ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Σας αρέσει να διαβάζετε βιβλία; Ποια είναι τα αγαπημένα σας βιβλία; Υπάρχουν βιβλία 

ιστορίας, αστυνομικά βιβλία, ιστορίες με δράμα, βιβλία με πληροφορίες, με φανταστικές 

ιστορίες. Για τα μικρά παιδιά μπορείς να βρεις βιβλία με πολλές φωτογραφίες και λίγες 

σελίδες. Για τους εφήβους τα βιβλία είναι μεγαλύτερα με λίγες φωτογραφίες. Για τους 

ενήλικες υπάρχουν πολλά βιβλία. Μπορούν να διαλέξουν ό,τι θέλουν.

Εμένα μου αρέσει να διαβάζω ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά βιβλία γιατί μπορώ να 

φανταστώ την ιστορία όπως θέλω. Όταν διαβάζω ένα βιβλίο η φαντασία μου μεγαλώνει. 

Γίνομαι φίλος με τον ήρωα του βιβλίου και συμμετέχω και εγώ στην ιστορία. Νιώθω ό,τι 

νιώθει και αυτός. Δεν είμαι μόνος όταν το διαβάζω. Ο κόσμος του βιβλίου γίνεται και δικός 

μου κόσμος.

Τα βιβλία μας δίνουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Τα γράμματα και οι λέξεις ζωντανεύουν μόλις 

πέσει πάνω τους το ανθρώπινο μάτι. Παίρνουν ζωή και φωνή. Γι’ αυτό τα βιβλία που είναι 

κλειστά στη βιβλιοθήκη όσο όμορφα και να είναι δεν έχουν αξία.

Πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί άνθρωποι να 

έχουμε τόσα μαγευτικά βιβλία. Επίσης έχουμε πολλές ευκαρίες για να διαβασουμε: στο 

σπίτι, στο σχολείο,στο αυτοκίνητο, στις διακοπές, στην αυλή. Διαβαζοντας ένα βιβλίο αυτό 

που καταλαβαίνω είναι ότι οι αλήθειες των βιβλίων, οι ήρωες τους, τα διδάγματα τους, δεν 

πεθαίνουν ποτέ όσα χρόνια και αν περάσουν.

ΤΈΟ ΣΑΝΙΝ, 6Η ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΈΙΟ ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ 

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

Πανηγύρι online
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ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
Από το Αθλητικό Τμήμα της ΕΚΜΜ

Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org

Η δημιουργία της Ποδηλατικής Λέσχης “HCGM Cycling Club” είναι μια σημαντική 
πρωτοβουλία του Αθλητικού Τμήματος της ΕΚΜΜ. Σκοπός της είναι η προώθη-

ση του πνεύματος ψυχαγωγίας, υγείας και ευεξίας, που τόσο έχουμε ανάγκη αυτή 
την δύσκολη περίοδο. 

Εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που παρέχει το τεράστιο επαρχιακό ποδηλατικό 
δίκτυο του Κεμπέκ “La route verte”, συνολικού μήκους 5,300 χιλιομέτρων, η Ποδη-
λατική Λέσχη της ΕΚΜΜ θα οργανώσει εκδρομές για τους λάτρεις του ποδηλάτου 
κάθε ηλικίας. Για τη συμμετοχή στις εκδρομές αυτές, καθώς και σε άλλες ποδηλατι-
κές δραστηριότητες που θα ανακοινωθούν, θα πρέπει να τηρούνται όλα οι κανόνες 
ασφαλείας, όπως το κράνος και τα κατάλληλα παπούτσια, και όλοι τα μέτρα  που 
έχουν θεσπίσει οι υγειονομικές αρχές για την προστασία από τη διασπορά του κο-
ρονοϊού, όπως η χρήση απολυμαντικών και μάσκας καθώς και η διατήρηση από-
στασης μεγαλύτερης των δύο μέτρων μεταξύ των ποδηλατών. 

Η πρώτη ποδηλατική εκδρομή έχει προγραμματιστεί για αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνί-
ου, από τις 9 έως τις 11 π.μ. Σημείο εκκίνησης είναι το Parc de la Cite (St-Hubert), 
με τερματισμό στο Fort Chambly (Chambly). Το κόστος συμμετοχής είναι $10 ανά 
άτομο. Για παιδιά κάτω των 16 ετών, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από ενή-
λικα, το κόστος είναι $5. Στην τιμή περιλαμβάνονται η ξενάγηση, επίβλεψη, καθώς 
και μπουκάλι με νερό, θρεπτική μπάρα και φυσικά πολύ θετική διάθεση. Τα χρήματα 
που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν από το Αθλητικό Τμήμα της ΕΚΜΜ για 
τη διοργάνωση και διατήρηση παρόμοιων εκδηλώσεων.

Η ποδηλατική λέσχη σχεδιάζει να διοργανώνει εκδρομές μία φορά την εβδομά-
δα, στα διάφορα μονοπάτια του ποδηλατικού δικτύου «La route verte» σε όλο το 
Μοντρεάλ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή. Ενημερωθείτε για τις επερχόμενες 
εκδρομές μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ, hcgm.org, τις σελίδες μας στα κοι-
νωνικά δίκτυα Facebook, Instagram, LinkedIn, καθώς και τις ανακοινώσεις μας στο 
ραδιόφωνο και στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα». Οι εκδρομές θα πραγμα-
τοποιούνται σε εύκολα μονοπάτια με χαμηλές κλίσεις.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής που θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ, hcgm.org/cycling-club/. Εάν έχετε απορίες, μη 
διστάσετε να μας στείλετε email στο cyclingclub@hcgm.org

Καλές διαδρομές!

Εδώ και 38 χρόνια, το Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής σηματοδο-

τεί την έναρξη των ελληνικών καλοκαιρινών φεστιβάλ 
της παροικίας μας. Όποιος έχει επισκεφτεί το πανηγύρι 
αυτό, χωρίς αμφιβολία, έχει νιώσει τη ζεστασιά, τον με-
ταδοτικό ενθουσιασμό και το μεγάλο πνεύμα συνεργα-
σίας των εθελοντών  και όλων όσων συμμετέχουν στη 
διοργάνωσή του.

Για μας, τους Έλληνες του Μοντρεάλ, είναι δύσκολο 
να φανταστούμε το καλοκαίρι αυτό, χωρίς το πανηγύ-
ρι. Έτσι, το Περιφερειακό Συμβούλιο ΕΚΜΜ Νότιας 
Ακτής, το Γυναικείο Τμήμα και πολλοί εθελοντές, πή-
ραν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν το Πανηγύρι 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, online! Από τις 23 έως 
τις 28 Ιουνίου 2020, ετοιμαστείτε να ζήσετε τη μονα-
δική εμπειρία του πρώτου εικονικού πανηγυριού στο 
διαδίκτυο. 

Ενώ οι επιχειρήσεις αρχίζουν σταδιακά να επαναλει-
τουργούν, οι περιορισμοί της κοινωνικής απόστασης 
σχετικά με τον κορονοϊό COVID-19 εξακολουθούν να 
παραμένουν σταθεροί. Ενώ στη διάρκεια του τελευταί-
ου τριμήνου έχουν αλλάξει τόσα πολλά, μια σταθερή 
ανάγκη που παραμένει αμετάβλητη, είναι ότι πρέπει να 

συνεχίσουμε να διατηρούμε τα κοινοτικά μας κέντρα, 
τα σχολεία μας και τις εκκλησίες μας, σήμερα και για τις 
επόμενες γενιές. Με COVID-19 ή όχι, αυτή η ανάγκη 
εξακολουθεί να υπάρχει.

Έχοντας αυτό κατά νου, προσπαθήσαμε να βρούμε 
ιδέες, ώστε να συγκεντρώσουμε χρήματα για την κοι-
νότητά μας, με έναν τρόπο που θα μας φέρνει όλους 
κοντά, ακόμη και αν οι περιορισμοί μας αναγκάζουν να 
είμαστε μακριά. Έτσι, η ιδέα ενός εικονικού πανηγυ-
ριού, γίνεται πραγματικότητα. Στο διάστημα των 6 ημε-
ρών, που θα διαρκέσουν οι διαδικτυακές εκδηλώσεις, 
θα φέρουμε το Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτι-
στή κατευθείαν στο σπίτι σας.

Από τις 23 έως τις 28 Ιουνίου, από την άνεση και την 
ασφάλεια του σπιτιού σας, θα έχετε την ευκαιρία να 
μοιραστείτε την αγάπη μας για τη μουσική, το χορό, 
την πίστη, τις φιλίες και την αίσθηση της οικογένειας, 
που είναι τόσο χαρακτηριστική στο Πανηγύρι του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή. Μέσω των σελίδων της ΕΚΜΜ 
στο Facebook και στο YouTube, θα απολαύσετε τοπι-
κά συγκροτήματα και τραγουδιστές να ερμηνεύουν για 
σας, στο διαδίκτυο. Επιπλέον, θα μεταδώσουμε ζω-
ντανά τις Θείες Λειτουργίες και τον Εσπερινό. Επίσης, 

θα θυμηθούμε στιγμές από τα προηγούμενα πανηγύ-
ρια μας, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο. 

Κλείνοντας, σας παρακαλούμε έμπρακτα να υποστη-
ρίξετε μαζί μας όλους τους προηγούμενους χορηγούς 
αυτού του πανηγυριού, που φέτος υποφέρουν οικο-
νομικά από την πανδημία. Ένας από τους βασικούς 
στόχους μας, κατά τη διάρκεια αυτού του εικονικού φε-
στιβάλ, είναι να προωθήσουμε όλες τις τοπικές επιχει-
ρήσεις, που μας έχουν ενθαρρύνει στο παρελθόν και 
να ζητήσουμε από το κοινό να παραγγείλει φαγητό ή 
να αγοράσει αγαθά ή τις υπηρεσίες προσφέρουν. Βο-
ηθήστε μας να τους βοηθήσουμε!

Το πιο νόστιμο, το αφήσαμε για το τέλος. Στις 23 και 
στις 24 Ιουνίου, θα ανάψουν οι ψησταριές του Κοινοτι-
κού Κέντρου της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής. Μια μικρή ομά-
δα από τους αφοσιωμένους εθελοντές μας θα ψήσει 
σουβλάκια, μόνο για παραλαβή. Μπορείτε να παραγ-
γείλετε τα σουβλάκια σας τηλεφωνικώς, στο 514-296-
4439 ή μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΜΜ, hcgm.org.

Ανυπομονούμε να περάσουμε, ένα πολύ διαφορετικό 
αλλά υπέροχο Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτι-
στή, μαζί σας!

Την περασμένη εβδομάδα το Αθλητικό Τμήμα της ΕΚΜΜ ανακοίνωσε την επα-
ναλειτουργία των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων της ΕΚΜΜ, για παιδιά ηλικίας 

από 5 έως 13 ετών, μόνο στην περιοχή του Λαβάλ και ακολουθώντας αυστηρά τις 
οδηγίες των κρατικών και υγειονομικών αρχών. Οι κατασκηνώσεις θα λειτουργή-
σουν από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 14 Αυγούστου 2020, στις εγκαταστάσεις της 931 
Emerson, Chomedy, Laval. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε τον χώρο 
των κατασκηνώσεων, μόνο αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου, από τις 12 έως τις 5 μ.μ. 
Κατά την επίσκεψη, παρακαλούμε να τηρείτε τα υγειονομικά μέτρα και τη φυσική 
απόσταση, όπως ορίζει η νομοθεσία. 

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η Κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοίνω-
σε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν να ανοίξουν οι ναοί και οι τόποι 

λατρείας όλων των θρησκειών και δογμάτων, με αυστηρή τήρηση των κανόνων που 
έχουν θεσπίσει οι υγειονομικές αρχές. Οι ναοί θα μπορούν να δεχτούν μέχρι 50 πι-
στούς τη φορά. Αυτή η είδηση προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό και ιδιαίτερη χαρά σε 
όλους μας, αφού μετά από τόσους μήνες, θα μπορέσουμε να εκφράσουμε την πίστη 
μας και να ακολουθήσουμε τα Ιερά Μυστήρια της Θρησκείας μας, όπως πρέπει, 
μέσα στους Ιερούς Ναούς μας.

Η σημαντική αυτή είδηση είναι σε εξέλιξη. Μόλις έχουμε σαφείς οδηγίες από την Κυ-
βέρνηση και συγκεκριμένες οδηγίες για τη λειτουργία τους από την Αρχιεπισκοπή, 
θα είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανοίξουμε και πάλι τις πόρτες των Ιερών 
Ναών μας στους πιστούς. Σας παρακαλούμε να διαβάζετε τις σχετικές ανακοινώ-
σεις μας στα κοινωνικά μας δίκτυα, στον ιστότοπό μας, στις εφημερίδες “Το Βήμα” 
και “Τα Νέα” και να τις ακούτε στο ραδιόφωνο. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της 
λειτουργίας των Ιερών Ναών μας, οι Θείες Λειτουργίες θα συνεχίσουν να μεταδίδο-
νται από τη σελίδα μας στο Facebook και στο YouTube.

ΕΙΔΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
Σύντομα ανοίγουν οι Εκκλησίες της ΕΚΜΜ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Θα λειτουργήσουν μόνο στην περιοχή του Λαβάλ
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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

Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”

Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΕΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ MAGIC MISSION

Αγαπητοί συμπατριώτες

Όλοι μας ζούμε σε μια δύσκολη εποχή και η πανδημία έχει 
καταφέρει προς το παρόν να αλλάξει τον τρόπο ζωής που όλοι 
μας ζούσαμε λίγους μήνες πριν. Ελπίζοντας ότι θα βρεθεί η 
λύση για την αντιμετώπιση του διαβολικού ιού, προσπαθούμε 
να πορευόμαστε την καθημερινότητα όσο μπορούμε καλύτερα. 
Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αναγκαίο να προστατευόμαστε όσο 
μπορούμε μένοντας πάντα αισιόδοξοι.

Εμείς, οι εθελοντές του “Magic Mission” μοιραζόμαστε μαζί σας 
όλα αυτά τα συναισθήματα και προσπαθούμε με νέους τρόπους να 
εξακολουθούμε να στέλνουμε μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης σ’ 
αυτούς που έχουν την ανάγκη μας πίσω στην πατρίδα.

Τέτοια εποχή, συνήθως, μαζευόμασταν στο Κοινοτικό μας 
Κέντρο για τη γιορτή της «Μακαρονάδας», που είχε σκοπό να 
συγκεντρώσει δωρεές, για να πραγματοποιούνται οι αποστολές 
μας για την πατρίδα.

Δυστυχώς, αυτή τη χρονιά δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί 
οι συνθήκες και ο κίνδυνος δεν μας το επιτρέπουν. Αυτό βέβαια, 
δεν θα μας αποτρέψει από το να συγκεντρώσουμε χρήματα και 
δωρεές για να συνεχίσει η Παροικία των Ελλήνων του Μόντρεαλ 
να πράττει το θεάρεστο έργο της. Την ένδειξη αγάπης, αλληλεγγύης 
και ανθρωπιάς στους δεκάδες οργανισμούς και ιδρύματα της 
πατρίδας, που νοιάζονται για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και 
όλους αυτούς που ζητάνε απεγνωσμένα βοήθεια. Το “Magic Mis-
sion”  κάνει έκκληση στην Παροικία να βοηθήσει με κάθε τρόπο τη 
συνέχιση των αποστολών και να σταθούμε για ακόμη μια φορά στο 
ύψος των περιστάσεων παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Η βοήθειά σας, τώρα, είναι αναγκαία όσο ποτέ.  

Μπορείτε να στείλετε τη δωρεά σας με επιταγή πληρωτέα στο 
“Magic Mission” στη διεύθυνση 5777 Wilderton Ave. Montreal, 
QC. H3S 2V7  

Θα λάβετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Αν 
χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 
στο 514-569-1313.

Σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και ευχόμαστε η Μάνα 
Παναγιά να σας έχει ασφαλείς και να σας χαρίζει υγεία.

Από τους εθελοντές του “Magic Mission”

Η πανδημία του COVID-19  και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν 
την ζωή όλων και ιδίως των ατόμων της Τρίτης  Ηλικίας. 

 Για αυτό τον λόγο,  ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας  η «ΦΙΛΙΑ» 
συνεχίζει το έργο που άρχισε για να προσφέρει  βοήθεια,  που έχει 

γίνει πιο απαραίτητη όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση 
στην διασπορά του κορονοϊού.

Είναι υποχρέωση όλων μας να συνεχίσουμε να   σκεφτόμαστε και να 
νοιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.  

Χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας.  
Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και είδη πρώτης 

ανάγκης  ή όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο  τους 
συμπατριώτες μας,  μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας  στο τηλέφωνο  

514-948-3021.   
Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  

απο τις  11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του γραφείου της 
«ΦΙΛΙΑΣ» 

514-948-3021 για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης, 
που μας  παροτρύνουν να 

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Ή «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΚΟΙΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  « Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α »
 

Μ Ι Κ Ρ Η    Γ Ε Θ Σ Η Μ Α Ν Η   !!! 

ΤΑΜΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΔΕΗΣΗ - ΔΩΡΕΑ 
ΜΗ  ΤΑΞΕΙΣ  Σ› ΑΓΙΟ  ΚΕΡΙ  ΚΑΙ  ΣΕ  ΠΑΙΔΙ  ΚΟΥΛΟΥΡΙ !
Όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα παιδί που 
σε έναν δικό του Άγιο προσεύχεται !
Γιαυτό λέμε ότι ο Άγιος περιμένει έως και σαράντα χρόνια το τάμα του...

Η παράδοση μας λέει ότι, ο Άγιος  περιμένει έως και 40 χρόνια το τάμα σου  κάτι το οποίο είναι επιγέννημα 
ευλάβειας και σεβασμού !
Πώς δικαιολογείται πιό εύκολα στο νού μας, αυτό το καρτέρημα του Αγίου ;
Το 1870, κάποιος έκανε τάμα να πάει να προσκυνήσει στη χάρη ενός Αγίου σε πολύ μακρινό προσκύνημα, που 
ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο, τόσο οικονομικά όσο και πρακτικά, για να το εκπληρώσει. 
Έτσι λοιπόν για να υπάρχει αρκετός χρόνος για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ενός τέτοιου τάματος και για να 

μην απελπίζεται ο άνθρωπος ο οποίος εκείνη τη δύσκολη στιγμή έταζε δύσκολα πράγματα, υπάρχει αυτή η 
προφορική ανθρώπινη παράδοση, η οποία φυσικά και δεν έβλαπτε πουθενά.
Η προφορική αυτή παράδοση με το πέρασμα των χρόνων επεκτάθηκε και παρέμεινε έτσι, ακόμα και για τα απλά 

τάματα, πόσο μάλλον για τα σημαντικά.
Για να μη χάνει, ωστόσο, ένα τάμα το ουσιαστικό του νόημα οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι όταν προσφέρουμε 

υλικά τα προσφέρουμε έχοντας καθαρή καρδιά και πνευματικότητα. 
Όταν προσφέρουμε «κόπο», τον προσφέρουμε με αληθινή επίγνωση και συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας.
Σε καθε περίπτωση η προσφορά γίνεται με πνεύμα ταπείνωσης, ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης  
και  δοξολογίας  πολύς προς τον Θεό και για τα καλά και για τα «ανάποδα».
Ο Άγιος � δεν παρεξηγεί �, ούτε « θυμώνει �,  ούτε  « απαιτεί �... 
αλλά, περιμένει και μεσιτεύει για μας σε κάθε περίπτωση.

Άρα μια ωραία ερμηνεία των 40 χρόνων, μπορεί να είναι αυτή: 
Ότι ο Άγιος, στον οποίο τάξαμε κάτι, περιμένει μέχρι και σαράντα χρόνια
δηλαδή μια ζωή ουσιαστικά, την επιστροφή μας και την μετάνοιά μας› 
περιμένει την ουσιαστική μας προσπάθεια και αγωνιστική μας διάθεση  
να πολεμήσουμε πάθη, αδυναμίες, να ενισχυθούμε στην πίστη μας
αναγνωρίζοντας πρωτίστως ότι τα πάντα, γίνονται› 

«Χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 
ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων».
παπανικόλας

«Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α»

ΤΟ  ΤΑΜΑ  ΤΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΓΙΝΕΙ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΚΑΙ  ΔΕΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ  ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟ  -  ΑΠΑΡΑΚΛΗΤΑ  -  ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ  -  ΑΥΤΟΒΟΥΛΑ

ΚΑΙ  ΧΩΡΙΣ  ΚΑΜΙΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ... ΓΙΑ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΔΩΡΕΑ !!!   
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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

Δύο χρόνια μετά την υπογραφή της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, στους Ψα-

ράδες Πρεσπών στις 17 Ιουνίου 2018, τα 
«παράθυρα» που άφησε η Συμφωνία και 
η αδράνεια που έχει επιδειχθεί για την πι-
στή εφαρμογή των όποιων θετικών προ-
βλέψεων της, κινδυνεύει να δημιουργή-
σει μια νέα πραγματικότητα και ένα νέο 
πια κεκτημένο για την άλλη πλευρά.

Γράφει ο Νίκος Μελέτης 
© Liberal 

Στα Σκόπια, στις 15 Ιουλίου, θα πραγμα-
τοποιηθούν οι εκλογές, που λόγω κορονο-
ϊού αναβλήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο 
και παρά τις ελπίδες του Ζόραν Ζάεφ ότι 
η κρίση της πανδημίας θα ενισχύσει το 
κόμμα του, οι πιθανότητες να βγει πρώτο 
το VMRO, που θεωρητικά αντιτίθεται στη 
Συμφωνία των Πρεσπών, είναι πολλές. Βε-
βαίως, το VMRO δεν έχει δηλώσει ότι θα 
καταργήσει τη Συμφωνία, αλλά λόγω της 
εθνικιστικής φυσιογνωμίας του θα πρέ-
πει να περιμένουμε, εφόσον κερδίσει τις 
εκλογές, μια αντεπίθεση σε όλα τα μέτω-
πα, ώστε να εκφυλισθεί η Συμφωνία των 
Πρεσπών σε Συμφωνία διπλής ονομασί-
ας, με προώθηση σε όλα τα μέτωπα των 
όρων «Μακεδονία» και «Μακεδονικός». 
Η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, απορ-
ροφημένη από τα Ελληνοτουρκικά και 
κατόπιν με τον κορωνοϊό και έχοντας δυ-
σκολία ακόμη για τη διαχείριση της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών, δεν έχει επιδείξει 
το ενδιαφέρον που όφειλε για κρίσιμα ζη-
τήματα που άπτονται της εφαρμογής της. 
Οι επιτροπές για τα σχολικά βιβλία έχουν 
αδρανοποιηθεί εδώ και μήνες και τα βι-
βλία ιστορίας, τα οποία έπρεπε να είχαν 
αλλάξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο 
παραμένουν τα ίδια, ποτίζοντας με «μα-
κεδονικό αλυτρωτισμό» τις νέες γενιές 
των μαθητών στη Βόρεια Μακεδονία. 
Συγχρόνως για το σοβαρότατο θέμα των 
εμπορικών χρήσεων του όρου «Μακεδο-
νικός» οι επιτροπές έχουν μείνει ανενερ-
γές και έτσι κυλάει ο χρόνος εις βάρος της 
Ελλάδας, καθώς μετά την τρίχρονη προθε-
σμία που είχε δοθεί από τη Συμφωνία των 
Πρεσπών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι 
θα συμβεί μετά, εάν οι εταιρίες της γει-
τονικής χώρας συνεχίζουν να χρησιμοποι-
ούν τον όρο «μακεδονικός» και «Μακεδο-
νία» στα προϊόντα τους, έστω και εάν θα 
είναι υποχρεωμένοι, εφόσον αναφέρουν 
χώρα προέλευσης, να έχουν την ένδειξη 
«made in North Macedonia»  ή θα αρκεί 
π.χ. το «product of Macedonian winery». 

Όμως, τα «παράθυρα» που άφησε ανοικτά 
η Συμφωνία των Πρεσπών, προσφέρουν 
σημαντικές δυνατότητες στην άλλη πλευ-
ρά να προωθήσει και να επιβάλει τελικά 
τη βασική επιδίωξη της για κατοχύρωση 
και μάλιστα με αποδοχή από την Ελλάδα, 
«Μακεδονικού Έθνους και Ταυτότητας». 
Το Βορειομακεδονικό Υπουργείο Εξωτερι-
κών στην ιστοσελίδα του, παρουσιάζοντας 
τη διαφορά για το όνομα και τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, δίνει τη δική του ερμηνεία, 
η οποία όσο παραμένει έτσι και δεν έχει 
αποκρουσθεί από την Αθήνα, δημιουργεί 
και κατοχυρώνει το δικό του μονόπλευ-
ρο πλαίσιο ερμηνείας της Συμφωνίας. 
«…Σύμφωνα με τις Συνταγματικές Τροπο-
ποιήσεις, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο 
της Τελικής Συμφωνίας, προστέθηκε ένας 
γεωγραφικός προσδιορισμός («Βόρεια») 
πριν από τον όρο «Μακεδονία», και τα χα-
ρακτηριστικά εθνικής ταυτότητας προστα-
τεύονται, σύμφωνα με το δικαίωμα του 
αυτοπροσδιορισμού, δηλαδή ο Μακεδο-
νικός λαός, η Μακεδονική γλώσσα κ.λπ.». 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ  
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με ανανεωμένη τη σελίδα από το Φε-
βρουάριο του 2020 το Βoρειομακεδονικό 
ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει τις οδηγίες προς τα 
ΜΜΕ για το πως θα αναφέρονται στη χώρα 
και πως θα γίνεται η χρήση της νέας ονομα-
σίας (Final agreement for the settlement 
on the name issue – Media guidelines). 
«Το επίθετο «Μακεδονικό» πρέπει να χρη-
σιμοποιείται όταν σχετίζεται με την εθνι-
κή και πολιτιστική ταυτότητα του λαού, τη 
γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό, την 
κληρονομιά, την επικράτεια και άλλα χα-
ρακτηριστικά. Οι όροι αυτοί στο πλαίσιο 
αυτό, διαφέρουν σαφώς από αυτούς που 
χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την 
περιοχή της Μακεδονίας στην Ελλάδα.  
Σωστά παραδείγματα: «Μακεδονική 
Εθνική Ταυτότητα, Μακεδονική γλώσ-
σα, Μακεδονικός πολιτισμός, Μακε-
δονική Επικράτεια, Μακεδονικός λαός, 
Μακεδονική Ιστορία, Μακεδονικά βου-
νά, Μακεδονική λογοτεχνία, Μακεδο-
νικό κυριλλικό αλφάβητο, Μακεδονικό 
φαγητό, Μακεδονικές εκκλησίες κ.λπ.».  
Λάθος παραδείγματα: «Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται άλλες αναφορές, όπως 
«Βόρεια Μακεδονία», «Β. Μακεδονική» 
και «Βορειομακεδονική». 
Το Βορειομακεδονικό ΥΠΕΞ σπεύδει να 

περιορίσει τη χρήση του παράγωγου της 
νέας ονομασίας μόνο στην επίσημη ονο-
μασία του κράτους και των φορέων που 

έχουν οικονομική στήριξη από το Κράτος. 
Σωστά παραδείγματα για το κράτος, 
τα επίσημα όργανά του και άλλους 
δημόσιους φορείς: «Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονί-
ας, Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, 
Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατί-
ας της Βόρειας Μακεδονίας, Υπουργός 
Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, Δήμος 
της Οχρίδας της Βόρειας Μακεδονίας, 
Πανεπιστήμιο του Αγίου Κύριλλου και 
Μεθόδιου της Βόρειας Μακεδονίας». 
Λάθος παραδείγματα: «Άλλες αναφορές, 
όπως «Βόρεια Μακεδονική», «Μακεδονι-
κή», «Β. Μακεδονική» και «Βορειομακε-
δονική»», δεν πρέπει να χρησιμοποιού-
νται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις». 
Στην ίδια «οδηγία» η Βορειομακεδονική 
πλευρά επιχειρεί να διευρύνει βασιζομένη 
στις ηθελημένες «γκρίζες ζώνες» της Συμ-
φωνίας τη χρήση του όρου «Μακεδονικός» 
σε σχεδόν κάθε είδους δραστηριότητα και 
προσφέρει αντίστοιχα παραδείγματα: 
Σωστά παραδείγματα: «Η Μακεδονι-
κή οικονομία, Τομέας της υγείας της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονί-
ας, Μακεδονική Τέχνη, Μακεδονική 
Μουσική, Μακεδονική Γεωργία, Μακε-
δονική Αρχιτεκτονική, Βιομηχανία Τρο-
φίμων της Βόρειας Μακεδονίας κ.λπ.».  
Λάθος παραδείγματα: «Άλλες αναφο-
ρές, όπως “Βόρεια Μακεδονική”, «Β. 
Μακεδονική» και «Βορειομακεδονι-
κή», δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις». 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΞ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει και το 

ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει συνταχθεί 
και προβάλλεται από την ιστοσελίδα του 
Βορειομακεδονικού ΥΠΕΞ.

ΕΡ: Τώρα είναι πλέον πολίτες  
της Βόρειας Μακεδονίας;
ΑΠ: Όχι, είναι φυσικά πολίτες της Μακε-

δονίας και πολίτες της Δημοκρατίας της 
Βόρειας Μακεδονίας, αλλά κατά τα άλλα 
είναι απολύτως σωστό να περιγράφονται 
οι εθνικά Μακεδόνες απλώς ως Μακεδό-
νες, χωρίς το επίθετο «Βόρειο». Και στην 
πραγματικότητα μη χρησιμοποιείτε τον 
όρο Βορειομακεδονική καθόλου, θα φθά-
σουμε και σε αυτό.

ΕΡ: Η γλώσσα σας είναι σαφώς  
πλέον Βορειομακεδονική;
ΑΠ: Όχι, είναι απλώς Μακεδονική, ακρι-

βώς όπως ήταν πριν από τη συμφωνία με 
την Ελλάδα.

ΕΡ: Θα γράψω μια ιστορία για το φαγη-
τό στη χώρα σας. Θα πρέπει να αναφέ-
ρομαι στη Βόρειο Μακεδονική κουζίνα;
ΑΠ: Όχι, όταν περιγράφουμε οτιδήπο-

τε σχετίζεται με την εθνική ή πολιτιστική 
μας ταυτότητα, το επίθετο «Μακεδονική» 
είναι σωστό και το «Βόρεια Μακεδονική» 
είναι λάθος…

ΕΡ: Αν έχω λοιπόν ένα γεύμα με τον 
πρόεδρο σας, τι πρέπει να πω;
ΑΠ: Καλή παρατήρηση. Θα είναι σω-

στό λέγοντας ότι ο Πρόεδρος της Βόρειας 
Μακεδονίας σου προσέφερε ένα γεύμα 
με νόστιμες Μακεδονικές σπεσιαλιτέ. 
Δε θα είναι σωστό να πεις ότι είχες γεύ-
μα με το Βορειομακεδόνα Προέδρο. 

ΕΡ: Αυτό προκαλεί σύγχυση. Γιατί  είναι  
πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας και 
όχι Βόρειο-μακεδόνας πρόεδρος, ενώ το 
φαγητό σας είναι απλώς Μακεδονικό;

ΑΠ: Στο πλαίσιο της Συμφωνίας με την 
Ελλάδα συμφωνήσαμε να μην περιγρά-
ψουμε κανένα κρατικό φορέα ως «Βορει-
ομακεδονικό». Οτιδήποτε συνδέεται με το 
κράτος, την κυβέρνηση, την Προεδρία, τους 
ιδιωτικούς φορείς που χρηματοδοτούνται 
από το κράτος στο εξωτερικό, θα χρησιμο-
ποιούν το επίθετο Βόρεια αλλά δε θα είναι  
απαραίτητο να χρησιμοποιείται διαφο-
ρετικά, για παράδειγμα για το φαγητό…». 

Και όσο για τον τουρισμό, η επίση-
μη ιστοσελίδα είναι https://www.
macedonia-timeless.com/eng και όλα 
είναι  «Μακεδονικά»: «Τα Μουσεία της 
Μακεδονίας [Το  Μουσείο του Κεμάλ 
Ατατούρκ, το Μουσείο του Μακεδονικού 
Αγώνα»], «Εκκλησίες και Μοναστήρια στη 
Μακεδονία»… 
Και φυσικά, στα αγάλματα στην κεντρική 

Πλατεία των Σκοπίων το εφεύρημα της... 
ταμπελίτσας, που ανέφερε ότι ανήκαν 
στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, 
έχουν εξαφανιστεί από την πρώτη εβδο-
μάδα που τοποθετήθηκαν!
Οι προοπτικές βελτίωσης και πλήρους 

ομαλοποίησης των σχέσεων της Ελλάδας 
με τη Βόρεια Μακεδονία είναι μεγάλες. 
Όμως κάθε καθυστέρηση στην εφαρμο-

γή των υποχρεώσεων της άλλης πλευράς 
και η μη έγκαιρη «διόρθωση» των ακραί-
ων ερμηνειών που επιχειρούν τα Σκόπια 
σε γκρίζα σημεία της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, απλώς υπονομεύουν αυτές τις 
καλές σχέσεις που και οι δυο χώρες επι-
διώκουν.

Δύο χρόνια Πρέσπες
Η διολίσθηση στη «διπλή ονομασία» 
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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

Αν αναρωτιέσαι πώς να αγαπήσεις τον 
εαυτό σου, μάλλον έχεις φτάσει σε 

σημείο να μη μπορείς να καταπιέζεσαι 
άλλο. 

Μάλλον είναι ώρα να δώσεις το χρόνο 
και το ενδιαφέρον στο εαυτό σου, που 
τόσο καιρό παραμελούσες. Είναι κάτι που 
πρέπει να δεις συνολικά και όχι σα μεμο-
νωμένο πρόβλημα και ίσως έτσι να ανα-
καλύψεις πως πρέπει να αλλάξεις πολλά, 
από όσα μέχρι τώρα θεωρούσες φυσιολο-
γικά και δεδομένα.

ΑΣ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ  
ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Αρχικά συνειδητοποίησε ποιος είσαι 
πραγματικά: Φυσικά αυτό δεν είναι κα-
θόλου εύκολο και παίρνει χρόνια για να 
μπορέσουμε να βιώσουμε τον πραγματι-
κό μας εαυτό σε κάθε κατάσταση, χωρίς 
ενοχές και χωρίς να μας νοιάζει το τι θα 
πουν οι άλλοι. 
Αυτό που μπορούμε όμως άμεσα να 

κάνουμε, είναι να συνειδητοποιήσουμε 
ποιοι δεν είμαστε… και δεν είμαστε αυτό 
που λένε οι άλλοι για εμάς, ούτε αυτό που 
πιστεύουν ή θέλουν για εμάς. 
Αυτό που είμαστε πραγματικά, πηγάζει 

από μέσα μας και όχι από κάποιον εξω-
τερικό παράγοντα. Πρέπει να αποταυτι-
στούμε από όλους τους ρόλους που παί-
ζουμε στη ζωή μας και τότε θα αρχίσει να 
πηγάζει από μέσα μας η λάμψη του πραγ-
ματικού μας εαυτού.
2. Συνειδητοποίησε τι είναι αυτό που 

θέλεις πραγματικά στη ζωή σου: Καμιά 
φορά, αν όχι πάντα, φτάνουμε σε σημείο 
ίσως και να μισούμε τον εαυτό μας, όταν 
βλέπουμε τις μέρες και τα χρόνια να περ-
νάνε χωρίς να κάνουμε αυτά που θεωρού-
με σημαντικά για εμάς, από τα πιο απλά, 
που μπορεί να είναι το να χάσουμε τα πε-
ριττά κιλά, μέχρι τα πιο σημαντικά, όπως 
το να κάνουμε τη δουλειά που κάποτε 
ονειρευόμασταν. 

Όπως και να έχει όμως, για να ανακαλύ-
ψουμε τις πραγματικές μας ανάγκες και 
το τι θέλουμε πραγματικά, πρέπει να ψά-
ξουμε μέσα μας και θα δούμε πως καμιά 
φορά δεν είναι και τόσο εύκολο να βρού-
με τι μας γεμίζει και ίσως να πρέπει να δο-
κιμάσουμε αρκετά πράγματα μέχρι να το 
ανακαλύψουμε. 

Όμως, ρώτα ειλικρινά τον εαυτό σου, αν 
είχες όλα τα προβλήματα σου λυμένα, τι 
είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις;

3. Για να αγαπήσεις τον εαυτό σου 
όπως είναι πρέπει πρώτα να μπορέσεις 
να τον αποδεχθείς: Για τον καθένα αυτό 
ίσως να σημαίνει κάτι διαφορετικό, όμως 
το σίγουρο είναι πως όλοι έχουμε μια πτυ-
χή του εαυτού μας για την οποία δεν εί-
μαστε και τόσο περήφανοι ή νιώθουμε ότι 
είναι απλώς ένα μειονέκτημα. Όποια και 
αν είναι η κατάσταση, αυτό που προτείνε-
ται είναι να δεις αρχικά μήπως ακούς τη 
φωνή κάποιου άλλου να σου λέει ότι δεν 
είσαι αρκετά καλός ή πως δεν αξίζεις. Δες 
ειλικρινά ποια είναι η δικιά σου γνώμη για 
τον εαυτό σου και αν βρεις κάποια σκέψη 
που να σου λέει το πως δεν είσαι αρκετά 
καλός, είναι απλώς μια σκέψη που πρέπει 
να πετάξεις.

4. Κάνε πράγματα για τον εαυτό σου: 
Δώσε χρόνο στον εαυτό σου, ποιοτικό 
χρόνο, κάνε κάτι για σένα για να νιώσεις 
καλά, να χαλαρώσεις, σταμάτα να ανέχε-
σαι πράγματα που δε σ’ αρέσουν και να 
συμβιβάζεσαι με καταστάσεις που δε σου 
προσφέρουν τίποτα, φρόντισε τον εαυτό 
σου, φάε σωστά, γυμνάσου, διάβασε και 
κυρίως απομακρύνσου από τοξικούς αν-
θρώπους. Θα έρθει η στιγμή που θα κατα-
λάβουμε ότι δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, 

όταν σταματήσουμε να ακούμε τους γύρω 
μας και να παίρνουμε τις γνώμες τους ως 
κάτι σημαντικό.

Επίλεξε προσεκτικά τα άτομα που έχεις 
γύρω σου. Όσο και να μη θες το να επη-
ρεαστείς από τους γύρω σου είναι κάτι 
αναπόφευκτο και όπως έγραψε κάποτε ο 
Ρίτσος, να τον αγαπάς τον εαυτό σου και 
όταν τον αγαπήσεις πραγματικά, θα μά-
θεις να απαιτείς κοντά του μόνο ανθρώ-
πους που θα θρέφουν και την ψυχή του, 
τίποτα λιγότερο από αυτό. Γι αυτό λοιπόν 
το τονίζουμε, επίλεξε προσεκτικά τα άτο-
μα που βάζεις στη ζωή σου.
Να θυμάσαι πως για να αγαπήσεις τον 

εαυτό σου χρειάζεται προσπάθεια, υπο-
μονή και επιμονή, πολλές φορές θα απο-
τύχεις, όμως οφείλεις να προσπαθήσεις 
ξανά και θα δεις πως κάποτε θα είναι 
κάτι εντελώς φυσικό για σένα, όπως είναι 
για τον οποιοδήποτε, όμως είναι κάτι το 
οποίο χρειάζεται χρόνος να το καταφέ-
ρουμε, μα δεν έχουμε άλλη επιλογή, ούτε 
κι εσύ έχεις. Οφείλεις να αγαπήσεις τον 
εαυτό σου, γιατί να θυμάσαι, πως είναι ο 
πιο σημαντικός άνθρωπος που έχεις στη 
ζωή σου.

© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΒΉΜΑΤΑ  

ΠΩΣ ΝΑ ΑΓΑΠΉΣΟΥΜΕ  
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
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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 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal

514 342-8000
chemin de la Côte-des-Neiges

Montréal

�
dignitequebec.com

ΠΡΟΣΙΤΟΙ

Η οµάδα µας έχει 
προσαρµοστεί στη νέα 
πραγµατικότητα για να 
µπορέσετε να θρηνήσετε 
χωρίς επιπλέον στενοχώριες.
Χάρις στη νέα τεχνολογία 
που έχουµε εφαρµόσει, 
µπορείτε τώρα, µε ασφάλεια 
εξ αποστάσεως να τιµήσετε 
τα προσφιλή σας πρόσωπα.
 
Είµαστε εδώ για να σας 
βοηθήσουµε στη επιλογή, 
των νέων διαδικασιών  και 
δεσµευόµαστε υπεύθυνα 
στην εκπλήρωση των 
προσδοκιών σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Προ-ετοιµασίες από  
 τηλεφώνου ή  
 συνάντηση διαδικτύου
 
- Κηδεία σε στενό  
 οικογενειακό κύκλο  
 (σύµφωνα µε τις  
 τωρινές οδηγίες)
 
- Ζωντανή αναµετάδοση  
 της τελετής  
 (funeraweb.tv)

Ο γαλαξίας μας πιθανώς διαθέτει πε-
ρισσότερους από 30 ενεργούς νοή-

μονες εξωγήινους πολιτισμούς που μπο-
ρεί να αναζητούν επικοινωνία με άλλους, 
σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις Βρετανών 
και άλλων επιστημόνων.

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα 
-αν όχι το σημαντικότερο- στην ιστορία 
της ανθρώπινης σκέψης, είναι αν υπάρ-
χουν άλλα νοήμονα όντα στο σύμπαν. 
Κατά καιρούς γίνονται εκτιμήσεις για 
τον πιθανό αριθμό των εξωγήινων πολι-
τισμών, που κυμαίνονται σε όλο το φά-
σμα, από τις πιο απαισιόδοξες («είμαστε 
μόνοι μας») μέχρι τις πιο αισιόδοξες 
(«υπάρχουν πάρα πολλοί εξωγήινοι πο-
λιτισμοί, αλλά δεν έχουμε ακόμη κάνει 
επαφή μαζί τους»).

Η νέα μελέτη, με επικεφαλής τον κα-
θηγητή αστροφυσικής του βρετανικού 
Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, Κρίστο-
φερ Κονσελάις, η οποία δημοσιεύθη-
κε στο περιοδικό αστροφυσικής «The 
Astrophysical Journal», βασίζεται στην 
υπόθεση, ότι η νοήμων ζωή σε άλλους 
πλανήτες αναπτύσσεται με τρόπο παρό-
μοιο με αυτόν στη Γη.
«Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον με-

ρικές δεκάδες ενεργοί πολιτισμοί στο 
γαλαξία μας, με βάση την υπόθεση ότι 
χρειάζονται περίπου πέντε δισεκατομ-
μύρια χρόνια για να εμφανιστεί η νοή-
μων ζωή σε άλλους πλανήτες, όπως συ-
νέβη στη Γη. Η ιδέα είναι να εστιάσουμε 
στην εξέλιξη, αλλά σε κοσμική κλίμακα. 
Ονομάζουμε αυτό τον υπολογισμό Κο-
περνίκειο Αστροβιολογικό Όριο», δήλω-
σε ο Κονσελάις.

Στη Γη ο ανθρώπινος πολιτισμός με 
δυνατότητα επικοινωνίας με το σύμπαν 
σχηματίστηκε μετά από περίπου 4,5 
δισεκατομμύρια χρόνια. Οι ερευνητές 
θεωρούν, ότι αν στους πάρα πολλούς 
άλλους πλανήτες του γαλαξία μας χρει-
άζονται περίπου πέντε δισεκατομμύρια 
χρόνια ανάπτυξης νοήμονος ζωής και 
αν οι άλλοι τεχνολογικοί-επικοινωνιακοί 
πολιτισμοί διαρκούν τουλάχιστον όσο ο 
δικός μας, τότε σήμερα υπάρχουν περί-
που 36 ενεργοί εξωγήινοι πολιτισμοί.
Όμως, η μέση απόσταση ανάμεσα σε 

αυτούς τους πολιτισμούς, μπορεί να εί-
ναι γύρω στα 17.000 έτη φωτός, πράγ-
μα που καθιστά πολύ δύσκολη την ανί-
χνευση και την επικοινωνία, τουλάχιστον 
με την τωρινή γήινη τεχνολογία. Η μόνη 
πιθανότητα να είμαστε σήμερα ο μονα-
δικός πολιτισμός στο γαλαξία μας, σύμ-
φωνα με τη μελέτη, είναι η διάρκεια 
επιβίωσης των άλλων τεχνολογικών πο-
λιτισμών να είναι πολύ μικρή.
«Αν βρούμε ότι η νοήμων ζωή είναι κοι-

νή, τότε αυτό σημαίνει πως ο πολιτισμός 
μας θα μπορούσε να υπάρξει για πολύ 
περισσότερο από λίγες εκατοντάδες χρό-
νια. Αν όμως βρούμε ότι δεν υπάρχουν 
καθόλου ενεργοί πολιτισμοί στο γαλαξία 
μας, τότε αυτό είναι κακό σημάδι για τη 
δική μας ύπαρξη σε βάθος χρόνου. Ανα-
ζητώντας την εξωγήινη νοήμονα ζωή, 
ακόμη κι αν δε βρούμε τίποτε, στην ου-
σία ανακαλύπτουμε το δικό μας μέλλον 
και τη μοίρα τους», ανέφερε ο Βρετανός 
αστροφυσικός. 

 
© CNN GREECE

ΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΑΠΟΦΑΝΘΉΚΑΝ 

Ο γαλαξίας μας ίσως έχει 
πάνω από 30 νοήμονες 

εξωγήινους πολιτισμούς
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
756

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 755

240 π.Χ.

19 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΝΙΟΎ
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Αναμείνατε ανακατατάξεις 
στην οικογενειακή σας ζωή και το σπίτι 
σας, καθώς η Ηλιακή έκλειψη ενεργο-
ποιεί τον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού 
και της οικογένειας. Ίσως υπάρχει αλλα-
γή στον τρόπο ή το κόστος ζωής σας κι 
αυτό σας βάζει σε  διαδικασία να μετε-
γκατασταθείτε σε άλλη πόλη ή να βγεί-
τε στο κυνήγι για ένα νέο σπίτι.

Η Ηλιακή έκλειψη στο δω-
δέκατο οίκο σας, της  συμπόνιας, σας 
ζητά να προβληματιστείτε: Αν έχετε 
δώσει σε άτομα που δεν άξιζαν τη γεν-
ναιοδωρία σας, ώρα να ενδιαφερθείτε 
και για τις προσωπικές σας ανάγκες. Κι 
αν κλαίτε για κάποιου είδους απώλεια, 
εξετάστε τον καρμικό σκοπό της κάθε 
σχέσης σας.

Η Ηλιακή έκλειψη στον όγδοο 
οίκο σας, της αναγέννησης, σας βοηθά να 
απομακρύνετε νοσηρές συναισθηματικές 
εξαρτήσεις και εμμονές από όποιον σας δη-
μιουργεί πόνο και φόβο. Κάνετε συναισθη-
ματική εκκαθάριση και ανανεώνεστε ψυχο-
λογικά, αποκαθίσταται η ψυχική και σωμα-
τική σας υγεία. Με τον ανάδρομο Ερμή σκέ-
φτεστε σε βάθος τι μπορείτε να κάνετε για 
να έχετε μια σταθερή και ασφαλή σχέση.

Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να 
φέρει πίσω ανθρώπους από 

το παρελθόν σας. Κάποιος από τα πα-
λιά μπορεί να σας κάνει αίτημα φιλίας 
στο Facebook ή θα μπορούσε να έρθει 
στην πόλη σας για μια επανένωση. Κά-
ντε νέους φίλους, αλλά κρατήστε τους 
παλιούς!

Είστε από τη φύση σας ζώδιο της 
υπηρεσίας και η Ηλιακή έκλειψη στο φιλάν-
θρωπο ενδέκατο οίκο σας, μπορεί να σας 
ωθήσει να συμμετάσχετε σε μια εθελοντική 
εργασία ή συλλογική ανθρωπιστική δρα-
στηριότητα. Με την έκλειψη στο ζώδιο του 
Καρκίνου που κυβερνά τις γυναίκες, ίσως 
θελήσετε να προσφέρετε καταφύγιο για γυ-
ναίκες που η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Ηλιακή έκλειψη στον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, 
ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο έξι μηνών στις σχέ-
σεις σας με τους άλλους. Μπορεί να υπογρά-
ψετε νέες επαγγελματικές συμφωνίες ή να 
σκεφτείτε σοβαρά τη δέσμευση ή τη συγκα-
τοίκηση. Ίσως ακόμα βρείτε κάποιον/α που 
σας συμπληρώνει και αξίζει την καρδιά σας.

Ίσως να συνειδητοποιήσετε 
ότι ήρθε η ώρα για μια νέα σχέση ή κα-
ριέρα. Αν προσπαθείτε να πλησιάσετε 
κάποιον/α τους τελευταίους έξι μήνες, 
μπορεί τελικά να έρθετε σε επαφή. 
Εστιάστε την ενέργειά σας στην ανά-
πτυξη των μεγάλων ιδεών σας και στην 
εξεύρεση χρήσιμων συνεργατών, συμ-
βούλων και υποστηρικτών γι’ αυτό.

Η Ηλιακή έκλειψη στο φιλό-
δοξο δέκατο οίκο σας, προβάλει τα επι-
τεύγματά σας, εισπράττετε την αναγνώ-
ριση των ανωτέρων σας, ίσως ακόμα ξε-
κινήσετε τη δική σας επιχείρηση. Αυτή 
η έκλειψη μπορεί επίσης να σας βοηθή-
σει να εφαρμόσετε νέα συστήματα ορ-
γάνωσης στο γραφείο σας ή στην οικο-
γενειακή σας ζωή, ή να καθοδηγηθείτε 
στην εργασία σας από έμπειρα άτομα.

Η Ηλιακή έκλειψη ενεργοποιεί τον 
έκτο οίκο σας, της υγείας και της οργάνωσης, 
και μπορεί να σας δώσει την ώθηση να αλ-
λάξετε την καθημερινότητά σας. Θα μπορού-
σατε να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα γυμνα-
στικής ή να υιοθετήσετε ένα νέο πρόγραμμα 
διατροφής. Μπορεί επίσης να ακούσετε κά-
ποια νέα για την υγεία σας, που προκαλούν 
μια απαραίτητη αλλαγή στις συνήθειες σας.

Είστε τώρα περισσότερο από 
ποτέ έτοιμοι για νέα ξεκινήματα χάρη 
στην Ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό σας. Το 
φεγγάρι σας δίνει μια κινητήρια δύναμη 
και μεγάλη ώθηση για να δημιουργήσε-
τε νέες συνήθειες, νέα ζωή. Μια έκρηξη 
ηλιακής ενέργειας σας βοηθά να προω-
θήσετε τις προσπάθειές σας και να θέ-
σετε προτεραιότητες.

Έχετε τώρα μια βαθιά πνευ-
ματική περιέργεια, απολαμβάνετε στο 
έπακρο τη ζωή χάρη στην Ηλιακή έκλειψη 
στον ένατο οίκο σας, των ταξιδιών και της 
φιλοσοφίας. Ίσως συμμετάσχετε σε ένα 
επιμορφωτικό σεμινάριο ή εκδώσετε το 
βιβλίο σας. Τίποτα δεν είναι καλύτερο 
για σας από μια βαθιά συζήτηση, σχετι-
κά με τη φιλοσοφία και την πνευματική 
ανάπτυξη.

Η Ηλιακή έκλειψη ενεργο-
ποιεί τον ερωτικό πέμπτο οίκο σας και 
φέρνει στο διάβα σας μια μεγάλη αγά-
πη ή ακόμα και μια εγκυμοσύνη. Ανα-
νεώνεται ξαφνικά το πάθος στη σχέση 
σας, νιώθετε τον ενθουσιασμό να κά-
νετε πράγματα μαζί. Με τον ανάδρομο 
Ερμή, ένας παλιός φίλος θα μπορούσε 
να επανεμφανιστεί και ποιος… ξέρει;

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

1963

Ο Ερατοσθένης υπολο-
γίζει την περίμετρο της 
Γης.

Ένοπλη ρήξη «Ορεινών» 
και «Πεδινών» στην Αθή-
να (Κανάρης, Βούλγαρης), 
η κορύφωση των γνω-
στών και ως «Ιουνιανών».

Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, 
η πρώτη γυναίκα κοσμο-
ναύτης, επιστρέφει στη 
Γη μετά το παρθενικό 
ταξίδι της στο διάστημα.

1827

Ο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης απειλεί όσους 
Έλληνες προσκυνούν 
τον Ιμπραήμ με θάνα-
το («Περίπτωση Νενέ-
κου»).

1863

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ…

ΕΝ... ΣΥΝΤΟΜΙΑ
– Χθες, στην Κίνα εισέβαλαν και λή-
στεψαν μια τράπεζα. Δόθηκε το σκίτσο 
των ληστών στην αστυνομία και έχουν 
ήδη συλληφθεί 1.173.852 ύποπτοι…!!!

– Τι κοινό έχουν οι αναπτήρες  
και οι γκόμενοι; 
– Μόλις βρεις καινούριο, εμφανίζεται 
ο παλιός από το πουθενά…!!!

– Παππούς: Κρύψου… έρχεται  
η δασκάλα σου σπίτι επειδή  
έκανες κοπάνα σήμερα! 
– Εγγονός: Εσύ κρύψου, της είπα  
ότι… πέθανες!!!

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

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

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

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τ: 514-570-7856   |   EGP.INC@OUTLOOK.COM
ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προσκομίστε 
τα Βιογραφικά σας 

σημειώματα στο
editor@newsfirst.ca

Ευκαιρία Εργασίας
Η Εφημερίδα ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

ιδιοκτησία του Δημοσιογραφικού Ομίλου 
NEWSFIRST MULTIMEDIA 

με έδρα το Λαβάλ
στην πορεία ανάπτυξης της αναζητεί 
γραφίστα με ικανότητες σελιδοποιού 

καθώς και ημερήσια ενημέρωση ιστοσελίδων. 
Ο ιδανικός υποψήφιος ή υποψήφια πρέπει να 

έχει τα ακόλουθα προσόντα:

1-Πλήρης γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
2-Γνώση της Αγγλικής
2-Πλήρης γνώση του προγράμματος ADOBE
INDESIGN σε πλατφόρμα PC
3-Πλήρης γνώση των προγραμμάτων: WORD,
EXCEL, OUTLOOK, INTERNET EXPLORER
4-Πλήρης γνώση των προγραμμάτων :
WORDPRESS FACEBOOK, TWITTER κλπ.

Ενοικιάζεται στο Chomedey 5 ½ διαμέρισμα στον 
πάνω όροφο διπλοκατοικίας -upper duplex-. 

Διαθέσιμο από την 1 Αυγουστου. Πολύ καθαρό και 
φρεσκοβαμμένο με μπαλκόνι και μεγάλο κήπο.
Η θέρμανση συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό 

της HYDRO. Πληροφορίες στην Ευγενία 
514-560-7503



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

Οταν η συνέπεια, σταθερή 
ποιότητα και η πλούσια γεύση 

δεν έχουν αντίπαλο.
Νο.1 σε όλο τον Καναδά!
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