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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!

Οι εκδότες Γιώργος Μπακογιάννης  
και Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας, 

καθώς και οι συντάκτες και συνεργάτες  
της εφημερίδας ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ  
εύχονται σε όλους Καλό Καλοκαίρι. 
Τα γραφεία μας θα είναι κλειστά κατά τη διάρκεια 
των διακοπών και θα επαναλειτουργήσουν 
στις 3 Αυγούστου 2020. Η επόμενη έκδοσή μας θα 
κυκλοφορήσει  την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020.

Καλές και ασφαλείς Διακοπές!

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΕΣ 6,8,10

ΣΕΛΙΔΑ 20

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΔΗΜΟΣ SAINT-LAURENT 
Μοντέλο διαφορετικότητας  

και κοινωνικής ένταξης

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ Ν.Δ.

Γλυκόπικρη  
γεύση 

Η επιθετική  
πολιτική  

του Ερντογάν,

COVID-19:  
ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Οι Καναδοί ανησυχούν  
για Υγεία & Οικονομία

Η πλειοψηφία πειθαρχεί στις  
συνιστάμενες πρακτικές υγείας

«Καμπανάκι» στην ΤΟΥΡΚΙΑ  
για την ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ  

από ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΜΟΣΧΑ

οι δηλώσεις 
Ροζάκη  

και ο… «έντιμος 
συμβιβασμός»

Στο $1,2 τρις 
το χρέος  

του Καναδά!
Justin Trudeau: «Είμασταν 

υποχρεωμένοι να μπούμε σε 
χρέος για να μην πεινάσει  

ο Καναδικός λαός»

barbiesgrill.com   Suggested presentation.
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HUMANIA CENTRE

MASTER
SALES

AWARD
2013

SALES
ACHIEVEMENT

AWARD
2011

PRESIDENT’S
GOLD

AWARD
2010

MASTER
SALES

AWARD
2016

Excellent
Service

Exceptional
Results

Legal  
Assistance

Special assessments  
for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

Real Estate Broker

 agentvk@gmail.com
514.993.5010

Voula 
Kottaridis

NEW LISTINGNEW LISTINGNEW LISTING

HUMANIA CENTRE 
Agence immobilière 450.682.2121

1414 Terrasse de Normandie 
Cross street: boul. Normandie

MLS: 25457401

MLS: 21937168MLS: 17596376MLS: 22812399

MLS: 11345391

•PARC-EXTENSION• CONDO! 
Beautiful and bright in Parc-Extension. 2 bed-
rooms 1 bath with shower, laundry area, large 
windows, high ceilings. 2 balconies, close to all 
shopping and University de Montreal.

• CHOMEDEY• 
Townhouse fully renovated situated close to 
everything. 3 bedrooms, huge kitchen with 

dinette. Finished playroom. 
Call me for more info.

• CHOMEDEY• 
Split situated in a quiet crescent in high demand area. 

With 3 bedrooms, 1½ baths, living room, dining room, 
cathedral ceilings. Finished playroom with fireplace, central 

heating and A/C. Close to all amenities. 

• CHOMEDEY• 
Magnificent corner lot cottage in very sought after area. 4 large 

bedrooms, 2 full baths, dining room, family room, beautiful 
layout. Large playroom with lots of space and extra bedroom. 

Garage. Close to all amenities.
Easy to visit. Call me for appointment.

• 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.

SOLD!

Τα νέα που παρουσίασε ο υπουργός οι-
κονομικών του Καναδά, Bill Morneau 

(φωτ.), για την οικονομική κατάσταση της 
χώρας, δεν είναι καθόλου ρόδινα. 

Μάλλον «κόκκινα» θεωρούνται, εφόσον 
το κυβερνητικό έλλειμα για το οικονομικό 
έτος 2020-2021 που θα λήξει στις 31 Μαρ-
τίου 2021, υπολογίζεται στα $343,2 δις.
Το έλλειμα αυτό, θα αυξήσει το συνολικό 

χρέος της χώρας από 765 δις που ήταν το 
Μάρτιο του 2020 κοντά στο $1,2 τρις.
Να σημειωθεί ότι, τα ελλείματα αυτά εί-

ναι πρωτοφανή και δεν έχουν εμφανιστεί 
ξανά από την εποχή του Δεύτερου Παγκο-
σμίου Πολέμου. 

Παρόλα αυτά, η Καναδική Κυβέρνηση 
δεν έχει σκοπό να ρίξει τη χώρα σε μέτρα 
λιτότητας. 
«Είμασταν υποχρεωμένοι να μπούμε σε 

χρέος για να μην πεινάσει ο Καναδικός 
λαός», τόνισε σε πρόσφατη ομιλία του ο 
πρωθυπουργός της χώρας, Justin Trudeau.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
Όπως η κυβέρνηση του Κεμπέκ, έτσι και 

η Καναδική κυβέρνηση, πιστεύει στην 
επαναφορά της οικονομίας και την ομα-
λοποίηση της οικονομικής κατάστασης, 
αντί για την επιβολή νέων φόρων και δια-
φόρων περικοπών.
«Πρέπει να επενδύσουμε για την οικο-

νομική μας ανάπτυξη» τόνισε ο υπουργός 
Οικονομικών, ο οποίος πρόκειται να κατα-
θέσει το Φθινόπωρο νέο προϋπολογισμό 
για το οικονομικό έτος 2020, μια και ο 
προηγούμενος ακυρώθηκε λόγω των οι-
κονομικών επιπτώσεων του Κορωνοϊού.

Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε επίσης ότι η 
έκτακτη οικονομική βοήθεια των $2.000 
θα σταματήσει και θα αντικατασταθεί με 
χορηγίες διατήρησης προσωπικού στις 
επιχειρήσεις. Στις 28 Ιουνίου 8,16 εκατομ-
μύρια καναδοί πολίτες επωφελήθηκαν 
από το πρόγραμμα αυτό, το οποίο κόστισε 
ως τώρα $53,53 δις. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα επιχορήγη-
σης των φοιτητών κόστισε $1,42 δις απ’ 
όπου επωφελήθηκαν 601.000 νεαρά άτο-
μα. Πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων είχαν 
μεγάλη δυσκολία να βρουν προσωπικό 
λόγω αυτών των προγραμμάτων, που για 
τους περισσότερους ήταν ένα… κίνητρο 
να μην πάνε για δουλειά.

«Πρέπει πρώτα να βρούμε τρόπους να 
επιστρέψουν οι εργάτες στις δουλειές 
τους», είπε ο υπουργός. 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυ-

βέρνησης, τα κυβερνητικά έσοδα για το 
2020-2021 θα είναι πολύ μειωμένα, λόγω 
των επιπτώσεων της πανδημίας. Υπολογί-
ζεται δυο φορές χειρότερα από την οικο-
νομική κρίση του 2009-2010.
Το οικονομικό πορτραίτο προβλέπει 6,8% 

μείωση του ΑΕΠ το 2020. Αυτό ισοδυνα-
μεί σε μια διαφορά 231 δις το 2020 και 
153 δις το 2021. 

Παρόλα αυτά, το ύψος του καναδικού 
χρέους είναι σε ποσοστό μικρότερο, σε 
σύγκριση με τις άλλες χώρες του G7.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς οικο-
νομολόγων, θα χρειαστούν επτά με οκτώ 
χρόνια για να επιστρέψει η οικονομία στο 
στάδιο που ήταν πριν από την πανδημία.
Το καλό είναι ότι η Ομοσπονδιακή κυ-

βέρνηση κατάφερε και μείωσε το συνολι-
κό χρέος της χώρας (που ήταν  το 1995-
1996 σε ποσοστό του ΑΕΠ στα 66,6%) στα 
31,1% στο οικονομικό έτος 2019-2020. 
Αλλά λόγω των διαφόρων προγραμμάτων 

και τη συρρίκνωση της οικονομίας το πο-
σοστό πρόκειται να ανέβει στα 49,1% του 
ΑΕΠ.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αξίζει να δούμε σε ποια κατάσταση βρί-

σκεται η οικονομία της χώρας λόγω των 
επιπτώσεων του COVID-19.

ΧΡΕΟΣ ΚΑΝΑΔΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
-49,1% του ΑΕΠ το 2020-2021  
-31,1% του ΑΕΠ το 2019-2020  
-1060 δις$ το 2020-2021  
-718,6 δις$ το 2019-2020
   

ΕΣΟΔΑ
-269 δις$ το 2020-2021  
-μείωση του ύψους 72 δις$  

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
COVID-19 (228 δις$)  
-82,3 δις$ | Έκτακτη επιχορήγηση  

για συντήρηση εργασιών
-73,1 δις$ | Έκτακτη οικονομική χορηγία  
-21,3 δις$ | Στήριξη στις επιχειρήσεις 

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ  
η οικονομία  
του Καναδά

Το έλλειμα της χώρας  
υπολογίζεται στα $343,2 δις

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Στο πλαίσιο της παγκόσμιας κινητοποί-
ησης για την καταπολέμηση του ρα-

τσισμού, οι δημοτικές αρχές του Saint-
Laurent είναι ικανοποιημένες με την 
εκπροσώπηση των εθνοτικών και ορατών 
μειονοτήτων, των αυτόχθονων και των 
ατόμων με αναπηρία μεταξύ των υπαλλή-
λων του. 

Η ανασκόπηση του τριετούς σχεδίου 
δράσης για την ποικιλομορφία στο χώρο 
εργασίας το 2019 που μόλις κυκλοφόρησε 
στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Saint-
Laurent στις 30 Ιουνίου 2020, δείχνει ότι, 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα ποσοστά 
εκπροσώπησης αυτών των ομάδων πα-
ραμένουν υψηλότερα από αυτά του Μό-
ντρεαλ στο σύνολό του.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ
«Δεν είναι μόνο επιτακτική ανάγκη να 

καταγγείλουμε το ρατσισμό, τις συστη-
μικές διακρίσεις και τη βία, αλλά και να 
αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση. Όπως 
δείχνει το πορτρέτο του εργατικού δυνα-

μικού της, ο δήμος του Saint-Laurent δίνει 
ένα παράδειγμα στη συνέχιση της οικο-
δόμησης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλει-
σμούς, στην οποία κάθε άτομο έχει μια 
ευκαιρία και, ειδικότερα, την ίση πρόσβα-
ση στην απασχόληση. Μέσω συγκεκριμέ-
νων και μετρήσιμων δράσεων όπως αυτές, 
θα καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά 
την απόρριψη άλλων. Είμαι περήφανος 
που το Saint-Laurent είναι ένα μοντέλο δι-
αφορετικότητας και ένταξης», ανέφερε με 
δηλώσεις του ο Alan DeSousa, Δήμαρχος 
του Saint-Laurent.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
Στις 15 Ιουνίου 2016, η Εκτελεστική Επι-

τροπή του Ville de Montréal ενέκρινε ένα 
τριετές σχέδιο δράσης για την περίοδο 
2016-2019, στο οποίο συνέβαλε η πόλις 
του Saint-Laurent.

Αυτό το σχέδιο στοχεύει στη διευκό-
λυνση της πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες 
απασχόλησης για τις ακόλουθες ομάδες: 
γυναίκες, αυτόχθονες, ορατές μειονό-
τητες, εθνικές μειονότητες και άτομα με 
αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα, και σε συνεργασία με 
το Service des ressources humaines του 

Montréal, το σχέδιο δράσης για την ποικι-
λομορφία στο χώρο εργασίας επαναλαμ-
βάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις, οι οποί-
ες επέτρεψαν στο δήμο να επιτύχει τους 
στόχους του τα τελευταία χρόνια:
1.     Αύξηση της πρόσληψης και προώθη-

σης μελών των ομάδων στόχων
2.     Εξασφάλιση βέλτιστης ένταξης νέων 

υπαλλήλων
3.     Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ερ-

γαζομένων και υποστήριξη της εξέλιξης 
σταδιοδρομίας

4.     Κοινοποίηση του σχεδίου δράσης 
για την ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας 
και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη 
του.
Το προκύπτον σχέδιο Borough περιέχει 

μέτρα που μεταφράζονται σε συγκεκριμέ-
νες δράσεις, των οποίων ο προγραμματι-
σμός επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και 
παρουσιάζεται σε μια έκθεση.
Το σχέδιο 2019 παρουσιάζει τα ακόλου-

θα ευρήματα (πίνακας).
Για να επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα, 

το Saint-Laurent έλαβε πολλά μέτρα και 
οργάνωσε μια σειρά δραστηριοτήτων 
κατά τη διάρκεια του έτους.

Μεταξύ αυτών, ο δήμος συνέχισε να 
συμμετέχει στο πρόγραμμα επαγγελμα-
τικών χορηγιών, το οποίο ενθαρρύνει την 
πρόσληψη εκπαιδευομένων από τις ομά-
δες-στόχους, προκαλώντας την πρόσληψη 
επτά εκπαιδευομένων από αυτές τις ομά-
δες τα τελευταία τρία χρόνια. 

Διοργανώθηκαν επίσης εργαστήρια ευ-
αισθητοποίησης σχετικά με την ποικι-
λομορφία των φύλων, καθώς και εκπαί-
δευση για την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με την πολιτιστική πολυμορφία του αυτι-
σμού.
Το προσωπικό από το Section des loisirs 

et du développement communautaire 
έχει επίσης εκπαιδευτεί σε διάφορους τύ-

πους αναπηριών (σωματική, ακοή, οπτική 
κ.λπ.).

Έργα για την παροχή καθολικής προσβα-
σιμότητας πραγματοποιήθηκαν σε κτήρια 
του δήμου, όπως η εγκατάσταση μιας 
νέας ράμπας καθολικής πρόσβασης στο 
σαλέ Parc Decelles.

Επίσης, έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμ-
μα επαγωγής για να βοηθήσει τους νέους 
υπαλλήλους να ενσωματωθούν πιο γρή-

γορα, ενώ το πρόγραμμα βοήθειας των 
υπαλλήλων του Saint-Laurent προωθείται 
ενεργά.

Ενώ αναφέρει αυτά τα εξαιρετικά αποτε-
λέσματα, ο δήμος του Saint-Laurent συνε-
χίζει τις προσπάθειές του για να συνεχίσει 
να αυξάνει την εκπροσώπηση των διαφό-
ρων ομάδων που στοχεύουν συγκεκριμέ-
νες δράσεις σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
του.

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

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Saint-Laurent: Μοντέλο  
ποικιλομορφίας και ένταξης

Αναθεώρηση του τριετούς σχεδίου  
δράσης για την ποικιλομορφία  

στο χώρο εργασίας για το 2019



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

Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ
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Φέτος το καλοκαίρι  
ΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΝΑΔΑ…
Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Οι περισσότεροι, υπο-

θέτω, θα έχετε ήδη προγραμματίσει τις διακοπές σας και 
όπως δείχνουν τα πράγματα η Ελλάδα και οι ΗΠΑ δε φαίνεται να 
αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, λόγω κορω-
νοϊού. 

Η πανδημία πάντως, παρ’ όλες τις αρνητικές επιδράσεις της, μας 
δίνει φέτος την ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Καναδά.    
Η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του πλανήτη, δε θα μπο-
ρούσε παρά να διαθέτει εύρος επιλογών. Ο Καναδάς υπόσχεται 
μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει αχανή 
τοπία, ανατολικές και δυτικές ακτές και ζωντανές μεγαλουπόλεις.  

Η πιο κοντινή μας πόλη είναι η πρωτεύουσα Οτάβα. 
Οι κάτοικοι σού δίνουν την εντύπωση ότι η πόλη δεν είναι μόνο 

ένας θαυμάσιος τόπος αλλά και ένα εξαίρετο μέρος για μερικές 
ευχάριστες ημέρες. Έχει ήρεμες γειτονιές, ασφαλείς δρόμους, πο-
λυσύχναστο κέντρο και πρωτότυπα φεστιβάλ. Η Οτάβα προσφέ-
ρεται ακόμη για τους λάτρεις των μουσείων. Απέναντι βρίσκεται η 
Κεμπεκιώτικη πόλη Hull, η οποία πάντως είναι μέρος της περιοχής 
της πρωτεύουσας.  

Πιο νότια, η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά, το Το-
ρόντο, χτισμένη στη βόρεια όχθη της λίμνης Οντάριο, ισορροπεί 
ανάμεσα στη δική της ταυτότητα και στον αμερικανικό τρόπο 
ζωής. Εάν την επισκεφτείτε, μην παραλείψετε με τίποτα να πάτε 
στους καταρράκτες του Νιαγάρα.  

Εάν πάλι θέλετε να μείνετε εντός συνόρων, πηγαίνε-
τε στην ιστορική πόλη του Κεμπέκ. Η παλαιά πόλη Vieux 
Quebec είναι η μόνη πόλη της Βορείου Αμερικής της 
οποίας τα τείχη διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.  
Η πόλη ισορροπεί πάνω στο βράχο Cap Diamant, δίπλα στο ποτά-
μι του Αγίου Λαυρεντίου προς τις εκβολές του, απέναντι από το 
γοητευτικό νησί d’ Orleans. 
Βρίσκεται σε στρατηγική θέση με πλήρη θέα της γύρω περιοχής.  

Πανέμορφη, με έντονο το Γαλλικό της χαρακτήρα, με ιστορία 
πάνω από 400 χρόνια και με καταπληκτική αρχιτεκτονική. 
Η Unesco το 1989 την ανακήρυξε «Μνημείο της Παγκόσμιας Πο-

λιτιστικής Κληρονομιάς». 
Τέλος, εάν δε διαθέτετε χρόνο για πολυήμερες διακοπές, το Μό-

ντρεαλ με τα περίχωρά του, τα έχει όλα στον υπερθετικό. 
Ομολογουμένως, ζούμε σε μία καταπληκτική πόλη. Το κοσμοπο-

λίτικο Μόντρεαλ, η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά μετά 
το Τορόντο και η μεγαλύτερη γαλλόφωνη πόλη του κόσμου μετά 
το Παρίσι, είναι μια πόλη, ένα νησί και που θα μπορούσε κανείς 
να πει ότι έρχεται δεύτερη μετά τη Νέα Υόρκη. 

Η Παλιά πόλη ξαφνιάζει τον επισκέπτη. Μοιάζει να είναι μια ξένη 
πόλη και γι αυτό πολλά έργα του Χόλυγουντ έχουν γυριστεί εδώ. 
Το Μόντρεαλ δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις άλλες μεγαλουπό-
λεις του κόσμου.  

Άλλη εναλλακτική λύση διακοπών είναι η «Balconville», όπου 
μπορείτε να περάσετε ένα ξεκούραστο καλοκαίρι με τους δικούς 
σας στην αυλή του σπιτιού σας... 

Ότι και αν έχετε προγραμματίσει, να θυμάστε: Κρατάμε απο-
στάσεις, κάνουμε χρήση μάσκας και τηρούμε ευλαβικά την 
υγιεινή των χεριών. Καλό και ασφαλές καλοκαίρι σε όλους! 

«Σώμα Χριστού μεταλάβετε,  
πηγής αθανάτου γεύσασθε…» 

Αυτό είναι το κοινωνικό τροπάριο της Αγίας και 
Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, που ψάλετε ως την 

Πεντηκοστή στις εκκλησίες από τους ψάλτες, συνοδεύ-
οντας τον ιερέα στην ειδική ιεροτελεστία. 

Για όσους πιστεύουν, στην ιεροτελεστία της Θείας 
Ευχαριστίας, ο άρτος και ο οίνος, με την ενέργεια του 
Αγίου Πνεύματος, μετατρέπονται σε «σώμα και αίμα 
Του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού». Ο μεταλαμβάνων, 
ενώνεται μυστικώς με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ο Αγι-
ος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει: «Ενδυναμώνει τους 
ασθενείς, ευφραίνει τους υγιείς, θεραπεύει τις ασθέ-
νειες, διαφυλάσσει την υγεία».

Και όμως, στις μέρες μας, έχει απαγορευτεί στους 
πιστούς να κοινωνούν λόγω φόβου μετάδοσης του Κο-
ρωνοϊού. Στην πατρίδα δε, οι αρχές συνέλαβαν ιερείς 
που τόλμησαν να κοινωνήσουν τους πιστούς της ημέ-
ρες του Πάσχα «μυστικά» λες και ζούμε σε εποχή εκδί-
ωξης της Χριστιανοσύνης. Και μάλλον ζούμε, διότι στην 
Ελλάδα, σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες για ισάριθμες 
περιπτώσεις ιερέων σε Κουκάκι και Κέρκυρα, που κοι-
νώνησαν τους πιστούς των ιερών ναών τους, παρά τις 
απαγορεύσεις από τις αρχές και τις οδηγίες της Ιεράς 
Συνόδου που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για 
τη μείωση της διασποράς του Κορωνοϊού. Εδώ πρέπει 
να αναρωτηθούμε, σε ποια πλαίσια «πλέει» η πίστη 
ορισμένων ιεραρχών; Αλλά δεν εκπλήσσομαι, μια και 
ο μαθητής του Χριστού τον απαρνήθηκε τρεις φορές… 
Ποιος ο λόγος να μην πράξουν το ίδιο και οι ιεράρχες 
της Ιεράς Συνόδου, μια και είναι γνωστό το τι ωφελού-
νται από την Ελληνική Πολιτεία. 

Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, που έχει να κάνει με 
την αμέτρητη περιουσία της Ιεράς Συνόδου όπως έχουν 
όλα τα Χριστιανικά -βλέπε Βατικανό- και άλλα δόγματα. 

Όπως στην Ελλάδα, έτσι σε όλο τον κόσμο οι ιεράρ-
χες όλων των δογμάτων αποδέχτηκαν με «ταπεινή ευ-
λάβεια» τις διαταγές των κυβερνήσεων τους στο θέμα 
των περιοριστικών μέτρων για τη μη μετάδοση του Κο-
ρωνοϊού.

Είναι παράλογο και άδικο, όταν σε ορισμένους χώρους 
και σε ξεφαντώματα πολιτικών προσώπων, καταρρίπτο-
νται όλα τα περιοριστικά μέτρα περί αποστάσεως δύο 
μέτρων, μάσκες κ.λπ.…, ενώ στους ναούς δεν επιτρέ-
πεται η προσέλευση -ανάλογα τη χωρητικότητα- πάνω 
από 30 ως το πολύ 50 πιστών. 

Δεν είμαι θεολόγος, αλλά όταν ο ιερέας στο τέλος της 
λειτουργίας κάνει κατάλυση κάθε σταγόνας και κάθε 
ψίχουλο που απόμειναν στο Άγιο Δισκοπότηρο, αν δεν 
υπήρχε το Θείο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, τότε 
κάθε φορά, κάθε Κυριακή, όλοι οι ιερείς θα αρρώσται-
ναν από κάποιον ιό που μεταδόθηκε από άρρωστους 
πιστούς, άθελα τους όταν κοινώνησαν, όπως δεκάδες 
άλλοι από το ίδιο Άγιο Ποτήριο με το ίδιο σκεύος κου-
ταλιού. 

Το λιγότερο, θα ήταν πάντα συναχωμένοι με πυρετό, 
μια και σίγουρα πολλοί από τους πιστούς έχουν κάποια 
μικρή κολλητική νόσο, όπως τη γρίπη. 

Πόσο μάλλον, όταν κάνει κατάλυση μετά από κοινω-
νία ασθενών. 
Τα συμπεράσματα δικά σας για τα αίτια επιβολής μέ-

τρων σε όλους τους ναούς όλων των δογμάτων…
 

Η άλλη πλευρά της «Στέγης»
Απ’ ότι δείχνουν τα πράγματα, το κύριο θέμα της 

παροικίας είναι τώρα η «Στέγη Ηλικιωμένων της 
Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ». 

Εν περιλήψει -για όσους από εσάς έχετε χάσει… επει-
σόδια-  παραιτήθηκε, χωρίς συγκεκριμένες εξηγήσεις, η 
πρόεδρος της Στέγης, Δήμητρα Κωσταρίδου. 

Αυτό οδήγησε σε διαμάχη μεταξύ αυτής και του αντι-
προέδρου της Στέγης, Σπύρου Μπολάνη. 

Συνάμα, δημιουργήθηκε μια διαμάχη μεταξύ Μπολά-
νη -που ανέλαβε αξιοκρατικά την προεδρία της Στέγης- 
και της κοινοτικής διοίκησης Κριλή, που με επιστολή 
προς αυτόν τον ενημερώνει ότι «δε χρειάζονται πια τις 
υπηρεσίες του». 

Όλα αυτά, εσείς που έχετε ενδιαφέρον για τα κοινοτι-
κά και την παροικία, τα διαβάσετε και τα ακούσατε στις 
εφημερίδες και στα ραδιοφωνικά προγράμματα. 

Όμως, στο νέο… παροικιακό σήριαλ της Στέγης, που η 
αξία της στο δήμο είναι περί τα 15,5 εκατομμύρια δολά-
ρια, έρχεται στο φως μια νέα πληροφορία. 

Η πληροφορία αυτή προέρχεται από επίσημα έγγρα-
φα της κοινότητας και της Στέγης.

Με επιστολή στις 2 Απριλίου 1998, ο τότε πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας, Νικόλαος Παγώνης, ενημε-
ρώνει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της 
Στέγης, Σπύρο Χατζή, ότι η Ελληνική Κοινότητα διορίζει 
ως αντιπροσώπους της στο διοικητικό συμβούλιο της 
Στέγης, τους κυρίους Σπύρο Μπολάνη και Νίκο Σαρρή.

Το παράξενο είναι, ότι τα νέα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου της Στέγης ήταν παρόντα στη συνεδρίαση 
του διοικητικού της συμβουλίου -όπου και ψηφίστηκαν 
από το υπόλοιπο συμβούλιο- μερικές μέρες… πριν την 
επιστολή διορισμού τους, ήτοι στις 26 Μαρτίου 1998.

Εκείνη την ημέρα, ο πρόεδρος της Στέγης, δικηγόρος 
Σπύρος Χατζής, ενημέρωσε τα νέο-διορισθέντα μέλη, 
ότι η διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ αν 
και τους διόρισε, μπορεί να τους καθαιρέσει και να τους 
αντικαταστήσει όποτε το θελήσει… Που σημαίνει ότι, 
αν αυτό ισχύει -και δεν είναι παράνομο- τότε η σημε-
ρινή κοινοτική διοίκηση είχε κάθε δικαίωμα -σύμφωνα 
με την «παράδοση» -να στείλει την επιστολή «καθαίρε-
σης» στον Σπύρο Μπολάνη. Όμως, παραμένει το γεγο-
νός, η παράξενη παραίτηση της προέδρου Κωσταρίδη, 
λίγο πριν ολοκληρωθεί η θητεία της και πριν περάσει 
η Στέγη στην περιουσία της κοινότητας… Η κύρια απο-
ρία μας στο όλο θέμα είναι η εξής: Εφόσον, απ’ ότι 
φαίνεται, η κοινοτική διοίκηση διορίζει, καθαιρεί και 
«ελέγχει» τα της Στέγης όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν 
απαντούσε στις ερωτήσεις που έκαναν τα μέλη και οι 
δημοσιογράφοι για τα της Στέγης; Καλό θα ήταν, για να 
ηρεμήσουν τα πνεύματα, η κοινοτική διοίκηση να ενη-
μερώσει τα μέλη της και την παροικία για το θέμα της 
Στέγης και φυσικά να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα 
μεταβίβασης στην κοινοτική περιουσία και τα μελλοντι-
κά σχέδια που έχει για τη Στέγη. Αναμένουμε…
 

Εικονικό πανηγύρι αλλά με $15.000 κέρδη
Το έχω γράψει επανειλημμένα. Αν όλες οι κοινοτικές 

περιοχές είχαν δραστήρια μέλη, όπως είναι αυτά 
στην περιοχή της Νότιας Ακτής, η Κοινότητα μας θα πή-
γαινε πολύ καλύτερα.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, λόγω του Κορωνοϊού, όλα τα 
πανηγύρια και οι φιέστες ήταν απαγορευμένες. Παρό-
λα αυτά, τα δραστήρια μέλη της κοινότητας -περιοχή 

Νότια Ακτή- πραγματικοί εθελοντές, οργάνωσαν το 
γνωστό πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή με 
πολύ μεγάλη επιτυχία, αν σκεφτούμε όλους αυτούς 
τους περιορισμούς που αντιμετώπισαν. 

Κατάφεραν λοιπόν και απέφεραν κέρδη, ναι, κέρδη, 
$15.000! Το εύγε, είναι πολύ μικρή λέξη σε αυτή την 
περίπτωση. 
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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:

Lunch Specials
IN OUR DINING ROOM

5 choices
for only

$1095

Includes:
Soup • Main course •

Dessert • Soft drink 
or Coffee •

Τέλη Γενάρη – αρχές Φλεβάρη και έχο-
ντας στην πλάτη του έξι μήνες πρω-

θυπουργικής θητείας, είναι απολύτως 
βέβαιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ορα-
ματιζόταν να γιορτάσει αλλιώς τα πρώτα 
γενέθλια της κυβέρνησής του. Προφανώς, 
όχι με υδάτινες αψίδες όπως στα αερο-
δρόμια που άνοιξαν πρόσφατα τις πύλες 
τους στους τουρίστες από το εξωτερικό, 
αλλά σίγουρα χωρίς την αβεβαιότητα που 
επικρατεί σήμερα λόγω της μεταπανδημι-
κής οικονομικής κρίσης.

Γράφει ο Νίκος Τσαγκατάκης
© Η ΑΠΟΨΗ

Ακούγεται υπερφυσικό αλλά, τελικά, 
αυτό για το οποίο δεν είχε προετοιμαστεί 
καθόλου –σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 
προεκλογικές εξαγγελίες του– ο πρόεδρος 
της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατί-
ας ήταν το πόσο… δίσεκτο μπορεί να γί-
νει το δίσεκτο 2020. Το αντιλήφθηκε λίγες 
ημέρες πριν εκπνεύσει ο Φεβρουάριος, 
όταν στις 26 εκείνου του μήνα πιστοποι-
ήθηκε το πρώτο κρούσμα του κορωνοϊού 
στην Ελλάδα. Το είχε πια σιγουρέψει, όταν 
στις 29/2 η Τουρκία δοκίμασε επικίνδυνα 
τα «νεύρα» της χώρας μας, με την ανοι-
χτή υποκίνηση δεκάδων χιλιάδων μετα-
ναστών και προσφύγων να εισβάλουν 
στην ελληνική επικράτεια από τον Έβρο. 
Είναι αναμφίβολα τα δύο κομβικά περι-
στατικά που χωρίζουν τον ένα χρόνο της 
«γαλάζιας» διακυβέρνησης σε «ΠΡΙΝ» και 
«ΜΕΤΑ».
Το ευτύχημα για τον Κυριάκο Μητσοτά-

κη (και για τη χώρα φυσικά) είναι ότι και 
στην περίπτωση της υγειονομικής κρίσης 
αλλά και στην περίπτωση της υβριδικής 
πολεμικής απειλής στον Έβρο, τα αντανα-
κλαστικά των αρμόδιων υπηρεσιών που 
διαχειρίστηκαν τις κρίσεις ήταν άψογα. 

Ωστόσο, ο πολιτικός χρόνος τρέχει και η 
αναρώτηση πλέον είναι, αν αυτά τα δύο 
πανθομολογούμενα επιτεύγματα που 

«υποχρέωσαν» σε συναίνεση ακόμη και 
την Κουμουνδούρου, αρκούν για να κρα-
τήσουν εσαεί ατσαλάκωτο το «κοστούμι» 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Οι εξελίξεις στο πολιτικο-δικαστικό πε-
δίο της υπόθεσης Novartis, οι λίγες αλλά 
υπαρκτές ανορθογραφίες που παρατη-
ρούνται στη λειτουργία του επιτελικού 
κράτους και κυρίως η αντιμετώπιση της 
ύφεσης, που έχει αρχίσει να δείχνει τα δό-
ντια της σε πολλούς κλάδους της πραγμα-
τικής οικονομίας, σκηνογραφούν ημέρες… 
καύσωνα για τους παροικούντες την Ηρώ-
δου Αττικού και την οδό Πειραιώς. 

Η NOVARTIS…
Τον… ατελείωτο έχουν οι εργασίες της 

Προανακριτικής που ερευνά τυχόν ευ-
θύνες τού τέως αναπληρωτή υπουργού 
Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπου-
λου, αναφορικά με την υπόθεση Novartis. 
Θυμίζετε ότι οι αρχικές προβλέψεις έλε-
γαν ότι τα κόμματα θα έχουν έτοιμα τα 
πορίσματά τους τα Χριστούγεννα του ’19, 
αλλά σε μία υπόθεση τόσο πυκνή σε απο-
καλύψεις, τα Χριστούγεννα έγιναν… Πά-
σχα, και το Πάσχα κατακαλόκαιρο.

Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στα χρο-
νοδιαγράμματα, τα πορίσματα των κομ-
μάτων θα είναι έτοιμα στις 15 Ιουλίου. 
Αυτό σημαίνει ότι περίπου μία εβδομάδα 
αργότερα, μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου, τα 
πορίσματα θα υποβληθούν στη βάσανο 
της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας, προ-
κειμένου η ολομέλεια της Βουλής να απο-
φασίσει για το αν o επονομαζόμενος «Ρα-
σπούτιν» θα παραπεμφθεί στο Δικαστικό 
Συμβούλιο, που είναι αρμόδιο να κάνει 
την κύρια ανάκριση και να αποφανθεί την 
παραπομπή του ή όχι στο Ειδικό Δικαστή-
ριο, βάσει της συνταγματικής επιταγής 
του άρθρου 86.

…ΚΑΙ Η «ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ» ΝΤΟΡΑ
Αυτά επί των διαδικαστικών. Γιατί το… 

ζουμί δε βρίσκεται μόνο στις αποκαλύ-

ψεις για την ύπαρξη ομόκεντρων κύκλων 
(παρά) κρατικής εξουσίας επί πρωθυ-
πουργίας Τσίπρα. Βρίσκεται και στην 
επιλογή να μείνει εκτός κάδρου των ευ-
θυνών για τους χειρισμούς στην υπόθεση 
Novartis ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι εκπεφρασμένη η άποψη του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη ότι τους πολιτικούς 
αντιπάλους του δεν τους στέλνει στα δι-
καστήρια. Αλλά ακόμη και αν αυτό είναι 
μία «ζυγισμένη» επιλογή, που δίνει στο 
Μαξίμου τη δυνατότητα διαρκούς πολιτι-
κής απαξίωσης –και επ’ ουδενί ηρωοποί-
ησης– του Αλέξη Τσίπρα, δεν περνά απα-
ρατήρητη η εσωκομματική «συνιστώσα» 
που εν πολλοίς υποστηρίζει την κατάποση 
του χαπιού της λήθης για τις αδικοπραξίες 
της προηγούμενης κυβέρνηση στην υπό-
θεση Novartis.

Με αυτή την άποψη συντάσσεται σχε-
δόν ξεκάθαρα η Ντόρα Μπακογιάννη που 
ισχυρίζεται ότι στην κυβέρνηση πρέ-
πει «να ξεπεράσουμε τους κομματικούς 
μας εαυτούς και να σταθούμε στο ύψος 
της πολιτικής μας ευθύνης». 

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι όπως ομο-
λογεί η πρώην υπουργός Εξωτερικών, η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. «ενορχή-
στρωσε» διώξεις σπίλωσης των πολιτικών 
αντιπάλων της.
Το πώς, τώρα, θα πειστούν οι σπιλωμένοι 

να ασπαστούν τη μεγαλοψυχία της Ντό-
ρας και θα ξεχάσουν όσα υπέστησαν, εί-
ναι ένας άλλος γρίφος, που ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα πρέπει να… στύψει το 
κεφάλι του για το πώς θα τον λύσει, με 
τρόπο που δε θα αναγκάσει να επαναστα-
τήσουν ακόμη και οι… μπετόβεργες από 
το κτίριο της οδού Πειραιώς.

O ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
Μετά από 365 ημέρες διακυβέρνησης, ο 

«Γολγοθάς» της κυβέρνησης παραμένει η 
οικονομία και, δεδομένης της ζημίας που 
έχει προκαλέσει η πανδημία, οι οιωνοί 
δεν είναι και οι καλύτεροι. 

Την Τρίτη 30 Ιουνίου, η ΤτΕ ανακοίνωσε 
την αναθεωρημένη πρόβλεψή της για την 
πορεία του ΑΕΠ, τοποθετώντας την υπο-
χώρησή του σε ένα εύρος από το -4,4% ως 
το -9,4% (έναντι του -4% ως -8% που προέ-
βλεπε τον Απρίλιο), με το βασικό σενάριο 
της Κεντρικής Τράπεζας για την οικονομι-
κή δραστηριότητα να προβλέπει σημαντι-
κή κάμψη της τάξης του -5,8%.
Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Οικονομι-

κών βλέπουν τα δημόσια ταμεία να μη γε-
μίζουν, αφού ο τουρισμός μόλις «άνοιξε» 

–ακόμα οι κρατήσεις κυμαίνονται σε πολύ 
ρηχά νερά– ενώ οι φορολογικές και άλλες 
εισπράξεις κατακρημνίζονται στο -40%.
Αναλυτές με μακρά πείρα στο πολιτικό 

ρεπορτάζ δεν αποκλείουν το βάθεμα της 
ύφεσης να παράξει πολιτικά αποτελέσμα-
τα. 

Εννοούν, δηλαδή, ότι η καλή εικόνα που 
έχει η πλειοψηφία των πολιτών για την 
κυβέρνηση και αποτυπώνεται σε όλες 
τις δημοσκοπήσεις, δεν αποκλείεται να 
τρωθεί, αν τα νοικοκυριά αρχίσουν να 
βιώνουν συνθήκες δυσπραγίας και οι οι-
κογενειακοί προϋπολογισμοί πάψουν να 
«βγαίνουν».

Από την άλλη πλευρά, στο Μαξίμου προ-
ετοιμάζονται και γι αυτό το ενδεχόμενο, 
παίρνοντας επιπλέον μέτρα στήριξης (βλ. 
επικείμενη εκταμίευση της β’ φάσης της 
επιστρεπτέας προκαταβολής και μείωση 
προκαταβολής φόρου έως 100%) και πα-
ραμένοντας συγκρατημένα αισιόδοξοι, 
ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός θα αποδει-
χτεί επιτυχής και σε αυτή την περίσταση.
Άλλωστε, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του 
στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, «σπάνια έχουν γίνει 
τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστη-
μα, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το γεγο-
νός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολύ 
μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, γεωπο-
λιτικές, υγειονομικές».

ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν.Δ.

«Τούρτα» γενεθλίων,  
με γλυκόπικρη σαντιγί

Εν αναμονή των  εξελίξεων στα μέτωπα της Novartis και της οικονομίας,  
το Μαξίμου αναζητά περισσότερα «καύσιμα» από αυτά που του εξασφάλισε  

η διαχείριση της πανδημίας και της ελληνοτουρκικής κρίσης στον Έβρο
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• Institution of protective
  supervision court procedure
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• Protection mandates
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• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 
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Η περίπτωση του καθηγητή Χρήστου 
Ροζάκη -και των δηλώσεών του για 

το Καστελόριζο, στον τηλεοπτικό σταθμό 
Κρήτη TV- είναι χαρακτηριστική του τρό-
που σκέψης και δράσης αυτής που έχω 
αποκαλέσει αθηναϊκής ελίτ. 

Γράφει ο Μιχάλης Ιγνατίου
© ΕΘΝΟΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Αντιπαρέρχομαι τους χαρακτηρισμούς 
για τον καθηγητή και γενικά τους εκπρο-
σώπους της ελίτ, διότι δεν είναι σοβαρός 
τρόπος κριτικής αυτός. Οι ύβρεις είναι για 
ανθρώπους, και ειδικά για τους αναλυ-
τές, που δεν έχουν επιχειρήματα. Το βα-
σικό επιχείρημα για την περίπτωση του κ. 
Ροζάκη και όσων σκέφτονται με τον ίδιο 
τρόπο είναι τόσο απλό: Οι απόψεις για 
«εξημέρωση» του τουρκικού θηρίου με 
υποχωρήσεις της Ελλάδας, με την έωλη 
δικαιολογία ότι «θα έχουμε το κεφάλι μας 
ήσυχο», είναι εντελώς λάθος.
Διότι ο πρόεδρος της Τουρκίας και γενι-

κά η κατοχική δύναμη, τα τελευταία 60 
χρόνια απέδειξαν ότι εκμεταλλεύονται 
στο έπακρον την παραμικρή ελληνική 
υποχώρηση και απαιτούν και άλλες, για 
να φτάσουμε να έχουμε δώσει τη συγκυ-
ριαρχία και να μας ζητούν και τον... Παρ-
θενώνα. Το πάθημα της Κύπρου και των 
υποχωρητικών ηγετών της δεν έχει γίνει 
μάθημα (δυστυχώς) στην ελίτ της Αθήνας. 
Όχι επειδή δεν το γνωρίζουν καλά, αλλά 
επειδή αυτή είναι η πολιτική της. Είναι μια 
πέρα για πέρα λάθος πολιτική, διότι έπρε-
πε μέχρι τώρα να γνωρίζουν τον τρόπο 
σκέψης και δράσης της Άγκυρας.

Η πολιτική της είναι επεκτατική και 
ακραία επιθετική. Τα τελευταία γεγονό-

τα από τη Συρία, την Κύπρο, το Αιγαίο 
και τη Λιβύη το αποδεικνύουν και στους 
πιο αφελείς. Και ο κ. Ροζάκης είναι ένας 
εξ αυτών. Η διαφορά έγκειται στο γεγο-
νός ότι ο καθηγητής δεν ήταν… όποιος-
όποιος. Συμβούλευε υπουργούς Εξωτε-
ρικών της Ελλάδας για πολύ σημαντικά 
ζητήματα που άπτονται της εθνικής ανε-
ξαρτησίας της χώρας. Το θέμα των συμ-
βούλων και των συμβουλών από εξωκυ-
βερνητικούς παράγοντες είναι τεράστιο 
και αξίζει συζήτησης, όχι όμως με απα-
ξιωτικούς χαρακτηρισμούς, αλλά με την 
παρουσίαση σοβαρών θέσεων. Αυτοί οι 
άνθρωποι επηρεάζουν τις απόψεις προ-
έδρων, πρωθυπουργών, υπουργών Άμυ-
νας και Εξωτερικών.

Και σίγουρα ούτε αυτοί, ούτε εμείς που 
δε συμφωνούμε μαζί τους, είμαστε πα-
ντογνώστες. Για την περίπτωση του κ. Ρο-
ζάκη είναι χαρακτηριστική η άποψη ενός 
εκ των αναγνωστών μου, ο οποίος έγραψε 
ότι, είναι ως ένας αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο οποί-
ος όταν ηγείτο των Ενόπλων Δυνάμεων 
προετοίμαζε το λαό για πόλεμο. Και όταν 
συνταξιοδοτήθηκε ήρθε και μας είπε, ένα 
μήνα μετά, ότι σε περίπτωση πολέμου 
θα ηττηθούμε από την Τουρκία. Είναι το 
καλύτερο παράδειγμα για την περίπτωση 
του καθηγητή... Πρόσφατα, ο αναπληρω-
τής σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του 
πρωθυπουργού έκανε μια δήλωση για τη 
Λιβύη, στην οποία δόθηκε μεγάλη σημα-
σία από τους Τούρκους. Μιλώντας στην 
τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Θάνος Ντόκος, τι 
μας είπε; Ότι η ελληνική κυβέρνηση έκα-
νε λάθος που επένδυσε στο στρατάρχη 
Χαλίφα Χαφτάρ. «Έχει αλλάξει», δήλωσε, 
«το momentum της σύγκρουσης. Από εκεί 
που είχαμε “επενδύσει” και εμείς όταν 

φαινόταν ότι έχει το πάνω χέρι, πλέον 
φαίνεται ότι χάνει στο πεδίο των μαχών 
και ίσως οι πολιτικές του μέρες να είναι 
μετρημένες».

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Και εδώ εισέρχεται το μείζον ζήτημα 

των συμβούλων και των συμβουλών τους. 
Ποιος είναι αυτός που έπεισε τον πρωθυ-
πουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να 
«επενδύσουν» στον Χαφτάρ; Ο κ. Ντόκος 
δεν είχε γνώμη; Και αν ήταν διαφορετική, 
ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη; Και αν τον 
ενημέρωσε, τι απάντησε ο πρωθυπουρ-
γός; Και αφού διαφωνούσε σε μια τόσο 
σημαντική απόφαση, δεν έπρεπε να πα-
ραιτηθεί ο κ. Ντόκος; Αλλά τίθεται και 
ένα άλλο ζήτημα για τον κ. Μητσοτάκη: ο 
αναπληρωτής σύμβουλός του βγαίνει δη-
μόσια και «αδειάζει» μια απόφασή του, η 
οποία σύμφωνα με τον κ. Ντόκο αποδεί-
χθηκε λάθος. Δεν έπρεπε να τον στείλει 
στο σπίτι του; Διότι ο ίδιος εκτίθεται στα 
μάτια των πολιτών. Το ίδιο φαινόμενο εί-
χαμε και με τον επικεφαλής του Συμβου-
λίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλέξανδρο Δια-
κόπουλο. Σε συνέντευξή του στο «Έθνος 
της Κυριακής» υποστήριξε ότι στην Ελ-
λάδα εξακολουθεί να μην υπάρχει κουλ-
τούρα συμβιβασμών. Και σημείωσε ότι οι 
συμβιβασμοί είναι απαραίτητοι, εάν θέ-
λουμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες όχι 
μόνο με την Τουρκία, αλλά με όλους τους 
γείτονες. Ουδείς λογικός άνθρωπος επι-
θυμεί τον πόλεμο, όταν έχει την επιλογή 
της ειρήνης. Δεν υπάρχει πιο όμορφη λέξη 
στα ελληνικά. Ειρήνη... 

Αλλά οι κ. Διακόπουλος και Ντόκος, που 
συμβουλεύουν τον πρωθυπουργό, βλέ-
πουν να έχουμε απέναντι γείτονα με 

κουλτούρα συμβιβασμού; Διότι δε μπορεί 
να κάνουν λάθος όλοι οι Έλληνες αλλά και 
στην πλειονότητά τους οι ξένοι, που έχουν 
συνειδητοποιήσει προ πολλού ότι ο Ταγίπ 
Ερντογάν ολοκλήρωσε τα πολεμικά του 
σχέδια και ετοιμάζεται ακόμα και για πό-
λεμο με την Ελλάδα.
Όλες, μα όλες οι κινήσεις του, προς τα 

εκεί οδηγούν. Μέχρι σήμερα ο στόχος του 
ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία. Στην Αθήνα 
υπάρχει αυτή η απαράδεκτη «λογική» ότι 
η Κύπρος, που είναι ανεξάρτητο κράτος, 
βρίσκεται μακριά. Όταν το είπε ο γέρος ο 
Καραμανλής περίσσεψε η οργή. Ήταν μια 
κουβέντα που θα τον ακολουθεί πάντα. 
Και οι ιστορικοί τού την έχουν χρεώσει με 
πολύ επικριτικό τρόπο. Και ας ήταν πρω-
θυπουργός μερικών ημερών, σε μία Ελλά-
δα που μόλις είχε βγει από τη λαίλαπα της 
προδοτικής χούντας. Για να είμαι δίκαιος: 
Τι μπορούσε να κάνει τότε ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής, που ήταν απελπιστικά 
μόνος του; Και όμως, δεν του το συγχώρε-
σε κανένας. Τώρα η Τουρκία απειλεί μέχρι 
και την Κρήτη. Τι θα συμβουλεύσουν τον 
κ. Μητσοτάκη οι σύμβουλοί του; Ότι είναι 
μακριά; Ή ότι ας μην απαντήσουμε στον 
Ερντογάν και ας συνομιλήσουμε μαζί του; 
Ο αρχηγός ενός κράτους χρειάζεται σο-
βαρές συμβουλές. Ο κ. Μητσοτάκης απέ-
δειξε με την αντίδρασή του στην τουρκική 
επίθεση στον Έβρο, ότι ευτυχώς σκέφτεται 
πολύ διαφορετικά από τους συμβούλους 
του. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα, 
ότι δεν έχει ανάγκη συμβούλων και συμ-
βουλών. Η επεκτατική Τουρκία αντιμετω-
πίζεται, πρώτον, με διπλωματικά μέσα 
και, δεύτερον, αν επιτεθεί, και με την ισχύ 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Δυστυχώς, δεν 
υπάρχουν άλλες επιλογές…

Η επιθετική πολιτική  
και τα πολεμικά σχέδια  
του Ταγίπ Ερντογάν
Οι στόχοι της επεκτατικής τουρκικής πολιτικής  
και οι απόψεις για «εξημέρωση» του θηρίου  
με υποχωρήσεις της Ελλάδας
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Δεν ήταν μόνο οι δύο θηριώδεις μπουλ-
ντόζες, που μπροστά στον Κυριάκο 

Μητσοτάκη άρχισαν να γκρεμίζουν το 
πρώτο από τα εννιακόσια κτίρια που 
υπάρχουν μέσα στο χώρο του Ελληνικού. 
Ήταν κι ένας γερανός που δε βλέπαμε 
εμείς οι τηλεθεατές, ο οποίος επέτρεπε 
στην κάμερα της ΕΡΤ να τραβάει και να 
μεταδίδει εικόνα από ψηλά, ψηλότερα απ’ 
όσο μπορούσαν να φθάσουν οι βραχίονες 
των δύο εκσκαφέων. Πως αλλιώς; Ένα 
εμβληματικό έργο χρειάζεται και εντυπω-
σιακή εικόνα. Αυτή η πανοραμική εικόνα 
άλλωστε μας βοήθησε να διαπιστώσουμε, 
πως ούτε δάσος υπάρχει εκεί γύρω, ούτε 
αρχαιοπρεπή κτίσματα  δεσπόζουν στο 
χώρο. 

Γράφει ο Δημήτρης Ευθυμάκης 
© Protagon.gr

Ακριβώς στον έναν χρόνο της κυβέρνη-
σης, το Ελληνικό ξεκίνησε επιτέλους. Έξι 
μήνες θα γκρεμίζουν, θα φτιάχνουν δρό-
μους, θα περνάνε σωληνώσεις για νερό 
και καλώδια για ρεύμα, θα στήνουν πρό-
χειρα παραπήγματα για τους μηχανικούς 
και τους εργάτες, θα ξηλώσουν το πάνω 

στρώμα του διαδρόμου προσγείωσης και 
θα ανακυκλώνουν τα υλικά του. Μετά θα 
ακολουθήσουν οι θεμελιώσεις μεγάλων 
κτιριακών συγκροτημάτων σαν του ουρα-
νοξύστη του καζίνο, του δεύτερου ουρα-
νοξύστη με τα γραφεία και τα πολυτελή 
διαμερίσματα, της μαρίνας στην παραλία 
του Αγίου Κοσμά, του εξάστερου ξενοδο-
χείου δίπλα στο κύμα, κ.λπ. 
Αυτό το κ.λπ. είναι άδηλο. Για να ολο-

κληρωθεί το project θα χρειαστούν όχι 
δέκα χρόνια, αλλά ενδέχεται και είκοσι. 
Αν ολοκληρωθεί ποτέ… Θα εξαρτηθεί από 
τη ζήτηση. Το πάρκο του Ελληνικού προο-
ρίζεται κατά ένα μέρος για πάρκο διασκέ-
δασης, κατά το δεύτερο μέρος για πάρκο 
εμπορικής δραστηριότητας και κατά το 
τρίτο μέρος ως πάρκο μόνιμης κατοικίας. 
Το πάρκο διασκέδασης και διακοπών θα 
γίνει ούτως ή άλλως. Είναι η ατμομηχανή 
της επένδυσης. Ο τουρίστας θα έρχεται με 
αεροπλάνο ή το κότερο του, θα μένει σε 
τρομερά ξενοδοχεία με θέα το Σαρωνικό, 
θα κολυμπά στην παραλία, θα τρώει στα 
εστιατόρια, θα επισκέπτεται το ενυδρείο, 
θα παίζει τα λεφτά του στο καζίνο, θα ψω-
νίζει από τα παραλιακά μαγαζιά. Σε μισή 
ώρα θα είναι στην Ακρόπολη, σε τρεις 

ώρες στη Σαντορίνη. Το Mall που θα κα-
τασκευαστεί στην πάνω πλευρά προς Γλυ-
φάδα, δίπλα στη Λ. Βουλιαγμένης, προ-
γραμματίζεται μεν να είναι το μεγαλύτερο 
των Βαλκανίων αλλά θα εξαρτηθεί από τη 
ζήτηση. Αν υπάρξει ενδιαφέρον ενοικία-
σης χώρων, η κατασκευή θα αρχίσει αμέ-
σως. Το ίδιο και τα κτίρια γραφείων δίπλα 
του. Όσο για τις 10.000 πολυτελείς κατοι-
κίες που θα κτιστούν στην πλευρά που 
είναι σήμερα η υπερυψωμένη δεξαμενή 
της αμερικάνικης βάσης, μέχρι χαμηλά 
κατά μήκος της Αλίμου, επίσης θα εξαρ-
τηθούν από τη ζήτηση. Θα αγοράζονται 
στα χαρτιά και θα κτίζονται. Στο κέντρο 
του πάρκου, το νοσοκομείο, το κέντρο πο-
λιτισμού, το κέντρο επιχειρηματικότητας, 
οι αθλητικές εγκαταστάσεις, θα περιμέ-
νουν. Το project δεν είναι ούτε απλό, ούτε 
εύκολο, ούτε σίγουρα κερδοφόρο. Προϋ-
ποθέτει παγκόσμια τουριστικά ρεύματα 
και μετατροπή της γειτονιάς μας σε must 
περιοχή. Προ κορονοϊού, οι επενδυτές 
υπολόγιζαν ένα εκατομμύριο επισκέπτες 
το χρόνο. Τώρα; 

Είναι καλό που η Lamda δε σταμάτησε 
την επένδυση, περιμένοντας να δει που 
θα πάει το πράγμα τα επόμενα χρόνια. 

Λογικά, το πάρκο θα αρχίσει να δουλεύει 
όταν η ανάκαμψη του παγκόσμιου τουρι-
σμού από την πανδημία θα είναι στο καλύ-
τερο σημείο της. Θεωρητικώς όμως. Πρα-
κτικώς, μερικές χιλιάδες άνθρωποι θα 
αρχίσουν να δουλεύουν από τις επόμενες 
βδομάδες και για μια πενταετία τουλάχι-
στον. Μετά θα δούμε πόσες θα είναι οι 
μόνιμες θέσεις εργασίας. Θα δούμε και 
τι θα συμβεί στο παραλιακό μέτωπο της 
πρωτεύουσας. Ανάπτυξη και επιβάρυνση 
πάνε παρέα. Ήδη οι τρεις δήμαρχοι των 
όμορων δήμων σκοτώνονται μεταξύ τους. 
Μέσα στα πόδια τους δημιουργείται μια 
καινούρια πόλη και δεν είναι διόλου σί-
γουροι αν θα εισπράξουν τα θετικά της ή 
μόνο την όχληση και τα σκουπίδια της. Τα 
δύσκολα είναι μπροστά. 

Σε κάθε περίπτωση, θα δούμε σίγουρα 
πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί ο ιδιω-
τικός τομέας. Η Mogehan υποστηρίζει ότι 
θα σηκώσει τον αμφιλεγόμενης αισθητι-
κής ουρανοξύστη της μέσα σε δυο χρόνια. 
Προϋπολογισμός ένα δισ. δολάρια. Υπεν-
θυμίζω ότι δυο χρόνια έκανε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος να βάλει την πεζογέφυρα 
πάνω από τη Λ. Ποσειδώνος, η οποία ακό-
μα δεν έχει δοθεί στο κοινό…  

Ούτε απλό, ούτε εύκολο,  
ούτε σίγουρα κερδοφόρο 

Το project του Ελληνικού προϋποθέτει παγκόσμια 
τουριστικά ρεύματα και μετατροπή της γειτονιάς μας σε 
must περιοχή. Προ κορονοϊού, οι επενδυτές υπολόγιζαν  

ένα εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο. Τώρα; 

TAVERNE GRECQUE

1613 William Street (Corner Guy) Montreal, QC  H3J 1R1
Reserve today: 514-583-3285

Fine Greek Cuisine
Dear Friends we are happy to announce our new 
series of performances at Petros in Griffintown. 

Saturdays at 6:00 PM
Beginning on Saturday July 18th 2020. 

Enjoy great food accompanied
with great entertainement! 

Reserve in advance your table at 514-583-3285!

www.restaurantpetros.ca

Bring 
your own 

wine
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Επανερχόμεθα στο 1610 ΑΜ

Από τις 9 Μαΐου, 
επιστρέφουμε  στον 
αέρα στη συχνότητα 

1610 ΑΜ, κάθε 
Σάββατο και Κυριακή 

στις 4 μμ.

1610

Η τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτά-
κη-Ερντογάν άρκεσε για να ξανα-

βγούν στην πολιτική αγορά οι γνωστοί 
κύκλοι που υψώνουν τη σημαία «να τα 
βρούμε» με την Τουρκία, αποσιωπώντας 
το τίμημα. Η συνέντευξη Ροζάκη στον Σα-
χίνη (Κρήτη TV) πολυσυζητήθηκε, επειδή 
ακριβώς ήταν πιο ειλικρινής. Στην πραγ-
ματικότητα, δεν πρόκειται για τις προ-
σωπικές απόψεις ενός έγκριτου νομικού, 
αλλά για τον εκφραστή μίας σχολής σκέ-
ψης, η οποία επηρέασε αποφασιστικά την 
ελληνική πολιτική έναντι της Τουρκίας.

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*

Έχει δίκιο ο Ροζάκης, όταν λέει ότι η δι-
εθνής νομολογία δε δίνει αυτομάτως σε 
όλα τα νησιά, ανεξαρτήτως γεωγραφικής 
θέσης και μεγέθους, πλήρη επήρεια σε 
ΑΟΖ. Σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκε πε-
ριορισμένη επήρεια και σε ελάχιστες (π.χ. 
Νήσος των Φιδιών στη Μαύρη Θάλασσα) 
καθόλου επήρεια.

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας 
αναφέρει ότι νησιά που διατηρούν ακόμα 
και στοιχειώδη οικονομική δραστηριότη-
τα δικαιούνται ΑΟΖ. Δεν αναφέρει, όμως, 
ρητά, ότι μοναδικό και αποκλειστικό κρι-
τήριο για την οριοθέτηση είναι η αρχή της 
μέσης γραμμής. Εάν αυτό προβλεπόταν 
ρητά και σαφώς, δε θα χρειαζόταν δια-
πραγμάτευση για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, 
ούτε παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο 
όπου υπήρχε διαφωνία. Η οριοθέτηση θα 
ήταν μία τεχνική διαδικασία.
Ο Ροζάκης λέει ότι το πλεονέκτημα της 

Ελλάδας είναι «ότι έχει πραγματικά μία 
συστάδα νησιών, η οποία επεκτείνεται 
σε όλο το Αιγαίο. Μάλιστα, υπάρχει μία 
γραμμή η οποία πιάνει από το Σούνιο και 
κατεβαίνει στη Ρόδο. Για τα νησιά αυτά 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουνε πλήρη 
επήρεια. Για άλλα νησιά, ενδεχομένως δεν 
έχουνε πλήρη επήρεια. Όπως το Καστελό-
ριζο, λόγου χάριν». Εξηγεί γιατί –κατά την 
άποψή του– το Καστελόριζο δεν έχει πλή-
ρη επήρεια σε ΑΟΖ, καταλήγοντας: «Εγώ 
υποστηρίζω ότι το Καστελόριζο έχει περι-
ορισμένη επήρεια».

Η ΘΕΣΗ ΡΟΖΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
Είναι θεμιτή η νομική εκτίμηση του Ρο-

ζάκη –με βάση τη διεθνή νομολογία– ότι 
το Δικαστήριο (εάν κάποτε η υπόθεση 
φθάσει εκεί) θα δώσει στο Καστελόριζο 

μειωμένη επήρεια. Αυτό, όμως, είναι ποι-
οτικά διαφορετικό, από τη δήλωσή του 
πως το Καστελόριζο δεν πρέπει να έχει 
πλήρη επήρεια. Η θέση αυτή του πρώην 
υφυπουργού Εξωτερικών και συμβούλου 
διαδοχικών κυβερνήσεων ίσως θα είχε (με 
πολλά ερωτηματικά) νόημα, εάν η Τουρ-
κία αναγνώριζε πως τα νησιά έχουν ΑΟΖ. 
Εάν, δηλαδή, επικαλείτο την αρχή της 
αναλογικότητας και ζητούσε –στο πλαίσιο 
εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων με 
την Ελλάδα– να δοθεί στο Καστελόριζο 
μειωμένη επήρεια.
Παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, η 

Τουρκία με το έτσι θέλω δεν αναγνωρίζει 
ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ. Δεν πρόκειται για 
μαξιμαλιστική θέση εν όψει διαπραγμα-
τεύσεων, όπως ισχυρίζονται κάποιοι στην 
Αθήνα. Η Τουρκία, άλλωστε, δεν έμεινε 
στα λόγια. Με το μνημόνιο Άγκυρας-Τρί-
πολης έχει δημιουργήσει τετελεσμένο σε 
βάρος της Ελλάδας.
Κατά συνέπεια, ακόμα κι αν κατά τη δι-

άρκεια μίας εποικοδομητικής διαπραγ-
μάτευσης η Αθήνα ίσως συζητούσε το 
ενδεχόμενο να αποδεχθεί μειωμένη επή-
ρεια του Καστελόριζου, θα ήταν πολιτικά-
διπλωματικά αυτοκτονικό να το πράξει, 
όταν η Άγκυρα τηρεί τόσο επιθετική-επε-
κτατική στάση. Είναι δραματικό το γεγο-
νός, ότι τη θέση Ροζάκη συμμερίζονται 
πολλοί στο πολιτικό, μιντιακό και ακαδη-
μαϊκό σύστημα. Υπενθυμίζω τη δήλωση 
Κοτζιά, ότι «οι Έλληνες είναι μοναχοφάη-
δες» που αναφερόταν στην επήρεια του 
Καστελόριζου, καθώς και την παρεμφερή 
δήλωση του Κατρούγκαλου.

ΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ
Η δεύτερη θέση του Ροζάκη που προκά-

λεσε αντιδράσεις, αφορά στην επέκταση 
των χωρικών υδάτων. Δήλωσε συγκε-
κριμένα, ότι η Ελλάδα «δεν πρέπει να 
πάει (από τα 6 στα 12 μίλια)... Καλώς να 
κάνει αιγιαλίτιδα ζώνη (χωρικά ύδατα) 
12 μιλίων στο Ιόνιο, ενδεχομένως και στα 
ηπειρωτικά της εδάφη, αλλά στα νησιωτι-
κά θα κλείσει το Αιγαίο Πέλαγος. Στερεί τα 
εμπορικά και τα πολεμικά πλοία όλων των 
κρατών από την ελεύθερη δίοδο, από την 
ελευθερία των θαλασσών... Διότι απλού-
στατα θα κλείσει το σύνολο της θάλασ-
σας... Αν κοιτάξετε το χάρτη με 12 μίλια θα 
δείτε ότι κλείνει συνολικά όλες τις διόδους 
ελεύθερης ναυσιπλοΐας».

Στην πραγματικότητα, για τα 12 μίλια ο 

Ροζάκης προβάλει το επιχείρημα που πα-
ραδοσιακά επικαλείται η Τουρκία. Πράγ-
ματι, η επέκταση θα μετέτρεπε το μεγα-
λύτερο μέρος του Αιγαίου σε ελληνική 
θάλασσα. Αυτό, όμως, δε θα είχε καμία 
πρακτική επίπτωση στη ναυσιπλοΐα των 
εμπορικών πλοίων, ενώ τα πολεμικά θα 
πραγματοποιούν εντός των ελληνικών 
χωρικών υδάτων αβλαβή διέλευση, όπως 
προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο.
Μία ματιά στο χάρτη δείχνει ότι το κε-

ντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες, είναι ελ-
ληνική θάλασσα και με το παρόν καθε-
στώς των έξι μιλίων. Το γεγονός αυτό δεν 
εμπόδισε τη ναυσιπλοΐα, ενώ έχουμε δει 
τουρκικά πολεμικά πλοία ακόμα και έξω 
από το Σούνιο να πραγματοποιούν καθό-
λου αβλαβή διέλευση, με την έννοια ότι 
στέλνονται εκεί για να κάνουν επίδειξη 
σημαίας. Τα περί κλεισίματος του Αιγαίου 
στη ναυσιπλοΐα είναι απολύτως προσχη-
ματικά. Θα ήταν πιο ειλικρινής ο Ροζάκης 
και όσοι «τραγουδούν» το ίδιο τραγούδι 
να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους και 
με τους πολίτες, στους οποίους απευθύ-
νονται. Στην πραγματικότητα, δε θέλουν 
η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα, 
επειδή φοβούνται το τουρκικό casus belli, 
το ότι η Άγκυρα έχει χαρακτηρίσει την 
επέκταση αιτία πολέμου.

Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΑΓΗ!
Το τρίτο σημείο της συνέντευξης Ροζάκη 

που αξίζει σχολιασμού, είναι η δήλωσή 
του για τις «γκρίζες ζώνες». Όπως αποκά-
λυψε, «οι διερευνητικές συνομιλίες γίνανε 
με βάση τη λογική ότι κάποτε θα πάμε στο 
δικαστήριο για την υφαλοκρηπίδα και την 
ΑΟΖ και ότι όλες οι παράπλευρες προκρι-
ματικές διαφορές θα λυνόντουσαν, μέσα 
από αυτές τις διερευνητικές επαφές».

Ποιες είναι οι «παράπλευρες διαφορές»; 
Προφανώς οι «γκρίζες ζώνες», που τώρα 
στη ρητορική της Άγκυρας έχουν γίνει 
«τουρκικά νησιά υπό ελληνική κατοχή». 

Ο Σαχίνης ρώτησε τον Ροζάκη εάν συ-
ζητάμε και την κυριαρχία αυτών των νη-
σιών. Ιδού η απάντηση: «Κατά την (επίση-
μη) ελληνική άποψη όχι. Εγώ δε θα είχα 
αντίρρηση να συζητήσουμε το θέμα αυτό. 
Δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε τεκμή-
ρια και αποδείξεις ότι είναι ελληνικά, δεν 
υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε ότι η συνθήκη 
της Λοζάνης λέει ότι η Τουρκία έχει (στην 
κατοχή της νησιά) που ευρίσκονται εντός 
3 μιλίων από τις ακτές της. Άρα κατά βάση 

οτιδήποτε ευρίσκεται εκτός των 3 μιλίων 
είναι ελληνικό. Εγώ δε φοβάμαι το δικα-
στήριο».

Ο «ποιητής» μάς είπε, ότι συμφωνεί να 
τεθεί στην κρίση διεθνούς δικαστηρίου 
εάν θα παραμείνουν στην Ελλάδα ή θα 
παραχωρηθούν στην Τουρκία όχι μόνο 
βραχονησίδες, αλλά και κατοικημένα νη-
σιά (Φούρνοι, Οινούσσες, Λειψοί, Αγαθο-
νήσι, Αρκιοί κ.α.). Πρόσθεσε ότι δε φοβά-
ται την απόφαση του Διεθνούς Δικαστη-
ρίου, επειδή η Συνθήκη της Λοζάνης είναι 
σαφής και υπέρ της Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Η Συνθήκη είναι σαφής και υπέρ της Ελ-

λάδας, αλλά κανένα κράτος που σέβεται 
τον εαυτό του δε θέτει στην κρίση ξένων 
δικαστών την εδαφική ακεραιότητά του, 
επειδή ένας γείτονας έχει εγείρει διεκδι-
κήσεις! Εκτός κι αν είχε προηγουμένως 
ηττηθεί σε πόλεμο. Είναι κοινό μυστικό, 
ότι για τόσο κρίσιμα ζητήματα, ακόμα 
και στις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, 
υπεισέρχεται η πολιτική σκοπιμότητα, νο-
θεύοντας το αμιγώς νομικό κριτήριο.
Στο τραπέζι, άλλωστε, θα έμπαιναν για 

μοίρασμα μόνο ελληνικά νησιά, δηλαδή η 
Ελλάδα θα είχε μόνο να χάσει και η Τουρ-
κία μόνο να κερδίσει. Στην ιδανική για 
την Ελλάδα περίπτωση, το Δικαστήριο θα 
της παραχωρούσε αυτά που ήδη κατέχει. 
Ακόμα και στα διεθνή δικαστήρια, όμως, 
οι ιδανικές αποφάσεις δεν είναι κανόνας. 
Σε τελευταία ανάλυση, εάν η Τουρκία θε-
ωρεί ότι αδικείται, ας αναγνωρίσει τη δι-
καιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου και 
ας προσφύγει εναντίον της Ελλάδας.

Από την πλευρά μου, πάντως, οφείλω να 
αναγνωρίσω στον Ροζάκη, ότι εξέφρασε 
με αρκετή καθαρότητα αυτά που οι ομο-
ϊδεάτες του πολιτικοί, δημοσιογράφοι 
και ακαδημαϊκοί, αποκρύπτουν επιμελώς 
όταν μιλάνε δημοσίως.

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΡΟΖΑΚΗ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

Καστελόριζο, χωρικά ύδατα  
και γκρίζες ζώνες
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Το έχουμε περιγράψει στο προηγούμενο 
αλλά και σε άλλα άρθρα μας στο πα-

ρελθόν. Για τους συμμάχους μας, ο χώρος 
που καταλαμβάνει η Ελλάδα και η Τουρ-
κία, εσχάτως και η Κύπρος, είναι ενιαίος 
και τον αντιλαμβάνονται ως μια περιοχή 
στην οποία –και μέσω της οποίας– προω-
θούν τα δικά τους γεωπολιτικά, στρατηγι-
κά και οικονομικά συμφέροντα.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Υπό την έννοια αυτή, τους ενδιαφέρει ο 
χώρος ως σύνολο και θέλουν να υπάρχει 
σταθερότητα στο εσωτερικό του. 

Όμως δε θα πρέπει να μας διαφεύγει 
ότι όσο δε διακυβεύονται τα συμφέροντά 
τους, δεν έχουν κανέναν λόγο να παρεμ-
βαίνουν στις εσωτερικές διαμάχες αυτού 
του συνόλου.

Στη λογική αυτήν, με την εκτίμηση και την 
παραδοχή ότι η κατάσταση στην Αν. Με-
σόγειο και ειδικότερα στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις είναι εκρηκτική και μπορεί να 
οδηγήσει ακόμα και σε μια γενικευμένη 
πολεμική σύγκρουση, που θα θέσει σε 
κίνδυνο την ενότητα και σταθερότητα του 
συνόλου, προτείνουν διάλογο μεταξύ της 
Ελλάδας και της Τουρκίας.
Επίσης, θα πρέπει να κατανοήσουμε 

ότι δεν ενδιαφέρει τους συμμάχους μας, 
ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, ποιος 
έχει παραβιάσει το Διεθνές Δίκαιο εις βά-
ρος μιας συμμάχου χώρας, που απειλεί 
με casus belli μια σύμμαχο χώρα, ποιος 
παραβιάζει καθημερινά τον εναέριο χώρο, 
ποιος συνεργάζεται ολοφάνερα με ισλα-
μιστές τρομοκράτες, δολοφόνους πολιτών 
και της Δύσης, ποιος διαπράττει εθνοκά-
θαρση στο Αφρίν και το Γκίρε Σπι – Σερε-

κάνιγιε, ποιος κάνει λαθρεμπόριο πετρε-
λαίου με το Ισλαμικό Κράτος.
Τους ενδιαφέρει η ενότητα του συνόλου 

και η σταθερότητα στο εσωτερικό του. 
Άρα, μας προτείνουν «να τα βρούμε» με 
την Τουρκία μέσω διαλόγου. Και αυτό πα-
παγαλίζουν τα γνωστά κέντρα στην Ελλά-
δα, με τους γνωστούς και μη εξαιρετέους 
παπαγάλους τους.
Όμως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα 

εξής, σε σχέση με το διάλογο αυτόν:
-Πρώτον, θα πρέπει κανείς να είναι του-

λάχιστον αφελής, για να πιστεύει ότι η 
Τουρκία θα θέσει προς συζήτηση το τουρ-
κολυβικό μνημόνιο, και αν το κάνει θα χα-
ρακτηριστεί προδότης, αφού η συμφωνία 
αυτή έχει προπαγανδιστεί στην Τουρκία 
ως μια μεγάλη εθνική επιτυχία.
-Δεύτερον, η Τουρκία δε θα δεχτεί να άρει 

το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο 
επίσης έχει προπαγανδίσει στην τουρκική 
κοινή γνώμη, η οποία βλέπει το χάρτη και 
τις θαλάσσιες ζώνες που καλύπτει ως προ-
έκταση του τουρκικού εδάφους και επι-
κράτειας. Ποιος πολιτικός θα τολμήσει να 
θέσει σε διάλογο ένα εθνικό σχέδιο, που 
έχει μάλιστα και τον καθαγιασμένο στην 
Τουρκία όρο «Πατρίδα»; Βλέπετε, στην 
Τουρκία ο πατριωτισμός και η πατρίδα ως 
έννοιες, διατηρούν την ιερότητά τους, ενώ 
στην Ελλάδα έχουν απαξιωθεί…
-Τρίτον, η Τουρκία δε θα δεχτεί να κάνει 

διάλογο, για το αναφαίρετο δικαίωμα της 
Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδα-
τα στο Αιγαίο, αν βρεθεί πολιτικός να θέ-
σει τέτοιο θέμα στο διάλογο.
-Τέταρτον, η Τουρκία δε θα δεχτεί να συ-
ζητήσει για τα «τετελεσμένα» που θεωρεί 
ότι έχει δημιουργήσει στην Αν. Μεσόγειο, 
οριοθετώντας μονομερώς την ΑΟΖ της, με 

την οποία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα στην 
υφαλοκρηπίδα στο σύμπλεγμα της Μεγί-
στης (Καστελόριζου).

Άρα, θα πρέπει να γνωρίζουν τα παπα-
γαλάκια της «ανάγκης έναρξης ενός ειλι-
κρινούς ελληνοτουρκικού διαλόγου» ότι 
ο διάλογος αυτός θα αρχίσει πέρα από 
τα τέσσερα ζητήματα που έχουν προα-
ναφερθεί και θα περιλαμβάνει επιπλέον, 
το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των 
νησιών του ανατολικού Αιγαίου, το θέμα 
των «151 νησιών αδιευκρίνιστης κυριαρ-
χίας», καθώς και το «καυτό» θέμα των 
«18 τουρκικών νησιών που έχει καταλάβει 
και κατέχει στρατιωτικά η Ελλάδα» στο 
Αιγαίο.

Να μην ξεχνάμε δε και τα «παραδοσια-
κά δικαιώματα των Τούρκων αλιέων στο 
Αιγαίο», τα οποία θα επικαλεστούν βάζο-
ντας στο τραπέζι του διαλόγου τη συμφω-
νία που υπογράψαμε με την Ιταλία.

Αυτή είναι η κατάσταση και αυτό είναι το 
πλαίσιο του «έντιμου διαλόγου» για τον 
οποίο μας προετοιμάζουν τα παπαγαλά-
κια, που μιλούν με απαράμιλλο θράσος 
για ελληνικό μαξιμαλισμό στην εξωτερική 
πολιτική.
Τέλος, για εκείνους που μιλούν για έλ-

λειψη κουλτούρας συμβιβασμού στην ελ-
ληνική κοινωνία, να τους υπενθυμίσουμε, 
σε περίπτωση που το έχουν ξεχάσει, ότι 
συμβιβασμός, με βάση την ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια είναι: 
Ο συμβιβασμός είναι γενικός όρος που 

απαντάται (και εξετάζεται) ιδιαίτερα στην 
Κοινωνιολογία, στις Πολιτικές Επιστήμες, 
στο Διεθνές Δίκαιο και στη Διπλωματία. 

Ο όρος «Συμβιβασμός» (Compromise) 
δεν έχει προσλάβει κάποια εξειδικευμέ-
νη έννοια στους κλάδους των Κοινωνικών 

Επιστημών.  Έτσι κρίνεται ικανοποιητικός 
ο ορισμός του λεξικού Webster: Διευθέτη-
ση με διαιτησία ή συγκατάθεση που όμως 
επέρχεται με αμοιβαίες υποχωρήσεις – ή 
αμφοτερόπλευρος μετριασμός ακραίων 
αξιώσεων ή δικαιωμάτων που καταλήγουν 
σε «συμφωνία».

Με άλλα λόγια, προβλέπει αμοιβαίες 
υποχωρήσεις.
Σε ένα διάλογο μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας, η Ελλάδα θα κληθεί να κάνει 
οδυνηρές και καταστροφικές για το μέλ-
λον του ελληνικού και κυπριακού κράτους 
υποχωρήσεις.

Σε ποιες υποχωρήσεις θεωρούν ότι θα 
προχωρήσει η Τουρκία;
Μήπως από τα χίλια που διεκδικεί από 

την Ελλάδα, θα συμβιβαστεί με τα 990 και 
αυτό θα θεωρηθεί έντιμος συμβιβασμός;

Και η Ελλάδα, τι ακριβώς θα κερδίσει 
από έναν τέτοιο διάλογο, που δε θα προ-
σφέρει τίποτε άλλο από ένα πακέτο υπο-
χωρήσεων της πατρίδας μας μπροστά στις 
αξιώσεις της Τουρκίας;

Έχουμε χρέος να ενημερώσουμε την ελ-
ληνική κοινή γνώμη για την καταστροφή 
που έρχεται, αν αφήσουμε τα παπαγαλά-
κια να παραπληροφορούν το λαό για τον 
επιβεβλημένο «έντιμο συμβιβασμό».

Όχι, δεν πρόκειται για συμβιβασμό, αυτό 
που μας ετοιμάζουν λέγεται παράδοση. 

ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  
«έντιμος  

συμβιβασμός»  
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!
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Υγεία και Διατροφή

Η ενασχόληση με τις τέχνες και γενικό-
τερα οι πολιτιστικές δραστηριότητες 

ευνοούν τη μακροζωία. Οι τακτικές επι-
σκέψεις σε μουσεία, θέατρα, όπερες, συ-
ναυλίες, γκαλερί, εκθέσεις και σε άλλους 
χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
συνδέονται με περισσότερα χρόνια ζωής, 
σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστη-
μονική έρευνα. Μάλιστα, όσο περισσό-
τερο ασχολείται κανείς με τον πολιτισμό, 
τόσο το καλύτερο για την υγεία, όπως 
δείχνει η μελέτη. Προηγούμενες μελέτες 
είχαν βρει ότι οι τέχνες μπορούν να βελτι-
ώσουν τη σωματική και ψυχική υγεία και 

βοηθούν στη μάχη κατά της κατάθλιψης, 
της άνοιας, των χρόνιων πόνων κ.ά. Η νέα 
έρευνα δείχνει ότι ο πολιτισμός συμβάλ-
λει θετικά και στο προσδόκιμο ζωής.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού 

Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), με επι-
κεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια 
ψυχοβιολογίας και επιδημιολογίας, 
Ντέιζι Φάνκουρτ, του Τμήματος Επι-
στήμης της Συμπεριφοράς και Υγείας, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British 
Medical Journal» (BMJ), ανέλυσαν στοι-
χεία για περισσότερα από 6.000 άτομα 

άνω των 50 ετών. Σε βάθος 12ετίας έγινε 
συσχέτιση της συχνότητας επισκέψεων 
σε χώρους τέχνης και πολιτισμού με την 
κατάσταση της υγείας τους.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι πήγαιναν σε κά-

ποια παράσταση ή άλλη πολιτιστική εκ-
δήλωση έστω μία-δύο φορές το χρόνο, 
είχαν κατά μέσο όρο 14% μικρότερο κίν-
δυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήπο-
τε αιτία, σε σχέση με όσους δεν πήγαιναν 
καθόλου. Η μείωση του κινδύνου ήταν 
μεγαλύτερη (31%) για όσους πήγαιναν 
συχνότερα, τουλάχιστον μια φορά κάθε 
λίγους μήνες, και ακόμη μεγαλύτερη για 

όσους πήγαιναν ακόμη πιο συχνά, π.χ. 
κάθε μήνα. «Τα ευρήματα αναδεικνύουν 
τη σημασία των κοινωνικών παραγόντων 
στην υγεία. Ο καθένας πρέπει να έχει την 
ευκαιρία να συμμετέχει σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες», τόνισαν οι ερευνητές 
και επεσήμαναν ότι το όφελος είναι με-
γαλύτερο για ορισμένες ομάδες, όπως οι 
φτωχοί, οι καταθλιπτικοί και οι μοναχικοί 
άνθρωποι. Επίσης υπογράμμισαν ότι εί-
ναι σημαντικό να υπάρχουν δραστηριό-
τητες σχετικές με τις τέχνες και τον πολι-
τισμό στα σχολεία και στα πανεπιστήμια.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλοι μας χαζεύουμε στο κινητό ή το 
τάμπλετ πριν πέσουμε για ύπνο, 

πιστεύοντας πως είναι μια ακίνδυνη συ-
νήθεια. Δε μπορούμε χωρίς αυτά. Βρί-
σκονται στην τσέπη μας και πέρα από την 
προφανή τους χρήση (κλήσεις), αποτε-
λούν πλέον το walkman μας, την ατζέντα 
μας, το χώρο ψυχαγωγία μας, τον προσω-
πικό μας κινηματογράφο. 
Σε γενικές γραμμές, δύσκολα μπορεί να 

περάσει η μέρα χωρίς το smartphone στο 

χέρι, το οποίο έχει αντικαταστήσει εν 
πολλοίς ακόμη και τους προσωπικούς 
υπολογιστές. Όμως, νέα έρευνα του 
«New England Journal of Medicine», 
αναδεικνύει το λόγο για τον οποίο δεν 
πρέπει να έχουμε το κινητό στα χέρια μας 
λίγο πριν κοιμηθούμε. Γυναίκες που είχαν 
τη συνήθεια να κοιτάζουν το κινητό τους 
στο σκοτάδι, είχαν επαναλαμβανόμενα 
επεισόδια προσωρινής απώλειας όρασης 
μέχρι και 15 λεπτά το βράδυ ή το πρωί.

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είχαν ένα 
κοινό χαρακτηριστικό, μια και κοιτούσαν 
την οθόνη του τηλεφώνου με το ένα μάτι, 
με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μία 
ανομοιομορφία στην προσαρμογή των 
οφθαλμών, μια και το ένα μάτι προσαρ-
μόζεται στο φως και το άλλο στο σκοτάδι.
Πάντως, οι ερευνητές είναι καθησυχα-

στικοί, υποστηρίζοντας πως παρά την πα-
ροδική τύφλωση δεν έχει προκληθεί κά-
ποια μόνιμη βλάβη στα μάτια, αλλά καλό 

θα ήταν να αποφευχθεί η συγκεκριμένη 
συνήθεια στο μέλλον. Επίσης, το έντονο 
φως εμποδίζει τον εγκέφαλο να παράγει 
μελατονίνη, μια ουσία που είναι απαραί-
τητη για να μας πάρει ο ύπνος.
Με την έλλειψη ύπνου δημιουργούνται 

και ένα σωρό άλλα προβλήματα, που 
πολλοί από εσάς ίσως έχετε αλλά δεν ξέ-
ρατε πως προέρχονται από την επαφή με 
κινητά ή τάμπλετ λίγο πριν τον ύπνο. 

© IN.GR

Νέα έρευνα  
αποκαλύπτει  

το μυστικό  
μακροζωίας

Γιατί δεν πρέπει να κοιτάζετε  
το κινητό σας πριν κοιμηθείτε 
Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου  
σχετικά με τη βραδινή χρήση του 

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 13 juillet au dimanche 19 juillet 2020 · from monday july 13th to sunday july 19th 2020

MORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLE
Walnut Pieces

454g ou 11.00/kg

FROMAGE AU LAIT DE BREBIS 
GRAVIERA DE CRÈTE GYPAS

Cretan Cheese
19.82/kgGRÈCE

BAR RAYÉ NOIR FRAIS NÉTTOYÉ
Fresh Cleaned Black Sea Bass

17.61/kg

MÄIS À GRAINS ENTIERS 
GARDEN PATCH

Whole Kernel Corn
341ml

TARTES SURGELÉES
DR. OETKER

Frozen Pies
465 à 535g

FROMAGE P’TIT QUÉBEC
(SUISSE OU BRICK)

Cheese
200g

TOMATES PRUNES EMMA 
OU BROYÉES

STONEY CREEK
Canned Tomatoes

796ml

PÂTES ALIMENTAIRES
FAMIGLIA

Pasta
454g

CÔTELETTES DE VEAU DE 
GRAIN FRAIS

Fresh Grain-Fed Veal Chops
17.61/kg

QUÉBECCÔTELETTES OU RÔTI DE 
LONGE DE PORC FRAIS 
DÉSOSSÉS
Fresh Boneless Pork
Loin Roast or Chops
4.39/kg

QUÉBEC

QUÉBEC LAITUE ROMAINE
Lettuce

RAISINS SWEET 
SAPPHIRE

Grapes
2.18/kg

POMMES SPARTAN
OU EMPIRE

Apples
3lbs

AMARANTE
Vlita
botte
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Στη διάρκεια της ιστορίας, οι κατά και-
ρούς διοικήσεις βρίσκουν διάφορους 

δίκαιους και άδικους φόρους να επιβάλ-
λουν στους πολίτες, ώστε να γεμίσουν 
τα συνήθως άδεια κρατικά ταμεία. Εκτός 
από το εισόδημα, συχνά καταφεύγουν 
στην επιβολή τεκμαρτών φόρων, δηλα-
δή φόρων με βάση κάποια αντικειμενικά 
προκαθορισμένα κριτήρια, για τον πλού-
το που διαθέτει κάποιος.
Στη σύγχρονη εποχή, κάτι τέτοιο μπορεί 

να είναι το αυτοκίνητο, το κινητό ή η πι-

σίνα, παλιότερα ωστόσο τα κριτήρια ήταν 
διαφορετικά.
Το αναμμένο τζάκι, για παράδειγμα, 

ήταν ένδειξη πλούτου. Γράφει ο Καζα-
ντζάκης στο «Ο Χριστός ξανασταυρώνε-
ται»: «…δίπλα από τους ανθρώπους που 
κρυώνουν και πεινούν <…> [είναι] άλλοι 
που τρων τον αβλέμονα, κι είναι πάντα 
αναμμένα τα τζάκια τους».
Στα βυζαντινά χρόνια ο αυτοκράτορας 

Νικηφόρος Α’ (802-811 μ.Χ.), επανάφε-
ρε έναν παλαιότερο δασμό, το φόρο του 

καπνού. Φυσικά, όχι του άγνωστου τότε 
στην Ευρώπη τσιγάρου αλλά του καπνού 
που βγαίνει από τις καμινάδες. Ο φόρος 
αναφερόταν στις κατοικίες ακτημόνων 
εκείνη την εποχή.
Αργότερα ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσι-

μισκής (969–976 μ.Χ.) επέκτεινε το φόρο 
στις πόλεις και ανάλογα με τον αριθμό 
των καπνοδόχων που είχε κάθε σπίτι. Ο 
κάθε οικογενειάρχης φορολογείτο ανά-
λογα με τον αριθμό των τζακιών που 
είχε στο σπίτι του, εφόσον αποτελούσαν 

τεκμήρια πλούτου. Ο φόρος ονομαζόταν 
«καπνικόν».
Κάπως έτσι προέκυψε η φράση είναι 

«από τζάκι», από ευκατάστατη δηλαδή 
οικογένεια.
Υπεύθυνος για τη συλλογή των φόρων 

ήταν ένας κρατικός υπάλληλος, εφορια-
κός της εποχής, που ονομαζόταν «καπνι-
κάριος». Ένα τέτοιος υπάλληλος έχτισε 
την Εκκλησία της Παναγίας της Καπνικα-
ρέας ή Καπνικαρέα, στην οδό Ερμού στο 
κέντρο της Αθήνας (φωτ.).

Ο μεγαλύτερος δρόμος μέσα σε έρημο!
Ο εθνικός δρόμος Tarim Desert Highway διασχίζει 

την έρημο Τακλαμακάν στην Κίνα. Το συνολικό 
μήκος της οδού είναι 552 χιλιόμετρα, εκ των οποί-
ων περίπου τα 446 περνούν από ακατοίκητες περι-
οχές, ενώ οι οδηγοί διασχίζουν αμμόλοφους και θί-
νες, που πολλές φορές φτάνουν και τα 20 μέτρα σε 
ύψος, θάβοντας στην κυριολεξία σε πολλά σημεία 
το δρόμο. 
Προκειμένου να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο, οι 

αρχές φύτεψαν μια σειρά από δέντρα σε διάφορα 
σημεία έτσι ώστε η άμμος να σταθεροποιηθεί με 
τις ρίζες τους. Για πέντε χρόνια η κυβέρνηση πειρα-
ματίστηκε με διάφορα φυτά που θα μπορούσαν να 
επιβιώσουν σε συνθήκες ερήμου.
Σήμερα, σχεδόν τα 4/5 της εθνικής οδού πλαισι-

ώνονται από μια κατάφυτη ζώνη 72 έως 78 μέτρα 
φαρδιά, καλύπτοντας μια συνολική έκταση άνω των 
3.000 στρεμμάτων. Ο δρόμος της ερήμου, όπως εί-
ναι ευρέως γνωστός, έχει μεγάλη οικονομική σημα-
σία, λόγος για τον οποίο άλλωστε έπρεπε να φρο-
ντιστεί η διατήρησή του. Η εθνική οδός δημιουργή-
θηκε το 1995 για να εξυπηρετήσει ένα σημαντικό 

αγωγό πετρελαίου που βρίσκεται κάτω από την 
έρημο Τακλαμακάν, και πιο συγκεκριμένα την πρό-
σβαση στο εν λόγω σημείο αλλά και τη μεταφορά 
των εμπορευμάτων στα νότια της χώρας, χωρίς να 
χρειάζεται οι οδηγοί να κάνουν παράκαμψη εκατο-
ντάδων χιλιομέτρων γύρω από την έρημο.

Περίεργο ψάρι με 
φανταχτερά χρώματα

Ένα ψάρι με φανταχτερά χρώματα έχει γίνει viral στα ια-
πωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωθώντας πολλούς να 

αναρωτιούνται εάν είναι αποτέλεσμα υπερβολικής επεξεργα-
σίας.
Ειδικότερα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, το κανάλι 

YouTube Fishing Gang Azusa δημοσίευσε στο Twitter μια φω-
τογραφία με το πολύχρωμο ψάρι που ψάρεψαν και πολλοί 
έσπευσαν να σχολιάσουν ότι μοιάζει… σα να το έχουν ζωγρα-
φίσει.
Οι άνθρωποι άρχισαν να αναρωτιούνται αν ήταν πραγματι-

κό ή απλώς μια περίπτωση υπερβολικού Photoshop, όμως το 
εν λόγω ψάρι υπάρχει στ’ αλήθεια! Το πολύχρωμο ονομάζεται 
κινουμπέλα («Kinubella») ενώ η επιστημονική του ονομασία 
είναι Thalassoma purpureum. Ζει στον Ατλαντικό, στον Ειρηνι-
κό και στον Ινδικό Ωκεανό, κοντά σε υφάλους και βράχια. Είναι 
βρώσιμο, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό, ενώ αγοράζεται ως ψάρι 
για ενυδρεία.

Πώς βγήκε η έκφραση  
είναι «από τζάκι»

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 
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Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS
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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

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον πρί-
γκιπα Άντριου, μετά τη σύλληψη της 

συντρόφου του Τζέφρι Έπσταιν, Γκισλέιν 
Μάξγουελ, το πρωί της Πέμπτης 1 Ιουλίου 
2020, με κατηγορίες που σχετίζονται με 
έρευνα από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς 
της Νέας Υόρκης, για φερόμενη διαδοχι-
κή σεξουαλική κακοποίηση νεαρών κορι-
τσιών και γυναικών. Ωστόσο, η 56χρονη 
πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του 
δισεκατομμυριούχου χρηματιστή, ο οποί-
ος αυτοκτόνησε τον περασμένο Αύγουστο 
στη φυλακή, όπου περίμενε να δικαστεί 
για σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων 
ανήλικων κοριτσιών, έχει πλέον και άλ-
λους μπελάδες στο κεφάλι της, καθώς το 
βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2020, η 
βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph δη-
μοσίευσε μια φωτογραφία της που έχει 
προκαλέσει ποικίλες (και κυρίως, χαλε-
πές) αντιδράσεις. 
Στη φωτογραφία, η Γκισλέιν Μάξγου-

ελ χαλαρώνει στο θρόνο της Ελισάβετ Β’ 
μαζί με τον ηθοποιό Κέβιν Σπέισι (φωτ.), 
ο οποίος επίσης έχει κατηγορηθεί πρό-
σφατα για σεξουαλική παρενόχληση. 

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η 

Μάξγουελ και ο Σπέισι επισκέφθηκαν 
τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ως καλε-
σμένοι του πρίγκιπα Άντριου. Η επίμαχη 
φωτογραφία πιστεύεται πως τραβήχτηκε 
το 2002, τρία χρόνια πριν η αστυνομία 
ξεκινήσει την έρευνα για τα σεξουαλικά 
εγκλήματα του Επστάιν εις βάρος ανήλι-
κων κοριτσιών. Όπως και να ‘χει, η φω-
τογραφία στενεύει και άλλο τον κλοιό 
γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου, καθώς 
πλέον αποδεικνύεται πως υπήρξε εξαι-
ρετικά στενός και προσωπικός φίλος της 
Μάξγουελ – αλλιώς δε θα μπορούσε να 
της δώσει πρόσβαση σε ένα σημείο του 
παλατιού που είναι… απροσπέλαστο για 
σχεδόν όλο τον κόσμο, πλην της βασιλι-
κής οικογένειας. Τα βρετανικά ΜΜΕ θεω-
ρούν πως η σύλληψη της Μάξγουελ δε θα 
αφήσει ανεπηρέαστο το δούκα του Γιορκ, 
εφόσον η συλληφθείσα ήταν εκείνη που 
σύστησε το Βρετανό γαλαζοαίματο στον 
Επστάιν το 1999. 

«Η ΜΑΞΓΟΥΕΛ ΘΑ “ΔΩΣΕΙ”  
ΤΟΝ ΚΛΙΝΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ,  
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΙΟΥ» 

Η Λόρα Γκόλντμαν, πρώην χρηματίστρια 

στη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν για αρκετά 
χρόνια στενή φίλη της Μάξγουελ, απο-
κάλυψε στην εφημερίδα ότι η βρετανίδα 
κοσμική, που κινούνταν στους κύκλους 
της αριστοκρατίας, είχε ένα φλερτ με το 
γιο της βασίλισσας Ελισάβετ, με τον οποίο 
έχουν παραμείνει στενοί φίλοι και τελευ-
ταία φορά είχαν συναντηθεί στο παλάτι 
του Μπάκιγχαμ τον Ιούλιο του 2019. 
«Ο μόνος τρόπος για να διευκολυνθεί 

(η Μάξγουελ) είναι αν «δώσει» κάποιον, 
αλλά αυτός σίγουρα δε θα είναι ο Άντρι-
ου», δήλωσε η Γκόλντμαν. «Είναι τόσο 
ευγνώμων, που όταν ήρθε για πρώτη 
φορά στη Νέα Υόρκη, ο δούκας τη βοή-
θησε να μπει στην υψηλή κοινωνία. Μιλά 
πάντα για το πόσο αληθινός φίλος είναι. 
Δε βλέπει κανένα λόγο να μιλήσει γι αυ-
τόν στις αρχές», δηλώνει η Γκόλντμαν 
στην Telegraph. Μάλιστα, όπως είπε η 
Γκόλντμαν, η Γκισλέιν θεωρούσε «πολύ 
αφελή τον πρίγκιπα, για να καταλάβει για 
ποιο λόγο βρίσκονταν τα νεαρά κορίτσια 
στα σπίτια του Επστάιν, αφού πίστευε ότι 
ήταν υπηρέτριες». 

Πάντως, η Γκόλντμαν υποστήριξε στη συ-
νέντευξή της πως, αν είναι να «δώσει» κά-

ποιον στις αρχές η Μάξγουελ για να ελα-
φρύνει τη δική της θέση, είναι πιθανόν να 
μιλήσει για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Μπιλ Κλίντον και τον Ντόναλντ Τραμπ, κα-
θώς και οι δύο συγκαταλέγονται μεταξύ 
των υψηλών προσωπικοτήτων που διατη-
ρούσαν στενές σχέσεις με τον Επστάιν. 

ΗΠΑ: ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ  
ΑΝΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 
Οι εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης 

που έχουν αναλάβει να ρίξουν φως στο 
σκάνδαλο Επστάιν, ελπίζουν ακόμη ότι θα 
μπορέσουν να πάρουν κατάθεση από τον 
πρίγκιπα Άντριου. Πρόσφατα, οι αμερικα-
νικές αρχές κατηγόρησαν το δευτερότοκο 
γιο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ ότι «πα-
ριστάνει» ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί 
τους. «Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν ο 
πρίγκιπας Άντριου ερχόταν να μας μιλή-
σει, θα θέλαμε να επωφεληθούμε από τις 
δηλώσεις του», είπε η εισαγγελέας Στρά-
ους. Οι δικαστικές αρχές της Νέας Υόρκης 
πιέζουν εδώ και μήνες για να πάρουν κα-
τάθεση από το Δούκα της Υόρκης, ο οποί-
ος ήταν στενός φίλος του Επστάιν. 

© Protagon.gr

Η Μάξγουελ έκατσε  
μέχρι και… στο θρόνο  

της Ελισάβετ Β’ 
Mια φωτογραφία που πιστεύεται πως τραβήχτηκε το 2002  

στενεύει και άλλο τον κλοιό γύρω από τον πρίγκιπα Άντριου  
προκειμένου να μιλήσει σχετικά με τη σχέση του  

με τον αυτόχειρα παιδόφιλο 
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Φιλόξενες ακρογιαλιές, γραφική 
ύπαιθρος και μια ξεχωριστή Χώρα, 

που αγναντεύει το πέλαγος: αυτή είναι η 
Σέριφος, το νησί του συμπλέγματος των 
Δυτικών Κυκλάδων, τόπος λιτής ομορ-
φιάς, που ενθουσιάζει όσους αγαπούν 
τις πεζοπορικές διαδρομές και την επαφή 
με την κυκλαδίτικη γη.
Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, 

το νησί είναι άρρηκτα δεμένο με τη μορ-
φή του Περσέα, του αργείου ήρωα, γιου 
του Δία και της Δανάης, ιδρυτή της Μι-
δέας και των Μυκηνών. Ο παππούς του 
Ακρίσιος, βασιλιάς του Άργους και πατέ-
ρας της Δανάης, φοβούμενος την επαλή-
θευση του χρησμού ότι θα τον σκότωνε 
ο εγγονός του, τοποθέτησε τον Περσέα 

μαζί με τη μητέρα του μέσα σε μια ξύλινη 
λάρνακα, την οποία τα κύματα του Αιγαί-
ου οδήγησαν στις ακτές της Σερίφου. 
Εκεί ανδρώθηκε ο Περσέας και από εκεί 

ξεκίνησε η περιπλάνησή του, όταν ανέλα-
βε να κομίσει ως γαμήλιο δώρο στο βασι-
λιά του νησιού, Πολυδέκτη, την κεφαλή 
της Μέδουσας. 
Τους επισκέπτες του νησιού, όπου ανα-

πτύχθηκε έντονη μεταλλευτική δραστη-
ριότητα στα τέλη του 19ου και τις αρχές 
του 20ού αιώνα, υποδέχονται το Λιβάδι, 
το λιμάνι με τη μεγάλη τουριστική κίνη-
ση, και η Χώρα με την αιγαιοπελαγίτικη 
αρχιτεκτονική, χτισμένη αμφιθεατρικά 
σε λόφο πάνω από το λιμάνι. Χωριά με 
παραδοσιακό χρώμα, αξιόλογες αρχαιό-

τητες και παλαιές εκκλησίες, ξερολιθιές, 
αγροικίες και ξωκλήσια, συνθέτουν, σε 
γενικές γραμμές, την εικόνα της Σερίφου, 
ενώ δαντελωτές ακρογιαλιές και όρμοι 
με ωραίες αμμουδερές παραλίες, φιλο-
ξενούν τους λάτρεις των θαλάσσιων εκ-
δρομών.
Στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Σε-

ρίφου, συγκαταλέγονται η εκκλησία του 
Αγίου Αθανασίου στη Χώρα, η εκκλησία 
του Αγίου Κωνσταντίνου στην κορυφή 
του Κάστρου, ο Άγιος Σώστης, παραθα-
λάσσια περιοχή με θαυμάσια παραλία, 
ο Άσπρος Πύργος, κυκλικό μαρμάρινο οι-
κοδόμημα των Ύστερων Κλασικών/Ελλη-
νιστικών Χρόνων, στην ευρύτερη περιοχή 
του Κουταλά, ο φάρος Σπαθί, στο νότιο 

άκρο του νησιού, η εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου, στην περιοχή 
της Λιόμαντρας, το νεοκλασικό και οι πα-
λαιές μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στο 
Μεγάλο Λιβάδι, ο Ψαρός Πύργος («Θρό-
νος του Κύκλωπα»), στο νοτιοδυτικό τμή-
μα του νησιού, και το καστρομονάστηρο 
των Ταξιαρχών, το σημαντικότερο θρη-
σκευτικό μνημείο, όπου φυλάσσονται 
μεγάλης αξίας εκκλησιαστικά κειμήλια 
και έγγραφα.
Για κολύμπι οι επιλογές είναι πολλές: 

Άγιος Σώστης, Λια, Ψιλή Άμμος, Άγιος 
Ιωάννης, Πλατύς Γιαλός, Συκαμιά, Αβεσ-
σαλός, Μεγάλο Λιβάδι, Μαλλιάδικο, Κου-
ταλάς, Γάνεμα, Βαγιά, Καλό Αμπέλι, Κα-
ράβι, Λιβαδάκια και Αυλόμωνας.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα της μεσσηνι-
ακής γης, ανάμεσα στη Μεθώνη και 

την Κορώνη, βρίσκεται η Φοινικούντα, 
γραφικό παραθαλάσσιο θέρετρο, με γα-
λήνιες αμμουδερές ακρογιαλιές και γα-
λαζοπράσινα νερά.
Η Φοινικούντα αποτελεί αγαπημένο 

τουριστικό προορισμό πολλών Ελλήνων 
και αλλοδαπών τους καλοκαιρινούς μή-
νες. Η περιοχή διαθέτει άρτια τουριστική 
υποδομή, με μεγάλο αριθμό ξενοδοχεί-
ων, ξενοδοχείων επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων – δι-
αμερισμάτων, κάμπινγκ, εστιατορίων, 

καφέ, μπαρ και τουριστικών καταστημά-
των. Στο μικρό λιμάνι της Φοινικούντας 
δένουν βάρκες, αλιευτικά και εκδρομικά 
σκάφη. Οι παραθεριστές απολαμβάνουν 
στις ψαροταβέρνες της φρέσκα ψάρια 
και θαλασσινά, που προέρχονται από 
τους ψαρότοπους της περιοχής.
Οι παραλίες Φοινικούντα (λιμάνι), Ανε-

μόμυλος, Μακρυνάμμος, Μαυροβούνι, 
Κουμπάρες, Κούλουφα, Λάμπες, Λιγο-
νάμμος, Λούτσα, Καντούνι, Μικρό και 
Μεγάλο Μαράθι, προσφέρουν στους 
παραθεριστές όλα όσα αυτοί ονειρεύο-
νται για τις καλοκαιρινές διακοπές τους: 

υπέροχες αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά, 
χαλάρωση και ξενοιασιά.
Βορειοδυτικά από τη Φοινικούντα βρί-

σκεται το χωριό Ευαγγελισμός, με τις 
εκκλησίες του Τιμίου Σταυρού και του 
Προφήτη Ηλία. Ένα ξεχωριστό αξιοθέατο 
στα ανοιχτά των ακτών της Φοινικούντας 
είναι τα δύο από τα τρία νησιά του συ-
μπλέγματος των Οινουσσών: η Σχίζα (το 
μεγαλύτερο και ανατολικότερο νησί του 
συμπλέγματος, με αξιόλογο σπήλαιο) και 
η Αγία Μαριανή (η βραχονησίδα με το 
εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας).
Δυτικά της Αγίας Μαριανής (και νοτίως 

της Μεθώνης) βρίσκεται το τρίτο νησί του 
συμπλέγματος, η Σαπιέντζα, που υπήρξε 
σύνηθες αγκυροβόλιο των στόλων που 
δρούσαν άλλοτε στην ευρύτερη περιο-
χή. Έχει πλούσια βλάστηση (κουμαριές, 
πουρνάρια κ.ά.) και αξιόλογη πανίδα, 
ασφαλές λιμανάκι, το Πόρτο Λόγγο, και 
θαυμάσια παραλία, την Άμμο. Στο νότιο 
τμήμα του νησιού λειτουργεί φάρος, κτί-
σμα του τέλους του 19ου αιώνα.
Δυτικά – νοτιοδυτικά των Οινουσσών 

βρίσκεται το περίφημο Φρέαρ των Οι-
νουσσών, υποθαλάσσια τάφρος με μέγι-
στο βάθος περίπου 5.200 μ. 

Σέριφος: Η λιτή ομορφιά
Η αρμονία στη σχέση παράδοσης και ανάπτυξης, οι όμορφες 

παραλίες του νησιού και η άψογη φιλοξενία, είναι η καλύτερη 
εγγύηση για διακοπές χαλάρωσης και ξενοιασιάς

Φοινικούντα Μεσσηνίας:  
Υπέροχες αμμουδιές  
και κρυστάλλινα νερά

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

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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H εστίαση της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο 

και προς Ανατολάς είναι αναπόφευκτη 
την περίοδο τούτη. Ωστόσο, η Βαλκανική 
εξακολουθεί να… παράγει ειδήσεις. Δύο 
είναι τα μέτωπα στα οποία παρατηρείται 
έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστη-
μα και οι εξελίξεις σε αυτά δε μπορούν να 
αγνοούνται. 

Για την Αθήνα, οι προγραμματισμένες 
για τις 15 Ιουλίου εκλογές στη Βόρεια Μα-
κεδονία συνιστούν το νεότερο επεισόδιο 
του σίριαλ της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
με το οποίο λύθηκε το ονοματολογικό και 
η γειτονική χώρα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ 
και έλαβε ημερομηνία έναρξης ενταξια-
κών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση (ΕΕ). Λίγο βορειότερα, η διελ-
κυστίνδα Βελιγραδίου – Πρίστινας μπορεί, 
εκ πρώτης όψεως, να μοιάζει ως έχουσα 
μικρότερη σημασία για τα ελληνικά συμ-
φέροντα, ωστόσο η εμπλοκή όλων των 
«μεγάλων παικτών» και η ανατροπή των 
τελευταίων ημερών με την απαγγελία κα-
τηγοριών για εγκλήματα πολέμου εναντί-
ον του προέδρου του Κοσόβου Χασίμ Θά-
τσι – και μάλιστα λίγα 24ωρα πριν από τη 
μετάβασή του στην Ουάσιγκτον, ώστε να 
συμμετάσχει σε συνομιλίες με τον πρόε-
δρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, υπό 
την υψηλή εποπτεία των Ηνωμένων Πολι-
τειών – δε μπορεί να περνά απαρατήρητη 
από το ελληνικό ραντάρ. 
 
ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΖΑΕΦ  
ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ»
Παρά την ανησυχία που επικρατεί εξαι-
τίας του υψηλού αριθμού κρουσμάτων 
λόγω κορωνοϊού – τα οποία αυξήθη-
καν από τη χαλαρή αντιμετώπιση του 
εορτασμού του Ραμαζανίου μεταξύ του 
αλβανικού πληθυσμού – οι πολιτικές 
δυνάμεις συμφώνησαν στη διεξαγωγή 
εκλογών στις 15 Ιουλίου. Υπενθυμίζε-
ται, ότι η αρχική ημερομηνία των πρό-
ωρων εκλογών ήταν η 12η Απριλίου.  
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκό-
πηση, για λογαριασμό του τηλεοπτικού 
σταθμού TELMA, το Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα (SDSM) του Ζόραν Ζάεφ προηγεί-
ται με ισχνή διαφορά 1,6% του αντιπολι-
τευόμενου δεξιού VMRO-DPMNE. Αυτή 
η διαφορά κινείται εντός του ορίου του 
στατιστικού λάθους και δε μπορεί να θε-
ωρηθεί ασφαλής πρόβλεψη. Η ψηφοφο-
ρία θα ξεκινήσει στις 13 Ιουλίου για όσους 
βρίσκονται σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού, 
ενώ η προεκλογική εκστρατεία, η οποία 
ξεκίνησε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, θα ολο-
κληρωθεί δύο ημέρες πριν ανοίξουν οι 
κάλπες, τα μεσάνυχτα της 12ης Ιουλίου. 

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές, ότι ο 
αλβανικός παράγοντας θα κρίνει την έκ-
βαση των εκλογών και το σχηματισμό κυ-
βέρνησης. Τα δύο κρίσιμα σημεία είναι, 
ότι έπειτα από πολλά χρόνια η δύναμη 
του κόμματος DUI του Αλί Αχμέτι βαί-
νει μειούμενη. Η ώσμωση με την εξου-
σία έχει λειτουργήσει διαβρωτικά και 
την ίδια στιγμή ο παλαίμαχος Αλβανός 
πολιτικός προωθεί την ιδέα του «πρώ-
του αλβανού πρωθυπουργού» για τη 
Βόρεια Μακεδονία, του Νάσερ Ζιμπέρι.  

ΕΝΑΣ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Το δεύτερο κρίσιμο σημείο, είναι η από-
φαση του Ζόραν Ζάεφ να συνασπιστεί 
προεκλογικά με το αλβανικό κόμμα 
BESA. Είναι η πρώτη φορά που δημι-
ουργείται μία τέτοια πολιτική συμμαχία 
προεκλογικά. Το BESA, που φέρεται να 
διάκειται φιλικά στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά 
στις προηγούμενες εκλογές και στη συνέ-
χεια διασπάστηκε μεταξύ του τμήματος 
Σκοπίων και του τμήματος Τετόβου – με 
το πρώτο να συνεργάζεται με τον Ζάεφ.  

«ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ» ΠΑΡΕΛΘΟΝ,  
ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ
To Σάββατο 27 Ιουνίου, ο Χασίμ Θάτσι 
σχεδίαζε να βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. 
Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ 
Τραμπ για το Κόσοβο, Ρίτσαρντ Γκρε-
νέλ, είχε κανονίσει μία συνάντηση του 
προέδρου του Κοσόβου με το Σέρβο 
ομόλογό του, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σε 
μία προσπάθεια να βρεθεί η λύση στο 
«γόρδιο δεσμό» που έχει δημιουργηθεί, 
ως αποτέλεσμα του πολέμου του 1999. 
Το δυσώδες παρελθόν του κ. Θάτσι (γνω-
στού την περίοδο του πολέμου με το προ-
σωνύμιο «Φίδι») ήλθε όμως και πάλι στην 
επιφάνεια στις 24 Ιουνίου, όταν ο Ειδικός 
Εισαγγελέας του δικαστηρίου της Χάγης 
για εγκλήματα πολέμου, απήγγειλε ενα-
ντίον του κοσοβάρου προέδρου και άλ-
λων εννέα ατόμων, κατηγορίες για εγκλή-
ματα πολέμου και για εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας. 

Σε περίπτωση που το κατηγορητήριο 
(ήταν έτοιμο από τα τέλη Απριλίου, αλλά 
δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου) επι-
κυρωθεί από τον πρόεδρο του δικαστηρί-
ου, τότε ο κ. Θάτσι θα πρέπει να παραι-
τηθεί για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 
Αυτομάτως, μετά τη δημοσιοποίηση του 
κατηγορητηρίου, οι αμερικανικές φιλοδο-
ξίες για ένα «colpo grosso» κατέρρευσαν, 
καθώς ο κ. Θάτσι ματαίωσε την επίσκεψη 
και όλα βρίσκονται, πλέον, στον αέρα.  
Ο κ. Γκρενέλ είχε χρησιμοποιήσει διάφο-

ρες τακτικές για να φέρει τις δύο πλευρές 
στο τραπέζι και δεν είχε καν διαβουλευ-
θεί με την ΕΕ. Αυτός ήταν και ο λόγος που 
κλήθηκαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες, τόσο 
ο κ. Βούτσιτς όσο και ο νέος κοσοβάρος 
πρωθυπουργός, Αμπντουλάχ Χότι (που 
επίσης ακύρωσε τη μετάβασή του στην 
Ουάσιγκτον, αν και αρχικά επρόκειτο να 
παραστεί) ώστε να συναντηθούν με την 
κοινοτική ηγεσία. Υπενθυμίζεται επίσης, 
ότι ο σέρβος πρόεδρος επισκέφθηκε τη 
Μόσχα για συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν, προτού βρεθεί στην έδρα της ΕΕ. 
Είναι σαφές ότι όλη αυτή η χαοτική ατμό-
σφαιρα βολεύει τον κ. Βούτσιτς. 

Ο σέρβος πρόεδρος, που είδε το κόμμα 
του να σαρώνει στις πρόσφατες βουλευ-
τικές εκλογές, κατηγορείται από διεθνείς 
παράγοντες και εσωτερικούς πολιτικούς 
αντιπάλους για αυταρχισμό. 

Ωστόσο, πλέον κερδίζει επιπλέον χρόνο 
να διαμορφώσει την κατάσταση όπως θέ-
λει, ισορροπώντας ανάμεσα σε ΕΕ, Ρωσία, 
Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. 
Είναι επίσης ξεκάθαρο, ότι όσο εξακο-

λουθεί η εκκρεμότητα της επίλυσης του 
καθεστώτος του Κοσόβου, η δυτική πολι-
τική στα Βαλκάνια παραμένει λειψή και 
ανολοκλήρωτη. 

© VIMAPRESS.GR

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT

CALL NATALE 
FOR A FREE ESTIMATION 514-777-3774
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Τυπώστε τις επιταγές  
σας σ ’εμάς  
με σιγουριά

ΠΛΉΡΉ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

450 978-9999

ΓΛΥΤΏΣΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ Τυπώνουμε όλα τα είδη
Προσωπικές

Επιχειρήσεων ΉΠΑ

250 για $87
500 για $127

1000 για $187

Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας Καναδά, η πανδη-

μία COVID-19 είχε τεράστιο αντίκτυπο 
στις κοινωνικές και οικονομικές δραστηρι-
ότητες των Καναδών. Μετά από μήνες πε-
ριορισμών που περιλάμβαναν μέτρα κλει-
δώματος και τη σχετικά νέα έννοια της 
φυσικής απόστασης, οι κυβερνήσεις άρ-
χισαν σιγά-σιγά να αναπτύσσουν σχέδια 
επανέναρξης, που επέτρεψαν σε πολλούς 
Καναδούς να επιστρέψουν στη δουλειά.
Στην πρώτη έρευνα, που διεξήχθη από 

τις 29 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, αμέ-
σως μετά την εφαρμογή των περιορι-
σμών της COVID-19, οι Καναδοί ανέφεραν 
υψηλά επίπεδα ανησυχίας για τις επι-
πτώσεις της πανδημίας στην υγεία, την 
κοινωνία και την οικονομία. Αυτή η έρευ-
να διαπίστωσε επίσης, ότι η πλειονότητα 
των Καναδών ακολουθούσαν συστάσεις 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
ιού, όπως μέτρα φυσικής απόστασης.

Σε μια δεύτερη έρευνα, που πραγματο-
ποιήθηκε από τις 4 έως τις 10 Μαΐου, οι 
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι εξακολουθούν 
να ακολουθούν βασικούς κανόνες φυ-
σικής απόστασης και ότι περιορίζουν τις 
κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. Ωστό-
σο, τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης επι-
δείνωση της ψυχικής υγείας ορισμένων 
Καναδών.
Αυτή η έκδοση (αναρτήθηκε την Τετάρτη 

8 Ιουλίου 2020) χρησιμοποιεί τα αποτελέ-
σματα μιας τρίτης διαδικτυακής έρευνας, 
που διεξήχθη από τις 15 έως τις 21 Ιουνί-
ου, για να εξετάσει εάν οι Καναδοί θα συ-
νεχίσουν να συμμορφώνονται με τις συνι-
στάμενες πρακτικές υγείας και ασφάλειας, 
καθώς η οικονομία ξανανοίγει και χαλα-
ρώνονται οι περιορισμοί. Εξετάζει επίσης, 
εάν οι Καναδοί αισθάνονται ασφαλείς να 
επιστρέψουν στη δουλειά. Ως επί το πλεί-
στων, οι ίδιοι ερωτηθέντες παρακολου-

θήθηκαν στις τρεις έρευνες και όλες αυτές 
οι έρευνες είναι στατιστικά αντιπροσω-
πευτικές του καναδικού πληθυσμού. Τα 
ευρήματα δείχνουν, ότι ενώ οι περισσό-
τεροι Καναδοί αναμένουν να συνεχίσουν 
να τηρούν τις πρακτικές ασφάλειας και να 
περιορίζουν τις κοινωνικές τους αλληλεπι-
δράσεις, ορισμένες ομάδες θα είναι λιγό-
τερο πιθανό να το κάνουν από άλλες. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν επίσης, ότι πολ-
λοί Καναδοί ανησυχούν για την επιστρο-
φή στη δουλειά.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ
Οι Καναδοί ρωτήθηκαν, αν θα συνεχί-

σουν να ακολουθούν ορισμένους κανό-
νες και οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων 
των κανόνων φυσικής απόστασης, καθώς 
τα μέτρα ασφαλείας για την COVID-19 εί-
ναι χαλαρά. Τα αποτελέσματα δείχνουν, 
ότι οι περισσότεροι Καναδοί σκοπεύουν 

να το πράξουν. Για παράδειγμα, περισ-
σότεροι από 9 στους 10 δήλωσαν ότι θα 
συνέχιζαν να πλένουν τα χέρια τους πιο 
συχνά και τουλάχιστον 8 στους 10 ανέφε-
ραν ότι θα αποφεύγουν τα πλήθη και τις 
μεγάλες συγκεντρώσεις και θα διατηρούν 
μια ασφαλή απόσταση από τους άλλους.
Για πρώτη φορά, η έρευνα ρώτησε επί-

σης για πρόσθετες προφυλάξεις, όπως 
αυτοαπομόνωση εάν ο ερωτώμενος έχει 
συμπτώματα και φορώντας μάσκα δημό-
σια. Η μεγάλη πλειοψηφία των Καναδών 
(82%) δήλωσε ότι θα απομονωθούν εάν 
είχαν συμπτώματα, αλλά ένα μικρότερο 
ποσοστό (65%) ανέφερε ότι θα φορού-
σαν μάσκα σε δημόσιους χώρους, όπου η 
σωματική απόσταση είναι δύσκολη. Αυτά 
τα αποτελέσματα, ωστόσο, θα μπορού-
σαν να αλλάξουν στο μέλλον, καθώς αρ-
κετοί δήμοι εισάγουν νέους κανονισμούς 
σχετικά με τη χρήση μάσκας σε δημόσιους 
χώρους.

ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΑΔΟΙ 
ΠΙΟ… ΧΑΛΑΡΟΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ
Δεν ήταν εξίσου πιθανό, να αναφέρουν 

όλοι οι Καναδοί ότι θα ακολουθούσαν 
προφυλάξεις στο πλαίσιο των δραστηριο-
τήτων που θα ξαναρχίσουν. Για τις περισ-
σότερες προφυλάξεις που αναφέρονται 
παραπάνω, οι άνδρες ήταν γενικά λιγό-
τερο πιθανό από τις γυναίκες να αναφέ-
ρουν ότι θα ακολουθούσαν προφυλάξεις, 
καθώς τα μέτρα COVID-19 είναι χαλαρά. 

Για παράδειγμα, το 59% των ανδρών 
είπε ότι θα φορούσαν μάσκα σε δημόσι-
ους χώρους, όπου η σωματική απόσταση 
είναι δύσκολη, σε σύγκριση με το 72% των 
γυναικών.
Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν 

επίσης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι 
νεαροί Καναδοί, ηλικίας 15 έως 24 ετών, 
ήταν ιδιαίτερα λιγότερο πιθανό από ότι 
οι ηλικιωμένοι Καναδοί ηλικίας 65 ετών 
και άνω, να αναφέρουν ότι θα φορούσαν 
μάσκα δημόσια (53% έναντι 78%). Επίσης, 
ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν ότι 
θα διατηρούσαν μια ασφαλή απόσταση 
από τους άλλους (68% έναντι 86%).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  
ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Οι μετανάστες ήταν πιο πιθανό -από ό,τι 

οι γεννημένοι στον Καναδά- να αναφέ-
ρουν ότι θα λάμβαναν προφυλάξεις, κα-
θώς τα μέτρα ασφαλείας COVID-19 είναι 
χαλαρά. Οι μετανάστες ήταν πιο πιθανό 
από τα άτομα που έχουν γεννηθεί στον 
Καναδά να αναφέρουν ότι θα φορούσαν 
μάσκες σε δημόσιους χώρους (80% έναντι 
61%), θα αποφεύγουν τα πλήθη και τις 
μεγάλες συγκεντρώσεις (93% έναντι 81%) 
και θα διατηρούν την απόσταση τους από 
άλλους ( 89% έναντι 78%).

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  19

Οι νεότεροι Καναδοί είναι λιγότερο πειθαρχημένοι στις προφυλάξεις απέναντι 
στην Covid-19

ΕΡΕΥΝΑ COVID-19 ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Ανησυχία και… πειθαρχία 
♦ Η πλειονότητα των Καναδών ακολουθούν τις συστάσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού

♦ Προβληματισμός για τις επιπτώσεις της Πανδημίας σε Υγεία, Οικονομία και Ψυχική Υγεία
♦ Πιο πειθαρχημένες οι γυναίκες – Πιο χαλαροί οι άνδρες και οι νέοι

♦ Περισσότερες προφυλάξεις στις «κόκκινες» επαρχίες Οντάριο-Κεμπέκ
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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

Αυτά τα τελευταία αποτελέσματα της 
έρευνας έρχονται σε απόλυτη… αρμονία, 
με τα αποτελέσματα μια προηγούμενης 
έρευνας με τίτλο «Οι κοινωνικές και οικο-
νομικές ανησυχίες των μεταναστών κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19», 
που δημοσιεύτηκε νωρίτερα κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας, η οποία έδειξε ότι 
οι μετανάστες ήταν πολύ πιο πιθανό από 
τους Καναδούς που γεννήθηκαν στον Κα-
ναδά, να ανησυχούν για την υγεία τη δική 
τους και της οικογένειάς τους.

ΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Υπάρχουν ορισμένες περιφερειακές δι-

αφορές στο βαθμό στον οποίο οι άνθρω-
ποι ανέφεραν ότι θα έπρεπε να λάβουν 
προφυλάξεις, καθώς τα μέτρα ασφαλεί-
ας COVID-19 είναι χαλαρά.

Για παράδειγμα, λίγο περισσότεροι από 
τους μισούς ερωτηθέντες που ζουν στην 
Εξοχή (54%) και στο Κεμπέκ (52%) ανέ-
φεραν ότι θα φορούσαν μάσκα δημόσια, 
όταν η φυσική απόσταση είναι δύσκολη, 
σε σύγκριση με περίπου 8 στους 10 ερω-
τηθέντες στο Οντάριο (78%). Οι Καναδοί 
που ζουν σε αγροτικές περιοχές ήταν επί-
σης λιγότερο πιθανό να αναφέρουν ότι 
θα φορούσαν μάσκες δημοσίως (53%), σε 
σύγκριση με εκείνους που ζούσαν σε αστι-
κές περιοχές (68%).
Οι κάτοικοι του Κεμπέκ και της Εξοχής, 

ήταν επίσης λιγότερο πιθανό, από ό,τι 
οι άνθρωποι σε άλλες περιοχές, να ανα-
φέρουν ότι θα κρατούσαν την απόσταση 
τους από τους άλλους ή θα αποφεύγουν 
τα πλήθη και τις μεγάλες συγκεντρώσεις.

Ένα χαμηλότερο ποσοστό κατοίκων του 
Κεμπέκ ανέφερε ότι θα αυτο-απομονωθεί 
εάν είχε συμπτώματα (74%). Το ποσοστό 

αυτό ήταν τουλάχιστον 82% σε όλες τις 
άλλες περιοχές. Πάνω από το 90% των κα-
τοίκων σε όλες τις περιοχές ανέφεραν ότι 
θα συνεχίσουν να πλένουν τα χέρια τους 
πιο συχνά, υποδηλώνοντας ότι αυτό το 
μέτρο έχει υιοθετηθεί ευρέως από τους 
περισσότερους Καναδούς.

ΠΕΡΙΠΟΥ 4 ΣΤΟΥΣ 10 ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Ακριβώς 4 μήνες μετά που η Πανδημία 

COVID-19 άρχισε να εξαπλώνεται στον 
Καναδά, ένας μεγάλος αριθμός Καναδών 
εργαζομένων συνεχίζει να εργάζεται από 
το σπίτι ή απλώς απουσιάζει από το φυ-
σικό χώρο εργασίας τους. Η έρευνα ρώτη-
σε αυτούς τους ανθρώπους εάν ένιωθαν 
ασφαλείς να επιστρέψουν στη δουλειά.
Τη στιγμή της συλλογής της έρευνας τον 

Ιούνιο, περίπου 4 στους 10 Καναδούς 
εργαζόμενους που δε βρίσκονταν στον 
κανονικό χώρο εργασίας τους (38%) ανέ-

φεραν ότι δεν αισθάνονταν ασφαλείς να 
επιστρέψουν στη δουλειά. Οι πιο συχνά 
αναφερόμενοι λόγοι που κάποιος δεν 
αισθάνεται ασφαλής, ήταν ο φόβος να 
προσβληθεί από τον ιό και ο φόβος να 
μολυνθούν τα μέλη της οικογένειας. Πε-
ρίπου το 30% είπε ότι ένιωθαν ασφαλείς 
να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο 
εργασίας και ένα άλλο 32% είπε ότι δε 
γνώριζαν ή επέλεξαν να μην απαντήσουν 
στην ερώτηση.

Οι μετανάστες ήταν ιδιαίτερα πιθα-
νό να αναφέρουν ότι δεν αισθάνονταν 
ασφαλείς να επιστρέψουν στη δουλειά 
(59%). Τέτοια αποτελέσματα θα μπορού-
σαν να σχετίζονται με τη φύση της εργα-
σίας που εκτελείται από τη συγκεκριμένη 
ομάδα εργαζομένων. 

Για παράδειγμα, μια προηγούμενη έκ-
θεση, έδειξε ότι οι μετανάστες ήταν πιο 
πιθανό να βρεθούν σε ορισμένα επαγ-
γέλματα, όπως οι βοηθοί νοσοκόμων και 
εξυπηρέτησης ασθενών.

Οι αντιλήψεις για την ασφάλεια της επι-
στροφής στην εργασία ποικίλλουν επίσης 
στις διάφορες περιοχές. 

Στο Κεμπέκ και στο Οντάριο, που είχαν 
τις περισσότερες περιπτώσεις COVID-19, 
πάνω από το 40% των εργαζομένων ανέ-
φεραν ότι δεν αισθάνονταν ασφαλείς να 
επιστρέψουν στην εργασία, σε σύγκριση 
με περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομέ-
νων σε άλλες περιοχές. 

Οι άνθρωποι που ζουν σε αστικές περιο-
χές, ήταν επίσης πιο πιθανό να αισθάνο-
νται ανασφαλείς για την επιστροφή στην 
εργασία από εκείνους που ζουν σε αγρο-
τικές περιοχές (38% έναντι 32%).

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η έρευνα ρώτησε επίσης τους εργαζό-

μενους, που δεν επέστρεψαν ακόμη στο 
φυσικό τους χώρο εργασίας, για τα μέτρα 
που θα ήθελαν να δουν να εφαρμόζονται 
για να αισθάνονται άνετα να επιστρέ-
ψουν στο χώρο εργασίας τους.
Τα δύο μέτρα που αυτοί οι εργαζόμε-

νοι θα ήθελαν να δουν να εφαρμόζονται, 
ήταν οι εργοδότες που αυξάνουν την απο-
λύμανση του χώρου εργασίας (72%) και οι 
εργοδότες να δίνουν οδηγίες στους εργα-
ζόμενους, στην περίπτωση που εμφανί-
ζουν σημάδια ασθένειας για να μείνουν 
στο σπίτι (70%).

Επιπλέον, περίπου 6 στους 10 εργαζό-
μενους ανέφεραν, ότι θα ήθελαν να δουν 
τροποποιήσεις στο χώρο εργασίας για να 
αυξήσουν την απόσταση μεταξύ των ερ-
γαζομένων. 
Θα ήθελαν ο εργοδότης τους να προσφέ-

ρει μάσκες, γάντια και άλλο προστατευ-
τικό εξοπλισμό και θα ήθελαν επίσης να 
ελεγχθούν οι υπάλληλοι κατά την είσοδο 
στο χώρο εργασίας για σημάδια ασθένει-
ας.

© Canada Statistics
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Οι μετανάστες είναι πιο πιθανό να λάβουν προφυλάξεις σε σχέση με τους γεν-
νημένους στον Καναδά, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Στη φωτ. αρχείου, 
μετανάστες φωτογραφίζονται με τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τρουντό.
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 agentvk@gmail.com
   514.993.5010Voula Kottaridis

Real Estate Broker

Agence immobilière
HUMANIA CENTRE

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

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

Tην εκτίμηση ότι το ζήτημα της Αγίας Σο-
φίας πρέπει να εξεταστεί και υπό την 

οπτική ότι αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, 
εξέφρασε ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος 
της Κομισιόν, Έρικ Μάμερ, δηλώνοντας 
τα εξής: «Πιστεύω ότι την προηγούμενη 
εβδομάδα είπαμε πως κατανοούμε ότι 
η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας αναμένεται, δε θα σχολιάσουμε τις 
απόψεις διαφόρων προσωπικοτήτων της 
Τουρκίας, όμως κατανοούμε ταυτόχρονα 
ότι η Αγία Σοφία αποτελεί μνημείο πα-
γκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO και αυτό είναι σημαντικό, και το 
ζήτημα πρέπει να εξεταστεί υπό αυτή την 
οπτική. Η Αγία Σοφία είναι σύμβολο ανε-
κτικότητας και διαλόγου και δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται αυτά τα γεγονότα 
για την αναμόχλευση διαφωνιών μεταξύ 
θρησκειών».

«ΗΧΗΡΗ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ  
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ

Παρότι οι σχέσεις του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου με το Πατριαρχείο της Μό-
σχας έχουν δοκιμαστεί τελευταία, με αι-
τία την παραχώρηση Αυτοκεφαλίας της 
Ουκρανικής Εκκλησίας από τον Πατριάρ-
χη Βαρθολομαίο, ο Πατριάρχης Μόσχας 
και Πασών των Ρωσσιών, Κύριλλος, προ-
χώρησε σε σημαντική παρέμβαση για 
την Αγία Σοφία: «Ανησυχώ βαθιά για τις 
εκκλήσεις ορισμένων Τούρκων πολιτικών 
να επανεξετασθεί το μουσειακό καθεστώς 

του Ναού της Αγίας Σοφίας, ενός από τα 
μεγαλύτερα μνημεία του χριστιανικού πο-
λιτισμού» αναφέρει ο Ρώσος Πατριάρχης 
στη δήλωσή του και συνεχίζει: «Κτισμένος 
τον 6ο αι. προς τιμήν του Σωτήρος Χρι-
στού, αυτός ο Ναός σημαίνει πολλά για 
όλη την Ορθοδοξία. Και είναι ιδιαίτερα 
αγαπητός στη Ρωσική Εκκλησία. Οι πρέ-
σβεις του Μεγάλου Πρίγκιπα Βλαδίμηρου, 
περνώντας το κατώφλι αυτού του Ναού, 
αιχμαλωτίσθηκαν από το ουράνιο κάλλος 
του. Με το άκουσμα της διηγήσεώς τους 
ο Άγιος Βλαδίμηρος αποφάσισε να βα-
πτισθεί ο ίδιος και βάπτισε τη χώρα των 
Ρως, η οποία τον ακολούθησε σε μια νέα 
για την ίδια πνευματική και ιστορική διά-
σταση, τον χριστιανικό πολιτισμό. Διαμέ-
σου πολλών γενεών κληρονομήσαμε το 
θαυμασμό για τα επιτεύγματα αυτού του 
πολιτισμού, του οποίου αποτελούμε τώρα 
μέρος. Και ένα από τα ευλαβώς τιμώμενα 
σύμβολά του ήταν και παραμένει η Αγία 
Σοφία. Η μορφή της κατέστη διαχρονική 
για τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Εν-
δυνάμωνε και ενέπνεε τους αρχιτέκτονές 
μας στο Κίεβο, το Νόβγκοροντ, το Πόλοτσκ, 
δηλαδή σε όλα τα κορυφαία κέντρα του 
πνευματικού γίγνεσθαι του μεσαιωνικού 
κράτους των Ρως. Στην ιστορία των σχέ-
σεων της χώρας των Ρως και της Κωνστα-
ντινουπόλεως υπήρξαν ποικίλες, ενίοτε 
πολύ δύσκολες περίοδοι. Αλλά, όπως πριν, 
έτσι και τώρα, ο ρωσικός λαός αντιμετώ-
πιζε και αντιμετωπίζει κάθε προσπάθεια 
προσβολής ή καταπατήσεως της χιλιετούς 

πνευματικής κληρονομιάς της Εκκλησίας 
της Κωνσταντινουπόλεως με πικρία και 
αγανάκτηση. Η απειλή για την Αγία Σοφία 
είναι απειλή για όλον τον χριστιανικό πο-
λιτισμό, συνεπώς και για την πνευματικό-
τητα και την ιστορία μας. Έως και σήμερα, 
για κάθε Ρώσο Ορθόδοξο Χριστιανό, η 
Αγία Σοφία είναι ένα μέγιστο χριστιανικό 
προσκύνημα. Υποχρέωση κάθε πολιτισμέ-
νου κράτους είναι να περιφρουρεί την 
ισορροπία, να συμφιλιώνει τις αντιθέσεις 
στην κοινωνία και όχι να τις οξύνει, να συν-
δράμει στην ενότητα των ανθρώπων και 
όχι στη διαίρεσή τους. Σήμερα οι σχέσεις 
μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας αναπτύσσο-
νται δυναμικά. Την ίδια στιγμή πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η Ρω-
σία είναι μια χώρα με πληθυσμό, ο οποί-
ος στην πλειονότητά του είναι Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί. Γι᾽ αυτό και όσα ενδέχεται να 
συμβούν με την Αγία Σοφία θα προκαλέ-
σουν βαθύ πόνο στο ρωσικό λαό. Ελπίζω 
στη σωφροσύνη της πολιτειακής ηγεσίας 
της Τουρκίας. Η διαφύλαξη του σημερινού, 
ουδέτερου καθεστώτος της Αγίας Σοφίας, 
ενός από τα μέγιστα αριστουργήματα του 
χριστιανικού πολιτισμού, ναού-συμβόλου 
για εκατομμύρια Χριστιανούς παγκοσμίως, 
θα υπηρετήσει την περαιτέρω ανάπτυξη 
των σχέσεων μεταξύ των λαών της Ρωσίας 
και της Τουρκίας, την εμπέδωση της δια-
θρησκειακής ειρήνης και ομόνοιας».

ΝΕΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ
Το Κρεμλίνο ελπίζει ότι η Τουρκία, στην 

απόφαση που θα πάρει για το μέλλον της 
Αγίας Σοφίας, θα λάβει υπόψη της ότι 
πρόκειται για ένα μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς, αλλά παράλληλα θεωρεί 
ότι η απόφαση για το μέλλον της είναι 
«εσωτερική υπόθεση της Τουρκικής Δημο-
κρατίας».
«Αναμφισβήτητα ελπίζουμε φυσικά ότι 

το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνη-
μείου της παγκόσμιας κληρονομιάς θα 
ληφθεί υπόψη», δήλωσε στους δημοσι-
ογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώ-
σου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Φυσικά είναι ένα αγαπημένο παγκό-

σμιο αριστούργημα για τους τουρίστες 
που επισκέπτονται την Τουρκία απ’ όλες 
τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων και 
των τουριστών που φθάνουν από τη Ρω-
σία, για τους οποίους εκτός από τουριστι-
κή αξία η Αγία Σοφία έχει και βαθιά ιερή 
πνευματική αξία» επισήμανε ο εκπρόσω-
πος του Κρεμλίνου και επανέλαβε: «Φυσι-
κά, προσβλέπουμε στο ότι όλα αυτά θα τα 
λάβουν υπόψη οι Τούρκοι συνάδελφοι και 
εταίροι μας».

Παράλληλα ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι 
το Κρεμλίνο δε μπορεί να σχολιάσει την 
ίδια την απόφαση της Τουρκίας. «Αυτό 
είναι εσωτερική υπόθεση της Τουρκικής 
Δημοκρατίας» είπε ο Πεσκόφ, υπενθυμί-
ζοντας ότι σχετικές δηλώσεις για το θέμα 
έκαναν ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών 
των Ρωσιών, Κύριλλος και ο υφυπουργός 
Εξωτερικών, Σεργκέι Βερσίνιν.

© EURONEWS

Κομισιόν: Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO  

η Αγία Σοφία
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στα τέλη του Ιουνίου με αρχές του 
Ιουλίου του 1940, κανένας δεν πο-

λεμούσε στην Ευρώπη. Οι μάχες είχαν 
μεταφερθεί στην Αφρική με αντιπάλους 
τους Άγγλους και τους Ιταλούς. 
Στη «γηραιά ήπειρο», οι Γάλλοι είχαν 

καταθέσει τα όπλα και οι Ιταλοί δεν είχαν 
ακόμη επιτεθεί στην Ελλάδα. Στην απέ-
ναντι ακτή της Μάγχης, το αγγλικό νησί 
ήταν ό,τι απέμενε ως στόχος του Χίτλερ 
στη Δύση. Το σχέδιο «Θαλάσσιος Λέων», 
προέβλεπε απόβαση των Γερμανών στην 
Αγγλία, έπειτα από σωστή προπαρα-
σκευή.
Η πρώτη φάση ανήκε στην αεροπορία, 

που είχε καθήκον να εξαρθρώσει την αγ-
γλική RAF και να γονατίσει τις μεγαλου-
πόλεις. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε 
την απόβαση, που, χρονικά, είχε τοποθε-
τηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. 
Οι προκαταρκτικές αναγνωριστικές επι-

θέσεις της Λουφτβάφε άρχισαν στις 10 
Ιουλίου. Η πρώτη, σύμφωνα με το σχέδιο, 
αεροπορική επιδρομή, είχε προγραμμα-
τιστεί για τις 5 Αυγούστου. Άρχιζε η μάχη 
της Αγγλίας.
Η κακοκαιρία, που έπληττε την Αγγλία, 

έγινε αιτία να μετατεθεί η έναρξη της 
εφαρμογής του σχεδίου «Θαλάσσιος 
Λέων». Ξεκίνησε στις 8 Αυγούστου 1940. 
Εκείνη την ημέρα, βομβαρδίστηκαν όλα 

τα αγγλικά λιμάνια στη Μάγχη. Η επίθεση 
αποκρούστηκε με εύστοχες βολές αντια-
εροπορικού, ενώ τεράστια αερόστατα 
εμπόδιζαν τη δράση των Στούκας. Τα λίγα 
Χαρικέιν, που σηκώθηκαν, έδωσαν τρο-
μερές μάχες στον αέρα. 
Οι αερομαχίες κράτησαν όλο τον Αύγου-

στο αλλά η ανάγκη της έγκαιρης ειδοποί-
ησης για επικείμενη αεροπορική επίθε-
ση, γινόταν θέμα επιβίωσης. Στα εργα-
στήρια του στρατού και της αεροπορίας, 

τα πειράματα διαδέχονταν το ένα το άλλο 
με ρυθμό ριπών πολυβόλου. Το ραντεβού 
για την οριστική έκβαση της μάχης, είχε 
αθέλητα δοθεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, 
ημέρα που κατά το αρχικό σχέδιο των 
Γερμανών θα γινόταν η απόβαση.
Ξημέρωνε κυριακάτικη λιακάδα την κρί-

σιμη εκείνη ημέρα, 15 Σεπτεμβρίου του 
1940. Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, Ου-
ίνστον Τσόρτσιλ, θέλησε να βγει μια βόλ-
τα. Του σύστησαν να επισκεφτεί το θά-
λαμο επιχειρήσεων, το διοικητήριο που 
συντόνιζε ολόκληρη την εγγλέζικη άμυνα. 
Πήγε. Χάζεψε αρκετές ώρες τον τρόπο 
της εκεί δουλειάς και, κατά το μεσημέρι, 
αποφάσισε να επιστρέψει. Ένα κόκκινο 
φωτάκι άρχισε ν’ αναβοσβήνει ξαφνικά, 
σημαίνοντας συναγερμό. Ο πρωθυπουρ-
γός ρώτησε, τι συμβαίνει. Του είπαν πως 
«πολλά» γερμανικά αεροπλάνα έρχονταν 
από την πλευρά της Μάγχης. Ελάχιστα 
λεπτά αργότερα, τα «πολλά» προσδιορί-
στηκαν σε «πάνω από εκατό» και αμέσως 
μετά συγκεκριμενοποιήθηκαν σε «250, 
ακριβώς». Τα αγγλικά αεροπλάνα σηκώ-
θηκαν έγκαιρα και, για πρώτη φορά, πε-
ρίμεναν τον εχθρό στον αέρα.
Την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου του 1940, 

είχαν διαλέξει οι Γερμανοί για την πιο με-
γάλη τους επίθεση κατά του Λονδίνου. 
Με έκπληξη, διαπίστωσαν ότι η βρετανι-
κή αεροπορία τους περίμενε στον αέρα. 
Οι αερομαχίες κράτησαν ως τη νύχτα. 
Οι Άγγλοι ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν 
195 αεροπλάνα. Είχαν ρίξει μόλις εξήντα 
και είχαν χάσει σαράντα. Όμως, είχαν νι-
κήσει και είχαν σώσει την πρωτεύουσά 
τους από το βομβαρδισμό. Ο Χίτλερ ανα-
κοίνωσε στους επιτελείς του πως η από-
βαση στην Αγγλία «αναβάλλεται». 
«Ματαιώνεται», ήθελε να πει. Δεν ξέ-

ρουμε, αν έμαθε ποτέ, ότι διάλεξε για 

τη μεγάλη του επίθεση τη μέρα ακριβώς, 
που λειτούργησε για πρώτη φορά, το [Ra]
dio [D]election [a]nd [r]anging, -στα ελ-
ληνικά, μηχάνημα ανακάλυψης και εντο-
πισμού, μέσω ασυρμάτου: Το RADAR.
Με όλα τούτα, η Αγγλία του Τσόρτσιλ 

γινόταν από τα πράγματα η ηγέτιδα δύ-
ναμη των εμπολέμων κατά του άξονα, 
με την Αμερική του Ρούσβελτ ουδέτερη 
και τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν αδρα-
νή σύμμαχο των Γερμανών. Οι επόμενοι 
οκτώ μήνες επικεντρώθηκαν στα Βαλκά-
νια, με τους Έλληνες να πετυχαίνουν τις 
πρώτες ηρωικές νίκες κατά του άξονα, 
επί εδάφους. Ο Τσόρτσιλ πίεζε τον Ρού-
σβελτ για πιο ενεργητική υποστήριξη του 
αντιφασιστικού μετώπου. 
Στις 11 Μαρτίου του 1941, το κογκρέσο 

των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφιζε το νόμο 
περί δανεισμού και εκμίσθωσης, ύστερα 
από πρόταση του προέδρου Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ. 
Ξεκινούσε έτσι ο ποταμός της βοήθειας 

σε όσους εξακολουθούν να μάχονται τον 
άξονα. Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία δεν 
πρόλαβαν να επωφεληθούν, καθώς τον 
επόμενο μήνα βρέθηκαν στο μάτι του 
κυκλώνα της γερμανικής πολεμικής μη-
χανής. Είχε όμως γίνει το πρώτο μεγάλο 
βήμα.
Η επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένω-

σης (22 Ιουνίου του 1941) έφερε τον Στά-
λιν και την απέραντη Σοβιετική Ένωση 
στο πλευρό των συμμάχων. Ο Ρούσβελτ 
επέκτεινε και προς τα εκεί την ισχύ του 
νόμου περί δανεισμού και εκμίσθωσης. 
Ο Τσόρτσιλ όμως απαιτούσε πιο πολλά. 

Τα μέτωπα δεν ήταν πια των κομμουνι-
στών και αντικομουνιστών αλλά των μα-
χητών υπέρ της ελευθερίας και των δυ-
νάμεων του φασισμού και του ναζισμού.
Οργανώθηκε μια συνάντηση, η πρώ-

τη κορυφής, κρυφά από τις μυστικές 
υπηρεσίες. Στις 9 Αυγούστου (1941), το 
βρετανικό καταδρομικό «Πρίγκιπας της 
Ουαλίας», που μετέφερε τον Τσόρτσιλ, 
συναντιόταν στην παραλία της Νέας Γης, 
απέναντι από τις καναδικές ακτές, με το 
αμερικανικό «Αυγούστα», που είχε τον 
Ρούσβελτ επιβάτη. Η κοινή διακήρυξη, 
που υπέγραψαν στις 12 του μήνα, έμεινε 
γνωστή ως «Χάρτης του Ατλαντικού» και 
ίσχυσε ως το τέλος του πολέμου.
Συνοπτικά, οι δυο ηγέτες διακήρυσσαν 

την αντίθεσή τους στις βίαιες εδαφικές 
επεκτάσεις και αλλαγές συνόρων, έβαζαν 
σκοπό τους την οριστική συντριβή «της 
ναζιστικής τυραννίας», αναγνωρίζανε 
στους λαούς το δικαίωμα να επιλέγουν 
τον τρόπο διακυβέρνησή τους (δίνοντας 
έτσι «άφεση αμαρτιών» στον κομμουνι-
σμό) κι έβαζαν τα πρώτα λιθαράκια για 
μια πολιτική μελλοντικού παγκόσμιου 
αφοπλισμού. Ο Στάλιν προσχώρησε (24 
Σεπτεμβρίου του 1941), συμφωνώντας 
απόλυτα.
Ήταν απλά ένα χαρτί. Ένα «παλιόχαρ-

το», όπως το αποκάλεσε περιφρονητικά 
ο Γκέμπελς. Στους υποταγμένους όμως 
λαούς της Ευρώπης έμοιαζε με βάλσαμο 
και με μια υπόσχεση, ότι ο αγώνας θα 
συνεχιζόταν ως την πλήρη συντριβή του 
Χίτλερ και του Μουσολίνι. 
Γι’ αυτό άλλωστε ο Γκέμπελς έδωσε 

εντολή στα όπου γης φερέφωνα, να ξεκι-
νήσουν εκστρατεία εξευτελισμού και δια-
συρμού του περιεχομένου του «Χάρτη». 
Η ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάμπορ, 
τον επόμενο Δεκέμβριο, ανάγκασε τους 
Αμερικανούς να μπουν για τα καλά στο 
παιχνίδι.

© historyreport.gr
Αναδημοσίευση από την  

εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Η «μάχη της Αγγλίας» και  
η «χάρτα του Ατλαντικού»

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

2 $30*

FO
R

SUNDAY TO THURSDAY, 
STARTING AT 3 P.M.

LAVAL  |  barbiesgrill.com   
580  SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033
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GOSS!P

Η FLORIANA ΠΑΙΖΕΙ…  
ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΛΑ! 
Mamma Mia! Η 31 ετών και πανύψηλη (1,86 μ.) 

ρεπόρτερ από την Ιταλία (με ρίζες από την Κο-
λομβία), Floriana Messina, έχει όλα όσα ζητάει ένας 
άνδρας. Εκτός του γεγονότος ότι είναι... ζουμερή και 
διαθέτει ιταλική γοητεία, αγαπάει το ποδόσφαιρο 
και λατρεύει τον Μαραντόνα, ελέω Νάπολι.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα είναι  
παραγωγός νέου σόου γνωριμιών
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πρόκειται να 

αναλάβει την ερωτική ζωή όσων 
αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η σταρ του 
«Sex and the City» θα είναι παραγωγός 
ενός νέου σόου γνωριμιών για το Lifetime 
με τίτλο «Swipe Swap». 
Η ITV Entertainment, η οποία έχει την 

παραγωγή των σειρών «Love Island», 
«Queer Eye» και «Hell’s Kitchen», θα εί-
ναι πίσω από το πρότζεκτ.

Στην περίληψη του «Swipe Swap» ανα-
φέρεται: «Δύο αισιόδοξοι singles που 
ανταλλάσσουν θέσεις και υιοθετούν τον 
τρόπο ζωής ο ένας του άλλου –  ζουν στο 
σπίτι του άλλου και  επισκέπτονται τα 
αγαπημένα στέκια του άλλου, συνδέο-
νται με τους στενότερους φίλους και την 
οικογένεια του άλλου – όλα αυτά στην 
αναζήτηση του ρομάντζου στις νέες πό-
λεις τους. Υπάρχουν πολλοί επιλέξιμοι 

σύντροφοι εκεί έξω – τι γίνεται αν οι δυο 
κάνουν αναζητήσεις σε λάθος μέρος;».
Δυστυχώς, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ 

δε θα είναι μπροστά από την κάμε-
ρα, οι θαυμαστές μπορούν να την 
απολαύσουν στο Μπρόντγουεϊ στο 
πλευρό του συζύγου της Μάθιου 
Μπρόντερικ στο έργο «Plaza Suite». 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε 
μέσω Twitter την υποψηφιότη-

τά του για τις προεδρία των ΗΠΑ στις 
επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου!

«Πρέπει τώρα να εκπληρώσουμε την 
υπόσχεση της Αμερικής, εμπιστευό-
μενοι το Θεό, ενοποιώντας το όραμά 
μας και οικοδομώντας το μέλλον μας. 
Κατεβαίνω ως υποψήφιος πρόεδρος 
των ΗΠΑ», έγραψε ο Γουέστ την Κυ-
ριακή 5 Ιουλίου, χρησιμοποιώντας 
το hashtag #2020VISION. Το 2018, ο 
Γουέστ, ένας από τους λίγους διάση-

μους καλλιτέχνες που στήριξε ανοικτά 
τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι 
αποστασιοποιείται από τα πολιτικά 
πράγματα μερικές εβδομάδες αφού 
εμφανίστηκε με καπέλο με το σύν-
θημα «Make America Great Again» 
(Κάντε ξανά την Αμερική μεγάλη) και 
εκφράζοντας την αγάπη του για τον 
πρόεδρο σε μια ασυνήθιστη συνά-
ντηση στο Οβάλ Γραφείο. Μετά την 
επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο δήλωσε 
ότι συνειδητοποίησε πως χρησιμοποι-
ήθηκε «για να διαδοθούν μηνύματα 

στα οποία δεν πιστεύω», προσθέτο-
ντας ότι αποστασιοποιείται «από τα 
πολιτικά πράγματα και θα επικεντρω-
θώ αποκλειστικά στο να είμαι δημι-
ουργικός».

Ο 43χρονος μουσικός και επιχειρη-
ματίας, σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν, 
της σταρ των τηλεριάλιτι, είναι γνω-
στός για τις εκκεντρικές του δηλώσεις 
και δεν είναι άμεσα σαφές εάν όντως 
σκοπεύει να κάνει αυτό που ανακοί-
νωσε…

© INSTYLE.GR

ΜΙΑ ΑΤΑΚΑ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΟΛΑΡΙΑ! 
Πόσα παίρνουν οι ηθοποιοί για κάθε τους λέξη

«Χρυσή» κοστίζει κάθε τους 
λέξη. Δεν αποτελεί έκπλη-

ξη ότι οι παρακάτω ηθοποιοί είναι 
από τους πιο καλοπληρωμένους του 
Χόλυγουντ. Αυτό όμως που ίσως δε 
γνωρίζετε, είναι πόσο κοστίζει πραγ-
ματικά κάθε λέξη που βγαίνει από 
το στόμα τους σε μία ταινία.
Φανταστείτε απλά, ότι ο Τομ Κρουζ 

χρειάζεται να πει μόνο έξι λέξεις σε 
μία ταινία για να βγάλει τα μέσα 
ετήσια έσοδα ενός Αμερικανού! 
Απίστευτο… Η εταιρεία gaming 
Casumo έφτιαξε πρόσφατα μία 
λίστα σχετικά με το πόσα χρήμα-
τα βγάζουν κατά προσέγγιση δέκα 
διάσημοι ηθοποιοί για κάθε τους 
λέξη. Από τη λίστα φυσικά δεν έλει-

ψαν και μερικές διάσημες ηθοποιοί, 
όπως η Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία 
έλαβε 14.599 δολάρια για κάθε της 
λέξη στο Ocean’s Eleven και 12.315 
δολάρια στο Ocean’s Twelve, ενώ η 
Κόρτνεϊ Κοξ έλαβε 11.094 δολάρια 
στο Scream. Ακολουθεί λίστα με 10 
ονόματα ηθοποιών:
-Τομ Κρουζ: 7.091 δολάρια  

ανά λέξη
-Κερτ Ράσελ: 5.682 δολάρια  

ανά λέξη
-Τζόνι Ντεπ: 4.877 δολάρια  

ανά λέξη
-Ντένζελ Ουάσιγκτον: 4.581  

δολάρια ανά λέξη
-Λεονάρτο Ντι Κάπριο: 4.326  

δολάρια ανά λέξη
-Μπρους Γουίλις: 4.080 δολάρια 

ανά λέξη
-Κίανου Ριβς: 3.643 δολάρια  

ανά λέξη
-Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: 3.447 

δολάρια ανά λέξη
-Τομ Χανκς: 3.150 δολάρια  

ανά λέξη
-Μπραντ Πιτ: 3.058 δολάρια  

ανά λέξη
© FORTUNEGREECE.COM

«Βόμβα» Κάνιε Γουέστ: Ανακοίνωσε την 
υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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!

Οι αγαπημένες σας Αλέκα & Μαγδάλω  
θα επανέλθουν... δριμύτερες,  

το Σεπτέμβριο

ΕΛΛΑΔΑ 
Η ρύθμιση για τη 

φορολογική μετανάστευση 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Τα κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιού-
χους να μεταφέρουν τη φορολογική 

κατοικία τους στην Ελλάδα αποτελούν 
έναν από τους βασικούς άξονες του νομο-
σχεδίου του υπουργείο Οικονομικών, που 
τέθηκε στη διαδικασία της δημόσιας δια-
βούλευσης.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει: Φο-

ρολογικό συντελεστή 7% αυτοτελώς κάθε 
χρόνο και για 10 χρόνια στο εισόδημα που 
αποκτούν στο εξωτερικό οι αλλοδαποί 
συνταξιούχοι, οι οποίοι θα επιλέξουν να 
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα. Με την καταβολή του φόρου 
αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υπο-
χρέωση του φυσικού προσώπου για το ει-
σόδημα αυτό.

Για να υπαχθεί ο αλλοδαπός συνταξιού-
χος σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, 
για το εισόδημα που προκύπτει στην αλ-
λοδαπή, θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά 
οι εξής προϋποθέσεις:

α) να μην ήταν φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα 
έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορο-
λογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

β) να μεταφέρει τη φορολογική του κα-
τοικία από κράτος με το οποίο είναι σε 
ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας 
στον τομέα της φορολογίας με την Ελλά-
δα.
Ο φόρος με συντελεστή 7% καταβάλλε-

ται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
μηνός Ιουλίου και δε συμψηφίζεται με 
άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν 
πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που 

έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φο-
ρολόγησης.
Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής 

κατοικίας, με υπαγωγή στον εναλλακτικό 
τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που 
προκύπτει στην αλλοδαπή, κατά το πα-
ρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική 
Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο συντα-
ξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε 
φορολογικού έτους.

Εντός εξήντα ημερών από την υποβολή 
της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξε-
τάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με 
την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει. 
Ειδικά για τις αιτήσεις μεταφοράς φορο-
λογικής κατοικίας που θα υποβληθούν 
εντός του έτους 2020, η προθεσμία υπο-
βολής της σχετικής αίτησης ορίζεται στις 
30.09.2020.
Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τα 

φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις και έχουν ήδη μεταφέρει τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 
εντός του προηγούμενου φορολογικού 
έτους. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος 
καταβάλλεται εντός τριάντα ημερών από 
την έγκριση της αίτησης του φορολογου-
μένου σύμφωνα με την παρούσα.
Η εφαρμογή του μέτρου αρχίζει από το 

επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προ-
σώπου για την υπαγωγή του στις διατά-
ξεις του παρόντος και λήγει μετά το πέρας 
δέκα φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου δε μπο-
ρεί να παραταθεί πέραν των 10 ετών.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΑΕΚ: ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι προκρίσεις-θρίλερ της ΑΕΚ  
τα τελευταία 5 χρόνια
Δεν υπάρχει αμφιβολία! Κάθε φορά 

που παίζει σε ημιτελικό Κυπέλλου η 
ΑΕΚ, έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας! 
Ποιος μπορεί, άλλωστε, να το αμφισβη-

τήσει, από τη στιγμή που έχει τέσσερις 
προκρίσεις-θρίλερ τα τελευταία πέντε 
χρόνια. Στον πρόσφατο ημιτελικό Κυπέλ-
λου εναντίον του Άρη, στις 24 Ιουνίου 
2020, ήταν η τέταρτη φορά από το 2016 
που ένας ημιτελικός κρίθηκε στην εκπνοή 
και πάντα με το ίδιο αποτέλεσμα: την ΑΕΚ 
να πανηγυρίζει την πρόκριση στον τελικό. 
Το περίεργο αυτής της αλληλουχίας θε-

τικών αποτελεσμάτων, είναι ότι τα θρί-
λερ κλιμακώνονται προς τα πάνω, προς 
το πιο «αγωνιώδες»! 
Ας εξηγήσουμε τους λόγους, στις τέσσε-

ρις ρεβάνς ημιτελικών που θα ζήλευε και 
ο... Χίτσκοκ: 

ΣΕΖΟΝ 2015-2016 
26/04/2016: Ατρόμητος – ΑΕΚ 1-1
Η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Περιστέρι για να 
διαφυλάξει το υπέρ της 1-0 του πρώτου 
αγώνα. Όμως λίγα 24ωρα νωρίτερα έχει 
απομακρυνθεί από την ομάδα ο Γκουστά-
βο Πογέτ και η εξέλιξή αυτή προκάλεσε 
τριγμούς.  Ο Ατρόμητος παίρνει το προ-
βάδισμα με πέναλτι του Μπρίτο στο 68΄ 
και ετοιμάζεται για παράταση, όμως ο 
Τζιμπούρ ισοφαρίζει στο 88΄ και διαμορ-
φώνει το τελικό 1-1. Η ΑΕΚ θα προκριθεί 
και θα κατακτήσει το κύπελλο επικρατώ-
ντας στον τελικό του Ολυμπιακού (2-1). 

ΣΕΖΟΝ 2016-2017 
26/04/2017: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 
Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει επιστρέψει στον 

πάγκο και η ΑΕΚ πηγαίνει από το καλό στο 
καλύτερο. 
Η νίκη 2-1 στο πρώτο ματς του «Καραϊ-

σκάκης» τη φέρνει «με το ένα πόδι» στον 
τελικό. 
Η ρεβάνς κυλάει χωρίς κάτι φοβερό, μέ-

χρι που ο Ρομαό ανοίγει το σκορ στο 83΄ 
και το ματς γίνεται... ροντέο! 
Στο 90΄ η κεφαλιά του Όσκαρ Καρντόσο 

καταλήγει στο δοκάρι, η ΑΕΚ μένει με εν-
νέα παίκτες και τερματοφύλακας για τα 
τελευταία δευτερόλεπτα παίζει ο Αλμέι-
δα. 
Έσπασαν καρδιές, αλλά η Ένωση άντεξε 

και προκρίθηκε παρά την ήττα. 

ΣΕΖΟΝ 2017-2018 
18/04/2018: ΑΕΚ – ΛΑΡΙΣΑ 1-0
Τα προγνωστικά ανέφεραν ότι ένα γκολ 

θα το έβρισκε η ΑΕΚ, που είχε ηττηθεί 2-1 
στο πρώτο ματς στη Λάρισα. 
Όμως, το πρωτάθλημα είχε κριθεί, οι 

«κιτρινόμαυροι» είχαν ανέβει στο θρόνο 
μετά από 24 χρόνια και το μυαλό βρισκό-
ταν αλλού. 
Κακή εμφάνιση επί 90 λεπτά και η ΑΕΛ 

με κορυφαίο τον Βαγγέλη Μόρα πατούσε 
γερά στα πόδια της και άγγιζε το θαύμα. 
Μέχρι εκείνο το απίθανο «ψαλίδι» του 

Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στο 90+4΄ 
που έστειλε (ξανά) την ΑΕΚ τον τελικό. 

ΣΕΖΟΝ 2019-2020 
24/06/2020: Άρης – ΑΕΚ 2-2 (παρ.)    
Οι πιθανότητες να ξαναζήσουν οι φίλοι 

της ΑΕΚ ένα θρίλερ, ήταν περιορισμένες. 
Πόσες αγωνίες πλέον; Η πιθανότητα να 
ζήσουν ένα θρίλερ, πιο αγωνιώδες από 
τα προηγούμενα, ήταν σενάριο επιστη-
μονικής φαντασίας. 
Κι όμως έγινε πραγματικότητα, αφού 

η ρεβάνς του «Κλεάνθης Βικελίδης» θα 
μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο 
«γκραν γκινιόλ» ματς κυπέλλου. Η ΑΕΚ 
έχει «κληρονομιά» το 2-1 του πρώτου 
αγώνα, όμως ο Άρης βρίσκει το γκολ 

πρόκρισης στο 57΄ με τον Μαντσίνι. Στο 
3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντιγκινί 
γράφει το 2-0 και οι φίλοι του Άρη πανη-
γυρίζουν την πρόκριση στον τελικό μετά 
από 10 χρόνια. 
Έμεναν, όμως, λίγα λεπτά ακόμα... Στο 

90+6΄ ο Μάρκο Λιβάγια σκοράρει και 
στέλνει το ματς στην παράταση, όπου 
ξανά ο Κροάτης διαμορφώνει το τελι-
κό 2-2 και διασφαλίζει την 5η συνεχή 
παρουσία της ΑΕΚ σε τελικό κυπέλλου.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΑΙΟΣ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

King Ottο: Ο βασιλιάς 
Ρεχάγκελ και το έπος 

του 2004 έρχεται  
στον κινηματογράφο!
Η απίστευτη ιστορία του «αρχιτέκτονα»  

του ελληνικού θριάμβου πριν από  
16 χρόνια στο Euro της Πορτογαλίας  
μεταφέρεται μέσω ενός ντοκιμαντέρ  
στις αίθουσες των κινηματογράφων

Η Ελλάδα έγραψε ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό έπος στα γήπε-
δα της Πορτογαλίας, κατακτώντας την κορυφή της Ευρώπης 

στο Euro 2004 και συγκλονίζοντας με τη δύναμη της ψυχής, το ελ-
ληνικό πάθος και την πίστη για νίκη. Ηγέτης και ιθύνων νους εκείνης 
της ομάδας ήταν ο σπουδαίος Γερμανός προπονητής, Ότο Ρεχάγκελ, 
ο άνθρωπος που την οδήγησε στο θρίαμβο, που πίστεψε στο θαύμα 
και βοήθησε για να γίνει πραγματικότητα.
Μετά από 16 χρόνια, το απίστευτο παραμύθι του «βασιλιά Ότο» 

παίρνει σάρκα και οστά και μεταφέρεται, μέσω ενός ντοκιμαντέρ, 
στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στο 2021 με τίτλο «King 
Otto» και σε σκηνοθεσία του Christopher André Marks.
Με το σύνθημα που είχε η Ελλάδα στο λεωφορείο της αποστολής 

στην Πορτογαλία – «Η αρχαία Ελλάδα είχε 12 θεούς, η σύγχρονη 
Ελλάδα έχει 11» – η ταινία King Otto ζωντανεύει την ιστορία του 
ανθρώπου που ενέπνευσε ένα ολόκληρο έθνος για να πετύχει το 
θαύμα! 
Μάλιστα, στο εντυπωσιακό και συνάμα συγκινητικό τρέιλερ που 

βγήκε στη δημοσιότητα, ο Ρεχάγκελ καθισμένος στο... θρόνο 
του απαγγέλλει με το μοναδικό του στυλ τον ελληνικό εθνικό ύμνο...

© ΕΘΝΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Διαμαντίδης: «Είμαστε εδώ για να 
κρατήσουμε ζωντανό τον Παναθηναϊκό»
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επέστρεψε στον Πα-

ναθηναϊκό από άλλο πόστο, για πρώτη φορά 
από την αποχώρησή του, το 2016, αναλαμβάνο-
ντας μαζί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Τάκη 
Τριαντόπουλο τα ηνία της ομάδας.
Ο 3D του τριφυλλιού μίλησε πρώτη φορά ως δι-

οικητικό μέλος των «πράσινων» και τόνισε πως 
είναι στην ομάδα για να την κρατήσει ζωντανή, ζη-
τώντας παράλληλα τη βοήθεια του κόσμου.
«Είμαι σε αυτή τη θέση ύστερα από χρόνια. Δε 

συζητάμε τώρα για αγωνιστικά θέματα. Είμαι 
πολύ χαρούμενος που είμαι στην ομάδα ξανά, σε 
ένα διαφορετικό ρόλο. Είμαστε εδώ για να βοηθή-
σουμε. Την ξέρουμε την κατάσταση, προσπαθούμε 
να βρούμε λύσεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά είμαστε 
εδώ για να παλέψουμε. Μετά από 33 χρόνια η οι-
κογένεια Γιαννακόπουλου δεν είναι εδώ. Είμαστε 
υποχρεωμένοι να κρατήσουμε ζωντανή την ομάδα 
σε όλους μας. Όπως αντιλαμβάνεστε και αντιλαμ-
βανόμαστε, είναι πολύ δύσκολο. Όμως, είμαστε 
υποχρεωμένοι να παλέψουμε. Όπως είπε και ο 
Φράγκι, δεν έχουν μεγάλη σημασία οι τίτλοι και 
το πώς θα λεγόμαστε. Είμαστε εδώ για να βοηθή-
σουμε. Φυσικά, θα γίνουν και λάθη. Αλλά θέλουμε 
τον κόσμο στο πλευρό μας. Ακόμα και σε αυτή τη 
δύσκολη εποχή, που λόγω κορωνοϊού, για κάποιον 
καιρό δε θα έχουμε τη στήριξη των φιλάθλων. Θα 
προσπαθήσω να βοηθήσω για να πετύχουμε τους 
στόχους μας. Μακάρι να δημιουργήσουμε μια 
όμορφη ομάδα, που θα βγάζει υγεία, θα παλεύει 
και θα είναι ανταγωνιστική. Ενωμένοι, όλοι μαζί, 
για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Εύχομαι 
υγεία και όλα να πάνε καλά».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΝΕΜΑΝΙΑ ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ 
Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Νε-

μάνια Νέντοβιτς, ο οποίος πλέον προβάρει τα 
«πράσινα». Ο 29χρονος διεθνής Σέρβος γκαρντ 
(1,91 μ.), έπειτα από διαπραγματεύσεις αρκετών 
ημερών, αποδέχθηκε την πρόταση των «πράσι-
νων» και θα είναι ο παίκτης που θα αντικαταστή-
σει τον αποχωρήσαντα Νίκο Παππά στο ρόστερ 
της ομάδας. Ο Νέντοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται με 
την Εθνική Σερβίας, έχει παίξει σε Ερυθρό Αστέ-
ρα, Λιέτουβος Ρίτας, Βαλένθια, Ουνικάχα Μάλα-
γα, ενώ την τελευταία διετία ήταν μέλος της Αρμά-
νι Μιλάνο. Παράλληλα είχε κι ένα μικρό πέρασμα 
από το ΝΒΑ για λογαριασμό των Γκόλντεν Στέιτ 
Γουόριορς.
Συνολικά στη διάρκεια της καριέρας του, έχει 

αγωνιστεί έξι σεζόν στη EuroLeague με 10,8 πό-
ντους και 34,9% στα τρίποντα, 2,8 ασίστ και 1,6 ρι-
μπάουντ κατά μέσο όρο. Την τρέχουσα σεζόν δεν 
είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής λόγω τραυματι-
σμών, εξού και οι χαμηλοί μέσοι όροι του (7,9 πό-
ντοι και 1,7 ασίστ).

© TA NEA, ΕΘΝΟΣ

Ο Μάρκο Λιβάγια έχει σκοράρει κόντρα 
στον Άρη, κυριολεκτικά στην τελευταία 

φάση του αγώνα για το 2-1, στέλνοντας το 
παιχνίδι στην παράταση, εκεί όπου με ακόμα 

ένα δικό του τέρμα (τελικό 2-2) η ΑΕΚ πήρε 
την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου 

Ελλάδας για 5η συνεχόμενη χρονιά!
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ΠΛΕΪ-ΟΦ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 2-2
18΄Νέιρα, 43΄Φιγκεϊρέδο -  
5΄Μπίσεσβαρ, 76΄Μιχαηλίδης
ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 1-4
29΄Γκάμα - 24΄, 52΄Ολιβέιρα,  
62΄Σιμόες, 84΄Σιμάνσκι 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-4
56΄Φετφατζίδης, 87΄Μπαγκαλιάνης -  
34΄, 49΄Μασούρας, 45+1΄, 66’, Χασάν, 
ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-0
19΄Ολιβέιρα, 45΄Σβάρνας
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 33 αγώνες)

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  85 68-14
2. ΑΕΚ   65 56-28
3. ΠΑΟΚ   61 57-29
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 52 38-27
5. ΑΡΗΣ   38 47-50
6. ΟΦΗ   36 40-49

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΟΦΗ-ΑΡΗΣ   [14:30]
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ  [13:00]
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ  [14:45]

ΠΛΕΪ-ΑΟΥΤ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 4-0
2΄, 45+1΄, 67΄ Φερνάντεθ, 51΄Σίτο
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-2
18΄Γκάλο, 60΄Μανούσος - 35΄Μουνιέ, 
62΄Κωνσταντόπουλος
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0-0
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΟ ΞΑΝΘΗ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 31 αγώνες)

7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 39 41-40
8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 38 38-41
9. Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ  34 32-42
10. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  33 22-35
11. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  31 25-50
12. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ  23 24-36
13. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 23 27-48
14. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  22 20-46

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥλΙΟΥ 2020

ΑΟ ΞΑΝΘΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.  [12:15]
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  [12:15]
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ [12:15]
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  [12:15]

Την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» του 
Πέδρο Μαρτίνς έκαναν ένα… μεγά-

λο περίπατο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» 
συντρίβοντας τον Άρη με 2-4, η ΑΕΚ (με 
την… υπογραφή του Παναθηναϊκού) 
πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα για τη 2η 
θέση και τα προκριματικά του Τσάμπι-
ονς Λιγκ. Αν και εμφανίστηκαν με πολ-
λές απουσίες και πολλά νέα παιδιά, οι 
«πράσινοι» πήραν εύκολα 0-0 στην Τού-
μπα από τον ΠΑΟΚ και επέτρεψαν στην 
Ένωση να αυξήσει (με το άνετο 2-0 επί 
του ΟΦΗ) τη διαφορά στους 4 βαθμούς, 
μόλις 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε.
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ λοιπόν, συνέχισε διά 

ρυθμού… περιπάτου την πορεία του 
προς την αήττητη κατάκτηση του τίτλου, 
με το 4-2 επί του Άρη να αποτυπώνει τη 
χαλαρότητα ενός παντελώς αδιάφορου 
αγώνα. 
Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 2-0 

στο ημίχρονο με τους Μασούρα (34΄) και 
Χασάν (45΄). Το 0-3 ήρθε πάλι με τον Μα-
σούρα στο 49΄, για να μειώσει ο Φετφα-
τζίδης στο 56΄, να κάνει ο Χασάν το 1-4 με 
πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος στο 65΄ και 
να κλείσει το σκορ με κεφαλιά του Μπα-
γκαλιάνη στο 86΄.
Το ίδιο άνετη ήταν και Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΚ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΦΗ ΜΕ 2-0 ΣΤΟ ΟΑΚΑ και ήρθε 

με δύο γρήγορα γκολ στο α΄ ημίχρο-
νο από τους Ολιβέιρα (19΄) και Σβάρνα 
(45΄), με γαρνιτούρα τέσσερα χαμένα τετ 
α τετ στο β΄ μέρος. Στο 65΄ ο ΟΦΗ είχε 
δοκάρι με τον Σακόρ.
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ, ο νεανι-

κός Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός, ει-
δικά στο α΄ ημίχρονο, απέναντι σε έναν 
ΠΑΟΚ που δε μπόρεσε να τον απειλήσει 
ιδιαίτερα. Η κεφαλιά του Καμπετσή στο 
13΄ ήταν η καλύτερη ευκαιρία για τους 
«πράσινους» και το (κάτω από τη σέ-
ντρα) βολέ του Μαουρίσιο στο 72΄ η... 
παραλίγο φάση της βραδιάς.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο μεγάλος...  
περίπατος  

του Ολυμπιακού
Ξέφυγε η ΑΕΚ, δε μπορεί ο ΠΑΟΚ

Η Ριζούπολη θα είναι το γήπεδο που 
θα φιλοξενήσει τον τελικό του Κυ-

πέλλου Ελλάδος ανάμεσα στην ΑΕΚ και 
στον Ολυμπιακό στις 26 Ιουλίου (9 μ.μ.). 
Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 8 

Ιουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΕΠΟ, η εισήγηση του συγκεκριμένου γη-
πέδου πέρασε κατά πλειοψηφία, καθώς 
δώδεκα μέλη ψήφισαν υπέρ, ενώ υπήρ-
χαν 4 «παρών» από τους προέδρους της 
ΕΠΟ και της Σούπερ Λιγκ, Γραμμένο και 
Μπουτσικάρη αντιστοίχως, όπως και 
από τους Γκαγκάτση και Ασλανίδη. 
«Όχι» ψήφισε ο εκπρόσωπος του Ολυ-

μπιακού, Τάκης Αγραφιώτης, αντιπρο-
τείνοντας το «Γ. Καραϊσκάκης» και το 
Παγκρήτιο, για τα οποία δεν το συζήτη-

σε καθόλου η Επιτροπή (διότι το πρώ-
το είναι η έδρα των Πειραιωτών και το 
δεύτερο δε μπορεί να φιλοξενήσει ματς) 
αλλά και το «Κλ. Βικελίδης». Η ΑΕΚ, από 
την πλευρά της, πρότεινε το ΟΑΚΑ και το 
γήπεδο της Ριζούπολης.
Η απόφαση για τη διεξαγωγή του τελι-

κού στην έδρα του Απόλλωνα Σμύρνης, 
έφερε την άμεση αντίδραση του Ολυ-
μπιακού, ο οποίος έκανε λόγο για δόλια 
επιλογή. Οι «ερυθρόλευκοι» θεωρούν 
ότι το γήπεδο είναι ακατάλληλο, καθώς 
ανήκει σε ομάδα της Σούπερ Λιγκ 2 και 
έχει να χρησιμοποιηθεί από το Μάρτιο, 
ενώ παράλληλα βρίσκεται πολύ κοντά 
στη Ν. Φιλαδέλφεια, κάτι που ελλοχεύ-
ει τον κίνδυνο να πλησιάσουν οπαδοί 

της ΑΕΚ. Όπως τονιζόταν από πλευράς 
Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» αναμέ-
νεται να κινηθούν νομικά κατά της ΕΠΟ. 
Πρώτον, γιατί το γήπεδο επελέγη χω-

ρίς να έχει γίνει καν έλεγχος στον αγωνι-
στικό χώρο (κάτι που παραδέχτηκαν και 
από την Επιτροπή Κυπέλλου και κατά τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας) και υπάρχει 
κίνδυνος για τους παίκτες και δεύτερον, 
διότι ο πρόεδρος της επιτροπής διοργα-
νώσεων, Παναγιώτης Δημητρίου, δήλω-
σε ψευδώς ότι η Ριζούπολη έχει άδεια 
UEFA. Πάντως, πλέον, ο μοναδικός λό-
γος για να αλλάξει η έδρα του τελικού 
είναι να φέρει αντίρρηση για τη διεξα-
γωγή του εκεί η Αστυνομία.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΚΎΠΕΛΛΟ ΕΛΛΆΔΟΣ 

Στη Ριζούπολη ο τελικός

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



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

Την Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα 
Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη υποδέχθηκε την Τρίτη 

7 Ιουλίου 2020, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρ-
ναουτάκης. Στη συνάντηση συζητήθηκε το πλαίσιο των 
δράσεων στο νησί για τον εορτασμό των 200 χρόνων από 
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης, καλωσορί-
ζοντας την κα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη δήλωσε, ότι: «Η 
Ελλάδα, προετοιμάζοντας το ραντεβού της με την Ιστορία, 
επιχειρεί το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Ο εορτασμός 
των 200 χρόνων από την Επανάσταση, που σήμανε την 

απαρχή της συγκρότησης του ελληνικού κράτους, είναι 
μια πράξη εθνικής αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας.  
Όπως έγραφε ο νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέ-
ρης: «Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σα 
να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον». 
Με πυξίδα μας αυτή τη φράση, αφομοιώνουμε τις επι-
τυχίες και τις αποτυχίες μας, τους θριάμβους και τις κα-
ταστροφές. Το σημαντικότερο, στρέφουμε το βλέμμα μας 
στις μάχες που καλούμαστε να δώσουμε και να κερδίσου-
με. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» αποτελεί το κατάλληλο 
όχημα, όχι για να ξαναγράψουμε την Ιστορία. Αλλά για να 

επενδύσουμε στην υπεραξία μας. Συνεπιβάτες θα είμα-
στε όλοι μας. Γιατί όλοι μας αγωνιούμε και προσδοκούμε 
ένα καλύτερο αύριο. Η Κρήτη είναι ιδιαίτερα υπερήφανη 
που στο τιμόνι της Επιτροπής βρίσκεται ένας δικός της 
άνθρωπος. Η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. Έπειτα 
από την ανεκτίμητη προσφορά της στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας, το 2004, ηγείται ενός σύνθετου και 
απαιτητικού εγχειρήματος: Να γιορτάσουμε τα 200 χρό-
νια από το ’21, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας την 
εθνική μας αυτοπεποίθηση» και πρόσθεσε: «Στο σημε-
ρινό ανταγωνιστικό κόσμο, τα προβλήματα με τα οποία 
θα αναμετρηθούμε είναι εξαιρετικά σύνθετα και οικου-
μενικά. Στους σκοτεινούς καιρούς της πανδημίας, όλοι 
μας συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη να εγκαταλείψουμε 
τα παλιά κλισέ και τα παλιά στερεότυπα. Η Περιφέρεια 
Κρήτης θα είναι αρωγός σε όλες εκείνες τις πρωτοβου-
λίες, ενέργειες και δράσεις που θα αναληφθούν, κατα-
θέτοντας τις δικές της προτάσεις και ιδέες. Πιάνοντας το 
νήμα της Ιστορίας, μπορούμε να επιτύχουμε ένα μεγάλο 
εθνικό στόχο: Να βγάλουμε την Ελλάδα στο φως!». 

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλά-
δα 2021» κ. Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, μιλώντας με 
θερμότητα για το επιτυχημένο Αυτοδιοικητικό έργο του 
Σταύρου Αρναουτάκη στην Κρήτη, επεσήμανε ότι η Αυτο-
διοίκηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, τονί-
ζοντας ότι ο Περιφερειάρχης αυτό το έχει κάνει πράξη με 
επιτυχία. Παράλληλα, μίλησε θετικά για την πρόταση του 
Περιφερειάρχη, οι δράσεις να μην τελειώσουν στην εκ-
πνοή του 2021 αλλά να είναι δράσεις και δραστηριότητες 
που θα ωφελήσουν την κοινωνία και στο μέλλον.
«Ο Περιφερειάρχης είναι παλιός γνώριμος και δεν είναι 

απλώς παλιός γνώριμος επειδή είμαι Ηρακλιώτισσα αλλά 
έχει δώσει δείγμα γραφής από το Δήμο των Αρχανών στο 
Ηράκλειο και τώρα Περιφερειάρχης, και έχει δείξει ότι 
η Αυτοδιοίκηση πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη ζωή 
των ανθρώπων. Αυτό το έχει κάνει πράξη και ξέρω τι με-
γάλα έργα έχει να διαχειριστεί. Αυτό που εγώ χαίρομαι 
να συζητώ μαζί του, είναι πώς μαζί με την ανάπτυξη θα 
αναδειχθεί επίσης και μία μακριά ιστορία που για εμάς 
τους Κρητικούς κράτησε πολύ περισσότερα χρόνια εξε-
γέρσεων και μαχών και θυσίας και αίματος για να απε-
λευθερωθεί η Κρήτη και να ενωθεί με την Ελλάδα» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Αυτό, λοιπόν, που 
συζητάμε, αυτό που έχει μεγάλη σημασία και δείχνει και 
μία ιδιαίτερη ευαισθησία και ευφυΐα που έχει ο κύριος 
Περιφερειάρχης και οι συνεργάτες του, είναι ακριβώς 
στους νέους ανθρώπους, στους μαθητές, σε όλα τα σχο-
λεία να δοθεί η δυνατότητα να μάθουν πάρα πολλά από 
την ιστορία τους, γιατί αυτά που έγιναν τότε δεν περνά-
νε μόνο σαν μία ανάγνωση από το βιβλίο ιστορίας. Είναι 
μαθήματα ζωής για τους επόμενους. Και ακριβώς με την 
τεχνολογία και με την καινοτομία που υπάρχει τώρα, και 
ξέρω ότι εδώ το Ηράκλειο είναι αυτό που λένε hub, εί-
ναι κοιλάδα καινοτομίας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και 
μάθησης με όλα αυτά τα ιδρύματα που έχετε, αυτά να 
μπορέσουμε να τα διασώσουμε στο χρόνο. Πάμε για τα 
επόμενα χρόνια. Και ειδικά από άνθρωπο που κάνει πρά-
ξη το τι χρειάζεται ο πολίτης στον τόπο του, γνωρίζει να 
το κάνει αυτό καλύτερα από όλους. Είμαστε στην Περιφέ-
ρεια γιατί πιστεύουμε στην Περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ, 
Σταύρο» είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους η 
κα Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη.

Στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτά-
κη με την Πρόεδρο του «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελο-
πούλου-Δασκαλάκη, συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021» Νίκος Κανελλόπουλος, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων, ο Αλέξης Πολίτης, ομότι-
μος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, Παύλος Μπαριτάκης 
και οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης, Νίκος Συριγωνάκης, 
Κώστας Φασουλάκης, Γιώργος Αλεξάκης και Έφη Κου-
τεντάκη. 

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

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης  
Σταύρου Αρναουτάκη με την Πρόεδρο  

της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»  
Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη 
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Suggested presentation. barbiesgrill.com   

Το Κρεμλίνο δεν κρύβει την ικανοποίησή 
του για το επιβλητικό αποτέλεσμα στο 

εβδομαδιαίας διάρκειας, λόγω κορονοϊ-
ού, δημοψήφισμα, που τερματίστηκε την 
1η Ιουλίου και χαρακτηρίζεται «θρίαμβος 
εμπιστοσύνης στον πρόεδρο Πούτιν», κα-
θώς οι προτεινόμενες αλλαγές στο σύ-
νταγμα υπερψηφίστηκαν με 77,92% ένα-
ντι 21,27% των συμμετεχόντων που τις 
καταψήφισαν.

Γράφει ο Θανάσης Αυγερινός
© ΕΘΝΟΣ

Έπειτα από μία 20ετία κυριαρχίας του 
Βλαντιμίρ Πούτιν στη ρωσική πολιτική 
σκηνή (16 ως πρόεδρος και 4 ως πρωθυ-
πουργός) και με τη θητεία του να λήγει το 
2024, λίγο πριν συμπληρώσει τα 72 του 
χρόνια, ο Ρώσος ηγέτης θα έχει τη δυνα-
τότητα το επόμενο διάστημα, εφόσον όλα 
βαίνουν φυσιολογικά, να αποφασίσει εάν 
κρίνει σκόπιμο να δοκιμάσει να συνεχίσει 
ως πρόεδρος της χώρας ή να προωθήσει 
μια «πουτινική» υποψηφιότητα, ώστε να 
προλάβει να σταθεί στο πλευρό της ως 
«εγγυητής» για επαρκή χρόνο.

Με τη συνήθη αφοπλιστική ειλικρίνεια, 
που αγγίζει κάποιες φορές την ωμότητα 
στις εκφράσεις, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκα-
θάρισε πριν από την ψηφοφορία, ότι δεν 
έχει λάβει οριστικές αποφάσεις και δεν 
αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι ξανά 
υποψήφιος για την προεδρία. Εξήγησε 
μάλιστα ότι η ηθελημένη ασάφεια είναι 
(για άλλη μια φορά) επιλογή του, έτσι 
ώστε να εργαστούν «ρυθμικά» έως το τέ-
λος της θητείας του όλα τα επίπεδα της 
κρατικής μηχανής και να μη δοθεί χρό-
νος στα στελέχη του ρωσικού Δημοσίου 

να «παίζουν με τα μάτια», αναζητώντας 
ποιος θα μπορούσε να είναι ο διάδοχός 
του, ώστε αναλόγως να προσαρμοστούν.

Η αναπαραγωγή της ρωσικής γραφειο-
κρατίας είναι ακόμη μία από τις πολλές 
ιδιομορφίες του ρωσικού πολιτικού συ-
στήματος, που φυσικά «παίζει στα δάχτυ-
λα» η πηγή του, το Κρεμλίνο, και αδυνα-
τούν να κατανοήσουν πολυάριθμα διεθνή 
ΜΜΕ και οι ανταγωνιστικές με τη Ρωσία 
δυτικές πρωτεύουσες, οι οποίες εξαγγέλ-
λουν από το 2000 την κατάρρευση του 
«πουτινικού» οικοδομήματος, αγωνίζο-
νται με κάθε τρόπο να το πετύχουν, στρέ-
φοντας εναντίον του όλων των ειδών τις 
κατηγορίες, ακόμη και για ειδεχθή εγκλή-
ματα, αλλά καταφέρνουν εντέλει το ακρι-
βώς αντίθετο: να το ισχυροποιήσουν και 
να το νομιμοποιήσουν πλήρως, ακόμη και 
εκεί που θα είχε λόγους να δυσκολεύεται…

ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσω-

πο του Βλαντιμίρ Πούτιν προκαλεί με την 
πάροδο του χρόνου όλο και μεγαλύτερη 
κόπωση, ειδικά στις νεότερες γενιές, που 
δεν έχουν γνωρίσει άλλη κεντρική πολι-
τική φιγούρα (επομένως αδυνατούν και 
να συγκρίνουν), όπως και εντονότερη 
ενόχληση σε επιχειρηματικά στρώματα 
και στη φιλοδυτική διανόηση που κυριαρ-
χεί στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, 
όπου και παραδοσιακά είναι χαμηλότερα 
τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές και 
στήριξης των επιλογών του Κρεμλίνου.

Δεν είναι μυστικό, ότι ένα από τα κορυ-
φαία κοινωνικά αιτήματα, που δε φαίνε-
ται να μετριάζει αισθητά η διακυβέρνηση 
Πούτιν, είναι η ακραία διαφθορά και το 
τεράστιο άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ 

φτωχών και πλουσίων, με πολλούς από 
τους τελευταίους να «καταγράφονται» ως 
στενό φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον 
του Ρώσου προέδρου, ο οποίος ωστόσο 
υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία τη λαϊκή, 
εργατική του καταγωγή και το ενδιαφέρον 
του για την καλύτερη δυνατή προστασία 
όλων των πολιτών.

Πράγμα που εν πολλοίς επιβεβαιώθη-
κε, από τη συγκριτικά επιτυχέστατη έως 
τώρα διαχείριση της πανδημίας, με κινη-
τοποίηση όλων των εφεδρειών του κρά-
τους, εν μέρει και των ενόπλων δυνάμεων. 
Παρ’ όλη την κοινωνική «γκρίνια» για το 
Κρεμλίνο, που καταγράφεται επιμελώς 
και με επιστημονική ακρίβεια από τους 
δημοσκόπους του, καθώς αυξομειώνεται 
αναλόγως των επιτυχιών και των προβλη-
μάτων της Ρωσίας, μόνο κάποιος εξαιρε-
τικά κακοπροαίρετος δε θα κατέγραφε τις 
εντυπωσιακές επιτυχίες της χώρας κατά 
την 20ετία Πούτιν, σε σύγκριση με την 
απόλυτη κατάρρευση στην οποία την πα-
ρέλαβε στο τέλος της δεκαετίας του 1990. 
Η τεράστια πρόοδος σε πολλούς τομείς 
και το μείγμα στήριξης-ανοχής των πολι-
τών μπροστά σε μια ανύπαρκτη, γραφική 
ή ξεπουλημένη σε δυτικές πρεσβείες αντι-
πολίτευση, με τη χρήση όλου του κρατι-
κού μηχανισμού προς όφελος του κόμμα-
τος-κράτους, είναι που εξασφαλίζουν και 
τη σχεδόν ακλόνητη πολιτική κυριαρχία 
του.

Η εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση, 
που μαζί με τις συνήθεις ξένες πρεσβείες 
έχουν «βγει στα κάγκελα» και διαμαρτύ-
ρονται πιο αισθητά για το αποτέλεσμα 
του πρόσφατου δημοψηφίσματος, έφτα-
σε να κάνει λόγο ως και για «τη μέγιστη 
αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος 

στην Ιστορία», επιστρατεύοντας φυσι-
κούς επιστήμονες-στατιστικολόγους (!), οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι έως και 22 εκατ. 
(!) ψήφοι προστέθηκαν ψευδώς υπέρ του 
«ναι» κατά την ψηφοφορία και την κατα-
μέτρηση των αποτελεσμάτων.

ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν παρά μόνο 

μεμονωμένα και αμφιλεγόμενα παρα-
δείγματα παρατυπιών και, βέβαια, δε 
συσπειρώνουν πάνω από μερικές εκατο-
ντάδες διαδηλωτές στις συγκεντρώσεις 
τους, οι οποίες, όπως έδειξε η εμπειρία, 
αντιμετωπίζονται με πολύ λιγότερη βία 
από το σύνηθες στις περισσότερες δυτι-
κές πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής της 
Ρωσίας, με συμμετοχή περί το 68% του 
εκλογικού σώματος, υπέρ των τροπολο-
γιών «Πούτιν» στο σύνταγμα ψήφισαν 
περίπου 58 εκατ. πολίτες και «κατά» πε-
ρίπου 16 εκατ. Δυστυχώς, για την αντιπο-
λίτευση (δεν είναι τυχαίο που παραμένει 
εξωκοινοβουλευτική), ακόμη και αν αφαι-
ρεθούν και τα 22 εκατ. των αναπόδεικτα 
«πλαστών» ψήφων, το Κρεμλίνο διαθέτει 
επαρκέστατη πολιτική βάση, κατ’ αναλο-
γία πολλαπλάσια των «νόμιμων» κυβερ-
νήσεων στις δυτικές δημοκρατίες.

Παρά τις προφανείς δυσκολίες της, η Ρω-
σία μοιάζει ακόμη ικανή να συνεχίσει την 
πολιτική της επίμονης υπεράσπισης των 
συμφερόντων της διεθνώς και του σταδι-
ακού εκσυγχρονισμού της οικονομίας και 
της κοινωνίας της με στιβαρό, κεντρικό 
έλεγχο των εξελίξεων. Μείνετε συντονι-
σμένοι, γιατί μετά τη σταθεροποίηση ακο-
λουθούν συνήθως εκπλήξεις… 

Ο θρίαμβος Πούτιν  
και ο χρησμός για  
την επόμενη μέρα

♦ Οι πολίτες επικύρωσαν με ποσοστό 77,92% 
τη συνταγματική αναθεώρηση, γεγονός που 

επιτρέπει στο Ρώσο πρόεδρο να επεκτείνει κι 
άλλο την παραμονή του στο τιμόνι της χώρας 

♦ Η ηθελημένη ασάφειά του για το τι μέλλει 
γενέσθαι και οι... εκπλήξεις που έρχονται
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Από την 1η Ιουλίου 2020, η Ελληνική Κοινότητα 
Μείζονος Μοντρεάλ απέκτησε το δικαίωμα να αγο-

ράσει τη Στέγη Ηλικιωμένων, σύμφωνα με τους όρους 
της συμφωνίας που υπεγράφη πριν από 35 χρόνια. 
Με μεγάλη υπερηφάνεια, είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία 
για τη μεταφορά αυτής της ιδιοκτησίας στην ΕΚΜΜ, η 
οποία θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 60 ημε-
ρών και θα προσθέσει ένα πολύτιμο περιουσιακό στοι-
χείο στην Κοινότητά μας. 

Σε ό,τι αφορά στην ανοικτή επιστολή του κ. Σπύρου 
Μπολάνη, που δημοσιεύθηκε στα ελληνικά μέσα ενη-

μέρωσης, στην πραγματικότητα ο κ. Μπολανης το 
1998 διορίστηκε από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της 
Κοινότητας ως εκπρόσωπός της στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της «Στέγης Ηλικιωμένων» και είχε ενημερωθεί 
πλήρως, από την πρώτη στιγμή, ότι η ΕΚΜΜ είχε το 
δικαίωμα να τον αντικαταστήσει οποιαδήποτε στιγμή 
το αποφάσιζε αυτή. Επιπλέον, δεν είναι και δεν υπήρ-
ξε ποτέ, Πρόεδρος αυτού του Συμβουλίου. Νέος Πρό-
εδρος μπορεί να εκλεγεί μόνο με ψηφοφορία μεταξύ 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όλους τους πρώην προέδρους της «Στέγης Ηλικιωμέ-

νων» - τον κ. Νικόλαο Παγώνη (ένας εκ των ιδρυτών 
της «Στέγης»), τον κ. Σπύρο Χατζή, την αείμνηστη 
Έφη Γουρνάκη και την κ. Δήμητρα Κωσταρίδη καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπη-
ρέτησαν τη «Στέγη» όλα αυτά τα χρόνια, με μεγάλη 
αφοσίωση, ως επιμελείς διαχειριστές για την ΕΚΜΜ, 
εξασφαλίζοντας την επιτυχία αυτού του ακινήτου.

Θα θέλαμε επίσης να διαβεβαιώσουμε την Παροικία 
ότι η απρόσκοπτη μεταφορά αυτού του πολύτιμου ακι-
νήτου στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΕΚΜΜ αποτελεί 
κορυφαία προτεραιότητα για μας και θα γίνει με γνώ-
μονα το απόλυτο συμφέρον της Κοινότητάς μας.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι περιορισμοί, που 
επέβαλε στην καθημερινότητά μας η πανδημία 

του κορονοϊού COVID-19, δεν εμπόδισαν την επιτυχία 
του πρώτου διαδικτυακού Πανηγυριού του Αγίου Ιω-
άννη του Βαπτιστή που διοργάνωσε το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Νότιας Ακτής της ΕΚΜΜ, υπό τη διεύθυνση 
της Περιφερειακής Αντιπροέδρου Αφροδίτης Σταθο-
πούλου, το Γυναικείο Τμήμα καθώς και αρκετοί ακού-
ραστοι και αφοσιωμένοι εθελοντές. 

«Ήταν ένα τολμηρό επιχείρημα του οποίου δεν γνω-
ρίζαμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», δήλωσε η Εκτε-
λεστική Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Μάρκετινγκ της 
ΕΚΜΜ Κωνσταντίνα Καρβελά, η οποία ήταν ο εμπνευ-
στής του online πανηγυριού. «Το μεγάλο στοίχημα 
ήταν αν η Παροικία μας θα υποδεχόταν με τον ίδιο 
ενθουσιασμό αυτή την αλλαγή, δεδομένων των πρω-

τόγνωρων συνθηκών της πανδημίας. Ένα στοίχημα το 
οποίο κερδίσαμε και θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες 
για την υποστήριξη του κόσμου, των εθελοντών και 
των χορηγών», πρόσθεσε η Κα Καρβελά.  

Χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες της σελίδας της ΕΚΜΜ 
στο Facebook, που συμμετείχαν στα διάφορα δρώ-
μενα, ενώ τα σουβλάκια που έψησε μια μικρή ομάδα 
εθελοντών στο Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής την πα-
ραμονή και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Το συνο-
λικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τις διαδικτυακές 
δωρεές, την πώληση φαγητού, τον δίσκο του Ι. Ναού 
και τους χορηγούς ξεπέρασε τις $15,000, ενώ συνεχί-
ζονται να έρχονται δωρεές από επιχειρήσεις. 

Εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιας 

Ακτής της ΕΚΜΜ, η Περιφερειακή Αντιπρόεδρος Αφρο-
δίτη Σταθοπούλου εκφράζει την ευγνωμοσύνη της 
στους εθελοντές: Michael Bizanis, Michael Maroupas, 
Prokopios Sotos, Catherine Stephanou, Sevasti 
Mucaco, Anna Dimitrokalis, Antonis Neocleous, Veta 
Stathopoulos, Michael Crilis, George Georgiakakis, 
Christopher Ginocchio, Eleni Petropoulos, Sofia 
Diacandreou, Niki Xenos, Vikki Londos, Maria 
Lambrinakos, Daniel Gerardi, Denise Xenos, Alex και 
στην Κωνσταντίνα Καρβελά. 

Επίσης, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στις επιχειρήσεις: 
Aliments AMGA, Christos Yambouranis and Joanna 
Yambouranis, Alimentaire Miron, Labelle Province - 
Stelios Lazaropoulos, με την υποστήριξη των οποίων 
αυτό το πανηγύρι εξελίχθηκε σε μια μεγάλη επιτυχία.

Επιτέλους, σπίτι!
Η «Στέγη Ηλικιωμένων» περνάει στην περιουσία της ΕΚΜΜ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Για το Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΕΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ MAGIC MISSION

Αγαπητοί συμπατριώτες

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

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

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

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

Η βοήθειά σας, τώρα, είναι αναγκαία όσο ποτέ.  

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

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

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

Από τους εθελοντές του “Magic Mission”

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

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

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

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

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

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

514-948-3021.   
Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  

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

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

«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών είναι εδώ για να 
βοηθήσει :

Η πανδημία «COVID - 19» εξακολουθεί να απειλεί την υγεία και την 
ευημερία μας, προκαλώντας άγχος και εύλογη ανησυχία σε όλους μας. 

 Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών συνεχίζει να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη στην 
παροικία μας με κουπόνια για φαγητό, βοήθεια ενοικίου, βοηθητικά 
προγράμματα και οποιεσδήποτε βασικές ανάγκες που μπορεί να 
απαιτηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.   

 Παρακαλούμε καλέστε τη γραμμή βοήθειας στο (514) 344-1666 και 
αφήστε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να μπορέσουμε να σας 
απαντήσουμε.

 Είμαστε διαθέσιμοι 24/7.  

 Ας παραμείνουμε όλοι σε εγρήγορση!

Με εκτίμηση,

Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών                                                                 
Hellenic Ladies Benevolent Society
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ΚΟΙΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  « Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α »
 

Μ Ι Κ Ρ Η    Γ Ε Θ Σ Η Μ Α Ν Η   !!! 

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

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

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

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

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

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

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

«Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α»

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

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

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Τη Κυριακή 12 Ιουλίου 2020

στον Ιερό Ναού του Αγίου ΝικοΛάου 3780 Souvenir Chomedey H7V 1Υ3, 
τελούμε Διετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  

αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού αδελφού και θείου

ΠΑΝΤΕΛΉ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ετών 92, από Μεθώνη Μεσσηνίας)

Πολυαγαπημένη σύζυγος: Ειρήνη Καλογεροπούλου (το γένος Δικτάκης)
Τα παιδιά: Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου - Γιώργος Γκιούσμας, 

Σοφία - Σπύρος Χρηστόπουλος, Κώστας - Μαρία Καλογεροπούλου
Τα εγγόνια: Ηλίας Μάντης - Julia Barone, Αγγελική Μάντης - Andrew Abraham,  

Ειρήνη Μάντης - Τάσσος Μανιάκας, Γιώργος και Ειρήνη Χρηστοπούλου,  
Παντελής, Εύα και Ειρήνη Καλογεροπούλου

Τα δισέγγονα: Εύα, Λαβίνα και Θεόδωρος Μανιάκας
Ο αδελφός: Παναγιώτης Καλογερόπουλος

Οι κουνιάδοι: Γιώργος Δικτάκης και Δαββίδης Δικτάκης
Η κουνιάδα: Κατερίνα Δικτάκη

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραβρεθούν.
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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

Την ώρα που στα επιδημιολογικά εργα-
στήρια ανά τον κόσμο οι επιστήμονες 

προσπαθούν να βρουν απαντήσεις στα 
μυστήρια του νέου κορωνοϊού και να 
καταλήξουν στο κατάλληλο «όπλο» αντι-
μετώπισής του με αλλεπάλληλες κλινικές 
δοκιμές, ολόκληρη η παγκόσμια οικονο-
μία έχει μετατραπεί σε ένα «εργαστήριο» 
δοκιμών για την κατάλληλη «θεραπεία» 
των οξύτατων επιπτώσεων της πανδημίας 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα και 
την αγορά εργασίας και γιατί όχι και ένα 
«εμβόλιο» θωράκισης έναντι μελλοντικών 
κρίσεων. 

Γράφει η Νατάσα Στασινού 
© Η Ναυτεμπορική

Σε αυτή τη μάχη προβάδισμα φαίνεται 
να έχει η Ευρώπη της οποίας το κοινωνικό 
μοντέλο – με τις όσες μεταλλάξεις και εάν 
έχει υποστεί – εξακολουθεί, όπως φαίνε-
ται, να προσφέρει περισσότερη ασφάλεια 
στους εργαζόμενους και πιθανότατα αυτή 
τη φορά και περισσότερα στηρίγματα στο 
ΑΕΠ για ταχύτερη επιστροφή στην ανά-
πτυξη. 

Έχουμε συνηθίσει να κατηγορούμε την 
Ε.Ε. για αργά αντανακλαστικά, πολυφω-
νίες και κακοφωνίες, ροπή στα ημίμετρα 
και τις άτολμες λύσεις απέναντι σε μεγά-
λες κρίσεις. Αυτή τη φορά, όμως, το μπλοκ 
των 27 κινήθηκε ταχύτερα και πιο αποφα-

σιστικά από ποτέ. Έχοντας μάθει και από 
το πάθημα της Ιταλίας, οι υπόλοιπες χώ-
ρες στην πλειονότητά τους δεν άργησαν 
να λάβουν την απόφαση για αυστηρά 
lockdown, προκειμένου να θωρακίσουν 
τη δημόσια υγεία και να αποτρέψουν την 
κατάρρευση των υγειονομικών συστημά-
των. Έριξαν από επιλογή με συνοπτικές 
διαδικασίες σε τεχνητό κώμα τις οικονο-
μίες τους, αναγνωρίζοντας πως έτσι έχουν 
πιθανότητες να τις σώσουν. 
Και μπορεί ακόμη να μην έχει συμφωνή-

σει στις λεπτομέρειες του απολύτως ανα-
γκαίου Ταμείου Ανάκαμψης (τη μορφή 
των χορηγήσεων και τους όρους που θα 
τις συνοδεύουν), αλλά οι Βρυξέλλες έδω-
σαν πολύ σύντομα το «πράσινο» φως για 
απεριόριστη ευελιξία στις κυβερνήσεις, 
ώστε η κάθε μία ξεχωριστά να προωθή-
σει μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και 
αποτροπής των απολύσεων. 

Οι περισσότερες χώρες έθεσαν σε εφαρ-
μογή προγράμματα αναστολής συμβάσε-
ων, τα οποία σκοπεύουν να διατηρήσουν 
εν ισχύ τουλάχιστον έως το φθινόπωρο ή 
εξελίσσουν σε προγράμματα επιδότησης 
μισθών (Kurzarbeit στη Γερμανία, Συν-Ερ-
γασία στην Ελλάδα κ.τ.λ.). Και αποσπούν 
για αυτές τους τις κινήσεις τα εύσημα από 
τους ξένους οικονομολόγους και το διεθνή 
Τύπο. Οι New York Times σχολιάζουν πως 
«ήδη οι διαφορετικές προσεγγίσεις ΗΠΑ-
Ευρώπης αποδίδουν πολύ διαφορετικά 

αποτελέσματα, όχι μόνο σε όρους κρου-
σμάτων και θανάτων (όπου πλέον η αμε-
ρικανική ήπειρος είναι το νέο hot spot της 
πανδημίας) αλλά και στην αγορά εργασί-
ας. Η εκρηκτική αύξηση στην ανεργία που 
είδαμε στις ΗΠΑ, απετράπη – τουλάχιστον 
έως τώρα – στη Γηραιά Ήπειρο. Η απάντη-
ση της Ευρώπης στην πανδημία ήταν πιο 
απλή και πιο αποτελεσματική, ως προς τη 
χρήση των δημόσιων πόρων, αφού και η 
αμερικανική κυβέρνηση άνοιξε μεν τις 
στρόφιγγες για στήριξη νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, αλλά δε μπόρεσε να φρε-
νάρει το κύμα των απολύσεων». 

Ανάλογες είναι και οι επισημάνσεις του 
Bloomberg. «Καθώς η Ευρώπη αναδύε-
ται από το πρώτο κύμα της πανδημίας του 
Covid-19 είναι σε καλύτερη κατάσταση 
από τις ΗΠΑ, με το συνδυασμό του κρά-
τους κοινωνικής πρόνοιας και ισχυρών συ-
στημάτων υγείας να φαντάζει ξαφνικά και 
πάλι ελκυστικός» αναφέρει και προσθέτει 
ότι «τα επιδημιολογικά δεδομένα όσο και 
η οικονομία βελτιώνονται στις ευρωπαϊ-
κές χώρες, την ώρα που στην άλλη πλευ-
ρά του Ατλαντικού έχουμε έξαρση κρου-
σμάτων και εντονότατους φόβους για το 
εύρος της ύφεσης». 

Η εικόνα αυτή της αποτελεσματικής Ευ-
ρώπης και των αμήχανων ΗΠΑ είναι μία 
πλήρη αντιστροφή του σκηνικού, σε σχέ-
ση με τα όσα ζήσαμε στην παγκόσμια χρη-
ματοπιστωτική κρίση του 2008-09. 

Τότε είχαμε μία κρίση, που «γεννήθηκε» 
στην αμερικανική αγορά ενυπόθηκων στε-
γαστικών δανείων υψηλού ρίσκου, αλλά 
εξαπλώθηκε ως ιός ταχύτατα ανά την 
υφήλιο και τελικά έπληξε με πολύ μεγα-
λύτερη σφοδρότητα τη δική μας ήπειρο. 
Αν στην περίπτωση των ΗΠΑ για την αντι-

μετώπιση της κρίσης έπρεπε να συνεννο-
ηθούν άμεσα το υπουργείο Οικονομικών, 
η Federal Reserve και το Κογκρέσο, στην 
περίπτωση των Ευρωπαίων έπρεπε να 
βρεθεί άκρη μέσα από τις τεταμένες συ-
χνά διαπραγματεύσεις πολλών κυβερνή-
σεων με τα ευρωπαϊκά όργανα. 

Ακόμη και πριν ξεσπάσει η κρίση χρέους 
(που εξελίχθηκε σε βαθύτατη οικονομική 
και κοινωνικοπολιτική κρίση) είχε γίνει σα-
φές πως ο κατακερματισμένος τραπεζικός 
τομέας με τα πολλαπλά εθνικά ρυθμιστι-
κά πλαίσια, η απουσία ενιαίας εποπτικής 
αρχής και ενός κοινού μηχανισμού δια-
χείρισης έκτακτων καταστάσεων, έθεταν 
σοβαρά εμπόδια στην αντιμετώπιση της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Εκείνο το προ δωδεκαετίας πάθημα ας 

γίνει τώρα μάθημα, σε όσους θέτουν 
εμπόδια στη σημερινή ενιαία μεγάλη 
απάντηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Γιατί χωρίς το στήριγμα αυτό, τα όσα πέ-
τυχαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στους 
πρώτους μήνες αντιμετώπισης της παν-
δημίας, θα μπορούσαν πολύ γρήγορα να 
χαθούν. 

ΕΥΡΩΠΗ-ΗΠΑ  
Ποιος έχει τα πιο 

αποτελεσματικά «όπλα» 
απέναντι στην πανδημία;
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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

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

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

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΧΡΉΣΤΟΥ  
ΑΡΓΥΡΉ

(Από Μαλαντρένι Αργολίδος, ετών 83)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ 
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ 

(το γένος Θεοδοσόπουλος, από Πικέρνι Αρκαδίας, ετών 71)
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 13/7/2020 – 19/7/2020

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
759

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 758

1774

10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΛΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Η νέα Σελήνη στον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειας, σας 
φέρνει σε μια βαθύτερη επαφή με τις ρί-
ζες σας και την οικογένειά σας, βοηθώ-
ντας σας να εκδηλώσετε τον πιο τρυφε-
ρό, συναισθηματικό σας εαυτό. Γυρίζετε 
πίσω στο παρελθόν και διαμέσου αυτής 
της νοσταλγίας, μπορεί να βρείτε αυτό 
που πραγματικά επιθυμείτε στη ζωή σας.

Και μόνο η σκέψη να βρεθεί-
τε με φίλους και να διασκεδάσετε θα 
μπορούσε να σας κάνει να νιώσετε εξα-
ντλημένοι ψυχικά, καθώς η νέα Σελήνη 
ενεργοποιεί το νωχελικό  δωδέκατο οίκο 
σας. Τώρα θέλετε μοναξιά και ξεκού-
ραση. Αν πρέπει να πάτε σε μια συνά-
ντηση, προσπαθήστε να κρατήσετε τα 
πράγματα σε ένα πνευματικό επίπεδο.

Η νέα Σελήνη στον όγδοο οίκο 
σας, των έντονων συναισθημάτων και κοι-
νών οικονομικών πόρων, μπορεί να σας βο-
ηθήσει να θέσετε μια νέα οικονομική βάση, 
πιο σταθερή, μέσα στους επόμενους έξι μή-
νες. Ίσως έρθει μια προσφορά για να ενώ-
σετε τους οικονομικούς πόρους σας. Ίσως 
αναζητήσετε συνεργάτη για μια επιχείρηση 
ή κάνετε αίτηση για δάνειο ή επιχορήγηση.

Μαγεύετε με την εκφραστικότητά 
σας και το πνεύμα σας χάρη στη 

νέα Σελήνη στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο 
σας. Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για 
γράψιμο, μάρκετινγκ, διδασκαλία και μετά-
δοση του μηνύματός σας σε ένα ευρύ ακρο-
ατήριο. Ίσως ακόμα συναντήσετε άτομα 
που έχουν παρόμοιες ιδέες με τις δικές σας.

Η νέα Σελήνη στο φιλικό και ομα-
δικό ενδέκατο οίκο σας, σάς προσφέρει 
μια νέα αρχή όσον αφορά τον κύκλο των 
φίλων σας ή μια σημαντική νέα συνεργα-
σία. Εάν σας παρουσιαστεί μια ευκαιρία 
για ένα ομαδικό πρόγραμμα, αδράξτε την! 
Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ομαδική 
νίκη κατά τους επόμενους έξι μήνες. 

Το να μοιράζεστε τη ζωή σας 
με κάποιον άλλον, είναι πολύ καλύτερο 
από το να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Με 
τη νέα Σελήνη στον έβδομο οίκο σας, 
των σχέσεων και των συνεργασιών, 
εστιάζεστε στις πιο οικείες σχέσεις σας 
και συνεργασίες σας, είστε πολύ πιο 
πρόθυμοι (και ικανοί) για συμβιβασμό.

Το μυαλό σας είναι στα χρήματά 
σας, καθώς η νέα Σελήνη ενεργοποιεί το 
δεύτερο οίκο σας, των οικονομικών σας. 
Όλο το μήνα τρέχετε για να πληρώσετε 
τους λογαριασμούς σας και προσπαθείτε 
να τηρήσετε τις προθεσμίες των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών. Ρωτήστε τον εαυτό σας 
αν προβάλετε τα καλύτερα ταλέντα σας 
για να έχετε περισσότερα χρήματα.

Επιτυχίες και αναγνώριση 
σας περιμένουν στη σταδιοδρομία σας, 
ανταμείβονται οι προσπάθειές σας χάρη 
στη νέα Σελήνη στο δέκατο οίκο σας, της 
καριέρας. Κινήστε προς την υλοποίηση 
των μεγάλων φιλοδοξιών σας, το φεγγά-
ρι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εργα-
σία σας, κάνετε ένα νέο ξεκίνημα στην 
επαγγελματική και δημόσια ζωή σας. 

Γίνεστε επιμελείς και οργανωτι-
κοί! Με τη νέα Σελήνη στον καθημερινό και 
εργατικό έκτο οίκο σας, είστε πιο σχολαστι-
κοί και αποτελεσματικοί στην εργασία σας. 
Είστε ικανοί να χειριστείτε όλες τις λεπτο-
μέρειες στη ζωή σας, είτε ακολουθώντας 
ένα πρόγραμμα στην εργασία σας, είτε 
καθαρίζοντας το σπίτι σας και το γραφείο 
σας, βάζοντας τάξη στην ακαταστασία.

Παρά τον έντονο προβλημα-
τισμό που θα έχετε εξαιτίας της Αφρο-
δίτης, ο Άρης κινείται στο δέκατο οίκο 
σας, των επαγγελματικών στόχων, και 
ανεαβάζει τη δράση στο μέτωπο της ερ-
γασίας σας. Η σκληρή δουλειά σας θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μια προώθη-
ση, μια νέα ηγετική θέση ή μια επαγγελ-
ματική νίκη που σας αξίζει.

Σκεφτείτε αισιόδοξα! Η νέα Σε-
λήνη στον επεκτατικό και φιλοσοφικό 
ένατο οίκο σας, σάς καλεί να γιορτάσετε 
τη ζωή! Η ατμόσφαιρα γύρω σας είναι 
ενθουσιώδης και χαρούμενη, έτσι δεν 
υπάρχει λόγος να παραμείνετε αλυσοδε-
μένοι στο γραφείο σας, αισθανθείτε τον 
ήλιο και το φως, είναι μια εποχή με πολ-
λούς λόγους για να είστε ευτυχισμένοι. 

Ξεκινάτε και πάλι από την αρχή 
στην ερωτική σας ζωή, βρίσκετε νέους 
τρόπους για να συνδεθείτε με την αγά-
πη σας, χάρη στη νέα Σελήνη στον ερω-
τικό πέμπτο οίκο σας. Είστε μαγνητικοί 
και γοητευτικοί, έτσι ακολουθήστε το 
ένστικτό σας και ξεκινήστε την ερωτική 
αναζήτηση. Μόνο λίγο ακόμα υπομονή, 
ώστε να κάνετε την καλύτερη επιλογή.
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Η τσαρική Ρωσία και η 
Οθωμανική Αυτοκρατο-

ρία υπογράφουν τη συνθήκη 
του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που 
προβλέπει -μεταξύ άλλων- 
ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο 
ναυσιπλοΐα για τους Ρώσους. 
Τη συνθήκη αυτή θα εκμεταλ-
λευτούν οι Έλληνες, που θα 
αναπτύξουν τη ναυτιλία τους, 
κατασκευάζοντας σύγχρονα 
πλοία, στα οποία θα υψώ-
σουν τη ρωσική σημαία.

Κυκλοφορεί στην τουρ-
κοκρατούμενη Θεσσα-

λονίκη το πρώτο φύλλο της 
εφημερίδας «Μακεδονία».

Αρχίζει η Μάχη της Αγ-
γλίας, που θα διαρκέσει 

114 ημέρες. Ο Χίτλερ προ-
σπαθεί να εκμηδενίσει τη 
βρετανική αεροπορία, με τε-
λικό στόχο τη γερμανική από-
βαση στα βρετανικά νησιά.

Η Μαίρη Κουάντ προκαλεί 
επανάσταση στη μόδα 

με τη μίνι φούστα στην Αγ-
γλία.

ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Ένα ζευγάρι κάνει τα 

ψώνια του στο Σού-
περ-Μάρκετ. Καθώς περ-
νούν από το διάδρομο με 
τα ποτά, ο σύζυγος παίρ-
νει ένα μπουκάλι ουίσκι 
και το βάζει στο καρότσι 
με τα ψώνια.
-Τι είναι αυτό; ρωτάει 

η γυναίκα. -Δε βλέπεις; 
Ουίσκι είναι… απαντάει ο 
σύζυγος.
-Και πόσο κοστίζει; 

ξαναρωτάει η γυναίκα. 
-15 ευρώ… απαντάει ο 
άντρας.
-Μα είσαι καθόλου καλά; 

Σε λίγο δε θα έχουμε να 
φάμε κι εσύ θέλεις να 
αγοράσεις ουίσκι; του λέει 
έξαλλη η γυναίκα του! Ο 
άντρας βάζει πίσω στο 
ράφι το ουίσκι και συνεχί-
ζουν…
Σε λίγο περνούν μπροστά 

από τα καλλυντικά και η 

γυναίκα παίρνει μια κρέ-
μα προσώπου και τη βάζει 
στο καρότσι…
-Τι είναι αυτό; ρωτάει ο 

σύζυγος…
-Μια κρέμα προσώπου… 

απαντάει η γυναίκα.
-Και πόσο κοστίζει; ρωτά-

ει ο άντρας.
-Μόνο 50 ευρώ! απαντά-

ει η γυναίκα.
-Μα καλά, εσύ δε με 

άφησες να πάρω το ουίσκι 

που είχε 15 ευρώ και είσαι 
έτοιμη να δώσεις 50 ευρώ 
για μια κρέμα προσώπου; 
ρωτάει αγανακτισμένος ο 
σύζυγος.
-Για σένα το κάνω… για 

να με βλέπεις πιο όμορ-
φη… απαντάει με νάζι η 
γυναίκα.
-Και ο σύζυγος: Άστο 

πίσω! Και με τα 15 ευρώ 
την ίδια δουλειά θα κάνα-
με!!!

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
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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



Οι προφυλά ξ εις  ενάν τια  σ το
COVID -19 ε ίναι  ευθύνη όλων μας.

514 948-3021
�l ia@bel lnet .ca

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ επείγοντα 
αναγκαία μέτρα 

COVID-19

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παροχή μαγειρεμένων γευμάτων 
(M eals  On Wheels  -  MOW )

Διανομή τροφίμων /
Τρόφιμα γ ια  ε πείγουσα ανάγκη

Παροχές  σε  άτομα ηλικ ιωμένα 
που αν τιμετωπί ζουν οικονομικές  
δυσκολίες ,  δυ σκολίες  να συνε ν νοηθούν 
και  να ε πικοινωνήσουν με  του ς  γύρω τους ,
καθώς και  σε  οικονομικά αδύνατα άτομα.

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2000
Σύνολο κλήσεων

400
Τηλεφωνικές  επαφές

100
Ηλικ ιωμένοι  λαμβάνουν 

μηνιαίες  τηλεφ ωνικές  κλήσεις  
για  να σ  πάσουν την α πομόνωση

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
25

Πλύνετε
τα χέρια σας συχνά

Φ τερνισ τείτε  και  βήξ ετε
σ τον αγκώνα σας

Κρατήσ τε α πόσ ταση
2 μέτρων α πό ά λλου ς

Φορέσ τε μάσκα
όταν βγαίνετε  έξω

2 M.

Η ομάδα μας και οι εθελοντές μας 
είναι πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν 

τους ηλικιωμένους μας!
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