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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!
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ΚΑΛΑ!
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ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7, 9 ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19ΣΕΛΙΔΑ 20

Ανησυχία για το νέο ιό  
της γρίπης των χοίρων

ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ»  
ΓΙΑ 14 ΧΩΡΕΣ
ΑΠΟ Ε.Ε. – ΕΛΛΑΔΑ
Υποχρεωτική η συμπλήρωση  
ειδικής φόρμας για όσους 
ταξιδέψουν στην Ελλάδα

Ώρα ευθύνης για Μητσοτάκη-Τσίπρα
Μεγάλα ανοιχτά θέματα ζητούν θαρραλέες αποφάσεις

ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ ΤΗΣ ΕΚΜΜ  
ΜΕ ΤΗ «ΣΤΕΓΗ»

Ανεβαίνουν  
οι τόνοι...

Πως ο Ερντογάν 
«ΚΥΚΛΩΝΕΙ»  
την Ευρώπη

Θ. Καρυώτης: «Οι ΗΠΑ θα παρέμβουν 
υπέρ της Τουρκίας»
Χ. Καπούτσης: «Τα απόνερα της 
συνομιλίας Μητσοτάκη-Ερντογάν»

✔

✔

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ  
ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ

Οι μεγαλύτεροι 
φίλοι της Τουρκίας 

στην Ουάσιγκτον
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Service

Exceptional
Results

Legal  
Assistance

Special assessments  
for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

Real Estate Broker

 agentvk@gmail.com
514.993.5010

Voula 
Kottaridis

HUMANIA CENTRE 
Agence immobilière 450.682.2121

MLS: 25457401

MLS: 25457401MLS: 12466356 MLS: 25457401

•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.

•VILLE ST-LAURENT• 
Townhouse situated in great area if St-Laurent offering 
3 large bedrooms, 2 bathrooms. Many renovations, new  

kitchen, bathroom, playroom redone.
Great space and garage.

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!

SOLD!

Ένα νέο τύπο γρίπης των χοίρων, ικα-
νό να προσβάλει ανθρώπους και να 

προκαλέσει πανδημία, ανακάλυψαν 
ερευνητές στην Κίνα, σύμφωνα με με-
λέτη η οποία δημοσιεύτηκε στην αμερι-
κανική επιστημονική επιθεώρηση PNAS 
(Proceedings of the National Academy of 
Sciences).
Ο νέος τύπος ονομάζεται G4 και προ-

έρχεται γενετικά από το στέλεχος H1N1 
που προκάλεσε την πανδημία του 2009. 
Καθώς πρόκειται για νέο ιό, οι άνθρωποι 
μπορεί να έχουν μικρή ή και καθόλου ανο-
σία σε αυτόν.  

Αν και δε συνιστά μείζον πρόβλημα μέ-
χρι στιγμής, ο νέος τύπος της γρίπης των 
χοίρων διαθέτει «όλα τα βασικά χαρα-
κτηριστικά ώστε να μολύνει ανθρώπους», 

αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης, επι-
στήμονες σε κινεζικά πανεπιστήμια και 
στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων της Κίνας. Μεταξύ του 2011 και του 
2018, οι ερευνητές πήραν 30.000 ρινικά 
επιχρίσματα από χοίρους σε σφαγεία σε 
10 κινεζικές επαρχίες και σε ένα κτηνιατρι-
κό νοσοκομείο, γεγονός που τους επέτρε-
ψε να απομονώσουν 179 ιούς γρίπης των 
χοίρων. 
Η πλειονότητα ήταν ενός νέου είδους, το 

οποίο είναι κοινό στους χοίρους από το 
2016. Στη συνέχεια, οι ερευνητές πραγ-
ματοποίησαν διάφορα πειράματα, μετα-
ξύ των οποίων και σε κουνάβια, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ευρέως σε μελέτες για 
τη γρίπη, επειδή παρουσιάζουν παρόμοια 
συμπτώματα με τους ανθρώπους.

Το G4 παρατηρήθηκε ότι είναι πολύ μο-
λυσματικό, αναπαράγεται σε ανθρώπινα 
κύτταρα και προκαλεί πιο σοβαρά συ-
μπτώματα στα κουνάβια από ό,τι άλλοι 
ιοί. 

Από τις μελέτες προέκυψε επίσης, ότι 
η ανοσία του ανθρώπου από την έκθεση 
στην εποχική γρίπη δεν παρέχει προστα-
σία από το G4. 

Περισσότεροι από ένας στους 10 εργαζό-
μενους σε σφαγεία είχαν ήδη προσβληθεί 
από τον ιό. 

Ο ιός, τον οποίο οι ερευνητές ονομάζουν 
G4 EA H1N1, έχει ήδη περάσει από ζώα 
σε ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχουν ακό-
μη στοιχεία ότι μπορεί να μεταδοθεί από 
άνθρωπο σε άνθρωπο, το οποίο αποτελεί 
και τη βασική ανησυχία των επιστημόνων.

Η μελέτη, επισημαίνει ο καθηγητής Τζέ-
ιμς Γουντ από το Τμήμα Κτηνιατρικής του 
Πανεπιστήμιου του Κέιμπριτζ συνιστά 
«μία καλή υπενθύμιση» ότι διατρέχουμε 
συνεχώς τον κίνδυνο νέας εμφάνισης πα-
θογόνων, καθώς και ότι τα εκτρεφόμενα 
ζώα, με τα οποία οι άνθρωποι έχουν με-
γαλύτερη επαφή παρά με την άγρια   φύση, 
μπορεί να λειτουργήσουν ως πηγή σημα-
ντικών πανδημικών ιών.

Ένα επικίνδυνο νέο στέλεχος της γρίπης 
περιλαμβάνεται στις απειλητικές ασθέ-
νειες που παρακολουθούν οι επιστήμονες, 
ενόσω ο πλανήτης παλεύει με την πανδη-
μία του νέου κορωνοϊού.

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
(ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΑΠΟ BBC, GUARDIAN)

Ανακαλύφθηκε  
νέος ιός γρίπης  

των χοίρων  
που μπορεί  

να προκαλέσει  
πανδημία!
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Το επόμενο βήμα για την αποκατάσταση 
των τουριστικών ροών έκανε την Τετάρ-

τη 1 Ιουλίου η Ελλάδα, ανοίγοντας περι-
φερειακά αεροδρόμια, χερσαία σημεία 
εισόδου, αλλά και θαλάσσιες πύλες της 
για να υποδεχθεί ξένους τουρίστες.
Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού 

συμβουλίου της Τρίτης 30/6 ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαί-
ωσε πως έχει γίνει «η καλύτερη δυνατή 
προετοιμασία» και ευχαρίστησε τους συ-
ναρμόδιους υπουργούς οι οποίοι συνερ-
γάστηκαν για να ολοκληρωθεί «αυτό το 
οργανωμένο σχέδιο υποδοχής επισκε-
πτών στην πατρίδα μας, χωρίς να γίνει κα-
μία έκπτωση στο ζήτημα της ασφάλειας 
και της δημόσιας υγείας».
Αναγνώρισε παράλληλα πως λόγω της 

πανδημίας «ο πήχης είναι πάρα πολύ χα-
μηλά και πως θα είναι μία πάρα πολύ δύ-
σκολη τουριστική περίοδος» αλλά – όπως 
έσπευσε να προσθέσει – «θα κάνουμε το 
καλύτερο δυνατό».
Ανομολόγητος στόχος, είναι να ξεπερά-

σει η χώρα τα 4 δισ. ευρώ σε τουριστικές 
εισπράξεις, από 18 δισ. πέρυσι. Αρωγός σε 
αυτή την προσπάθεια και η TUI, η οποία 
υποσχέθηκε – στο πλαίσιο συμφωνίας 
στρατηγικού χαρακτήρα με το υπουργείο 
Τουρισμού – να φέρει τουλάχιστον 1,5 
εκατ. τουρίστες στη χώρα, όπως και άλλοι 
διεθνείς tour operators, οι οποίοι κατα-
γράφουν υψηλή ζήτηση για την Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 30/6 ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, 
σε συνέχεια των διαβουλεύσεων σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 1η 
Ιουλίου 2020 ισχύουν τα εξής:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: Συνεχίζεται κανονι-
κά η δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα για 
όλους τους μονίμους κατοίκους της ΕΕ+ (η 
«περιοχή Ε.Ε.+» περιλαμβάνει τις χώρες 
Schengen -συμπεριλαμβανομένων της 
Βουλγαρίας, Κροατίας, Κύπρου και Ρου-
μανίας-, τις συνδεδεμένες στο Schengen 
χώρες -Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Λι-
χτενστάιν-, καθώς και την Ιρλανδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο). 
Εξακολουθεί, επίσης, να ισχύει η δυνα-

τότητα εισόδου για όσους πολίτες τρίτων 
χωρών έχουν άδεια διαμονής στην Ελλά-
δα, καθώς και οι λοιπές εξαιρέσεις για 
πολίτες τρίτων χωρών (μέλη οικογενειών 
Ευρωπαίων πολιτών, εργαζόμενοι και 
ερευνητές στο χώρο της υγείας, πρόσω-
πα που φροντίζουν ηλικιωμένους, εργα-
ζόμενοι στα σύνορα, εποχικά εργαζόμε-
νοι στον τομέα της γεωργίας, προσωπικό 
απασχολούμενο στον τομέα των μεταφο-
ρών – συμπεριλαμβανομένων των ναυτι-
κών, διπλωματικό προσωπικό, προσωπικό 
διεθνών οργανισμών, στρατιωτικό προ-
σωπικό, εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική 
βοήθεια κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους. 

Επιβάτες σε διαμετακόμιση, επιβάτες 
που ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογε-
νειακούς λόγους, σπουδαστές, εργαζό-
μενοι υψηλής εξειδίκευσης αν η απασχό-
λησή τους είναι επωφελής για την εθνική 
οικονομία και η εργασία τους δε μπορεί 
να αναβληθεί ή να εκτελεστεί εξ αποστά-
σεως).

Οι Έλληνες ομογενείς που διαθέτουν ελ-
ληνικό διαβατήριο ή Ειδικό Δελτίο Ταυ-
τότητας Ομογενών (ΕΔΤΟ) είναι πάντα 
καλοδεχούμενοι από όπου και εάν προ-
έρχονται, όπως σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Η Ελλάδα, ακολουθώντας την ευρωπα-
ϊκή σύσταση, επεκτείνει τη δυνατότητα 
εισόδου στη χώρα και για τους μονίμους 

κατοίκους των εξής τρίτων χωρών (η λίστα 
θα ανανεώνεται ανά δεκαπενθήμερο): 
Αλγερία, Αυστραλία, Γεωργία, Ιαπω-
νία, Καναδάς, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, 
Νέα Ζηλανδία, Νότιος Κορέα, Ρουάντα, 
Σερβία, Ουρουγουάη, Ταϊλάνδη, Τυνη-
σία, Κίνα (θα εξεταστεί επί τη βάσει της 
αμοιβαιότητας).

Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο 
κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών 
δύνανται να προσκομίζουν την άδεια πα-
ραμονής τους, την άδεια εργασίας τους, 
την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει 
τον τόπο διαμονής και/ή την άδεια οδήγη-
σης ή άλλα έγγραφα.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ: Από την 1η Ιουλίου εί-
ναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών 
πτήσεων προς όλα τα αεροδρόμια της Ελ-
λάδας. Δεν επιτρέπονται (μέχρι τις 15/7) 
απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασί-
λειο και τη Σουηδία. Όλες οι άλλες απευ-
θείας πτήσεις επιτρέπονται.
ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ: 
Στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η είσοδος 

στους επισκέπτες επιτρέπεται μόνο από 
το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. 
Από τα υπόλοιπα σημεία εισόδου επιτρέ-
πονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις 
λόγους. Στα σύνορα με την Αλβανία, τη 
Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία επι-
τρέπονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώ-
δεις λόγους.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 
Είναι ανοικτές οι θαλάσσιες πύλες εισό-
δου στην Πάτρα και στην Ηγουμενίτσα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Όλοι οι ταξιδιώτες με προορισμό την Ελ-

λάδα είναι υποχρεωμένοι 48 ώρες πριν 
το ταξίδι τους να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν τη φόρμα Passenger Locator 
Form, η οποία είναι διαθέσιμη στο app 
Visit Greece και στην ιστοσελίδα travel.
gov.gr.
Για την προάσπιση της υγείας όλων, Έλ-

ληνες ιατροί και μηχανικοί ανέπτυξαν 
ένα πρόγραμμα ανάλυσης και εκτίμησης 
επιδημιολογικών δεδομένων, βάσει του 
οποίου οι επισκέπτες θα υπόκεινται σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο (τεστ Covid-19) 
κατά την είσοδό τους. Οι επισκέπτες αυ-
τοί θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας.

Ο τρόπος πραγματοποίησης των τεστ, 
τα πρωτόκολλα σε όλες τις πύλες εισό-
δου της χώρας, καθώς και τα πρωτόκολλα 
μεταφοράς στα νοσοκομεία και τα ξενο-
δοχεία αναφοράς σε περίπτωση εμφά-
νισης κρουσμάτων Covid-19 τέθηκαν επί 
τάπητος στην ευρεία σύσκεψη που έγινε 
τη Δευτέρα 29/6 υπό τον Πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Παράλληλα, έγινε ανασκόπηση των μέ-

τρων που έχουν ληφθεί και διαπιστώθηκε 
ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας όλων των 
αρμόδιων υπηρεσιών.

                              © Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

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 Ελλάδα άνοιξε τις πύλες της
Τα νέα δεδομένα, οι προσδοκίες και τα μέτρα πρόληψης

Μέσω της ιστοσελίδας travel.gov.gr μεταφερόμαστε στη γαλάζια σελίδα "Welcome 
to Greece". Εκεί κάνουμε "κλικ" στο πράσινο κουτάκι "Start Here" και ξεκινάμε να 
συμπληρώνουμε τη φόρμα!
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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Ψυχορραγεί  
το Facebook;

Ανέκαθεν ήμουν σκεπτικός για την αποτελεσματικότητα των 
διαφημίσεων στα κοινωνικά δίκτυα και ειδικότερα στο 

Facebook. Αρκετά δισεκατομμύρια χρειάστηκε να ξοδέψουν από 
το διαφημιστικό τους προϋπολογισμό μεγάλες εταιρείες έως 
ότου τελικά το διαπιστώσουν…

Εταιρείες – κολοσσοί, η μία μετά την άλλη, εγκαταλείπουν το 
Facebook και δηλώνουν ότι σταματούν τις διαφημιστικές τους 
δαπάνες στην εν λόγω πλατφόρμα με το πρόσχημα ότι δεν κάνει 
αρκετά για την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας…

Συγκεκριμένα, ο αγγλο-ολλανδικός γίγαντας τροφίμων και καλ-
λυντικών Unilever ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δι-
ακόπτει τις διαφημιστικές του καταχωρήσεις στο Facebook, στο 
Instagram και στο Twitter. Ακολούθησαν η Coca Cola, η Microsoft, 
η Ford, η Pfizer, η Best Buy, η Starbucks κ.α. 

Η λίστα με τις εταιρίες που ανέστειλαν μέχρι στιγμής οποιαδή-
ποτε προωθητική ενέργεια στο Facebook  και σε άλλα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης φτάνει περίπου τα 120 brands. 
7,2 δισεκατομμύρια δολάρια έχασε σε μία μόνο ημέρα ο Μαρκ 

Ζάκερμπεργκ μετά την απόσυρση των διαφημίσεων… 
Από τη δημιουργία του το 2004 μέχρι σήμερα το Facebook έχει 

περάσει από πολλά διαφορετικά στάδια. Ο βασικός στόχος ήταν 
οι χρήστες να βρίσκονται συνεχώς σε επικοινωνία με φίλους, 
συγγενείς και γνωστούς σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και 
αν ζουν. Σκοπός ακόμη ήταν να φέρνει σε επαφή ανθρώπους με 
κοινά ενδιαφέροντα και/ή απόψεις μέσω ομάδων και άλλων σε-
λίδων και να ενώνει μέλη οικογενειών και φίλους που είχαν χαθεί 
χάρη στην ευρέως διαδεδομένη χρήση του ιστότοπου. 
Με πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια χρήστες, το Facebook δεν 

άργησε να μπει στο χώρο των media και να αποτελέσει μέσο πα-
ραγωγής και διοχέτευσης πολιτικού λόγου και μάλιστα με μεγά-
λη επιρροή. Η «ελευθερία λόγου» ωστόσο, επέτρεψε πολιτικές 
αντιπαραθέσεις, ρατσιστικές καταχωρήσεις μίσους, εκβιασμούς, 
παρενοχλήσεις κάθε είδους…
Όπως έχει αποδειχτεί, η εξάρτηση των χρηστών του Facebook 

έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Σήμερα, οι περισσότεροι χρήστες το 
έχουν κάνει αναγκαίο κομμάτι της ζωής τους και ζούνε με αυτό 
προσπαθώντας να δείξουν στους φίλους τους ότι «περνάνε 
όμορφα», ότι έχουν ένα σωρό καλούς φίλους και ότι είναι «σού-
περ σπέσιαλ». 
Αναρτούν διαρκώς που πηγαίνουν, τι κάνουν, τι φοράνε, τι τρώ-

νε… Σπατάλη χρόνου σε ψεύτικα και φτιαχτά δεδομένα. Φτάνουν 
μάλιστα στο σημείο να προσπαθούν να κάνουν πράγματα, μόνο 
και μόνο για να απαθανατίσουν «αξέχαστες» στιγμές σε αναρίθ-
μητες φωτογραφίες και video, με μόνο σκοπό να τα ανεβάσουν 
στη σελίδα τους…

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που οι σοβαρές εταιρίες, η μία μετά την 
άλλη, ολοένα και απομακρύνονται…

Διάφορες δημοσιεύσεις και σχολιαστές έχουν προβλέψει το τέ-
λος του Facebook λόγω της φυσιολογικής φθίνουσας πορείας και 
των πολλαπλών σκανδάλων, όπως η συμμετοχή του στη Ρωσική 
παρέμβαση στις εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ και η διαρροή προ-
σωπικών δεδομένων τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων χρηστών του 
από την εταιρία ανάλυσης Cambridge Analytica το 2018.
Το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι, ποια θα είναι η επόμενη 

γενιά αντικαταστάτης του;

Μια τρελή-τρελή κοινωνία…
Η επιμονή ορισμένων ή αν θέλετε το σχέδιο ορι-

σμένων να «διαλύσουν» μέρος της ιστορίας της 
ανθρωπότητας, είχε ως αποτέλεσμα να παρθούν βεβι-
ασμένες αποφάσεις στηριζόμενες στη «νέα κοινωνία» 
που απ’ ότι φαίνεται πήρε τη σκυτάλη ή είναι ένα κε-
φάλαιο της λεγομένης «Νέας Τάξης Πραγμάτων».

Όλα ξεκίνησαν ή μάλλον αναθερμάνθηκαν, με το 
θάνατο του George Floyd, μετά από άγριο ξυλοδαρμό 
αστυνομικών της Μινεάπολις. Το έργο έχει ξαναπαιχτεί 
και πάντα με το ίδιο σενάριο: Αφροαμερικάνοι ύποπτοι, 
για οποιαδήποτε παράβαση βρίσκουν το θάνατο ή το 
λιγότερο κακομεταχειρίζονται από λευκούς αστυνομι-
κούς.
Το Χόλυγουντ μάλιστα είναι γεμάτο με ταινίες βασι-

σμένες στο ρατσισμό που επικρατεί στην Αμερική.
Η εικόνα του ρατσισμού υπήρχε, υπάρχει και θα 

υπάρχει πάντα, μια και ο άνθρωπος κυνηγά και ακόμα 
σκοτώνει τον άνθρωπο που δεν του μοιάζει, δεν έχει 
τα δικά του πολιτιστικά και θρησκευτικά πιστεύω, πόσο 
μάλλον αν δεν έχει το ίδιο χρώμα δέρματος.

Καθ’ όλη την ιστορία της, η ανθρωπότητα γνώρισε πα-
ρόμοια περιστατικά σκλαβιάς και απανθρωπιάς.

Πολλά απ’ αυτά έγιναν ακόμα με πρόσχημα τη συντή-
ρηση και την εξάπλωση ενός θρησκευτικού δόγματος 
ή έθνους.

Όπως οι Ιερές Εξετάσεις του Μεσαίωνα, όπου η πε-
ριγραφή των βασανιστηρίων είναι άκρως ακατάλληλη, 
τα βασανιστήρια, το διωγμό και τις γενοκτονίες που 
υπέστησαν από τους Τούρκους οι Πόντιοι, οι Αρμένιοι, 
οι Έλληνες και οι Κύπριοι, τα βασανιστήρια, το διωγμό 
και τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Εβραίοι από τους 
ναζιστές, ως την αθλιότητα που γνώρισαν από τους 
Αμερικανούς αφέντες τους οι μαύροι σκλάβοι εργά-
τες τους, με πολύ απ’ αυτούς να βρίσκουν το θάνατο 
πάνω σε πύρινους σταυρούς. Ακόμα και στον εικοστό 
αιώνα για να μην πούμε και σήμερα, η αντιμετώπιση 
των μαύρων σε ορισμένες περιοχές της Αμερικής είναι 
απαράδεκτη. Για την ιστορία, ο οργανισμός ΑΧΕΠΑ στις 
αρχές του 20 αιώνα άρχισε ως μυστική οργάνωση προ-
στασίας των Ελλήνων μεταναστών της Αμερικής από 
ρατσιστικές οργανώσεις όπως οι Κου-Κλουξ-Κλαν.

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Η προκατάληψη όμως που έχουν οι αρχές και ιδιαί-

τερα οι αστυνομίες, εναντίον των αφροαμερικάνων ή 
μαύρων, δεν είναι μόνο αμερικανικό φαινόμενο. Δυ-
στυχώς, υπάρχει σχεδόν παντού, ακόμα και στον Κα-
ναδά. 

Ένα παράδειγμα προκατάληψης είναι αυτό που δι-
ηγήθηκε ο πρώην παίκτης των Canadiens, George 
Laraque, μετά το θάνατο του Floyd.

Για όσους δε γνωρίζεται, η πρώτη ομάδα που υπέ-
γραψε πολυετές συμβόλαιο μαζί του το 1997 ήταν το 
Edmonton. Όπως αφηγείται ο Laraque, δεν είχε καν 
στεγνώσει η μελάνη στην τριετή ανανέωση του συμβο-
λαίου του το 2000, και έτρεξε στην πλησιέστερη έκθεση 
αυτοκίνητων όπου αγόρασε το πιο ακριβό όχημα της 
Ford άνω των 100 χιλιάδων δολαρίων. Δεν πέρασαν με-
ρικά λεπτά, όταν τον σταμάτησε ένα περιπολικό. Όταν 
βγήκε από το όχημα, οι αστυνομικοί βλέποντας ένα 
θηρίο 116 κιλά με ύψος 6,3 πόδια, τράβηξαν από τις 
θήκες τους τα όπλα τους, ρωτώντας αν το όχημα το είχε 
κλέψει. Ο παίκτης του χόκεϊ τους εξήγησε ποιος είναι 
και ακόμα τους είπε ότι ο αδελφός του τελειώνει σύ-
ντομα τη σχολή δοκίμων της αστυνομίας.
«Είναι λυπηρό», είπε «από τη στιγμή που είδαν ένα 

μαύρο να οδηγεί πολυτελέστατο όχημα είχαν προσ-
διορίσει ότι ήμουν κλέφτης και καταζητούμενος» συ-
νέχισε. «Δυστυχώς έτσι σκέφτονται ένα μεγάλο μέρος 

της αστυνομίας», τόνισε. Ο Laraque, ο οποίος μεγάλω-
σε στις γειτονιές του Μόντρεαλ, είχε τακτικά την ίδια 
«αντιμετώπιση» από την αστυνομία του Μόντρεαλ 
κατά τα εφηβικά του χρόνια. 

Ας αναρωτηθούμε επίσης, ποιο είναι το ποσοστό των 
διαφόρων εθνικοτήτων που δουλεύει στο δημόσιο το-
μέα και προπαντός σε θέσεις-κλειδιά. Πολύ μηδαμινό, 
σε σχέση με το ποσοστό πληθυσμού που αντιπροσω-
πεύει.

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Σύμφωνα με τους οικονομικούς απολογισμούς των 

πολιτειών της Αμερικής, οι βίαιες πράξεις των αστυ-
νομικών αρχών κατά πολιτών και ως επί το πλείστων 
αφροαμερικανών, έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος.

Εκτός από τις αιματηρές διαμαρτυρίες μετά από κάθε 
τέτοιου είδους πράξεις, οι αστυνομικές διευθύνσεις κα-
ταβάλουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώ-
σεις. Το 2016 οι δημοτικές αρχές της Αμερικής πλήρω-
σαν 1,2 δις σε αποζημιώσεις σε άτομα που υπέστησαν 
βία από τις αστυνομικές τους αρχές. Υπάρχουν δικηγο-
ρικά γραφεία, όπου το 80% και πλέον των αποδοχών 
τους προέρχεται από μηνύσεις των πελατών τους κατά 
των αρχών. Και όλα αυτά τα πληρώνουν ανεξαιρέτως 
όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Το μεγαλύτερο κόστος όμως, θα το επωμιστεί η Ιστο-

ρία της ανθρωπότητας, προπαντός της Αμερικής. Η 
συνεχόμενοι βανδαλισμοί και κατεδάφιση αγαλμάτων, 
ατόμων της Ιστορίας της Αμερικής, λόγω των πεποι-
θήσεών τους την εποχή που ζούσαν, σβήνει μέρος της 
Ιστορίας για τις μεθεπόμενες γενιές.

Συνάμα, σχεδόν όλοι οι τομείς έχουν ήδη αρχίσει να 
κάνουν αλλαγές, πιστεύοντας ότι αυτές θα καταπραΰ-
νουν τα πνεύματα οργής και αγανάκτησης των αφρο-
αμερικανών και όλων όσων αντιμετωπίζουν φυλετικές 
διακρίσεις και ρατσισμό. Το Χόλυγουντ θα αυξήσει τη 
συμμετοχή μη λευκών στις παραγωγές. Το ίδιο και τα 
κανάλια της Αμερικής και του Καναδά.

«ΧΡΩΜΑΤΟΦΟΒΙΑ»
Οι πιο μεγάλες αλλαγές άρχισαν να γίνονται στα χρώ-

ματα… Ήδη η εταιρεία καλλυντικών l’Oréal, αλλάζει 
τον τίτλο σε μια νυκτερινή κρέμα που περιέχει τη λέξη 
«λευκή» και το ίδιο θα κάνει σε όλα τα προϊόντα της. 
Πιστεύω, πολλές άλλες εταιρείες θα ακολουθήσουν 
τον ίδιο δρόμο, «διαγράφοντας» λέξεις που χαρακτηρί-
ζουν κάτι λευκό. Απορρυπαντικά, οδοντόπαστες κ.λπ.…

Φανταστείτε σκακιέρες, χωρίς μαύρα και άσπρα πού-
λια. Το ίδιο και στα πιάνα, μπορεί να αλλάξουν τα χρώ-
ματα των πλήκτρων. Ξεχάστε το άσπρο χρώμα στο χαρ-
τί τουαλέτας. Το άσπρο και το μαύρο καταργούνται από 
τους γάμους και τις κηδείες. 

Οι εταιρείες αυτοκινήτων θα καταργήσουν τα μαύρα 
και λευκά οχήματα.

Από το γνωστό τραγούδι των Χριστουγέννων «I am 
dreaming of a White Christmas», θα αφαιρεθεί το «a 
White».

Ξεχάστε τις εκπτώσεις στο διαδίκτυο «Black 
Friday». Πάει και η φέτα και το τζατζίκι, μια και είναι 
άσπρα…
Αντί λοιπόν να βρεθούν συγκεκριμένες λύσεις για 
τις φυλετικές διακρίσεις και το ρατσισμό, το ρίξα-
με στην αλλαγή χρωμάτων, ενώ όλοι μας έπρεπε να 
το ρίξουμε στην αλλαγή συμπεριφοράς στο συνάν-
θρωπό μας. Αλλά είπαμε, ζούμε σε μια «τρελή-τρε-
λή κοινωνία» με πλήρη αβεβαιότητα για το μέλλον.  
Παράδειγμα ο Κορωνοϊός…
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Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως

   450-688-6340
Για την ασφάλεια σας, ακολουθούμε όλες τις Κυβερνητικές συστάσεις

Για διάνομη και 
παραλαβή:

Ένα γνωμικό λέει, πως το πιο δύσκολο 
πράγμα στη ζωή «είναι να μάθεις ποιες 

γέφυρες πρέπει να περάσεις και ποιες να 
κάψεις». Σε μια τέτοια συγκυρία βρίσκο-
νται αμφότεροι οι δύο «βασικοί» πολιτι-
κοί αρχηγοί του ελληνικού κοινοβουλίου, 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Αλέξης Τσίπρας, που πρέπει να 
απαντήσουν σε κρίσιμα διλήμματα και να 
πάρουν κομβικές αποφάσεις.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά 
πως διανύει την καλύτερη μέχρι τώρα 
περίοδο της πρωθυπουργίας του, καθώς 
η δημοφιλία του είναι ακόμα μεγαλύτερη 
από τον Ιούλιο του 2019, όταν και κέρδισε 
τις εκλογές. Ο τρόπος που ανταποκρίθηκε 
στις δύο πρωτοφανείς κρίσεις, αυτές του 
Έβρου και του Κορωνοϊού, έχει αυξήσει 
το πολιτικό του κεφάλαιο. Αυτό, ωστόσο, 
μπορεί να δημιουργήσει ψευδή αίσθη-
ση απόλυτης κυριαρχίας, που αποτελεί 
πάντα μια πολιτική παγίδα, την οποία 
αντιλαμβάνονται τόσο ο ίδιος όσο και το 
στενό του περιβάλλον. Ο κ. Μητσοτάκης 
ξέρει πως το επόμενο διάστημα δε θα εί-
ναι εύκολο σε όλα τα επίπεδα και πιθανό-
τατα να χρειαστεί ευρύτερες συναινέσεις 
στα μεγάλα μέτωπα, με πρώτο αυτό της 
Τουρκίας.

ΗΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, κυ-

βερνητική πηγή σχολιάζει σχετικά στην 
«Καθημερινή» πως «το ήπιο πολιτικό κλί-
μα είναι πάντα στις βασικές επιδιώξεις 
του πρωθυπουργού», θυμίζοντας πως 
ήδη τον Ιανουάριο του 2019, ως αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλω-

νε στον Economist πως δε θεωρεί «προ-
δότη» όποιον στηρίζει τη συμφωνία των 
Πρεσπών, παίρνοντας αποστάσεις από 
τους ακραίους του κόμματός του. Στην 
ίδια γραμμή κινήθηκε και ως πρωθυπουρ-
γός. Τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τον 
γύρο επαφών που είχε με τους πολιτι-
κούς αρχηγούς, για να τους ενημερώσει 
για τα εθνικά θέματα μετά το ταξίδι του 
στις ΗΠΑ, είχε επιδιώξει να διαμορφω-
θεί το μίνιμουμ εθνικό μέτωπο, ενώ και 
τον περασμένο Απρίλιο, τότε με αφορμή 
την πανδημία του κορωνοϊού, κατά τη 
διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή δήλωσε, 
απευθυνόμενος και προς τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, ότι «είμαι οπαδός της συ-
ναίνεσης και της πολιτικής ωριμότητας».

Δεν είναι, άλλωστε, μόνο ο κίνδυνος 
από τα ανατολικά σύνορα που χρειάζε-
ται ήρεμα πολιτικά πάθη. Η οικονομική 
κρίση αποτελεί ένα ακόμα ζήτημα-φωτιά 
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η πλει-
οψηφία το επόμενο διάστημα. Στο πλαί-
σιο αυτό, δεν υπάρχουν αυταπάτες για 
συναινέσεις, αλλά το Μαξίμου θα ήθελε 
το μίνιμουμ: δηλαδή, η συζήτηση για την 
επούλωση της κρίσης να διεξαχθεί εποι-
κοδομητικά, δεδομένου ότι δεν είναι απο-
τέλεσμα ελληνικών χειρισμών, αλλά μιας 
παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

ΟΙ «ΣΚΛΗΡΟΙ» ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Είναι σαφές, πως ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης πατάει στη βάρκα της συναίνεσης και 
του «εθνικού μετώπου» όσον αφορά τα 
μείζονα θέματα που έχει να αντιμετωπί-
σει η χώρα. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο, 
πως ο ίδιος επέλεξε την εβδομάδα που 
μας πέρασε να μην τοποθετηθεί προσω-
πικά για το θέμα Παππά, αποφεύγοντας 
να μπει στο κάδρο της ακραίας πόλωσης, 
και να μην κάψει στο ανώτερο επίπεδο το 
χαρτί των συναινέσεων. «Το δόγμα “όλα 

στο φως”» είναι αδιαπραγμάτευτο, ανα-
φέρουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, 
αλλά παράλληλα ο πρωθυπουργός «δε 
θέλει η πολιτική ζωή της χώρας να πο-
δοσφαιροποιηθεί και να κυλήσει άκριτα 
στα θολά νερά της σκανδαλολογίας». Στο 
ίδιο πλαίσιο, δε μπορεί να διαφύγει της 
προσοχής πως ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Στέλιος Πέτσας, παρά το γεγονός ότι 
ανέβασε τους τόνους στο θέμα του Νίκου 
Παππά, καθώς έκανε λόγο για «παρακρά-
τος», ταυτόχρονα έπαιρνε προσεκτικές 
αποστάσεις από ακραία τοποθέτηση του 
Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ζήτησε να 
μπει φυλακή η εισαγγελέας Ελένη Του-
λουπάκη, μιλώντας για «προσωπική αγα-
νάκτηση» του υπουργού «ως πολίτη».
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, όμως, ο κ. 

Μητσοτάκης γνωρίζει πως πρέπει να ισορ-
ροπήσει με την πτέρυγα του κόμματός του 
που ζητάει «σκληρό ροκ» απέναντι στον 
κ. Τσίπρα, ενώ αναμένει στη γωνία ακό-
μα και για τα θέματα που έχουν κλείσει, 
όπως η συμφωνία των Πρεσπών, καθώς 
υπάρχει μια μερίδα βουλευτών που ζητάει 
πιο σκληρή επιτήρηση έναντι του βόρειου 
γείτονα. Τα διλήμματα του πρωθυπουρ-
γού αυξάνονται ενόψει και του πρώτου 
ανασχηματισμού. Η μία άποψη λέει πως 
πρέπει να δώσει χαρτοφυλάκια σε πε-
ρισσότερους βουλευτές. Η έτερη άποψη 
προκρίνει να κυβερνήσει με αυτούς που 
θεωρεί καταλληλότερους, αδιαφορώντας 
για τις εσωκομματικές ισορροπίες.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΤΡΟΜΟΥ
Στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης, οι ισορροπίες είναι ακόμα πιο 
δύσκολες. Το πρόσφατο θέμα με τις συνο-
μιλίες του Νίκου Παππά με τον επιχειρη-
ματία Σάμπυ Μιωνή ανέδειξε εμφατικά τα 
διλήμματα του κ. Τσίπρα, που προσώρας 
μοιάζουν χωρίς απάντηση. Το κυριότερο 

είναι, αν θα αφήσει πίσω παλιούς συνερ-
γάτες και κορυφαία στελέχη, που είναι 
πλέον βαρίδια, κάνοντας αυτοκάθαρση ή 
θα συνεχίσει να κρατάει ισορροπίες τρό-
μου. 
Ο τέως πρωθυπουργός, για μία ακόμη 

φορά έδειξε αδυναμία να πάρει ξεκάθα-
ρη θέση, τηρώντας μια διφορούμενη στά-
ση έναντι των πρακτικών του κορυφαίου 
υπουργού του. Χαρακτηριστικό είναι πως 
συνεργάτης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ 
ερωτήθηκε από την «Καθημερινή» αν η 
στάση Τσίπρα συνιστά «άδειασμα ή στή-
ριξη» στον Νίκο Παππά και η απάντηση 
ήταν «και τα δύο». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
επιλέγει παγίως να βάζει τα προβλήματα 
κάτω από το χαλί, τα οποία, όπως είχε πει 
σε συνέντευξή του πρόσφατα, «τα λύνει 
συνήθως η ζωή».
Τα εσωκομματικά προβλήματα του κ. 

Τσίπρα, όμως, δε σταματούν εκεί, καθώς 
η προσπάθεια για την κεντρώα στροφή 
βρίσκει διαρκώς εμπόδια από το βαθύ 
κόμμα του 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πλέον 
με κάρο κολλημένο στη λάσπη και αργά ή 
γρήγορα ο κ. Τσίπρας θα κληθεί να πάρει 
αποφάσεις.
Τέλος, κρίσιμο δίλημμα για τον τέως 

πρωθυπουργό αποτελεί και η στάση του 
στα εθνικά θέματα. Ο ίδιος κατηγορεί τον 
κ. Μητσοτάκη πως δεν έβαλε πλάτη στην 
«εθνικά επωφελή» συμφωνία των Πρε-
σπών και δηλώνει πως ο ίδιος δε θα ακο-
λουθήσει τον ίδιο δρόμο. 
Τα διλήμματα, όμως, είναι μπροστά. Πη-

γές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ση-
μειώνουν στην «Καθημερινή» πως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ «δε θα υποπέσει στο σφάλμα να κάνει 
άκριτη αντιπολίτευση στα εθνικά θέμα-
τα», αλλά παράλληλα δε θα σταματήσει 
να επισημαίνει εκείνα που θεωρεί λάθος 
«στο όνομα μιας δήθεν εθνικής ομοψυχί-
ας», κάτι που τα αφήνει όλα ανοικτά. 

ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διλήμματα Μητσοτάκη,  
«βαρίδια» Τσίπρα

Στη σημερινή συγκυρία, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο αρχηγός  
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλούνται να πάρουν  

κομβικές αποφάσεις για μεγάλα, ανοιχτά θέματα
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Η υπόθεση της τουρκικής ανάμειξης 
στη Λιβύη, μας ενδιαφέρει και πέραν 

του παράνομου «μνημονίου» με το καθε-
στώς του αλ Σάρατζ, διότι με την αποστο-
λή χιλιάδων τζιχαντιστών στην πολύπαθη 
χώρα θα την ελέγχει πλήρως. Άρα θα παί-
ζει και από εκεί το βρώμικο παιγνίδι του 
εναντίον της Ευρώπης.

Γράφει ο Μιχάλης Ιγνατίου 
© Hellas Journal 

Έτσι κι αλλιώς, ο επικεφαλής του καθε-
στώτος, όπως είδαμε σε ένα βίντεο κατά 
την υποδοχή του στην Άγκυρα, «λιώνει» 
μόλις βλέπει τον Ταγίπ Ερντογάν. Και κα-
τεβάζει το κεφάλι πάντα ως κίνηση υποτα-
γής στο σωτήρα του. Ο αλ Σάρατζ θα κά-
νει ότι απαιτεί ο πρόεδρος της Τουρκίας, 
όποια και αν είναι η απαίτηση.
Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρ-

τυρες της μεγάλης αντίδρασης της Γαλ-
λίας σε όλες τις παράνομες επεκτατικές 
κινήσεις της Τουρκίας. 
Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φαίνε-

ται ότι θα αναβαθμίσει τις πιέσεις του 
προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και θα ζητήσει να ληφθούν αποφάσεις. 
Σε ότι αφορά τη Δυτική Συμμαχία, η Τουρ-
κία είναι χώρα-μέλος και θα σταματήσει 
κάθε προσπάθεια για συζήτηση της παρα-
βατικότητάς της. Δε γνωρίζουμε τι άλλο 
έχουν σκεφθεί οι Γάλλοι.

Στην Ε.Ε. όμως, είναι η δεύτερη πιο 
ισχυρή χώρα και θα μπορούσε να πράξει 
πολλά. Σε μία τέτοια συζήτηση θα απο-
καλυφθούν και ποιοι Ευρωπαίοι «σιτίζο-
νται» από τον Ερντογάν για να τον υπο-
στηρίζουν εντός των ευρωπαϊκών πυλών. 
Για την κ. Άγγελα Μέρκελ και τη Γερμανία 

γνωρίζουμε. Πουλάνε όπλα στην Τουρκία 
και βγάζουν λεφτά για να το πούμε λαϊκά… 
Αλλά δεν είναι μόνο το Βερολίνο που βά-
ζει πλάτη για την κατοχική δύναμη. Ελπί-
ζουμε να τολμήσει ο κ. Μακρόν, και πάνω 
απ’ όλα αναμένουμε ότι ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Κύπρου, 
θα ασκήσουν τα δικαιώματα που τους δί-
νει η συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύ-
πρου στην Ε.Ε.
Ερευνώντας τους λόγους των αντιδράσε-

ων της Γαλλίας, διάβασα ότι στο Παρίσι 
εντόπισαν ένα μεγάλο κίνδυνο για την Ευ-
ρώπη, λόγω της παρουσίας της Τουρκίας 
στη Λιβύη. Και διάβασα και μία λεπτομέ-
ρεια, που αποδεικνύει πως ηγέτες όπως ο 
Ερντογάν και ο υποτακτικός του αλ Σάρατζ 
χρησιμοποιούν τους άμοιρους πρόσφυ-
γες και μετανάστες. 
Τους τελευταίους μήνες μειώθηκε στο 

μηδενικό σχεδόν βαθμό η ροή προσφύ-
γων προς την Ιταλία και τη Μάλτα μετά 
από σχετική συζήτηση που είχαν οι κυβερ-
νήσεις τους με το καθεστώς της Τρίπολης. 
Αυτή είναι η επιβεβαίωση των παραπάνω.
Τι λένε, λοιπόν, οι Γάλλοι; Ότι ο Ερντο-

γάν εάν δεν εκδιωχθεί από τη Λιβύη, 
θα μπορεί να εκβιάζει τους αφελείς της 
Ευρώπης, επιχειρώντας να στέλνει πρό-
σφυγες και μετανάστες από τρία σημεία 
ταυτόχρονα: Από τον Έβρο και το Αιγαίο 
και από τη Λιβύη. Και θα επιχειρεί να 
στέλνει μαζικά και απροκάλυπτα.

Πρόκειται για ένα φρικτό σενάριο, το 
οποίο ελπίζω να τεθεί στη σύνοδο των 
Ευρωπαίων ηγετών. Στο σημείο που 
οδήγησε τα πράγματα ο Ερντογάν, οι 
άμοιροι πρόσφυγες και μετανάστες ανα-
δεικνύονται στο μεγαλύτερο όπλο του.
Οι Αμερικανοί, νομίζω, ότι ζουν στο «φα-

νταστικό» κόσμο τους, αν και γίνονται 
κάποιες κινήσεις που δημοσιοποιούνται. 
Αυτό που σίγουρα δε γνωρίζουμε, είναι 
εάν έχουν καταλήξει σε μία μόνο πολιτι-
κή, και επίσης εάν εντάσσουν τη Λιβύη 
στους στρατηγικούς σχεδιασμούς τους. 
Έγινε γνωστό την προηγούμενη εβδομά-
δα, ότι αξιωματούχοι του Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώ-
νου είχαν τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό 
Εσωτερικών της Λιβύης και άλλα στελέχη 
της κυβέρνησης του αλ Σάρατζ.

Στη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης 
συζήτησαν βασικά την ανάγκη άμεσου 
αφοπλισμού των παραστρατιωτικών 
ομάδων και των ξένων οπλοφόρων. Και 
έθεσαν και τις θέσεις της Αμερικής για 
την εκεχειρία και τις διαπραγματεύσεις. 
Έχει σημασία ότι στην επίσημη ανακοί-
νωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται 
ότι στο πλαίσιο της επικοινωνίας με όλα 
τα μέρη στη Λιβύη, τα μηνύματα αυτά θα 
σταλούν και στις ομάδες του Χαλίφα Χά-
φταρ σε παρόμοια τηλεδιάσκεψη. 

Μόλις το διάβασα ήρθε στο μυαλό μου η 
Κύπρος και ο τρόπος με τον οποίο δρουν 
οι Αμερικανοί μεταξύ της νόμιμης κυβέρ-
νησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
του παράνομου καθεστώτος των κατεχο-
μένων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αμε-

ρικανική αντιπροσωπεία υπογράμμισε 
στους Λίβυους ότι η Ουάσιγκτον τάσσεται 
απέναντι σε όλες τις εξωτερικές επεμβά-
σεις στη χώρα, πιστεύει ότι απαιτείται 
άμεσα κατάπαυση του πυρός και ζητά να 
επιστρέψουν όλες οι πλευρές στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Υπάρχει και μία παράγραφος στην αμε-
ρικανική ανακοίνωση, που δε γνωρί-
ζουμε αυτή τη στιγμή σε ποιους αναφέ-
ρεται, αν και μπορούμε να εικάσουμε… 
Σημειώνει ότι επιβεβαιώθηκε σε αυτή 
την τηλεδιάσκεψη ότι οι ένοπλες ομάδες 
που επιχειρούν να χαλάσουν την πολιτική 
διαδικασία ή να διαπράξουν εγκληματι-
κές πράξεις, το πράττουν με σημαντικό 
κίνδυνο να υποστούν διεθνείς κυρώσεις. 
Όπως είναι γνωστό, μισθοφόρους έστει-
λαν στη Λιβύη η Τουρκία και η Ρωσία. 
Αλλά μισθοφόρους χρησιμοποίησε και ο 
Χαλίφα Χαφτάρ και ο αλ Σάρατζ.

Η Αμερική ασχολείται δειλά, θα έλεγα, 
με το θέμα της Λιβύης. Θεωρώ ότι δεν έχει 
ξεκαθαρίσει τη θέση της. Και αυτό είναι 
προβληματικό, διότι υπονομεύονται τα 
στρατηγικά της συμφέροντα όχι μόνο στη 
Λιβύη, αλλά και στην ανατολική Μεσόγειο. 
Επίσης, υπάρχει και το πρόβλημα ποιος 
λαμβάνει την τελική απόφαση. 
Εάν τη λάβει ο πρόεδρος Τραμπ, όπως 

σχεδόν συμβαίνει πάντα, νομίζω ότι 
θα δυσκολευθεί αυτή τη φορά να επι-
λέξει μεταξύ του προέδρου της Αιγύ-
πτου, αλ Σίσι και του Ταγίπ Ερντογάν. 
Διατηρεί και με τους δύο καλή σχέση, 
αλλά με την Τουρκία, όπως κατήγγειλε ο 
Τζον Μπόλτον, έχει και άλλα συμφέροντα.

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να καταλάβουν ότι 
η Λιβύη είναι στη δική τους ευρύτερη γει-
τονιά και ότι οι Αμερικανοί κάνουν τα δικά 
τους κουμάντα. Η Ευρώπη είναι αυτή που 
κινδυνεύει να γεμίσει ξανά με τζιχαντιστές 
με απόφαση του Ερντογάν. 
Στο τέλος-τέλος τι θα κάνει όλους αυτούς 

που έστειλε στη Λιβύη; Θα τους παρα-
λάβει μετά βαΐων και κλάδων πίσω στην 
Τουρκία; Ούτε μία στο εκατομμύριο…

Ο Ερντογάν  
κυκλώνει την Ευρώπη  
από τον Έβρο μέχρι 

την Τρίπολη
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Ο ομότιμος καθηγητής στο Μέριλαντ και 
«πατέρας» της ΑΟΖ, Θεόδωρος Κα-

ρυώτης (ένθετη φωτ.), χαρακτηρίζει «γε-
λοία» την τουρκολυβική συμφωνία, τονί-
ζει μιλώντας στο Open TV ότι δεν υπάρχει 
καμία περίπτωση να μας αμφισβητήσει 
ο Ερντογάν, αν υπογράψουμε ΑΟΖ μετά 
την Ιταλία και με την Αίγυπτο, και ξεκαθα-
ρίζει ότι θα γίνει πόλεμος αν οι Τούρκοι 
βάλουν τρυπάνι στα ανοιχτά της Κρήτης, 
εκτιμώντας ότι θα υπάρξει παρέμβαση 
των ΗΠΑ για να «δώσουμε λίγη θάλασ-
σα στους Τούρκους» και να λήξει το θέμα. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΟΖ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑ-
ΛΙΑ: «Περίμενα 38 χρόνια για να ασχο-
ληθούμε σημαντικά με την ΑΟΖ, είναι 
μεγάλη η χαρά μου. Η Ελλάδα είναι η μο-
ναδική χώρα που έχει θαλάσσια σύνορα 
με 6 κράτη. Τα οφέλη (σ.σ.: από την οριο-
θέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία) είναι ότι αυτή 
η θάλασσα μας ανήκει πλέον κι επίσημα. 
Είχαμε την υφαλοκρηπίδα, όμως η ΑΟΖ 
είναι σημαντικότερη, γιατί περιλαμβάνει 
την αλιεία, το περιβάλλον κτλ. Έχει ωστό-
σο, ορισμένα προβλήματα στα θέματα 
αλιείας, είναι μία απαράδεκτη θέση, δεν 
έπρεπε να τους το δώσουμε αυτό. Αυτός 
είναι ο κύριος λόγος που δεν ήθελαν από 
το 1977 να υπογράψουμε, για την αλι-
εία. Κάτι που σημαίνει ότι θα ψαρεύουν 
στα ανοιχτά της Κρήτης και της Ρόδου». 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΟΖ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΥ-
ΠΤΟ: «Το πιο κρίσιμο είναι τώρα με την 
Αίγυπτο. Το δίκαιο της θάλασσας απα-
γορεύει τμηματικές οριοθετήσεις. Αυτό 
θέλουν να το κάνουν (σ.σ.: οι Τούρκοι) 
γιατί σημαίνει ότι δε θέλουν να έχουμε 
επαφή με Καστελόριζο και Στρογγύλη 
και θα χάσουμε και τα θαλάσσια σύνο-
ρα με την Κύπρο. Αυτό, αν το κάνουν, θα 
μπει σφήνα στο παράνομο τουρκολυβικό 
μνημόνιο. Αν έρθει και η υπογραφή με 
την Αίγυπτο, μετά την Ιταλία, θα είναι η 
πρώτη φορά που θα στριμώξουμε τον 
Τραμπ όταν ο Σίσι δεχθεί να κάνουμε τα 
θαλάσσια σύνορα και θα είναι η «σφήνα» 
που θα μας οδηγήσει ακόμα και στη Χάγη 

για να λυθούν αυτές οι διαφορές, κάτι 
που απεύχεται ο Ερντογάν και η Λιβύη. 
ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΘΕΛΕΙ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑ-
ΨΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: «Η Τουρκία βάσει 
του δικαίου της θάλασσας δεν έχει σύ-
νορα με την Αίγυπτο, γιατί η Ελλάδα έχει 
σύνορα με την Κύπρο. Κι έτσι μένει εκτός 
και η Αίγυπτος, η οποία δεν έχει θαλάσ-
σια σύνορα με την Τουρκία. Αυτό δε θέ-
λουν να το κάνουν (σ.σ.: να υπογράψουν 
συμφωνία με την Ελλάδα οι Αιγύπτιοι) 
για να μη θυμώσουν οι Τούρκοι, που τους 
έχουν... τάξει και περισσότερη θάλασσα. 
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο φιλότουρκος 
Τραμπ. Ο Ερντογάν είναι αρκετά παρα-
νοϊκός, παρομοίως με τον Τραμπ, κι έχει 
επιθετικότητα ούτως ή άλλως, δε χρειάζε-
ται να διατηρεί καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ». 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΓΕΩ-
ΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: «Εάν 
οι Τούρκοι πάνε γεωτρύπανο στα ανοιχτά 
της Ελλάδας είναι σοβαρό πρόβλημα. Κι 
ο μόνος τρόπος που θα λυθεί αυτό, είναι 
η παρέμβαση των ΗΠΑ, που πολύ φο-
βάμαι ότι θα πουν δώστε λίγη θάλασσα 
στην Τουρκία για να λυθεί το θέμα. Κιν-
δυνεύουμε να υπάρξει ελληνοτουρκικός 
πόλεμος, αν πάει τουρκικό γεωτρύπανο 
να τρυπήσει στην Κρήτη. Εκεί, θα είμαστε 
μόνοι, και τότε είναι που φοβάμαι ότι θα 
μπει ο Τραμπ. Οι Τούρκοι ζητάνε θάλασ-
σα και θα παρέμβει για να πάρουν λίγη». 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΟΖ: «Γελάει όλος 
ο κόσμος με τις αιτιάσεις για τα νησιά και 
την ΑΟΖ. Είναι παγκοσμίως γνωστό, δεν το 
αμφισβητεί κανείς, τα νησιά έχουν ΑΟΖ». 
ΣΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ, ο 
κ. Καρυώτης ανέφερε: «Δεν υπήρχαν 
ποτέ ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας από τις ΗΠΑ. Υπήρχε πα-
λαιότερα και το σχέδιο Άτσεσον (σ.σ.: τo 
σχέδιο Άτσεσον ήταν πρόταση λύσης του 
Κυπριακού από τον Αμερικανό διπλω-
μάτη Ντιν Άτσεσον, η οποία προτάθηκε 
το 1964). Οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι η θάλασ-
σά μας έχει υδρογονάνθρακες. Και είχαν 
αποφασίσει να δώσουν το Καστελόριζο 
και να πάρουμε την Κύπρο, αλλά το αρ-

νήθηκε ο «γέρος» Παπανδρέου. Αυτό που 
ξέρουν οι Τούρκοι, είναι ότι δεν έχουν 
υδρογονάνθρακες και πήγαν να κάνουν 
αυτή τη γελοία συμφωνία με τη Λιβύη. 
Αυτοί είναι ικανοί να πάνε στην Πορτογα-
λία και να τους πουν ότι έχουν σύνορα!». 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
Ο Θεόδωρος Καρυώτης είναι οικονομο-

λόγος. Δίδαξε οικονομικές επιστήμες στο 
Πανεπιστημιακό Σύστημα του Μέριλαντ 
(University System of Maryland) και έχει 
λάβει δύο βραβεία έξοχης διδασκαλίας 
από το University College. Έχει επίσης 
διδάξει στο Πανεπιστήμιο Ιρκούτσκ της 
Σιβηρίας και σε ένα αμερικανικό πλωτό 
πανεπιστήμιο (Semester at Sea). Διατέ-
λεσε οικονομικός σύμβουλος της πρώτης 
κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου 
στην Πρεσβεία της Ουάσιγκτον και ήταν 
μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας 
στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο 
της Θάλασσας το 1982. Είναι ο κατεξο-
χήν ειδικός στα ζητήματα ΑΟΖ και έχει 
γράψει άρθρα και βιβλία, στα ελληνικά 
και τα αγγλικά, γι αυτό το θέμα. Ζει στην 

Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Ο Θεόδωρος Καρυώτης υπήρξε πρωτοπό-
ρος στην ανάδειξη της σημασίας της ΑΟΖ 
για το Δίκαιο της Θάλασσας, ειδικά μάλι-
στα για την Ελλάδα. Ο καθηγητής κατάφε-
ρε να εισαγάγει τη νέα αυτή έννοια στη 
δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς, οι επίμονες 
προσπάθειες να παροτρύνει τις πολιτικές 
ηγεσίες να αναλάβουν δράση, προσπά-
θειες που ξεκίνησαν επί των κυβερνήσεων 
Ανδρέα Παπανδρέου, στις οποίες συμμε-
τείχαν και πολλοί ακόμη, δεν καρποφόρη-
σαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία όρισε τη δική της ΑΟΖ ήδη 
από το 2004, κερδίζοντας «πόντους» στις 
τρέχουσες διεθνείς έρευνες για υδρο-
γονάνθρακες. Την ίδια πρωτοβουλία 
προσδιορισμού της εθνικής τους ΑΟΖ 
έχουν ήδη αναλάβει 138 παράκτια κράτη. 
Ο προσδιορισμός και η ανακήρυξη της 
ελληνικής ΑΟΖ αποτελεί κρίσιμο ζήτημα 
και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της επιθετι-
κότητας της Τουρκίας, που συνεχίζεται επί 
δεκαετίες στο Αιγαίο και στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

© ΕΘΝΟΣ
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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.

1610

Μπορεί ακόμα να μη βλέπουμε φως 
στην άκρη του τούνελ της πρωτοφα-

νούς κατάστασης που βιώνουμε, αλλά ο 
κορωνοϊός έχει ήδη να μας διδάξει πολλά. 
Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι δι-
αλύεται η αυταπάτη της μεταπολεμικής 
γενιάς ότι η ανθρωπότητα έχει αφήσει 
οριστικά πίσω της αυτά που προκαλού-
σαν καταστροφές στους προηγούμενους 
αιώνες.

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*
© SLPRESS.GR

Η ειρήνη που επέβαλε ο πυρηνικός αντα-
γωνισμός, αν και ορισμένες φορές απει-
λήθηκε, σε γενικές γραμμές εδραίωσε 
την εντύπωση πως πόλεμοι, όπως οι δύο 
παγκόσμιοι του 20ου αιώνα, ανήκουν 
οριστικά στο παρελθόν. Πόλεμοι θα γίνο-
νται, αλλά θα είναι περιφερειακοί και δε 
θα αγγίζουν το δυτικό άνθρωπο. Προς το 
παρόν, η εντύπωση αυτή επιβεβαιώνεται, 
αλλά η σταθερή διολίσθηση από το μετα-
ψυχροπολεμικό «μονοπολικό» κόσμο σ’ 
έναν ολοένα και πιο ασταθή και δυνάμει 
άναρχο πολυπολικό κόσμο, ενδέχεται να 
διαψεύσει μελλοντικά την πρώτη αυτή 
βεβαιότητα.
Η δεύτερη βεβαιότητα είναι ότι η αν-

θρωπότητα δεν απειλείται πλέον από φο-
νικές πανδημίες. Κάποιου είδους επιδημί-
ες, βεβαίως, θα εκδηλώνονται κάθε τόσο, 
αλλά, λόγω της εξέλιξής της, η επιστήμη 
θα παρεμβαίνει γρήγορα και θα τις θέτει 
υπό έλεγχο, χωρίς ουσιαστικά να διασα-
λεύεται η καθημερινότητα, τουλάχιστον 
του δυτικού ανθρώπου. Αυτό σε γενικές 
γραμμές είχε συμβεί και με τις προηγη-
θείσες επιδημίες, όπως και η ετήσια μι-
κροεπιδημία γρίπης. Μπορεί όλες αυτές 
να άφησαν πίσω τους νεκρούς, αλλά δε 
στάθηκαν ικανές να ανατρέψουν, έστω 
και προσωρινά, τον τρόπο ζωής.

Όπως μας δείχνουν τα γεγονότα, το 
Covid-19 ήλθε να διαψεύσει κατά τρόπο 
εκκωφαντικό αυτή τη βεβαιότητα. Τα όσα 
ζουν τους τελευταίους μήνες οι Έλληνες 
μαζί με όλους τους άλλους λαούς είναι 
πρωτόγνωρα, δεν έχουν προηγούμενο 

στην Ιστορία. Ορισμένοι, επικαλούμενοι 
αρχικά το μάλλον μικρό αριθμό των νε-
κρών και το γεγονός ότι αυτοί ήταν κυρίως 
ηλικιωμένοι με κλονισμένη υγεία, είχαν 
θεωρήσει υπερβολικά τα περιοριστικά 
μέτρα.

Η ΑΝΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ
Στην πορεία του χρόνου, όμως, είδαμε 

ποια ήταν η κατάληξη των χωρών που 
αρχικά είχαν επιλέξει την «ανοσία της 
αγέλης», δηλαδή να μη λάβουν δραστικά 
μέτρα. Η Βρετανία, η Σουηδία, οι ΗΠΑ, η 
Βραζιλία κ.ά. πλήρωσαν και συνεχίζουν να 
πληρώνουν ακριβά σε ζωές την επιλογή 
τους. Έτσι, υποχρεώθηκαν με καθυστέρη-
ση να πάνε σε lockdown, αλλά έχοντας εν 
τω μεταξύ θρηνήσει πολλά θύματα.

Σ’ αυτό το επίπεδο η Ελλάδα είναι μάλ-
λον τυχερή. Το γεγονός ότι στην Ιταλία 
η πανδημία βρισκόταν μία φάση χρονι-
κά μπροστά, ήταν ένας παράγοντας που 
ώθησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να 
λάβει χωρίς καθυστέρηση δραστικά περι-
οριστικά μέτρα και κατ’ αυτόν τον τρόπο 
να μην έχουμε ανεξέλεγκτη εξάπλωση του 
ιού. Πρόκειται αναμφισβήτητα για χειρι-
σμό, ο οποίος πιστώνεται πολιτικά στον 
πρωθυπουργό.
Μακάρι, όλα αυτά σε λίγους μήνες να 

αποτελούν παρελθόν. Οι επιστημονικές 
προβλέψεις, ωστόσο, μιλάνε για δεύτερο 
κύμα και η αναζωπύρωση που ήδη παρα-
τηρείται παγκοσμίως, φαίνεται να τους 
επιβεβαιώνει. Δεδομένου ότι για προφα-
νείς οικονομικούς λόγους δεν πρόκειται 
να επιβληθεί και πάλι γενικό lockdown, 
το μόνο που μας απομένει είναι η ελπίδα 
πως η επιστήμη θα αντιμετωπίσει σχετικά 
σύντομα τον κορωνοϊό. Η ιστορία των επι-
δημιών, ωστόσο, μας διδάσκει ότι οι κάθε 
τόσο νέοι ή μεταλλαγμένοι ιοί θα απει-
λούν περισσότερο ή λιγότερο τη δημόσια 
υγεία. Με άλλα λόγια, δεν ξεμπερδεύεις 
οριστικά μαζί τους.

Η αλήθεια αυτή δεν έχει απλώς φιλοσο-
φικό χαρακτήρα. Έχει και πολύ πρακτικό. 
Tο πρώτο μεγάλο δίδαγμα από την πανδη-
μία του Covid-19 είναι ότι οι χώρες οφεί-
λουν να έχουν γρήγορα αντανακλαστικά, 

ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας και 
δυνατότητα προμήθειας αναγκαίων υλι-
κών, ώστε να μπορούν να προστατεύσουν 
τον πληθυσμό τους. Είναι αληθές ότι το 
νοσοκομειακό σκέλος των δημόσιων νο-
σοκομείων στην Ελλάδα είναι απαράδε-
κτο, με αποτέλεσμα πολλοί να καταφεύ-
γουν στα ιδιωτικά. Στα δύσκολα, όμως, 
είναι ο δημόσιος τομέας που σηκώνει όλο 
το βάρος και μάλιστα προς το παρόν του-
λάχιστον με επιτυχία.

ΟΙ ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ  
ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

Η τρίτη βεβαιότητα που διαλύεται, είναι 
πως πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα συρ-
ρικνωμένο κράτος, ανίκανο να εμποδίζει 
τον καλπασμό της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας, όπως κηρύττουν οι ιεροφάντες του 
νεοφιλελευθερισμού. Η κριτική τους ότι 
το κράτος είναι εγγενώς γραφειοκρατι-
κό, αντιπαραγωγικό κι αναποτελεσματι-
κό έχει δόση αληθείας. Αυτό δε σημαίνει, 
ωστόσο, ότι δικαιώνεται η συνταγή τους 
«πονάει κεφάλι κόβεις κεφάλι».
Το κράτος έχει πράγματι την τάση να 

αναπτύσσει αυτά και άλλα κουσούρια, 
αλλά είναι αναντικατάστατο. Αυτό σημαί-
νει, λοιπόν, πως χρειάζεται να εξαντλού-
νται όλα τα περιθώρια για τη βελτίωσή 
του κι όχι να υποκαθίσταται από ιδιωτικές 
εταιρείες, οι οποίες στην ώρα της κρίσης, 
κατά κανόνα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Το 
γεγονός ότι είναι ζωτική ανάγκη να υπάρ-
χει ένα ισχυρό κι αποτελεσματικό κράτος, 
αποδεικνύεται ακριβώς όταν εκδηλώνεται 
κρίση, όταν προκύπτει μία φυσική κατα-
στροφή, μία πανδημία ή και μία αμιγώς 
οικονομική κρίση.

Θυμόμαστε τι συνέβη στις ΗΠΑ, στη μη-
τρόπολη του άκρατου καπιταλισμού, το 
2008. Οι νεοφιλελεύθεροι τραπεζίτες, που 
κατηγορούσαν το κράτος ότι με τον περιο-
ρισμένο ρυθμιστικό ρόλο του αποτελούσε 
εμπόδιο στις δουλειές τους (καζινο-καπι-
ταλισμός), στη δύσκολη στιγμή έτρεξαν 
στο κράτος για να τους διασώσει. Και τους 
διέσωσε. Το γεγονός ότι μόλις ξεπεράστη-
κε η κρίση επανέλαβαν τα ίδια καμώματα, 
δεν αλλάζει τα πράγματα.

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΤΟ  
COME BACK ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα και στις άλ-

λες χώρες, το κράτος να καλύπτει όσο γί-
νεται το βαρύτατο οικονομικό κόστος που 
έχουν προκαλέσει τα περιοριστικά μέτρα 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Το συμπέρασμα είναι ότι το κράτος κά-

νει come back, διαλύοντας ιδεοληψίες, οι 
οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν ανα-
γορευθεί σε αναμφισβήτητη συμβατική 
σοφία.

Η πανδημία, ωστόσο, διαλύει και μία τέ-
ταρτη βεβαιότητα, ότι το απολύτως ελεύ-
θερο εμπόριο στο πλαίσιο της παγκοσμιο-
ποίησης είναι η άριστη λύση. 
Επ’ αυτού θα είχα πολλά να πω, αλλά ας 

περιοριστώ σε μία πτυχή που τη βιώσαμε 
το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι δυ-
νατόν η παραγωγή ζωτικών υλικών για τη 
δημόσια υγεία – κι όχι μόνο – να γίνεται 
σχεδόν αποκλειστικά σε μία χώρα, εν προ-
κειμένω στην Κίνα. 
Το πρόβλημα με την έλλειψη νοσοκομει-

ακών μασκών και αναπνευστήρων ήταν 
ενδεικτική.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για ζωτικής 

σημασίας υλικά όχι μόνο για την άμυνα, 
αλλά και για τη δημόσια υγεία, δε μπορεί 
να είναι μοναδικό κριτήριο το κόστος. 

Οι σταυροφόροι της παγκοσμιοποίησης 
οφείλουν να προσγειωθούν στην πραγμα-
τικότητα: όπως κατέδειξε και η πανδημία, 
όταν έρχεται η θύελλα, κάθε χώρα κοιτά-
ζει πρώτα τον εαυτό της κι αυτό δεν πρό-
κειται να αλλάξει με ρητορείες και νεοφι-
λελεύθερες ιδεοληψίες.

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

Ο κορωνοϊός διέψευσε  
ήδη 3+1 βεβαιότητες  

της παγκοσμιοποίησης
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Η τηλεφωνική επικοινωνία, του πρωθυ-
πουργού Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο 

Ερντογάν, ενώ μαίνεται η κρίση στη λεκά-
νη της Μεσογείου, αποτελεί καταρχήν μια 
θετική εξέλιξη. Ασφαλώς, ο διάλογος και 
μάλιστα σε ισότιμη βάση υπεύθυνων ηγε-
τών, είναι καλοδεχούμενος, όταν πρόκει-
ται για γειτονικές χώρες, ειδικά μάλιστα, 
όταν οι διμερείς σχέσεις ακολουθούν μια 
πορεία κλιμακούμενης έντασης.

Γράφει ο Χρήστος Καπούτσης*
© SLPRESS.GR

Η επικοινωνία τους, άλλωστε, αποτελεί 
πάγια επιθυμία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και 
της ΕΕ, που διατείνονται, ότι θα πρέπει 
να εκτονωθεί η ένταση στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις, μέσω διμερούς διαλόγου. 
Πιέζουν οι εταίροι μας για διάλογο Αθη-
νών-Άγκυρας, που από τη φύση του εί-
ναι ανισομερής. Ουσιαστικά, πιέζουν τον 
αδύναμο εταίρο, να υποχωρήσει και να 
δεχτεί κάποιες από τις αξιώσεις του ισχυ-
ρότερου.
Βέβαια, η ημίωρη συνομιλία των δύο 

ηγετών, δε μπορεί να εκληφθεί ως λύση 
της δύσκολης εξίσωσης των ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων, ούτε καν αφετηρία προς 
την κατεύθυνση της εξομάλυνσης της κα-
τάστασης, που έχει δημιουργήσει η Τουρ-
κία σε Έβρο, Αιγαίο και κυπριακή ΑΟΖ, με 
τις αναθεωρητικές πρωτοβουλίες της και 
μάλιστα, υπό τη διαρκή απειλή χρήσης 
στρατιωτικής βίας.

Άλλωστε, οι επίσημες ανακοινώσεις σε 
Αθήνα και Άγκυρα για το περιεχόμενο των 
συνομιλιών, δεν αφήνουν πολλά περιθώ-
ρια παρερμηνειών, καθότι σχεδόν πανο-
μοιότυπες: «οι δύο ηγέτες συζήτησαν για 
τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορω-
νοϊού και τις προσπάθειες αντιμετώπισής 
τους, καθώς και για ζητήματα που συνδέ-
ονται με το άνοιγμα των συνόρων και την 
αποκατάσταση των τουριστικών ροών. Ο 
κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ερντογάν συμφώ-
νησαν να διατηρήσουν ανοικτούς τους δι-
μερείς διαύλους επικοινωνίας».

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον η ερμηνεία 

που δίνει η «Γενί Σαφάκ», η εφημερίδα 
που απηχεί τις απόψεις του συστήματος 
εξουσίας Ερντογάν. Σε άρθρο της υποστη-
ρίζει ότι η επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντο-
γάν τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να ερμη-
νευθεί και ως ύψωση λευκής σημαίας από 
την Ελλάδα. 

Η Ελλάδα, επιμένει να είναι μία ήρεμη 
δύναμη, που θα εγγυάται την ειρήνη και 
τη σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου των αλληλο-
συγκρουόμενων συμφερόντων και βασι-
κά, θα κινείται αυστηρά εντός του πλαισί-
ου της διεθνούς νομιμότητας.

Γι’ αυτό άλλωστε, οι πρωτοβουλίες της 
ελληνικής διπλωματίας επικεντρώνονται 
στο διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτο-

νίας. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς ειρη-
νευτικές πρωτοβουλίες και γενικά, επιδι-
ώκει την εκτόνωση των εντάσεων και των 
στρατιωτικών συγκρούσεων, κυρίως με 
διπλωματικά και πολιτικά μέσα. Επιλέγει 
η ελληνική διπλωματία, τη διεθνοποίηση 
των απειλών και προκλήσεων, από τη μο-
νομερή στρατιωτική απάντηση, στις έκνο-
μες τουρκικές προκλήσεις και απειλές.
Γι’ αυτό άλλωστε και οι ελληνικές Ένο-

πλες Δυνάμεις, έχουν ως κύρια αποστο-
λή την αποτροπή των στρατιωτικών συ-
γκρούσεων, όχι όμως την αποφυγή της 
στρατιωτικής εμπλοκής. Μόνο, ως έσχατη 
επιλογή, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα κληθούν 
να δώσουν την καταλυτική απάντηση με 
στρατιωτικά μέσα, στην περίπτωση φυσι-
κά, της προσβολής ελληνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων, και εφόσον αυτή γίνει με τη 
χρήση στρατιωτικής βίας, όπως ευθέως 
απειλεί η Τουρκία. Πρόκειται ακριβώς για 
το συνταγματικό πλαίσιο, που περιγράφει 
σαφώς την αποστολή των Ενόπλων Δυνά-
μεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΛ
Η ελληνική διπλωματία προωθεί την 

άποψη, ότι τα ελληνικά σύνορα είναι 
ευρωπαϊκά, άρα οι απειλές και μάλιστα 
στρατιωτικού τύπου κατά της Ελλάδας, 
είναι ταυτόχρονα και απειλή εναντίον της 
ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, επι-
σκέφτηκε Ελλάδα και Κύπρο ο ύπατος εκ-
πρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολι-
τική και την Πολιτική Ασφάλειας, ο Ζοζέπ 
Μπορέλ. Μια επίσκεψη προάγγελος της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, για εκτόνωση 
της έντασης που προκαλεί η Άγκυρα, τόσο 
στο Αιγαίο, όσο και στην κυπριακή ΑΟΖ.

Εννοείται, ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ για 
την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο 
υπαρκτό πρόβλημα των προκλήσεων και 
των απαράδεκτων αξιώσεων της Τουρκί-
ας, σε βάρος της Ελλάδας και της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό, 
πάντως, ότι, ενώ ο Ευρωπαίος αξιωμα-
τούχος βρισκόταν ακόμη στις Καστανιές 
του Έβρου και ενημερώνονταν από τον 
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, για τα 
πρόσφατα επεισόδια που προκάλεσε η 
Τουρκία, η Άγκυρα απάντησε με την έκδο-
ση NAVTEX.

Η Αγκυρα έχει προαναγγείλει την έναρξη 
γεωτρήσεων και μέσα στην ελληνική υφα-
λοκρηπίδα. Οι NAVTEX που εκδίδει, αφο-
ρούν την πραγματοποίηση αεροναυτικών 
ασκήσεων νότια της Κρήτης, της Καρπά-
θου και της Ρόδου. Οι περιοχές που επι-
λέχθηκαν, μόνο τυχαίες δεν είναι, αφού 
περιλαμβάνονται στο παράνομο τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο, που εφόσον υλοποιηθεί, 
τότε, η Άγκυρα θα επιχειρήσει να οικειο-
ποιηθεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας.

ΑΦΕΛΕΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Εν κατακλείδι, η Ελλάδα έχει επενδύσει 

για την ασφάλειά της στη συμμαχική υπο-

στήριξη, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
το «νευρικό» γείτονα, που έχει και τη «φι-
λοσοφία» του αρπακτικού. Μια επένδυση 
που μέχρι τώρα δε δικαιώνει τις προσδο-
κίες των «αφελών» της ελληνικής διπλω-
ματίας, που υποστήριζαν και δυστυχώς 
επιμένουν, ότι η ελληνοαμερικανική αμυ-
ντική συμφωνία θα εξουδετερώσει την 
τουρκική απειλή.

Πριν, οι ίδιοι ισχυρίζονταν το βλακοδέ-
στερο, ότι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας 
στην ΕΕ θα εξευρωπαΐσει και θα «εξημε-
ρώσει το θηρίο». Με άλλα λόγια, ότι η 
Τουρκία θα απεμπολήσει τις πάγιες αξι-
ώσεις της σε Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο, κι 
ότι θα μετατραπεί σε έναν καλοπροαίρε-
το γείτονα! Όμως, τα γεγονότα όχι μόνο 
δεν επιβεβαιώνουν αυτές τις ιδεοληψίες, 
αλλά και μας διδάσκουν το ακριβώς αντί-
θετο. Η Τουρκία του Ερντογάν γράφει στα 
παλαιότερα των υποδημάτων της το διε-

θνές δίκαιο και τις συμβουλές των συμμά-
χων της, όταν αυτές δεν εξυπηρετούν τα 
συμφέροντά της. 
Την πρακτική αυτή ακολουθούν διαχρο-

νικά και με συνέπεια όλες οι τούρκικες 
κυβερνήσεις (κοσμικές, στρατιωτικές, 
δημοκρατικές, μουσουλμανικές, σοσια-
λιστικές). Και για να είμαστε ακριβείς, ο 
Ερντογάν έχει πάει ένα βήμα παραπέρα... 

*Ο Χρήστος Α. Καπούτσης γεννήθηκε 
στην Καλαμάτα. Απόφοιτος της Στρατι-
ωτικής Σχολής Ευελπίδων και της Σχολής 
Αλεξιπτωτιστών. 

Πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήμα-
τος του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Από το 1989 εργάζεται ως δημοσιογρά-
φος, διαπιστευμένος στρατιωτικός και 
διπλωματικός συντάκτης σε εφημερίδες, 
περιοδικά, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς.

Τα απόνερα  
της συνομιλίας  

Μητσοτάκη-Ερντογάν

Call us at: 450-934-1122 

SENIOR WELLNESS CENTER
For Laval English-speaking seniors 55+

The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic, but we 
are still providing some services for our seniors:

- Online virtual activities (chat groups),

- Distributing important COVID-19 updates,

- Returning all emails and phone messages,

- Possible food delivery for isolated seniors

Call us and leave a message. We WILL call you back. 



10  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  3 Ιουλιου, 2020 / July 3, 2020

Στις 17 Ιουνίου συμπληρώθηκαν δύο 
χρόνια από την υπογραφή μιας κακής 

Συμφωνίας, με την οποία η Κυβέρνηση 
του κ. Τσίπρα παραχώρησε σε ένα μικρό 
και πολυεθνικό κράτος των Βαλκανίων το 
όνομα, την ιστορία και την κληρονομιά 
της Μακεδονίας. Η Συμφωνία των Πρε-
σπών υπεγράφη στο χωριό Ψαράδες του 
Νομού Φλώρινας στις 17 Ιουνίου 2018 και 
κυρώθηκε από 153 βουλευτές στη Βουλή 
των Ελλήνων στις 25 Ιανουαρίου 2019. 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας  
[Πολιτικός Επιστήμων]  

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα:  
Η Ελλάς του 1903, όταν άρχιζε η ένοπλη 
φάση του Μακεδονικού Αγώνα, είχε τη 

βούληση και την αποτελεσματικότητα να 
διαφυλάξει την ελληνικότητα της Μακε-
δονίας απέναντι στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία (κατακτητή) και στο όραμα της 
Μεγάλης Βουλγαρίας (υποψήφιο κατα-
κτητή).

Ενώ είχαν περάσει ελάχιστα χρόνια από 
την πτώχευση του 1893, τη στρατιωτική 
ήττα του 1897 και την επιβολή του Διε-
θνούς Οικονομικού Ελέγχου του 1898. 

Γιατί η Ελλάς του 2018 δεν ήθελε ή δε 
μπόρεσε (;) να κρατήσει τις εθνικές κόκ-
κινες γραμμές 150 ετών, αν και είναι κρά-
τος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και 
έχει στρατιωτική και οικονομική ισχύ με-
γαλύτερη από τα Σκόπια;
Με τη Συμφωνία παραχωρήθηκε στο 

γειτονικό κράτος η «μακεδονική» γλώσσα 

και η (ιστορικώς ανύπαρκτη) «μακεδονι-
κή» εθνότητα. Δε θα σας ταλαιπωρήσω με 
τις διαφωνίες περί του όρου nationality 
που αναφέρει η Συμφωνία. 
Θα θυμίσω μόνο το άρθρο 7, παρ. 

3, στο οποίο δίδεται ο ορισμός της 
μακεδονικής ταυτότητας, την οποία 
μπορούν να αξιοποιούν τα Σκόπια δί-
νοντας τη δική τους ερμηνεία: Πο-
λιτισμός, ιστορία και κληρονομιά. 
Από την αρχή ο υπογράφων επέμενε ότι 
δεν προστατεύεται η Ιστορία μας και η δι-
αχρονική συνέχεια του Ελληνισμού. 

Με τα άρθρα 7, παρ. 4, και 8, παρ. 1 
υποτίθεται ότι φραστικά υποχρεώνονται 
τα Σκόπια να μη διεκδικούν την αρχαιοελ-
ληνική κληρονομιά της Μακεδονίας.
Το ερώτημα, όμως, παραμένει: Γιατί οι 

σχεδιαστές και υποστηρικτές της Συμφω-
νίας δεν προστάτευσαν τη Χριστιανική, 
Βυζαντινή και Νεότερη κληρονομιά του 
Ελληνισμού της Μακεδονίας;
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

των δύο Θεσσαλονικέων Αγίων και ιερα-
ποστόλων του 9ου μ.Χ. αιώνος: Του Κυ-
ρίλλου και του Μεθοδίου, των Φωτιστών 
των Σλάβων. Ενώ στα κείμενα της εποχής 
τους αναφέρονται ως Έλληνες, σήμερα 
τους διεκδικούν επισήμως η Βουλγαρία 
και τα Σκόπια. Η καταγωγή των δύο Αγίων 
αποτέλεσε ένα από τα θέματα των δια-
πραγματεύσεων στη Μεικτή Επιστημονι-
κή Επιτροπή Βουλγαρίας και Σκοπίων.

Η αντίστοιχη Επιστημονική Επιτροπή Ελ-
λήνων και Σκοπιανών ιστορικών, αν και 
λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2018, 
δε μας έχει δώσει σαφή δείγματα προό-
δου. 

Διορθώθηκαν τα βιβλία του γειτονικού 
κράτους; Μάλλον όχι. Υποτίθεται ότι με τη 
Συμφωνία θα εξαλείφαμε τις αλυτρωτικές 
αναφορές και τους χάρτες της «Μεγάλης 
Μακεδονίας», αλλά μετά από δύο χρόνια 
δε βλέπουμε θετικά αποτελέσματα!
Το όνομα Βόρεια Μακεδονία φαίνεται 

ότι θεωρείται προσωρινό από τους γεί-
τονες. Όποτε βρίσκουν ευκαιρία οι ηγέτες 
των Σκοπίων φωτογραφίζονται μπροστά 
σε πινακίδες που παρουσιάζουν το όνομα 
Μακεδονία με τεράστια γράμματα, ενώ η 
λέξη «Βόρεια» απουσιάζει ή υπάρχει με 
μικρά γραμματάκια για να μη φαίνεται. 

Στη διάρκεια των δύο ετών, η Ακαδημία 
Επιστημών των Σκοπίων επιμένει με εκ-
δόσεις και ανακοινώσεις της ότι η γλώσ-
σα τους είναι μακεδονική. Η προσθήκη: 
«μέλος της οικογενείας των νοτίων σλαβι-
κών γλωσσών» περιλαμβάνεται στη Συμ-
φωνία, αλλά δε χρησιμοποιείται!

Παραμένει το ερωτηματικό, αν τα μα-
κεδονικά προϊόντα της Βορείου Ελλάδος 
προστατεύονται ή κινδυνεύουν από τη 
Συμφωνία. Ανησυχούμε, διότι η προσπά-
θεια της Ελλάδος να κατοχυρώσει διε-
θνώς το εμπορικό σήμα: Macedonia the 

GReat (λογοπαίγνιο με το GR=Greece) 
αντιμετωπίσθηκε με έντονες αντιδράσεις 
από την κυβέρνηση του γειτονικού κρά-
τους.

Οι υποστηρικτές της Συμφωνίας στην Ελ-
λάδα επιχείρησαν να μας πείσουν ότι έτσι 
θα απομακρυνόταν η τουρκική επιρροή 
στους βόρειους γείτονές μας. Ναι, μεν, 
η Ελλάς ανέλαβε τον έλεγχο του εναερί-
ου χώρου των Σκοπίων, όμως η τουρκική 
επιρροή παραμένει έντονη στον αμυντικό 
και οικονομικό τομέα: Τον Ιούλιο 2019 
αντιπροσωπεία από τη σκοπιανή κυβέρ-
νηση μετέβη στα Κατεχόμενα της Κύπρου 
και μετέσχε στους «εορτασμούς» για την 
τουρκική εισβολή του 1974.

Άραγε η Συμφωνία σταθεροποίησε το 
εσωτερικό του σκοπιανού κράτους; Όχι, 
το αντίθετο συνέβη. Το VMRO–DPMNE 
κατηγορεί τον Ζόραν Ζάεφ και τους Σοσι-
αλδημοκράτες ως προδότες και δεσμεύ-
εται να καταγγείλει τη Συμφωνία των 
Πρεσπών.
Η διάσπαση της σλαβικής κοινότητας 

οδηγεί στην ισχυροποίηση της πολυάριθ-
μης αλβανικής μειονότητας. 
Προσφάτως ο Αλί Αχμέτι – ηγέτης αλβα-

νικού κόμματος των Σκοπίων – κάλεσε όλα 
τα αλβανικά κόμματα να συνεργασθούν 
για να εκλέξουν σε λίγες εβδομάδες Αλβα-
νό Πρωθυπουργό στο κράτος των Σκοπί-
ων. Με το φάσμα της Μεγάλης Αλβανίας 
να πλανάται, διερωτώμαι ποιο θα είναι 
το επόμενο βήμα: Μήπως η αυτονόμηση 
των αλβανικών επαρχιών;

Βοήθησε η Συμφωνία τη σταθερότητα 
στα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή πορεία 
των Σκοπίων; Και εδώ το τοπίο είναι θολό. 

Η Συμφωνία πυροδότησε τις βουλγαρι-
κές αντιδράσεις και ενστάσεις για θέματα 
ιστορίας, γλώσσας και εθνότητας. 

Οι Βούλγαροι πολιτικοί και ιστορικοί δεν 
αναγνωρίζουν «μακεδονική γλώσσα». 
Τη θεωρούν παρακλάδι της βουλγαρικής. 
Το ερώτημα: «Μακεδόνας» ή Βούλγαρος; 
έχει προκαλέσει ψυχρότητα στις σχέσεις 
Σόφιας και Σκοπίων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ερίζουν για την 

εθνική ταυτότητα διαφόρων οπλαρχηγών 
της περιόδου 1893-1908, οι οποίοι έδρα-
σαν κατά του Ελληνισμού. Ήδη ο Υπουρ-
γός Αμύνης της Βουλγαρίας, Κονσταντίν 
Καρακατσάνοφ, έχει αφήσει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο ενός βουλγαρικού ΒΕΤΟ στη 
μελλοντική ένταξη των Σκοπίων στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.
Θεωρώ πολύ επιτυχή τη διαπίστωση του 

Αντώνη Σαμαρά στο Συνέδριο της Νέας 
Δημοκρατίας το Δεκέμβριο 2019, ότι η 
Συμφωνία των Πρεσπών «δεν περπατάει». 
Το ερώτημα είναι πώς θα αποδεσμευ-

θούμε από αυτήν χωρίς να χρεωθεί μονο-
μερώς η Ελλάς την ευθύνη. 
Είναι μία κακή Συμφωνία, αλλά δυστυ-

χώς δεν είναι κουρελόχαρτο για να τη σχί-
σουμε, όπως νομίζουν ορισμένοι.

Centre de Collision

Ari: 514-476-4565 
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, Laval

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
Μετά από δύο χρόνια,  

είμαστε ικανοποιημένοι  
από τις εξελίξεις; 
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Suggested presentation. barbiesgrill.com   

Καλώς ή κακώς, αποτελεί γεγονός αδι-
αμφισβήτητο ότι οι διεθνείς εξελίξεις 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πο-
λιτική ηγεσία των ΗΠΑ. Έτσι, πολλά ζητή-
ματα που αφορούν τις ζωές, τις επιλογές, 
τα εισοδήματα, τις αξίες, ακόμα και τις 
συνήθειες δισεκατομμυρίων ανθρώπων 
σε όλον τον κόσμο, καθορίζονται από τις 
αμερικανικές προεδρικές εκλογές κάθε 
τέσσερα χρόνια. 

Άλλο τόσο βέβαιο είναι όμως, ότι οι 
αμερικανικές εκλογές καθορίζονται από 
την ψήφο κάποιων εκατοντάδων χιλιά-
δων Αμερικανών, οι οποίοι είναι πολίτες 
συγκεκριμένων (και όχι πρωτοκλασάτων) 
αμερικανικών Πολιτειών, όπως είναι το 
Οχάιο, το Μίσιγκαν, το Γουισκόνσιν, η 
Πενσυλβάνια και η Φλόριντα. Μιλάμε για 
τις Πολιτείες που αποκαλούνται «Swing 
States» («Μεταστρεφόμενες Πολιτείες»). 
Από την επιλογή αυτών των ψηφοφόρων 
της αμερικανικής ενδοχώρας εξαρτάται, 
τελικά, η τύχη της Αμερικής και, συνεπώς, 
του κόσμου όλου. 

Κατά την τελευταία εκλογική αναμέτρη-
ση του Νοεμβρίου του 2016, η πρώτη γυ-
ναίκα υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ που 
επιδίωκε να υπερασπιστεί την παγκόσμια 
τάξη πραγμάτων (όπως αυτή διαμορφώ-
θηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 
χρόνων υπό την ηγεμονία της Αμερικής) 
έλαβε περί τα τρία εκατομμύρια ψήφους 
περισσότερες από τον Τραμπ, αλλά έχα-
σε την προεδρία, εξαιτίας του πολιτικού 
προσανατολισμού μερικών χιλιάδων ψη-
φοφόρων των παραπάνω κομβικών για το 
εκλογικό αποτέλεσμα Πολιτειών. 

Στην επικράτηση του Τραμπ συνέβαλε 
η κάθε άλλο παρά τυχαία διαίρεση των 
εκλογικών περιφερειών (μέσω της πρακτι-

κής του «gerrymandering», η οποία ανέ-
καθεν ευνοούσε τους Ρεπουμπλικάνους), 
όπως και ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε 
το επιτελείο του την προεκλογική εκστρα-
τεία του. Αφ’ ότου πέρασε το κατώφλι του 
Λευκού Οίκου ο Τραμπ, αδιαφορώντας 
πλήρως για την παγκόσμια τάξη πραγμά-
των, βάλθηκε (ακούσια ή εκούσια) να την 
καταστρέψει. Σήμερα, όμως, λίγους μήνες 
πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του 
και τη νέα εκλογική αναμέτρηση, ο Τραμπ 
βρίσκεται (και πλέον δε μπορεί να το κρύ-
ψει) με την πλάτη στον τοίχο. Η τραγική 
διαχείριση της πανδημίας από την αμερι-
κανική κυβέρνηση και η εξέγερση ενάντια 
στο συστημικό ρατσισμό και στην αστυ-
νομική βία τον έπληξαν, ενδεχομένως και 
ανεπανόρθωτα, γεγονός που επιβεβαιώ-
νεται και από τα τελευταία στοιχεία που 
παραθέτει ο Νέιτ Κον των New York Times. 
Ο πολιτικός συντάκτης της νεοϋορκέζι-

κης εφημερίδας, εστίασε την προσοχή του 
σε έξι αμερικανικές Πολιτείες τις οποί-
ες στις προηγούμενες εκλογές κέρδισε ο 
Τραμπ, και διαπίστωσε πως και στις έξι ο 
υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών 
Τζο Μπάιντεν προηγείται του αντιπάλου 
του με σημαντική διαφορά – έντεκα πο-
σοστιαίων μονάδων στο Μίσιγκαν και στο 
Ουισκόνσιν, δέκα μονάδων στην Πενσυλ-
βάνια, έξι μονάδων στη Φλόριντα, επτά 
μονάδων στην Αριζόνα και εννέα μονά-
δων στη Βόρεια Καρολίνα. Και σε πανε-
θνικό επίπεδο, το προβάδισμα του πρώ-
ην αντιπροέδρου των ΗΠΑ ανέρχεται στο 
14%, με τον Μπάιντεν να συγκεντρώνει 
ποσοστό 50% έναντι 36% του αντιπάλου 
του, κερδίζοντας 333 ψήφους στο Σώμα 
των Εκλεκτόρων, πολλές περισσότερες 
από τις 270 που απαιτούνται για τη νίκη. 

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος είναι 
αναμενόμενα επιφυλακτικός στην ανάλυ-
σή του. Υπενθυμίζει πως για τις εκλογές 
υπολείπονται ακόμα τέσσερις μήνες, πως 
η οικονομία εξακολουθεί να ευνοεί τον 
Τραμπ παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας, 
αλλά και ότι πολλοί αναποφάσιστοι ψη-
φοφόροι τείνουν προς τη Δεξιά και τους 
Ρεπουμπλικάνους. Αλλά αυτές οι έξι Πο-
λιτείες – με τις μητροπόλεις τους, τις πα-
λιές βιομηχανικές περιοχές, τα διευρυμέ-
να προάστια και τις αγροτικές κοινότητές 
τους – αποτελούν τέλεια σύνθεση, ιδανι-
κή μικρογραφία ολόκληρης της Αμερικής. 
Και οι πολίτες τους εμφανίζονται ιδιαίτε-
ρα δυσαρεστημένοι με τον πρόεδρό τους, 
κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο δι-
αχειρίστηκε την επέλαση του κορωνοϊού 
ανά την αμερικανική επικράτεια. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι στις κρί-
σιμες για την τελική έκβαση της εκλογι-
κής αναμέτρησης Πολιτείες του Μίσιγκαν, 
του Γουισκόνσιν και της Πενσυλβάνια, ο 
Τραμπ υπολείπεται του Μπάιντεν και με-
ταξύ των λευκών ψηφοφόρων – με μικρή 
διαφορά, η οποία, ωστόσο είναι σημα-
ντική, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 ο 
Τραμπ επικράτησε με δέκα μονάδες δια-
φορά. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι δεδομένο πως 
ο Τραμπ δυσκολεύεται να πείσει για τις 
προθέσεις του ακόμα και όλους όσοι των 
ψήφισαν πριν από τέσσερα χρόνια, και 
εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κατά 
πάσα πιθανότητα δε θα καταφέρει να 
επανεκλεγεί. Εξίσου σημαντικό είναι επί-
σης το γεγονός, όπως επισημαίνει σε κεί-
μενό του, επίσης στους New York Times, o 
πολιτικός επιστήμονας Ράι Τεξέρα, πως ο 
Τραμπ υπολείπεται του Μπάιντεν και με-

ταξύ των ψηφοφόρων άνω των 65 ετών 
κατά έξι μονάδες, ενώ το 2016 επικράτησε 
της Χίλαρι Κλίντον με δεκαπέντε μονάδες 
διαφορά. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή 
στάσης των ηλικιωμένων Αμερικανών; Το 
ότι ο Τραμπ έδειξε να νοιάζεται περισσό-
τερο για την οικονομία, παρά για τη δη-
μόσια υγεία, δυσαρέστησε έντονα πάρα 
πολλούς ψηφοφόρους που ανήκουν σε 
μια από τις πιο ευάλωτες στον κορωνοϊό 
ηλικιακές ομάδες. Αλλά αρκετοί εξ αυτών 
είχαν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται 
από το σημερινό πρόεδρο πριν από το ξέ-
σπασμα της πανδημίας. Πρόκειται για ψη-
φοφόρους οι οποίοι είναι συντηρητικοί 
μεν, αλλά όχι υπερβολικά. Σκέφτονται και 
επιχειρηματολογούν συντηρητικά, όσον 
αφορά την οικογένεια και τη θρησκεία, 
αλλά όχι την οικονομία, ενώ τάσσονται 
υπέρ της αύξησης της φορολογίας για ει-
σοδήματα άνω των 600.000 δολαρίων και 
υπέρ της θέσπισης κατώτατου ωρομισθί-
ου 15 δολαρίων. 

Στο πρόσωπο του Τζο Μπάιντεν βλέπουν 
κάποιον που μπορεί να εξυπηρετήσει κα-
λύτερα τα συμφέροντά τους. Θα μπορού-
σαν, ωστόσο, να στηρίξουν εκ νέου τον 
Τραμπ, εξαιτίας του φόβου ενός νέου γε-
νικευμένου ξεσπάσματος βίας και αναρχί-
ας. 

Πάντως, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, 
ο Τζο Μπάιντεν ακόμη και εάν δεν κατα-
φέρει να κερδίσει τους νεαρούς μαύρους 
και λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους, με-
ταξύ των οποίων δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα 
δημοφιλής, μπορεί να επικρατήσει στις 
εκλογές χάρη στους ηλικιωμένους (και 
φοβισμένους από τον κορωνοϊό) Αμερι-
κανούς. 

© PROTAGON.GR

Ο Τζο Μπάιντεν  
θα κερδίσει την ψήφο 

των ηλικιωμένων; 
Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μεγάλη διαφορά υπέρ του 
υποψηφίου των Δημοκρατικών στις κομβικές για το τελικό 

αποτέλεσμα Πολιτείες αλλά και την υπέρ αυτού μεταστροφή 
ενός συντηρητικού και γερασμένου κοινού που νιώθει 

προδομένο από τον Τραμπ ειδικά στο θέμα της πανδημίας
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Υγεία και Διατροφή

Οι άνθρωποι, οι οποίοι πηγαίνουν 
στη δουλειά τους με τα πόδια ή με 

ποδήλατο, αντιμετωπίζουν μειωμένο 
κίνδυνο να αρρωστήσουν σοβαρά (π.χ. 
από καρκίνο) ή να πεθάνουν πρόωρα, 
σε σχέση με όσους οδηγούν με το 
αυτοκίνητό τους μέχρι την εργασία 
τους, σύμφωνα με μία νέα βρετανική 
επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 

δρα Ρίτσαρντ Πάτερσον της Μονάδας 
Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του 
Κέιμπριτζ, οι οποίοι μελέτησαν στοιχεία 

για περισσότερα από 300.000 άτομα 
σε βάθος 25ετίας και έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The 
Lancet Planetary Health», ανέφεραν 
ότι καθώς αίρονται τα περιοριστικά 
μέτρα (lockdown) λόγω πανδημίας, 
είναι ευκαιρία για τους ανθρώπους να 
αποκτήσουν πιο υγιεινές συνήθειες, 
όσον αφορά τη μετάβαση από το σπίτι 
στη δουλειά. Από τους συμμετέχοντες 
στη μελέτη, δύο στους τρεις (το 66%) 
πήγαιναν στη δουλειά με το αυτοκίνητό 
τους, το 19% με τα δημόσια μέσα 

μεταφοράς, το 12% με τα πόδια και 
το 3% με το ποδήλατο. Η μελέτη 
διαπίστωσε ότι, σε σχέση με όσους 
πάνε στη δουλειά με το αυτοκίνητό 
τους, αυτοί που προτιμούν το ποδήλατο 
έχουν 20% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, 24% 
μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού 
θανάτου (από έμφραγμα, εγκεφαλικό 
κ.ά.), 16% μικρότερο κίνδυνο θανάτου 
από καρκίνο και 11% μικρότερο κίνδυνο 
διάγνωσης καρκίνου. Το περπάτημα έως 
τη δουλειά σχετιζόταν με 7% μικρότερο 

κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου σε σχέση 
με την οδήγηση. Αλλά και όσοι πάνε 
με το τρένο/μετρό στη δουλειά τους, 
έχουν 10% μικρότερη πιθανότητα 
πρόωρου θανάτου, 20% μικρότερο 
κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου και 
12% μικρότερη πιθανότητα διάγνωσης 
καρκίνου. 
Αυτό, πιθανώς, οφείλεται στο ότι 

συνήθως περπατούν ή ποδηλατούν μέχρι 
να φθάσουν στους σταθμούς του τρένου/
μετρό.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κάπνισμα, το διαζύγιο και η μεγάλη 
κατανάλωση αλκοόλ, είναι οι τρεις 

κυριότεροι κοινωνικοί παράγοντες και 
συμπεριφορές που έχουν τη στενότερη 
σχέση με τον πρόωρο θάνατο, σύμφωνα 
με μία νέα αμερικανο-καναδική επιστη-
μονική μελέτη. Μάλιστα, καθένας από 
αυτούς τους παράγοντες, καθώς και άλ-
λοι, όπως η οικονομική ανασφάλεια και 
ο ρατσισμός, έχει μεγαλύτερη επίπτω-
ση στην πρόωρη θνησιμότητα ενός αν-
θρώπου από ό,τι η έλλειψη σωματικής 
άσκησης. Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον επίκουρο καθηγητή Έλι Πάτερμαν 
του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κο-

λομβίας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), 
ανέλυσαν στοιχεία της περιόδου 1992-
2008 για 13.611 ενηλίκους, ηλικίας 52 
έως 104 ετών, και εστίασαν σε εκείνους 
τους παράγοντες που είχαν μεγαλύτερη 
σχέση με όσους πέθαναν τα επόμενα 
έξι χρόνια (2008-2014). Από τους συνο-
λικά 57 παράγοντες που εντοπίστηκαν 
και αναλύθηκαν, οι δέκα που σχετίζονται 
στενότερα με το θάνατο, κατά σειρά ση-
μασίας, είναι οι εξής: Κάπνισμα, ιστορικό 
διαζυγίου, ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ, 
πρόσφατες οικονομικές δυσκολίες, ιστο-

ρικό ανεργίας, ιστορικό καπνίσματος στο 
παρελθόν, χαμηλή ικανοποίηση από τη 
ζωή, αγαμία, ιστορικό μεγάλης φτώχειας 
(καταφυγή σε κοινωνικά συσσίτια) και 
αρνητικά συναισθήματα.
Το κάπνισμα σχεδόν διπλασιάζει τον 

κίνδυνο θανάτου κάποιου μέσα στην 
επόμενη εξαετία, ενώ η μεγάλη κατανά-
λωση αλκοόλ τον αυξάνει κατά 36% και 
του διαζυγίου ακόμη περισσότερο, κατά 
45%. Οι οικονομικές δυσκολίες αυξάνουν 
την πιθανότητα πρόωρου θανάτου μέσα 
στα επόμενα έξι χρόνια κατά 32%, ενώ η 
έλλειψη σωματικής άσκησης μόνο κατά 
15%. Για έναν Αφροαμερικανό, ειδικότε-

ρα, λόγω του ρατσισμού και των κοινω-
νικών διακρίσεων που αντιμετωπίζει, ο 
κίνδυνος πρόωρου θανάτου είναι κατά 
22% μεγαλύτερος από ό,τι ενός λευκού.
«Χρειάζεται μία προσέγγιση που να κα-

λύπτει τη συνολική διάρκεια της ζωής, 
για να κατανοήσει κανείς πραγματικά 
την υγεία και τη θνησιμότητα», δήλωσε 
ο δρ Πάτερμαν, η μελέτη του οποίου δεν 
έλαβε υπόψη της σκοπίμως τους βιοϊ-
ατρικούς παράγοντες που επηρεάζουν 
το προσδόκιμο ζωής, ώστε να αναδείξει 
την κοινωνικο-οικονομική και ψυχολογι-
κή-συμπεριφορική διάσταση.

© SLPRESS.GR

Η μετάβαση στη δουλειά με  
τα πόδια ή με ποδήλατο μειώνει  
τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου
Από τους συμμετέχοντες στη μελέτη, δύο στους τρεις (το 66%)  
πήγαιναν στη δουλειά με το αυτοκίνητό τους, το 19% με τα δημόσια  
μέσα μεταφοράς, το 12% με τα πόδια και το 3% με το ποδήλατο

ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ 

«Τριάδα»… θανάτου

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

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 6 juillet au dimanche 12 juillet 2020 · from monday july 6th to sunday july 12th 2020

FROMAGE RÂPÉ AU LAIT DE
BREBIS ET CHÈVRE MIZITHRA

Grated Cheese
17.61/kg

GRÈCE

AUBERGINES
Eggplants

2.18/kg
AILES DE RAIE FRAÎCHES

Fresh Skate Wings
9.90/kg

CUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Legs
3.73/kg

GRÈCE

FROMAGE FETA ÂGÉ
EN BARIL

Cheese
15.41/kg

CÔTELETTES D’AGNEAU
Lamb Chops

28.64/kg

SAUCISSES GRECQUES 
LOUKANIKA

Greek Sausages
15.41/kg

ROULEAUX AUX ÉPINARDS 
ET FROMAGE OU FROMAGE 

FAMIGLIA
Mini Rolls

450g

YOGOURTS CLASSIQUE
LIBERTÉ
0 à 2.9%
Yogurts

650g*

*Biologiques exclus

PAIN COUNTRY HARVEST
Bread
570 à 600g

DARNES DE SAUMON
FRAIS DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic Salmon Steaks
15.41/kg

CANADA

QUÉBEC

RAISINS ROUGES
SANS PÉPINS

Red Seedless Grapes
2.18/kg

COEURS DE ROMAINE
Romaine Hearts

pqt de 3

BANANES
Bananas
0.86/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Οι κροκόδειλοι κάποτε περπατούσαν στα δύο πόδια; 
Τι δείχνουν πατημασιές στη Νότια Κορέα

Οι κροκόδειλοι πιθανώς περπατούσαν 
κάποτε στα δύο πόδια τους όπως οι 

δεινόσαυροι και όχι στα τέσσερα, σύμ-
φωνα με επιστήμονες που ανακάλυψαν 
στη Νότια Κορέα πατημασιές ηλικίας 110 
έως 120 εκατομμυρίων ετών. Η ανακά-
λυψη ίσως αλλάξει την εικόνα που υπάρ-
χει για το παρελθόν των κροκόδειλων.
Στην αρχή οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό 
«Scientific Reports», σύμφωνα με το BBC 
και το New Scientist, νόμιζαν ότι επρό-
κειτο για χνάρια από γιγάντιους ιπτά-
μενους δίποδους πτερόσαυρους, όπως 

είχαν θεωρηθεί παρόμοια απολιθώματα 
που είχαν βρεθεί το 2012 σε απόσταση 
50 χιλιομέτρων.
Αλλά μετά από προσεκτικότερη εξέταση, 
οι επιστήμονες κατέληξαν ότι οι πατημα-
σιές προέρχονταν από προγόνους των 
σύγχρονων κροκόδειλων (κροκοδειλό-
μορφους) μήκους περίπου τριών μέτρων 
που περπατούσαν μόνο στα δύο πίσω 
πόδια τους – ένα συμπέρασμα που ανα-
μένεται να πυροδοτήσει επιστημονικές 
διαμάχες. «Ο διποδισμός συνέβη νωρίς 
στην εξέλιξη των κροκοδείλων, ακόμη 
νωρίτερα και από τους δεινόσαυρους», 

ανέφερε ο Αυστραλός παλαιοντολόγος 
Άντονι Ρομίλιο του Πανεπιστημίου της 
Κουίνσλαντ. Οι σχεδόν 100 πατημα-
σιές έχουν διατηρηθεί σε αξιοσημείωτο 
βαθμό και έχουν μήκος 18 έως 24 εκα-
τοστών, δηλαδή όσο περίπου το αν-
θρώπινο πόδι. «Οι άνθρωποι τείνουν να 
σκέφτονται τους κροκόδειλους ως ζώα 
που δεν κάνουν και πολλά πράγματα. Τε-
μπελιάζουν απλώς όλη μέρα στις όχθες 
κάποιου ποταμού ή λίμνης. Κανένας δε 
διανοείται ότι κάποτε μπορεί ο κροκό-
δειλος να ήταν δίποδος και ότι μπορού-
σε να τρέχει όπως η στρουθοκάμηλος ή 
ο Τυραννόσαυρος Ρεξ», δήλωσε ο ομό-
τιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του 
Κολοράντο, Μάρτιν Λόκλεϊ.
Ασφαλώς δεν πρόκειται όλοι οι επιστή-
μονες να αποδεχθούν την ερμηνεία που 
έδωσαν οι ερευνητές στα νοτιοκορεατι-
κά ευρήματα και οι οποίοι ήδη ονόμα-
σαν «Batrachopus grandis» τον αρχαίο 
κροκόδειλο που έκανε τις πατημασιές, 
αν και δεν έχουν – ακόμη τουλάχιστον – 
βρεθεί καθόλου δικά του απολιθώματα.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του 
Μάντσεστερ, Φιλ Μάνιγκ, ο οποίος δε 
συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα, 
χαρακτήρισε «πολύ ενδιαφέροντα» τα 
ευρήματα, αλλά αμφισβήτησε την ερ-
μηνεία τους, θεωρώντας πιθανότερο ότι 
προέρχονται από κάποιο δεινόσαυρο. 
Αμφιβολίες εξέφρασαν και άλλοι επι-
στήμονες, όπως η Μικέλα Τζόνσον του 
Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και ο 
Πέδρο Γκοντόι του Πανεπιστημίου Stony 
Brook της Νέας Υόρκης.
Οι ερευνητές δηλώνουν βέβαιοι για την 
εκτίμηση τους περί δίποδων κροκοδεί-
λων. «Κινούνταν με τον ίδιο τρόπο όπως 
πολλοί δεινόσαυροι, όμως τα αποτυπώ-
ματα αυτά δεν έγιναν από δεινόσαυ-
ρους. Οι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι 
των πουλιών περπατούσαν στα δάχτυλα 
των ποδιών τους, ενώ οι κροκόδειλοι 
περπατούσαν με όλη την πατούσα τους, 
αφήνοντας σαφή αποτυπώματα όπως 
οι άνθρωποι», δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης 
καθηγητής, Κιούνγκ Σου Κιμ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιδημία που έκανε τους ανθρώπους  
να χορεύουν μέχρι θανάτου
Πολλοί έχουν αμφισβητήσει τη γνησι-

ότητα του συγκεκριμένου περιστατι-
κού αλλά όπως έχουν δείξει οι έρευνες, 
είναι πέρα για πέρα πραγματικό. Μέχρι 
σήμερα, αποτελεί ένα άλυτο μυστήριο, 
ενώ έχει ονομαστεί «Χορευτική πανού-
κλα», με τους ειδικούς να το εντάσσουν 
στις επιδημίες. Και πράγματι, η ιστορία 
του παραπέμπει σε επιδημία. Το καλο-
καίρι του 1518, στο Στρασβούργο της 
Γαλλίας, μια γυναίκα με το όνομα Frau 
Toffea, ξεκίνησε χωρίς κάποιον λόγο να 
χορεύει με ένταση στο δρόμο. Χόρευε 
χωρίς σταματημό και μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας, άλλοι 34 άνθρωποι την ακο-
λούθησαν, χορεύοντας σαν τρελοί χωρίς 
να σταματούν ούτε δευτερόλεπτο. Μέ-
χρι το τέλος Αυγούστου, περίπου 400 
άτομα χόρευαν σε φρενήρης ρυθμούς 
στο δρόμο της πόλης. Το θέμα δεν ήταν 
καθόλου εορταστικό, αλλά περισσότε-
ρο τρομακτικό. Οι άνθρωποι έκλαιγαν, 
φώναζαν για βοήθεια, αλλά με τίποτα 
δε μπορούσαν να σταματήσουν να χο-
ρεύουν. Αρχικά το γεγονός αποδόθηκε 
σε αστρολογικά και υπερφυσικό φαινό-
μενο. Η μανία συνέχιζε ακατάπαυστα, 

παρόλη τη λανθασμένη προτροπή των 
αρχών και των γιατρών για περισσότερο 
χορό, αφού πίστευαν ότι κάποια στιγμή 
θα εξαντληθούν και θα σταματήσουν.
Επιστρατεύτηκε μπάντα που έπαιζε 

μουσική. Δύο αποθήκες σιτηρών γκρε-
μίστηκαν για να διευκολύνουν. Ωστόσο, 
η επιδημία εξαπλωνόταν και οι «χορευ-
τές» δε σταματούσαν. Κάθε μέρα 15 
άτομα έχαναν τη ζωή τους από αφυ-
δάτωση ή καρδιακή προσβολή. Ο φό-
βος είχε κυριεύσει την πόλη. Οι αρχές 
αποφάσισαν να δράσουν διαφορετικά. 
Απαγόρευσαν κάθε είδος χορού και μου-
σικής, ενώ λέγεται ότι οδήγησαν τους 
«χορευτές» σε ένα ναό, όπου τους υπο-
χρέωσαν να φορέσουν κόκκινα παπού-
τσια και να προσευχηθούν. Έτσι αναφέ-
ρεται ότι σταμάτησε η επιδημία. Πολλές 
είναι οι θεωρίες για το τι συνέβη τότε. 
Μελέτες αποφάνθηκαν πως επρόκειτο 
για κάτι ψυχολογικό και παρέπεμψαν 
στη «μαζική υστερία», η οποία πήγαζε 
από τη φτώχεια, τη σκληρή ζωή και τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η πιο πιθανή 
εξήγηση είναι πως επρόκειτο για μαζική 
δηλητηρίαση από το σιτάρι. Οι κάτοικοι 

προσβλήθηκαν από κάποιον μύκητα που 
αναπτύχθηκε σε αυτό και ο οποίος κα-
ταναλώθηκε μέσω του ψωμιού. Ο ίδιος 
μύκητας λέγεται πως βρίσκεται και στο 
LSD, προκαλώντας παραισθήσεις. Η συ-
γκεκριμένη επιδημία παρατηρήθηκε επί-
σης το 1840 στη Μαδαγασκάρη, ενώ μια 
παρόμοια περίπτωση είναι και η επιδη-

μία γέλιου που ξέσπασε στην Τανζανία 
το 1962. Η εξήγηση μπορεί να έχει βρε-
θεί, αλλά η «επιδημία του χορού» που 
έλαβε χώρα στο Στρασβούργο, είναι μια 
από τις πιο παράξενες περιπτώσεις που 
έχουν καταγραφεί στην ιστορία, με το 
θέαμα, σε αντίθεση με ότι έχουμε συνη-
θίσει, να είναι σοκαριστικό και λυπηρό.

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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ΗΠΑ: «Ανησυχητική» αύξηση 
κρουσμάτων στο Λος Άντζελες
Νέα μέτρα σε Τέξας, Κάνσας και Αριζόνα
«Ανησυχητικό» ρεκόρ νέων κρουσμά-

των κορωνοϊού (2.903 νέες μολύν-
σεις σε 24 ώρες) κατέγραψε νωρίτερα 
αυτή την εβδομάδα η κομητεία του Λος 
Άντζελες, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι 
δημόσιας υγείας, ενώ αρκετές πολιτείες 
των ΗΠΑ αναστέλλουν τα σχέδιά τους για 
επανέναρξη οικονομικών δραστηριοτή-
των τους.
Το Λος Άντζελες και οι γειτονικές κομητεί-

ες έχουν γίνει το νέο επίκεντρο της παν-
δημίας, καθώς τα κρούσματα του νέου 
κορωνοϊού και οι νοσηλείες αυξάνονται 
ραγδαία, παρά την αυστηρή εντολή του 
κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιού-
σομ την περασμένη εβδομάδα για υπο-
χρεωτική χρήση μάσκας σε όλους σχεδόν 
τους δημόσιους χώρους.
«Οι ανησυχητικές αυξήσεις μολύνσε-

ων, τα ποσοστά των θετικών τεστ και οι 
νοσηλείες, σηματοδοτούν ότι, ως κοινό-
τητα, πρέπει να λάβουμε άμεση δράση 
για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση της 
Covid-19», δήλωσε η δρ Μπάρμπαρα Φέ-
ρερ, διευθύντρια Δημόσιας Υγείας στην 
κομητεία Λος Άντζελες, ανακοινώνοντας 
την απότομη άνοδο. «Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση», προειδοποίησε η ίδια, «κινού-
μαστε γρήγορα προς μια υπερφόρτωση 
του συστήματος υγειονομικής περίθαλ-
ψης και να δούμε ακόμη πιο καταστροφι-
κές ασθένειες και θανάτους».

Η κομητεία Λος Άντζελες, με πληθυσμό 
10 εκατομμυρίων, έχει καταγράψει συνο-
λικά 100.000 κρούσματα του νέου κορω-

νοϊού. Η Καλιφόρνια, που την Κυριακή 
28/6 διέταξε το κλείσιμο των μπαρ στο 
Λος Άντζελες και σε έξι άλλες κομητείες, 
συγκαταλέγεται ανάμεσα σε πολλές πο-
λιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης 
της Φλόριντα, του Τέξας και της Αριζόνα, 
που βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο 
κύμα μολύνσεων, καθώς όλη η χώρα βγαί-
νει μετά από εβδομάδες περιοριστικών 
μέτρων.
Ο κυβερνήτης της Αριζόνα, Ντάγκ Ντού-

σεϊ, διέταξε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου το 
κλείσιμο μπαρ, νυχτερινών κέντρων, γυ-
μναστηρίων, κινηματογράφων και υδάτι-
νων πάρκων, για τουλάχιστον 30 ημέρες. 
Επίσης, καθυστέρησε την έναρξη λειτουρ-
γίας των δημόσιων σχολείων έως τουλάχι-
στον τις 17 Αυγούστου.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Μάικ Πενς, 
επρόκειτο να ταξιδέψει στο Φοίνιξ την Τε-
τάρτη 1 Ιουλίου, για να συναντηθεί με τον 
Ντούσεϊ, σχετικά με τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η πολιτεία για την καταπολέ-
μηση της πανδημίας.
Το Τέξας και η Φλόριντα διέταξαν το 

κλείσιμο όλων των μπαρ που άνοιξαν την 
Παρασκευή 26/6. Ο κυβερνήτης του Νιου 
Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, δήλωσε πως δε θα 
ξαναεπιτραπεί (όπως είχε προγραμματι-
στεί), η εστίαση σε εσωτερικούς χώρους 
στην πολιτεία και πως αυτή αναβάλλεται 
επ’ αόριστον. Στο Κάνσας, η κυβερνήτης 
Λάουρα Κέλι επέβαλε εντολή σε ολόκλη-
ρη την πολιτεία για υποχρεωτική χρήση 
μάσκας σε δημόσιους χώρους, μέτρο που 

είπε ότι είναι απαραίτητο για να αποφευ-
χθεί ένα ακόμη lockdown.
Οι παραλίες στην κομητεία Μπρόου-

αρντ της Φλόριντα και στην κομητεία 
Παλμ Μπιτς δε θα ανοίξουν για το σαββα-
τοκύριακο των διακοπών στις 3-5 Ιουλίου, 
ανέφεραν αξιωματούχοι, προς απογοή-
τευση των κατοίκων που ήλπιζαν να γιορ-
τάσουν εκεί την Ημέρα της Ανεξαρτησίας 
το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η κομητεία Μαϊά-
μι-Ντέιντ είχε ήδη ανακοινώσει το κλείσι-
μο παραλιών για το σαββατοκύριακο των 
διακοπών.

Η AMC, η μεγαλύτερη αλυσίδα κινημα-
τογράφου στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι ανα-
βάλλει το άνοιγμα των αιθουσών της από 
τις 15 στις 30 Ιουλίου.

Η Αριζόνα και η Τζόρτζια είναι μεταξύ 
των πολιτειών που ανέφεραν ρεκόρ νέων 
κρουσμάτων αυτή την εβδομάδα. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα, συνολικά 15 αμερι-
κανικές πολιτείες κατέγραψαν ρεκόρ μο-
λύνσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του 
Reuters. Τον Ιούνιο, 22 αμερικανικές πο-
λιτείες κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ νέων 
κρουσμάτων, όπως η Αλάσκα, το Αρκάν-
σας, η Μοντάνα, το Νέο Μεξικό, η Βόρεια 
Καρολίνα, το Όρεγκον και η Γιούτα.
Η χρήση μάσκας προσώπου έχει αναδει-

χθεί σε πολιτικό ζήτημα, με ορισμένους 
συντηρητικούς πολιτικούς και πολλούς 
υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ, 
Ντόναλντ Τραμπ, να υποστηρίζουν ότι τέ-
τοιες εντολές είναι αντισυνταγματικές. Η 
πόλη Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, όπου θα 

πραγματοποιηθεί το συνέδριο του Ρε-
πουμπλικανικού κόμματος, τον Αύγουστο, 
ανακοίνωσε ότι καθιστά υποχρεωτική τη 
χρήση μάσκας σε όλους τους δημόσιους 
χώρους. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευ-
κού Οίκου, Κέιλι ΜακΕνάνι, δήλωσε ότι ο 
Τραμπ «δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις 
μάσκες και να κάνει ό,τι ζητείται βάση της 
τοπικής δικαιοδοσίας».

Ο Πενς την Κυριακή 28/6 συνέστησε 
στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν 
μάσκες στη διάρκεια του ταξιδιού του στο 
Τέξας και ο ίδιος φόρεσε μία, σε μια ριζική 
μεταστροφή εκ μέρους της αμερικανικής 
κυβέρνησης. Ο Τραμπ αρνείται να φοράει 
μάσκα δημοσίως. Άλλοι Ρεπουμπλικανι-
κοί πολιτικοί, σε πολιτείες που έχουν πλη-
γεί επίσης, ζητούν τώρα τη χρήση μάσκας.
Η New York Times ανέφερε τη Δευτέρα 

29/6 ότι το 43% των θανάτων στις ΗΠΑ 
από Covid-19 συνδέεται με γηροκομεία 
και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντί-
δας, επικαλούμενη τη δική της βάση δε-
δομένων.

© ΑΜΠΕ, REUTERS

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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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Πρωτεύουσα των Κυθήρων, του νησιού που αποτέλεσε σταυροδρόμι λαών και πο-
λιτισμών επί σειράν αιώνων, είναι η όμορφη Xώρα. Μακριά από τη σύγχρονη 

πρωτεύουσα των Κυθήρων βρίσκονται τα ερείπια της αλλοτινής πρωτεύουσας του 
νησιού, της Παλαιοχώρας.
Ο οικισμός, στο νότιο τμήμα του νησιού, εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με το με-

σαιωνικό κάστρο του, τα κάτασπρα παραδοσιακά σπίτια, τα γραφικά σοκάκια, τις 
καμάρες, τις εκκλησίες και τα καμπαναριά. Στην κορυφή υψώματος, πάνω από τη 
Χώρα, δεσπόζει το μεσαιωνικό κάστρο, που προσφέρει ονειρική θέα στον οικισμό, 
στο Καψάλι, επίνειο της πρωτεύουσας, στο νησάκι Αυγό (Χύτρα) με το εντυπωσιακό 
σχήμα και στο Κρητικό πέλαγος. Η παλαιότερη οικοδομική φάση του κάστρου των 
Κυθήρων ανάγεται στο 14ο αιώνα, ενώ εκτεταμένες επεμβάσεις πραγματοποιήθη-
καν το 1503.
Μέσα στο κάστρο σώζονται οι εκκλησίες της Παναγίας της Mυρτιδιώτισσας (αρχι-

κά καθολική, μετατράπηκε το 1806 σε ορθόδοξη), της Παναγίας της Oρφανής, του 
Παντοκράτορα και του Aγίου Iωάννη (ερειπωμένη). Eπίσης, η κατοικία του ενετού 
άρχοντα και αργότερα του Άγγλου αρμοστή (διοικητήριο), όπου σήμερα στεγάζεται 
το Iστορικό Aρχείο του νησιού, και ερείπια κτισμάτων. Εξάλλου, στα ριζά του κά-
στρου, στη θέση «Μέσα Βούργο», διατηρούνται ναοί Βυζαντινών Χρόνων. Εντός του 
οικισμού, το ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκεντρώνουν το Αρχαιολογικό Μουσείο 
με τα εκθέματα των Προϊστορικών και των Ιστορικών Χρόνων, το κτίριο της Εθνικής 
Τράπεζας, στην πλατεία, καθώς και οι εκκλησίες του Εσταυρωμένου, με ξυλόγλυπτο 
τέμπλο, της Αγίας Άννας, της Παναγίας Ελεούσας και των Αγίων Πάντων. Μακριά 
από τη σύγχρονη πρωτεύουσα των Κυθήρων, σε απόσταση 5,5 χλμ. ΒΑ από το μεσό-
γειο χωριό Αρωνιάδικα, βρίσκονται τα ερείπια της αλλοτινής πρωτεύουσας του νη-
σιού, της Παλαιοχώρας. Το κάστρο της Παλαιοχώρας, γνωστό ως Άγιος Δημήτριος, 
ήταν χτισμένο σε μια αθέατη περιοχή, ανάμεσα σε δύο βαθιές χαράδρες.
Η Παλαιοχώρα, που υπήρξε πρωτεύουσα των Κυθήρων κατά τη Βυζαντινή Περίοδο 

και ένα από τα διοικητικά κέντρα των Ενετών, καταστράφηκε το 1537 από τον τούρκο 
πειρατή Χαϊρεντίν Mπαρμπαρόσα. 
Οι επισκέπτες της Παλαιοχώρας βλέπουν σήμερα ερείπια κατοικιών και εκκλησιών 

με φθαρμένες τοιχογραφίες. Στην αρχή του μονοπατιού που οδηγεί στο κάστρο της 
Παλαιοχώρας είναι χτισμένη η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, αξιόλογης αρχιτεκτο-
νικής. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Παλαιοχώρας βρίσκεται το 
επιβλητικό φαράγγι της Λαγκάδας, που καταλήγει στη θάλασσα.

Κύθηρα: Η σύγχρονη και  
η αλλοτινή πρωτεύουσα

ΚΟΛΥΜΠΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Πεντακάθαρες, ειδυλλιακές και ιδιαίτε-

ρες οι παραλίες των Κυθήρων. Συμποτι-
σμένες με ιστορίες, μύθους και απαράμιλ-
λο φυσικό κάλλος, κάθε μια έχει τη δική της 
ξεχωριστή φυσιογνωμία...

Παλαιόπολη: Κολυμπήστε στην ατελεί-
ωτη αμμουδιά και μεθύστε από το έντονο 
άρωμα του θυμαριού! Λίγο πριν από το χω-
ριό του Αβλέμονα και μετά τον οικισμό της 
Σκάνδειας, η παραλία αυτή είναι ιδανική 
για εσάς που αγαπάτε το θαλάσσιο σκι, το 
surfing και γενικά τις θαλάσσιες δραστηρι-
ότητες.

Καλαδί: Για τους λάτρεις των μη οργανω-
μένων παραλιών, το Καλαδί, μια βοτσαλω-
τή παραλία με γαλαζοπράσινα πεντακά-
θαρα νερά, προσφέρεται, στο ανατολικό 
τμήμα του νησιού, κοντά στην Παλαιόπολη. 
Η παραλία χωρίζεται σε τρία μέρη όπου το 
τρίτο και πιο εντυπωσιακό είναι μια μικρή 
σπηλιά που περνώντας καταλήγετε σε μια 
πολύ μικρή παραλία. Σημειώστε ότι για 
να φτάσετε στην παραλία, θα πρέπει να 
οδηγήσετε μερικά μέτρα σε χωματόδρομο 
και μετά να κατεβείτε περίπου 120 λίθινα 
σκαλοπάτια. Γι’ αυτό προετοιμαστείτε ανά-
λογα!

Αγία Πελαγία: Τους καλοκαιρινούς μήνες, 
στην παραλία αυτή με τη γκρίζα άμμο και 
τα πεντακάθαρα νερά, οργανώνονται διά-
φορα παιχνίδια και αθλήματα, όπως τουρ-
νουά Beach Volley, ενώ οι ρακέτες είναι 
απαραίτητες! Άφθονα είναι τα εστιατόρια, 
οι ταβέρνες και οι καφετέριες που θα ικα-
νοποιήσουν τις ορέξεις σας μετά το κολύ-
μπι και τις αθλοπαιδιές!

Λυκοδήμου: Επιλέξτε αυτήν τη μεγάλη, 
ήσυχη και ρομαντική παραλία, στα δυτικά 
του νησιού, η οποία θα σας χαρίσει όμορ-
φες στιγμές την ώρα του ηλιοβασιλέματος. 
Προτείνεται, επίσης, για υπαίθρια νυχτερι-
νή διαμονή. Η παραλία συνδυάζει άμμο και 
βότσαλο, ενώ στη μέση ακριβώς υπάρχει 
μια μικρή σπηλιά που μπορείτε να χαρείτε 
τον ίσκιο της. Μπορείτε να φτάσετε κινού-
μενοι στο κεντρικό οδικό δίκτυο δρόμο από 
το χωριό τα Λογοθετιάνικα ακολουθώντας 
τις πινακίδες.

Μελιδόνι: Στα νοτιοδυτικά του νησιού, 
ένας μικρός κολπίσκος με ψιλό κόκκινο χα-
λικάκι και κρυστάλλινα νερά με θέα προς τη 
νησίδα Χύτρα σας περιμένει να τον κατα-
κτήσετε! Αψηφίστε το χωματόδρομο μέχρι 
την παραλία γιατί το πανέμορφο και άγριο 
φυσικό τοπίο θα σας αποζημιώσουν. Σημει-
ώστε ότι εναλλακτικά μπορείτε να φτάσετε 
στο Μελιδόνι με σκάφος, από το λιμανάκι 
του Καψαλιού. Στην παραλία αυτή, λει-
τουργεί καντίνα, υπάρχουν ξαπλώστρες και 
ομπρέλες ενώ διοργανώνονται και beach 
parties!

Καψάλι: Κολυμπώντας στην παραλία του 
Καψαλιού θα ανταμειφθείτε από την υπέ-
ροχη θέα της Χύτρας, του κάστρου και της 
Χώρας. Η παραλία είναι οργανωμένη με 
ομπρέλες, ξαπλώστρες και θαλάσσια ποδή-
λατα. Η μία πλευρά της παραλίας έχει βό-
τσαλα και η άλλη άμμο.

Φυρή Άμμος (Αγίας Πελαγίας): Σε μικρή 
απόσταση από το χωριό της Αγίας Πελαγί-
ας, η παραλία αυτή οφείλει το όνομά της 
στην κόκκινη άμμο και τα βότσαλα, προ-
σφέροντας ασυνήθιστη εικόνα. Η πρόσβα-
ση είναι εύκολη, καθώς λίγο πριν την είσο-
δο του χωριού στρίβετε δεξιά και μετά από 
περίπου 1 χλμ. ασφάλτινου και χωμάτινου 
δρόμου βρίσκετε την παραλία στα αριστε-
ρά σας.

Φυρή Άμμος (Καλάμου), η βραβευμένη: 
Η δεύτερη και πλέον γνωστή παραλία των 
Κυθήρων με το όνομα «Φυρή Άμμος», βρί-
σκεται κοντά στο χωριό Κάλαμος. Πρόκειται 
για μεγάλη σε έκταση παραλία με υπέροχα 
χρώματα, ενώ ψιλό πολύχρωμο βότσαλο 
τη στολίζει. Έχει βραβευτεί με το βραβείο 
«Χρυσός Αστερίας» για το φυσικό κάλλος 
και την καθαρότητα των νερών της. Η πρό-
σβαση γίνεται και από το χωριό Κάτω Λιβά-
δι, καθώς και από το χωριό Κάλαμος, με τα 
τελευταία όμως χιλιόμετρα να είναι συνδυ-
ασμός ασφάλτινου και χωμάτινου δρόμου.

Διακόφτι: Με νερά ρηχά και γαλαζοπρά-
σινα και το χρώμα της άμμου κατάλευκο, το 
μπάνιο σας στο Διακόφτι θα σας ταξιδέψει 
σε τόπους εξωτικούς και παραδεισένιους. 
Σε μια από τις ωραιότερες τοποθεσίες των 
Κυθήρων, αν και δίπλα από το κεντρικό λι-
μάνι, η παραλία προσφέρεται για τα μικρά 
παιδιά λόγω του μικρού της βάθους. Στις 
παραλιακές ταβέρνες μπορείτε να γευτείτε 
φρέσκα ψάρια και να δοκιμάσετε θαλασσι-
νούς μεζέδες και παραδοσιακές ελληνικές 
γεύσεις.

Αβλέμονας: Το γραφικό λιμανάκι στον 
Αβλέμονα δε θυμίζει σε τίποτα κάποια με-
γάλη και οργανωμένη παραλία, εντούτοις 
οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί 
και το ευρύτερο φυσικό και οικιστικό περι-
βάλλον θα σας παρακινήσουν να ρίξετε μια 
βουτιά. Ιδανικός χώρος μπάνιου για παι-
διά, καθώς στο χωριό θα βρείτε σημεία για 
φαγητό, αναψυκτικό ή καφέ. Ο Αβλέμονας 
βρίσκεται στο μέσο και ανατολικό άκρο του 
νησιού, η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη και 
η θάλασσα είναι σχεδόν πάντα ήρεμη.

Χαλκός: Μια από τις πιο πολυσύχναστες 
παραλίες του νησιού με βότσαλα και κα-
ταγάλανα νερά. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα 
από τον οικισμό του Καλάμου και εδώ θα 
βρείτε καντίνα για να σας εξυπηρετήσει και 
να χαλαρώσετε ενοικιάζοντας ομπρέλα και 
ξαπλώστρες.

© VISITGREECE.GRΑβλέμονας

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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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

Εκπαίδευση χειριστών 
στην Πολεμική 

Αεροπορία
Η σωτήρια καναδική πρόταση και η 
ισραηλινή προσπάθεια για «σφήνα»

Η τραγική κατάσταση που επικρατεί 
στην αεροπορική εκπαίδευση στους 

χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, 
αναμένει εδώ και δύο χρόνια την απο-
δοχή τής -κατά τα φαινόμενα- μοναδικής 
βιώσιμης λύσης που έχει προταθεί στον 
Κλάδο, ο οποίος πριν από 15 χρόνια είχε 
στο ταμείο του κονδύλι 800 εκατ. ευρώ 
για 30 εκπαιδευτικά προωθημένης εκπαί-
δευσης (πρόγραμμα ΝΑΠΕΕ) και τώρα δεν 
έχει ούτε 800 ευρώ να αγοράσει «μαντήλι 
να κλάψουν» στην 120 ΠΕ της Καλαμάτας!
Τα υφιστάμενα (θεωρητικά) αεροσκάφη 

για το στάδιο της αρχικής εκπαίδευσης, 
τα εξαιρετικά Τ-6 (φωτ.), τα οποία τόσα 
θα μπορούσαν να προσφέρουν στην άμυ-
να της χώρας σε αποστολές αναχαίτισης 
UAV, είναι καθηλωμένα σε μεγάλο ποσο-
στό, λόγω μη αγοράς ανταλλακτικών.

Στην «προκεχωρημένη», που λέει ο λό-
γος, εκπαίδευση, τα Τ-2 που παραδό-
θηκαν επί Επταετίας και υπουργίας του 
μακαρίτη Ευάγγελου Αβέρωφ, έχουν απο-
μείνει μόνο 2-3 για να θυμίζουν ότι κάπο-
τε υπήρχε αεροπορική εκπαίδευση στην 
Αεροπορία.

Και μέσα σε όλη αυτή την απαξίωση και 
τη φτώχεια, ήρθε πριν δύο χρόνια μια 
πρόταση που το γεγονός ότι ακόμα δεν 
έχει γίνει αποδεκτή, αποδεικνύει γιατί οι 
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν φτάσει 
στο σημείο που βρίσκονται σήμερα.

Η πρόταση εν ολίγοις, προέβλεπε τη δη-
μιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Εκπαί-
δευσης (ΔΚΕ) στην Καλαμάτα με την ενοι-
κίαση Μ-346 και την «ανάσταση» μέρους 
των Τ-6 (φωτ. κάτω)!

Και προερχόταν από την καναδική CAΕ, 
τον ηγέτη της αεροπορικής εκπαίδευσης 
σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Η πρόταση προέβλεπε 
πιστοποίηση του Κέντρου κατά τα ΝΑΤΟι-
κά πρότυπα, «κλείδωνε» προγράμματα 
εκπαίδευσης πιλότων από άλλες χώρες, 
του ΝΑΤΟ και λοιπών συμμαχικών χωρών 
και πάνω απ’ όλα έδινε υπερσύγχρονα 
εκπαιδευτικά M-346 Master και ενεργο-
ποιούσε τα Τ-6 στην Πολεμική Αεροπορία. 
Στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει ένα ιτα-
λικό κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο δεν εί-
ναι όμως πιστοποιημένο κατά ΝΑΤΟ, ενώ 
μπορεί να διαθέτουν M-346, αλλά όχι Τ-6.

Έτσι, η υλοποίηση της δημιουργίας του 
Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου (ΔΕΚ) 
της Καλαμάτας, έχει σα σκοπό να συμπλη-
ρώσει τον υπάρχοντα στόλο των Τ-6 μαζί 
με το Μ-346 (ενοικίαση), το οποίο κατά 
κοινή ομολογία είναι το καλύτερο εκπαι-
δευτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο (αντίγρα-
φο ή καλύτερα «κλώνος» του ρωσικού 
Yak-130 που ξεκίνησαν από την ίδια σχε-
διαστική ρίζα).

Κι ενώ όλοι περίμεναν μετά από πολύ 
κόπο να τελειώνει το ζήτημα από πέρ-

σι και το 2021 να μπορέσουν να ξεκινή-
σουν να εκπαιδεύονται οι πρώτες σει-
ρές χειριστών της ΠΑ με κόστος που θα 
προερχόταν από τα κονδύλια εκπαίδευ-
σης, κυκλοφόρησαν φήμες, ότι στο ταξί-
δι του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στο 
Ισραήλ, έγινε «σφήνα» από την Elbit, η 
οποία χωρίς να έχει εμπειρία στη λειτουρ-
γία Κέντρων Εκπαίδευσης, προσπαθεί να 
δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι έχει 
σοβαρές πιθανότητες να αναλάβει το πα-
ραπάνω project, αλλά δεν έχει... αεροσκά-
φη! Και σίγουρα δεν έχει M-346.

Εν πάση περιπτώσει, στην Πολεμική Αε-
ροπορία για άλλη μια φορά «τραβάνε τα 
μαλλιά τους» ακόμα και στην ιδέα ότι θα 
υπάρξει καθυστέρηση στη συμφωνία με 
την CAE και ελπίζουν έστω και τώρα κά-
ποιοι θα σταθούν στο ύψος των περιστά-
σεων.

Να σημειώσουμε ότι, εκπροσωπώ-
ντας την καναδική κυβέρνηση του Τζά-
στιν Τρουντό, ο αντιπρόεδρος της CAE 
Defence & Security, Marc Olivier Sabourin 
στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών, παρουσίασε την πρόταση της 
CAE για την υλοποίηση του Διεθνούς Κέ-
ντρου Εκπαίδευσης της ΠΑ στην Καλαμά-
τα.

Σύμφωνα με τον ίδιο:
-Η πρόταση έχει «ειδικό βάρος» και προ-

έρχεται από την CAE, τον παγκόσμιο ηγέτη 
στην αεροπορική εκπαίδευση για πάνω 
από 70 χρόνια, με περισσότερα από 65 εκ-
παιδευτικά κέντρα σε 35 χώρες.
-Είναι η μόνη που μπορεί να εξασφαλί-

σει την πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού 
Κέντρου στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, προσφέ-
ροντας καθοριστικά στρατηγικά και πο-
λιτικά πλεονεκτήματα στη χώρα μας, και 
εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση της πρωτοβουλίας ΝΑΤΟ Flying 
Training in Europe (NFTE) που η Ελλάδα 
υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα.
-Βασίζεται στο πρότυπο του αντίστοιχου 

Νατοϊκού Κέντρου Εκπαίδευσης στον Κα-
ναδά (NFTC), το οποίο η CAE λειτουργεί με 
εξαιρετική επιτυχία σε συνεργασία με την 
Αεροπορία του Καναδά.
-Παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργί-

ας από την καναδική κυβέρνηση, μαζί με 
πληθώρα από οικονομικά, αναπτυξιακά 
και πολιτικά οφέλη για τον τόπο.

Δείτε την 5λεπτη ομιλία του Marc 
Olivier Sabourin (με ελληνικούς 

υπότιτλους) από το πρόσφατο οικονομι-
κό φόρουμ στους Δελφούς γράφοντας 
στην αναζήτηση στο Youtube την πρό-
ταση: Day 2 - CEO Talk: Marc-Olivier 
Sabourin

© PRONEWS



18  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  3 Ιουλιου, 2020 / July 3, 2020

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

Γερουσιαστές και ακαδημαϊκοί, εν 
ενεργεία κυβερνητικοί αξιωματούχοι, 

πρώην διπλωμάτες, στρατιωτικοί και επι-
κεφαλής -υποτίθεται ανεξάρτητων- ερευ-
νητικών κέντρων επιμένουν, από τις ΗΠΑ 
όπου βρίσκονται, να βαφτίζουν το κρέας 
ψάρι και τον Ερντογάν… αξιόπιστο σύμ-
μαχο. 

Γράφει ο Γιώργος Σκαφιδάς 
© ΕΘΝΟΣ

 
Ακόμη και τώρα, έπειτα από όσα – κατά 
συρροή επεισοδιακά – έχουν προηγηθεί 
τα τελευταία περίπου… 60 χρόνια, παρά 
τις απανωτές διαψεύσεις (προσδοκιών) 
και τις αρνήσεις (συνεργασίας), παρά τα 
πισώπλατα μαχαιρώματα, τις αυθαίρε-
τες διώξεις-ομηρείες σε βάρος συνολικά 
δεκάδων Αμερικανών πολιτών και την 
άφθονη αντιδυτική λάσπη, υπάρχουν 
κύκλοι στην Ουάσιγκτον που επιμένουν 
να επενδύουν στο αφήγημα μιας «στρα-
τηγικά πολύτιμης» και «απαραίτητης 
για τα δυτικά συμφέροντα» Τουρκίας, 
μιας Τουρκίας που θα πρέπει να κρα-
τηθεί ικανοποιημένη… με κάθε κόστος. 
Τουρκία και ΗΠΑ «δε μοιράζονται κοι-
νά συμφέροντα ή αξίες», έγραφε στον 
αντίποδα ο Στίβεν Κουκ, senior fellow 
(ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης) 
του αμερικανικού Council on Foreign 
Relations, πίσω στα τέλη του 2018, στον 
απόηχο τότε της απελευθέρωσης του 
Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράν-
σον, περιγράφοντας την Τουρκία ως δύ-
ναμη «ανταγωνιστική» στις ΗΠΑ και τους 
Τούρκους ηγέτες ως πολιτικούς που «απε-
χθάνονται την αμερικανική ηγεμονία». 
Αρχές Μαρτίου του 2003, με το ισλαμο-
συντηρητικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης (AKP) τότε ακόμη «φρέσκο» στην 
εξουσία, η τουρκική βουλή αποφασίζει 
να μην επιτρέψει στους Αμερικανούς να 
χρησιμοποιήσουν το τουρκικό έδαφος 
ως «βάση» διέλευσης για τις επικείμε-
νες στρατιωτικές επιχειρήσεις τους ενά-
ντια στο Ιράκ. Το τουρκικό «όχι» φέρεται 
να «προκαλεί σοκ» στην κυβέρνηση του 
Τζορτζ Μπους του νεότερου, όχι μόνο 
επειδή η Τουρκία τυγχάνει σύμμαχος των 
ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ αλλά και επειδή, όπως δι-
αρρέεται, η ηγεσία του AKP φέρεται να τα 
είχε προηγουμένως συμφωνήσει παρα-
σκηνιακά με την Ουάσιγκτον, προσδοκώ-
ντας μάλιστα και κάμποσα… δισεκατομ-
μύρια δολάρια από τις ΗΠΑ ως αντάλλαγ-

μα για τη χρήση του τουρκικού εδάφους 
από τα αμερικανικά στρατεύματα.
 
ΑΝΤΙΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ
Κρίνοντας εκ των υστέρων, με δεδομένο 
πια το φιάσκο της αμερικανικής εισβολής 
στο Ιράκ, η άρνηση εκείνη των Τούρκων 
μπορεί να μοιάζει σε ένα βαθμό… δικαιω-
μένη, αν και υποκριτική. Υποκριτική, γιατί 
η Τουρκία από τη μία πλευρά «έριχνε πόρ-
τα» στους Αμερικανούς, ενώ από την άλλη 
«άνοιγε την πόρτα» στα δικά της τουρκικά 
στρατεύματα για να εισβάλουν στο Βόρειο 
Ιράκ. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός παρα-
μένει: όταν οι Αμερικανοί τη χρειάστηκαν 
το 2003, η Άγκυρα τους γύρισε την πλάτη. 
Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 
2003, Τούρκοι στρατιώτες συλλαμβάνο-
νται από τις δυνάμεις των ΗΠΑ στο Βό-
ρειο Ιράκ, έχοντας στην κατοχή τους όπλα, 
χειροβομβίδες, εκρηκτικά και χάρτες του 
Κιρκούκ, με κυκλωμένα μάλιστα πάνω 
στους χάρτες σημεία κοντά στο κτήριο του 
τοπικού κυβερνείου. Οι Τούρκοι θα απε-
λευθερωθούν έπειτα από περίπου τρεις 
ημέρες, έχοντας όμως προηγουμένως 
περάσει από ανάκριση ωσάν… εχθροί. Οι 
«κακές γλώσσες» λένε, ότι αποστολή των 
Τούρκων ενόπλων που συνελήφθησαν 
ήταν να προκαλέσουν… χάος στην περι-
οχή, δολοφονώντας το νεοεκλεγέντα κυ-
βερνήτη… για να δώσουν έτσι την αφορμή 
στην τουρκική κυβέρνηση να επέμβει με 
πρόσχημα την αποκατάσταση της τάξης. 
Ακριβώς δέκα χρόνια μετά, το 2013, το 
ισλαμοσυντηρητικό τουρκικό κατεστη-
μένο βρίσκεται, συνεπικουρούμενο από 
τους εθνικιστές, να αναζητά στην άλλη 
άκρη του Ατλαντικού τους «υποκινητές» 
πίσω από το αντικυβερνητικό Κίνημα του 
Γκεζί και τις αποκαλύψεις για τα σκάνδα-
λα της οικογένειας Ερντογάν. Η πλευρά 
Ερντογάν θα φτάσει μάλιστα στο σημείο 
να φωτογραφίσει ως πιθανό «προβοκά-
τορα» ακόμη και τον τότε πρεσβευτή των 
ΗΠΑ στην Άγκυρα, Φράνσις Ρικιαρντόνε. 
Το καλοκαίρι του 2016 ο τουρκικός 
αντιαμερικανισμός πραγματοποιεί δυ-
ναμική επιστροφή στο προσκήνιο, με 
αφορμή την απόπειρα πραξικοπήμα-
τος της 15ης Ιουλίου, μια απόπειρα την 
οποία στελέχη της τουρκικής κυβέρνη-
σης σπεύδουν να «χρεώσουν» στις ΗΠΑ. 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΗΡΕΙΕΣ
Σε αυτό το πλαίσιο, τον Οκτώβριο του 2016, 

η Τουρκία στέλνει στη φυλακή ως «τρομο-
κράτη» έναν Αμερικανό πάστορα ονόματι 
Άντριου Μπράνσον. Ο ίδιος ο Ερντογάν 
θα καλέσει στην πορεία τους Αμερικανούς 
να «ανταλλάξουν» τον Μπράνσον με τον 
εξόριστο στις ΗΠΑ Τούρκο ιμάμη, Φετου-
λάχ Γκιουλέν, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι 
στην πραγματικότητα πρόκειται για μια 
υπόθεση ομηρίας με εκβιαστική πολιτική 
στόχευση. «Έχετε έναν Τούρκο πάστορα 
στα χέρια σας. Εμείς έχουμε τον δικό σας 
πάστορα. Ας τους ανταλλάξουμε», θα πει 
ο Ερντογάν… ανοιχτά. Ο Μπράνσον τε-
λικώς θα απελευθερωθεί τον Οκτώβριο 
του 2018, έπειτα από δύο χρόνια. Εν τω 
μεταξύ, οι ΗΠΑ θα έχουν επιβάλει κυρώ-
σεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση στην 
Τουρκία αλλά και σε εν ενεργεία Τούρ-
κους υπουργούς ειδικότερα (όπως ήταν 
οι Δικαιοσύνης Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ και 
Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού), πράγμα 
που είχαν να κάνουν από τη δεκαετία 
του 1970. Η περίπτωσή του Μπράνσον, 
ωστόσο, είναι μόνο μία μεταξύ πολλών. 
Ο επίσης Αμερικανός Σερκάν Γκιολγκέ θα 
περάσει σχεδόν τρία χρόνια στις τουρκικές 
φυλακές, από το 2016 έως και το 2019, κα-
τηγορούμενος και εκείνος ως «τρομοκρά-
της». Ο λόγος για έναν άνθρωπο, πατέρα 
δύο παιδιών, που εργαζόταν ως επιστήμο-
νας στη NASA στις ΗΠΑ, προτού συλληφθεί 
ως «τρομοκράτης» κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών του διακοπών στην Τουρκία. 
Όσο για τον Μετίν Τοπούζ, τον Τούρκο 
εργαζόμενο στο προξενείο των ΗΠΑ στην 
Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται προ-
φυλακισμένος στην Τουρκία ήδη από το 
2017, εκείνος καταδικάστηκε μόλις πριν 
από λίγες ημέρες σε φυλάκιση 8 ετών 
και 9 μηνών. Και να σκεφτεί κανείς, ότι οι 
Μπράνσον, Γκιολγκέ και Τοπούζ είναι μόνο 
κάποιοι από τους συνολικά δεκάδες Αμε-
ρικανούς, Τουρκο-Αμερικανούς και Τούρ-
κους υπαλλήλους αμερικανικών αποστο-
λών, που έχουν συλληφθεί τα τελευταία 
χρόνια στην Τουρκία ως «τρομοκράτες». 
Αλλά και ευρύτερα, εάν ανατρέξει κα-
νείς στις εξελίξεις των τελευταίων επει-
σοδιακών ετών, θα δει τους Τούρκους: 
-Να κάνουν μπίζνες με τη Ρωσία, σε 
πείσμα των αμερικανικών αντιδρά-
σεων (βλέπε αγορά ρωσικών S-400). 
-Να συμπρωταγωνιστούν σε δίκτυα που 
παραβιάζουν τις αμερικανικές κυρώ-
σεις σε βάρος του Ιράν (βλέπε υποθέ-
σεις Halkbank και Μεχμέτ Χακάν Ατίλα), 
υπονομεύοντας έτσι συνολικά την πο-

λιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχερά-
νη. «Το Ιράν και η Τουρκία συντονίζουν 
ολοένα και περισσότερο τις πολιτικές 
τους στη Μέση Ανατολή καθώς συνερ-
γάζονται σε πολλά θέματα», γράφει ο 
Σεθ Φράντζμαν στην Jerusalem Post. 
-Να ξυλοκοπούν ειρηνικούς Αμερικανούς 
πολίτες έξω από την οικία του Τούρ-
κου πρέσβη στην Ουάσιγκτον το 2017. 
-Να ενισχύουν τους δε-
σμούς τους με τη Χαμάς. 
-Να αναβαθμίζουν τις προκλήσεις τους 
κατά των γειτόνων (Ελλάδας, Κύπρου) 
και να απειλούν να μετατρέψουν την 
Αγία Σοφία σε τέμενος, αψηφώντας 
τις επίσημες αμερικανικές ενστάσεις. 
-Να στηρίζουν τους τζιχαντιστές στη 
Συρία (την εποχή που η Δύση πολε-
μούσε ενάντια στους τζιχαντιστές). 

-Nα πολεμούν τους Κούρδους (την εποχή που 
η Δύση βασιζόταν στους Κούρδους για να 
ανακόψει την προέλαση των τζιχαντιστών). 
-Και να επιτίθενται κατά τρόπο δρι-
μύ στα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ 
για τη Μέση Ανατολή, είτε πρόκειται 
για το ειρηνευτικό «όραμα» Peace to 
Prosperity, είτε για τη μεταφορά της αμε-
ρικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.  
Σημαντική σημείωση: Το παρόν κεί-
μενο δεν εξετάζει το περιεχόμενο των 
αμερικανικών επιλογών παρά μόνο 
το γεγονός ότι η τουρκική ηγεσία έχει 
κατ’ επανάληψη βρεθεί απέναντι από 
τις ΗΠΑ σε σειρά ανοιχτών μετώπων. 
Κι όμως, έπειτα από όλα αυτά, υπάρχουν 
ακόμη κύκλοι στις ΗΠΑ που επιμένουν να 
παρουσιάζουν την Τουρκία ως «πολύτι-
μη», όπως προκύπτει άλλωστε και μέσα 
από το πλούσιο σε αποκαλύψεις βιβλίο 
του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφά-
λειας του Λευκού Οίκου, Τζον Μπόλτον, 
που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τον τίτλο 
«The Room Where It Happened». 
Το ότι οι αποκαλύψεις του Μπόλτον 

έχουν ενοχλήσει την τουρκική πλευρά εί-
ναι σαφές. Για του λόγου το αληθές, αρ-
κεί μια ματιά στα όχι ένα, ούτε δύο αλλά… 
οχτώ tweets μέσα από τα οποία ο διευθυ-
ντής Επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρε-
τίν Αλτούν, επιχείρησε στις 24 Ιουνίου να 
αποδομήσει το βιβλίο του Μπόλτον ως 
«παραπλανητικό και μονόπλευρο». 

Recent publication of a book authored 
by a high-level former U.S. official 

Αποδείξεις και ονόματα για τους μεγαλύτερους  
φίλους της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον 
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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

Αποδείξεις και ονόματα για τους μεγαλύτερους  
φίλους της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον 

includes misleading, one-sided 
and manipulative presentations 
of our leader President Erdogan’s 
conversations with the US President 
Donald Trump.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 
June 24, 2020 

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ 
Τραμπ, παρουσιάζεται μέσα από τις σελί-
δες του βιβλίου να κάνει όλα τα χατίρια 
του Ερντογάν: γλιτώνοντας την Τουρκία 
από τις επαπειλούμενες αμερικανικές 
κυρώσεις (για την αγορά των ρωσικών 
S-400) και παρεμβαίνοντας στο έργο της 
αμερικανικής δικαιοσύνης υπέρ της τουρ-
κικής τράπεζας Halkbank που διώκεται 
στις ΗΠΑ επειδή παραβίασε τις αμερικα-
νικές κυρώσεις κατά του Ιράν. 

Άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως 
ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη 
Συρία, Τζέιμς Τζέφρι, εμφανίζονται επί-
σης να προωθούν τις τουρκικές θέσεις 
στην Ουάσιγκτον, διακινώντας για πα-
ράδειγμα χάρτες με τη βορειοανατολική 
Συρία «κομμένη και ραμμένη» στα μέ-
τρα των τουρκικών δυνάμεων κατοχής. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ, ΟΜΩΣ, ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ 
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ  
ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ; 

Γκλεν Χάουαρντ: Ο πρόεδρος του αμερι-
κανικού ερευνητικού κέντρου Jamestown 
Foundation έχει υποστηρίξει, μεταξύ άλ-
λων, ότι «η επιμονή της Τουρκίας να απο-
κτήσει ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο θα 
έπρεπε να γίνει αποδεκτή». 

Στις 19 Ιουνίου ο ίδιος εμφανίστηκε στοv 
κρατικό τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό TRT 
World υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία «κά-
νει το σωστό» στο μέτωπο της Λιβύης την 
οποία και «βοηθά» («Turkey is doing the 
right thing and helping Libya»). 
Σημειωτέων, ότι ο Γκλεν Χάουαρντ, ο 

οποίος έχει πάρει μέρος και σε εκδηλώ-
σεις της τουρκικής ΜΚΟ Turkish Heritage 
Organization προωθώντας την αμερικανο-
τουρκική φιλία, είχε εργαστεί παλαιότερα 
και στο πλευρό του ακαδημαϊκού και πά-
λαι ποτέ Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας 
των ΗΠΑ Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι. 

Για την ιστορία, ήταν ο Μπρεζίνσκι που 
πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 1990, 
μέσα από το βιβλίο του με τον τίτλο «Η 
Μεγάλη Σκακιέρα», είχε εξάρει το ρόλο 

της Τουρκίας όχι μόνο ως «γεωστρατηγι-
κού παίκτη» αλλά και ως «γεωπολιτικού 
άξονα».
Τζέιμς Τζέφρι: Άλλοτε πρέσβης των ΗΠΑ 

στην Τουρκία (την περίοδο 2008-2010) και 
νυν (από το 2018) ειδικός απεσταλμένος 
των ΗΠΑ για τη Συρία, ο 74χρονος Τζέιμς 
Τζέφρι φέρεται να ξεχωρίζει ως ένας από 
τους μεγαλύτερους φίλους της Τουρκίας 
στην Ουάσιγκτον. Κι όχι μόνο της Τουρ-
κίας γενικώς αλλά και ειδικώς του κυβερ-
νώντος ισλαμοσυντηρητικού Κόμματος 
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Ρίτσαρντ Ούτζεν: Ανώτερο στέλεχος του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με μακρά θητεία στη 
Μέση Ανατολή (είχε περάσει και από το 
Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας των ΗΠΑ 
στην Άγκυρα ODC-T,) ο Ρίτσαρντ Ούτζεν 
εμφανίζεται να είναι φίλα προσκείμενος 
στο καθεστώς Ερντογάν. Λέγεται, μάλιστα, 
πως πίσω στην Τουρκία εκείνος είναι γνω-
στός και με το παρατσούκλι «μπατζανά-
κης» ή «Αμερικανός μπατζανάκης» καθώς 
τυγχάνει παντρεμένος με Τουρκάλα, ο πα-
τέρας της οποίας μάλιστα προέρχεται από 
τα σώματα ασφαλείας. 

Λίντσεϊ Γκράχαμ: Ο 65χρονος Ρεπου-
μπλικάνος γερουσιαστής από τη Νότια 
Καρολίνα πήρε μέρος στις 24 Ιουνίου σε 
webinar διοργανωθέν από το τουρκικό 
λόμπι Turkey-U.S. Business Council – TAİK, 
με τον τίτλο «Ώρα για τους συμμάχους να 
είναι σύμμαχοι: Η τουρκοαμερικανική πα-
γκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα», προβάλ-
λοντας την ιδέα ότι η Τουρκία θα μπορού-
σε να αντικαταστήσει την Κίνα ως εμπο-
ρική και εφοδιαστική επιλογή για τις ΗΠΑ 
στη μετά-την-πανδημία-του-κορωνοϊού 
εποχή, ή τουλάχιστον να περιορίσει την 
εξάρτηση των ΗΠΑ από το Πεκίνο. Λέγεται 
πως το Turkey-U.S. Business Council είχε 
προσεγγίσει τον Γκράχαμ και στο πρόσφα-
το παρελθόν, μέσω της εταιρείας Mercury 
Public Affairs, με την ιδέα η Τουρκία να 
αρχίσει να λειτουργεί ως «πύλη» για την 
προώθηση των αμερικανικών συμφερό-
ντων στην Αφρική. Σημειωτέων, ότι από 
τη Mercury, μια εταιρεία παροχής υπη-
ρεσιών lobbying που είχε βρεθεί στο μι-
σθολόγιο της τουρκικής κυβέρνησης, έχει 
περάσει ως λομπίστας και ο πάλαι ποτέ 
συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Μπρά-
ιαν Λάνζα. Όσο για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ, 
εκείνος προ μηνών χαρακτήριζε την Τουρ-
κία «πολύ σημαντική σύμμαχο» ενώ πα-
ράλληλα προωθούσε και μια σειρά από 

τουρκικά αιτήματα, όπως είναι για παρά-
δειγμα η επανεισδοχή της Τουρκίας στο 
πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35 και 
η αποφυγή επιβολής επιπλέον αμερικανι-
κών κυρώσεων για τους S-400. 

Ντέιβιντ Βίτερ: Πρώην βουλευτής και γε-
ρουσιαστής με το κόμμα των Ρεπουμπλι-
κάνων, ο 59χρονος Ντέιβιντ Βίτερ από τη 
Λουιζιάνα ήταν ο συντονιστής στο webinar 
που διοργάνωσε το Turkey-U.S. Business 
Council – TAİK στις 24 Ιουνίου για την ενί-
σχυση των αμερικανοτουρκικών δεσμών 
με ομιλητή τον Λίντσεϊ Γκράχαμ. 
Μέσα από ένα παρόμοιου τύπου 

webinar του Turkish Heritage Organization 
τον περασμένο Μάιο, υπενθυμίζεται 
πως ο απόστρατος Αμερικανός ναύαρχος  
Τζέιμς Σταυρίδης είχε και εκείνος πλέ-
ξει το εγκώμιο της Τουρκίας. Το όνομα 
του Βίτερ έχει όμως συνδεθεί και με την 
προσπάθεια μιας αμερικανικής εταιρείας, 
της Louisiana Natural Gas Exports Inc., να 
κάνει μπίζνες με την τουρκική κυβέρνηση 
στο χώρο του υγροποιημένου φυσικού 
αερίου.

Μάθιου Μπράιζα: Ο πρώην πρέσβης 
των ΗΠΑ στο Αζερμπαϊτζάν και άλλοτε 
(όπως φημολογείται) προστατευόμενος 
της πρώην υπουργού Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις, είχε προκαλέσει 
αίσθηση τον Αύγουστο του 2018, όταν 
είχε υποστηρίξει, τότε μέσα από τις σε-
λίδες της Washington Post, ότι «οι Ηνω-
μένες Πολιτείες δε μπορούν να χάσουν 
την Τουρκία». Τακτικός ομιλητής στις τη-
λεοπτικές εκπομπές τόσο του TRT World 
όσο και του Turkish Heritage Organization, 
ο Μάθιου Μπράιζα έχει όμως βρεθεί 
παράλληλα και στα διοικητικά συμβού-
λια τουρκικών εταιρειών, όπως είναι για 
παράδειγμα η Turcas Petrol και η Lamor 
Turkey. Ο ίδιος έχει περάσει επίσης τόσο 
από το Jamestown Foundation του Γκλεν 
Χάουαρντ αλλά και τη γνωστή αμερικανι-
κή δεξαμενή σκέψης του Atlantic Council.  

KΑΙ Ο «ΥΠΟΠΤΟΣ» ΡΟΛΟΣ  
ΤΟΥ ATLANTIC COUNCIL

Φρέντερικ Κεμπ: Πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος του Atlantic Council, ο 
Φρεντ Κεμπ έχει εμφανιστεί κατά καιρούς 
να προωθεί την Τουρκία ως χώρα «πολύ-
τιμη» για τις ΗΠΑ. Η τουρκική έκδοση του 
βιβλίου του με τον τίτλο «Berlin 1961» κυ-
κλοφόρησε στη γείτονα με τη συνδρομή 
τουρκικών εταιρειών, όπως είναι η Doğan 
Egmont και η Çalık Holding (διευθύνων 

σύμβουλος της οποίας είχε διατελέσει 
άλλοτε και ο γαμπρός του Ερντογάν και 
νυν υπουργός Οικονομικών της Τουρκί-
ας, Μπεράτ Αλμπαϊράκ). Η Çalık Holding 
ξεχωρίζει, όμως, και ως ένας από τους 
πολλούς εκ Τουρκίας ορμώμενους σπόν-
σορες του Atlantic Council. Μεταξύ αυτών 
βρίσκει κανείς και άλλες τουρκικές εται-
ρείες: για παράδειγμα την κρατική Τουρ-
κική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) που δρα 
ωσάν σύγχρονος πειρατής στην Ανατολική 
Μεσόγειο, την Halkbank κ.ά. Μόνο τους 
τελευταίους δυόμιση μήνες, το Atlantic 
Council έχει διοργανώσει online εκδηλώ-
σεις με κεντρικούς ομιλητές τον Τούρκο 
υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου (στις 14 Απριλίου), τον Τούρκο 
προεδρικό εκπρόσωπο Ιμπραχίμ Καλίν 
(στις 30 Απριλίου) και τον Τούρκο αντι-
πρόεδρο Φουάτ Οκτάι (στις 29 Μαΐου).  
Εντύπωση προκαλεί ωστόσο και η… 
ζέση με την οποία το Atlantic Council 
έχει – μέσα από ένα μπαράζ δημοσι-
ευμάτων – ασκήσει κριτική στην Αί-
γυπτο του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για 
όσα λαμβάνουν χώρα στη Λιβύη, αφή-
νοντας παράλληλα στο απυρόβλητο 
τις επεκτατικές κινήσεις της Τουρκίας.  
Η Τουρκία έχει, όμως, και άλλους «φίλους» 
σήμερα στην Ουάσιγκτον, φίλους υψηλά 
ιστάμενους, όπως έχει άλλωστε σημειώ-
σει ο γράφων και σε παλαιότερα άρθρα 
του για το ΕΘΝΟΣ, το Νοέμβριο του 2019 
(«Τραμπ – Ερντογάν: Τα μυστικά ραντε-
βού και οι τέσσερις άνθρωποι που τους 
ενώνουν») και τον Οκτώβριο του 2019 
(«Αυτοί είναι οι σημαντικότεροι φίλοι 
της Τουρκίας σήμερα στην Ουάσιγκτον»). 
Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν ο ίδιος ο Ντό-
ναλντ Τραμπ (που έχει δηλώσει άλλωστε 
«μεγάλος οπαδός» του Ερντογάν) και ο γα-
μπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ (που διατη-
ρεί ανοιχτούς διαύλους με το γαμπρό του 
Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ), ο πρώην 
Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, 
Μάικλ Φλιν (που παρουσίαζε το καθε-
στώς Ερντογάν ως «πηγή σταθερότητας» 
λειτουργώντας ο ίδιος ως έμμισθος υπάλ-
ληλος του τουρκικού λόμπι), ο λομπίστας 
Μπράιαν Μπάλαρντ, ο προσωπικός δι-
κηγόρος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι κ.ά. 
«Ο πρόεδρος Τραμπ, μάς έχει ακούσει 
πολύ περισσότερο από κάποιες από τις 
προηγούμενες (σ.σ. αμερικανικές) κυβερ-
νήσεις», θα σημείωνε από την πλευρά του 
ο διευθυντής Επικοινωνίας του Ερντογάν, 
Φαχρετίν Αλτούν, στις 24 Ιουνίου...
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   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)

Λαβάλ,  30 Ιουνίου 2020

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε  
της ΕΚΜΜ

Με μεγάλη έκπληξη διάβασα το πε-
ριεχόμενο της επιστολής σας, το 

οποίο όχι μόνο με προσβάλει, αλλά και 
δείχνει την εκ μέρους σας άγνοια, τόσο 
των όσων αναφέρονται στους Εσωτερι-
κούς Κανονισμούς της «Foyer Hellénique 
pour personnes Âgées» γνωστής ως 
«Στέγης» όσο και γενικά στον τρόπο δο-
μής και λειτουργίας  όλων των ανά την 
οικουμένη Διοικητικών Συμβουλίων.

Εξηγούμαι: Έχω την τιμή να είμαι επί 
22 χρόνια μέλος του Δ.Σ. της Στέγης και 
επί 10 περίπου χρόνια Αντιπρόεδρος της. 
Ως εκ τούτου και μόνο επειδή δεν προ-
σκλήθηκα να συμμετάσχω στη Συνεδρί-
αση της 10ης Ιουνίου 2020, η Συνεδρίαση 
εκείνου του Δ.Σ. της «Στέγης» είναι πα-
ράτυπη. Επί πλέον, από τα Μέσα Ενημέ-
ρωσης του Σαββάτου 13 Ιουνίου (CFMB 
και Ε. Βήμα)  έκπληκτος έμαθα ότι τη 10η 
Ιουνίου έγινε Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 

Στέγης, όπου μάλιστα, η έως εκείνη την 
ημέρα Πρόεδρος, κα Δήμητρα Κωσταρί-
δου, παραιτήθηκε. Επομένως, δικαιωμα-
τικά και σύμφωνα με όλους τους Νόμους 
και τους Κανονισμούς, και τα Robert 
Rules, ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει αυ-
τομάτως καθήκοντα Προέδρου. 

Επομένως, μετά τη 10η Ιουνίου, οποια-
δήποτε απόφαση, ως δήθεν απόφαση 
του Δ.Σ. της Στέγης πάρετε, θα είναι πα-
ράνομη. Ως εκ τούτου, προτίθεμαι να 
εξασκήσω τα δικαιώματα που απορρέ-
ουν από αυτήν μου την ιδιότητα, και ήδη 
έδωσα εντολή στη Γραμματέα της Στέγης 
να καλέσει τα μέλη του Δ.Σ. σε Έκτακτη 
Συνεδρίαση που θα γίνει το Σάββατο 4 
Ιουλίου στις 10 το πρωί προκειμένου να 
συζητήσουμε τα τρέχοντα θέματα, δηλα-
δή την αναδιοργάνωση του Δ.Σ. και τη 
μεταβίβαση των τίτλων της Στέγης στην 
Κοινότητα. Φυσικά, η Συνεδρίαση θα γί-
νει λαμβάνοντας υπ’ όψη μας τα μέτρα 
κατά του κορωνοϊού. Περί αυτών θα 
φροντίσει η Γραμματέας της Στέγης.  

Επί τη ευκαιρία, 
Κύριε Κριλή,
Γράφετε στην επιστολή της αποπομπής 

μου -καθαίρεσης- ότι το Δ.Σ. της ΕΚΜΜ 

με πρότεινε στο Δ.Σ. της Στέγης σαν εκ-
πρόσωπό της. Αυτό είναι αναληθές.  
Εξηγώ γιατί:
H ΕΚΜΜ και η Στέγη είναι δύο διαφορε-

τικές νομικές οντότητες και ανεξάρτητες 
η μία από την άλλη. Από το 1985 έως το 
2020 που με όρους και προϋποθέσεις η 
Στέγη θα μεταφερθεί στην ιδιοκτησία 
της ΕΚΜΜ η μοναδική μεταξύ τους σχέ-
ση είναι ότι η ΕΚΜΜ είναι ενοικιάστρια 
μέρους του κτιρίου της Στέγης. Τώρα εί-
μαστε στο 2020, δηλαδή τη χρονιά που 
θα πρέπει να μεταβιβαστεί η Στέγη στην 
ΕΚΜΜ. Η παραίτηση της Προέδρου κας 
Δήμητρας Κωσταρίδου, περιπλέκει τα 
πράγματα, με αποτέλεσμα κάποιοι να 
ενεργούν σε κατάσταση πανικού. Γιατί 
άραγε;

Στο Δ.Σ. της Στέγης, μπήκα κατόπιν πα-
ροτρύνσεως των αείμνηστων φίλων μου 
Πέτρου Αμπελακιώτη και Ηλία Αντωνό-
πουλου. Εγώ μετά το 1992, είχα απομα-
κρυνθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια 
της ΕΚΜΜ. Έτσι αποφάσισα να ενεργο-
ποιηθώ κατόπιν ψηφοφορίας από τα 
μέλη του Δ.Σ. της Στέγης και εντάχτηκα 
σε αυτό, το Μάρτη του 1988. Αυτό είναι 
το ιστορικό της ένταξής μου. Δεν προτά-
θηκα από την ΕΚΜΜ ούτε και την αντι-

προσωπεύω. Γιατί αυτό, σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς της Στέγης,  θα ήταν 
παράνομο. Μια ιστορία 22 ετών τη σπι-
λώσατε εσείς, μέσω αυτής της επιστο-
λής και με αναγκάσατε να αμυνθώ προς 
αποκατάσταση της αληθείας.

Κύριε Κριλή, στα διά ταύτα:
Ιούλιος 2020. Θα έπρεπε να αρχίσουν 

οι εργασίες παράδοσης της Στέγης στην 
ΕΚΜΜ. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιοι 
είναι στο Δ.Σ. της Στέγης, που θα την 
παραδώσουν στην Κοινότητα, και ποιοι 
είναι στο Δ.Σ. της ΕΚΜΜ που θα την πα-
ραλάβουν. Θα σας πω εγώ: Είσθε οι ίδιοι, 
φορώντας διαφορετικά καπέλα για κάθε 
περίπτωση. Έτσι δεν είναι κύριε Κριλή; 
Αρκούμαι σε αυτά. Με την ευκαιρία, 

σας προειδοποιώ και καθιστώ υπεύθυ-
νους και εσένα προσωπικά κ. Κριλή και 
όσους φαίνεται ότι θέλουν να παίξουν 
παιχνίδια με τα συμφέροντα της Στέγης 
και της Κοινότητας που ήταν και παραμέ-
νουν αλληλένδετα.

Μετά τιμής
Σπύρος Μπολάνης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
«Foyer Hellénique pour  

personnes Âgées

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ "ΣΤΕΓΗΣ" ΣΤΗΝ ΕΚΜΜ  
ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

Στα... χαρακώματα
ΜΠΟΛΑΝΗΣ-ΚΡΙΛΗΣ

Επιστολή Μπολάνη: "Ποιος θα παραλάβει τη Στέγη εκ μέρους  
της Κοινότητας. Είστε οι ίδιοι κ. Κριλή, φοράτε δύο... καπέλα!"

"Σιγή ιχθύος" από πλευράς Κοινότητας...
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Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οι Σκοπιανοί δεν οικειοποιούνται μόνο 
την αρχαία ελληνική ιστορία, αλλά 

και τη βουλγαρική μεσαιωνική. Έτσι, προς 
μεγάλη οργή των Βουλγάρων, θεωρούν 
«δικό» τους τον τσάρο Σαμουήλ. 

Γράφει ο Παντελής Καρύκας* 

Ο Βούλγαρος ηγεμόνας Σαμουήλ, τον 
οποίο, όπως και τον Έλληνα Αλέξανδρο, 
οικειοποιούνται σήμερα οι Σκοπιανοί, 
είχε οδηγήσει το βουλγαρικό στρατό από 
επιτυχία σε επιτυχία στον πόλεμο κατά 
των Βυζαντινών. Το 997 μ.Χ. ίδρυσε την 
A’ Βουλγαρική Αυτοκρατορία, τσάρος της 
οποίας ονομάστηκε ο ίδιος.
Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασί-

λειος Β’, αγκιστρωμένος σε εσωτερικούς 
αγώνες κατά σφετεριστών, αλλά και κατά 
των Αράβων, δεν ήταν σε θέση, αρχικά, 
να ρίξει το βάρος των δυνάμεων του κατά 
της βουλγαρικής απειλής. Σύντομα όμως 
ο μεγάλος εκείνος αυτοκράτορας ανέλα-
βε αντεπίθεση κατά των Βουλγάρων. 

Το 1000 μ.Χ. ο Βασίλειος εκτέλεσε την 
πρώτη του επιτυχημένη εκστρατεία κατά 
του Σαμουήλ. 
Νέες περιπλοκές τον καθήλωσαν όμως 

και πάλι, μέχρι το 1003, όταν εκστρά-
τευσε και πάλι κατά των Βουλγάρων, με 
σκοπό να πλήξει τον Σαμουήλ στη δυτική 
Μακεδονία. 
Αρχικά, ο Βασίλειος με το στρατό του 

κινήθηκε βόρεια, με σκοπό να καταλά-
βει την πόλη Βιδίνιο (σημερινό Βιντίν), 
στο Δούναβη. Η ισχυρά οχυρωμένη πόλη 
αντιστάθηκε επί 8 μήνες, αλλά τελικά 
υπέκυψε. Για αντιπερισπασμό, ο Σαμου-
ήλ επιτέθηκε στην Αδριανούπολη, στην 
Ανατολική Θράκη, αλλά χωρίς αποτέλε-
σμα. 
Πιστός στο σχέδιό του, μετά την κατά-

ληψη του Βιδινίου, ο Βασίλειος κινήθηκε 
νότια, κατά μήκος του ποταμού Μοράβα, 
καταστρέφοντας συστηματικά, ένα προς 
ένα, τα βουλγαρικά οχυρά και φρούρια. 
Τελικά ο Βυζαντινός στρατός έφτασε κο-
ντά στα Σκόπια.

ΕΛΙΓΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Ο Σαμουήλ, μετά από τόσες ήττες, δε 

μπορούσε να επιτρέψει την κατάληψη 
και της πόλης αυτής, που αποτελούσε 
διοικητικό κέντρο του κράτους του. Έτσι 
συγκέντρωσε το στρατό του, προκειμέ-
νου να πολεμήσει τους Βυζαντινούς. 
Ο βουλγαρικός στρατός κινήθηκε κατά 

μήκος του Αξιού και στρατοπέδευσε στη 
νότια όχθη του ποταμού, όχι μακριά από 
την πόλη. Οι Βούλγαροι, πιστεύοντας ότι 
προστατεύονταν από το ισχυρό ρεύμα 
του ποταμού, δεν έλαβαν τα κατάλληλα 
μέτρα ασφαλείας.
Ο Βασίλειος όμως αγρυπνούσε. Ο αυ-

τοκράτορας είχε διατάξει το ελαφρύ του 
ιππικό να αναγνωρίσει την περιοχή, από 
άκρη σε άκρη, ώστε να έχει ακριβή εικό-
να για το έδαφος και τον εχθρό. Κάποια 
στιγμή, ο επικεφαλής μιας αναγνωριστι-
κής περιπόλου που επέστρεψε, τον ενη-
μέρωσε πως οι Βούλγαροι είχαν στρατο-
πεδεύσει κοντά, χωρίς να λάβουν σοβα-
ρά μέτρα ασφαλείας. 

Ο Βασίλειος ενημερώθηκε επίσης πως 
είχε ανακαλυφθεί ένας πόρος, από όπου 
ο ορμητικός Αξιός ήταν διαβατός για το 
στρατό. Αμέσως ο μεγάλος αυτός βασι-
λιάς συνέγειρε τις δυνάμεις του και πρώ-
τος ρίχθηκε στον ποταμό, με σκοπό να 
αιφνιδιάσει τους Βούλγαρους. Έτσι και 
έγινε. Οι Βυζαντινοί κινήθηκαν σαν σκιές 
και ξαφνικά επέπεσαν στους αμέριμνους 
Βούλγαρους κατακόπτοντάς τους κατά χι-
λιάδες. Έντρομος ο Σαμουήλ τράπηκε σε 
φυγή, μαζί με όσους από τους ιππείς του 
πρόλαβαν. Το πεζικό του εξουδετερώθη-
κε σχεδόν στο σύνολό του. Η νίκη ήταν 
μεγάλη, αποτελώντας προοίμιο της κα-
ταλυτικής μάχης του Κλειδίου, 10 χρόνια 
αργότερα. © slpress.gr

*Ο Παντελής Καρύκας είναι επαγγελ-
ματίας δημοσιογράφος και συγγραφέας 
με ειδίκευση σε θέματα άμυνας, στρα-
τιωτικής ιστορίας και εξωτερικής πολιτι-
κής. Έχει μακρά θητεία σε ειδικά έντυπα 
και ιστοσελίδες.

Σημαντική μάχη, στο πλαίσιο του Δεύ-
τερου Πολέμου της Ιταλικής Ανεξαρ-

τησίας. Έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 1859 
κοντά στην κωμόπολη Σολφερίνο της 
Λομβαρδίας, μεταξύ του αυστριακού 
στρατού υπό τον κάιζερ Φραγκίσκο – Ιω-
σήφ Α’ και των συνασπισμένων δυνάμε-
ων Γαλλίας και Πεδεμοντίου, υπό τους 
βασιλείς των δύο χωρών Ναπολέοντα Γ’ 
και Βίκτωρα – Εμμανουήλ Β’, αντίστοιχα.
Οι δύο στρατοί, που αριθμούσαν από 

120.000 άνδρες περίπου, συναντήθηκαν 
τυχαία και δεν είχαν προπαρασκευάσει 

τη μάχη. Οι Γάλλοι πίστευαν ότι θα συνα-
ντούσαν την οπισθοφυλακή των Αυστρι-
ακών και οι Αυστριακοί την εμπροσθοφυ-
λακή των Γαλλο-Πεδεμοντίων. 
Η σύγκρουση άρχισε το πρωί και συνεχί-

στηκε μέχρι το μεσημέρι, μέσα σε κλίμα 
σύγχυσης και αταξίας. Ήταν, όμως, ιδιαί-
τερα σκληρή, με αποτέλεσμα ο αριθμός 
των θυμάτων να αυξάνει με γεωμετρική 
πρόοδο. 
Οι Γαλλο-Πεδεμόντιοι κατόρθωσαν να 

διασπάσουν το απόγευμα το αυστριακό 
μέτωπο, αλλά με μεγάλες απώλειες. Εξα-

ντλημένοι και οι δύο στρατοί υπέγραψαν 
ανακωχή το βράδυ, με πρωτοβουλία του 
Ναπολέοντα Γ’. 
Οι απώλειες για τους Αυστριακούς 

ανήλθαν σε 14.000 νεκρούς και τραυ-
ματίες και 8.000 αγνοούμενους ή αιχμα-
λώτους, ενώ οι Γαλλο-Πεδεμόντιοι είχαν 
15.000 νεκρούς και τραυματίες και 2.000 
αγνοούμενους ή αιχμαλώτους.
Η Μάχη του Σολφερίνο είχε δύο μείζο-

νες συνέπειες:
1) Με τη Συνθήκη της Βιλαφράνκα (12 

Ιουλίου 1859), ένα μεγάλο μέρος της 

Λομβαρδίας αποσπάστηκε από την Αυ-
στρία και ενσωματώθηκε στο Βασίλειο 
Σαρδηνίας – Πεδεμοντίου, γεγονός που 
συνέβαλε στην ενοποίηση της Ιταλίας το 
1861.
2) Η τραγική κατάσταση των χιλιάδων 

τραυματιών στο πεδίο της μάχης ευαι-
σθητοποίησε τον Ελβετό έμπορο Ερρίκο 
Ντυνάν (αυτόπτη μάρτυρα της μάχης), 
που ανέλαβε πρωτοβουλία για την ίδρυ-
ση του Ερυθρού Σταυρού.

© SANSIMERA.GR

Η Μάχη  
του Σολφερίνο

Η μάχη των Σκοπίων,  
ο Βουλγαροκτόνος  

και ο Σαμουήλ
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Οι κόρες της Ζωής Λάσκαρη  
τα ξαναβρήκανε!
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και η Μάρθα Κουτουμάνου  
φαίνεται πως έλυσαν τις διαφορές τους

Το  αίμα  νερό  δε  γίνεται…  Η  Μαρία 
Ελένη  Λυκουρέζου  και  η  Μάρθα 

Κουτουμάνου,  οι  δύο  κόρες  της  αεί-

μνηστης  Ζωής  Λάσκαρη,  φαίνεται  πως 
άφησαν  πίσω  τους  τις  παρεξηγήσεις 
και  τις  κακές  στιγμές  που  τις  είχαν 
απομακρύνει  και  δίνουν  μια  δεύτε-
ρη  ευκαιρία  στη  μεταξύ  τους  σχέση. 
Την  επανασύνδεσή  τους  ανακοίνω-
σε  η  ίδια  η  Μαρία  Ελένη  Λυκουρέ-
ζου  με  ένα  story  της  στο  Instagram.  
«Όλα περνάνε και όλα χρειάζονται. Και 
οι  εντάσεις…  Και  οι  αποστάσεις…  Και 
επίσης αυτό που πρωτίστως χρειάζεται, 
είναι ο κόσμος να ασχολείται με τη δικιά 
του ζωή. Με τη δικιά μας ασχολούμαστε 
αποκλειστικά εμείς», γράφει στο σχόλιό 
της η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΣΑΡΛΊΖ ΘΕΡΟΝ – ΑΝΤΖΕΛΊΝΑ ΤΖΟΛΊ: 
Βάζουν τέλος στις φήμες  
για την ερωτική τους ζωή
Είναι διάσημες, 

πανέμορφες, 
ταλαντούχες και 
προσφάτως και 
αποκαλυπτικές 
για όσα λέγονταν 
και γράφονταν για 
τους δεσμούς τους. 
Σαρλίζ Θε-
ρόν και Αντζελίνα 
Τζολί έβαλαν τέλος 
σε φήμες που τις 
αφορούσαν για τις 
σχέσεις τους, δίνο-
ντας απαντήσεις 
που σίγουρα θα 
συζητηθούν.
Η ξανθιά 44χρονη γαλανομάτα Σαρλίζ Θερόν, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την 
προώθηση της νέας της ταινίας «Netflix The Old Guard», ρωτήθηκε για τη σχέση 
της με τον Σον Πεν και το φημολογούμενο αρραβώνα μαζί του. Εκείνη εξεπλάγη και 
δήλωσε τα εξής: «Τι; Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι βλακεί-
ες. Βγαίναμε μόνο. Ήταν μια σχέση, σίγουρα. Ήμασταν για ένα χρόνο μαζί. Ποτέ δε 
μετακόμισα. Ποτέ δε θα παντρευόμουν». Ο Σον Πεν και η Σαρλίζ Θερόν γνωρίστη-
καν το 2013 και χώρισαν το 2015.
Στη σχέση της με τον Μπραντ Πιτ που έληξε το 2016, έπειτα από δύο χρόνια γά-
μου, αναφέρθηκε μιλώντας στη «Vogue» και η Αντζελίνα Τζολί, αποκαλύπτοντας 
πως χώρισε με τον Πιτ γιατί έπρεπε αλλά και για το «καλό» της οικογένειάς της: 
«Τώρα συνεχίζω να επικεντρώνομαι στο πώς θα θεραπευτούν (τα παιδιά) από 
αυτή την εμπειρία. Κάποιοι εκμεταλλεύθηκαν τη σιωπή μου και τα παιδιά βλέπουν 
να λέγονται και να γράφονται πολλά ψέματα γι’ αυτά στα ΜΜΕ, αλλά υπενθυμίζω 
ότι εκείνα γνωρίζουν τη δική τους αλήθεια. Στην πραγματικότητα είναι έξι πολύ 
γενναίοι και δυνατοί νέοι άνθρωποι». 
Επιπλέον, η πανέμορφη ηθοποιός τόνισε ότι επικεντρώνεται σε ένα μέλλον όπου 
θα είναι όλοι τους μια οικογένεια.

© ΕΘΝΟΣ

1 εκ. $ για το Χάρι και τη Μέγκαν

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι 
θα  πληρώνονται  με  ένα  εκατομμύ-

ριο δολάρια για κάθε ομιλία τους.
Το  διάσημο,  πρώην  βασιλικό  ζευγάρι, 
την προηγούμενη εβδομάδα προσέλαβε 
μάνατζερ  για αυτήν  του  τη  δραστηριό-
τητα,  υπογράφοντας  συμβόλαιο  με  το 
Harry  Walker  Agency,  εταιρεία  με  την 
οποία  συνεργάζονται  και  άλλοι  διάση-

μοι ομιλητές, όπως οι Μπαράκ και Μι-
σέλ  Ομπάμα,  Μπιλ  και  Χίλαρι  Κλίντον 
και Όπρα Γουίνφρεϊ.
Το  περιζήτητο  ζευγάρι  θα  πραγματο-
ποιεί διαλέξεις αναπτύσσοντας θέματα 
σημαντικά  για  τη  ζωή  και  τον  κόσμο, 
σύμφωνα με το Town & Country.
«Τα  θέματα  θα  αφορούν  σε  μεγάλο 
βαθμό τα κοινωνικά ζητήματα που αντι-
μετωπίζει ο κόσμος τώρα, συμπεριλαμ-
βανομένης  της  φυλετικής  δικαιοσύνης 
και της ισότητας των φύλων, της ψυχικής 
υγείας, των ζητημάτων που επηρεάζουν 
τις γυναίκες και τα κορίτσια και το περι-
βάλλον, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις 
αυτών των θεμάτων... Πολλοί από τους 
τομείς  και  τα θέματα που θα καλύπτο-
νται στις διαλέξεις θα σχετίζονται με το 
ίδρυμα και την αποστολή του Archewell, 
που είναι η νέα τους φιλανθρωπική ορ-
γάνωση», αναφέρει το περιοδικό.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με ρίζες που 
συνθέτουν 

ένα εκρηκτικό 
ταπεραμέντο και 
κορμί «φωτιά», 
η Κολομβιανή 

αθλητικογράφος 
Erika Fernandez 
αποτελεί μια από 

τις πιο επιτυχημένες 
και αγαπητές 

«τηλεπερσόνες» στη 
Λατινική Αμερική.

Η πανέμορφη 
Κολομβιανή 

δημοσιογράφος  
που ζει και 

εργάζεται στο 
Μεξικό για 
λογαριασμό 

του Fox Sports, 
διαθέτει έναν από 
τους πιο καυτούς 
λογαριασμούς 
στο Instagram, 
κάνοντας τους 
1,1 εκατομμύρια 

ακόλουθους της να… 
χάνουν τη μπάλα! 

© Novasports

Erika 
Fernandez: 
Η Κολομβιανή 

αθλητικογράφος 
που... τρελαίνει  

το Μεξικό 

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!
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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
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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.
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το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
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στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

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

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

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

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

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.

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου, είμαι πολύ χαρού-
μενη.
Α-Βλέπω ότι είσαι στα… όπα σου σήμερα.
Μ-Και γιατί να μην είμαι; Θα με ρωτήσεις το 
γιατί;
Α-Και το ρωτάς; Λοιπόν, γιατί έχουμε μεγά-
λες χαρούλες;
Μ-Καλά το είπες. Έχουμε μεγάλες χαρούλες, 
διότι θα χαρείς κι εσύ με αυτά που θα σου 
πω.
Α-Ανυπομονώ, σα να περίμενα το επόμενο 
επεισόδιο της ΛΑΜΨΗΣ.
Μ-Καλά, τότε ήταν άλλη εποχή της Ελληνικής 
τηλεόρασης. Τώρα εκτός από οχλαγωγία στα 
«παράθυρα», ξανθές με ντεκολτέ και σούπερ 
μίνι, δε βλέπεις τίποτα άλλο…
Α-Αυτά τα ξέρουμε. Θα μου πεις επιτέλους 
γιατί θα χαρώ κι εγώ μαζί σου;
Μ-Φεύγουμε για Ελλάδα!!
Α-Τι πράγμα; Τόσο γρήγορα;
Μ-Εσύ δε μου είπες να κανονίσω και να σε 
ενημερώσω; Αυτό κάνω κι εγώ. Λοιπόν, ετοί-
μασε τις βαλίτσες σου γιατί φεύγουμε την 
Τρίτη το απόγευμα για Φρανκφούρτη!
Α-Καλά, στην Κρήτη δεν πάμε;
Μ-Ναι, αλλά μέσω… Γερμανίας.
Α-Το μελλοντικοί νεόνυμφοι το ξέρουν;
Μ-Σκέφτηκα να το πεις εσύ στο γιο σου και 
αυτός στη μνηστή του. Επιτέλους, θα φάμε 
κουφέτα!
Α-Και τι κουφέτα! Ελληνικά!! Αλλά… για στά-
σου, οι προετοιμασίες του γάμου πότε θα 
γίνουν;
Μ-Νομίζω, ότι ο Αχιλλέας σου ξέροντας ότι 
θα πάμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι, έχει κάνει 
τις προκαταρτικές ετοιμασίες… 
Α-Ωραία τότε. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία 
που πρέπει να κάνουμε όλοι μας…
Μ-Τι, δε βρήκες μάσκες;
Α-Τις μάσκες και τα υπόλοιπα τα έχουμε.
Μ-Τότε;
Α-Όπως θα διαβάσεις στη σελίδα 3 των ΝΕΩΝ, 
όλοι που ταξιδεύουν από το εξωτερικό στην 
πατρίδα πρέπει να συμπληρώσουν, 48 ώρες 
πριν, ειδική φόρμα στην πλατφόρμα https://
travel.gov.gr με όλα τα στοιχεία τους, όπως 
τη χώρα προέλευσης και που θα διαμείνουν 
στην Ελλάδα.
Μ-Θα με βοηθήσεις να τη συμπληρώσουμε 
ή μάλλον… άστο, θα πω στην ανιψιά μου να 
με βοηθήσει.
Α-Ναι, αλλά πριν τη συμπλήρωσης, πρέπει να 
κλείσουμε τα δωμάτια στο ξενοδοχείο για να 
μπορέσουμε να δώσουμε τη διεύθυνση στην 
πλατφόρμα.
Μ-Δίκιο έχεις. Αυτό, άστο επάνω μου. Θα τα 
κανονίσω εγώ, αύριο κιόλας!
Α-Ωραία, τότε να αρχίζω να ετοιμάζω τις βα-
λίτσες μου…
Μ-Και του Μενέλαου πιστεύω.
Α-Όχι τις δικές του.
Μ-Γιατί, δε θα έρθει μαζί μας;
Α-Θα έρθει.
Μ-Αλλά;
Α-Κάθε φορά που του ετοιμάζω τη βαλίτσα 
του, όλο γκρίνια είναι. «Γιατί μου έβαλες 
αυτό το πουκάμισο, ξέχασες να βάλεις το 
καφέ μου σορτς», καταλαβαίνεις τι θέλω να 
πω…
Μ-Καταλαβαίνω.
Α-Κι έτσι, για να μην έχουμε γκρίνιες κάθε 
φορά που ταξιδεύουμε, τον αφήνω να πάρει 
ότι νομίζει εκείνος στο ταξίδι. Άσε που τις πε-
ρισσότερες φορές άλλα έχει στο νου να πάρει 
μαζί του και άλλα παίρνει, και πάλι εγώ πλη-
ρώνω τα σπασμένα.
Μ-Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Μου έχει 
δώσει όλα τα δικαιώματα πάνω στις απο-
σκευές του.
Α-Σαν αυτό που πάει να γίνει στην Ελλάδα 
μας με τους… Τούρκους.
Μ-Τι πάει να γίνει πάλι;
Α-Ο δικός σου, το λεβεντόπαιδο, αρχίζει και 
κάνει νερά…
Μ-Τι νερά; Δε σε καταλαβαίνω.
Α-Κατ’ αρχήν, πήρε το τηλέφωνο και άρχισε 
να σούξου-μούξου με τον πολυχρονεμένο 
πασά Ερντογάν.
Μ-Μάλιστα…
Α-Τι μάλιστα; Θα μου το θυμηθείς, πάνε φυ-
ρή-φυρή να «ανοίξουν» διάπλατα τα σκέλια 

της πατρίδας και να την αφήσουν να την… 
Μ-Στοπ. Μη λες βρόμικα λόγια…
Α-«Περάσουν» όπως θέλουν οι Τουρκαλάδες. 
Θα μας πάρουν το Αιγαίο, τα νησιά μας και 
θα τους δεις να πίνουν καφεδάκι στο κέντρο 
της Αθήνας…
Μ-Τα παραλές. Εσύ μου λες αυτό κι εγώ θα 
σου πω ότι επισκέφτηκε το Αγαθονήσι με 
πλήρη επισημότητα και όχι στα μουλωχτά, η 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου. Και πρέπει να ξέρεις, ότι άφρι-
σαν οι γείτονες από το κακό τους, διότι γι’ αυ-
τούς ανήκει και το… Αγαθονήσι στην Τουρκία. 
Γι’ αυτό σου λέω, παίζονται πολλά παιχνίδια 
και δε νομίζω ο… δικός μου να ενδώσει στις 
ορέξεις του Τουρκαλά.
Α-Το μέλλον θα το δείξει. Α, περίμενε μια 
στιγμή, κάτι δείχνει η τηλεόραση. Μισό λε-
πτό…
Μ-Τι το σπουδαίο έγινε;
Α-Ναι. Συνελήφθη από το FBI το μεγαλύτερο 
βρομοθήλυκο που υπήρξε πότε!
Μ-Ποια;
Α-Η γκόμενα του παιδεραστή Επστάιν, η Γκι-
σλέιν Μάξγουελ και κατά πολλούς το Νο2 του 
κυκλώματος που προμήθευε ανήλικα κορί-
τσια -ακόμη και κάτω των 14 ετών- σε πολυε-
κατομμυριούχους, πολιτικούς και άλλους στο 
ιδιωτικό τους νησί των «οργίων».
Μ-Καλά, αυτός δεν αυτοκτόνησε στη φυλα-
κή;
Α-Ναι, υποτίθεται, μια και ούτε οι φύλακες 
παρακολουθούσαν και οι κάμερες δε δού-
λευαν.
Μ-Λες να τον φάγανε;
Α-Καθόλου παράξενο. Υπάρχουν πολλά πρό-
σωπα που δε θα ήθελαν να μιλήσει… 
Μ-Ποτέ δεν κατάλαβα πως η κληρονόμος 
μεγάλης περιουσίας συμμετείχε ή οργάνωνε 
τους βιασμούς και τις αποπλανήσεις για λο-
γαριασμό του Επστάιν.
Α-Του είχε αδυναμία φαίνεται…
Μ-Να δεις που κι αυτής θα της «κλείσουν» 
το στόμα.
Α-Εγώ περιμένω να δω αν τα καταφέρουν 
και αποσπάσουν κατάθεση από τον πρίγκιπα 
Άντριου, η οποία θα βοηθήσει να εντοπι-
στούν οι υπόλοιποι συνεργάτες του διεθνούς 
κυκλώματος παιδεραστών.
Μ-Για τέτοιου είδους καθάρματα χρειάζεται 
κρέμασμα από τα «φρύδια» και εκτελεστικό 
απόσπασμα.
Α-Πολύ αιμοβόρικο ακούγεται.
Μ-Καθόλου. Αιμοβόροι και απάνθρωποι εί-
ναι όλοι αυτοί που ικανοποιούν τις διαστρε-
βλώσεις τους πάνω σε ανήλικα παιδιά και πιο 
πολλοί αυτοί οι οργανωτές των οργίων τους.
Α-Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά οι αρχές θα 
κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. 
Μ-Δε μου λες τώρα, έμαθες νεότερα για τη 
Στέγη;
Α-Χαμός γίνεται!
Μ-Δηλαδή;
Α-Η διοίκηση απ’ ότι φαίνεται κατάφερε και 
έκανε τη μεταβίβαση και από την άλλη μεριά 
ο αντιπρόεδρος της Στέγης τους αναλογεί ευ-
θύνες ότι κάνουν παρανομίες μια και τώρα – 
εφόσον παραιτήθηκε η πρόεδρος της Στέγης 
– αυτός είναι ο πρόεδρος της Στέγης.
Μ-Με άλλα λόγια, πάλι παροικιακές περιπέ-
τειες θα έχουμε…
Α-Μόνο που εμείς θα βρισκόμαστε την άλλη 
εβδομάδα με το καλό στην όμορφη Κρήτη.
Μ-Στον καταγάλανο ουρανό, στις χρυσές αμ-
μουδιές και στον… καυτό ήλιο.
Α-Πριν το ξεχάσω. Πως ήταν η εμπειρία σου 
που πήγες στην εκκλησία;
Μ-Πάρα πολύ καλή. Διψούσα όπως και οι 
περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι συμπάρικοι 
να ακούσω λειτουργία μέσα στο ναό. Α, πριν 
το ξεχάσω, οι Αγιογραφίες που έκανε ο Αντώ-
νης Σάκκαρης είναι το κάτι άλλο. Λες και σου 
μιλούν!
Α-Τότε θα πρέπει να έρθω την Κυριακή μαζί 
σου να εκκλησιαστούμε στην Παναγίτσα.
Μ-Θα χαρώ πολύ. Σ’ αφήνω τώρα, διότι έχω 
να κάνω τις ανάλογες προετοιμασίες για το 
ταξίδι μας.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ, Η ΜΑΓΔΑ ΚΑΙ Η 
ΑΛΕΚΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ! 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΪ-ΟΦ - 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27-28/6)

ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ 0-2
36΄Βαρέλα, 45+4΄Σφιντέρσκι
ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2 
38΄Ελ Αραμπί, 45΄Καμαρά -  
66΄Αραούχο

ΠΛΕΪ-ΟΦ - 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1-7-2020)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 2-0
41΄Κουρμπέλης, 88΄Κολοβέτσιος
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-2
42΄Τσιγκρίνσκι, 81΄ (πέν.) Λιβάγια
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ 2-1
27΄, 82΄Χασάν - 45+1΄Σακόρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 31 αγώνες)

ΠΛΕΪ-ΟΦ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  81
2. ΑΕΚ   59
3. ΠΑΟΚ   59
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 50
5. ΑΡΗΣ   38
6. ΟΦΗ   35

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ [14:30]

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΑΡΗΣ-ΑΕΚ [12:15]
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ [14:30]

ΟΙ ΚΑΤΑ CIES ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Πανιώνιος: Η ομάδα με τη χειρότερη 
κυκλοφορία μπάλας στην Ευρώπη
Ο Πανιώνιος «κρατά» τη μπάλα για περίπου 6,8 χιλιόμετρα ανά παιχνίδι με 
333 πάσες, αυτό όμως τον κατατάσσει ως τη χειρότερη ομάδα σε κυκλοφορία 
μπάλας στη Γηραιά Ήπειρο

O Πανιώνιος είναι η ομάδα που εμφα-
νίζει τη χειρότερη κυκλοφορία μπά-

λας στην Ευρώπη. 
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της τελευ-

ταίας μελέτης του CIES, του διεθνούς κέ-
ντρου αθλητικών σπουδών που εδρεύει 
στο Νοσατέλ και δημιουργήθηκε σε συ-
νεργασία της FIFA και το Πανεπιστήμιο 
της ελβετικής πόλης, το οποίο ανέλυσε 
δεδομένα σχετικά με την κίνηση της μπά-
λας (σε χιλιόμετρα) κατά τη διάρκεια φά-
σεων κατοχής από ομάδες σε 35 ευρωπα-
ϊκά πρωταθλήματα (ανάμεσά τους και η 
ελληνική Super League) για τις περιόδους 

2018/19 και 2019/20 (2018 και 2019 για 
καλοκαιρινά πρωταθλήματα).
Ο Πανιώνιος «κρατά» τη μπάλα για πε-

ρίπου 6,8 χιλιόμετρα ανά παιχνίδι με 333 
πάσες. Η τρίτη από το τέλος Κάρντιφ (Ου-
αλία) είναι εκείνη η ομάδα με τις λιγότε-
ρες πάσες (326).
Ο Ολυμπιακός είναι η ελληνική ομάδα 

που έχει την καλύτερη θέση (31η) στο 
σχετικό πίνακα, με 10,5 χιλιόμετρα συ-
νολικά (όσα και η 30η Μάλμε) και 568 
πάσες.
Στην κορυφή, βρίσκεται η Μπάγερν Μο-

νάχου (12,7 χλμ. ανά αγώνα) ξεπερνώ-

ντας τη Μάντσεστερ Σίτι (12,5 χλμ.) και 
τη Λίβερπουλ (12,3 χλμ.).
Οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου επι-

τυγχάνουν κατά μέσο όρο ελαφρώς λιγό-
τερες πάσες ανά παιχνίδι από εκείνες της 
Μάντσεστερ Σίτι (705 έναντι 722), ενώ οι 
παίκτες του Λίβερπουλ κάνουν μόνο 654 
πάσες ανά αγώνα (9η θέση).

Η κατάταξη στην ελληνική  
Super League:
1. Ολυμπιακός 10,5 χιλ. 568 πάσες
2. ΠΑΟΚ  9,5 508 
3. ΑΕΚ  9,5 495 
4. Αστέρας Τρίπ. 9,1 462 
5. Παναθηναϊκός 8,9 489 
6. ΟΦΗ  8,9 458 
7. Παναιτωλικός 8,7 441 
8. Άρης  8,6 452 
9. Βόλος  8,3 412 
10. Ξάνθη 8,1 407 
11. Ατρόμητος 8,1 393 
12. ΑΕΛ  7,9 387 
13. Λαμία 7,8 383 
14. Πανιώνιος 6,8 333

© TA NEA TEAM

ΜΠΑΣΚΕΤ

Πατάει γκάζι ο Ολυμπιακός,  
σε αναμονή ο Παναθηναϊκός

Σε μεταγραφικό μπαράζ έχει επιδοθεί 
ο Ολυμπιακός, δείχνοντας ότι λόγω 

και των διοικητικών ανακατατάξεων στον 
Παναθηναϊκό, έχει αποκτήσει σταθερό 
προβάδισμα στο σχεδιασμό της ομάδας 
που θα παρουσιάσει την επόμενη εβδο-
μάδα.  Οι «ερυθρόλευκοι» καταρχήν, 
ανακοίνωσαν την Τρίτη 30 Ιουνίου τον 
Χασάν Μάρτιν (φωτ. πάνω), ανοίγοντας 
τη μεταγραφική αγορά τους, καθώς είναι 
ο πρώτος που ανακοινώθηκε, ενώ την Τε-
τάρτη 1/7 ανακοινώθηκε και ο Ζαν-Σαρλ 
που έμεινε ελεύθερος από τη Βιλερμπάν. 
Ο 25χρονος Μάρτιν, που αγωνίζεται ως 

φόργουορντ αλλά παίζει και στη θέση του 
σέντερ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 
δύο ετών. Η πειραϊκή ομάδα είχε καταλή-
ξει σε συμφωνία εδώ και αρκετές εβδο-

μάδες με τον Αμερικανό, που φόρεσε φέ-
τος τη φανέλα της Μπουντούτσνοστ. Με 
τους Μαυροβούνιους ο Χασάν είχε μέσο 
όρο στο Eurocup 13,6 πόντους, 8 ριμπά-
ουντ, 1,8 κλεψίματα και 1,7 κοψίματα, 
ενώ στο οικείο πρωτάθλημα (Αδριατική 
Λίγκα) μέτρησε 10,5 πόντους και 5,6 ρι-
μπάουντ. 
Όσο για τον Γάλλο πάουερ φόργουορντ 

Ζαν-Σαρλ έλυσε νωρίτερα το συμβόλαιό 
του με τη Βιλερμπάν κάνοντας χρήση του 
όρου που υπήρχε για να μείνει ελεύθε-
ρος και υπέγραψε στην ομάδα του Πει-
ραιά για τα επόμενα δύο χρόνια. 
Οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπι-

ακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελό-
πουλος, πρόσφεραν διπλάσιες αποδοχές 
στον Λιβιό Ζαν-Σαρλ εν συγκρίσει με το 
συμβόλαιο που είχε στη γαλλική ομάδα. 
Οι «ερυθρόλευκοι», βρίσκονται εν 

αναμονή της αποδέσμευσης του Κώστα 
Σλούκα από τη Φενέρμπαχτσε, αυτή την 
εβδομάδα, ενώ αποδέσμευσαν ήδη τον 
Αμερικανό Ογκουστίν Ρούμπιτ. 
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξάλλου, προσδοκά 

σε ανανέωση συνεργασίας με τον Αλε-
ξάντερ Βεζένκοφ, ενώ έχει συμφωνήσει 
με τους Αμερικανούς, Άαρον Χάρισον και 
Τσάρλς Τζένκινς, χωρίς να έχει προβεί και 
στις ανακοινώσεις. Επίσης έχει ανανεώ-
σει το συμβόλαιο με τον Γιώργο Πρίντεζη 
για έναν ακόμη χρόνο και το ίδιο θα πρά-
ξει με το Βασίλη Σπανούλη.

Στον Παναθηναϊκό, το νέο διοικητικό 
σχήμα, του προέδρου Τάκη Τριαντόπου-
λου και των Φραγκίσκου Αλβέρτη και 
Δημήτρη Διαμαντίδη (φωτ. κάτω), θα 
παραθέσει συνέντευξη Τύπου, μαζί με το 
νέο προπονητή της ομάδας, Γιώργο Βό-
βορα, την Παρασκευή (3/7), με θέμα τον 
αγωνιστικό σχεδιασμό με τα νέα οικονο-
μικά δεδομένα.

ΣΤΟ… ΑΓΝΩΣΤΟ Η Α1
«Θολό» παραμένει το τοπίο στην Α1, 

αφού η συμμετοχή πολλών ομάδων στην 
κατηγορία βρίσκεται στον «αέρα». 
Ο Ιωνικός, σύμφωνα με απόφαση της 

ΕΕΑ, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα 
γιατί παρατύπησε στη μη σύγκληση γενι-
κής συνέλευσης για τη σύσταση της ΚΑΕ, 
σε όλη τη διάρκεια της περυσινής περι-
όδου. 

Η ΕΕΑ έχει διαπιστώσει παρατυπία και 
στην ΚΑΕ Λάρισα.
Ένα ακόμα δυνατό, οικονομικό «χτύπη-

μα» για τις ελληνικές ομάδες που έχουν 
οφειλές σε ξένους παίκτες από τα προη-
γούμενα χρόνια (Άρης, ΠΑΟΚ, Πανιώνι-
ος) ήρθε από τη FIBA, η οποία ειδοποί-
ησε την ΕΟΚ ότι πλέον αυτές οι ομάδες 
–εκτός της απαγόρευσης μεταγραφών 
ξένων παικτών από άλλες χώρες με τη μη 
αποστολή της ελευθέρας κάρτας τους– 
δε θα μπορούν να κάνουν μεταγραφές 
και ξένους παίκτες που αγωνίστηκαν την 
προηγούμενη περίοδο στο ελληνικό πρω-
τάθλημα. 
Θα επιβάλλεται πρόστιμο στην ομάδα 

και στην οικεία ομοσπονδία.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,  
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Πρωταθλητής και «με τη βούλα», λοι-
πόν. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε μόλις 

τέσσερις από τις 10 αγωνιστικές των πλέ-
ι-οφ για να εξασφαλίσει την επιστροφή 
του στο θρόνο της Σούπερ Λιγκ, έπειτα 
από δύο αποτυχημένες σεζόν. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο SPORTSCASTER 
© PROTAGON.GR

Όσοι είχαν προβλέψει πως αυτό θα ήταν 
το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα των 
τελευταίων ετών, διαψεύστηκαν πατα-
γωδώς. Στην πραγματικότητα, η μάχη κρί-
θηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν 
οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα 
(1-0) από την Τούμπα, διευρύνοντας το 
αβαντάζ τους από τον ΠΑΟΚ στους πέντε 
βαθμούς. 

Που έγιναν επτά, μετά την ισοπαλία του 
«Δικέφαλου του Βορρά» στην Ξάνθη. 

Ακόμη και χωρίς την αφαίρεση άλλων 
επτά βαθμών από τον ΠΑΟΚ, για την υπό-
θεση της πολυϊδιοκτησίας, τα πλέι-οφ δε 
θα είχαν σασπένς. 

Ο φετινός Ολυμπιακός δεν έδωσε το 
παραμικρό δικαίωμα αμφισβήτησης της 
ανωτερότητάς του. Στις αναμετρήσεις 
του με τις υπόλοιπες πέντε ομάδες της 
πρώτης εξάδας, μέχρι σήμερα, μετράει 11 
νίκες και τρεις ισοπαλίες. Ούτε μία ήττα! 
Με τέρματα 24 υπέρ και 8 κατά. 

Την τελευταία εβδομάδα (Κυριακή – Τε-
τάρτη – Κυριακή) κέρδισε, διαδοχικά, τον 
Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, με 

συνολικό σκορ 7-1. Την ΑΕΚ, μάλιστα, τη 
νίκησε εκτός έδρας για πρώτη φορά (σε 
αγώνα πρωταθλήματος) από το Νοέμβριο 
του 2012. Κανένας δε θα εκπλαγεί, εάν 
οι «ερυθρόλευκοι» γίνουν μόλις η τρίτη 
ομάδα στα χρονικά της Α’ Εθνικής (μετά 
τον Παναθηναϊκό και, πέρυσι, τον ΠΑΟΚ) 
που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα αήτ-
τητη. Ή, εάν καταρρίψουν το ρεκόρ που εί-
χαν σημειώσει τη «χρυσή» εποχή του Νί-
κου Γουλανδρή: 58 αγωνιστικές σερί (από 
την 1η Οκτωβρίου του 1972 έως την 21η 
Απριλίου του 1974) χωρίς να χάσουν ούτε 
ένα ματς. Με τη νίκη του (2-1) επί της 
ΑΕΚ, το βράδυ της Κυριακής στο ΟΑΚΑ, 
ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 40 παιχνίδια 
πρωταθλήματος χωρίς ήττα (η τελευταία 
του σημειώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 
2019 στην Τούμπα). 

Έχει κερδίσει 13 από τους 14 πιο πρόσφα-
τους αγώνες του, και 22 στους 23 στο «Γε-
ώργιος Καραϊσκάκης». Του έχουν βάλει 
μόλις 11 γκολ, ενώ το γκολ του Αραούχο 
στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν το πρώτο 
που δέχτηκε σε εκτός έδρας παιχνίδι μετά 
τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Αν και οι επιθέσεις «κόβουν» τα εισιτή-
ρια, τους τίτλους τους φέρνουν οι άμυνες. 

Ο Ολυμπιακός λειτούργησε ως σύνολο, 
ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά 
στο παρελθόν. Αλλά αυτό δε σημαίνει, ότι 
ο φετινός του θρίαμβος δεν είχε πρωτα-
γωνιστές που ξεχώρισαν. 

Ο Ζοσέ Σα ήταν «εγγύηση» στη νευραλ-
γική θέση του τερματοφύλακα. 

Ο Μαντί Καμαρά, που ήρθε ως μια 
αβέβαιη επένδυση για το μέλλον, έγινε 
απαραίτητος σε χρόνο ρεκόρ, παίζοντας 
ως «εξάρι» και ως «δεκάρι» με την ίδια 
επιτυχία. Τώρα τελευταία σκοράρει, κιό-
λας. 

Ο Κώστας Τσιμίκας, ο κορυφαίος αριστε-
ρός μπακ του πρωταθλήματος, υπήρξε η 
πιο ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν. 

Ο Γκιγιέρμε βοήθησε, με την κλάση του, 
και τον Μπουχαλάκη να κάνει εξαιρετικά 
παιχνίδια. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, που σκό-
ραρε με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, 
κάποιες στιγμές θύμιζε… τον φαν Μπά-
στεν. Πέτυχε 20 γκολ και μοίρασε άλλα 
επτά σε 29 συμμετοχές. 

Κι ο Ματιέ Βαλμπουενά, δεύτερος στις 
ασίστ σε ολόκληρη την Ευρώπη, ήταν ο 
MVP της σεζόν. Παρά τα 36 του χρόνια. 

Μα, πάνω απ’ όλους, αυτή την αποτε-
λεσματική και, ταυτοχρόνως, θεαματική 
ομάδα την πιστώνεται ο αρχιτέκτονάς 
της, που κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της 
καριέρας του. Ο 49χρονος Πέδρο Μαρ-
τίνς, ο οποίος συμπλήρωσε 100 παιχνί-
δια στον πάγκο του Ολυμπιακού  (69 νί-
κες, 18 ισοπαλίες και 13 ήττες), είναι ο 
προπονητής που οι Πειραιώτες χρόνια 
αναζητούσαν. Το περασμένο καλοκαίρι ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης τον «προίκισε» με 
ποδοσφαιριστές εξαιρετικής ποιότητας, 
όμως κι εκείνος τους διαχειρίστηκε άψο-
γα. Οι απουσίες του Φορτούνη και του 
Λάζαρου, ο τραυματισμός του Σουντανί, 
ή η πώληση του Ποντένσε στα μέσα της 

σεζόν, δεν είχαν καμία πρακτική συνέ-
πεια, επειδή ο Πορτογάλος κατάφερε να 
πάρει το καλύτερο σχεδόν απ’ όλους τους 
παίκτες του. 

Ο φετινός Ολυμπιακός, του 45ου τίτ-
λου, μπορεί άνετα να χωρέσει στην ίδια 
πρόταση με τις εμβληματικές ομάδες του 
1965-1966 (Μπούκοβι), του 1998-1999 
(Μπάγιεβιτς) και του 2012-2013 (Βαλβέρ-
δε). Και συνεχίζει για το «νταμπλ». 

Το ματς στο ΟΑΚΑ δεν ήταν «πρόβα τζε-
νεράλε» για τον τελικό του Κυπέλλου. 

Η ΑΕΚ έπαιξε χωρίς επτά βασικά της στε-
λέχη (Ολιβέιρα, Μάνταλος, Σιμόες, Μπα-
κάκης, Λόπες, Μπάρκας, Γαλανόπουλος) 
και με πέντε αναπληρωματικούς που γεν-
νήθηκαν από το 2000 κι έπειτα. 

Εκείνο θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό 
παιχνίδι. 

Αλλά, ακόμη κι έτσι, οι επιδόσεις του 
Ολυμπιακού στα ντέρμπι «φωνάζουν» 
ποιος είναι το φαβορί. 

Ολυμπιακός: Τα πρόσωπα ενός θριάμβου 
Ο Ολυμπιακός του Πέδρο Μαρτίνς μπορεί άνετα να χωρέσει στην ίδια πρόταση με τις εμβληματικές ομάδες 
του 1965-1966 (Μπούκοβι), του 1998-1999 (Μπάγιεβιτς) και του 2012-2013 (Βαλβέρδε) 

Ο Πανιώνιος βάζει «φωτιά» στα πλέι άουτ

Διά ρυθμού περιπάτου ξεπέρασε ο Ατρόμητος το εμπό-
διο της Λάρισας στο Περιστέρι και με το εμφατικό 3-0 

προσπέρασε τον Αστέρα Τρίπολης και ανέβηκε στην πρώ-
τη θέση των πλέι άουτ, 7η συνολικά στο πρωτάθλημα, στο 
πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ, των αγώνων 
που έγιναν τη Δευτέρα 29/6. 

Αν και δεν είχαν βαθμολογικό κίνητρο, οι γηπεδούχοι 
εμφανίστηκαν ορεξάτοι, έπιασαν καλό ρυθμό και πέτυ-
χαν άνετη νίκη με σκόρερ τους Μπέρτο (αυτογκόλ) στο 9΄, 

Μανούσο στο 52΄ και Ανδρούτσο (με υπέροχο πλασέ) στο 
73΄. Στο 53΄ ο Ενσικουλού είχε δοκάρι. Αντίθετα, ο αγώνας 
Βόλος – Λαμία ήταν πολύ φτωχός σε ρυθμό και φάσεις, με 
το τελικό 0-0 να μοιάζει απόλυτα φυσιολογικό αποτέλεσμα 
ενός αγώνα που έγινε απλώς για να γίνει.

Η μεγαλύτερη στιγμή στο ματς καταγράφηκε στο 30ό 
λεπτό και ανήκε στο Βόλο. Ο Γκουαρατσένα με το κεφάλι 
βρήκε τον Μάντζη στη μικρή περιοχή, με τον επιθετικό των 
γηπεδούχων να μη μπορεί υπό πίεση να τελειώσει σωστά 
τη φάση με το βολ πλανέ, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από 
τα δοκάρια. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του είναι ότι ο νέος 
προπονητής της Λαμίας, Γιώργος Πετράκης, είναι ο νεό-
τερος τεχνικός που εργάστηκε ποτέ σε ομάδα της Σούπερ 
Λιγκ. Είναι γιoς του πολύπειρου Γιάννη Πετράκη και έκανε 
ντεμπούτο σε ηλικία 32 ετών, τεσσάρων μηνών και 21 ημε-
ρών.

Η πραγματική μάχη των πλέι άουτ πάντως έγινε το Σαβ-
βατοκύριακο 27-28/6, με δύο «καυτά» παιχνίδια που δη-
μιούργησαν νέα δεδομένα στην ουρά της βαθμολογίας και 
στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Μεγάλος 
κερδισμένος ήταν ξανά ο Πανιώνιος: νίκησε την Ξάνθη 
2-1 στη Ν. Σμύρνη και, με ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ, 
δείχνει ικανός να σώσει μια παρτίδα που έμοιαζε ολότε-
λα χαμένη. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία στις πρώτες 4 

αγωνιστικές των πλέι άουτ, οι «κυανέρυθροι» έφτασαν σε 
απόσταση αναπνοής Ξάνθη – Παναιτωλικό, έχοντας βάσι-
μες ελπίδες ότι μπορούν να αποφύγουν όχι μόνο τον άμε-
σο υποβιβασμό αλλά ακόμα και τα μπαράζ με το δεύτερο 
της Σούπερ Λιγκ 2, εάν δεν περάσουν τα σχέδια περί ανα-
διάρθρωσης. Ο Πανιώνιος κάνει πορεία πρωταθλητισμού 
από την επανέναρξη της Σούπερ Λιγκ (μόνο ο Ολυμπιακός 
έχει μαζέψει έναν παραπάνω βαθμό με το απόλυτο 4x4) 
και έχει στην έδρα του τον κρίσιμο αγώνα με τον Παναιτω-
λικό. Τα άλλα δύο παιχνίδια του είναι στη Λάρισα και στο 
Περιστέρι. Ξάνθη και Παναιτωλικός είναι ένα βαθμό πάνω 
από τον Πανιώνιο, με την ακριτική ομάδα να ελπίζει σε βελ-
τίωση της βαθμολογικής της θέσης, περισσότερο μέσω επι-
στροφής βαθμών από το CAS, μιας και εντός αγωνιστικού 
χώρου δείχνει να έχει… ρετάρει. Παίζει μεν μόνο με αδι-
άφορες βαθμολογικά ομάδες, αλλά έχει δύο εκτός έδρας 
ματς με Λαμία, Λάρισα και στο μοναδικό παιχνίδι της στα 
Πηγάδια, υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Δύο συνεχόμε-
νους εκτός έδρας αγώνες έχει και ο Παναιτωλικός, με τον 
Ατρόμητο στο Περιστέρι και τον «τελικό» με τον Πανιώνιο. 
Αν δεν ηττηθεί στη Ν. Σμύρνη, υποδέχεται στο Αγρίνιο τον 
Βόλο την τελευταία αγωνιστική και θα έχει την ευκαιρία 
να… ξεγλιστρήσει.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μαρτίνς (δεξιά)  
και Βαλμπουενά,  
από τους στυλοβάτες  
του φετινού Ολυμπιακού

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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F E A T U R I N G

10:00am to 4:00pm (supervision from 8.30am to 5 pm available) | Ages: 7 to 16 years old 
Info: 514-616-6919   dimil@videotron.ca | Directors: Maria Diamantis BMus , Dimitris Ilias BFA, DAMPS 

INFO & REGISTRATION: chromapanarmonia.com/voicecamp

MONTRÉAL
(Mary Poppins)

July 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, and 17
Hellenic Community Center, 5757 Av Wilderton, Montréal

In collaboration with the Hellenic Community of Greater Montreal

Dancing • Vocal Training
Acting • Masterclasses

Theatrical Make-up & Costumes
Fully Staged Shows • Studio Recording

SPACES ARE LIMITED! COVID-19 SAFETY MEASURES
IN ACCORDANCE WITH
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Εορτασμοί

Στείλτε τις  
φωτογραφίες σας σήμερα

ΕΝΤΕΛΩΣ
ΔΩΡΕΑΝ!!!

celebrations@the-news.ca
ή περάστε απο τα γραφεία μας στο 3860 Notre-dame #304

Στην όμορφη και χαριτωμένη εγγονή μου 
Αλεξάνδρα Σοφία Μαρκάκη τις εύχομαι 
Χρόνια Πολλά για την 11η επέτειο των 
γενεθλίων της. 
Χαρούμενα και Ευτυχισμένα γενέθλια 
πάντα με υγεία. Με πολύ αγάπη και ευχές
Η γιαγιά Γεωργία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ 
ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ :

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ,

ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DRONE ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Μοντρεάλ, 29 Ιουνίου 2020--- Με πρόσφατη επιστολή προς τον καναδό πρωθυπουργό 
Justin Trudeau, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) εξέφρασε τις βαθιές του ανησυχί-
ες για τη σκληρή στάση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί, εξαλεί-
φοντας έτσι το τελευταίο μεγάλο σύμβολο του Χριστιανισμού μέσω της βεβήλωσης 
και του σοβατίσματος της υπέροχης και μοναδικής αρχιτεκτονικής και εικονογραφί-
ας, όπως έγινε πριν από πέντε αιώνες από τους Οθωμανούς κατακτητές.

Στην επιστολή του, το ΕΚΚ προέτρεψε την καναδική κυβέρνηση : να καταδικάσει 
την εχθρική αυτή ενέργεια κατά του Χριστιανισμού, να απαιτήσει από την Τουρκία 
– ως μέλος της UNESCO – να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, να ζητήσει από 
την UNESCO να λάβει διορθωτικά μέτρα για την προστασία και τη διαφύλαξη του 
τόπου από περαιτέρω βεβήλωση· και να προτείνει στον ΟΗΕ τη δημιουργία ειδικού 
καθεστώτος για τον τόπο της Αγιάς Σοφιάς, σκοπός του οποίου θα είναι η διάσωση 
και η πρόληψη της μελλοντικής βεβήλωσης της Εκκλησίας και η μόνιμη διασφάλιση 
ότι η Αγιά Σοφιά – ως τόπος εξαιρετικής ιστορικής σημασίας – θα είναι κοινά 
προσβάσιμη σε όλες τις θρησκείες και τους λαούς.

Σχετικές επιστολές έστειλε το ΕΚΚ και στην UNESCO, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αρχηγούς άλλων κρατών, όπως επίσης και ανοιχτή 
επιστολή στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά, τους καναδούς ελληνικής καταγωγής, 
τους τέως προέδρους του ΕΚΚ, τους συλλόγους, τις κοινότητες, τα επαρχιακά κογκρέ-
σα, τους οργανισμούς και τις ενορίες στον Καναδά, προτρέποντάς τους να υποστηρί-
ξουν τα αιτήματά του, προς την καναδική κυβέρνηση.

Με άλλη πρόσφατη επιστολή προς τον καναδό πρωθυπουργό, το ΕΚΚ εξέφρασε 
την απογοήτευση και βαθύτατη ενόχληση με την απόφαση της κυβέρνησής του να 
εγκρίνει την πώληση οπτικών καμερών για drone στην Τουρκία, παρά το εμπάργκο 
όπλων που έχει επιβάλει εξαιτίας της τουρκικής εισβολής στη Συρία και Λιβύη. Το 
ΕΚΚ επισήμανε το γεγονός ότι η απόφαση αυτή είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία και 
το μακροχρόνιο ιστορικό του Καναδά για τη διαφύλαξη της ειρήνης όπως επίσης και 
ότι ο Καναδάς δεν θα πρέπει να διαδραματίζει ρόλο σε αυτό το θέμα. Κλείνοντας 
την επιστολή του, το ΕΚΚ προέτρεψε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του να 
αναγνωρίσουν την πολιτική επιθετικότητα και τον επεκτατισμό της Τουρκίας στη 
Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και ζήτησε τον σεβασμό του εμπάργκο και την 
ακύρωση της πώλησης καναδικών οπτικών drone στην Τουρκία.

 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
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Για άμεση δημοσίευση 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

 
Μοντρεάλ, 17 Φεβρουαρίου 2019----Με στόχο την εξάσκηση της εντολής 
του να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Καναδών ελληνικής καταγωγής, και 
την ευρύτερη ενημέρωση της παροικίας σχετικά με το έργο του, το 
Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (ΕΚΚ) καλεί τους εθνoτοπικούς συλλόγους, τις 
παροικιακές οργανώσεις, συμπάροικους και τους εκπροσώπους των 
ελληνικών ΜΜΕ, να παρευρεθούν σε παν-παροικιακή ενημερωτική 
συνάντηση που θα λάβει χώρα τη Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, στις 7:00μμ,  
στην λέσχη της Μεσσηνιακής Αδελφότητας Καναδά, 7287 avenue 
Champagneur (H3N 2J8), γωνία Ogilvy. 
 
  
 

-30- 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με  
 
τον Πρόεδρο             τον Αντιπρόεδρο Διοίκησης και Γραμματέα 
Δρ. Θεόδωρο Χαλάτση            Κώστα Πάππα 
514-777-8359             438-979-1599 
dr.theodore.halatsis@bellnet.ca          pappasc@hotmail.com 

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ  
ΘΕΑΤΡΟΥ VOICECAMP

Μόνο μια κουταλιά ζάχαρη 
Just a spoonful of sugar

(ΤΑ ΝΕΑ)_ Ξεκίνησαν με 12 παιδιά σε 
μερικές αίθουσες του μουσικού τμήμα-
τος του πανεπιστημίου Concordia πριν 
από 15 χρόνια. Η κατασκήνωση μουσι-
κού θεάτρου Voicecamp – που ίδρυσαν 
η Μαρία Διαμαντή και ο Δημήτρης Ηλί-
ας – έκτοτε μεγάλωσε, επεκτάθηκε και 
σε συνεργασία με την ΕΚΜΜ και τη σχο-
λική επιτροπή Sir Wilfrid Laurier, τώρα 
συμπεριλαμβάνει 3 κατασκηνώσεις με 
πάνω από 150 παιδιά.
Grease, Mamma Mia, The Wiz, Annie, 

Beauty and the Beast, Thriller, Teen 
beach είναι μερικά από τα μιούζικαλ που 
τα παιδιά έχουν ανεβάσει τα περασμένα 
χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δύο εβδο-
μάδων αυτού του Day camp τα παιδιά 
κάνουν τραγούδι, χορό, θέατρο, μαθαί-
νουν για σκηνικό μακιγιάζ, ηχογραφούν 
και ανεβάζουν παραγωγές με κουστού-
μια και σκηνικά που έχουν φτιάξει τα 
ίδια. «Φέτος έπρεπε να αλλάξουμε την 
κατασκήνωση για να προσαρμοστούμε 
στις οδηγίες της κυβέρνησης για τον κο-
ρωνοϊό» δήλωσε ο Δημήτρης Ηλίας, καλ-
λιτεχνικός διευθυντής του Voicecamp. 
«Οι χορογράφοι μας, η σκηνοθέτης και 
όλοι οι εργαζόμενοι στην κατασκήνωση 
έχουν σχεδιάσει το σόου μας «Μαίρη 
Πόπινς» με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παι-
διά να βρίσκονται πάντα σε απόσταση 
δύο (2) μέτρων».

Επιπλέον, η Μαρία και ο Δημήτρης 
έχουν περιορίσει τον αριθμό των συμ-
μετεχόντων παιδιών σε ένα μάξιμουμ 25 
παιδιών, ώστε να μπορέσουν να τηρή-
σουν αυτές τις αποστάσεις στο Ελληνικό 
Κοινοτικό Κέντρο όπου λαμβάνει χώρα 
το Voicecamp. 

Παράλληλα, η μεγάλη παράσταση στο 
τέλος της κατασκήνωσης θα μεταδοθεί 
live στο Facebook δίνοντας τη δυνατό-
τητα σε όλους να την παρακολουθήσουν. 
«Έπρεπε να προσαρμοστούμε στις και-
νούργιες καταστάσεις, καθώς τα παιδιά 
περιμένουν με αγωνία όλο το χρόνο γι 
αυτή την κατασκήνωση», δήλωσε η σο-
πράνο Μαρία Διαμαντή, η οποία είναι 
υπεύθυνη για τα μαθήματα φωνητικής 
στα παιδιά ηλικίας 6 με 15 χρόνων που 
έρχονται στο Voicecamp. 
Οι παραστάσεις του Mary Poppins από 

το 15ο Ετήσιο Voicecamp της Chroma 
Musika θα γίνουν στις 16 και 17 Ιουλίου 
μέσω Facebook.
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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.
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 
Στο «Γ/Λ Αριστοτέλης»

Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
Εγκρίθηκε το αίτημα για προνηπιαγωγείο σε όλα τα παραρτήματα

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

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2020 
Στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»
Prix d’excellence en grec: «La fondation Tsiolis » :
1. Démosthène : Χρυσούλα Αργυροπούλου 
2. Soc V 661 :    Σπυρίδων Τσολάκης  
3. Soc V 662 :    Γεώργιος Θεοδωρόπουλος  
4. Soc  IV :  Μαρίνα Κικίρη   
5. Soc  III : Ελπίδα Τροχάτου   
6. Soc III :  Παναγιώτα Τροχάτου  
7. Soc  II 661 :  Βρισηίδα- Σοφία Μαύρου 
8. Soc  II 662 :  Έλενα Κρητικόυ  
 
2e Prix d’excellence en grec : « La Fondation Tsiolis » :
1. Démosthène :  Αλέξανδρος Τοσίκιαν  
2. Soc V 661 :    Παναγιώτης Αλεβίζος  
3. Soc V 662 :    Νικόλαος Διαμαντόπουλος  
4. Soc  III : Ισμήνη Σκέντζου         
5. Soc III : Λουκάς Φερεντίνος        
6. Soc  II 661 :    Χρυσούλα Καλλιανιώτη  
7. Soc  II 662 :    Ηλιάνα Μεληγρηγόρη 

Prix d’excellence en français : James Hutchison, 
président d’AHEPA Montréal et Manos Christofidis, 
vice-président d’AHEPA :
1. Démosthène : Theo Chaanine  
2. Soc V 661 :   Aristomenis  Arvanitis
3. Soc V 662 : George Theodoropoulos  
4. Soc  IV : Éliana Ziabaras  
5. Soc  III : Zachary Stroubakis
6. Soc III : Matthew Vouloukos
7. Soc  II 661 : Chrissoula Kallianiotis  
8. Soc  II 662 : Elena Kritikos 

Prix d’excellence en anglais : Irene Brintalos, 
Centre d’apprentissage Oxford Learning et les 
comités de parents :
9.   Démosthène : Jorgio-Angelo Younan
10. Soc V 661 :   Athena Katsipis 
11. Soc V 662 :    Anthony Buono  
12. Soc  IV :  Angelina Macri
13. Soc  III : Matthew Vouloukos
14. Soc III: Elpida Trohatos 
15. Soc  II 661 : Sophia Politis 
16. Soc  II 662 : Elena Kritikos 

Prix d’effort en français : Les comités de parents :
1.  Démosthène : Stefania Karabatsos 
2.  Soc V 661 :   Sara Meletakos  
3.  Soc V 662 : Stefanos Makridis  
4.  Soc  IV :  Arianne Tsakiris 
5.  Soc  III : Evanthea Stroubakis
6.  Soc III :  Victor Mantino
7.  Soc  II 661 : Alexia Kormas   
8.  Soc  II 662 : Katerina Stathopoulos 

9.  Soc   II 662:  Nicholas Bras

Prix d’effort en grec : « La fondation Tsiolis » :
1. Démosthène : Κάϊλη Κοποσιάν   
2. Soc V 661 :   Αλέξανδρος Γεωργίου  
3. Soc V 662 :   Γιάννης Flores Τρουγάκος   
4. Soc  IV :    Aριάδνη Τσακίρη   
5. Soc  III :  Ματθαίος Βουλούκος             
6. Soc III :  Βίκτωρας Μαντίνο                 
7. Soc  II 661 :  Μαριάνα Παπακώστα  
8. Soc  II 662 :   Κατερίνα Σταθοπούλου  
   
Prix d’excellence en mathématique : Christos 
Sirros et Peggy Sifakis, « La fondation 
éducationnelle Socrates » 
1. Démosthène : Jorgio-Angelo Younan  
2. Soc V 661 :   Konstantinos Atsalis  
3. Soc V 662 : Anthony Buono  
4. Soc  IV :  Christos Rigas 
5. Soc III : Lucas Ferentinos
6. Soc III : Elpida Trohatos  
7. Soc  II 661 : Vrisiis-Sofia Mavros  
8. Soc   II 662 :  Timothée Laberge
9. Soc   II 662 :  Eliana Meligrigoris

Prix de persévérance : Catherine et Chris 
Papachristou, « RE/MAX 2000 » CP :
1.   Démosthène : Vlad Micu Tistu
2.   Démosthène : Katerina Danielidis
3.   Soc V 661 :   Kassia Tsalikis
4.   Soc V 661 :   Steven Mastrantonis
5.   Soc V 662 : Melina Hakimian
6.   Soc V 662 :  George Farfaras   
7.   Soc  IV : Charlie-Maria Johnson
8.   Soc IV :  Éliana Ziabaras
9.   Soc  III : Konstantinos Hadziaras
10. Soc III : Katerina Bagiotas 
11. Soc III : Marianna Grigoropoulos
12. Soc III : Michael Nammour
13. Soc  II 661 :  Emmanuela Savvina  Zois
14. Soc II 661 : Panagiotis Nikoloulias
15. Soc  II 662 : Irene Tsirigotis 
16. Soc II 662 :  Panayiota Paige Kanellopoulos

Prix d’excellence en éducation physique :  Michael 
Mastronikolas, « Charisma Realties », et Jimmy 
Nikolidakis, président du groupe « Miron », 
distributeur exclusif au Canada du « 7 Days »:
1.  Démosthène : Chrisoula Argiropoulos 
2.  Démosthène : Jorgio-Angelo Younan 
3.  Soc V 661 : Chrisoula Akalestos  
4.  Soc V 661 : Nikolaos Kavadas  

5.  Soc V 662 :  Eleni Moustakis  
6.  Soc V 662 : Charles-Anthony Kosak 
7.  Soc  IV : Angelina Macri   
8.   Soc IV : Fotis Mixael Papadakis 
9.   Soc  III :  Konstantinos Hadziaras 
10. Soc III : Dimitrios Tsimberis
11. Soc III : Kanella Papageorgiou
12. Soc III : Katerina Stathiakis
13. Soc II 661 :  Anthea Lymberopoulos 
14. Soc II 661 : Anastasios Nikolopoulos
15. Soc II 662 : Irene Tsirigotis 
16. Soc II 662 : Matheo Lazanis
17. Soc II 662 : Efstratios Couvas 

Prix d’excellence en danse: « La fondation 
Tsiolis » :
1.   Démosthène : Τέο Σαανίν   
2.   Démosthène : Στεφανία Καραμπάτσου  
3.   Soc V 661 :   Αθηνά Κατσίπη   
4.   Soc V 662 :    Αποστόλης Μίχας   
5.   Soc V 661 :    Ιωάννα Κολοκυθά   
6.   Soc V 662 :    Δημήτρης Κοιλιάρης  
7.   Soc  IV :    Maρίνα Κικίρη  
8.   Soc IV :  Φώτιος Μιχαήλ Παπαδάκης 
9.   Soc  III : Ισμήνη Σκέντζου                
10. Soc III : Έλενα Μελά                        
11. Soc III : Αθανάσιος Μπαγιωτάς     
12. Soc III : Ηλίας Nammour             
13. Soc  II 661 :  Αλεξία Κορμά 
14. Soc II 661 :   Αργυρώ Ζαρουχλιώτη 
15. Soc II 661 :  Γεράσιμος Αντωνάτος 
16. Soc II 662 :  Νικόλαος Μπρας
17. Soc II 662 :    Ηλιάνα Μεληγρηγόρη   

Prix de personnalité : La Communauté Hellénique 
du Grand Montréal :  
1. Démosthène :   Alexia Katiforis
2. Soc V 661 :    Katerina Myrianthopoulos
3. Soc V  662 : Charles-Anthony Kosak
4. Soc IV: Marina Kikiris 
5. Soc III   :  Rigas Rigopoulos
6. Soc III : Victor Mantino
7. Soc II 661 :   Sophia Politis
8. Soc II 662 :   Elena Kritikos

Prix du président : Communauté Hellénique du 
Grand Montréal :
1. Démosthène :   Chrisoula Argiropoulos
2. Soc V   :        Panayiotis Alevizos        
3. Soc IV  :          Christos Rigas
4. Soc III  : Panagiota Trohatos
5. Soc II   :       Elena Kritikos

Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2020, ήταν η 35η επέτειος από την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας του εμφυ-
τευτικού μισθώματος για το κτίριο της «Στέγης Ηλικιωμένων». Με τη συμπλήρωση των 35 χρόνων ανοίγει 

ο δρόμος για να περάσει η «Στέγη Ηλικιωμένων» στην ΕΚΜΜ. Το περιουσιακό αυτό στοιχείο θα αποτελέσει 
ένα από τα «διαμάντια» της Ελληνικής Κοινότητας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή του, 
θα ανακοινώσουμε όταν είναι διαθέσιμες. 

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η 
αποφοίτηση των μαθητών του “Γ/Λ Αριστοτέλης”, 

της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ. Στη 
λιτή εκδήλωση, λόγω των μέτρων για την προστασία 
από τη διασπορά του κορονοϊού, παρευρέθηκαν η 
Γραμματέας Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Τασία 
Τσαούση, η Γενική Διευθύντρια Καίτη Κυριακίδου και 
η Υπεύθυνη του «Γ/Λ Αριστοτέλης» Μοντρεάλ Σοφία 
Δαλκυριάδου. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές 
και καλή σταδιοδρομία.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε 
ότι το Υπουργείο Παιδείας (MÉES) επιβεβαίωσε ότι 

η άδεια λειτουργίας του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης” της ΕΚΜΜ, ανανεώθηκε για 4 χρόνια. Επιπλέον, 
εγκρίθηκε το αίτημά μας, να προσφέρουμε προσχολι-
κές εκπαιδευτικές υπηρεσίες (προνηπιαγωγείο), κάτω 
από το MÉES, σε όλα τα παραρτήματά μας.
 
Η τετραετής διάρκεια της άδειας αποτελεί τη μέγιστη 
διάρκεια που απονέμεται από το MÉES, κατά την υπο-
βολή αίτησης για νέα υπηρεσία, όπως το πρόγραμμα 
του προνηπιαγωγείου.
 
Αυτή είναι πραγματικά μια ιστορική στιγμή για το σχο-
λείο μας, που έρχεται αμέσως μετά τη χειρότερη κρίση 

που έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει. Για το Υπουργείο Παι-
δείας, στην τελική του αναφορά, το Σχολείο “Σωκρά-
της-Δημοσθένης” είναι ένα συμμορφούμενο σχολείο 
με όλους τους σημαντικούς πόρους που υπάρχουν, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων, υλικών και 
οικονομικών.
 
Τώρα, προσφέροντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες από το 
προνηπιαγωγείο μέχρι την Ε’ Γυμνασίου, το Σχολείο 
“Σωκράτης-Δημοσθένης” παραμένει η καλύτερη επιλο-
γή για την εκπαίδευση των παιδιών σας.
 
Χρήστος Αδαμόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης”
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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.

ΛΑ
ΚΩ

ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
Σ

*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *

Λ Ε

Γ Ο

                      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

ANTONIADIS  MARKOS 100
ABAGIS ANNA  30
ACME POULTRY INC  10000
ADAMOPOULOS  CHRIS  200
ADAMOPOULOS  SPIRIDOULA  50
ADAMOPOULOS  ATHANASIOS 
150
ADAMOPOULOU  SPIRIDOULA  50
AGELOPOULOS  SOCRATES  250
AGIOMAVRITIS  VASILIKI  50
ALEXOPOULOS  DIMITRIOS  100
ALIMENTS  SUPREME  1000
AMANATIDIS  NICHOLAS & KYRIA-
KI  100
AMBELAKIOTIS VOULA  400
ANASTASAKIS  NICK  100
ANASTASOPOULOS GEORGIOS 50
ANDREOU  ZOY 500
ANONYMOUS  300
ANONYMOUS  50
ANONYMOUS  2000
ANONYMOUS  2000
ANONYMOUS  100
ANONYMOUS  600
APOSTOLATOS AVGI  100
ARVANITIS  NICK  100
ASSIMAKOPOULOS  PETER  1000
ASSOC.  SYKEOTON  SOCIETY OF 
MTL   1000
ASSOC. AGES GRECO CANADIEN 
 ASKLIPIOS  250
ASSOC. ARTEMIS HUNTING  FISH-
ING  200
ASSOC. CHIAN  OF  CANADA  500
ASSOC. CORINTHIAN  100
ASSOC. EPOQUE  200
ASSOC. GRECO CANADIEN   L’AGE 
D’OR  100
ASSOC. HELLENIQUE AGEES   
LACADIE  100
ASSOC. ILIAN ERMIS  300
ASSOC. KROCEAN DIOSKOURI 500
ASSOC. LYCEE DES FEMMES  HEL-
LENIQUES MTL  1000
ASSOC. OF NAXOS   200
ASSOC. PAN ARCADIAN 
BROTHERHOOD CAN  250
ASSOC. SENIORS VETERANS  
LAVAL  1000
ASSOC. THOLOPOTAMIAN   ST.  
PETER  500
ASSOC. ZAKYNTHIAN  100
ATHANASIOU  JOHN  50
ATHANASOPOULOS  THEODOROS  
100
AUTO SECTOR  100
BAFIS  VICKY  2000
BAFITIS GEORGIA  25
BAKOPANOS  SPIROS BESSY  200
BAVAS DIMITRIOS  50
BENEVITY COMMUNITY  IMPACT 
FUND 125
BENEVITY COMMUNITY  IMPACT 
FUND 175
BENEVITY COMMUNITY   IMPACT 
FUND 125
BENEVITY COMMUNITY  IMPACT 
FUND 125
BENEVITY COMMUNITY  IMPACT 
FUND 125
BENEVITY COMMUNITY  IMPACT 
FUND 125
BENEVITY COMMUNITY  IMPACT 
FUND 125
BENEVITY COMMUNITY  IMPACT 
FUND 222.10
BENEVITY COMMUNITY   IMPACT 
FUND 125
BINIARIS LOUKAS  QIBC  100
BOUCHARD  JACQUES  1000
BOUKAS  STILIANOS  100
BOURKAS  ELEFTHERIOS  1000
BRAMOS  NICKOLAOS  600

BRANIOTIS  EVANGELOS  100
BUFFET DES CONTINENTS  
CHARLESBOURG  1500
BUFFET DES CONTINENTS  GATIN-
EAU  1500
BUFFET DES CONTINENTS  MAS-
COUCHE 1500
BUFFET DES CONTINENTS  SHER-
BROOKE  1500
BUFFET DES CONTINENTS  ST.JE-
ROME  1500
BUFFET DES CONTINENTS  TROIS 
RIVIERES  1500
BUFFET DES CONTINENTS  DRUM-
MONDVILLE  1500
BUFFET DES CONTINENTS  BROS-
SARD  1500
BUFFET DES CONTINENTS  LEVIS  
1500
CALIVOCAS 100
CAMINIS  NIKOLAOS  150
CHANIOTIS  L  2000
CHATEAU ROYAL  RECEPTION 
HALLS  3000
CHILAKOS  ARIS  400
CHOUBAVLIS  CHRISTOS  200
CHRISTAKIS   GEORGIA  500
CHRISTOPOULOS  HARRY  50
CHRISTOPOULOS  DIONISIOS  100
CHRISTOPOULOS  ANDREW  
10000
CLINIQUE DERMATOLOGIE  PRO-
TODERMA  1200
COLIVAS  JOHN  1000
COSTENIDOU  ELENI  30
COULOURIDES MARIKA  1000
CRILIS  ANDREAS   1000
CRITICOU  EMMANUEL  25
DAIMSIS FRAZIA   100
DAIMSIS  STEFANOS  100
DARITSIS  ACHILEAS  100
DEDES AGGELOS  100
DELIGIANNIS  CHRISTOS  500
DIAMANTAKIS  EMMANUEL  100
DILES  EMMUNUEL  100
DIMITROKALIS  ANNA  100
DIMOPOULOS  TASIA  100
DIMOPOULOU ANTIGONI  100
DISKOS EVAGELISMOS   631
DISKOS HOLY CROSS  700
DISKOS PANAGITSA  442.55
DISKOS ST NICHOLAS  480
DRUKA APOSTOLIA  50
ECONOMIDES  GEORGE 250
ECONOMOU  ATANASIOS  50
EKINTZIDIS  ATHINA  30
ELECTRIQUE JV INC   200
FIKIRIS EFSTATHIA  200
FILANDRIANOS GEORGE  200
FILIPPAS  CHARALAMBOS  200
FOKIANOS  FANTINA  50
FOURNAROS  GEORGIOS  25
FRANGAKIS  EVANGELOS  150
FRANTZESKAKIS   STYLIANOS  100
FRANTZESKOS  JOHN  200
FRANZIOS  PANAGIOTIS  50
FRIDAS JOHN  50
GARANZOTIS  DIONISIOS  100
GDONDELIS KOSTAS & VASILIKI   
100
GEORGIOPOULOS  CHRISTOS  50
GEORGOPOULOS  DIONISIOS  35
GEROPAPAS  DEMETRIOS  50
GIANAKIS  PETER  25
GIANNAKOPOULOS  GREGORY  
100
GIANNARAS  CHRISTINA  100
GIANNOPOULOS FRIDERIKI  50
GIANNOPOULOS  NICK 100
GIANNOUMIS GEORGE  300
GIOUZELIS  DIMITRIOS 50
GLENTZIS   STASINOS  100
GOULAKOS  CHRIS  300

GOUMAS  SPIROS  50
GOVAS GEORGE   100
GOVAS PETER  100
GRITSAS  GEORGE  50
GUNJIAN  ZAVEN  1500
HAIKALIS  HELEN  100
HALAMANDARIS  CHARALAMBOS  
50
HALARIDES  GEORGES  100
HARBILAS  GEORGE 150
HATZIAPOSTOLOU NICHOLAOS 
50
HELLENIC BOARD OF TRADE  1000
HELLENIC CONGRESS  OF QUEBEC  
1100
IAKOVOS   EVA  50
ISSIGONIS  KIMON  900
KALANTZIS  G P S E  1000
KALARITIS  JAMES  100
KALIPOLITIS LAZAR  1000
KALLIROI  ELIAS  100
KALOGERIS  GEORGE  100
KALOGERIS  DIMITRIOS   50
KALOGEROPOULOS ANDREAS  
100
KAMATEROS  PAUL  1000
KANARAS PAVLIS  AGELIKI   100
KANAVAROS  GEORGE 100
KANELLOPOULOS  NIKOLETTE  
100
KAPSIS  EPAMINIONTAS   200
KARABATSOU  ANGELA  50
KARABELA  ISMINI  100
KARABELAS  SOTIRIOS  100
KARAINDROS  EKATERINI  100
KARAMANIS  EVANGELIA  50
KARAMBELA  ISMINI  50
KARAPLIS  ANDREW  2000
KARKATSOULIS  KOSTAS   50
KARMIRIS  EFSTRATIOS  500
KATSAROS  DIMITRIOS & ELENI  50
KATSIKARIS  SOTOS  50
KATSOURANIS  KYRIAKA  50
KIRYAKIDIS  KATHY  100
KOINIS  DEMITRIOS  100
KOKKOTIS  DEMETRE  100
KOLIVAKIS  THOMAS DR  1000
KONDEAS  VOULA  50
KONDONIS  SPIROS  2000
KONTOGIANIS  NICHOLAS  200
KORKIDAKIS  ELENI  200
KOSTOLIAS  CHRISTOS  50
KOTROKOIS  VIOLETTA  100
KOTSATOS  SOTIRIOS  100
KOUFALIS  PAUL  100
KOUFALIS  KIKI  150
KOUFALIS   PAUL  250
KOUFALIS  KIKI  250
KOUFALIS GEORGE  IN MEMORY  
OF N KREMMYDIOTIS  100
KOUNELIS  HELEN LELA  1000
KOUREBELES  JOHN  200
KOUTRAKIS  ANNIE  1000
KYDONIEFS   DESPINA  2000
KYRES  KONSTANTINE  2000
KYRIAKOU ROULA MADISON   
CENTRE VILLE  1000
KYRIAZOPOULOS   P  100
KYRTATAS  ANGELIQUE  3000
LALOS DIMITRIS & MARIA  100
LAMBIDONIS  GAVRIELLA & 
THALIA  50
LAMBRINAKOS  DIMITRIOS  100
LANZANAKI  V   1000
LAZARIDIS  ZACHARIAS  100
LAZARIS  ANASTASIOS  30
LECUYER   GUY  200
LEONIS  JIMMY  100
LEVENTIS  OURANIA  100
LIATOS  NIKOLAOS   100
LONDOS  CHRISTOS  50
MAGAROUFAKIS EMMANUEL  100
MAGINAS  VASILIKI   20

MAISON D’UNIFORMES 
LEMIRA  2000
MAKRIS ANGELO  METAFOS  250
MAKRYMANOLAKIS  EFTICHIOS 
100
MALAKASSIOTIS  DIMITRIOS  50
MALLIOS  VASILIKI  150
MANDELOS  GEORGE  50
MANGAFAS  GREORGE  100
MANIADAKIS  ATHINA  50
MANIKIS  JOHN   2000
MANIKIS  GLYKERIA  120
MANOLAKOS  DEMETRIUS  2000
MARINOS  DENIS  100
MARKESSINIS  TOMMY  2000
MAVROU  VRISIIS  500
MAZIS THEODORE  IN MEM0RY 
OF N KREMMYDIOTIS  300
MELAS  GREGORY  100
MERKOURIS  IOANNIS  100
METAFOS RAILING  A MAKRIS  250
METRAKOS   PETER & AMALIA  
2000
MICHOPOULOS  MARIA  100
MICHOPOULOS  CATHY  100
MISTOS   OURANIA  100
MORAITIS  SOFIA  100
MORRISSETTE  STEVEN  500
MOSCHOVAKIS  EMMANUEL  250
MOSHONAS  SPIROS  100
MOUHTEROS  PETER  100
MOUKAS  JOHN  200
MOURELATOS  PANAGIS  50
MOUSTRIDIS  MICHEAL  500
NEOFOTISTOS  VOULA   400
NEW MILANO  1000
NICOLOPOULOS  NICOLAS  100
NIKITOPOULOS  D  150
NIKOLAKAKIS  PANAGIOTIS  100
NIKOLOPOULOS  XENOFON  100
OMEGA TRAVEL  PANOS NICK  500
PAIDOUSIS  MICHEAL  500
PAMEL  PETER  1000
PANAGIOTOPOULOS   NICK  150
PANTAZOPOULOS  PETER  150
PAPACHRISTOPOULOS 
CHRISTOS  501
PAPADAKIS  COSTA & KATERINA  
500
PAPADIMITRIOU  PETER  100
PAPADOPOULOS  ELLIE  50
PAPAEVANGELOU  BASIL  2000
PAPAGEORGIOU  DR. APOSTOLOS   
150
PAPAGEORGIOU   JOHN   30
PAPANDREOU  DEMETRE  350
PAPAPANOS  NICK  2000
PAPAPANOS  PANAGIOTA  100
PAPAVASILIOU  PETER  1000
PAPAZOGLOU  KONSTANTINOS   
100
PAPPAS  PAUL  200
PARASKEVAS  JOHN  100
PARASKEVOPOULOS  PENELOPI  
100
PARTHENIOS  GEORGE  35
PAVLIS  T  50
PEINTRE J.K  250
PELEKANAKIS  SPIROS   100
PETRATOS  IOANNIS  50
PETROPOULOS  N  100
PETSALIS  SOPHIA  100
PETTAS  PETER  50
PHILOPTOCHOS  HOLY CROSS  
300
PHILOPTOCHOS  KOIMISIS  200
PHILOPTOCHOS ST NICHOLAS  
100
PHOTIADES  P  500
PITSIKOULIS  IOANNIS  1000
PLAGAKIS  KOSTA  100
PLESSAS  NIKITAS  60
PLIAKAS  PANAGIOTIS  50

POLYZOS  NICHOLAS   250
POULIS  HARIS  100
POUMBOURAS  HELEN  50
PROTOMATIK INC  50
PSILOPOULOS  OLGA  100
RAPTIS SPIRO KALIOPI  ROSE HILL 
FOODS  2000
RAVANIS  DIMITRIOS & ANTONIA  
50
RODOLAKIS  ANTHONY  2595.8
RODOLAKIS  ANTHONY  300
ROTISSERIE  PANAMA  300
ROUSSIS  MARIA  100
SACCIADIS  SOFIA  100
SCOUFARAS  ELENI  100
SERVICES DES  COMPTABILITE  
100
SIAMIDIS  GIANNIS   200
SIGUNIS  ELIAS  100
SIMCI  RAFFI  40
SKAFIDAS  GERRY  50
SKAGOS   GEORGE   20
SKENTZOS  NIKOLAOS  200
SKENTZOU  PANAGIOTA  200
SKITZIS  GEORGE  100
SOTIROPOULOS  MARGARITA  50
SPYROPOULOS  VASILIKI   50
STATHOPOULOS   HELEN  100
STATHOPOULOS  APHRODITE  200
STATHOPOULOS  APHRODITE  100
STAVRAKIS  ARIS  100
STEFANAKIS   EVANGELOS  1000
TAMBAKIS  PARASKEVI  1000
THEODOSOPOULOS  JOHN  1000
THOMAKOS  DIMITRA  100
THOMAKOS  CHRISTOS  50
TILIGADIS  GEORGE  500
TILLEKERATNE  MARIETTA  100
TSAKALOYANNIS   MICHAEL  50
TSALAMANDARIS  HELEN  1000
TSATAS  NICK  45589.61
TSATOUMAS  ANDREAS  100
TSILIAKOS  EPAMININTAS  100
TSIRIGOTIS  COSMAS  150
TSITOURAS  GEORGE & PANAG-
IOTA  10000
TSOKANOS  PETER  200
TSOKANOS  PETER  4500
TSOPELAS ANTONIS   RETIRE-
MENT OAKVILLE  200
TSOUNIS   CHARALAMBOS  25
VASSILAS  DESPINA 50
VASSILOPOULOS   KOSTAS   100
VEGIFRUITS DISTRIBUTION  1000
VELHAMOS  ANDREAS  800
VEZONIARAKIS  STELIOS  50
VITANIOTIS  BOBBY  100
VLACHAKIS  MARY  2000
VLAHANDREAS  NELLI   100
VLAHANDREAS  GEORGE   50
VOLIS  PANAGIOTIS  2000
VOLIS  FAMILY   150
VOUNASIS  HELEN  100
VOUTIEROS  PANAGIOTIS  200
VOUTIEROS  PANAGIOTIS  200
VOYATSIS  EVANGELOS  100
VROZOS  MARIKA  50
XANTHIS   CONSTANTINOS  50
XIPOLITAKIS   TASSOS  200
XIPOLITAKIS   CATHERINE  300
ZABOUKOS  THEODOROS  100
ZAPHIRATOS  ROBERT  20
ZAPHIRATOS  THOMAS DR  1000
ZAROUHLIOTIS  ARGYRO  50
ZIAVRAS   NICOLAOS  100
ZIAVRAS  ATHINA  100
ZISSIS CONSTANTINE  500
ZOUMBOULAKIS   JOHN  2000
ZOUMBOULAKIS   JOANNE  1000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΗΤΩΝ
Η Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον πρώτο κατάλογο με 
τα ονόματα των δωρητών που έκαναν την προσφορά τους στον 4ο ΤηλεΜαραθώνιο (2020). Σύντομα, θα 
ακολουθήσει η δημοσίευση δεύτερου καταλόγου με ονόματα δωρητών, αφού η πανδημία του κορονοϊού 
έκανε εξαιρετικά δύσκολη τη συγκέντρωση των ποσών από τις δωρεές. Κάντε κι εσείς τη δωρεά σας 
στο τηλέφωνο 514-738-2421, εσωτ. 114. Τα ονόματα των δωρητών δημοσιεύονται όπως γράφονται στις 
φορολογικές αποδείξεις. Τα ποσά είναι σε δολάρια Καναδά (CAD $) . Ευχαριστούμε τους κάτωθι δωρητές:
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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 !!!   



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  3 Ιουλιου, 2020 / July 3, 2020  •  31

ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

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

Τα παιδιά: Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας 
και Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια της εκλιπούσης ευχαριστεί θερμά  

την Ελληνική Παροικία για τη συμπαράστασή της  
και τα αμέτρητα συλλυπητήρια για την απώλεια  

της αείμνηστης και λατρευτής  
μητέρας και γιαγιάς, Σοφίας Γκιούσμα.  

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον  
πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Παπαγεωργίου 
του Ιερού Ναού Της Κοίμησης Της Θεοτόκου  

και τη πρεσβυτέρα για τη συνεχή συμπαράσταση τους 
στο βαρύ μας πένθος.

ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 2020, Στον Ιερό Ναό Της Κοίμησης Της Θεοτόκου
θα λάβει χώρα το τρίμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της χήρας του 

αείμνηστου ιεροψάλτη, δασκάλου και δημοσιογράφου-Εκδότη της Ελληνοκαναδικής Δράσης,  
Στυλιανού Γκιούσμα και λατρευτή μητέρα και γιαγιά, που υπέστη θύμα του Κορονοϊού

ΣΟΦΙΑΣ ΓΚΙΟΥΣΜΑ
(το γένος Καλλιγά, από 

Κωνσταντινούπολη, ετών 86)
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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

Οι επαναλαμβανόμενα αποτυχημένες 
σχέσεις, είναι το αποτέλεσμα ενός 

πρωτογενούς παιδικού τραύματος: της 
ανικανοποίητης ανάγκης του παιδιού να 
νιώσει ότι αγαπιέται ανιδιοτελώς, ότι 
αγαπιέται μόνο για την ίδια του την ύπαρ-
ξη. Αποτελούν δε, εξαναγκασμό προς επα-
νάληψη, έως ότου διδάξουν στον εμπλε-
κόμενο τα μαθήματα που χρειάζεται να 
διδαχτεί, μέχρι να ετοιμαστεί για μια με-
γάλη εσωτερική αλλαγή: Την αγάπη του 
εαυτού.

Γράφει η Μαρία Μπουραζάνη*
© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Τα παιδιά που δεν αγαπιούνται ή που 
αγαπιούνται με λάθος τρόπο, λαμβάνο-
ντας διπλά- αμφίθυμα συναισθήματα, 
μεγαλώνουν με την πεποίθηση ότι φταί-
νε για κάτι. Φταίνε εκείνα που δεν αγα-
πιούνται, δεν αξίζουν την αγάπη, νιώθουν 
μπερδεμένα, αναπτύσσουν έντονα συ-
ναισθήματα ανικανοποίησης, ματαίωσης, 
απογοήτευσης και ζουν με το αίσθημα ότι 
δεν είναι αρκετά (not enough).

Ως ενήλικοι, μαθημένοι πλέον στις απο-
γοητεύσεις της ζωής, αδυνατούν να αγα-
πήσουν και να αγαπηθούν και δέχονται 
αυτό το μοτίβο ως μοίρα. Μια μοίρα που 
επαναλαμβάνεται και αιμορραγεί τις ίδιες 
πληγές ξανά και ξανά… Απογοητευμένοι 
και κουρασμένοι από αυτό το συναισθη-
ματικό δράμα, είτε καταλήγουν ψυχροί 
και απόμακροι από συναισθηματικές δε-

σμεύσεις, είτε προσπαθούν να συσχετι-
στούν κάνοντας υπέρμετρες υποχωρήσεις, 
εμφανίζοντας το σύνδρομο του καλού 
παιδιού ή της προσκόλλησης, μέχρι να 
καταλήξουν πάλι στο τέλμα με την πεποί-
θηση πως «εμένα, κανείς δε με αγαπά»…
Το σύνδρομο της προσκόλλησης ανα-

πτύσσεται από το φόβο της απώλειας του 
αντικειμένου του έρωτα, δηλαδή του συ-
ντρόφου. Το «θύμα» προσκολλάται στον 
άλλον και από φόβο μην τον χάσει, χάνει 
την ταυτότητα του, τα θέλω του και την 
αυτονομία του και γίνεται ένα κουταβάκι 
έτοιμο να υπηρετήσει κάθε επιθυμία του 
συντρόφου του. Αρχίζει έτσι σταδιακά, η 
ψυχολογική του κατάσταση να εξαρτά-
ται από το σύντροφο του, όπως ως παιδί 
εξαρτιόνταν από τη μητέρα του. Αρκετές 
φορές δε, αυτός ο φόβος της απώλειας 
μεταμφιέζεται σε ζήλεια.
Οι άνθρωποι που στο παρελθόν υπέφε-

ραν από έλλειψη στοργής δεν αντιλαμ-
βάνονται τη δυσαναλογία που υπάρχει 
ανάμεσα στις προσδοκίες τους και στη 
συμπεριφορά του συντρόφου.
Το σύνδρομο της προσκόλλησης ξεπερ-

νιέται, καθώς διανύουμε το δρόμο της 
αυτοπραγμάτωσης. Είναι σημαντικό να 
μπορεί κανείς να υπάρχει αυτόνομα. Δύ-
σκολα μπορεί να ξεπεράσει κάποιος τις 
φθορές στην ικανότητα να αγαπάει. Συνή-
θως χρειάζεται ψυχοθεραπεία, ώστε ο θε-
ραπευτής να τον βοηθήσει να ξεπεράσει 
τα συμπλέγματα και να αγαπήσει πρώτα ο 
ίδιος τον εαυτό του.

Όμως επειδή στη ζωή τίποτα δεν είναι 
ακατόρθωτο, με σκληρή προσπάθεια και 
ειλικρινή ενδοσκόπηση, βάζοντας όρια 
πρώτα στις σκέψεις και έπειτα στα αρνη-
τικά συναισθήματα, δύναται να το ξεπε-
ράσει κάποιος και μόνος του.
Τούτη η ανάπτυξη δεν είναι απαραίτητο 

να επέλθει μέσα από τη μοναξιά. Ένας 
υποστηρικτικός και με αγνά συναισθήμα-
τα, σύντροφος μπορεί να συνδράμει σε 
αυτή την αλλαγή. O ψυχίατρος M. Scott 
Peck, αναφέρει πως ο έρωτας είναι το 
μέσο με το οποίο επεκτείνετε ο εαυτός 
μας με σκοπό την πνευματική ανάπτυ-
ξη, είτε τη δική μας, είτε του άλλου, είτε 
και των δυο αμφίδρομα. Ενώ, η Ρ. Σιμό-
νε, προσθέτει πως το καλύτερο θα ήταν 
να ξεχάσουμε τον ενστικτώδη έρωτα, τον 
ρομαντικό, τον έρωτα-κατοχή, και να μά-
θουμε πως ο έρωτας είναι «πρόθεση και 
δράση», φροντίδα, στοργή, αναγνώριση, 
σεβασμός, εμπιστοσύνη, και προπάντων 
έντιμη και ανοιχτή επικοινωνία.
Το κλειδί στη θεραπεία είναι, να μάθου-

με να απομακρυνόμαστε από τον άλλο 
και να ζούμε την απομάκρυνση ως δυνα-
τότητα ανάπτυξης, δημιουργικά και όχι 
ως κίνδυνο εγκατάλειψης. Το πρώτο βήμα 
συνίσταται στο να επενδύουμε σε άλλα 
πεδία και όχι στο αντικείμενο του έρωτα. 
Αναγνωρίζοντας ότι το καθετί μπορεί να 
χαθεί, ακόμη και ο έρωτας, οφείλουμε να 
είμαστε πιο υπεύθυνοι και να επενδύου-
με σε κομμάτια του εαυτού μας που θα 
μας αναβαθμίσουν ψυχικά. Είναι χρήσιμο 

να αποδεχτούμε τα αδύναμα μας σημεία 
και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά, ώστε 
να μειώσουμε το αίσθημα της ανικανότη-
τας. Χρειάζεται επίσης να αναγνωρίσουμε 
τα δυνατά μας στοιχεία και να τα καλλιερ-
γήσουμε, διότι αυτά είναι το μέσο με το 
οποίο θα βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση μας.

Μια καλή τακτική είναι να αντιμετωπί-
ζουμε τα πράγματα με χιούμορ, καθότι 
μετριάζει τον καταστροφισμό και αποδί-
δει στα γεγονότα μια άλλη διάσταση. Ναι 
μεν, τα πράγματα πρέπει να λέγονται με 
το όνομα τους, αλλά κάθε ένα μπορεί να 
έχει και μία άλλη οπτική, πιο κωμική ή 
σουρεαλιστική. Αντί λοιπόν να αντιμετω-
πίζουμε τα γεγονότα σα να είναι το «παν», 
μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε σαν το 
«τίποτα». Να εντάξουμε στη ζωή μας το 
«ε, και;» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο Χ. Μπουκάι.
Τέλος, πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως 

τίποτα δε μας ανήκει, παρά μόνο ο εαυτός 
μας, οπότε όταν μπαίνουμε σε μια σχέση 
οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε. Είναι 
απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε πως 
τίποτα δε διαρκεί για πάντα, ούτε η ίδια 
η ζωή… και πως είναι φορές που θα χρει-
αστεί να μοιραστούμε ακόμα και το αντι-
κείμενο του έρωτα μας, διότι όπως είπα 
και πριν, τίποτα δε μας ανήκει. Η αποκλει-
στικότητα είναι επιλογή. Ο καθένας είναι 
ελεύθερος να επιλέγει και να επιλέγεται…
*Η Μαρία Μπουραζάνη εργάζεται ως 
Νοσηλεύτρια και είναι υπ. Διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Δ. Αττικής

Η πληγή εκείνων  
που δεν αγαπιούνται…
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Γιατί Ανάβουμε Καντήλι  
Στους Τάφους;

Το άναμμα του καντηλιού στους τά-
φους των κεκοιμημένων μας, αλλά 

και γενικά στα σπίτια των χριστιανών, 
δεν έχει να κάνει με μια φολκλοριστική 
διαιώνιση κάποιας τυπικής παραδόσε-
ως. 
To καντήλι είναι σύμβολο. Το φως που 

εκπέμπει το καντήλι συμβολίζει το φως 
του Χριστού, την ίδια την παρουσία του 
Κυρίου στη ζωή μας, αλλά και την ελ-
πίδα για την αιώνια ζωή, τη ζωή όπως 
λέγεται του ανεσπέρου φωτός.
Ως σύμβολο λοιπόν, το καντήλι λει-

τουργεί στη ζωή των πιστών αναγωγικά, 
όπως και όλα τα άλλα είδη ευλαβείας· 
άναμμα κεριών, προσφορά θυμιάμα-
τος κ.τ.λ. Στην Παλαιά Διαθήκη ο θεός 
προστάζει το Μωυσή να συμβουλέψει 
τον αδελφό του ως εξής: «Δώσε εντολή 
στον Ααρών και τους υιούς του ν’ ανά-
ψουν ακοίμητο λυχνάρι… από το από-
γευμα μέχρι το πρωί μπροστά στον Κύ-
ριο με προσοχή αυτό που ορίζεται από 
το νόμο και είναι αιώνιο σ’ όλες τις γε-
νεές σας». Η συνήθεια της τοποθετήσε-
ως των καντηλιών στους τάφους και τα 
σπίτια, αποτελεί πράξη ευλάβειας των 
χριστιανών που «ευαρεστεί τον Θεόν 
και τους Αγίους κι ανακουφίζει μαζί τις 
ψυχές των πεθαμένων».

Για το άναμμα των κεριών στους τά-
φους των κεκοιμημένων, αναφερόμε-
νος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, 
λέει ότι: «ανάπτονται κεριά δια την 
συγχώρησιν των αμαρτιών των ταύτης 
προσφερόντων, όσον γάρ αυταί ανά-
πτουσιν εις τον Θεόν και εις τους Αγί-
ους, τοσούτον συγχωρούνται αι αμαρ-
τίαι εκείνων είτε ζώντων είτε κεκοιμη-
μένων, ως είπεν ο Μάρτυς Δημήτριος 
εις τον αυτού προσμονάριον, τον τας 
λαμπάδας κλέπτοντα».
Και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός συμβού-

λευε: «Αδελφοί μου, να μη λυπάσθε 
δια τούς αποθαμένους σας, αλλά, αν 
αγαπάς τον αποθαμένον σου, κάμε ό,τι 
ημπορέσης δια την ψυχήν του· σαρα-
νταλείτουργα, μνημόσυνα, λειτουργίες, 
κερί, λιβάνι, λάδι, νηστείες, προσευχές, 
ελεημοσύνη. Βάνει ο Θεός την ευσπλα-
χνίαν του και τον σώνει τον αποθαμέ-
νον σας και τον βάνει εις τον Παράδει-
σον ή είναι ελαφροτέρα η κόλασης του. 
Και όσες γυναίκες φορείτε λερωμένα 
διά τον αποθαμένον σας να τα εβγά-
λετε, διατί βλάπτετε και του λόγου σας, 
βλάπτετε και τους αποθαμένους σας».

© VIMAORTHODOXIAS.GR
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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)
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 6/7/2020 – 12/7/2020

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
758

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 757

1866

3 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΛΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Είστε κοινωνικοί και χαρισματικοί 
χάρη στην Αφροδίτη στον επικοινωνιακό 
τρίτο οίκο σας. Η ζωντάνια σας και η εκφρα-
στικότητά σας δεν περνούν απαρατήρητες, 
έχετε γύρω σας πολλά άτομα με τα οποία 
ανταλλάσσετε δημιουργικές ιδέες. Τολμήστε 
να φλερτάρετε, συμμετέχετε σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις, έχετε το δώρο της διπλωματίας 
και της ευστροφίας για να πάρετε ό,τι θέλετε.

Ξεκινήστε μια ιστοσελίδα, ένα 
podcast ή μια ψηφιακή επιχείρηση, έχε-
τε μεγάλες ιδέες για να λανσάρετε στην 
αγορά ένα νέο προϊόν χάρη στην Αφρο-
δίτη στον ενδέκατο οίκο σας, της τεχνο-
λογίας. Ίσως δημιουργήσετε μια εφαρ-
μογή που λύνει τα χέρια σε μια ομάδα. 
Αυτός ο μήνας είναι εκπληκτικός για να 
προβάλετε τις ιδέες σας στον κόσμο.

Παίξτε δίκαια! Αν είχατε προ-
βλήματα με τον αγαπημένο σας ή ένα 
συνεργάτη σας, η Αφροδίτη στον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων και των συνερ-
γασιών, σας βοηθά να εξομαλύνετε τα 
πράγματα. Αν πρόκειται να ολοκληρώσε-
τε μια δουλειά, εξετάστε με ποιους τρό-
πους ένας επαγγελματικός συνεργάτης 
μπορεί να προωθήσει την εργασία σας.

Εστιάστε την προσοχή σας στα οικονο-
μικά σας, τί χρειάζεστε για να αυξήσε-

τε την παραγωγικότητά σας στην εργασία σας; Τί 
μπορείτε να κάνετε για να έχετε περισσότερα χρή-
ματα μακροπρόθεσμα; Η Αφροδίτη στο δεύτερο 
οίκο σας, των χρημάτων, σας μαθαίνει πώς μπο-
ρείτε να εξοικονομήσετε περισσότερα χρήματα 
θεσπίζοντας έναν αυστηρότερο προϋπολογισμό.

Εμπιστευθείτε τους εμπειρογνώμονες 
στην καριέρα σας, είναι το αίτημα της Αφροδίτης 
στο δέκατο οίκο σας, της καριέρας. Κάποιος με 
τις ιδέες του και τις γνώσεις του μπορεί να είναι 
ανεκτίμητος για την αναρρίχησή σας στη σκάλα 
της επαγγελματικής επιτυχίας, προσφέροντάς 
σας συμβουλές για το πού να εστιάσετε την προ-
σοχή σας αλλά και τι να αποφύγετε.

Η διαχείριση όλων των καθηκόντων 
σας, συμπεριλαμβανομένων των έργων στην 
εργασία σας και την εκκαθάριση των άχρηστων 
αντικειμένων στο σπίτι σας, θα έρθει με σχετι-
κή ευκολία χάρη στην Αφροδίτη στον καθημε-
ρινό και οργανωτικό έκτο οίκο σας. Μπορείτε 
να απευθυνθείτε σε έναν πάροχο υπηρεσιών, 
όπως έναν επαγγελματία διοργανωτή ή βοηθό.

Έχετε γύρω σας τους ομοϊδεάτες 
σας και ανθρώπους που αναζητούν ό,τι κι 
εσείς χάρη στην Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Οι 
ιδέες τους και οι απόψεις τους θα φωτίσουν 
πραγματικά το μυαλό σας! Συγκεντρώνετε 
πολλούς θαυμαστές, αλλά δεν επιδιώκετε 
κάτι πολύ δεσμευτικό. Κάνετε πολλές συ-
ναντήσεις, πάτε σε διαλέξεις και εκδρομές, 
νιώθετε χαρούμενοι και ζωντανοί.

Έχετε μια δημιουργική καθο-
δήγηση! Με την Αφροδίτη στον επεκτα-
τικό ένατο οίκο σας καταλαβαίνετε πολύ 
καλά ότι πρέπει να είστε αισιόδοξοι και 
επεκτατικοί για να γίνουν τα όνειρά σας 
πραγματικότητα. Έρχεστε σε επαφή με 
άτομα από διαφορετική κουλτούρα τα 
οποία σας μεταδίδουν τον οραματισμό 
τους για μεγάλα πράγματα. 

Ο σεβασμός και η λεπτότητα θα 
σας οδηγήσουν σε πιο ευτυχισμένες στιγ-
μές με τον αγαπημένο σας, με πιο δίκαι-
ους όρους. Με την πρωτοτυπία και την έμ-
φυτη ειλικρίνειά σας καθώς με την αρωγή 
της Αφροδίτης στον ερωτικό πέμπτο οίκο 
σας, ξέρετε πως να κάνετε πιο ευτυχισμέ-
νο τον εαυτό σας, φλερτάροντας και επι-
λέγοντας τον/την κατάλληλο/η για σας.

Υπάρχει καλύτερος τρόπος για 
να περάσει το καλοκαίρι σας με μια βαθιά 
κατάδυση στα έγκατα της ψυχής σας; Η 
Αφροδίτη κινείται στον πνευματικό δωδέ-
κατο οίκο σας και σας ζητά να φροντίσετε 
τον εαυτό σας και να εστιαστείτε στη δική 
σας προσωπική ανάπτυξη. Καθίστε στον 
καναπέ σας με ένα καλό βιβλίο ή απολαύ-
στε την ηρεμία μιας έρημης ακρογιαλιάς. 

Πίσω από τα παρασκήνια θα 
μπορούσαν να παίζονται επικίνδυνα 
παιχνίδια κι αυτό το ξέρετε καλύτερα 
από τον καθένα. Με την Αφροδίτη στον 
απόκρυφο όγδοο οίκο σας, μπορείτε να 
καταλάβετε ποιος αναζητά μια νύχτα πά-
θους και ποιος την καρδιά σας. Η Αφρο-
δίτη τονίζει επίσης την επιθυμία σας για 
πλούτο και… παγκόσμια κυριαρχία.

Η αλλαγή της διαρρύθμισης 
του σπιτιού σας, μπορεί να σας κάνει 
να αισθάνεστε πιο άνετα και χαλαρά, 
καθώς η Αφροδίτη κινείται στον τέ-
ταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της 
οικογένειάς σας. Ο Αρης κινείται στο 
δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, και 
σας ζητά να περιορίσετε τα έξοδά σας.

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

1960

Η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα 
δύναμη του γερμανικού 
έθνους, νικώντας την 
Αυστρία στη μάχη του 
Κένινγκραντς.

Οι Ναζί αρχίζουν να διώ-
χνουν τους Εβραίους από 
τις δημόσιες υπηρεσίες 
της Γερμανίας. 

Ο Μάνος Χατζιδάκις κερδίζει 
το πρώτο βραβείο του Φε-
στιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού 
του ΕΙΡ με το τραγούδι «Κυ-
παρισσάκι», το οποίο ερμη-
νεύει η Νάνα Μούσχουρη. 

1884
Εγκαινιάζεται ατύπως στο 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρ-
κης ο δείκτης Dow Jones. 

Πήρε το όνομά του από δύο 
δημοσιογράφους που τον 
δημιούργησαν, τον Τσαρλς 
Ντόου και τον Έντουαρντ 
Τζόουνς. Οι δύο δημοσιο-
γράφοι τον δημοσίευαν κάθε 
μέρα σ’ ένα εφημεριδάκι 
που εξέδιδαν υπό τον τίτ-
λο «Customers Afternoon 
Letter». 

1933

ΓΕΡΟΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ένας γέρος πάει στο φαρμα-

κείο και ρωτάει το φαρμα-
κοποιό: Άκουσα ότι πουλάτε 
προφυλακτικά που τραγου-
δούν… Θα ήθελα ένα κουτί!
-Φαρμακοποιός: Για τι ηλικία 

τα θέλετε; Επειδή τα τραγού-
δια που παίζουν είναι ανάλο-
γα με τις ηλικίες…
Για παράδειγμα, όταν είσαι 

20-30 ετών, παίζει το τραγού-
δι «πόσο σε θέλω». Για τις ηλι-
κίες 30-40 παίζει το τραγούδι 
«έχω πρόβλημα μεγάλο, δε 
μου φτάνεις, θέλω κι άλλο». 

Από 40-50 παίζει το τραγούδι 
«είμαι σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης». Και από 50-60 παί-
ζει το τραγούδι «ευτυχώς που 
υπάρχει ακόμα Θεός!».
-Γέρος: Για πιο μεγάλες ηλικί-

ες δεν έχει…;
-Φαρμακοποιός: Όχι, στις πιο 

μεγάλες ηλικίες, τραγουδά η 
γυναίκα…
-Γέρος: Α, ναι; Και τι τραγου-

δά;
-Φαρμακοποιός: Τραγουδάει 

«σήκωσέ το, το τιμημένο, δε 
μπορώ να περιμένω!».  

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

Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς!
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